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إتاحة إطار  ، وبغية   ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ٣٧عمالً بالفقرة     -١
مناسب يسمح بتفاعل أفضل بني اجمللس واللجنة االستشارية، ُتعقد أول دورة سنوية للجنـة              

. أغـسطس /آبالدورة الثانيـة يف      يف حني تعقد   ،للمجلسمارس  /آذارقُبيل دورة   مباشرة  
، ٢٠١٣فربايـر   /شـباط  ٢٢ إىل   ١٨ولذلك، ستعقد اللجنة دورهتا العاشرة يف الفترة من         

  .٢٠١٣أغسطس /آب ١٦ إىل ١٢ودورهتا احلادية عشرة يف الفترة من 
، سُيقدم تقرير اللجنة االستشارية السنوي      ١٦/٢١ من مرفق القرار     ٣٨وعمالً بالفقرة     -٢

ولـذلك  . لمجلس، وسيكون التقرير موضوع حوار تفاعلي مع اللجنة  سبتمرب ل /لولدورة أي إىل  
 / أيلـول ٢٧ إىل ٩الـيت ُتعقـد يف الفتـرة مـن      (سينظر اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين       

  .يف تقريري اللجنة عن أعمال دورتيها العاشرة واحلادية عشرة) ٢٠١٣ سبتمرب
، تعديل فترة انعقاد دورات اللجنة      ١٨/١٢١وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -٣

كي يتسىن تقـدمي    سبتمرب  /أيلول ٣٠إىل  أكتوبر  /تشرين األول  ١االستشارية حبيث متتد من     
 وعليـه،   .تقرير اللجنة السنوي إىل اجمللس وإجراء احلوار التفاعلي بشأنه يف هناية تلك الفترة            

  .سبتمرب من كل سنة/ أيلول٣٠ستنتهي مدة العضوية يف 

   ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ستنتخب اللجنة االستشارية،         ١٠٣ باملادة   عمالً  -٤
  .من بني أعضائها، رئيسها وأعضاء مكتبها

   ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  إقرار جدول األعمال    
) A/HRC/AC/10/1(ل املؤقـت    سُيعرض على اللجنة االستشارية جـدول األعمـا         -٥

  .املدرجة يف جدول األعمال املؤقّتاقترحه األمني العام، وهذه الشروح املتعلقة بالبنود  الذي
جملس حقوق اإلنـسان  اإلجراءات اليت اختذها يف املاضي القريب كل من          إىل   ونظراً  -٦

 ‘١‘)ب(٣لبنـد  ا: من جدول أعمـال اللجنـة   البنود التالية   حذف  ُيقترح  واجلمعية العامة،   
 يف التمييـز  على القضاء ("‘٢‘) ب(٣، و")اإلنسان حقوق ميدان يف والتدريب التثقيف("
حقـوق   ("‘٥‘)ب(٣، و")املفقودون("‘ ٣‘)ب(٣، و")أسرهم وأفراد باجلذام املصابني حق

  ").اإلنسان والتضامن الدويل
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  تنظيم العمل    
تعتمد كـل جلنـة، يف   "ة على أن     من النظام الداخلي للجمعية العام     ٩٩تنص املادة     -٧

بداية الدورة، برناجماً لعملها يبني، إن أمكن، التاريخ املستهدف إلهناء عملـها والتـواريخ              
). A/520/Rev.17" (التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت ستخصص لكـل منـها           

األمانة يـبني   لذلك، سُيعرض على اللجنة االستشارية مشروع جدول زمين من إعداد            وتبعاً
جزء من برنامج   /ترتيب وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند من بنود جدول األعمال          

  .عملها للدورة العاشرة، من أجل النظر فيه وإقراره

  تشكيل اللجنة االستشارية    
اللجنة أعضاء يف   انتخب جملس حقوق اإلنسان، يف دورته احلادية والعشرين، أربعة            -٨

مة املرشحني الواردة يف مذكرات األمـني العـام املتـصلة باملوضـوع             االستشارية من قائ  
)A/HRC/21/17 وAdd.1 .(     كوريوالنو، وكاتارينا  . وانتخب سعيد حممد الفيحاين، وماريو ل

  . يف اللجنة جدداًبابيل، وإميريو تامرات إغيزو أعضاًء
ـ (وفيما يلي تشكيل اللجنة االستشارية ومدة عضوية كل خبري هبـا              -٩ ر أيـضاً   انظ

خوسيه أنطونيو بنغوا كـابّيو     ؛  )٢٠١٥البحرين،  ( سعيد حممد الفيحاين     :)١() أعاله ٣ الفقرة
تـشونغ شينـسونغ     ؛)٢٠١٤فرنـسا،   (؛ لورانس بواسون دي شازورن      )٢٠١٣شيلي،  (
 فولفغانغ سـتيفان    ؛)٢٠١٥األرجنتني،  (كوريوالنو  . ماريو ل ؛  )٢٠١٣مجهورية كوريا،   (

ألفريـد نتونـدوغورو    ؛)٢٠١٤أذربيجـان،  (؛ لطيف حـسينوف    )٢٠١٣أملانيا،  (هايرت  
؛ أوبيـورا   )٢٠١٣االحتاد الروسـي،    (؛ فالدميري كارتاشكني    )٢٠١٣أوغندا،  (كاروكورا  

أنانتونيا رييس بـرادو  ؛ )٢٠١٥النمسا (كاتارينا بابيل ؛ )٢٠١٤نيجرييا،  (شينيدو أوكافور   
؛ شـيغيكي   )٢٠١٤الفلـبني،   (كويـسومبينغ   . ؛ سيسيليا راشيل ف   )٢٠١٤غواتيماال،  (

؛ أمحـد بـالل     )٢٠١٤موريشيوس،  (سيتولسينغ  ؛ ديروجالل   )٢٠١٣اليابان،  (ساكاموتو  
؛ مـىن ذو الفقـار      )٢٠١٥إثيوبيـا،    (إميريو تامرات إغيـزو   ؛  )٢٠١٤باكستان،  (الصويف  

  ).٢٠١٣ مصر،(

__________ 

 .ترد سنة انتهاء العضوية بني قوسني )١(
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   ٣البند     
 لـس جم قـرارات  عن والناشئة االستشارية اللجنة إىل املوّجهة الطلبات

  اإلنسان حقوق

  طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً  ) أ(  

  إدراج منظور جنساين   ‘١‘  
تدمج على  ، أن   ٦/٣٠طلب جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية، يف قراره            -١٠

الـسمة  عنـد دراسـة     مبا يف ذلك     يف تنفيذ واليتها،     اً جنساني اً منظور حنو منتظم ومنهجي،  
املرأة، وأن تدرج يف تقاريرها معلومـات عـن         ضد  تعددة للتمييز   األشكال امل املشتركة بني   

   . هلذه احلقوق، وحتليالً نوعياًوالفتياتلنساء اإلنسان لحقوق 
  .هذه املسألة يف دورتيها الثانية والرابعةمناقشات بشأن اللجنة االستشارية وأجرت   -١١

  ومنصف دميقراطي دويل نظام تعزيز  ‘٢‘  
، ١٨/٦ و٨/٥نسان إىل اللجنـة االستـشارية، يف قراريـه      طلب جملس حقوق اإل     -١٢
. ، وأن تسهم يف تنفيـذه     يف إطار واليتها للقرار   طلب، أن تويل االهتمام الواجب      ما  مجلة   يف

، ملدة ثالث سنوات، يف إطار  جديدة، أن يستحدث والية١٨/٦اجمللس أيضاً، يف قراره  وقرر
  .ل املعين بتعزيز نظام دويل دميقراطي ومنصف هي والية اخلبري املستق،اإلجراءات اخلاصة

هـذه املـسألة يف دوراهتـا األوىل        مناقـشات بـشأن     اللجنة االستشارية   وأجرت    -١٣
  .والرابعة والثانية
وعني جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسعة عشرة، السيد ألفريـد دي زيـاس                -١٤

 بتعزيـز نظـام دويل دميقراطـي        خبرياً مـستقالً معنيـاً    ) الواليات املتحدة األمريكية   من(
وقدم اخلبري املستقل تقريره األول إىل اجمللـس يف دورتـه احلاديـة والعـشرين                .ومنصف

)A/HRC/21/45و Corr.1.(  

  ذوي اإلعاقةاألشخاص إدراج منظور   ‘٣‘  
، اللجنة االستشارية وآليـات اجمللـس       ٧/٩شجع جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١٥

نظور اإلعاقة، حسب االقتضاء، عند اضطالعها بعملها ويف توصـياهتا          األخرى على األخذ مب   
  .ذوي اإلعاقة يف أعمال اجمللسإشراك لكي يتسىن 

هـذه املـسألة يف دوراهتـا األوىل        مناقشات بـشأن     اللجنة االستشارية    وأجرت  -١٦
  .والرابعة والثانية
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  رهابينيحقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإل  ‘٤‘  
، بـامللخص الـذي أعدتـه       ١٨/١٠أحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -١٧

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لوقائع حلقة النقاش اليت عقـدها اجمللـس يف               
دورته السادسة عشرة بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف سياق اإلجراءات املتخذة للتـصدي             

إىل اللجنة االستـشارية،     وطلب اجمللس ). A/HRC/18/29(اإلرهابيني  ألخذ الرهائن على يد     
يف القرار نفسه، أن تعد دراسة عن مسألة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، وذلـك لرفـع                 

حقـوق اإلنـسان    يف  مستوى الوعي والفهم يف هذا الصدد، مع االهتمام بتأثري هذه املسألة            
وشجع اجمللس اللجنة االستشارية علـى أن       .  امليدان ودور التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا     

األمـم   ، عند إعداد هذه الدراسة، حسب االقتضاء، ما أجنزته هيئات         تراعي حسب االقتضاء  
وطلب اجمللـس  . وتتحاشى تكرار ذلكاملختصة من عمل بشأن هذه املسألة،   وآلياهتا  املتحدة  

 يف دورته احلادية والعشرين، وأن تقدم إليـه         إىل اللجنة االستشارية أن تقدم إليه تقريراً مؤقتاً       
  .الدراسة النهائية يف دورته الثالثة والعشرين

فريق صياغة يتألف من السيد هايرت       االستشارية، يف دورهتا الثامنة،      اللجنةوأنشأت    -١٨
، والسيد أوكافور، والسيد ساكاموتو، والسيد الصويف،       )رئيساً(، والسيد حسينوف    )مقرراً(

  .يف الدورة التاسعةفريق الصياغة الحقاً كويسومبينغ إىل  وانضمت السيدة .زيغلروالسيد 
، نظرت اللجنة االستشارية يف الدراسة التمهيدية اليت أعدها        ويف الدورة التاسعة أيضاً     -١٩

وطلبت اللجنة إىل الفريق أن يستكمل الدراسة يف ضوء املسامهات اليت وردت     . فريق الصياغة 
النهائي إىل اللجنـة يف  وأن يقدم مشروع التقرير  دارت أثناء الدورة التاسعة،     والنقاشات اليت 
  .دورهتا العاشرة

التقرير النهائي الذي أعـده فريـق        وستنظر اللجنة، يف دورهتا العاشرة، يف مشروع        -٢٠
  ).A/HRC/AC/10/2(الصياغة 

إىل جملس حقوق    وتوصيات اللجنة، سيقدم التقرير املرحلي       ٢١/١٨ بالقرار   وعمالً  -٢١
، وستقدم الدراسة النهائية إىل اجمللس يف       )A/HRC/22/70(اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين      

  .دورته الرابعة والعشرين

  متابعة تقارير اللجنة املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان  )ب(  

  التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  ‘١‘  
، إىل اللجنـة االستـشارية أن تعـد         ٦/١٠راره  طلب جملس حقوق اإلنسان، يف ق       -٢٢

اللجنـة،   وصـدقت . إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان         مشروع
 فريق الصياغة التابع هلا واملؤلـف مـن         الذي أعده اإلعالن  على مشروع   دورهتا الرابعة،    يف
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دة كيـسومبينغ،   ، والسيد فيكس فيريو، والسيد كارتاشكني، والـسي       )املقرر(السيد ديكو   
  .١٠/٢٨ بالقرار عمالً) A/HRC/13/41(إىل اجمللس وأحالته ، )الرئيسة(والسيدة ورزازي 

 مفتـوح    دولياً  حكومياً  عامالً ، فريقاً ١٣/١٥وأنشأ جملس حقوق اإلنسان، بقراره        -٢٣
 اللجنـة   املشروع الذي قدمتـه    إىل   اإلعالن استناداً  مشروععلى   بالتفاوض   العضوية مكلفاً 

وقد ُدعي إىل الفريق العامـل مقـرِّر        . إىل اجمللس ذلك   اإلعالن   مشروعتقدمي   و ستشارية،اال
، إعـالن األمـم املتحـدة       ١٦/١اعتمد اجمللس، يف قـراره      و. فريق الصياغة التابع للجنة   

والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان الذي اسُتكمل أثناء اجتماع الفريـق العامـل              للتثقيف
  ).٢٠١١يناير /الثاين كانون ١١-٩(املذكور 

والتدريب يف ميدان حقـوق     للتثقيف  إعالن األمم املتحدة    وباعتماد اجلمعية العامة      -٢٤
عد هذا البنـد    ي، مل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٧قرارها  اإلنسان يف   

  . معروضاً على نظر اللجنةالفرعي

  فراد أسرهمالقضاء على التمييز يف حق املصابني باجلذام وأ  ‘٢‘  
، ٨/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره              -٢٥

 األمـم   واحلكومات ومراقب اجلهات الفاعلة املعنية مبا فيها       لتبادل اآلراء بني     أن تعقد اجتماعاً  
ـ    املتحدة، وهيئات األمم املتحدة املعنية     ري ، والوكاالت والربامج املتخصـصة واملنظمـات غ

املصابني باجلذام، وأفـراد    األشخاص   ين، إضافة إىل ممثل   و والعلماء، واخلرباء الطبي   احلكومية
 يف هـذا    اًتقريروأن تقدم   ،  بسبب اإلصابة باجلذام  تدابري القضاء على التمييز     بشأن  أسرهم،  

ة وطلب اجمللس إىل اللجنة االستشاري    ). A/HRC/10/62(الشأن إىل اجمللس واللجنة االستشارية      
مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييـز       جمموعة   مشروعوتعد   أن تدرس التقرير     أيضاً

كي ينظر فيه   املشروع إىل اجمللس    باجلذام وأفراد أسرهم، وأن تقدم      ضد األشخاص املصابني    
  .٢٠٠٩سبتمرب /حبلول أيلول

مـشروع  يعد  ، السيد ساكاموتو كي     ١/٥وعينت اللجنة االستشارية، يف توصيتها        -٢٦
اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة،      وأيَّدت  . جمموعة املبادئ واملبادئ التوجيهية املشار إليه أعاله      

مشروع املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام             
  .١٢/٧ بقرار اجمللس عمالً) A/HRC/15/30(إىل اجمللس وأفراد أسرهم وأحالته 

، باملبادئ واملبادئ التوجيهيـة الـيت       ١٥/١٠ بتقدير، يف قراره     لس علماً وأحاط اجمل   -٢٧
وطلـب إىل   .  االقتضاء حسبقدمتها إليه اللجنة، ودعا اجلمعية العامة إىل النظر يف املسألة،           

 وأحاطت اجلمعية العامة علماً   .  االقتضاء حسباملفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تنشرها،       
هـذا البنـد    وعليه، فلن ينظر يف     . ٦٥/٢١٥بادئ التوجيهية يف قرارها     بتقدير باملبادئ وامل  

  .يف هذه الدورةالفرعي 



A/HRC/AC/10/1/Add.1 

7 GE.12-18628 

  املفقودون  ‘٣‘  
األشـخاص  عقدت بشأن مسألة حلقة نقاش  اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف أعقاب     -٢٨

إىل اللجنة االستشارية أن تعـد      فيه  طلب  الذي   ٩/١٠١املفقودين يف دورته التاسعة، املقرر      
املفقودين، وأن تقدمها إليه يف دورته      األشخاص  سألة  املتعلقة مب راسة عن أفضل املمارسات     د

 من السيد بورين، والسيدة تشونغ، والسيد       اًوكلفت اللجنة فريق صياغة، مكون    . الثانية عشرة 
  .هايرت، والسيد حسينوف، بإعداد الدراسة املذكورة

لتقرير املرحلي الذي أعده فريق الـصياغة       وصدقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة، على ا        -٢٩
كي ينظر فيه يف دورته الرابعـة عـشرة         ) A/HRC/14/42(إىل اجمللس   وأحالته  عن املوضوع،   

  .١٢/١١٧ مبقرر اجمللس عمالً
، بالتقرير املرحلي املذكور، وطلـب إىل       ١٤/١١٨، يف مقرره    وأحاط اجمللس علماً    -٣٠

  .اللجنة االستشارية أن تستكمل الدراسة
 املسألة إىل جملـس     عن، التقرير النهائي    ٦/١توصيتها  باللجنة االستشارية،   وأحالت    -٣١

، أنه ميكن حبـث     ١٦/١والحظ اجمللس، يف بيان الرئيس      ). A/HRC/16/70(حقوق اإلنسان   
 إىل اإلجراءات اليت اختذها اجمللـس،       ونظراً.  يف إطار اجمللس يف دوراته القادمة      ٦/١التوصية  

  .البند الفرعي يف هذه الدورةا ُيناقش هذ لن

  احلق يف الغذاء  ‘٤‘  
، إىل اللجنة االستشارية أن تنظـر يف        ٧/١٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٢

وأن تقدم تلك   تدابري أخرى ميكن اختاذها لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء،          ممكنة بشأن   توصيات  
 تنفيذ املعايري   لتشجيعاألمهية القصوى   عتبار  اال عليها، واضعة يف     التوصيات إىل اجمللس ليوافق   

العمل الذي اضطلعت بـه اللجنـة االستـشارية         ب،  ١٠/١٢ونّوه اجمللس، يف قراره     . احلالية
 التمييز يف سياق مسألة احلق      عن دراسة   عداحلق يف الغذاء، وطلب إليها أيضاً أن تُ       ب يتعلق فيما

سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز،    يف  ذلك حتديد املمارسات اجليدة     مبا يف   يف الغذاء،   
  .وأن تقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة

وأنشأت اللجنة االستشارية، يف دورهتا األوىل، فريق صياغة يتألف من السيد بِنغـوا        -٣٣
انضم السيد  و. كابّيو، والسيدة تشونغ، والسيد حسينوف، والسيد زيغلر، والسيدة ذو الفقار         

  . الحقاًكاراكورا إىل فريق الصياغة
، بالعمل الذي تـضطلع بـه اللجنـة         ١٣/٤ونوه جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٤

 احلق يف الغذاء، ورحب بتقدمي اللجنة إىل اجمللس دراستها األولية املتعلقـة             يف جمال االستشارية  
ب اجمللس إىل مفوضية األمم املتحـدة       وطل). A/HRC/13/32(بالتمييز يف سياق احلق يف الغذاء       

 األمـم    ومجيع وكاالت  ،السامية حلقوق اإلنسان أن جتمع آراء وتعليقات مجيع الدول األعضاء         
 بـشأن   ، وسائر اجلهات املعنية صاحبة املـصلحة      ها املعنية باملوضوع،   وبراجم املتخصصة املتحدة
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تمييـز املبيَّنـة يف الدراسـة       املمارسات اجليدة يف جمال سياسات واستراتيجيات مكافحـة ال        
 / أيار ٢١ويف  . حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار من أجل إمتام الدراسة           األولية،

، وجهت مفوضية حقوق اإلنسان مذكرة شفوية يف هـذا الـصدد إىل مجيـع               ٢٠١٠مايو  
  .املعنية اجلهات

راسة النهائية املتعلقة بالتمييز    ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السادسة، يف الد         -٣٥
يف سياق احلق يف الغذاء، اليت أعدها فريق الصياغة التابع هلا، وقدمتها إىل جملـس حقـوق                 

  ).A/HRC/16/40(اإلنسان 
، بالدراسة النهائية املتعلقة بالتمييز     ١٦/٢٧ورحب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٦

، تعد، أن   ٦/٢، واضعاً يف اعتباره توصية اللجنة       يف سياق احلق يف الغذاء، وطلب إىل اللجنة       
فقراء املناطق احلضرية ومتتعهم باحلق يف الغـذاء،        ) أ(، دراسات شاملة عن     حسب االقتضاء 

املـرأة  ) ب(يف ذلك استراتيجيات حتسني محايتهم وأفضل املمارسات يف هذا الـشأن؛ و            مبا
التمييز واستراتيجيات وسياسات محايتـهن     الريفية ومتتعها باحلق يف الغذاء، مبا يف ذلك أمناط          

اليت تعيلها  املعيشية  ، مع التركيز بوجه خاص على األسر         يف هذا املضمار   وأفضل املمارسات 
العالقة بني سوء التغذيـة احلـاد وأمـراض    ) ج(نساء والعمالة النسائية املؤقتة أو املومسية؛ و  

، وسبل حتـسني    كمثال) النوما( الفم   الطفولة، مع اإلشارة إىل األطفال املصابني مبرض آكلة       
  .محاية األطفال الذين يعانون سوء التغذية

، بالعمل الذي تـضطلع بـه اللجنـة    ١٩/٧ونوه جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       -٣٧
  .احلق يف الغذاء جمال االستشارية يف

  حقوق الفالحني    
، أن تواصـل    ١٣/٤طلب جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية، يف قراره            -٣٨

 يف هذا الصدد دراسـة      تعد وأن   ،عملها املتعلق مبسألة التمييز يف سياق إعمال احلق يف الغذاء         
 السبل والوسائل اليت تكفل مواصلة النهوض حبقوق العاملني يف املنـاطق الريفيـة،              عنأولية  
ـ     أو  /و، وال سيما صغار املالك من منتجي األغذية         النساءفيهم   مبن ات غريهـا مـن املنتج

 الفالحة املباشرة لألرض والصيد التقليدي والقـنص         املنتجات املتأتية من   يشمل مباالزراعية،  
  .وأنشطة الرعي، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة

ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السادسة، يف الدراسة األولية املتعلقة بتعزيـز              -٣٩
وأحالتها  وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية، اليت أعدها فريق الصياغة،            حقوق الفالحني 

  ).A/HRC/16/63(إىل جملس حقوق اإلنسان 
، أن تواصل   ١٦/٢٧وطلب جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية، يف قراره            -٤٠

 يف هـذا الـصدد      عملها املتعلق مبسألة التمييز يف سياق إعمال احلق يف الغذاء، وأحاط علماً           
بالدراسة األولية املتعلقة بسبل ووسائل مواصلة النهوض حبقوق العاملني يف املناطق الريفيـة،             
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املنتجات الزراعيـة   أو  /ومبن فيهم النساء، وال سيما صغار املالك العاملني يف إنتاج األغذية            
قـنص وأنـشطة     فالحة األرض مباشرة والصيد التقليدي وال      من املتأتيةمبا يشمل   األخرى،  

  ).A/HRC/16/63(الرعي 
 آراء  أن جتمع ،  ١٦/٢٧وطلب جملس حقوق اإلنسان إىل املفوضية السامية، يف قراره            -٤١

هـا املعنيـة     وبراجم املتخصـصة   األمم املتحدة  وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع وكاالت     
ـ )الفاو(، وخباصة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    باملوضوع ائر اجلهـات املعنيـة   ، وس

صاحبة املصلحة، بشأن الدراسة األولية، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضـعها يف االعتبـار              
 / نيـسان  ٦ويف  . إعداد الدراسة النهائية اليت سُتقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عـشرة            لدى

  .جلهات املعنية، وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الصدد إىل مجيع ا٢٠١١أبريل 
ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السابعة، بتعليقات الدول وأصحاب املصلحة            -٤٢

 الدراسة األولية املذكورة أعاله املتعلقة بتعزيز حقوق الفالحني وغريهـم مـن    علىاآلخرين  
متام الدراسة  وكلفت اللجنة فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء بإ        . العاملني يف املناطق الريفية   

من أجل عرضها على اللجنة يف دورهتا الثامنة بغية تقدميها إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف                 
  .دورته التاسعة عشرة

 أعدهتا، بالدراسة النهائية اليت     ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٤٣
 يف املناطق الريفيـة     اللجنة االستشارية بشأن النهوض حبقوق الفالحني وغريهم من العاملني        

)A/HRC/19/75.(  
املتعلـق  عالن  شروع اإل ، مب ٢١/١٩وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٤٤
 اللجنـة االستـشارية     ته أعد ذيقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية، ال        حب
)A/HRC/19/75 ـ         )، املرفق يكلـف  ضوية  ، وقرر إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح الع

بوالية التفاوض على مشروع إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الفالحني وغريهـم مـن              
العاملني يف املناطق الريفية ووضعه يف صيغته النهائية، وتقدميه إىل اجمللس، وذلك باالستناد إىل              
 املشروع الذي قدمته اللجنة، ودون إصدار حكم مسبق على اآلراء واملقترحـات الـسابقة             

 إىل رئيسه أن يدعو مقرر فريـق الـصياغة          وطلب اجمللس أيضاً  . واحلالية واملقبلة ذات الصلة   
 للقرار، ووفقاً.  األوىللفريق العاملاإىل املشاركة يف دورة املعين مبشروع اإلعالن   التابع للجنة   

  .دورة اجمللس الثالثة والعشرينانعقاد سيعقد الفريق العامل دورته األوىل قبل 

  )النوما (طفال املصابون مبرض آكلة الفماأل    
، نظـرت اللجنـة     ١٦/٢٧ يف قراره    ، الوارد استجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان      -٤٥

االستشارية، يف دورهتا السابعة، يف الدراسة األولية اليت أعدها فريق الصياغة املعين بـاحلق يف        
الغذاء بشأن سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة، مع اإلشارة إىل األطفال املصابني مبـرض               
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لثامنة، يف الدراسة النهائيـة     ، ونظرت، يف دورهتا ا    )A/HRC/AC/7/CRP.2(كمثال  آكلة الفم   
)A/HRC/AC/8/7.(  

مع آراء أن جت، ١٦/٢٧وطلب جملس حقوق اإلنسان إىل املفوضية السامية، يف قراره   -٤٦
هـا املعنيـة     وبراجم املتخصصة  األمم املتحدة  وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع وكاالت     

ر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة،     ، وسائ )الفاو(، وخباصة منظمة األغذية والزراعة      باملوضوع
 الدراسة األولية، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار لدى إعداد الدراسة             بشأن

، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٣١ويف  . النهائية اليت سُتقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عـشرة         
  . املعنيةوجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الصدد إىل مجيع اجلهات

ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، يف الدراسة املتعلقة بسوء التغذية احلاد              -٤٧
نظـرت يف  و، كمثـال وأمراض الطفولة، مع اإلشارة إىل األطفال املصابني مبرض آكلة الفم         

مرفق الدراسة الذي أعده فريق الصياغة التابع للجنة والذي يتضمن مبادئ حقوق اإلنـسان              
واملبادئ التوجيهية الرامية إىل حتسني محاية األطفال املعرضني خلطر سوء التغذية أو املتضررين             

وقـدمت اللجنـة    . منه، وحتديداً املعرضني خلطر اإلصابة مبرض آكلة الفم أو املصابني بـه           
االستشارية الدراسة املنقحة إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه التاسـعة عـشرة                 

)A/HRC/19/73.(  
، بتقدمي اللجنة االستشارية إليه     ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٤٨

الدراسة املذكورة أعاله بشأن سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة مع اإلشارة إىل األطفـال              
بادئ مبا يف ذلك مرفقها املتعلق مب  ،  )A/HRC/19/75(كمثال  ) النوما(املصابني مبرض آكلة الفم     

حتسني محاية األطفال املعرضني خلطـر سـوء        من أجل   اإلنسان واملبادئ التوجيهية    حقوق  
، وشجع الـدول    االتغذية أو املتضررين منه، وحتديداً املعرضني خلطر آكلة الفم أو املصابني هب           

  .على تنفيذ تلك املبادئ

  فقراء احلضر    
نظـرت اللجنـة    ،  ١٦/٢٧ يف قراره    ، الوارد استجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان      -٤٩

االستراتيجيات : اإلنسان لفقراء احلضرتعزيز حقوق " بعنوان ،االستشارية يف مذكرة مفاهيمية
 أعدهتا السيدة تشونغ، وكلفت اللجنة فريق الصياغة املعين بـاحلق يف            ،"وأفضل املمارسات 

  .الغذاء بإعداد دراسة أولية عن ذلك املوضوع لعرضها على اللجنة يف دورهتا الثامنة
تعزيـز  "ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، بالدراسة األولية املعنونـة             -٥٠

، اليت أعدها فريق الصياغة     "االستراتيجيات وأفضل املمارسات  : حقوق اإلنسان لفقراء احلضر   
  ).A/HRC/AC/8/5(التابع للجنة 

لية املـذكورة   ، بالدراسة األو  ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٥١
 هـذا   عـن أعاله اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، وطلب أن ُتعرض عليه الدراسة النهائيـة             
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وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضية السامية أن جتمع آراء         . املوضوع يف دورته الثانية والعشرين    
عنيـة  امل هـا  املتخصصة وبراجم   األمم املتحدة  وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع وكاالت     

 الدراسة األولية املذكورة أعاله حىت يتسىن للجنة       بشأنوسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة      
، ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢ويف  . االستشارية وضعها يف االعتبار من أجل إمتام دراستها النهائية        

  .وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الصدد إىل مجيع اجلهات املعنية
 اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، الدراسة النهائية اليت أعدها فريـق            شتناقو  -٥٢

إىل جملس حقوق    النهائية   وستقدَّم الدراسة ). A/HRC/AC/9/3(الصياغة املعين باحلق يف الغذاء      
  .اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين

  املرأة الريفية    
، كلفـت اللجنـة     ١٦/٢٧ يف قراره    ، الوارد استجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان      -٥٣

االستشارية، يف دورهتا السابعة، فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء بإعداد دراسة أولية عن              
  .املرأة الريفية ومتتعها باحلق يف الغذاء، لعرضها على اللجنة يف دورهتا التاسعة

اهيمية للدراسة األوليـة    وناقشت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، املذكرة املف         -٥٤
  ).A/HRC/AC/8/CRP.2(اليت أعدها فريق الصياغة عن املرأة الريفية واحلق يف الغذاء 

، باملذكرة املفاهيمية للدراسـة     ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٥٥
ـ             ل إجـراء   األولية املذكورة آنفاً اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، وطلب إىل اللجنة أن تواص

وطلب اجمللس إىل املفوضية السامية أن جتمع آراء وتعليقـات          . دراسة شاملة يف هذا الصدد    
 املعنية باملوضـوع،   وبراجمها    املتخصصة  ومجيع وكاالت األمم املتحدة    ،مجيع الدول األعضاء  

 بشأن املذكرة املفاهيميـة املـذكورة أعـاله حـىت     ،وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة 
 ٢ويف  . للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار من أجـل إمتـام دراسـتها النهائيـة              يتسىن
، وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الـصدد إىل مجيـع             ٢٠١٢أبريل  /نيسان

  .اجلهات املعنية
للجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، الدراسة األولية املتعلقة بـاحلق يف           ناقشت ا و  -٥٦

وسيقدم التقرير النهائي عن املسألة إىل جملس حقوق اإلنسان .  أعدها فريق الصياغة  الغذاء اليت 
  .يف دورته الثانية والعشرين

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل  ‘٥‘  
أن تعد ، إىل اللجنة االستشارية ١٢/٩ و٩/٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراريه   -٥٧

علـى   املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل        مساعدة اخلبري املستقل   مدخالت تسهم هبا يف   
وضع أن متضي يف    صياغة مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، و          

  .احلق ومحايتهذلك مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز 
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ن ، طلبه إىل اللجنة االستـشارية أ      ١٥/١٣وكرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥٨
مـدخالت  ، بالتعاون الوثيق مع اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،            تعدَّ

وأن صياغة مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل،           تسهم هبا يف    
  .وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايتهمتضي يف 

 فريق الـصياغة املُنـشأ      عرضالدورتني اخلامسة والسادسة للجنة االستشارية،      ويف    -٥٩
رئيـساً  ( من السيد تشني      الفريق يتألفو(األعمال املزمع االضطالع هبا      لتناول هذه املسألة  

، والسيدة تشونغ، والسيد ديسكوتو بروكمـان، والـسيد حـسينوف، والـسيد             )مقرراً
  ).سيتولسينغ، والسيدة ورزازي

أحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، مبشروع اإلطار العام الـذي            و  -٦٠
مقرر فريق الصياغة، وشجعت فريق الصياغة على التعـاون         /أعده السيد تشني بوصفه رئيس    

الوثيق مع اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل وعلى تقدمي نتائج أعماله إىل              
  .ا الثامنةاللجنة يف دورهت

وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا الثامنة، مبشروع الورقة اليت أعـدها              -٦١
ورحبت مبشاركة اخلبرية املستقلة املعنية     ). A/HRC/AC/8/CRP.1(مقرر فريق الصياغة    /رئيس

. حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وشجعت فريق الصياغة على مواصلة التعاون الوثيق معها           
أن تعقدها ُيزمع  اللجنة السيد تشني والسيد سيتولسينغ للمشاركة يف حلقة العمل اليت    عينتو

، عمـالً  ٢٠١٢يونيـه  / حزيران٨ و٧مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يومي     
، وذلك لتبادل اآلراء بشأن أمور منها اآلثار اجلنـسانية          ١٨/٥بقرار جملس حقوق اإلنسان     

 وتأثري احلق يف التضامن الدويل، ودور التضامن الدويل يف حتقيق األهـداف             ،يلللتضامن الدو 
  .اإلمنائية لأللفية، وإعمال احلق يف التنمية

ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، يف الورقة املنقحـة املتعلقـة هبـذه                -٦٢
  ).A/HRC/21/66(رين املسألة، وقدمتها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعش

، بالورقة اخلتامية اليت قدمها     ٢١/١٠وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٦٣
 إعالن عن حق الشعوب واألفراد يف       إعداد مشروع فريق الصياغة باعتبارها مسامهة يف عملية       

عـد واملبـادئ   املبادئ التوجيهية واملعايري والقوا  مسامهة يف بلورة املزيد من      التضامن الدويل،   
 عـن   تقريـراً يهقدم إلت أن ة املستقلة إىل اخلبري اجمللس وطلب. عزيز هذا احلق ومحايته   هبدف ت 

وبسب اإلجراء الذي اختذه اجمللـس، لـن        .  يف دورته الثالثة والعشرين    ٢١/١٠تنفيذ القرار   
  . ُيناقش هذا البند الفرعي يف هذه الدورة

  مزيز حق الشعوب يف السلتع  ‘٦‘  
، بتقرير املفوضة السامية    ١٤/٣ارتياح، يف قراره    بط جملس حقوق اإلنسان علماً      أحا  -٦٤
، وطلـب إىل    )A/HRC/14/38( حلقة العمل املتعلقة حبق الشعوب يف الـسلم          حصيلة بشأن
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اللجنة االستشارية أن تعد، بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية            
تقـدم  ق الشعوب يف السالم، وأن بشأن ح املعنيني، مشروع إعالن    ومجيع أصحاب املصلحة    

  .يف دورته السابعة عشرةإىل اجمللس عن التقدم احملرز يف هذا الشأن تقريراً 
وعينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا اخلامسة، السيدة تشونغ، والسيد ديـسكوتو             -٦٥

سيد ساكاموتو، والسيدة ذو الفقار     ، والسيد حسينوف، وال   )املقرر(بروكمان، والسيد هايرت    
  .أعضاء يف فريق الصياغة املكلف بتناول هذه املسألة) الرئيسة(

ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السادسة، يف التقرير املرحلي الذي قدمه فريق              -٦٦
، وقدمت تقريرها املرحلي املنقح إىل جملس حقوق اإلنسان         )A/HRC/AC/6/CRP.3 (الصياغة

وطلبت اللجنة إىل فريق الصياغة أن      ). A/HRC/17/39( فيه يف دورته السابعة عشرة       نظركي ي 
يعد استبياناً للتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع أصحاب            

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل     وجهت  ،  ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ويف  . املصلحة املعنيني 
  . إليهمب املصلحة مذكرة شفوية حتيل هبا االستبيانمجيع أصحا

، بالتقرير املرحلـي للجنـة      ١٧/١٦وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٦٧
االستشارية عن حق الشعوب يف السالم، وطلب إىل اللجنة االستشارية أن تقدم، بالتـشاور              

مجيع اجلهـات املعنيـة صـاحبة       مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية و       
اجمللـس يف دورتـه      تقدم إىل     وأن ،املصلحة، مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم       

  .عن التقدم احملرز يف هذا الشأنتقريراً العشرين 
وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، بالتقرير املرحلي الثاين املقدم             -٦٨

  .، ورحبت بالردود على االستبيان)A/HRC/AC/7/3(من فريق الصياغة 
ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، باآلراء والتعليقات اليت تلقتها خالل             -٦٩

الدورة من اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة ومن أعضاء اللجنة، وطلبت إىل فريق الـصياغة             
وب يف السالم يف ضوء املناقـشات       أعماله بشأن مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشع      ُينجز  أن  

اليت أجرهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة، وأن يقدم مشروع اإلعالن إىل جملس حقوق اإلنسان يف               
  ).A/HRC/20/31(دورته العشرين 

، فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح      ٢٠/١٥أنشأ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       و  -٧٠
 إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف السالم،        مشروععلى  ي  بالتفاوض التدرجي العضوية مكلفاً   

دعو رئـيس  ي إىل رئيسه أن  اجمللسوطلب.  املقدم من اللجنة االستشارية   املشروعاستناداً إىل   
 اإلعالن إىل املشاركة يف الـدورة األوىل للفريـق          شروعفريق الصياغة التابع للجنة املعين مب     

  .٢٠١٣فرباير / شباط٢١ إىل ١٨ه األوىل من وسيعقد الفريق العامل دورت. العامل
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  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  ‘٧‘  
، أن تبحـث    ١٣/٢٣إىل اللجنة االستشارية، يف قراره       طلب جملس حقوق اإلنسان     -٧١

سبل ووسائل تعزيز التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان، واضعة يف اعتبارها اآلراء الـواردة يف               
ضة السامية بـشأن تعزيـز التعـاون الـدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان                 تقرير املفو 

)A/HRC/13/19(           واآلراء األخرى املقدمة من الدول وأصحاب املصلحة املعنيني، وأن تقدم ،
  .مقترحات يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة

، )املقرر(السيد ديكو وعينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا اخلامسة، السيد تشني، و          -٧٢
، )الرئيس(والسيد حسينوف، والسيد كارتاشكني، والسيدة كيسومبينغ، والسيد سيتولسينغ         

 أعضاء يف فريق صياغة يضطلع باألعمال التحضريية املتعلقة باملسألة مـن            ،والسيدة ورزازي 
 وحلت الـسيدة بواسـون دي     . نظر فيها يف دورهتا السادسة    كي ت أجل عرضها على اللجنة     

  . مقررة لفريق الصياغة بصفتهاحمل السيد ديكو، الحقاً، شازورن
وعقدت اللجنة االستـشارية، يف دورهتـا الـسادسة، اجتماعـاً مـع مقـدمي                 -٧٣

 ونظرت يف ورقة عمل أولية أعدها فريق الصياغة بـشأن هـذه املـسألة               ،١٣/٢٣ القرار
)A/HRC/AC/6/CRP.4.(  

 يف  جـرت ، باملناقشات اليت    ١٦/٢٢ قراره   وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف       -٧٤
  . واليتهاإجنازاللجنة االستشارية يف إطار 

وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، بالتقرير املرحلي الذي قدمه             -٧٥
وباالستبيان املقرر توزيعه اللتماس مزيد مـن اآلراء        ) A/HRC/AC/7/2(رئيس فريق الصياغة    

 ١ويف  . اب املصلحة املعنيني مـن أجـل إعـداد املقترحـات النهائيـة            من الدول وأصح  
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مذكرة شـفوية إىل مجيـع   وجهت ،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  .أصحاب املصلحة حتيل هبا االستبيان إليهم
ـ ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، بردود          -٧٦ دول واملنظمـات غـري     ال

ونظرت اللجنة يف التقرير اخلتامي الذي      . على االستبيان  ة وأصحاب املصلحة املعنيني   احلكومي
، )A/HRC/AC/8/3(أعده فريق الصياغة بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان            
  ).A/HRC/19/74(وقدمت التقرير املنقح إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة 

، بالدراسة اليت أعدهتا اللجنة     ١٩/٣٣قوق اإلنسان علماً، يف قراره      وأحاط جملس ح    -٧٧
عزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان، وطلـب إىل املفوضـية             بشأن ت االستشارية  

السامية حلقوق اإلنسان أن تنظم حلقة دراسية قبل دورته الثانية والعشرين يشارك فيها أحد              
احللقة إىل الدراسة اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، مبـا يف          أعضاء اللجنة، على أن تستند هذه       

اً موجزاً   تقرير أن تعد وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضية السامية       . ذلك التوصيات الواردة فيها   
  .عن احللقة الدراسية وتقدمه إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين
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يشارك يف احللقة   ل السيد سيتولسينغ    وعينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة،       -٧٨
ودعيت السيدة بواسـون دي شـازورن     . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥الدراسية اليت ستعقد يف     

  .أيضاً للمشاركة يف احللقة الدراسية

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بتحسني فهم القيم التقليدية للبشرية  ‘٨‘  
، أن تعد دراسة    ١٦/٣ االستشارية، يف قراره     إىل اللجنة  طلب جملس حقوق اإلنسان     -٧٩

عن الكيفية اليت ميكن أن يساهم هبا حتسني فهم وتقدير القيم التقليدية املتمثلـة يف الكرامـة                 
واحلرية واملسؤولية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأن تقدم هذه الدراسة إىل اجمللس قبل              

  .دورته احلادية والعشرين
االستشارية، يف دورهتا السابعة، السيدة بواسـون دي شـازورن،          وعينت اللجنة     -٨٠

، والـسيد   )املقرر(والسيد تشني، والسيدة تشونغ، والسيد كاروكورا، والسيد كارتاشكني         
، أعـضاء يف  )الـرئيس (أوكافور، والسيدة رييس برادو، والسيد سيتولسينغ، والسيد صويف         

أعاله من أجل تقدميها إىل اللجنة يف دورهتـا         فريق للصياغة أُنشئ إلعداد الدراسة املذكورة       
  .التاسعة
يف  يف الدراسة األولية اليت أعدها الـسيد كارتاشـكني         ونظرت اللجنة االستشارية    -٨١

يف دورهتـا التاسـعة      ونظرت يف الدراسة األولية املنقحة    ). A/HRC/AC/8/4(دورهتا الثامنة   
)A/HRC/AC/9/2.(  

، املزيد من الوقت    ٢١/٣جنة االستشارية، يف قراره     ومنح جملس حقوق اإلنسان الل      -٨٢
إىل جملـس   ) A/HRC/22/71(وسيقدم التقرير النـهائي     . الستكمال الدراسة وفقاً لتوصيتها   

  .يف دورته الثانية والعشرينحقوق اإلنسان 

   ٤البند     
 ٥/١ تنفيذ الفرعني الثالث والرابع من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان         

 والفرع الثالث من مرفـق قـرار        ،٢٠٠٧يونيه  /ن حزيرا ١٨املؤرخ  
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١اجمللس 

  استعراض أساليب العمل  )أ(  
 أن للجنة االستشارية    ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ٧٧جاء يف الفقرة      -٨٣

إلجرائية أن تقدم إىل اجمللس ضمن نطاق العمل الذي حيدده، مقترحات لزيادة تعزيز كفاءته ا             
  .لكي ينظر فيها ويوافق عليها
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 من  ٣٩  إىل ٣٥أشار جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية يف الفقرات من           و  -٨٤
 من القرار نفسه على أنه      ٣٩ونص اجمللس يف الفقرة     . ١٦/٢١الفرع الثالث من مرفق قراره      

ة بني انعقاد الدورات من     ينبغي للجنة أن تسعى إىل تعزيز تعاون أعضائها يف الفترات الفاصل          
  .٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٨١أجل إنفاذ أحكام الفقرة 

  . وقد تنظر اللجنة االستشارية يف القضايا املتعلقة بأساليب عملها، يف دورهتا العاشرة  -٨٥

   األعمال وبرنامج العمل السنوي، مبا يف ذلك األولويات اجلديدةلجدو  )ب(  
 علـى أنـه     ،١٦/٢١ من الفرع الثالث من مرفق قراره        ٣٥، يف الفقرة     اجمللس نص  -٨٦

ويتشارك معها على رية   تفاعله مع اللجنة االستشا     أن يعزز  ، له  يف حدود املوارد املتاحة    ينبغي،
 واألفرقة  النقاش وحلقات   احللقات الدراسية من خالل صيغ للعمل من قبيل       حنو أكثر انتظاماً    

  .ةإرسال تعليقات على آراء اللجنوالعاملة 
، أن يعقد حلقة نقـاش يف دورتـه         ١٨/٢٠وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٨٧

العشرين بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق يتسم بتعدد الثقافات، بسبل منـها              
وكانت السيدة ذو الفقار من بني املـشاركني يف  . مكافحة كره األجانب والتمييز والتعصب    

  .احللقة
 اللجنة االستشارية بامسها، يف دورهتا السابعة، رسالة إىل رئيسة جملس           ووّجه رئيس   -٨٨

تـأثري   و الشباب والعوملة وحقوق اإلنـسان؛    : حقوق اإلنسان تتضمن مقترحات حبثية، هي     
 وشبكات التواصل االجتماعي،    اإلنترنت املعلومات اجلديدة، مبا فيها      تاستخدام تكنولوجيا 

 إىل  اللجـوء لفقراء والفئات املهمشة األخرى يف سياق       اضد  التمييز   و على حقوق اإلنسان؛  
املضاربة بأسعار الـذرة واألرز      و استراتيجيات حقوق اإلنسان يف مكافحة الفساد؛      و العدالة؛

   .)٢(والقمح يف سياق احلق يف الغذاء
  .ومل يتخذ جملس حقوق اإلنسان أي إجراء بشأن املقترحات املذكورة أعاله  -٨٩
 االستشارية، يف دورهتا التاسعة، مواضيع البحث التالية كي ينظـر           واقترحت اللجنة   -٩٠

  :فيها جملس حقوق اإلنسان ويقرها
 ؛ العدالة ومكافحة الفساد إىللجوءال •

 ؛حمللية وحقوق اإلنساناحلكومات ا •

 ؛ والشباب، وحقوق اإلنسان،العوملة •

__________ 

)٢( A/HRC/AC/7/4املرفق الرابع ،. 
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 ؛عمل اإلنساينحقوق اإلنسان وال •

  . التمييزن تكافؤ الفرص وعدمقانون منوذجي بشأ •
وأُرفقت ورقات مفاهيم بشأن كل مقترح بتقرير اللجنة االستشارية عـن دورهتـا               -٩١

  ).، املرفق الرابعA/HRC/AC/9/6(التاسعة 
وأدىل رئيس جملس حقوق اإلنسان، يف دورته احلادية والعشرين، ببيان شفوي يتعلق              -٩٢

 بتقارير اللجنـة االستـشارية      بتقارير اللجنة االستشارية، حيث أعلن أن اجمللس أحاط علماً        
ــعة   ــة والتاس ــسابعة والثامن ــا ال ـــن دوراهت ، A/HRC/AC/8/8، وA/HRC/AC/7/4(ع

، وبالتوصيات الواردة فيها، وكذلك باملقترحـات البحثيـة الـواردة يف        )A/HRC/AC/9/6و
  ).٩/١ النص
لتاسـعة،  وقد تواصل اللجنة االستشارية مناقشاهتا يف إطار هذا البند، يف دورهتـا ا              -٩٣
  .يشمل األولويات اجلديدة مبا

  ١/١١متابعة توصية اللجنة االستشارية   )ج(  
عينت اللجنة االستشارية بعضاً من أعضائها كي يتابعوا أعمال هيئات فرعية أخرى              -٩٤

لكن أمانتها مل تستطع تنفيذ التوصية املشار إليها ألن اجمللـس           . تابعة جمللس حقوق اإلنسان   
  .ت امليزنية الالزمة يف هذا الصدديتخذ اإلجراءا مل

   ٥البند     
  تقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا العاشرة

سُيعرض على اللجنة االستشارية مشروع تقرير دورهتا العاشرة الذي أعده املقـرر              -٩٥
  .كي تعتمده

        
  


