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   املسائل التنظيمية واإلجرائية- ١البند 

  موعد ومكان انعقاد الدورة

 ٢٢ إىل   ١٩، قرر اجمللس يف اجتماعه التنظيمي األول الذي ُعقد يف الفترة مـن              ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢يف    - ١
  .  يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٨ونيه ي/ حزيران١٣ إىل ٢ يف الفترة من ثامنةيونيه أن ُتعقد دورته ال/حزيران

 ٥/١السابع من مرفـق القـرار       الفرع   من النظام الداخلي للمجلس، كما يرد يف         )ب(٨ووفقاً للمادة     - ٢
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩ يف ثامنةعقد االجتماع التنظيمي للدورة المن املقرر ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

 ١٨ إىل   ١٦تنظيمي، أن يقرر متديد الدورة الثانية لفترة ثالثة أيام إضافية من            وللمجلس، يف اجتماعه ال     - ٣
. ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إىل   ٢؛ وتبعاً لذلك تعقد الدورة الثامنة للمجلس يف الفترة من           ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

من النظام  ) أ(٨مادة  وسيعقد عقب الدورة الثامنة اجتماع تنظيمي يستغرق يومني للسنة الثالثة للمجلس، وفقاً لل            
  .الداخلي للمجلس

  جدول أعمال الدورة

وسُتعرض علـى  . ٥/١ اخلامس من مرفق قرار اجمللس   الفرعيرد جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان يف          - ٤
  .بالبنود املدرجة يف جدول األعمال صلثامنة هذه، فيما يتلدورة الااجمللس شروح 

  تكوين جملس حقوق اإلنسان

ـ  )٢٠٠٩(االحتاد الروسـي    : )١( من الدول التالية   ثامنةس يف دورتـه ال   يتكون اجملل   - ٥ ؛ )٢٠٠٩(ان  ـ؛ أذربيج
؛ )٢٠٠٨(؛ أوكرانيا   )٢٠٠٩(؛ أوروغواي   )٢٠١٠(؛ أنغوال   )٢٠١٠(؛ إندونيسيا   )٢٠٠٩(؛ أملانيا   )٢٠٠٩(األردن  
ـ ة و ـ؛ البوسن )٢٠٠٩(؛ بنغالديش   )٢٠٠٨(؛ الربازيل   )٢٠٠٨(؛ باكستان   )٢٠١٠(إيطاليا   ؛ )٢٠١٠(ك  ـاهلرس
؛ رومانيـا   )٢٠٠٩(؛ جيبويت   )٢٠١٠(؛ جنوب أفريقيا    )٢٠٠٨(؛ مجهورية كوريا    )٢٠٠٨(؛ بريو   )٢٠١٠(بوليفيا  

؛ )٢٠٠٩(ويـسرا   ـ؛ س )٢٠٠٩(؛ السنغال   )٢٠١٠(؛ سلوفينيا   )٢٠٠٨(؛ سري النكا    )٢٠٠٨(؛ زامبيا   )٢٠٠٨(
؛ قطر  )٢٠١٠(؛ الفلبني   )٢٠٠٨(ا  ـ؛ فرنس )٢٠٠٨(؛ غواتيماال   )٢٠٠٨(؛ غانا   )٢٠٠٨(؛ غابون   )٢٠٠٩(الصني  

؛ مدغـشقر  )٢٠٠٩(؛ ماليزيـا  )٢٠٠٨(؛ مـايل  )٢٠٠٩(؛ كوبا )٢٠٠٩(؛ كندا  )٢٠٠٩(؛ الكامريون   )٢٠١٠(
؛ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     )٢٠٠٩(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠٠٩(؛ املكسيك   )٢٠١٠(؛ مصر   )٢٠١٠(

دا ـ؛ هولن)٢٠١٠(؛ اهلند )٢٠١٠(؛ نيكاراغوا )٢٠٠٩(؛ نيجرييا )٢٠٠٩(وريشيوس ؛ م)٢٠٠٨(وآيرلندا الشمالية 
  ).٢٠٠٨(؛ اليابان )٢٠١٠(

 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٧، وفقاً للفقرة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١ويف ضوء االنتخابات اليت ستجري يف         - ٦
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩حيتمل حدوث تغيري يف تكوين اجمللس يف 

  
                                                      

 .تنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبيَّنة بني قوسني )١(



A/HRC/8/1 
Page 5 

  مكتب جملس حقوق اإلنسان

السابع من مرفق قـرار     الفرع  من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما يرد يف          ) أ(٨تنص املادة     - ٧
  ".يعقد اجمللس يف بداية سنة اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه"، على أن ٥/١اجمللس 

تماعه التنظيمي األول، رئيسه ونواب رئيسه الذين       يف اج انتخب اجمللس   ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩ويف    - ٨
  .من نظامه الداخلي) أ(٩يشكلون مكتب اجمللس وفقاً للمادة 

رئيس اجمللس، السيـد دورو    : ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ لسنته الثانية، حىت     ن مكتب اجمللس  يتكوفيما يلي   و  - ٩
، )هولنـدا (، والسيد بودوين فان إينينام      )جيبويت( سياد دواله    - ؛ ونـواب الرئيس، السيد حممد      )رومانيا(كوستيـا  

  ).أوروغواي(؛ ونائب الرئيس واملقرر، السيد أليخاندرو أرتوسيو )سري النكا(والسيد دايان جاياتيليكا 

) أ(٩ويف االجتماع التنظيمي للسنة الثالثة للمجلس، سيجري انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وفقاً للمادة   - ١٠
  .ي للمجلسمن النظام الداخل

  برنامج العمل السنوي

من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما يرد يف الفرع السابع من مرفق قـرار               ) أ(٨وفقاً للمادة     - ١١
انظـر   (٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤، اعتمد برنامج العمل السنوي للسنة الثانية للمجلس يف          ٥/١اجمللس  

A/HRC/6/22.(  

  . االجتماع التنظيمي للسنة الثالثة للمجلس للمجلس يفلثةعمل السنوي للسنة الثابرنامج المد توسيع  - ١٢

  برنامج عمل الدورة، مبا يف ذلك املسائل األخرى

 على أن تعتمد كل جلنة، يف بدايـة الـدورة،   )٢(من النظام الداخلي للجمعية العامة ) ب(٩٩تنص املادة     - ١٣
بّين، إن أمكن، التاريخ  املستهدف إلهناء عملها والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات برناجماً لعملها ُي

لدورة يبني ترتيب اربنامج عمل ل مشـروع لموافقةوتبعاً لذلك، سُيعرض على اجمللس ل. اليت ستخصص لكل منها
  .من جدول األعمالجزء وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند 

  نهااستعراض الواليات وترشيدها وحتسي

 على أن جيري استعراض كل والية وترشيدها وحتـسينها يف  ٥/١ من مرفق قرار اجمللس     ٥٥تنص الفقرة     - ١٤
سياق املفاوضات املتعلقة بالقرارات ذات الصلة، وعلى أنه جيوز أن جيري تقييم الوالية يف جزء مستقل من احلوار          

  .اصةالتفاعلي بني اجمللس وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخل

                                                      

)٢( A/520/Rev.16. 
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، أن يواصل عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها اليت بـدأها يف         ثامنةوقرر اجمللس، يف دورته ال      - ١٥
 حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو        املقرر اخلاص املعين  : ومن املقرر استعراض الواليات التالية    . دورته السادسة 

ستقالل القضاة واحملامني؛ واملقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف          بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين با       
التعليم؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 

ؤسسات األعمال؛ واملمثل اخلاص لألمني العام، املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من م       
واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع؛ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين؛                

  .واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم

، جيوز ألصحاب الواليات احلاليني االسـتمرار يف العمـل،          ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٦٢وفقاً للفقرة     - ١٦
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 وانتـهاء            ستأصحاب الواليات الذين جتاوزت فترة عملهم       
، حيثما ينطبق ذلك، ٥/١قرار اجمللس رفق وسُتجدد الواليات املدرجة يف التذييل األول مل. الختيار والتعينيعملية ا

  .إىل أن حيني موعد نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله

 ٦/١٠٢، املقـرر  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٧، اعتمد اجمللس، يف     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤١ووفقاً للفقرة     - ١٧
يتضمن الشروط الفنية واملوضوعية اليت ينبغي أن يستوفيها املرشحون املؤهلون لتقلُّـد مهـام أصـحاب                الذي  

الواليات، حرصاً على أن يكون املرشحون من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسـبة                
  .والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان حقوق اإلنسان

 على إنشاء فريق استشاري يقترح على الرئيس، قبل بـدء           ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧ة  وتنص الفقر   - ١٨
الذين الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب الواليات بشهر واحد على األقل، قائمة بأمساء املرشحني                 

ويف بداية  . العامة والشروط اخلاصة  أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية والذين يستوفون املعايري         تتوفر فيهم   
اجلولة السنوية لدورات اجمللس، ُتدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق االستشاري يعمل بـصفته                

 مـن   ٤٩الفقرة  (وسيحصل الفريق على املساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            . الشخصية
  ).٥/١مرفق قرار اجمللس 

 بأن يقترح الفريق االستشاري على رئـيس  ٦/١٠٢قرر اجمللس م والشروط املبينة يف ٤٧وتقضي الفقرة     - ١٩
  . اجمللس قائمة باملرشحني ألداء الواليات اليت من املقرر تعيني شخص جديد لتولّيها يف الدورة الثامنة

، يكتمـل تعـيني     ٥/١لس   من مرفق قرار اجمل    ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني         - ٢٠
 قبل هناية عنيونويعيَّن أصحاب الواليات امل. أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة اجمللس عليه         

  .الدورة الثامنة
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  تقرير الدورة والتقرير السنوي

سيتضمن التقريـر   و. سُيعَرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير ُيعده املقرر من أجل اعتماده              - ٢١
القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الرئيس املتَّفق عليها، فضالً عن ملخص فين للمـداوالت الـيت       

  .جرت يف أثناء الدورة الثامنة

 من النظام الداخلي للمجلس، كما ١٥وسُيعرض على اجمللس أيضاً تقريره السنوي العتماده، وفقاً للمادة   - ٢٢
  .٥/١رع السابع من مرفق القرار يرد يف الف

التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان،           - ٢البند 
  )٣(السامية واألمني العاماألمم املتحدة وتقارير مفوضية 

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

، إنشاء منـصب    ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١امة، يف قرارها    قررت اجلمعية الع    - ٢٣
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وطلبت إىل املفوضة السامية، يف مجلة أمور، أن تقدم إليها تقريراً                 

  .وسينظر اجمللس يف التقرير السنوي للمفوضة السامية يف دورته الرئيسية. سنوياً عن أنشطتها

  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان

، إىل املفوضـة الـسامية حلقـوق        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره       - ٢٤
اإلنسان أن تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان،                 

أن تقـدم إىل    فري وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان وسيادة القانون، و             وتو
اجمللس بصورة منتظمة تقارير عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقـوق املـرأة، وعـن          

  .ض تقرير املفوضة السامية على اجمللس يف دورة مقبلةوسُيعر. إجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

  تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٥
مله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكـل           ، وفقاً لربنامج ع   ٢٠٠٩وحمّدثاً إىل اجمللس يف عام      

تقريرها ونطاقه مع التركيز بشكل خاص على التدابري اإلضافية املّتخذة إلصالح اختالل التـوازن يف التكـوين                 
  .٢٠٠٩وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية يف دورة مقبلة يف عام . اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

  

                                                      

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام مدرجة                 )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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  التنميةاحلق يف 

، سُيعرض على اجمللس تقرير األمـني العـام         ٦٢/١٦١ وقرار اجلمعية العامة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٦
(A/HRC/8/9) أدناه٩٠ و٨٩انظر أيضاً الفقرتني ( من جدول األعمال ٣ يف إطار البند .(  

  مسألة عقوبة اإلعدام

، سُيعرض على اجمللس تقرير لألمني      ٢٠٠٥/٥٩ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٧
  .  من جدول األعمال٣إطار البند يف  (A/HRC/8/11)العام بشأن مسألة عقوبة اإلعدام 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

تقدم بصورة منتظمة ، إىل املفوضة السامية أن ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٧طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٨
تنفيذ ذلك القرار إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي، وقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف جولة              تقريراً عن   

يف  (A/HRC/8/13)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ، وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩- ٢٠٠٨اجمللس 
  ). أدناه١٠٠انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ٣إطار البند 

  املعايري اإلنسانية األساسية

، سُيعرض على اجمللس تقريـر األمـني العـام          ٢٠٠٤/١١٨ ومقرر اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٩
(A/HRC/8/14) من جدول األعمال٣ يف إطار البند .  

  تعزيز متتُّع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

، بأن عملية استعراض الواليات وترشيدها      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٦سلّم اجمللس، يف قراره       - ٣٠
وحتسينها متثِّل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية، وحتقيقاً هلذه الغاية، طلب إىل املفوضـة                   

مية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن مضمون السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكو
، ٦/٦ونطاق والية اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية، على أن يكون أساس هذه الوالية التنفيذ الشامل للقرار 

وسُيعرض تقريـر املفوضـة     . وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي            
  . من جدول األعمال٣سامية على اجمللس يف دورته التاسعة يف إطار البند ال

   أقليات دينية ولغويةإىل ووإثنية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية

، ووفقـاً للمـذكرة املقدمـة مـن األمانـة           ٢٠٠٥/٧٩ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣١
(A/HRC/7/48) ،من جدول األعمال٣ العام على اجمللس يف دورته التاسعة يف إطار البند سُيعرض تقرير األمني .  
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  قضايا السكان األصليني

، ووفقـاً للمـذكرة املقدمـة مـن األمانـة           ٢٠٠٥/٤٩ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٢
(A/HRC/7/65)           ٣تاسعة يف إطار البند     ، سُيعرض تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على اجمللس يف دورته ال 

  .من جدول األعمال

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

، إىل املفوضية السامية إعداد دراسة مواضيعية ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٩طلب اجمللس، يف قراره   - ٣٣
ة األساسية للتصديق لزيادة الوعي باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانوني

التـشاور مـع الـدول      ب، مثل تلك التدابري املتعلقة باملساواة وعدم التمييز،         فعاالًتنفيذاً  على االتفاقية وتنفيذها    
ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات ذوي اإلعاقة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وطلب أن تتـاح                 

  .، قبل انعقاد الدورة العاشرة للمجلسية السامية، يف شكل ميسَّركي للمفوضالدراسة على املوقع الشب

 يف  ،ويف القرار نفسه، أحاط اجمللس علماً بأن اجلمعية العامة طلبت إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية                  - ٣٤
، وبأهنـا   ٦٢/١٧٠ تقريراً عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ القرار           ،دورهتا الثالثة والستني  

  .طلبت أيضاً إىل األمني العام أن يقدم ذلك التقرير إىل اجمللس إسهاماً منه يف مناقشته حلقوق ذوي اإلعاقة

 من جدول األعمـال     ٣وسينظر اجمللس يف الدراسة والتقرير املشار إليهما يف دورة مقبلة يف إطار البند                - ٣٥
  ). أدناه٧٦انظر أيضاً الفقرة (

  احلرمان التعسفي من اجلنسيةحقوق اإلنسان و

، آليات اجمللس املختصة وهيئات معاهدات      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠حث اجمللس، يف قراره       - ٣٦
األمم املتحدة املختصة وشّجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات بشأن               

من اجلنسية من مجيع املصادر املالئمة وعلى أخذ هـذه املعلومـات يف             مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي      
. ويف األنشطة اليت تضطلع هبا كل منها يف إطار واليته         يف تقاريرها   احلسبان، إىل جانب أي توصيات متعلقة هبا،        

حتها للمجلس يف وطلب اجمللس أيضاً إىل األمني العام مجع معلومات عن هذه املسألة من مجيع املصادر املناسبة وإتا
  . من جدول األعمال٣وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام يف دورته العاشرة يف إطار البند . دورته العاشرة

  حقوق اإلنسان وتغيُّر املناخ

، أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٣قرر اجمللس، يف قراره   - ٣٧
،  ذات الصلةن ُتجري، بالتشاور مع الدول واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية األخرىحلقوق اإلنسان أ

مبا فيها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأصحاب 
 املوارد املتاحة، دراسة حتليلية مفصلة بشأن العالقة بني املصلحة اآلخرين، ومع أخذ آرائها يف االعتبار، ويف حدود
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وسُتعرض دراسة املفوضة السامية على اجمللس . ةتغري املناخ وحقوق اإلنسان، لتقدميها إىل اجمللس قبل دورته العاشر
  ). أدناه٩٧انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ٣يف دورته العاشرة يف إطار البند 

  ماعيةمنع اإلبادة اجل

، إىل املفوضة السامية أن تعمم تقارير األمني ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٥طلب اجمللس، يف قراره   - ٣٨
العام املقدمة إىل اجمللس من أجل احلصول على آراء الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات 

اإلبـادة  راؤها بشأن الُنذر احملتملة اليت ميكن أن تؤدي إىل          واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبا يف ذلك آ        
  .، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته العاشرةاجلماعية

ويف القرار نفسه، دعا اجمللس املفوضة السامية إىل أن تقوم، على سبيل األولوية وبالتشاور مع الـدول،                   - ٣٩
اتفاقية لصدور املوارد املتاحة، لالحتفال بالذكرى السنوية الستني بإعداد وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمة، يف حدود 

ـ            اإلبادة اجلماعية جرمية  منع   صدور  واملعاقبة عليها، واضعة يف اعتبارها أيضاً االحتفال بالذكرى السنوية الستني ل
ارية، وكإسهام مهم   ودعا اجمللس أيضاً املفوضة السامية، يف إطار األنشطة التذك        . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ا

اإلبـادة  يف وضع االستراتيجيات الوقائية، إىل أن، تنظم، يف حدود املوارد املتاحة، حلقة دراسية بـشأن منـع                  
، واجملتمـع   ذات الصلة ، مبشاركة الدول، وكيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى           اجلماعية

  . وأن تنشر ورقة عن نتائج هذه احللقة الدراسيةاملدين واهليئات األكادميية والبحثية،

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس أيضاً إىل األمني العام أن يتيح للمجلس يف دورته العاشرة تقريراً حمدثاً عن   - ٤٠
 وعن أنشطة املستشار اخلاص، ودعا املستشار اخلاص اإلبادة اجلماعية منع  جهود منظومة األمم املتحدة الرامية إىل       

  .بشأن التقدم الذي أحرزه يف أداء مهامهحواراً تفاعلياً مع اجمللس يف الدورة نفسها ىل أن جيري إ

سيجري حواراً تفاعلياً مع املستشار اخلاص، يف دورته        الذي  ستعرض التقارير املشار إليها على اجمللس       و  - ٤١
  . من جدول األعمال٣العاشرة يف إطار البند 

  املفقودون

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً شامالً عن ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٨ يف قراره طلب اجمللس،  - ٤٢
 ٣وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام يف دورة مقبلة يف إطار البنـد    . تنفيذ ذلك القرار إىل اجمللس قبل دورته العاشرة       

  ). أدناه١١٦ و٨٣ و٨٢انظر أيضاً الفقرات (من جدول األعمال 

  ق اإلنسان والفقر املدقع حقو

، مبـشروع  ٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٧ املؤرخ   ٢/٢أحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          - ٤٣
حقوق الفقراء، املرفق بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية : املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان

، املفوضـية الـسامية     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٧لس، يف قراره    ودعا اجمل . ٢٠٠٦/٩حقوق اإلنسان   
، واملنظمات احلكومية الدولية، ذات الصلةحلقوق اإلنسان إىل مواصلة التشاور مع الدول ووكاالت األمم املتحدة 
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ؤسسات الوطنية  وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وامل            
حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعّبر فيها األشخاص الذين يعيشون يف حاالت من                 
الفقر املدقع عن آرائهم، وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني والسماح هلم بالتعليق على تقرير املفوضة السامية 

، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم حلقة دراسية مدهتا ثالثة أيـام       (A/HRC/7/32)املقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة       
  .٢٠٠٩مارس /بشأن مشروع املبادئ التوجيهية، قبل آذار

ويف القرار نفسه، دعا اجمللس أيضاً املفوضية السامية إىل تقدمي تقرير للمجلس خالل فترة أقصاها دورته                  - ٤٤
رار بشأن سبل املضي قدماً بغية اعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق           لسماح له باختاذ ق   ل،  ٢٠٠٩األخرية لعام   

 ٣سينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية يف دورة مقبلة يف إطار البند             و. األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع     
  ). أدناه٦٠انظر أيضاً الفقرة (من جدول األعمال 

  ة حبقوق اإلنسان التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلق

، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٢/٥شجع اجمللس، يف قراره       - ٤٥
صالح نظام هيئات املعاهدات وعلى التماس آراء الدول وغريها إلعلى إجراء دراسة بشأن خمتلف اخليارات املتاحة 

وستعرض دراسـة املفوضـة     .  تقرير إىل اجمللس يف هذا الشأن      من اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا الصدد وتقدمي       
  . من جدول األعمال٣السامية على اجمللس يف دورة من دوراته املقبلة يف إطار البند 

  االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

، ووفقـاً للمـذكرة الـيت أعـدهتا األمانـة           ٢٠٠٤/٣٥ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٦
(A/HRC/7/73) من ٣، سُيعرض تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على اجمللس يف دورة مقبلة يف إطار البند 
  .جدول األعمال

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية

ووفقـاً للمـذكرة الـيت أعـدهتا األمانـة          ،  ٢٠٠٥/٨٤ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٧
(A/HRC/7/59) ٣ يف إطار البند ٢٠٠٩، سُيعرض التقرير املرحلي لألمني العام على اجمللس يف دورة مقبلة يف عام 

  .من جدول األعمال

  مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣رخ   املؤ ٤/١طلب اجمللس، يف قراره       - ٤٨
تنفيذ ذلك القرار وقرر أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات من أجـل تنفيـذ                      

  . من جدول األعمال٣وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام يف دورة مقبلة يف إطار البند . القرار
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

 األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول        إىل،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٧طلب اجمللس، يف قراره       - ٤٩
األعضاء إىل ذلك القرار وأن يلتمس آراءها ويطلب معلومات عن اآلثار والعواقب السلبية الـيت حتـدثها التـدابري      

قسرية املتخذة من جانب واحد على سكاهنا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس حسب االقتضاء، وفقاً لربنامج                  ال
  . من جدول األعمال٣وسيعرض تقرير األمني العام على اجمللس يف دورة مقبلة يف إطار البند . عمله السنوي

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان 

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان أن        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٣س، يف قراره،    طلب اجملل   - ٥٠
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيـز            وتتشاور مع الدول    

ا سلَّمت به اجلمعية مللك اجمللس، وفقاً التعاون واحلوار الدوليني يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذ
تقدم تقريراً إىل اجمللس يف الدورة املناسبة أن ، و٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١العامة يف ديباجة قرارها 

   من جدول األعمال ٣وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية يف دورة مقبلة يف إطار البند . ٢٠٠٩يف عام 

  ماين اخلاص بأشكال الرق املعاصرةالصندوق االستئ

، ووفقـاً للمـذكرة الـيت أعـدهتا األمانـة           ١٩٩٩/٤٦ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢قرر اجمللس   عمالً مب   - ٥١
(A/HRC/7/63) من جدول األعمال٥، سُيعرض تقرير األمني العام على اجمللس يف دورته العاشرة يف إطار البند .  

مات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلـة،         انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلج     
   احملتلوبشكل خاص هجماهتا وغاراهتا األخرية على قطاع غزة

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٧/١طلب اجمللس، يف قراره       - ٥٢
وسـُيعرض تقريـر املفوضـة الـسامية        .  احملرز يف تنفيذ ذلك القـرار      ، يف دورته املقبلة، تقريراً عن التقدم      ليهإ

(A/HRC/8/17) أدناه١٣٠انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ٧ على اجمللس يف دورته الثامنة يف إطار البند  .(  

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

، إىل املفوضة السامية أن تقدم إليـه يف         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٩، يف قراره    طلب اجمللس   - ٥٣
 أعدهتا املفوضـة    ةوُعرضت على اجمللس، يف دورته السابعة، مذكر      . دورته السابعة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار      

 (A/HRC/8/18) ٦/١٩قرار  وسُيعرض التقرير الذي أعدته املفوضة السامية عمالً بال       . (A/HRC/7/77)السامية  
  ).  أدناه١٣١انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ٧على اجمللس يف دورته الثامنة يف إطار البند 

  إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة

 حلقـوق   ، إىل املفوضية السامية   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠طلب اجمللس، يف قراره       - ٥٤
 عن العقبات والتحديات اليت يواجهها تنفيذ ذلك القرار من جانب اجمللـس             ٢٠٠٨اإلنسان تقدمي تقرير يف عام      
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وسينظر اجمللس يف تقريـر املفوضـة       . لتصدي لتلك العقبات والتحديات   اإجراءات  شأن  وتقدمي توصيات حمددة ب   
  ).  أدناه١٤١انظر أيضاً الفقرة  ( من جدول األعمال٨السامية يف دورته التاسعة يف إطار البند 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز

 ٩، سُتعرض على اجمللس يف دورته الثامنة يف إطار البند           ٢٠٠٥/٦٤ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥٥
 السامية حلقوق اإلنسان من أجل التـصديق         جدول األعمال مذكرة األمانة بشأن اجلهود اليت تبذهلا املفوضية         من

  .(A/HRC/8/15)العاملي على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

، ووفقـاً للمـذكرة الـيت أعـدهتا األمانـة           ٢٠٠٥/٦٤ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢وعمالً مبقرر اجمللس      - ٥٦
(A/HRC/7/43)     امية بشأن تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عـن         ، سُيعرض التقرير املرحلي للمفوضية الس

الدورة اخلامسة للفريق احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان على اجمللس للنظر فيه                
  . من جدول األعمال٩يف دورته التاسعة يف إطار البند 

  مناهضة تشويه صورة األديان

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان أن  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٩طلب اجمللس، يف قراره     - ٥٧
 يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار ودراسة تتضمن جتميعاً للتشريعات والسوابق القـضائية                يهتقدم إل 

امية يف دورته التاسعة  وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة الس.ازدرائهاوذات الصلة فيما يتعلق بتشويه صورة األديان 
  ). أدناه١٤٩انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ٩يف إطار البند 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، يف دورته ليه، املفوضة السامية إىل أن تقدم إ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٢٠دعا اجمللس، يف قراره   - ٥٨
عـن  ، تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، و   ٢٠٠٩مارس  /ُتعقد يف آذار  اليت س 

وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية يف دورته العاشرة يف . األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية يف البلد
  ).اه أدن١٥٤انظر أيضاً الفقرة ( من جدول األعمال ١٠إطار البند 

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية         - ٣البند 
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

يف حني أن مجيع تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام مدرجة يف إطار      - ٥٩
 من ٣ سُينظَر فيها يف إطار البند ٥٠ إىل ٢٦رير املشار إليها يف الفقرات من  من جدول األعمال، فإن التقا٢البند 

  .جدول األعمال
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )أ(  

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

املـدقع  ، يف تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر  ٥/١قراره  ب عمالًًسينظر اجمللس،     - ٦٠
(A/HRC/7/15) .      دالينا سيبولفيدا، اليت حلت حمل صاحب الوالية       غوهذا التقرير ستقوم بعرضه السيدة ماريا ما

  ). أعاله٤٤ و٤٣انظر أيضاً الفقرتني  (٢٠٠٨مايو / أيار١السابق أرجون سينغوبتا كخبرية مستقلة يف 

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

، أن ُيمدِّد لفترة سنتني والية الفريق العامل        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ املؤرخ   ١/٣قرر اجمللس، يف قراره       - ٦١
ية واالجتماعيـة   املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد           

وطلب اجمللس أيـضاً إىل     . والثقافية وطلب إىل رئيس الفريق العامل أن ُيعد مشروعاً أول للربوتوكول االختياري           
وقد ُعِقد اجلزء األول من الدورة .  أيام عمل كل سنة وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس١٠الفريق العامل أن جيتمع ملدة 

وُعِقد اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة للفريق       . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ إىل   ٤ من   اخلامسة للفريق العامل يف الفترة    
وسينظر اجمللس يف تقرير الفريق العامل عن دورته . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١العامل يف الفترة من 

  .(A/HRC/8/7)اخلامسة 

  احلق يف التعليم

 زارير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، السيد فرينور مونيو         ، يف تق  ٥/١قراره  ب عمالًسينظر اجمللس،     - ٦٢
  ).Add.1-4 وA/HRC/8/10(فيالوبوس 

  احلق يف الغذاء

، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٤ و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ   ٦/٢طلب اجمللس، يف قراريه       - ٦٣
 وفقـاً   ٢٠٠٩ يف عـام      إىل اجمللس  ٦/٢عن تنفيذ القرار    إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يقدم تقريراً           

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، أوليفيه دي شوتر يف دورة مقبلة. لربنامج عمله السنوي

، أن يعقد حلقة نقاش بشأن إعمـال  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٤وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره    - ٦٤
  ). أدناه١١٧انظر أيضاً الفقرة  (٢٠٠٩ته الرئيسية لعام احلق يف الغذاء يف فترة دور

  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

، أن يعيِّن خبرياً مستقالً معنياً مبسألة التزامات ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٢قرر اجمللس، يف قراره   - ٦٥
اخلبري إىل أن يقدم    شرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، ودعا       حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه ال      

  .، يشمل االستنتاجات والتوصياتاًتقريرإليه يف دورته العاشرة 
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  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

إليه قرر اخلاص أن يقدم     ، إىل امل  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٩طلب اجمللس، يف قراره       - ٦٦
وسينظر اجمللـس يف تقريـر املقـرر        . تقريراً سنوياً عن أنشطته وما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات          

  . يف دورة مقبلة)٤(اخلاص

  السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

، إىل املقرر اخلاص املعين بالسكن ٢٠٠٧رب ديسم/ كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٢٧طلب اجمللس، يف قراره   - ٦٧
. الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب أن يقدم تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي  

  .يك، يف دورة مقبلةنوسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، راكيل رول

  احلقوق املدنية والسياسية  )ب(  

  ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاإلعدام خارج الق

، يف تقارير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو          ٥/١قراره  عمالً ب سينظر اجمللس،     - ٦٨
  ).Add.1-2 وA/HRC/8/3(بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فيليب ألستون 

  استقالل القضاة واحملامني

رير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني، ليانـدرو         ، يف تقا  ٥/١قراره  عمالً ب سينظر اجمللس،     - ٦٩
  ).Add.1-3 وA/HRC/8/4(ديسبوي 

  االحتجاز التعسفي

، إىل الفريق العامل املعـين باالحتجـاز        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٧٠
وسينظر اجمللس . يه من نتائج واستنتاجات وتوصيات تقريراً سنوياً عن أنشطته وما يتوصل إلليهالتعسفي أن يقدم إ

  .يف تقرير الفريق العامل يف دورة مقبلة

  القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٧طلب اجمللس، يف قراره       - ٧١
والتقرير السنوي القادم يف التقارير اليت فات موعد تقدميها وفقاً لربنامج عمله السنوي قدم إليه ين واملعتقد أن تالد

نظر يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ومواصلة النظر قيد الوقرر اجمللس أيضاً إبقاء هذه املسألة . ٢٠٠٩عام 

                                                      

 ١، ليخلف املقرر اخلاص احلايل، بول هنت، يف ٢٠٠٨يونيه /د يف حزيرانمن املقرر تعيني صاحب والية جدي   )٤(
 .٢٠٠٨أغسطس /آب
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لقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو           ااملتعلق ب عالن  اإليف اختاذ التدابري لتنفيذ     
  .٢٠٠٩ري، يف دورة مقبلة يف عام وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، أمساء جاهاجن. املعتقد

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

فاء القسري أو غري الطوعي علـى أن        ، الفريق العامل املعين حباالت االخت     ٧/١٢شّجع اجمللس، يف قراره       - ٧٢
وسينظر اجمللس يف تقريـر الفريـق   . يقدم بانتظام تقريراً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي          

  .العامل يف دورة مقبلة

  حرية الرأي والتعبري

 حرية الرأي والتعبري أن يقدم ، إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف٧/٣٦طلب اجمللس، يف قراره   - ٧٣
  . يف دورة مقبلة)٥(وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص. سنوياً تقريراً يشمل األنشطة املتصلة بواليتهإليه 

  دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

مفوضـية األمـم    باملنشور الصادر عن    ،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١١رحب اجمللس، يف قراره       - ٧٤
، عمالً بقرار جلنة "ممارسات احلكم السديد من أجل محاية حقوق اإلنسان"ن اعنوباملتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

، وطلب إىل املفوضية السامية إعداد منشور عن مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد ٢٠٠٥/٦٨حقوق اإلنسان 
وقرر اجمللس مواصلة النظر يف مسألة دور احلكم السديد، مبا يف . رسووحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤمتر وا      

  .ذلك مسألة مكافحة الفساد يف سياق تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف دورة مقبلة

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  )ج(  

  املشردون داخلياً

، ممثل األمني العام إىل أن يقـدم        ٢٠٠٧ديسمرب  /ول كانون األ  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٢دعا اجمللس، يف قراره       - ٧٥
تقارير سنوية عن تنفيذ واليته، مع تقدمي اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف 

ربنامج وفقاً ل نظر يف املسألةالوقرر اجمللس أيضاً أن يواصل . ذلك تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت        
  ). Add.1-4 وA/HRC/8/6( وسينظر اجمللس يف تقارير ممثل األمني العام، فالتر كالني .عمله السنوي

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

، أن ُيجري نقاشاً تفاعلياً سنوياً بشأن حقوق        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٩قرر اجمللس، يف قراره       - ٧٦
يف دورته العاشرة، مع التركيز على التـدابري        النقاش األول   وأن ُيجرى   من دوراته العادية    يف دورة   ذوي اإلعاقة   

                                                      

 ١، ليخلف املقرر اخلاص احلايل، أميب ليغابو، يف ٢٠٠٨يونيه /من املقرر تعيني صاحب والية جديد يف حزيران )٥(
 .٢٠٠٨أغسطس /آب
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 جريوسي. القانونية األساسية للتصديق على االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة وعدم التمييز        
  ). أعاله٣٥ إىل ٣٣انظر أيضاً الفقرات من (رة اجمللس النقاش التفاعلي السنوي املشار إليه يف دورته العاش

  حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

، إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢طلب اجمللس، يف قراره       - ٧٧
 واليته إىل اجمللس وفقاً لربنـامج عملـه         اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني أن يقدم تقريراً عن تنفيذ         

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، جيمس أنايا، يف دورة مقبلة. السنوي

  قضايا األقليات

، إىل اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٦طلب اجمللس، يف قراره       - ٧٨
 عن أنشطتها، ويشمل ذلك تقدمي توصيات بشأن وضع اسـتراتيجيات فعالـة             أن تقدم إىل اجمللس تقارير سنوية     

وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، غاي ماكدوغال،        . لتحسني إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات      
  ). أدناه١٢١ أعاله والفقرة ٣١انظر أيضاً الفقرة (يف دورة مقبلة 

  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

، إىل املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٨طلب اجمللس، يف قراره       - ٧٩
. حقوق اإلنسان أن يقدم بانتظام تقريراً إىل اجمللس، وقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي

  .كاغيا، يف دورة مقبلةوسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، مارغريت سي

  بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٣طلب اجمللس، يف قراره   - ٨٠
ذ واليته إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله  قدم تقريراً عن تنفي   يوبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن         

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، جناة جميد معال، يف دورة مقبلة. السنوي

  القضاء على العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه

 ، إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٨١
وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة . ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أن تقدم تقريراً إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي

  .اخلاصة، ياكني إرتورك، يف دورة مقبلة

  املفقودون

شأن ، أن يعقد يف دورته التاسعة حلقة نقاش ب٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٨قرر اجمللس، عمالً بقراره   - ٨٢
مسألة املفقودين أن يدعو إىل املشاركة فيها خرباء من اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومنـدوبني مـن احلكومـات                   
واملنظمات غري احلكومية فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، وطلب إىل املفوضة السامية               
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ذلك بتكليف اللجنة االستشارية، يف الدورة نفسها، بإعداد دراسة عن          أن تعد موجزاً ملداوالت احللقة لكي يقوم بعد         
  .وسيعقد اجمللس حلقة النقاش املشار إليها يف دورته التاسعة. أفضل املمارسات يف هذا الشأن

 أعاله، وانظر ٤٢انظر الفقرة (ووفقاً للقرار نفسه، سيعرض تقرير األمني العام على اجمللس يف دورة مقبلة   - ٨٣
  ). أدناه١١٦ الفقرة أيضاً

  حقوق الطفل

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً لعقـد          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩قرر اجمللس، يف قراره       - ٨٤
اجتماع سنوي واحد على األقل يستغرق يوماً كامالً ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة متعلقة حبقوق الطفل، مبا يف ذلـك                   

يواجهها إعمال حقوق الطفل، باإلضافة إىل التدابري وأفضل املمارسات اليت ميكن أن تعتمـدها              حتديد التحّديات اليت    
  .٢٠٠٩الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين، ولتقييم إدراج حقوق الطفل إدراجاً فعلياً يف أعماله، اعتباراً من عام 

 وأن  ٦٢/١٤١اجالً بشأن قرار اجلمعية العامة      عويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يتخذ إجراًء              -٨٥
 مبسألة العنف ضـد     ، يف أعلى مستوى ممكن وبدون تأخري، ممثالً خاصاً معنياً         ٦٢/١٤١يعني، وفقاً لقرار اجلمعية العامة      

  .األطفال، وأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل اجمللس يف دورته الثامنة

دماً مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعايا          وشجع اجمللس أيضاً على املضي ق       -٨٦
  .البديلة لألطفال وشروط هذه الرعاية، وطلب أن يويل اجمللس هذه املبادئ التوجيهية مزيداً من االهتمام يف دورته الثامنة

 دورته العاشرة تقريراً عن حقوق الطفل،       ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إليه يف             - ٨٧
  .وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام يف دورته العاشرة. مشفوعاً مبعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل

ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أن يواصل النظر يف حقوق الطفل وفقاً لربنامج عمله وأن ينظر يف إصـدار      - ٨٨
لطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع من املواضيع املتعلقة حبقوق الطفـل              قرار جامع بشأن حقوق ا    

  .يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة

  احلق يف التنمية  )د(  

  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية

 املعين باحلق يف    ، أن جيدد والية الفريق العامل     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤قرر اجمللس، يف قراره       - ٨٩
التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل منها مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل 

 ٢٩ إىل   ٢٥وسيحدد للدورة التاسعة للفريق العامل، اليت كان من املقرر أصالً عقدها يف الفتـرة مـن                 . اجمللس
وقرر اجمللس أيضاً أن جيدد ملدة سنتني والية فرقة العمل . ٢٠٠٨ عام  ، موعد جديد الحق يف    ٢٠٠٨فرباير  /شباط

الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق كل منها سبعة أيام                  
ـ   . عمل وأن تقدم تقاريرها إىل الفريق العامل         سنوية يف الفتـرة  وقد عقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى دورهتا ال

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ إىل ٧من 
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ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن يستعرض على سبيل األولوية يف دوراته املقبلة التقدم احملرز يف تنفيذ   - ٩٠
نـة   على اجمللس يف دورته الثام     (A/HRC/8/8)وستعرض مذكرة لألمانة بشأن تقرير الفريق العامل        . ٤/٤القرار  

  ). أعاله٢٦انظر أيضاً الفقرة (

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٥طلب اجمللس، يف قراره       - ٩١
والتضامن الدويل أن يواصل العمل من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل        

وسـينظر  . أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار إىل اجمللس يف دورته التاسعة، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلـك        و
  .اجمللس يف تقرير اخلبري املستقبل، رودي حممد رزقي، يف دورته التاسعة

ميع حقوق اإلنسان،   آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جب             
  وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، إىل اخلبري املستقل املعين بآثـار الـديون         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٩٢
خاصـة  اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، و               
، ٢٠٠٩احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يقدم تقريراً حتليلياً عن تنفيذ ذلك القرار إىل اجمللس يف عام 

  .وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل سيفاس لومينا، يف دورة مقبلة. وفقاً لربنامج عمله السنوي

تقل التماس آراء واقتراحات الدول، واملنظمات الدوليـة،        ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل اخلبري املس         - ٩٣
ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، 

ت املاليـة   واملنظمات غري احلكومية بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة اليت ينبغي أن تتبعها الدول واملؤسسا             
اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات املتعلقة بربامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي وتنفيذ 
هذه الربامج، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية، بغية حتسينها، حيثما كـان ذلـك                   

  .٢٠١٠وجيهية العامة إىل اجمللس يف عام مناسباً، وتقدمي مشروع حمدث للمبادئ الت

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  )ه(  

  حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

ـ            ٥/١سينظر اجمللس، عمالً بقراره       - ٩٤ سان ، يف تقارير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق اإلن
، وكـذلك يف  )Add1-2و(A/HRC/8/5 والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسسات األعمال، جون روغي 

  .(A/HRC/8/16)" جمال النفوذ"و" التواطؤ"تقريره املتعلق بآثار 

  األهداف الطوعية حلقوق اإلنسان

حكومية دولية مفتوحة ، بدء عملية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٢٦قرر اجمللس، يف قراره   - ٩٥
العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنـسان، للنـهوض                 
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بإعمال وتنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا على الدول من واجبات والتزامات دولية يف ميدان حقوق                 
 أثناء االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي          يف ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠اإلنسان يف   

ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن ينظر يف نتائج العملية احلكومية الدولية املفتوحة العضوية يف . حلقوق اإلنسان
ي، عن طريق   وضع جمموعة من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، تعرض على اجمللس، على أساس توافق              

  .٢٠٠٨سبتمرب /مشروع قرار، حبلول دورته اليت ستعقد يف أيلول

ويف القرار نفسه، دعا اجمللس مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم إىل اجمللس حبلول   - ٩٦
الذكرى السنوية   معلومات عن الربامج واألنشطة اخلاصة باالحتفال ب       ٢٠٠٨يونيه  /دورته اليت ستعقد يف حزيران    

  .الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ

، أن ينظر يف املسألة يف دورته العاشـرة يف          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٣قرر اجمللس، يف قراره       - ٩٧
 ٣٧انظـر الفقـرة     (لسامية   من جدول األعمال، وأن يتيح بعد ذلك الدراسة اليت أجرهتا املفوضة ا            ٣إطار البند   

، ومعها موجز املناقشة اليت ستجرى يف دورته العاشرة، ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة                 )أعاله
  .وسينظر اجمللس يف الدراسة املشار إليها ويعقد مناقشة بشأهنا يف دورته العاشرة. بشأن تغري املناخ لكي ينظر فيهما

  لى التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسانالعوملة وتأثريها ع

  .، أن ينظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٥قرر اجمللس، يف قراره   - ٩٨

  أشكال الرق املعاصرة

، أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٤قرر اجمللس، يف قراره       - ٩٩
. ل الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرةُيعىن بأشكا

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

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، غولنارا شاهينيان، يف دورة مقبلة. اإلنسان لضحايا هذه املمارسات

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٨طلب اجمللس، يف قراره       - ١٠٠
وقرر . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب أن يقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس              

اص يف دورة وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخل. اجمللس أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي
  ). أعاله٢٨انظر أيضاً الفقرة (مقبلة 
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  استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

، إىل الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢١طلب اجمللس، يف قراره   - ١٠١
نسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها أن يتشاور مع الدول واملنظمات             كوسيلة النتهاك حقوق اإل   

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من العناصر الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين فيما خيص تنفيذ 
سينظر اجمللس يف تقرير الفريق . سنوي، وفقاً لربنامج عمله ال٢٠٠٩ذلك القرار وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف عام 

  .العامل يف دورة مقبلة

   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا-  ٤البند 

  متابعة دورة اجمللس االستثنائية اخلامسة

، اخلامسة  يف دورته االستثنائية   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ الذي اعتمده يف     ٥/١-طلب اجمللس، يف قراره دإ      -١٠٢
إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقّيم احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان وأن يرصد تنفيذ ذلك القرار،      

ونظر اجمللس يف   . بطرق منها طلب القيام بزيارة عاجلة إىل ميامنار، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السادسة املستأنفة                
  .٢٠٠٧ديسمرب / يف دورته السادسة املستأنفة اليت ُعقدت يف كانون األول(A/HRC/6/14)ص تقرير املقرر اخلا

، إىل املقرر اخلاص أن يرصـد       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣وطلب اجمللس، يف قراره       - ١٠٣
ونظر اجمللس يف تقرير . هتنفيذ ذلك القرار وأن يقوم يف هذا الصدد ببعثة متابعة إىل ميامنار يف أقرب وقت مناسب ل

  . يف دورته السابعة(A/HRC/7/24)املقرر اخلاص 

، سينظر اجمللس يف دورته الثامنة يف تقرير املقـرر          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣١وعمالً بالقرار     - ١٠٤
  .(A/HRC/8/12) ٦/٣٣ و٥/١- اخلاص، توماس أوخيا كينتانا، بشأن تنفيذ القرارين دإ

  لس االستثنائية الرابعةمتابعة دورة اجمل

 يف دورتـه  ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ الذي اعتمـده يف  ٤/١٠١- قرر اجمللس، يف مقرره دإ   - ١٠٥
االستثنائية الرابعة، أن ُيوفد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور واحتياجات السودان يف هذا 

اءات العالية يعينهم رئيس اجمللس بعد التشاور مع أعضائه ومع          الصدد، تتألف من مخسة أشخاص من ذوي الكف       
، بتقرير البعثـة    ٤/٨وقد أحاط اجمللس علماً، يف قراره       . املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان       
  .(A/HRC/4/80)الرفيعة املستوى بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور 

، أن يشكل فريقاً برئاسة املقررة اخلاصة ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨ره وقرر اجمللس أيضاً، يف قرا  - ١٠٦
املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة،   

واملمثل اخلاص لألمني العـام  واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،   
املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص 

وطلب اجمللس إىل الفريق أن . املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
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 حكومة السودان ومع آليات حقوق اإلنسان املناسبة يف االحتاد األفريقي، وأن يتشاور على حنو وثيق مع يعمل مع
رئيس احلوار والتشاور بني الدارفوريني، لضمان املتابعة الفعالة لتنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمـدها          

ت حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وللتشجيع على تنفيذها، وكذلك          اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، وغريمها من مؤسسا      
لتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت وضعتها اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، علـى أن تؤخـذ يف                    

حالـة حقـوق   االعتبار احتياجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساق بني هذه التوصيات، واملسامهة يف رصـد      
  .(A/HRC/5/6)، قدم الفريق تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة ٤/٨وعمالً بالقرار . اإلنسان ميدانياً

، واصل فريق اخلرباء عمله ملدة ستة أشهر        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ املعتمد يف    ١/٣/وعمالً بالقرار إت    - ١٠٧
، وتقريراً هنائياً يف دورته     (A/HRC/6/7) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول وقدم تقريراً حمدثاً إىل اجمللس يف دورته املعقودة يف        

  .(A/HRC/6/19)التالية 

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٤وطلب اجمللس، يف قراره   - ١٠٨
صرية األجل واملتوسطة األجل    حقوق اإلنسان يف السودان أن تكفل متابعة فّعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات الق             

 وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صريح وبّناء مع حكومة     (A/HRC/5/6)احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء       
 وردود احلكومة عليـه، وأن      (A/HRC/6/19)السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق اخلرباء           

  .د يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعةُتدرج معلومات يف هذا الصد

  املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٤طلب اجمللس، يف قراره       - ١٠٩
لس يف دورته السابعة وأن تقدم تقريرها التايل حقوق اإلنسان يف السودان أن تقدم تقريرها السنوي املتبقي إىل اجمل     

وسينظر اجمللس يف التقرير الـسنوي املتبقـي        . ٢٠٠٨سبتمرب  /إىل اجمللس يف دورته التاسعة اليت سُتعقد يف أيلول        
مـارس  / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/١٦وقرر اجمللس، يف قـراره      .  يف دورته السابعة   (A/HRC/7/22)للمقررة اخلاصة   

وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة . حالة حقوق اإلنسان يف السودان يف دورته التاسعة، أن يستعرض ٢٠٠٨
  .يف دورته التاسعة

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٥دعا اجمللس، يف قراره   - ١١٠
وسينظر اجمللـس يف    . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن يقدم إىل اجمللس تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته             

  .تقرير املقرر اخلاص، فيتيت مونتاربون، يف دورة مقبلة

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

اص املعـين حبالـة حقـوق    ، إىل املقرر اخل٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٢طلب اجمللس يف قراره       - ١١١
وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص،      . اإلنسان يف ميامنار أن يقدم تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي           

  .توماس أوخيا كينتانا يف دورة مقبلة
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   هيئات وآليات حقوق اإلنسان- ٥البند 

 حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام مدرجة يف يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية         -١١٢
  . من جدول األعمال٥ سُينظر فيها يف إطار البند ٥١ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرة ٢إطار البند 

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  )أ(  

   وطبقاً للوالية اليت أسندهتا إليـه اجلمعيـة العامـة يف            ،٥/١قام جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         - ١١٣
  .، بإنشاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان٦٠/٢٥١قرارها 

 ٦/١٠٢، املقـرر    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧، اعتمد اجمللس، يف     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٦٧وعمالً بالفقرة     - ١١٤
الترشيحات لعضوية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان، هبـدف          الذي يتضمن الشروط الفنية واملوضوعية لتقدمي       

ومـن  .  عضواً للجنة االستـشارية ١٨وانتخب اجمللس، يف دورته السابعة . ضمان إتاحة أفضل اخلربات املمكنة للمجلس 
  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ إىل ٤املقرر عقد الدورة األوىل للجنة االستشارية يف الفترة من 

  تحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانإعالن األمم امل

، إىل اللجنة االستشارية جمللس حقـوق       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١١٥
وطلب اجمللس أيضاً إىل اللجنة     . اإلنسان أن ُتعد مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان           

ن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعضاء، واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، واملفوضية السامية            االستشارية أ 
حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري                 

وطلب اجمللس . لصكوك احلالية ذات الصلةاحلكومية، بشأن العناصر املمكنة حملتوى اإلعالن وأن تضع يف اعتبارها ا
 تقريراً مرحلياً يتضمن عناصر مشروع اإلعالن ٢٠٠٩إىل اللجنة االستشارية أن تقدم إليه يف دورته الرئيسية لعام 

  .املتعلق بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

  املفقودون

، أن يعقد يف دورته التاسعة حلقة نقاش بشأن ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٨قرر اجمللس، يف قراره   - ١١٦
مسألة املفقودين يدعو إىل املشاركة فيها خرباء من اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومندوبني مـن احلكومـات                 
واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، وطلب إىل املفوضـة               

 موجزاً ملداوالت احللقة بغية تكليف اللجنة االستشارية بعد ذلك، يف الدورة نفسها، بإعداد دراسة السامية أن ُتعد
  ). أعاله٨٣ و٨٢ و٤٢انظر أيضاً الفقرات (عن أفضل املمارسات يف هذا الشأن 

  احلق يف الغذاء

أن تنظر يف إمكانية ، إىل اللجنة االستشارية ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٤طلب اجمللس، يف قراره   - ١١٧
تقدمي توصيات إىل اجمللس للموافقة عليها بشأن ما ميكن اختاذه من تدابري أخرى لتعزيز إعمال احلق يف الغـذاء،                   

  ). أعاله٦٤ و٦٣انظر أيضاً الفقرتني (واضعة يف اعتبارها أولوية تعزيز تنفيذ املعايري احلالية 
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  إجراء تقدمي الشكاوى  )ب(  

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع الرابع من مرفق ذلـك              ٥/١ قراره   أنشأ اجمللس، يف    - ١١٨
 من مرفق ذلك القرار، ينبغي أن يقوم الفريق العامل املعين باحلاالت، بناًء على املعلومات ٩٨ووفقاً للفقرة . القرار

بتقرير عن األمنـاط الثابتـة لالنتـهاكات        والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس          
اجلسيمة، واملؤيدة بأدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصيات بـشأن                

  .اإلجراء الواجب اختاذه

ق وسيعقد الفري . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٨ إىل   ١٤واجتمع الفريق العامل املعين بالبالغات يف الفترة من           - ١١٩
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣العامل املعين باحلاالت دورته املقبلة يف الفترة من 

  احملفل االجتماعي  )ج(  

، اإلبقاء على احملفل االجتماعي بوصـفه       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٣قرر اجمللس، يف قراره       - ١٢٠
 اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك حيزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق

وقرر اجمللس أيضاً أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة ملدة ثالثة أيام،              . منظمات القاعدة الشعبية  
لعام ودعا اجمللس احملفل االجتماعي .  يف جنيف٢٠٠٨وطلب عقد االجتماع القادم للمحفل االجتماعي خالل عام 

وقـرر  . ٢٠٠٩ إىل أن يقدم إليه تقريراً يشمل اقتراحاً بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي عام                  ٢٠٠٨
  اجمللس مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند موافاته بتقرير احملفـل االجتمـاعي             

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ إىل ١فل االجتماعي يف الفترة من ومن املقرر عقد اجتماع احمل. ٢٠٠٨لعام 

  احملفل املعين بقضايا األقليات  )د(  

، إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره     - ١٢١
مني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات        مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا املتصلة باألشخاص املنت         

وقرر اجمللس أن   . دينية ولغوية، وليوفر مسامهات مواضيعية وخربات لعمل اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات           
وقرر اجمللس أيضاً أن تقوم اخلبرية املـستقلة        . جيتمع احملفل سنوياً ملدة يومي عمل خيصصان للمناقشات املواضيعية        

ملعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية، ودعاهـا إىل أن تـضمن تقريرهـا                 ا
ومن املقرر عقد . توصيات احملفل املواضيعية وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل، لكي ينظر فيها اجمللس

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ و٤اجتماع احملفل املعين بقضايا األقليات يف 

  آلية اخلربات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  )ه(  

، إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويـد   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦قرر اجمللس، يف قراره       - ١٢٢
اجمللس أن  وقرر  . اجمللس باخلربة املواضيعية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس           
 مـن   ٥٣ إىل   ٣٩تتألف آلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني يتم اختيارهم وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرات من                

، وأوصى بقوة بأن يويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعيني، االعتبار الواجـب للخـرباء مـن       ٥/١مرفق قراره   



A/HRC/8/1 
Page 25 

ز التعاون وتفادي االزدواج يف العمل، أن تدعو آلية اخلرباء املقرر          وقرر اجمللس أيضاً، بغية تعزي    . السكان األصليني 
اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وعضواً من أعضاء احملفـل الـدائم إىل                 

ة ثالثة أيام يف وقرر اجمللس أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملد          . حضور اجتماعها السنوي واملسامهة فيه    
ومن املقرر أن . عامها األول مث لفترة أقصاها مخسة أيام، وأن تقدم هذه اآللية إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن أعماهلا

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١تعقد آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية اجتماعها يف الفترة من 

  الشامل االستعراض الدوري - ٦البند 

، بإنشاء آلية االستعراض الدوري الـشامل       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قام اجمللس، يف قراره       - ١٢٣
من مرفق القرار على أن يعتمـد       ) أ(١٥وتنص الفقرة   . على النحو الوارد يف الفرع األول من مرفق ذلك القرار         

 ٢٧ويف . علومات الـيت ُتعـدها الدولـة املعنيـة    اجمللس يف دورته السادسة مبادئ توجيهية عامة فيما يتصل بامل      
ووضـع  .  الذي يتضمن املبادئ التوجيهية العامة املـذكورة       ٦/١٠٢، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 دولة من الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة يف إطـار آليـة               ١٩٢اجمللس أيضاً جدوالً زمنياً للنظر يف حاالت        
  .شامل يف أثناء جولتها األوىلاالستعراض الدوري ال

 ١٨ إىل ٧وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل دورتـه األوىل يف الفتـرة مـن                   - ١٢٤
ومن املقرر عقد الـدورة الثالثـة   . ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ إىل ٥ ودورته الثانية يف الفترة من ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٢ إىل ١للفريق العامل يف الفترة من 

وسينظر اجمللس، يف دورته الثامنة، يف تقارير الفريق العامل بشأن البلدان التالية، بالترتيب الذي سيتحدد                 - ١٢٥
  :٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١على أساس السحب بالقرعة الذي سيجريه اجمللس يف دورته السادسة، يف 

البحرين، إكوادور، : ض يف أثناء الدورة األوىل للفريق العاملالدول األعضاء اليت يتناوهلا االستعرا  )أ(  
تونس، املغرب، إندونيسيا، فنلندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اهلند، الربازيل، الفلـبني،     

  اجلزائر، بولندا، هولندا، جنوب أفريقيا، اجلمهورية التشيكية، األرجنتني؛

غابون، غانا، بريو، : ء اليت يتناوهلا االستعراض يف أثناء الدورة الثانية للفريق العاملالدول األعضا  )ب(  
  .غواتيماال، بنن، مجهورية كوريا، سويسرا، باكستان، زامبيا، اليابان، أوكرانيا، سري النكا، فرنسا، تونغا، مايل

 يتجاوز ساعة واحـدة لنظـر       ، سُيخصص وقت إضايف ال    ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٢٢ووفقاً للفقرة     - ١٢٦
، ٥/١ من مرفـق القـرار       ٣٢ إىل   ٢٥ووفقاً لألحكام املبينة يف الفقرات من       . اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة     

  .سيعتمد اجمللس النتائج النهائية يف جلسة عامة

  ، املتفق عليـه  ووفقاً لبيان الرئيس بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل        - ١٢٧
، فإن تقرير الفريق العامل، باإلضافة إىل آراء الدولة موضـوع االسـتعراض بـشأن               ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩يف  

أو االستنتاجات، فضالً عن االلتزامات الطوعية اليت تتعهد هبا الدولة موضوع االستعراض والـردود    /التوصيات و 
 أو القضايا اليت مل ُتعاجل مبا يكفي أثناء احلوار التفـاعلي يف             اليت تقدمها الدولة موضوع االستعراض على األسئلة      
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الفريق العامل، قبل اعتماد اجمللس للنتائج يف جلسته العامة، ستشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللـس يف        
 اليت تبديها بشأن واُتفق أيضاً على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء      . جلسته العامة باختاذ قرار موحَّد    

نتائج االستعراض الدولة موضوع االستعراض، والدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس، باإلضافة إىل التعليقات   
  . العامة اليت ُيديل هبا أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

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

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ١٢٨
   سُينظر فيه يف إطـار      ٥٣ و ٥٢ من جدول األعمال، فإن التقرير املشار إليه يف الفقرتني           ٢مدرجة يف إطار البند     

  .ل من جدول األعما٧البند 

انتهاكات حقوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلـسطني وغريهـا مـن                )أ(
  األراضي العربية احملتلة من آثار على حقوق اإلنسان

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

ى اجمللس تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي ، سُيعرض عل٥/١وفقاً لقرار اجمللس     - ١٢٩
وسيعرض التقرير ريتشارد فولك الذي حل حمل صـاحب         ). A/HRC/7/17 (١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام     

  .٢٠٠٨مايو / أيار١الوالية السابق جون دوغارد كمقرر خاص يف 

لتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة،       انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات وا      
  وبشكل خاص هجماهتا وغاراهتا األخرية على قطاع غزة احملتل

، سُيعرض علـى اجمللـس تقريـر املفوضـة الـسامية            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٧/١وفقاً للقرار     - ١٣٠
)A/HRC/8/17) ( أعاله٥٢انظر الفقرة .(  

  لثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقيةاحلقوق الدينية وا

، سُيعرض على اجمللس تقريـر املفوضـة الـسامية          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٩وفقاً للقرار     - ١٣١
)A/HRC/8/18) ( أعاله٥٣انظر الفقرة .(  

  متابعة الدورات االستثنائية

 يف دورته االستثنائية األوىل، أن يوفد ٢٠٠٦يوليه / متوز٦تمده يف  الذي اع١/١- قرر اجمللس، يف قراره دإ  - ١٣٢
بعثة عاجلة لتقصي احلقائق برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

، أن ٢٠٠٦نوفمرب /ثاين تشرين ال١٥ املؤرخ ٣/١- ويف الدورة االستثنائية الثالثة، قرر اجمللس، يف قراره دإ. ١٩٦٧
  .يوفد بصورة عاجلة إىل بيت حانون بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق يعينها رئيس اجمللس
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، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ الذي اعتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف ١/٢/ودعا اجمللس، يف قراره إت  - ١٣٣
 ٢٨ املؤرخ   ٦/١٨وعمالً بالقرار   . بعثة العاجلة لتقصي احلقائق   ، مبا يف ذلك إيفاد ال     ٣/١- ودإ ١/١-إىل تنفيذ القرارين دإ   

، قدم كل من الرئيس واملفوضة السامية إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً عن اجلهود املبذولة لتنفيذ     ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  . القرارين وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين٣/١- ودإ١/١-قراري اجمللس دإ

 يف دورته االستثنائية الـسادسة،      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ الذي اعتمده اجمللس يف      ٦/١-وعمالً بالقرار دإ    -١٣٤
  .قدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار

  اضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتلاملستوطنات اإلسرائيلية يف األر

، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/١٨قرر اجمللس، يف قراره       - ١٣٥
  . ٢٠٠٩مارس /اليت سُتعقد يف آذار

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن املسألة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٠ يف قراره طلب اجمللس،  - ١٣٦
إىل اجمللس يف دورته العاشرة، وقرر مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف 

  .دورته العاشرة

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  )ب(  

، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٧لس، يف قراره    قرر اجمل   - ١٣٧
  . ٢٠٠٩مارس /اليت سُتعقد يف آذار

   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا- ٨البند 

ني العـام   يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألم               - ١٣٨
 ٨ سُينظر فيها يف إطار البند       ٥٤ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرة           ٢ُمدرجة يف إطار البند     
  .من جدول األعمال

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

مية حلقوق اإلنسان أن ، إىل املفوضة السا٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١٣٩
 لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه الترتيبات اإلقليمية وقيمتها          ٢٠٠٨تدعو إىل عقد حلقة عمل يف عام        

املضافة والتحديات اليت تواجهها، مبشاركة ممثلي الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املناطق، 
ألعضاء يف األمم املتحدة املهتمة هبا واملراقبني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي            واخلرباء ومجيع الدول ا   

املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل ما التزمت به جلنة حقوق اإلنسان من ترتيبات، مبا يف ذلك قـرار اجمللـس                    
ضية السامية أن تقدم إليه موجزاً      وطلب اجمللس أيضاً إىل املفو    .  من ممارسات  ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   
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وسُيعرض موجز املفوضة السامية على اجمللس يف دورة . عن مناقشات حلقة العمل، يف وقت يتفق مع برنامج عمله
  . من جدول األعمال٨مقبلة يف إطار البند 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٢٤طلب اجمللس، يف قراره   - ١٤٠
وسينظر اجمللس يف تقرير    . ٦/٢٤ تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار         ٢٠٠٨تقدم إليه يف دورته األخرية لعام       

  . من جدول األعمال٨املفوضية السامية يف دورته التاسعة يف إطار البند 

  ة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدةإدماج حقوق اإلنسان اخلاص

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠قرر اجمللس، يف قراره       - ١٤١
كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك                  

 أن تتخذها الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت             التدابري اليت ميكن  
 وأن يـشمل    ٢٠٠٨وقرر اجمللس أيضاً أن يكون االجتماع األول يف النصف األول من عـام              . تتعرض هلا املرأة  

 ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٤٣رهـا  مناقشة ملسألة العنف ضد املرأة، وفقاً للتكليف الذي أصدرته اجلمعية العامة يف قرا  
، مسألة العنف ضد املـرأة      ٢٠٠٨، والذي يدعو اجمللس إىل أن يناقش، حبلول عام          ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

وقـرر  . جبميع أشكاله ومظاهره، وأن حيدد األولويات املتعلقة مبعاجلة هذه القضية يف جهوده وبرامج عمله املقبلة      
ومن املقرر أن   . إدماج املنظور اجلنساين على حد سواء وفقاً لربنامج عمله        اجمللس مواصلة النظر يف حقوق املرأة و      

  ). أعاله٥٤انظر أيضاً الفقرة (يعقد اجمللس مناقشة بشأن حقوق اإلنسان للمرأة يف دورته الثامنة 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك           - ٩البند 
  ن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعال: من أشكال التعصب

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ١٤٢
 سُينظر فيها يف ٥٧ إىل ٥٥ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرات من ٢مدرجة يف إطار البند 

  . من جدول األعمال٩إطار البند 

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

، إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٤طلب اجمللس، يف قراره   - ١٤٣
. عصب أن يقدم تقارير بانتظـام إىل اجمللـس        للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من ت         

  . يف دورة مقبلة)٦(وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص

                                                      

ف املقرر اخلاص احلايل دودو ديان ، ليخل٢٠٠٨يونيه /من املقرر تعيني صاحب والية جديد يف حزيران  )٦(
  .٢٠٠٨أغسطس / آب١يف 
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، إىل املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٦وطلب اجمللس، يف مقرره       - ١٤٤
 من تعصب أن ُيدرج، يف حدود       باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك         

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

لوطنية واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يضع يف اعتبـاره             صنع القرار يف احلكومات ا    
. إسهامها احملتمل يف تدعيم املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقـصد تعزيـز الدميقراطيـة    

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة مقبلة

  نامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبر

، أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ١٤٥
وقـرر اجمللـس، يف مقـرره       . وبرنامج عمل ديربان   الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن       

 وبأن يتم يف    ٢٠٠٧سبتمرب  /الثاين من دورته اخلامسة يف أيلول     ، أن يوصي بأن يعقد الفريق العامل اجلزء         ٣/١٠٣
وقد ُعقد اجلزء األول . هذه الدورة اختتام وإقفال مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية

 ومن املقـرر  .٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل  / كانون الثاين  ٢١من الدورة السادسة للفريق العامل يف الفترة من         
  .عقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة للفريق العامل يف موعد الحق يتم تأكيده فيما بعد

، أن ينشئ جلنة خمصصة تابعة له ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره   - ١٤٦
 أيام عمل بغية    ١٠سنوية مدة كل منها     معنية بوضع املعايري التكميلية وأوصى بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات           

 رهناً بإجناز الفريق العامل مهمته      ٢٠٠٧ دورهتا األوىل قبل هناية عام       تعقدوضع الصكوك القانونية املطلوبة وأن      
املعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ، وأن تقدم بانتظام إىل اجمللس تقارير عن التقدم الفعلـي احملـرز يف         ب املتعلقة
  .وضع املعايري التكميليةعملية 

، أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة يف        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢١وقرر اجمللس، يف قراره       -١٤٧
 لبدء واليتها، وقرر أيضاً أن خيصص فترة ال تتجاوز يومني يف بداية الدورة االفتتاحية للجنـة           ٢٠٠٨الربع األول من عام     
 مجيع املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة واآلليات ذات الصلة الالزمة املخصصة للتفكري يف

ومن . ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ إىل ١١وُعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصصة يف الفترة من       . إلجناز واليتها 
  . يف موعد الحق يتم تأكيده فيما بعداملقرر عقد اجلزء الثاين من الدورة األوىل للجنة املخصصة

  االستعراضي ديربان مؤمتر

، أن تنتخب اللجنة التحـضريية، يف       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢قرر اجمللس، يف قراره       - ١٤٨
 دوراهتا التنظيمية، مكتباً للجنة التحضريية، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل، وأن تبت اللجنة التحـضريية يف               

 ويشمل ذلك حتديد  الدورة نفسها يف مجيع الطرائق املناسبة للمؤمتر وفقاً للممارسة املعمول هبا يف اجلمعية العامة،               
أهداف املؤمتر االستعراضي، ومستوى انعقاد هذا املؤمتر، واألنشطة التحضريية اإلقليمية، وموعد ومكان انعقـاد              

 على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اإلجـراءات            وقرر اجمللس أيضاً أن يركز االستعراض     . املؤمتر
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وقرر اجمللس إبقاء هـذه     . واملبادرات واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة ويالت العنصرية املعاصرة مجيعها         
ة املوضوعية وسيستمع اجمللس، يف دورته الثامنة، إىل تقرير شفوي عن الدور. املسألة ذات األولوية يف برنامج عمله

  . ٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢١األوىل للجنة التحضريية اليت ُعقدت يف الفترة من 

  األديان صورة تشويه مناهضة

، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩دعا اجمللس، يف قراره       - ١٤٩
 وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة  للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب    

. تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عن آثار كره اإلسالم اخلطرية على التمتع جبميع احلقوق                
  ). أعاله٥٧انظر أيضاً الفقرة (ووفقاً للقرار ذاته، سُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  القدرات وبناء التقنية املساعدة - ١٠ لبندا

  هاييت يف اإلنسان حقوق حالة

سبتمرب / أيلول ٢٨يف بيان الرئيس عن حالة حقوق اإلنسان يف هاييت بصيغته اليت أُقرت بتوافق اآلراء يف                  - ١٥٠
يت على مواصلة   ، شجع اجمللس اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام للنظر يف حالة حقوق اإلنسان يف هاي               ٢٠٠٧

وسينظر اجمللس يف دورته الثامنة يف تقرير اخلبري املـستقل،          . مهمته وتقدمي تقرير عنها إىل اجمللس يف دورته الثامنة        
  ).A/HRC/8/2( جوانيه سلوي

  بوروندي يف التقين والتعاون االستشارية اخلدمات

يد والية اخلبري املستقل املعـين حبالـة        ، متد ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ١٥١
وطلب اجمللس أيضاً إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائيـاً إىل            . حقوق اإلنسان يف بوروندي ملدة سنة واحدة      

وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل،      . اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة التدابري املطبَّقة عملياً          
  .ش أوكوال، يف دورته التاسعةكيأ

  ليبرييا يف اإلنسان حقوق حالة

، اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣١دعا اجمللس، يف قراره   - ١٥٢
.  املطبَّقة عملياًاإلنسان يف ليبرييا إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة التدابري

  .وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبرية املستقلة يف دورته التاسعة

  حالة حقوق اإلنسان يف الصومال

، إىل اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٥طلب اجمللس يف قراره       - ١٥٣
مـارس  / وآذار ٢٠٠٨سبتمرب  /املقرر عقدمها يف أيلول   اإلنسان يف الصومال أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورتيه           

  . يف دورتيه التاسعة والعاشرةمشس الباريوسينظر اجمللس يف تقريري اخلبري املستقل . ٢٠٠٩
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  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 عـدد مـن اإلجـراءات اخلاصـة         ، إىل ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١٥٤
املواضيعية، مبن فيها املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، وممثل األمني العام املعـين حبقـوق اإلنـسان                    
للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، واملقرر 

الة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق اإلنـسان                اخلاص املعين حب  
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات               

 ١٠ يف إطار البند     ٢٠٠٩مارس  /آذاراملسلحة تقدمي تقرير إىل اجمللس يف موعد ال يتجاوز دورته املقرر عقدها يف              
انظر (ووفقاً للقرار نفسه، سيعرض على اجمللس أيضاً تقرير املفوضة السامية يف دورته العاشرة . من جدول األعمال

  ). أعاله٥٨أيضاً الفقرة 

 -  -  -  -  -  


