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، وبغية إتاحة إطار    ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ٣٧عمالً بالفقرة     -١
يف السنة  مناسب إلجياد تفاعل أفضل بني اجمللس واللجنة االستشارية، ُتعقد حالياً أول دورة             

. أغسطس/آبقد الدورة الثانية يف     للمجلس مباشرةً، يف حني ُتع    مارس  /آذارللجنة قُبيل دورة    
، وستعقد  ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٤ إىل   ٢٠ولذلك عقدت اللجنة دورهتا الثامنة يف الفترة من         

وأعضاء املكتب الذين انُتخبوا    . ٢٠١٢أغسطس  /آب ١٠ إىل   ٦دورهتا التاسعة يف الفترة من      
، ٢٠١١أغسطس  /آب ٨ بالتزكية يف اجللسة األوىل من الدورة السابعة للجنة، املعقودة يوم         

  .كتب يف الدورتني الثامنة والتاسعةاملأيضاً أعضاء هم 
، سـُيقدم التقريـر     ١٦/٢١ من مرفق القرار     ٣٨عالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة        -٢

سـبتمرب، وسـيكون    /السنوي للجنة االستشارية إىل اجمللس يف دورته املقرر عقدها يف أيلول          
ولذلك سينظر اجمللس يف دورته احلادية والعـشرين  . جنةالتقرير موضوع حوار تفاعلي مع الل 

يف تقرير اللجنة عن أعمـال      ) ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ١٠اليت سُتعقد يف الفترة من      (
يف تقريرها السنوي الذي يتألف من تقريريها عن        كذلك  ، و (A/HRC/AC/7/4)دورهتا السابعة   

  . والتاسعة(A/HRC/AC/8/8)أعمال دورتيها الثامنة 
، تعديل فترة انعقاد دورات اللجنة      ١٨/١٢١وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -٣

لضمان تقدمي التقرير سبتمرب /أيلول ٣٠إىل أكتوبر /تشرين األول ١االستشارية حبيث متتد من 
وقـرر اجمللـس   . السنوي للجنة إىل اجمللس وإجراء احلوار التفاعلي بشأنه يف هناية تلك الفترة     

   /آذارإجراء انتقايل، متديد فترة والية أعضاء اللجنة االستـشارية الـيت تنتـهي يف               أيضاً، ك 
وستنتهي فترة والية أربعة من     . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٣٠ متديداً استثنائياً حىت     ٢٠١٢مارس  

، وسُتجرى انتخابات مللء هذه الشواغر خـالل        ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٣٠أعضاء اللجنة يف    
  .  عشرين للمجلسالدورة احلادية وال

  ١البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  إقرار جدول األعمال    
الـذي  ) A/HRC/AC/9/1(سُيعرض على اللجنة االستشارية جدول األعمال املؤقت          -٤

  . اقترحه األمني العام وهذه الشروح املتعلقة بالبنود الواردة يف جدول األعمال املؤقت

  تنظيم العمل    
تعتمد كـل جلنـة، يف   " من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن         ٩٩ادة  تنص امل   -٥

بداية الدورة، برناجماً لعملها يبني، إن أمكن، التاريخ املستهدف إلهناء عملـها والتـواريخ              
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وتبعاً ). A/520/Rev.17" (التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت ستخصص لكل منها         
نة االستشارية مشروع جدول زمين من إعداد األمانة يبني ترتيـب  لذلك، سُيعرض على اللج  

لكل جزء من برنـامج     /وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند من بنود جدول األعمال         
  . عملها للدورة التاسعة، من أجل النظر فيه وإقراره

  تشكيل اللجنة االستشارية    
. سيسيليا راشـيل ف  لسيدةانتخب جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة ا   -٦

بوريفيكاسيون  كويسومبينغ لعضوية اللجنة االستشارية للمدة املتبقية من والية الراحلة السيدة    
  .فالريا كويسومبينغ. س
انظـر أيـضاً    (وفيما يلي تشكيل اللجنة االستشارية ومدة عضوية كل خبري هبـا              -٧

؛ خوسيه أنطونيو بنغوا    )٢٠١٢ا،  نيكاراغو(ميغيل ديسكوتو بروكمان    : )١() أعاله ٤ الفقرة
؛ شـيكو تـشني     )٢٠١٤فرنسا،  (؛ لورانس بواسون دي شازورن      )٢٠١٣شيلي،  (كابّيو  

؛ فولفغانغ سـتيفان هـايرت      )٢٠١٣مجهورية كوريا،   (؛ شينسونغ تشونغ    )٢٠١٢ الصني،(
؛ ألفريد نتوندوغورو كـاروكورا     )٢٠١٤أذربيجان،  (؛ لطيف حسينوف    )٢٠١٣أملانيا،  (
؛ أوبيورا شينيدو أوكافور    )٢٠١٣االحتاد الروسي،   (؛ فالدميري كارتاشكني    )٢٠١٣ أوغندا،(
. ؛ سيـسيليا راشـيل ف     )٢٠١٤غواتيمـاال،   (؛ أنانتونيا رييس برادو     )٢٠١٤نيجرييا،  (

؛ ديـروجالل   )٢٠١٣اليابـان،   (؛ شـيغيكي سـاكاموتو      )٢٠١٤الفلبني،  (كويسومبينغ  
؛ حليمـة مبـارك     )٢٠١٤باكستان،  (الصويف  ؛ أمحد بالل    )٢٠١٤موريشيوس،  (سيتولسينغ  
  ).٢٠١٣مصر، (؛ مىن ذو الفقار )٢٠١٢سويسرا، (؛ جان زيغلر )٢٠١٢املغرب، (الورزازي 

  ٢البند     
الطلبات املوجهة إىل اللجنة االستشارية والناشئة عن قرارات جملس 

  حقوق اإلنسان

  طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً  )أ(  

  احلق يف الغذاء  ‘١‘  
، إىل اللجنة االستشارية أن تنظـر يف        ٧/١٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٨

إمكانية تقدمي توصيات إىل اجمللس بشأن التدابري األخرى اليت ميكن اختاذها لتعزيز إعمال احلق              
__________ 

 .ترد سنة انتهاء العضوية بني قوسني )١(
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يف الغذاء، من أجل موافقة اجمللس عليها، واضعة يف اعتبارها األمهية القصوى لتعزيز تنفيـذ               
، العمل الذي اضطلعت به اللجنة االستشارية       ١٠/١٢ونّوه اجمللس، يف قراره     . حلاليةاملعايري ا 

فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، وطلب إليها أيضاً أن ُتجري دراسة بشأن التمييز يف سياق مسألة                
احلق يف الغذاء، مبا يف ذلك حتديد املمارسات اجليدة املتعلقـة بـسياسات واسـتراتيجيات               

  .يز، وأن تقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرةمكافحة التمي
نغـوا  بِ وأنشأت اللجنة االستشارية، يف دورهتا األوىل، فريق صياغة يتألف من السيد      -٩

وفيما بعـد،   . ذو الفقار  زيغلر، والسيدة  حسينوف، والسيد  تشونغ، والسيد  كابّيو، والسيدة 
  .يق الصياغةكاراكورا إىل فر انضم السيد

، بالعمل الذي تـضطلع بـه اللجنـة    ١٣/٤ونوه جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       -١٠
االستشارية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، ورحب بتقدمي اللجنة إىل اجمللس دراسـتها األوليـة               

وطلب اجمللس أيضاً إىل مفوضـية      . (A/HRC/13/32)املتعلقة بالتمييز يف سياق احلق يف الغذاء        
وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيـع      مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتمع آراء         األ

صـاحبة  سائر اجلهات املعنية    الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة و        
املصلحة بشأن املمارسات اجليدة يف جمال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز املبيَّنـة يف            

. إمتام الدراسـة  من أجل   ة األولية، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار          الدراس
، وجهت مفوضية حقوق اإلنسان مذكرة شفوية يف هذا الـصدد           ٢٠١٠مايو  /أيار ٢١ ويف

  . إىل مجيع اجلهات املعنية
لتمييز ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السادسة، يف الدراسة النهائية املتعلقة با            -١١

يف سياق احلق يف الغذاء، اليت أعدها فريق الصياغة التابع هلا، وقدمتها إىل جملـس حقـوق                 
  .(A/HRC/16/40)اإلنسان 

، بالدراسة النهائية املتعلقة بالتمييز     ١٦/٢٧ يف قراره    ،ورحب جملس حقوق اإلنسان     -١٢
، أن جتري، ٦/٢ اللجنة يف سياق احلق يف الغذاء، وطلب إىل اللجنة، واضعاً يف اعتباره توصية        

فقراء املناطق احلضرية ومتتعهم باحلق يف الغذاء،        )أ(دراسات شاملة عن    على النحو املناسب،    
املـرأة   )ب(يف ذلك استراتيجيات حتسني محايتهم وأفضل املمارسات يف هذا الـشأن؛ و            مبا

ت وسياسات محايتـهن    الريفية ومتتعها باحلق يف الغذاء، مبا يف ذلك أمناط التمييز واستراتيجيا          
وأفضل املمارسات، مع التركيز بوجه خاص على األسر املعيشية اليت تعيلها نساء والعمالـة              

العالقة بني سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة، مع اإلشارة          )ج(النسائية املؤقتة أو املومسية؛ و    
اية األطفال الـذين    كمثال، وسبل حتسني مح   ) النوما(إىل األطفال املصابني مبرض آكلة الفم       

  .يعانون سوء التغذية
، بالعمل الذي تـضطلع بـه اللجنـة    ١٩/٧ هونوه جملس حقوق اإلنسان، يف قرار      -١٣

  .االستشارية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء
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  حقوق الفالحني    
أن تواصـل    ،١٣/٤، يف قراره    إىل اللجنة االستشارية   جملس حقوق اإلنسان     طلب  -١٤

لة التمييز يف سياق إعمال احلق يف الغذاء وأن جتري يف هذا الصدد دراسة              عملها املتعلق مبسأ  
 مواصلة النهوض حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق     يت تكفل أولية بشأن السبل والوسائل ال    

أو غريها من املنتجات    / من منتجي األغذية و    املالكال سيما صغار    ورأة،  مبن فيهم امل  الريفية،  
 والصيد التقليدي والقنص وأنـشطة      ألرضاملباشرة ل الفالحة  ذلك منتجات   يف  الزراعية، مبا   

  . عن ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرةالرعي، وأن تقدم تقريراً
 بتعزيـز   سة، يف الدراسة األولية املتعلقة    ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الساد       -١٥

الريفية، اليت أعدها فريق الصياغة، وقدمتها      حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق        
  .(A/HRC/16/63)إىل جملس حقوق اإلنسان 

 أن تواصل   ،١٦/٢٧، يف قراره    إىل اللجنة االستشارية  وطلب جملس حقوق اإلنسان       -١٦
 يف هـذا الـصدد      ط علماً أحا و ،عملها املتعلق مبسألة التمييز يف سياق إعمال احلق يف الغذاء         

ملتعلقة بسبل ووسائل مواصلة النهوض حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق        بالدراسة األولية ا  
أو املنتجـات  /ألغذيـة و العاملني يف إنتاج اسيما صغار املالك  الريفية، مبن فيهم النساء، وال  

القـنص  والصيد التقليـدي    و منتجات فالحة األرض مباشرة      مبا يف ذلك  ،   األخرى الزراعية
  .(A/HRC/16/63) أنشطة الرعيو

 جتميـع آراء  ،١٦/٢٧، يف قراره إىل املفوضية السامية جملس حقوق اإلنسان  وطلب  -١٧
وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمـم             

املعنيـة   اجلهـات    وسـائر ،  )الفاو( ألغذية والزراعة األمم املتحدة ل  ، وخباصة منظمة    املتحدة
حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبـار        ،  الدراسة األولية  بشأن   ،لحةصاحبة املص 

 ٦ويف  . قدم إىل اجمللـس يف دورتـه التاسـعة عـشرة          لدى إعداد الدراسة النهائية اليت ستُ     
، وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الـصدد إىل مجيـع             ٢٠١١أبريل  /نيسان

  . اجلهات املعنية
أصحاب املـصلحة   ونة االستشارية، يف دورهتا السابعة، بتعليقات الدول        رحبت اللج و -١٨

مـن   املتعلقة بتعزيز حقوق الفالحني وغريهم        املذكورة أعاله  اآلخرين بشأن الدراسة األولية   
وكلفت اللجنة فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء بإمتام الدراسة          . العاملني يف املناطق الريفية   

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

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

(A/HRC/19/75).  
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  األطفال املتأثرون مبرض آكلة الفم    
، نظرت اللجنة االستشارية،    ١٦/٢٧استجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره          -٢٠

يف دورهتا السابعة، يف الدراسة األولية اليت أعدها فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء بـشأن                
 األطفال املصابني مبرض آكلـة الفـم        سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة، مع اإلشارة إىل       

، ونظـرت، يف دورهتـا الثامنـة، يف الدراسـة النهائيـة             (A/HRC/AC/7/CRP.2)كمثال  
(A/HRC/AC/8/7).  

جتميـع آراء   ،١٦/٢٧، يف قراره إىل املفوضية الساميةجملس حقوق اإلنسان   طلبو  -٢١
ذات الصلة التابعة لألمـم     وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع الوكاالت اخلاصة والربامج         

 ،صاحبة املـصلحة  املعنية   اجلهات   وسائر ،)الفاو (، وخباصة منظمة األغذية والزراعة    املتحدة
لدى إعداد الدراسة   حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار        ،  الدراسة األولية بشأن  

، ٢٠١١أغـسطس   /ب آ ٣١ويف  . قدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عـشرة       النهائية اليت ستُ  
  .يف هذا الصدد إىل مجيع اجلهات املعنية وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية

ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، يف الدراسة املتعلقة بسوء التغذية احلاد              -٢٢
يف  كما نظرت    وأمراض الطفولة، مع اإلشارة إىل األطفال املصابني مبرض آكلة الفم كمثال،          

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

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

(A/HRC/19/73).  
، بتقدمي اللجنة االستشارية إليه     ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٢٣

 األطفـال   مع اإلشارة إىل   بشأن سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة        الدراسة املذكورة أعاله  
مبادئ حقوق  املتضمن    الدراسة فقكمثال، مبا يف ذلك مر    ) النوما( آكلة الفم    املصابني مبرض 

 حتسني محاية األطفال املعرضني خلطر سـوء التغذيـة          الرامية إىل اإلنسان واملبادئ التوجيهية    
آكلة الفم أو املصابني به، وشـجع       اإلصابة مبرض   ملعرضني خلطر   وحتديداً ا املتضررين منه،    أو

  .تلك املبادئالدول على تنفيذ 

  فقراء احلضر    
، نظرت اللجنة االستشارية    ١٦/٢٧استجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره          -٢٤

االسـتراتيجيات وأفـضل    : يف مذكرة مفاهيمية بعنوان تعزيز حقوق اإلنسان لفقراء احلضر        
 ، أعدهتا السيدة تشونغ، وكلفت اللجنة فريق الـصياغة        (A/HRC/AC/7/CRP.3)املمارسات  

املعين باحلق يف الغذاء بإعداد دراسة أولية عن ذلك املوضوع لعرضها على اللجنة يف دورهتـا                
  .الثامنة
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ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، بالدراسة األولية املعنونة تعزيز حقوق             -٢٥
التـابع   االستراتيجيات وأفضل املمارسات، اليت أعدها فريق الصياغة      : اإلنسان لفقراء احلضر  

  .(A/HRC/AC/8/5)للجنة 
، بالدراسة األولية املـذكورة     ١٩/٧وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٢٦

أعاله اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، وطلب أن ُتعرض عليه الدراسة النهائية بـشأن هـذا               
سامية أن جتمع آراء    أيضاً إىل املفوضية ال   اجمللس  وطلب  . املوضوع يف دورته الثانية والعشرين    

ألمم املتحـدة   املتخصصة والربامج التابعة ل   وكاالت  الوتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع      
حىت يتسىن للجنة  أعاله  اجلهات املعنية صاحبة املصلحة بشأن الدراسة األولية املذكورة         وسائر  

، ٢٠١٢أبريل  /يسانن ٢ويف  . من أجل إمتام دراستها النهائية    االستشارية وضعها يف االعتبار     
  .وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الصدد إىل مجيع اجلهات املعنية

وستناقش اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، الدراسة النهائية اليت أعدها فريـق              -٢٧
  .(A/HRC/AC/9/3)الصياغة املعين باحلق يف الغذاء 

  املرأة الريفية    
، كلفت اللجنة االستشارية، ١٦/٢٧لس حقوق اإلنسان يف قراره      استجابةً لطلب جم    -٢٨

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

ة، املذكرة املفاهيمية للدراسة األوليـة      وناقشت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامن       -٢٩
  .(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          -٣٠
 اللجنة أن تواصـل إجـراء       األولية املذكورة آنفاً اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، وطلب إىل        

وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضـية الـسامية أن جتمـع آراء            . دراسة شاملة يف هذا الصدد    
وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها اخلاصة ذات الـصلة             

حىت يتـسىن   أعاله  اجلهات املعنية صاحبة املصلحة بشأن املذكرة املفاهيمية املذكورة         سائر  و
 /نيـسان  ٢ويف  . دراسـتها النهائيـة   إمتام  من أجل   للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار      

، وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية يف هذا الصدد إىل مجيـع اجلهـات              ٢٠١٢ أبريل
  .املعنية
 وستناقش اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، الدراسة األولية املتعلقة بـاحلق يف             -٣١

  .الغذاء اليت أعدها فريق الصياغة
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  إدراج منظور جنساين   ‘٢‘  
، أن تأخذ على    ٦/٣٠طلب جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية، يف قراره            -٣٢

حنو منتظم ومنهجي مبنظور جنساين يف تنفيذ واليتها، مبا يف ذلك عند دراسة التشابك بـني                
 تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق اإلنـسان         لتمييز ضد املرأة، وأن   املتعددة ل شكال  األ

    .هذه احلقوقملستوى وحتليالً للنساء والبنات، 
  .وأجرت اللجنة االستشارية مناقشات بشأن هذه املسألة يف دورتيها الثانية والرابعة  -٣٣

  دميقراطي ومنصفتعزيز نظام دويل   ‘٣‘  
، يف  ١٨/٦ و ٨/٥ قراريـه    طلب جملس حقوق اإلنسان إىل اللجنة االستشارية، يف         -٣٤

. يف تنفيـذه  تسهم  وأن  املعين  مجلة أمور، أن تويل االهتمام الواجب، يف إطار واليتها، للقرار           
يف إطـار   جديدة  ، أن ينشئ، ملدة ثالث سنوات، والية        ١٨/٦وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره      

   .اإلجراءات اخلاصة خلبري مستقل معين بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف
وأجرت اللجنة االستشارية مناقشات بشأن هذه املسألة يف دوراهتا األوىل والثانيـة              -٣٥

  . والرابعة
وعني جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسعة عشرة، السيد ألفريـد دي زيـاس                -٣٦

  .خبرياً مستقالً معنياً بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف) الواليات املتحدة األمريكية من(

  إدراج منظور األشخاص ذوي اإلعاقة  ‘٤‘  
، اللجنة االستشارية وآليـات اجمللـس       ٧/٩شجع جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٧

، عند اضطالعها بعملـها ويف      على النحو املناسب  األخرى على األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة،       
  . عمل اجمللسضمن األشخاص ذوي اإلعاقة  استيعاب توصياهتا لكي يتسىن

جرت اللجنة االستشارية مناقشات بشأن هذه املسألة يف دوراهتا األوىل والثانيـة            وأ  -٣٨
  .والرابعة

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل   ‘٥‘  
، إىل اللجنة االستشارية أن تعد ١٢/٩ و٩/٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراريه   -٣٩

 الدويل يف صياغة مشروع     املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن    إسهامات ملساعدة اخلبري    
، وملواصلة وضع مبـادئ توجيهيـة        يف التضامن الدويل   إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد    

  .ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايته
، طلبه إىل اللجنة االستـشارية أن       ١٥/١٣وكرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٤٠

إسـهامات  ملستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،       تعد، بالتعاون الوثيق مع اخلبري ا     
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تساعد يف صياغة مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفـراد يف التـضامن الـدويل،               
  . ومواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايته

فريق الصياغة املُنشأ لتناول     ، قام ةويف الدورتني اخلامسة والسادسة للجنة االستشاري       -٤١
ديسكوتو  تشونغ، والسيد السيدة، و )اًمقرر اًرئيس(تشني    السيد  من الذي يتألف (هذه املسألة   

 بعرض األعمال املزمع    )ورزازيال سيتولسينغ، والسيدة  حسينوف، والسيد  بروكمان، والسيد 
  . االضطالع هبا

رهتا السابعة، مبشروع اإلطار العام الـذي       وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دو       -٤٢
مقرر فريق الصياغة، وشجعت فريق الصياغة على التعـاون         /تشني بوصفه رئيس   أعده السيد 

الوثيق مع اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل وعلى تقدمي نتائج أعماله إىل              
   .اللجنة يف دورهتا الثامنة

شارية علماً، يف دورهتا الثامنة، مبشروع الورقة اليت أعـدها          وأحاطت اللجنة االست    -٤٣
ورحبت اللجنة أيضاً مبشاركة اخلـبرية      ). A/HRC/AC/8/CRP.1(الصياغة  فريق  مقرر  /رئيس

املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وشجعت فريق الـصياغة علـى مواصـلة       
سيتولسينغ للمشاركة يف حلقة العمل       والسيد تشني وّمست اللجنة السيد  . التعاون الوثيق معها  

 ٨ و ٧اليت من املزمع أن تعقدها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان يـومي                
بشأن ، وذلك لتبادل اآلراء     ١٨/٥ عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان       ،٢٠١٢يونيه  /حزيران

 ودور  ،احلق يف التضامن الدويل    وتأثريحول مجلة أمور منها اآلثار اجلنسانية للتضامن الدويل         
  . وإعمال احلق يف التنمية،التضامن الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وستنظر اللجنة االستشارية، يف دورهتا التاسعة، يف الورقة املنقحـة املتعلقـة هبـذه                -٤٤
  . املسألة

  مالتعزيز حق الشعوب يف الس  ‘٦‘  
، بتقرير املفوضـة    ١٤/٣ماً مع االرتياح، يف قراره      أحاط جملس حقوق اإلنسان عل      -٤٥

، وطلب إىل   )A/HRC/14/38(السامية بشأن نتائج حلقة العمل املتعلقة حبق الشعوب يف السلم           
اللجنة االستشارية أن تعد، بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية            

م، وأن تقـدم  الن بشأن حق الشعوب يف السال  ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مشروع إع     
  .تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة

ديـسكوتو   تشونغ، والسيد  وعينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا اخلامسة، السيدة        -٤٦
ذو الفقار   يدة والس ،ساكاموتو حسينوف، والسيد  ، والسيد )املقرر(هايرت   بروكمان، والسيد 

   .املسألة بتناول هذه أعضاًء يف فريق الصياغة املكلف) الرئيسة(
ونظرت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السادسة، يف التقرير املرحلي الذي قدمه فريق              -٤٧

 املنقح إىل جملس حقوق اإلنـسان       قدمت تقريرها املرحلي  ، و (A/HRC/AC/6/CRP.3الصياغة  
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وطلبت اللجنة أيضاً إىل فريق الـصياغة  ). A/HRC/17/39(سابعة عشرة  للنظر فيه يف دورته ال    
أن يعد استبياناً للتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوسـاط األكادمييـة ومجيـع              

املفوضية السامية حلقـوق    ، أرسلت   ٢٠١١أبريل  /نيسان ١يف  و. أصحاب املصلحة املعنيني  
   .كرة شفوية حتيل هبا إليهم االستبياناإلنسان إىل مجيع أصحاب املصلحة مذ

، بالتقرير املرحلـي للجنـة      ١٧/١٦وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٤٨
، وطلب إىل اللجنة االستشارية أن تقدم، بالتـشاور         السالمحق الشعوب يف    عن  االستشارية  

 املعنيـة صـاحبة     اجلهـات مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع         
 وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف        السالم، مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف        املصلحة

  . هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته العشرين
وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، بالتقرير املرحلي الثاين املقدم             -٤٩

  . ورحبت بالردود املقدمة على االستبيان، )A/HRC/AC/7/3(من فريق الصياغة 
والتعليقات اليت تلقتها خالل    باآلراء  ورحبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة،         -٥٠

املصلحة ومن أعضاء اللجنة، وطلبت إىل فريق الـصياغة        اجلهات املختلفة صاحبة    الدورة من   
م يف ضوء املناقـشات      يف السال  بشأن مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب     خيتتم أعماله   أن  

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

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  ‘٧‘  
أن تبحـث   ، إىل اللجنة االستشارية     ١٣/٢٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥١

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

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

 ،)املقـرر (ديكو   اللجنة االستشارية، يف دورهتا اخلامسة، السيد تشني، والسيد وعينت  -٥٢
 ،)الـرئيس (سيتولسينغ   كيسومبينغ، والسيد  كارتاشكني، والسيدة  حسينوف، والسيد  والسيد
من أجل  التحضريية املتعلقة باملسألة     ورزازي أعضاًء يف فريق صياغة يضطلع باألعمال      ال والسيدة

 دي  بواسـون   وفيما بعد، حلت الـسيدة     .عرضها على اللجنة للنظر فيها يف دورهتا السادسة       
  .ديكو كمقررة لفريق الصياغة  حمل السيدشازورن

وعقدت اللجنة االستـشارية، يف دورهتـا الـسادسة، اجتماعـاً مـع مقـدمي                 -٥٣
املـسألة  هـذه   أولية أعدها فريق الـصياغة بـشأن         ونظرت يف ورقة عمل      ١٣/٢٣ القرار

)A/HRC/AC/6/CRP.4.(   
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، باملناقشات اليت جـرت يف      ١٦/٢٢وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٥٤
  . واليتهاالوفاء باللجنة االستشارية يف إطار 

ي قدمه  وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، بالتقرير املرحلي الذ           -٥٥
وباالستبيان املقرر توزيعه اللتماس مزيد مـن اآلراء        ) A/HRC/AC/7/2(رئيس فريق الصياغة    

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

  . هبا االستبيان إليهمأصحاب املصلحة حتيل
على االستبيان مـن    ستشارية، يف دورهتا الثامنة، بالردود الواردة       ورحبت اللجنة اال    -٥٦

ونظـرت اللجنـة يف التقريـر       . الدول واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة املعنيني      
ـ     سان اخلتامي الذي أعده فريق الصياغة بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميـدان حقـوق اإلن

)A/HRC/AC/8/3( التقرير املنقح إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة          قدمت  ، و
)A/HRC/19/74.(  

، بالدراسة اليت أعدهتا اللجنة     ١٩/٣٣وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          -٥٧
إىل ، وطلب   )A/HRC/19/74(تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان        عن  االستشارية  

الثانية والعشرين يـشارك   دورته  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تنظم حلقة دراسية قبل          
فيها أحد أعضاء اللجنة، على أن تستند هذه احللقة إىل الدراسـة الـيت أعـدهتا اللجنـة                  

وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضية الـسامية       . االستشارية، مبا يف ذلك التوصيات الواردة فيها      
  . تقرير موجز عن احللقة الدراسية وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرينإعداد

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بتحسني فهم القيم التقليدية للبشرية   ‘٨‘  
، إىل اللجنة االستشارية أن تعد دراسة       ١٦/٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥٨
يساهم هبا حتسني فهم وتقدير القيم التقليدية املتمثلـة يف الكرامـة            الكيفية اليت ميكن أن     عن  

واحلرية واملسؤولية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأن تقدم هذه الدراسة إىل اجمللس قبل              
  . دورته احلادية والعشرين

بواسـون دي شـازورن،      وعينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السابعة، السيدة        -٥٩
 ، والـسيد  )املقرر(كارتاشكني   كاروكورا، والسيد  تشونغ، والسيد  شني، والسيدة ت والسيد

، أعـضاًء يف    )الرئيس(الصويف   سيتولسينغ، والسيد  رييس برادو، والسيد   أوكافور، والسيدة 
تقدميها إىل اللجنة يف دورهتـا      أعاله من أجل    فريق للصياغة أُنشئ إلعداد الدراسة املذكورة       

  . التاسعة
  اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، يف الدراسة األولية اليت أعدها السيد           ونظرت  -٦٠

  ).A/HRC/AC/8/4(كارتاشكني 
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وستنظر اللجنة االستشارية يف دورهتـا التاسـعة يف الدراسـة األوليـة املنقحـة                 -٦١
)A/HRC/AC/9/2.(  

  حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني  ‘٩‘  
، بـامللخص الـذي أعدتـه       ١٨/١٠، يف قراره     علماً أحاط جملس حقوق اإلنسان     -٦٢

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  ١٨/١٠وطلب اجمللس، يف قـراره      ). A/HRC/18/29(بيني  ألخذ الرهائن على يد اإلرها    
اللجنة االستشارية أن تعد دراسة عن مسألة أخذ الرهائن على يد اإلرهابيني، وذلك ألغراض              
تعزيز الوعي والفهم يف هذا الصدد، مع إيالء اهتمام لتأثري هذه املسألة على حقوق اإلنـسان    

وشجع اجمللس أيضاً اللجنة االستشارية على      . ا امليدان ودور التعاون اإلقليمي والدويل يف هذ     
وآليات عند إعداد هذه الدراسة، ما أجنزته هيئات  تأخذ يف احلسبان، على النحو املناسب،       أن  

. االزدواجية مع هذا العمـل وأن تتجنب  من عمل بشأن هذه املسألة،    املختصة األمم املتحدة 
قدم إليه تقريراً مؤقتاً يف دورته احلادية والعـشرين،         وطلب اجمللس إىل اللجنة االستشارية أن ت      

  .وأن تقدم الدراسة النهائية إليه يف دورته الثالثة والعشرين
 وقررت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة، إنشاء فريق صياغة يتألف من الـسيد             -٦٣

 موتو، والـسيد  ساكا أوكافور، والسيد  ، والسيد )رئيساً(حسينوف   ، والسيد )مقرراً(هايرت  
وقررت اللجنة أيضاً التوصية بأن ينظر جملس حقـوق اإلنـسان يف            . زيغلر الصويف، والسيد 

إىل اللجنة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين وأن           يطلبمقرر  اعتماد  
  .تقدم إليه التقرير النهائي يف دورته الرابعة والعشرين

الستشارية، يف دورهتا التاسعة، يف الدراسة األولية اليت أعدها فريق          وستنظر اللجنة ا    -٦٤
  .الصياغة

  متابعة تقارير اللجنة املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان  )ب(  

  التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  ‘١‘  

  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم  ‘٢‘  

  املفقودون  ‘٣‘  
  .الفرعية الواردة أعالهلبنود أي من ايف هذه الدورة لن ُيبحث   -٦٥
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  ٣البند     
تنفيذ الفرعني الثالث والرابع من مرفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان                

 والفرع الثالث من مرفق قرار      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١اجمللس 

  استعراض أساليب العمل  )أ(  
 ٣٥ يف الفقـرات مـن       ىل اللجنة االستشارية  أورد جملس حقوق اإلنسان إشارات إ       -٦٦
  ). أعاله٤ إىل ١انظر أيضاً الفقرات من  (١٦/٢١ من الفرع الثالث من مرفق قراره ٣٩ إىل

   األعمال وبرنامج العمل السنوي، مبا يف ذلك األولويات اجلديدةلجدو  )ب(  
، أن يعقد يف دورته الثامنة عشرة حلقة ١٥/٢٢اره قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قر  -٦٧

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتـع بـأعلى           ‘نقاش بشأن دراسة مواضيعية يعدها      
املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،     من  ، مبساعدة   ‘مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

يف حلقة النقاش أعضاء املفوضـية       ركومن املقرر أن يشا   . إعمال حق املسنني يف الصحة    ن  ع
السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة االستشارية، وهيئات ووكـاالت           

  .أخرى معنية تابعة لألمم املتحدة
تشونغ حـضور حلقـة      وطلبت اللجنة االستشارية، يف دورهتا السابعة، إىل السيدة         -٦٨

  .النقاش املذكورة آنفاً

  ١/١١ اللجنة االستشارية ةتوصيمتابعة   )ج(  
عينت اللجنة االستشارية بعض أعضائها ملتابعة أعمال اهليئات الفرعية األخرى التابعة   -٦٩

غري أنه نظراً إىل عدم اختاذ اجمللس إجراءات مناسبة تترتب عليها آثار            . جمللس حقوق اإلنسان  
  .ذ التوصية املذكورةيف امليزانية يف هذا الشأن، مل تتمكن أمانة اللجنة من تنفي

  ٤البند     
  تقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا التاسعة

سُيعرض على اللجنة االستشارية مشروع تقرير عن أعمال دورهتا التاسـعة يعـده               -٧٠
  . م باعتماده، لكي تقواملقرر

        


