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   املسائل التنظيمية واإلجرائية- ١

  موعد ومكان انعقاد الدورة

 يف  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩نامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسان، الذي نظر فيه يف            لرب وفقاً  - ١
 ٢٦ إىل   ٨االجتماع التنظيمي للجولة الثالثة للمجلس، من املقرر أن يعقد اجمللس دورته التاسعة يف الفترة مـن                 

  .  يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 ١٨ املؤرخ ٥/١ي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق القرار ـالنظام الداخلمن ) ب(٨ووفقاً للمادة   - ٢
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢يف  ، من املقرر عقد االجتماع التنظيمي للدورة التاسعة٢٠٠٧يونيه /حزيران

  جدول أعمال الدورة

وسُتعرض علـى  . ٥/١يرد جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان يف الفرع اخلامس من مرفق قرار اجمللس            - ٣
  .اجمللس شروح الدورة التاسعة هذه، فيما يتصل بالبنود املدرجة يف جدول األعمال

  تكوين جملس حقوق اإلنسان

؛ )٢٠٠٩(؛ واالحتاد الروسـي     )٢٠١٠(أنغوال  : )١(يتكون اجمللس يف دورتـه التاسعة من الدول التالية         - ٤
؛ )٢٠١٠(؛ وإندونيـسيا    )٢٠٠٩(؛ وأملانيـا    )٢٠٠٩(؛ واألردن   )٢٠١١(؛ واألرجنتني   )٢٠٠٩(وأذربيجان  

؛ )٢٠١١(؛ والبحـرين  )٢٠١١(؛ وباكـستان  )٢٠١٠(؛ وإيطاليا )٢٠١١(؛ وأوكرانيا  )٢٠٠٩(وأوروغواي  
؛ وبوليفيـا   )٢٠١٠(؛ والبوسنة واهلرسك    )٢٠١١(؛ وبوركينا فاسو    )٢٠٠٩(؛ وبنغالديش   )٢٠١١(والربازيل  

؛ )٢٠١١(؛ وزامبيـا    )٢٠٠٩(؛ وجيبـويت    )٢٠١٠(أفريقيا  ؛ وجنوب   )٢٠١١(؛ ومجهورية كوريا    )٢٠١٠(
؛ والصني )٢٠١١(؛ وشيلي )٢٠٠٩(؛ وسويسرا )٢٠٠٩(؛ والسنغال )٢٠١٠(؛ وسلوفينيا )٢٠١١(وسلوفاكيا 

؛ )٢٠١٠(؛ وقطـر    )٢٠١٠(؛ والفلـبني    )٢٠١١(؛ وفرنـسا    )٢٠١١(؛ وغانا   )٢٠١١(؛ وغابون   )٢٠٠٩(
؛ ومـصر   )٢٠١٠(؛ ومدغشقر   )٢٠٠٩(؛ وماليزيا   )٢٠٠٩(با  ؛ وكو )٢٠٠٩(؛ وكندا   )٢٠٠٩(والكامريون  

؛ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا )٢٠٠٩(؛ واململكة العربية السعودية )٢٠٠٩(؛ واملكسيك )٢٠١٠(
؛ وهولندا )٢٠١٠(؛ واهلند )٢٠١٠(؛ ونيكاراغوا )٢٠٠٩(؛ ونيجرييا )٢٠٠٩(؛ وموريشيوس )٢٠١١(الشمالية 

  ).٢٠١١(يابان ؛ وال)٢٠١٠(

  مكتب جملس حقوق اإلنسان

رئيس اجمللـس، مـارتن     : ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨وفيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته الثالثة، حىت           - ٥
) األرجنتني(دميون . ، وألربتو ج)الفلبني(باسيليو . ؛ ونواب الرئيس، إيرليندا ف)نيجرييا(إيهويغيان أوهومويبيهي  

  ).أذربيجان(؛ ونائب الرئيس واملقرر، إليشني أمريبايوف )كندا(وماريوس غرينيوس 
                                                      

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

 يف الفرع السابع من مرفق قـرار        الواردوق اإلنسان،   ـمن النظام الداخلي جمللس حق    ) أ(٨وفقاً للمادة     - ٦
 ١٩عقـودة يف    اجللسة التنظيمية امل  ي  ـفس  ـة للمجل ـظر يف برنامج العمل السنوي للسنة الثالث      ، نُ ٥/١اجمللس  
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران

  استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها

قرر اجمللس، يف دورته التاسعة، أن يواصل عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها اليت بـدأها يف                  - ٧
  . دورته السادسة

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم

، فـإن الفريـق   ٦/١٠٢الشروط املبينة يف قرار اجمللـس  ، و٥/١ من مرفق قرار اجمللس    ٦٢وفقاً للفقرة     - ٨
وخـافيري   ،)بلغاريـا (، وبيتكو دراغانوف    )أوروغواي( أليخاندرو أرتوسيو     يف عضويته  االستشاري الذي يضم  

يقتـرح علـى    ) السنغال( وبابكر كارلوس مباي     ،)سري النكا (، ودايان جاياتيليكا    )إسبانيا(غريغيس فلوريس   
 حني ألداء الواليات اليت من املقرر تعيني صاحب والية جديد لتولّيها يف الـدورة التاسـعة               الرئيس قائمة باملرش  

واحد مـن منطقـة     عضو  وان للفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، و         ض ع :وتشمل ما يلي  
عامل املعـين حبـاالت     واحد من منطقة جمموعة أوروبا الشرقية؛ وعضو واحد للفريق ال         عضو  اجملموعة األفريقية و  

املستقل املعين مبسألة التزامات  االختفاء القسري أو غـري الطوعـي من دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ واخلبري
  .حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

، يكتمـل تعـيني     ٥/١ق قرار اجمللس     من مرف  ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني         - ٩
ويعيَّن أصحاب الواليات املعنيون قبل هناية . أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة اجمللس عليه         

  .الدورة التاسعة

  مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان 

 تأكيد احلاجة إىل ضمان توفري املوارد املالية ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/١أعاد اجمللس، يف قراره   - ١٠
الالزمة للمجلس وأفرقته العاملة من أجل تنفيذ واليته تنفيذاً كامالً على حنو ما نص عليه قرار اجلمعيـة العامـة    

س، ويف نفس القرار، أعرب اجمللس عن قلقه للتأخري يف تقدمي الوثائق إىل اجملل. ١/. ٥ ونفذه قرار اجمللس ٦٠/٢٥١
مبا فيها تلك املتصلة بالتقرير الدوري الشامل، وال سيما التأخري يف ترمجة الوثائق إىل لغات األمم املتحدة الرمسية                  
الست، وطلب يف هذا السياق إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة خدمات املؤمترات مبكتب األمم                

ير إىل اجمللس يف دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري          املتحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالة وتقدمي تقر       
  .وافية تتصدى هلذه املشاكل
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 أكد اجمللس من جديد كذلك أن اجمللس سينظر بإجيابية يف اعتماد مقرر بشأن نشر كل                ٨/١ويف القرار     - ١١
 واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائية      املداوالت العامة لشىت أفرقته العاملة على اإلنترنت، مع أخذ مبادئ الشفافية          

يف االعتبار، ويف هذا السياق طلب إىل إدارة شؤون اإلعالم مبكتب األمم املتحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالـة                   
وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري وافية مبا يشمل حتديد املوارد الالزمة                 

  .ء قدرة دائمة على النشر اإللكتروين على اإلنترنتإلنشا

على اجمللس التقرير املذكور أعاله ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة خدمات            اً  وكان معروض   - ١٢
  ).A/HRC/9/19( اإلعالم نشؤووتقرير إدارة ) A/HRC/9/18(املؤمترات 

  قوق اإلنـسان،   السامي حل  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة      - ٢
  )٢(وتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية واألمني العام

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

، إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٧طلب اجمللس، يف قراره   - ١٣
ا ويطلب معلومات عن اآلثار والعواقب السلبية اليت حتدثها التـدابري           األعضاء إىل ذلك القرار وأن يلتمس آراءه      

القسرية املتخذة من جانب واحد على سكاهنا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس حسب االقتـضاء، وفقـاً                   
 من ٣بند يف دورته التاسعة يف إطار ال) A/HRC/9/2(العام  وسينظر اجمللس يف تقرير األمني. لربنامج عمله السنوي

  .جدول األعمال

  إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية و أحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية

، ووفقـاً للمـذكرة املقدمـة مـن األمانـة           ٢٠٠٥/٧٩ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ١٤
)A/HRC/7/48( تقرير األمني العام    نظر اجمللس يف    ، سي)A/HRC/9/8 (  مـن   ٣عة يف إطار البنـد      يف دورته التاس 

  ). أدناه٤٨الفقرة اً انظر أيض(جدول األعمال 

  قضايا السكان األصليني

، ووفقـاً للمـذكرة املقدمـة مـن األمانـة           ٢٠٠٥/٤٩ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ١٥
)A/HRC/7/65(        سُيعرض تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،)A/HRC/9/9(    ورته التاسعة  على اجمللس يف د

  .) أدناه٤٩ و٢٦انظر الفقرتني ( من جدول األعمال ٣يف إطار البند 

  

                                                      

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام      )٢(
لس سينظر فيها يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة، على النحو  من جدول األعمال، فإن اجمل٤ مدرجة يف إطار البند

 .املشار إليه
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  االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

، ووفقـاً للمـذكرة الـيت أعـدهتا األمانـة           ٢٠٠٤/٣٥ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ١٦
)A/HRC/7/73( ق اإلنسان تقرير املفوضية السامية حلقو   ينظر اجمللس يف    ، س)A/HRC/9/24 ( يف دورته التاسعة يف

  . من جدول األعمال٣إطار البند 

  االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

 ١٨ املـؤرخ    ٨/١٢حلقـوق اإلنـسان يف قـراره        السامية  ة األمم املتحدة    ـيطلب اجمللس إىل مفوض     - ١٧
، تقريراً يتناول آخر املستجدات على صعيد األمـم         ، أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة       ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

املتحدة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، وأنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة هبذه املسألة، مبا يف 
ذلك عن طريق عرض املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، الـيت                

وستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة بشأن تقرير املفوضية يف دورته التاسـعة يف              . وضعتها املفوضية السامية  
  ).A/HRC/9/29( من جدول األعمال ٣إطار البند 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

ية حقوق اإلنسان أن تقـدم   ، إىل مفوض  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤طلب اجمللس، يف قراره       - ١٨
وسينظر اجمللـس يف تقريـر     . ، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار        ٢٠٠٨إليه، يف آخر دورة له يف عام        

  . من جدول األعمال٨يف دورته التاسعة يف إطار البند ) A/HRC/9/4(املفوضية 

  تحدةإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم امل

، إىل املفوضية السامية حلقـوق      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١٩
 عن العقبات والتحديات اليت يواجهها تنفيذ ذلك القرار من جانب اجمللـس             ٢٠٠٨اإلنسان تقدمي تقرير يف عام      

املفوضـة  وسينظر اجمللس يف تقريـر      . اتوتقدمي توصيات حمددة بشأن إجراءات التصدي لتلك العقبات والتحدي        
  ). أدناه٥٩الفقرة اً انظر أيض( من جدول األعمال ٨يف دورته التاسعة يف إطار البند ) A/HRC/9/6 (السامية

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز

رة الـيت أعـدهتا األمانـة       ، ووفقـاً للمـذك    ٢٠٠٥/٦٤ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٠
)A/HRC/7/43(          من جدول األعمـال يف التقريـر املرحلـي          ٩، سينظر اجمللس يف دورته التاسعة يف إطار البند 

للمفوضية السامية بشأن تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة اخلامسة للفريق احلكومي الدويل املعين               
  ).A/HRC/9/5(يربان بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل د
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  مناهضة تشويه صورة األديان

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان أن  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٩طلب اجمللس، يف قراره     - ٢١
تقدم إليه يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار ودراسة تتضمن جتميعاً للتشريعات والسوابق القـضائية                 

) A/HRC/9/7(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ا يتعلق بتشويه صورة األديان وازدرائهاذات الصلة فيم
 من جدول األعمـال     ٩يف دورته التاسعة يف إطار البند       ) A/HRC/9/26(والدراسة املقدمة من املفوضة السامية      

  ). أدناه٦٣الفقرة اً انظر أيض(

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

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ٢٢
 سُينظر فيها يف ١٧  إىل١٣ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرات من ٢مدرجة يف إطار البند 

  . من جدول األعمال٣إطار البند 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )أ(  

  ء العامليةاأزمة الغذ

ما لتفاقم أزمة الغـذاء     " املعنون   - ٧/١- طلب اجمللس إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف قراره دإ             - ٢٣
 يف دورته ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢ الذي اعتمده اجمللس يف "يف الغذاء للجميعالعاملية من تأثري سليب على إعمال احلق   

االستثنائية السابعة، أن يقدم إىل الدورة التاسعة للمجلس تقريراً عن تأثري أزمة الغذاء العاملية على احلق يف الغذاء                  
 الفاعلة ذات الصلة إىل وعن وسائل العالج املطلوبة من منظور حقوق اإلنسان، وأن يدعو الدول وسائر األطراف

كما طلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يثابر على موافاة اجمللس مبا يستجد من تطـورات                . إبداء مالحظاهتا عليه  
وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلـاص،       . بشأن هذه املسألة وقرر أن يبقى باستمرار على علم بتنفيذ هذا القرار           

  . يف دورته التاسعة،)A/HRC/9/23(أوليفيه دي شوتر 

  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

، أن يعيِّن خبرياً مستقالً معنياً مبسألة التزامات ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٢قرر اجمللس، يف قراره   - ٢٤
دعا اخلبري إىل أن يقدم     حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، و           

وسينظر اجمللس يف دورة مقبلة يف تقرير اخلـبري         . إليه يف دورته العاشرة تقريراً، يشمل االستنتاجات والتوصيات       
  .نه يف الدورة التاسعةياملستقل الذي سيع
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  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  )ب(  

  األطفال والرتاعات املسلحة

ية العامة إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح أن تواصـل تقـدمي                طلبت اجلمع   - ٢٥
تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز والتحديات املتبقية يف مواجهة اخلطة املتعلقـة                 

  ).A/HRC/9/3(ة لألمني العام يف دورته التاسعة وسينظر اجمللس يف تقرير املمثلة اخلاص. باألطفال والرتاع املسلح

  حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

، إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٦
ذ واليته إىل اجمللس وفقاً لربنـامج عملـه         اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني أن يقدم تقريراً عن تنفي         

 أعاله  ١٥الفقرتني  اً  انظر أيض ) (A/HRC/9/11( وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، جيمس أنايا،       . السنوي
  ) أدناه٤٩و

  بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٣طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٧
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن يقدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله             

  ).A/HRC/9/21(وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة، جناة جميد معال . السنوي

  املفقودون

، أن يعقد يف دورته التاسعة حلقة نقاش        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٨قرر اجمللس، عمالً بقراره       - ٢٨
لصليب األمحر الدوليـة، ومنـدوبني مـن        اأن يدعو إىل املشاركة فيها خرباء من جلنة          و بشأن مسألة املفقودين  

نسان واملنظمات الدولية، وطلب إىل     احلكومات واملنظمات غري احلكومية فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإل         
املفوضة السامية أن تعد موجزاً ملداوالت احللقة لكي يقوم بعد ذلك بتكليف اللجنة االستـشارية، يف الـدورة                  

يف أعـاله   وسيعقد اجمللس حلقة النقاش املشار إليها       . نفسها، بإعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الشأن        
  .دورته التاسعة

   يف التنميةاحلق  )ج(  

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٥طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٩
والتضامن الدويل أن يواصل العمل من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل        

وسـينظر  . فيذ ذلك القرار إىل اجمللس يف دورته التاسعة، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلـك    وأن يقدم تقريراً عن تن    
  . يف دورته التاسعة،)A/HRC/9/10( اجمللس يف تقرير اخلبري املستقبل، رودي حممد رزقي
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  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية

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

أن جيدد ملدة سنتني والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنميـة،               اً  وقرر اجمللس أيض  . اجمللس
وقد . أن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق كل منها سبعة أيام عمل وأن تقدم تقاريرها إىل الفريق العاملو

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ إىل ٧من ة عقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى دورهتا السنوية يف الفتر

لوية يف دوراته املقبلة التقدم احملرز يف تنفيذ ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن يستعرض على سبيل األو  - ٣١
الذي من املقرر أن يعقد دورته ) A/HRC/9/17(ويف دورته التاسعة، سينظر اجمللس يف تقرير الفريق العامل . القرار

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢ إىل ١٨التاسعة يف الفترة من 

  نسانالترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإل  )د(  

  أشكال الرق املعاصرة

، أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٤قرر اجمللس، يف قراره       - ٣٢
. ُيعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

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

 يف  ،)A/HRC/9/20(اهينيان  وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، غولنارا ش       . اإلنسان لضحايا هذه املمارسات   
  .دورته التاسعة

  اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

، يف تقرير املقرر اخلاص، أوكيشكوو إيبينو، املعـين         ٥/١سينظر اجمللس، يف دورته التاسعة، وفقاً لقراره          - ٣٣
 السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان          اتيافوالنة لنقل وإلقاء املنتجات     باآلثار الضار 

)A/HRC/9/22.(  

  األهداف الطوعية حلقوق اإلنسان

 كـانون   ١٠يف   بـدء ال،  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٦/٢٦قرر اجمللس، يف قراره       - ٣٤
 مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة مـن   عملية حكومية دولية  يف   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، للنهوض بإعمال وتنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا على                
ني  يف أثناء االحتفال بالذكرى السنوية الست       وذلك الدول من واجبات والتزامات دولية يف ميدان حقوق اإلنسان        

اجمللس أن ينظر يف نتائج العملية احلكومية الدوليـة املفتوحـة            كما قرر . لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
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العضوية يف وضع جمموعة من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، تعرض على اجمللس، على أساس توافقي، 
  .٢٠٠٨بتمرب س/عن طريق مشروع قرار، حبلول دورته اليت ستعقد يف أيلول

   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- ٤

  املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

ة حبالة  ، إىل املقررة اخلاصة املعني    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٣٥
حقوق اإلنسان يف السودان أن تقدم تقريرها السنوي املتبقي إىل اجمللس يف دورته السابعة وأن تقدم تقريرها التايل      

ونظر اجمللس يف التقرير السنوي املتبقي للمقررة . ٢٠٠٨سبتمرب /إىل اجمللس يف دورته التاسعة اليت سُتعقد يف أيلول
  .بعةيف دورته السا) A/HRC/7/22(اخلاصة 

، أن يستعرض حالة حقـوق اإلنـسان يف   ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٦وقرر اجمللس، يف قراره    - ٣٦
  .السودان يف دورته التاسعة

ـ ةللقرارات املذكورة أعاله، سـينظر اجمللـس يف تقريـر املقـرر      اً  ووفق  - ٣٧  يف دورتـه التاسـعة   ة اخلاص
)A/HRC/9/13) (أدناه٤٢ إىل ٣٨و أعاله، ٣٦ و٣٥ الفقراتاً انظر أيض  .(  

  متابعة دورة اجمللس االستثنائية الرابعة

 يف دورتـه  ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ الذي اعتمـده يف  ٤/١٠١- قرر اجمللس، يف مقرره دإ   - ٣٨
االستثنائية الرابعة، أن ُيوفد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور واحتياجات الـسودان يف                 

دد، تتألف من مخسة أشخاص من ذوي الكفاءات العالية يعينهم رئيس اجمللس بعد التشاور مع أعضائه                ذلك الص 
، بتقرير البعثة ٤/٨وقد أحاط اجمللس علماً، يف قراره . ومع 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 ٤/٨وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره   - ٣٩
املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة،   

قضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العـام  واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج ال  
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
يعمل مع حكومة السودان ومع آليات حقوق اإلنسان املناسبة يف االحتاد األفريقي، وأن يتشاور على حنو وثيق مع 
رئيس احلوار والتشاور بني الدارفوريني، لضمان املتابعة الفعالة لتنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت              

نة حقوق اإلنسان، وغريمها من مؤسسات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وللتشجيع على             اعتمدها اجمللس، وجل  
تنفيذها، وكذلك لتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت وضعتها اآلليات األخرى حلقوق اإلنـسان يف األمـم                 

ني هذه التوصـيات،    املتحدة، على أن تؤخذ يف االعتبار احتياجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساق ب             
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، قدم الفريق تقريراً إىل اجمللـس يف دورتـه          ٤/٨لقرار  لاً  ووفق. واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً      
  ).A/HRC/5/6(اخلامسة 

، واصل فريق اخلرباء عمله ملدة ستة أشـهر         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ املعتمد يف    ١/٣/إت للقرار اًووفق  - ٤٠
، وتقريـراً  )A/HRC/6/7 (٢٠٠٧سبتمرب / إىل اجمللس يف دورته السادسة املعقودة يف أيلولوقدم تقريراً مستكمالً  

  ).A/HRC/6/19 (٢٠٠٧ ديسمرب/هنائياً يف دورته السادسة املستأنفة املعقودة يف كانون األول

نية حبالة ، إىل املقررة اخلاصة املع٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٤وطلب اجمللس، يف قراره   - ٤١
حقوق اإلنسان يف السودان أن تكفل متابعة فّعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصرية األجل واملتوسطة األجل                 

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(ر النهائي لفريق اخلرباء     السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقري      

  .ُتدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعة

ـ ةللقرارات املذكورة أعاله، سـينظر اجمللـس يف تقريـر املقـرر      اً  ووفق  - ٤٢  يف دورتـه التاسـعة   ة اخلاص
)A/HRC/9/13/Add.1) (أعاله٣٧ إىل ٣٥ الفقراتاً انظر أيض .(  

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان - ٥

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  )أ(  

ة اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف        ـاً للوالي ـ، وطبق ٥/١قام جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         - ٤٣
 عـضواً للجنـة     ١٨ته السابعة   وانتخب اجمللس، يف دور   . ، بإنشاء اللجنة االستشارية للمجلس    ٦٠/٢٥١قرارها  

، )الـصني (، وشـيكيو تـشن      )باكستان(، وأنصار أمحد بورين     )يليش(يه أنطونيو بينغوا    سخو: االستشارية هم 
، ووولفغانغ )املكسيك(، وإكتور فيليب فيس فيريو )فرنسا(، وإميانويل ديكو )مجهورية كوريا(وشينسونغ تشونغ 

االحتاد (، وفالدميري كارتاشكني )نيجرييا(، وبابا كورا كايغاما )أذربيجان(، ولطيف حسينوف )أملانيا(ستيفن هايرت 
، وبرييفيكاسيون كويسومبينغ )كينيا(، وبرناردس أندروز نياموايا مودو )كوبا(و مارتيرت سوميغيل ألفون ،)الروسي

ي ززارك الـو  ، وحليمة مبـار   )موريشيوس(تولسينغ  سي، وديروجالل   )اليابان(، وشيجيكي ساكاموتو    )الفلبني(
ومن املقرر عقد الدورة األوىل للجنة االستشارية يف        ). مصر(، ومىن ذو الفقار     )سويسرا(، وجان زيغلر    )املغرب(

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ إىل ٤الفترة من 

  إجراء تقدمي الشكاوى  )ب(  

من مرفق ذلـك    ، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع الرابع           ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       - ٤٤
الفريق العامل املعين باحلاالت أن يقـوم ، بنـاًء علـى              من مرفق ذلك القرار، طلب إىل      ٩٨ويف الفقرة   . القرار

املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقريـر عـن األمنـاط الثابتـة             
 هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وأن يقـدم إىل اجمللـس             لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤيدة بأدلة موثوق    

  .توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه
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واجتمع الفريق  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٨ إىل   ١٤واجتمع الفريق العامل املعين بالبالغات يف الفترة من           - ٤٥
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣العامل املعين باحلاالت يف الفترة من 

  .وسينظر اجمللس، يف دورته التاسعة، يف املسائل املتعلقة بإجراء الشكوى يف جلستني مغلقتني  - ٤٦

  احملفل االجتماعي  )ج(  

، اإلبقاء على احملفل االجتماعي بوصـفه       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٣قرر اجمللس، يف قراره       - ٤٧
دة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك حيزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتح

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

ن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي     ـع اليت ميك  ـأن املواضي ـ إىل أن يقدم إليه تقريراً يشمل اقتراحاً بش        ٢٠٠٨لعام  
ة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند موافاته ـوقرر اجمللس مواصل .٢٠٠٩عام 
) األردن(ن موسى بريـزات     ـ، عي ٢٠٠٧ديسمرب  /ولون األ ـويف كان  .٢٠٠٨لعام   ر احملفل االجتماعي  ـبتقري
 ٣ إىل   ١ومن املقرر أن جيتمع احملفل االجتماعي يف الفترة من          . ٢٠٠٨للمحفل االجتماعي لعام    اً   مقرر -  رئيساً
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  احملفل املعين بقضايا األقليات  )د(  

، إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره     - ٤٨
مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا املتصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات                 

أن وقرر اجمللس   . 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        

املعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية، ودعاهـا إىل أن تـضمن تقريرهـا                 
ويف . ملواضيعية يف املـستقبل، لكـي ينظـر فيهـا اجمللـس     توصيات احملفل املواضيعية وتوصيات بشأن املسائل ا 

ومن املقرر عقد اجتماع احملفل املعين      . رئيسة للمحفل  )هنغاريا(، عينت فيكتوريا موهاسي     ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٦ و١٥بقضايا األقليات يف 

   املتعلقة حبقوق الشعوب األصليةءآلية اخلربا  )ه(  

، إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويـد   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦اجمللس، يف قراره    قرر    - ٤٩
وقرر اجمللس أن   . اجمللس باخلربة املواضيعية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس           

 مـن   ٥٣ إىل   ٣٩إلجراء احملدد يف الفقرات من      تتألف آلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني يتم اختيارهم وفقاً ل          
، وأوصى بقوة بأن يويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعيني، االعتبار الواجـب للخـرباء مـن       ٥/١مرفق قراره   

وقرر اجمللس أيضاً، بغية تعزيز التعاون وتفادي االزدواج يف العمل، أن تدعو آلية اخلرباء املقرر              . السكان األصليني 
ملعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وعضواً من أعضاء احملفـل الـدائم إىل                اخلاص ا 
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وقرر اجمللس أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة؛ ملدة ثالثة أيام يف . حضور اجتماعها السنوي واملسامهة فيه
  . لية إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن أعماهلاوأن تقدم هذه اآل عامها األول مث لفترة أقصاها مخسة أيام،

كـاثرين أودميبـا كـوميب      : وعني اجمللس، يف دورته الثامنة، أعضاء آلية اخلرباء اخلمسة التالية أمساؤهم            - ٥٠
 كـارلوس مـوراليس     -  سيه، وخو )ماليزيا(، وجاين لسيمبانغ    )الفلبني( مينسيو مولينتاس    سيه، وخو )الكونغو(

ومن املقرر أن تعقد آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الـشعوب          ). النرويج(، وجون هينريكسن    )كوستاريكا(موراليس  
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١األصلية اجتماعها يف الفترة من 

   االستعراض الدوري الشامل- ٦

 ١٨ىل   إ ٧دوري الـشامل دورتـه األوىل يف الفتـرة مـن            ـعقد الفريق العامل املعين باالستعراض ال       - ٥١
ومن املقرر عقد الـدورة الثالثـة   . ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ إىل ٥ ودورته الثانية يف الفترة من ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١للفريق العامل يف الفترة من 

املعـين  وسيشرع اجمللس يف وضع ترتيب بالقرعة لالستعراض للدورتني الرابعة واخلامسة للفريق العامـل        - ٥٢
 ٢١وقد وضع بالقرعة الترتيب التايل لالستعراض للـدورة الثالثـة للفريـق العامـل يف                . باالستعراض الشامل 

بوتسوانا، وجزر الباهاما، وبوروندي، ولكسمربغ، وبربادوس، واجلبل األسود، واإلمارات : ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
وبوركينا فاسو، والرأس األخضر، وكولومبيا،      ستان،ناوليختنشتاين، وصربيا، وتركم   العربية املتحدة، وإسرائيل،  

  ).، املرفق السابعA/HRC/6/22(وأوزبكستان، وتوفالو 

يف اختيار جمموعة من ثالثة مقررين لدورات الفريق العامـل الثالثـة والرابعـة              اً  وسيشرع اجمللس أيض    - ٥٣
  ). املرفق اخلامس،A/HRC/6/22(ددة  والطرائق احمل٥/١من مرفق قرار اجمللس ) د(١٨للفقرة اً واخلامسة، وفق

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

انتهاكات حقوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلة              
  من آثار على حقوق اإلنسان

  متابعة الدورات االستثنائية

، أن يوفد بعثة عاجلة لتقصي احلقائق برئاسة        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦ املؤرخ   ١/١- ر اجمللس، يف قراره دإ    قر  - ٥٤
وقرر اجمللس، يف قـراره     . ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام             

جلة إىل بيت حانون بعثة رفيعة املـستوى        ، أن يوفد بصورة عا    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٣/١- دإ
  .لتقصي احلقائق يعينها رئيس اجمللس

، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ الذي اعتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف ١/٢/ودعا اجمللس، يف قراره إت  - ٥٥
 ٦/١٨بـالقرار   وعمالً  . ، مبا يف ذلك إيفاد البعثة العاجلة لتقصي احلقائق        ٣/١-  ودإ ١/١- إىل تنفيذ القرارين دإ   

، قدم كل من الرئيس واملفوضة السامية إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً عن              ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨املؤرخ  
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 وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة بـاالحتالل،         ٣/١-  ودإ ١/١- اجلهود املبذولة لتنفيذ قراري اجمللس دإ     
  .هلذين القرارين

، سينظر اجمللس يف تقرير البعثة الرفيعـة        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٣/١- لقراره دإ اً  ووفق  - ٥٦
 القس ديسموند ٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إىل ٢٦اليت قام هبا يف الفترة من      ) A/HRC/9/28(املستوى لتقصي احلقائق    
   .توتو وكريستني شينكن

   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا- ٨

قارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام            يف حني أن مجيع ت      - ٥٧
 ما أعاله سُينظر فيه١٩ و١٨ا يف الفقرتني م املشار إليهين من جدول األعمال، فإن التقرير٢مدرجة يف إطار البند 

  . من جدول األعمال٨البند ر يف إطا

  اإلنسانالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق 

 ةاملتحـد  يف تقرير مفوضية األمم      ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤ لقراره   اجمللس، وفقاً  سينظر  - ٥٨
  ). أعاله١٨الفقرة اً أيضانظر ) (A/HRC/9/4(السامية حلقوق اإلنسان 

  إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠قرر اجمللس، يف قراره       - ٥٩
كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك                  

قوق اإلنسان اليت  التدابري اليت ميكن أن تتخذها الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة للتصدي النتهاكات ح             
  . تتعرض هلا املرأة

 أن يدرج يف برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن إدماج املنظور اجلنـساين يف               اجمللس ويف نفس القرار قرر     - ٦٠
وسيعقد اجمللس املناقشة املشار    . مجيع أعماله وأعمال آلياته، مبا يف ذلك بتقييم التقدم احملرز والتحديات املواجهة           

  . دورته التاسعةإليها أعاله يف

  .وقرر اجمللس مواصلة النظر يف حقوق املرأة وإدماج املنظور اجلنساين على حد سواء وفقاً لربنامج عمله  - ٦١

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         - ٩
متابعـة وتنفيـذ إعـالن      : بذلك من أشكال التعصب   

  عمل ديربان وبرنامج

وضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام           يف حني أن مجيع تقارير مف       - ٦٢
 أعاله سُينظر فيه يف     ٢١ و ٢٠ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرتني           ٢مدرجة يف إطار البند     

  .األعمال من جدول ٩البند إطار 
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  مناهضة تشويه صورة األديان

، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩ دعا اجمللس، يف قراره     - ٦٣
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن يواصل تقدمي تقارير إىل اجمللس يف 

ى التمتع جبميـع    عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عن آثار كره اإلسالم اخلطرية عل             دورته التاسعة 
 اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري          املقررُ (A/HCR/9/12) التقريَر   وسيقدم. احلقوق

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، جيتو مويغاي، الذي سيخلف املكلف بوالية السابق دودو ديني يف                 
  ). أعاله٢١الفقرة اً انظر أيض (٢٠٠٨أغسطس / آب١

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

، أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ٦٤
وأوصى اجمللـس، يف مقـرره   . الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان   

أن يعقد الفريق العامل اجلزء الثاين من دورته اخلامـسة يف           ب،  ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول كانو ٨، املؤرخ   ٣/١٠٣
 وبأن يتم يف هذه الدورة اختتام وإقفال مناقشات الفريق العامل ومداوالته بـشأن مـسألة    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

يناير إىل / كانون الثاين٢١ة من وقد ُعقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل يف الفتر. املعايري التكميلية
  .ن الدورة السادسة للفريق العاملعقد اجلزء الثاين م وسيتم تأكيد مواعيد. ٢٠٠٨فرباير / شباط١

، أن ينشئ جلنة خمصصة تابعة له معنية بوضع املعايري التكميلية لالتفاقية            ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره       - ٦٥
يز العنصري وأوصى بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي

 رهناً بإجنـاز    ،٢٠٠٧ أيام عمل بغية وضع الصكوك القانونية املطلوبة وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام                ١٠
 اجمللس تقارير عن التقدم الفريق العامل مهمته املتعلقة باملعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ، وأن تقدم بانتظام إىل

  .الفعلي احملرز يف عملية وضع املعايري التكميلية

، أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٢١وقرر اجمللس، يف قراره   - ٦٦
بداية الدورة االفتتاحية  لبدء واليتها، وقرر أيضاً أن خيصص فترة ال تتجاوز يومني يف ٢٠٠٨يف الربع األول من عام 

للجنة املخصصة للتفكري يف مجيع املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة واآلليات ذات               
 ٢٢ إىل ١١وُعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصـصة يف الفتـرة مـن               . الصلة الالزمة إلجناز واليتها   

  .د عقد اجلزء الثاين من الدورة األوىل للجنة املخصصةيعا مووسيتم تأكيد. ٢٠٠٨فرباير /شباط

  مؤمتر ديربان االستعراضي

، أن تنتخب اللجنة التحـضريية، يف       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢قرر اجمللس، يف قراره       - ٦٧
بت اللجنة التحـضريية يف     دوراهتا التنظيمية، مكتباً للجنة التحضريية، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل، وأن ت           

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

 االستعراض على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اإلجـراءات واملبـادرات               اجمللس أيضاً أن يركز   
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وقرر اجمللس إبقاء هذه املسألة ذات      . واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة ويالت العنصرية املعاصرة مجيعها        
 عن الدورة املوضوعية األوىل للجنة      واستمع اجمللس، يف دورته الثامنة، إىل تقرير شفوي       . األولوية يف برنامج عمله   

ومن املقـرر أن تعقـد الـدورة     .٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢١التحضريية اليت ُعقدت يف الفترة من    
  .٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٧ إىل ٦املوضوعية الثانية يف الفترة من 

   املساعدة التقنية وبناء القدرات- ١٠

  ون التقين يف بوروندياخلدمات االستشارية والتعا

، متديد والية اخلبري املستقل املعـين حبالـة         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ٦٨
وطلب اجمللس أيضاً إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائيـاً إىل            . حقوق اإلنسان يف بوروندي ملدة سنة واحدة      

وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل،      . عالية وكفاءة التدابري املطبَّقة عملياً    اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى ف      
  ).A/HRC/9/14(أكيش أوكوال 

  ليبرييااخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف 

، اخلبرية املستقلة املعنية حبالـة حقـوق        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ   دعا اجمللس، يف قراره     
. يبرييا إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة التدابري املطبَّقة عملياًاإلنسان يف ل

  ).A/HRC/9/15( وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبرية املستقلة، شارلوت أباكا

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

، إىل اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨خ   املؤر ٧/٣٥طلب اجمللس يف قراره       - ٧٠
مـارس  / وآذار ٢٠٠٨سبتمرب  /اإلنسان يف الصومال أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورتيه املقرر عقدمها يف أيلول             

 وتقريـره ) A/HRC/9/16(  يف دورتيه التاسعة   ، مشس الباري  ،وسينظر اجمللس يف تقريري اخلبري املستقل     . ٢٠٠٩
  .الالحق يف دورته العاشرة
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