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  واإلجرائية التنظيمية املسائل  -١  

  الدورة انعقاد ومكان موعد    
 ٢١وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنـسان، الـذي نظـر فيـه يف                  -١

 يف االجتماع التنظيمي للجولة السادسة للمجلس، يعقد اجمللس دورته          ٢٠١١يونيه  /حزيران
 يف مكتب األمـم     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣فرباير إىل   / شباط ٢٧رة يف الفترة من     التاسعة عش 

  .املتحدة يف جنيف
من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق          ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٢

، سُيعقد االجتماع التنظيمي للدورة التاسـعة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١القرار  
  .٢٠١٢فرباير /اط شب١٣عشرة يف 

  جدول أعمال الدورة    
وسُتعرض علـى   . ٥/١يرد جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلامس من مرفق قراره             -٣

   .اجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة

  اإلنسان حقوق جملس تكوين    
االحتـاد   (:)١( عشرة من الدول التالية    يتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة        -٤

؛ إندونيـسيا   )٢٠١٣(؛ إكـوادور    )٢٠١٣(؛ إسبانيا   )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١٢(الروسي  
؛ )٢٠١٤(؛ إيطاليـا    )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٢(؛ أوروغواي   )٢٠١٣(؛ أنغوال   )٢٠١٤(

؛ بوركينا فاسو   )٢٠١٤(؛ بوتسوانا   )٢٠١٤(؛ بنن   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(بلجيكا  
؛ اجلمهوريـة التـشيكية     )٢٠١٣(؛ تايلنـد    )٢٠١٤(؛ بـريو    )٢٠١٣(؛ بولندا   )٢٠١٤(
؛ الـسنغال   )٢٠١٤(؛ رومانيـا    )٢٠١٢(؛ جيبويت   )٢٠١٣(؛ مجهورية مولدوفا    )٢٠١٤(
؛ )٢٠١٣(؛ غواتيمـاال    )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١٤(؛ شيلي   )٢٠١٣(؛ سويسرا   )٢٠١٢(

ـ  )٢٠١٢(؛ قريغيزستان   )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١٤(الفلبني   ؛ كوبـا   )٢٠١٢(امريون  ؛ الك
ــا)٢٠١٤(؛ الكويــت )٢٠١٤(غــو ؛ الكون)٢٠١٤(؛ كوســتاريكا )٢٠١٢(  )٢(؛ ليبي
؛ اململكـة العربيـة     )٢٠١٣(؛ ملـديف    )٢٠١٢(؛ املكسيك   )٢٠١٣(؛ ماليزيا   )٢٠١٣(

__________ 

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

، ٢٠١١ مارس/ آذار ١علقت اجلمعية العامة حقوق عضوية اجلماهريية العربية الليبية يف جملس حقوق اإلنسان يف               )٢(
 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨وأعادهتا إىل ليبيا يف 
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؛ النمسا  )٢٠١٢(؛ النرويج   )٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١٣(؛ موريتانيا   )٢٠١٢(السعودية  
واليـات املتحـدة    ؛ ال )٢٠١٢(؛ هنغاريـا    )٢٠١٤(هلند  ؛ ا )٢٠١٢(؛ نيجرييا   )٢٠١٤(

 .)٢٠١٢(األمريكية 

 اإلنسان حقوق جملس مكتب    

 كـانون   ٣١فيما يلي تشكيل مكتب اجمللس جلولته السادسة اليت تـستمر حـىت               -٥
؛ ونواب الرئيـسة،    )أوروغواي(رئيسة اجمللس، الورا دوبوي السري      : ٢٠١٢ديسمرب  /األول

، وأنـدراس ديكـاين     )الكـامريون (، وأناتول فابيني انكـو      )نمساال(كريستيان ستروهال   
 ).قريغيزستان(؛ ونائبة الرئيسة واملقررة، غولنارا إسكاكوفا )هنغاريا(

 وتعيينهم الواليات أصحاب اختيار    

، ٦/١٠٢ وللمتطلبات احملددة يف قرار اجمللس       ٥/١ من مرفق القرار     ٤٧وفقاً للفقرة     -٦
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      (ي املكون من السفري بيتر غودرهام       سيقترح الفريق االستشار  
، والسفري فيدور روسوتشا )نيجرييا(أُرجياكو . ه، والسفري أومونا  )العظمى وآيرلندا الشمالية  

، والسفري روبرتو فلوريس بِرموديس     )إندونيسيا(، والسفري ديان تريانسياه دجاين      )سلوفاكيا(
 قائمة باملرشحني لواليات كل من اخلبري املستقل املعين بإقامة          على رئيس اجمللس  ) هندوراس(

نظام دويل دميقراطي ومنصف، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضـمان             
 واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربيـة الـسورية،             ،عدم التكرار 

وق اإلنسان يف السودان، بعد أن استقال صاحب الوالية احلايل          واملقرر اخلاص املعين حبالة حق    
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩يف 
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -٧

. سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عند موافقة اجمللس عليه الحقاً            
  .ن أصحاب الواليات املذكورون قبل هناية الدورة التاسعة عشرةوُيعيَّ

  األصلية الشعوب حبقوق املعنية اخلرباء آلية أعضاء وتعيني اختيار    
، أن ُينشئ آلية خرباء فرعية لتزويده باخلربة املواضـيعية  ٦/٣٦قرر اجمللس، يف قراره     -٨

وقرر اجمللـس أن    . وبني من اجمللس  املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية باألسلوب والشكل املطل      
تتألف آلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني جيري اختيارهم وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرات              

، وأوصى بشدة بأن يويل اجمللـس، يف عمليـة          ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٥٣ إىل   ٣٩من  
  .عوب األصليةاالختيار والتعيني، االعتبار الالزم للخرباء الذين ينتمون إىل الش

وبناء على ذلك، سيقترح الفريق االستشاري على رئيس اجمللس قائمـة مبرشـحني               -٩
لالستعاضة عن أحد خرباء آلية اخلرباء املستقلني اخلمسة الذين تنتـهي مـدة واليتـهم يف                
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وسيكتمل تعيني اخلرباء عند مـوافقة اجمللس عليه الحقاً قبـل هنايـة            . ٢٠١٢مارس  /آذار
  .عة عشرةالدورة التاس

 اإلنسان حقوق جمللس االستشارية اللجنة يف واحد عضو انتخاب    

 ٢٠١١ مـارس / آذار ٢٣كويسومبينغ الذي انُتخب يف     . عقب وفاة بوريفيكاسيون ف     -١٠
 ٢٠١١ ديـسمرب / كانون األول  ١٢لفترة والية مدهتا ثالث سنوات، أُرسلت مذكرة شفوية يف          

مم املتحدة يف جنيف بصفته املنسق اإلقليمي جملموعة        إىل املمثل الدائم لليابان لدى مكتب األ      
الدول اآلسيوية، طُلب فيها تقدمي مرشحني لشغل املنصب الشاغر لبقية فترة الوالية من بـني        

  .املرشحني املقترحني أو الذين أقرهتم اجملموعة
 على أن ينتخب اجمللـس، يف اقتـراع   ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٧٠وتنص الفقرة    -١١
، أعضاء اللجنة االستشارية من قائمة املرشحني الذين قُدمت أمساؤهم وفقاً للـشروط             سري

، سوف تتيح   ٥/١ من املرفق بقرار اجمللس      ٧١ للفقرة   ووفقاً. ٦/١٠٢احملددة يف قرار اجمللس     
األمانة للدول األعضاء وللجمهور قائمة املرشحني واملعلومات ذات الصلة قبل انتخاهبم بشهر         

  .ألقلواحد على ا
ومن املقرر أن يعقد اجمللس انتخابات شغل هذا املنصب الشاغر قبل هنايـة الـدورة      -١٢

  .التاسعة عشرة

  استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان    

، سيعقد اجمللس حلقة نقاش رفيعة املـستوى        ١٦/٢١ من القرار    ٤٢ بالفقرة   عمالً  -١٣
ر والية كل منهم لتناول مواضيع حمددة يف        للتفاعل مع رؤساء وكاالت األمم املتحدة يف إطا       

جمال حقوق اإلنسان هبدف املضي قدماً يف تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان يف منظومـة   
  .األمم املتحدة برمتها

  الدورة تقرير    
. سُيعرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير ُيعّده املقرر، من أجل اعتماده              -١٤

قرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الرئيس، باإلضـافة إىل          وسيتضمن التقرير ال  
 .موجز فين ملداوالت الدورة التاسعة عشرة



A/HRC/19/1 

GE.12-10031 6 

 وتقارير اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم ملفوضة السنوي التقرير  -٢  
 العام واألمني السامية املفوضية

قوق اإلنسان واملفوضية الـسامية   تقدم مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حل         -١٥
.  من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طـوال الـدورة           ٢واألمني العام يف إطار البند      

. وسُينظَر يف هذه التقارير عند النظر يف بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتـضاء              
  .وسيتضمن برنامج العمل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقارير

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

، إنشاء منصب مفوض األمم املتحـدة       ٤٨/١٤١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٦
وسوف . السامي حلقوق اإلنسان وطلبت إليه، يف مجلة أمور، تقدمي تقارير سنوية عن أنشطته        

، والتقارير عـن أنـشطة      )A/HRC/19/21(ية  ينظر اجمللس يف التقرير السنوي للمفوضة السام      
ونيبال، والتقارير عن حالة حقوق     )  املتعددة القوميات  -دولة  (مكاتبها يف غواتيماال وبوليفيا     

  ).A/HRC/19/21/Add.1-4(اإلنسان يف كولومبيا ونيبال 

  تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
 إىل املفوضة الـسامية أن تقـدم تقريـراً شـامالً            ١٦/١٠قرره  طلب اجمللس يف م     -١٧

ومستكمالً إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكـون               
هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص علـى التـدابري               

. تكوين اجلغرايف ملالك مـوظفي املفوضـية      اإلضافية املتخذة لتصحيح اختالل التوازن يف ال      
  ).  A/HRC/19/24 (وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

 مسألة حقوق اإلنسان يف قربص    

مسألة ض على اجمللس تقرير املفوضة السامية عن        ، سيعرَ ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -١٨
  .  (A/HRC/19/22)   حقوق اإلنسان يف قربص

 باالسـتعراض  اخلـاص  للتربعات االستئماين الصندوق تفعيل يف زاحملر التقدم    
  والتقنية املالية باملساعدة اخلاص التربعات وصندوق الشامل الدوري

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس آراء         ١٦/٢٢طلب اجمللس يف قراره       -١٩
اص باملساعدة املاليـة    الدول وأصحاب املصلحة املعنيني بشأن مسامهة صندوق التربعات اخل        

والتقنية، وال سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليه، يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها              



A/HRC/19/1 

7 GE.12-10031 

وطلـب  . الدول كجزء من االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا واليت تقتضي دعماً مالياً           
إلنـسان أن   ، من املفوضية السامية حلقوق ا     ١٧/١١٩ ويف مقرره    ١٦/٢٢اجمللس، يف قراره    

 عن عمليات صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية يف االسـتعراض            تقدم تقريراً 
 عن عمليات صندوق التربعـات للمـشاركة يف         ، وتقريراً )A/HRC/19/50(الدوري الشامل   

 .يف دورته التاسعة عشرة) A/HRC/19/25(االستعراض الدوري الشامل 

   أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغويةحقوق األشخاص املنتمني إىل    
، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً سنوياً يتضمن         ١٣/١٢طلب اجمللس، يف قراره       -٢٠

معلومات عن التطورات ذات الصلة يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،             
املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف      وكذلك عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم         

املقر ويف امليدان لإلسهام يف تعزيز واحترام أحكام اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني             
وسيعرض على اجمللس التقرير الـسنوي      . إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        

 .  (A/HRC/19/27)  للمفوضة السامية 

متالزمـة نقـص    /نسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري      محاية حقوق اإل      
 )اإليدز(املناعة املكتسب 

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تـشارك          ١٦/٢٨طلب اجمللس يف قراره       -٢١
 بشأن اإليدز، حبيث    ٢٠١١مشاركة نشطة يف االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لعام          

وسـينظر  . ق اإلنسان، وأن توايف اجمللس مبعلومات عن ذلـك        تقدم منظوراً يقوم على حقو    
 ).  A/HRC/19/37 (اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

 حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسة         ١٦/١٥طلب اجمللس يف قراره       -٢٢
سياسية واحلياة العامة، وذلك بالتشاور مـع  عن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة ال     

أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول واملنظمات اإلقليميـة، ومنظمـات التكامـل              
اإلقليمي، ووكاالت األمم املتحدة، واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنميـة             

 اجملتمع املدين، ومنظمات األشخاص     االجتماعية باجمللس االقتصادي واالجتماعي، ومنظمات    
ذوي اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكما هو مطلوب، فإن الدراسة الواردة            

 . متاحة على املوقع الشبكي للمفوضيةA/HRC/19/36يف الوثيقة 
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 أو يعيشون يف الشارع/حقوق األطفال الذين يعملون و    

فوضية السامية حلقوق اإلنسان أن جتري دراسة  من امل١٦/١٢طلب اجمللس يف قراره   -٢٣
بشأن التحديات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات ذات الصلة باتباع هنج مشويل مـراع    

أو /حلقوق الطفل واجلوانب اجلنسانية يف محاية وتعزيز حقوق األطفال الـذين يعملـون و              
وسـينظر اجمللـس يف     . عشرةيعيشون يف الشوارع، وأن تقدم الدراسة خالل دورته التاسعة          

 ).A/HRC/19/35 (تقرير املفوضية السامية 

 حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب    

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تعـد          ١٦/١١٦طلب اجمللس يف مقرره       -٢٤
 يف شكلِ موجز عن نتائج حلقة النقاش املتعلقة مبسألة حقـوق اإلنـسان لـضحايا                تقريراً

 تقرير املفوضـية     وسيعَرض على اجمللس  . قدت يف أثناء دورته السابعة عشرة     اإلرهاب اليت عُ  
 (A/HRC/19/38)  . 

 احلق يف التنمية    

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تعـد          ١٦/١١٧طلب اجمللس يف مقرره       -٢٥
 بـني   :سبيل املضي قدماً يف إعمال احلق يف التنميـة        " موجزاً حللقة النقاش املتعلقة مبوضوع    

وسُيعَرض على اجمللس التقرير    . اليت ٌعقدت يف أثناء دورته الثامنة عشرة      " السياسات والتطبيق 
 ).  A/HRC/19/39 (الذي يتضمن املوجز 

، إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـراً         ٦٥/٢١٩وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٢٦
 العامة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولـة        مرحلياً إىل جملس حقوق اإلنسان عن تنفيذ قرار اجلمعية        

وسينظر اجمللس  . على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز إعمال احلق يف التنمية           
 ).A/HRC/19/45(يف التقرير املوحد املقدم من األمني العام واملفوضة السامية 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية    

، من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تعـد   ١٧/١٢٠ب اجمللس، يف قراره  طل  -٢٧
 عن نتائج حلقة النقاش املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجـات             تقريراً

. السلمية، اليت ُعقدت يف أثناء دورته الثامنة عشرة، وأن تقدمه إىل دورته التاسـعة عـشرة               
 . على اجمللس (A/HRC/19/40)  وسيعرض التقرير 
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 حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية    

، من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تقـدم          ١٧/١٩طلب اجمللس، يف قراره       -٢٨
دراسة توثق القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد أفـراد اسـتناداً إىل              

نية، يف مجيع مناطق العامل، وكيفية استعمال قانون حقـوق      توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسا   
اإلنسان الدويل إلهناء العنف وما يتصل به من انتهاكات حقوق اإلنسان املستندة إىل التوجه              

وسينظر اجمللس يف التقرير الـذي      . اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف خالل دورته التاسعة عشرة       
 ).  A/HRC/19/41 (يتضمن الدراسة 

 دماج حقوق اإلنسان للمرأة يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسانإ    

، إىل تقرير األمني العام الذي حييل فيه خطة         ٦/٣٠يوجَّه نظر اجمللس، عمالً بقراره        -٢٩
العمل املشتركة هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة ومفوضـية األمـم           

 وقرار جلنة حقـوق     ٣٩/٥أُعدت عمالً بقرار جلنة وضع املرأة       املتحدة حلقوق اإلنسان اليت     
 ).  A/HRC/19/31 (وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام . ١٩٩٧/٤٣اإلنسان 

 القضاء على العنف ضد املرأة    

، سُتعرض على اجمللس مذكرة من األمني العام        ٥٠/١٦٦عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٠
ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عما تضطلع به مـن            حييل فيها تقرير هيئة ا    

   ).A/HRC/19/30(أنشطة للقضاء على العنف ضد املرأة 

التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلـداهنا                 
 األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان

 املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تعـد         ، من ١٧/٢٣طلب اجمللس، يف قراره       -٣١
دراسة شاملة، وأن تلتمس، عند الضرورة، معلومات من املنظمات والوكـاالت الدوليـة              
املختصة عن التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مـشروع إىل بلـداهنا                

ية واالجتماعية والثقافية، وأن األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصاد      
وسينظر اجمللس يف   .  عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة          تقدم تقريراً 

 ).  A/HRC/19/42 (التقرير 

 صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    

م عـن   ، سينظر اجمللس يف تقرير األمني العـا       ٦٥/٢٠٥عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٢
 ).A/HRC/19/26(عمليات صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب 
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الصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة               
 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

عرض على اجمللس مذكرة مقدمـة مـن        ، ستُ ٦٥/٢٠٤عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٣
األمانة العامة بشأن وضع الصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة            
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                

  (A/HRC/19/29)  . 

 ق اإلنسانتأثري احلرمان التعسفي من اجلنسية على حقو    

، من األمني العام أن يعد تقريراً عـن مـدى تـأثري             ١٣/٢طلب اجمللس، يف قراره       -٣٤
احلرمان التعسفي من اجلنسية على متتع األشخاص حبقوقهم اإلنسانية اليت تـشمل احلقـوق              
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن يقدمه إىل اجمللس يف دورته التاسعة            

 ).  A/HRC/19/43 (وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام . شرةع

 حقوق اإلنسان والفقر املدقع    

، من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تعـد          ١٥/١٩طلب اجمللس، يف قراره       -٣٥
رحلي  استناداً إىل التقارير اخلطية وتلك املقدمة أثناء املشاورة املتعلقة بالتقرير امل            حتليلياً جتميعاً

عن مشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان الذي قدمه اخلبري املستقل             
املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، وأن تقدم هذا التقرير إىل اجمللـس يف دورتـه التاسـعة          

 ).  A/HRC/19/32 (وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية الذي يتضمن التجميع . عشرة

 اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحدحقوق     

     ، إىل املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن تعـد           ١٥/٢٤طلب اجمللس، يف قراره       -٣٦
دراسة عن أثر التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد على التمتع حبقوق اإلنـسان، تتـضمن                

ري، مع مراعاة مجيع ما سبق صدوره مـن         توصيات بشأن اإلجراءات الرامية إىل وقف تلك التداب       
تقارير وقرارات واملعلومات ذات الصلة املتاحة ملنظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد، وأن تقـدم               

 ١٨/١٢٠ ، يف قـراره وقد أحاط اجمللس علمـاً . هذه الدراسة إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة 
فيها اجمللس بأنه جاري إعداد الدراسة املذكورة       باملذكرة اليت قدمتها األمانة العامة واليت تبلغ        

تقرير املفوضية الذي   وسينظر اجمللس يف    . لتاسعة عشرة أعاله، وبأهنا ستقدَّم يف خالل الدورة ا      
 ).  A/HRC/19/33 (يتضمن الدراسة 
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 حقوق اإلنسان والبيئة    

قوق اإلنسان  ، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حل      ١٦/١١طلب اجمللس، يف قراره        -٣٧
أن تعد دراسة حتليلية مفصلة بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، وذلك بالتشاور مـع               
الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية ذات الـصلة،             

 ذات الـصلة،    مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطـراف           
واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، وغريها مـن اجلهـات             
صاحبة املصلحة، مع أخذ آرائها يف االعتبار، وأن تقدم هذا التقرير إىل اجمللس قبل دورتـه                

وسينظر اجمللس يف تقريـر املفوضـة الـسامية الـذي يتـضمن الدراسـة              . التاسعة عشرة 
) A/HRC/19/34   .( 

 التنفيذ الفعال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق      " املعنون   ٩/٨طلب اجمللس، يف قراره       -٣٨
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس سنوياً تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ القـرار               " اإلنسان

عرض على اجمللس تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع، مبـا يف            وسُي. وعن معوقات تنفيذه  
ذلك التوصيات الرامية إىل تنسيق نظام هيئات املعاهدات وإصالحه ومواصلة حتسني فعاليتـه             

  (A/HRC/19/28)   .          ويتضمن التقرير معلومات عن نتائج االجتماع الثالث والعشرين لرؤسـاء
 ١يونيـه إىل    / حزيران ٣٠قود يف جنيف يف الفترة من       هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، املع    

، باإلضافة إىل معلومات عن االجتماع الثاين عشر املشترك بـني اللجـان         ٢٠١١يوليه  /متوز
   .٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧املعقود يف جنيف يف الفترة من 

 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة    

، سُيعرض على اجمللس تقرير األمـني       ٢٠٠٤/٧٦ نعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسا      -٣٩
العام الذي يتضمن إشارات إىل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن              

 .  (A/HRC/19/23)  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

 حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللـس يف دورتـه           ،  ١٦/١٧طلب اجمللس، يف قراره       -٤٠
وسينظر اجمللس يف   . التاسعة عشرة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل          

 ).  A/HRC/19/46 (تقرير األمني العام 
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 التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان    

، إىل املفوضـة الـسامية أن   ١٤/١٥اره  ويف قـر  ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره       -٤١
تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان             
يف أفغانستان، وتوفري وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقـوق             

ارير عن حالة حقوق اإلنسان     اإلنسان وسيادة القانون، وأن توايف اجمللس بصورة منتظمة بتق        
يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، وإلجنازات املساعدة التقنيـة يف ميـدان               

وسينظر اجمللـس يف    . حقوق اإلنسان، ولزيادة التركيز على حالة أطفال املدارس من الفتيات         
 ).  A/HRC/19/47 (تقرير املفوضة السامية 

 ت االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةالتعاون التقين واخلدما    

، املفوضة السامية إىل أن تقدم إليه يف دورته التاسـعة  ١٣/٢٢دعا اجمللس، يف قراره       -٤٢
عشرة تقريراً عن التطورات يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               

وسينظر .  حلقوق اإلنسان يف البلد    واألنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية       
 ).  A/HRC/19/48 (اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

 تدعيم التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية غينيا    

، املفوضة السامية إىل أن تقدم إليه يف دورته التاسـعة  ١٦/٣٦دعا اجمللس، يف قراره       -٤٣
وسينظر اجمللس  . ن وعن أنشطة مكتبها يف مجهورية غينيا      عشرة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسا     

 ).  A/HRC/19/49 (يف تقرير املفوضة السامية 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان يف اليمن    

، من املفوضية السامية أن تقدم إليه يف دورته التاسعة ١٨/١٩طلب اجمللس، يف قراره   -٤٤
وسينظر اجمللس يف .  عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن وعن متابعة القرارلياً مرحعشرة تقريراً

 ).  A/HRC/19/51 (التقرير 

 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    

حالة حقوق اإلنـسان يف اجلمهوريـة       " املعنون   ١٧/١-، يف قراره دإ   طلب اجمللس   -٤٥
 عن  ستثنائية السابعة، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً       املعتمد يف دورته اال   " العربية السورية 

، إىل األمـني    ١٨/١-وطلب اجمللس، يف قراره دإ    . تنفيذ ذلك القرار يف دورته التاسعة عشرة      
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وسينظر اجمللس يف تقريـري     .  عن تنفيذ القرار يف دورته التاسعة عشرة       العام أن يقدم تقريراً   
 ).A/HRC/19/80(ألمني العام وا) A/HRC/19/79(املفوضة السامية 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية             -٣  
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  

 السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب    

، إىل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر مـن          ١٥/٨ه  طلب اجمللس، يف قرار     -٤٦
عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب أن تقدم تقريراً إىل اجمللس، وفقـاً لربنـامج عملـها                 

 .  Add.1-4)   و  (A/HRC/19/53 وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة راكيل رولنيك . السنوي

 ق يف الغذاءاحل    

، إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من واليتـه،          ١٦/٢٧طلب اجمللس، يف قراره        -٤٧
رصد تطورات أزمة الغذاء العاملية، وأن يواصل إطالعه، يف سياق تقاريره املنتظمة، على تأثري              

يف هـذا  األزمة على التمتع باحلق يف الغذاء، وأن ينبه اجمللس إىل مزيد من اإلجراءات املمكنة             
 عن تنفيذ   كما طلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً        . الصدد يف جمال احلق يف الغذاء     

وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص املعين باحلق يف         . ذلك القرار يف دورته التاسعة عشرة     
 ).Add.1-6 وA/HRC/19/59(الغذاء، أوليفييه دي شوتري 

 لسياسيةاحلقوق املدنية وا  - باء   

 االحتجاز التعسفي    

، على أمهية عمل الفريق العامـل املعـين         ١٥/١٨ و ١٠/٩شدد اجمللس، يف قراريه       -٤٨
 لقرار جملس   باالحتجاز التعسفي، وقرر أن ميدد الوالية لفترة إضافية من ثالث سنوات، وفقاً           

ن يقـدم  وطلب اجمللس من الفريق العامل أ    . ٦/٤ ولقرار اجمللس    ١٩٩١/٤٢حقوق اإلنسان   
 عن أنشطته وعما يتوصل إليه من نتـائج واسـتنتاجات وتوصـيات، وقـرر                سنوياً تقريراً

وسينظر اجمللس يف تقارير الفريـق العامـل        . االستمرار يف النظر فيه مبا يتفق وبرنامج عمله       
 A/HRC/19/57)  و  Add.1-3.(  
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 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    

 أن ميدد والية الفريق العامل املعين حبـاالت  ١٦/١٦ و ٧/١٢يه  قرر اجمللس، يف قرار     -٤٩
االختفاء القسري لفترة إضافية من ثالث سنوات، وشجع الفريق العامل على أن يقـدم إىل               

وسينظر اجمللس يف تقارير الفريـق      .  لربنامج عمله   عن تنفيذ واليته وفقاً    اجمللس بانتظام تقريراً  
 ).  Add.1-4  و  (A/HRC/19/58 العامل 

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

، أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه ١٦/٢٣ لقراره قرر اجمللس، وفقاً  -٥٠
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لفترة إضـافية مـن ثـالث                 

 عن مجيع أنشطته وما يتوصـل إليـه مـن           سنوات، وطلب إليه أن يقدم إىل اجمللس تقريراً       
وسينظر اجمللس يف تقارير    .  برنامج عمله السنوي   مالحظات واستنتاجات وتوصيات مبوجب   

 .  Add.1-4)   و  (A/HRC/19/61 املقرر اخلاص خوان إرنستو منديس 

 حرية الدين أو املعتقد    

، إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن ١٦/١٣ لقراره طلب اجمللس، وفقاً  -٥١
السنوي، وقرر أن يواصل النظر يف تدابري تنفيذ إعالن          لربنامج عمله     وفقاً  سنوياً يقدم تقريراً 

وسـينظر  . القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد           
 .  Add.1-3)   و  (A/HRC/19/60 اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص هاينر بيليفيلدت 

 حرية التعبري على اإلنترنت    

، أن يعقد حلقة نقاش أثناء دورته التاسعة عـشرة          ١٨/١١٩راره  قرر اجمللس، يف ق     -٥٢
تتناول مسألة تعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنترنت، مع التركيز بشكل خاص على الُسُبل              

 .والوسائل الكفيلة بتحسني محاية تلك احلرية وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 احلق يف التنمية  -جيم   

، سيقدم الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية التقرير عن          ١٥/٢٥ اجمللس    بقرار عمالً  -٥٣
. ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٨ إىل   ١٤دورته الثانية عشرة املعقودة خالل الفترة من        

 .  (A/HRC/19/52)  وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل 

 ادحقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفر  - دال  

 املشردون داخلياً    

، أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين حبقـوق         ١٤/٦و ٦/٣٢قرر اجمللس، يف قراريه       -٥٤
اإلنسان للمشردين داخلياً ملدة ثالث سنوات، ودعاه إىل أن يواصل تقدمي تقارير سنوية عن              

، مبا يف   تنفيذ واليته، مع تقدمي اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          
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وسينظر اجمللس يف تقـارير     . ذلك تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت        
   (A/HRC/19/54 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً، تـشالوكا بيـاين             

 .  Add.1-2)  و

 حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    

أن ميدد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن         ،  ١٦/٥قرر اجمللس، يف قراره       -٥٥
وسينظر . حقوق اإلنسان ملدة ثالث سنوات، وطلب منها أن تقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس            

 .  Add.1-2)   و  (A/HRC/19/55 اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة، مارغريت سيكاغيا 

 قضايا األقليات    

، أن ميدد والية اخلبرية املستقلة املعنية       ١٦/٦ و ٧/٦، و ٦/١٥اراته  قرر اجمللس، يف قر     -٥٦
 أن يستعرض أعمال املنتدى     ٢٠٠٧ يف عام    بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات، وقرر أيضاً      

املعين بقضايا األقليات بعد مرور أربع سنوات، وطلب من اخلبرية املستقلة املعنيـة بقـضايا               
قارير سنوية عن أنشطتها، تتضمن توصيات ترمي إىل وضـع          األقليات أن تقدم إىل اجمللس ت     

وسينظر اجمللس يف   . استراتيجيات فعالة لتحسني تنفيذ حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات        
 إىل  وميكن الرجوع أيـضاً   ).   Add.1-3  و   (A/HRC/19/56 تقارير اخلبرية املستقلة، ريتا اسحق      

 ).٧٧انظر الفقرة (ات تقرير املنتدى املعين بقضايا األقلي

 حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية    

، أن يدعو إىل عقد حلقة نقاش لالحتفـال بالـذكرى   ١٨/٣قرر اجمللس، يف قراره       -٥٧
العشرين إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات دينيـة               

، مع التركيز بصفة خاصة على تنفيذ اإلعالن، وكذلك علـى اإلجنـازات وأفـضل               ولغوية
 .املمارسات والتحديات يف هذا الصدد

 حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    

، أن ُيجري حواراً تفاعلياً سنوياً يف إحدى دوراته العادية          ٧/٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥٨
، النقـاش   ١٦/١٥عقد اجمللس، عمالً بقـراره      وسي. بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

التفاعلي السنوي يف خالل دورته التاسعة عشرة، مع التركيز على مشاركة األشخاص ذوي             
 .اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة

 حقوق الطفل    

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ال يقل عـن            ٧/٢٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥٩
دة يوم كامل ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك             اجتماع سنوي مل  

التعرف على التحديات يف جمال إعمال حقوق الطفـل، باإلضـافة إىل التـدابري وأفـضل                
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املمارسات اليت ميكن أن تعتمدها الدول واألطراف األخرى صـاحبة املـصلحة، ولتقيـيم              
ويعقد اجمللس اجتمـاع اليـوم      . ٢٠٠٩ ابتداًء من عام     اإلدماج الفعلي حلقوق الطفل يف عمله،     

، ١٦/١٢  بقرار اجمللس  الكامل يف أثناء دورته التاسعة عشرة، وهو االجتماع الذي سريكِّز، عمالً          
 .على حقوق الطفل وإقامة العدل

، أن ميدد والية املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء          ١٦/١٢وقرر اجمللس، يف قراره       -٦٠
 ٧/١٣  لقـرار اجمللـس  ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ملدة ثالث سنوات، وفقـاً   ا

وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة جناة معال أجميد         . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧الصادر يف   
 A/HRC/19/63)  و   (Add.1-3  . 

سنوي املقدم مـن املمثلـة      ، سينظر اجمللس يف التقرير ال     ١٦/١٢ووفقاً لقرار اجمللس      -٦١
 .  (A/HRC/19/64)  اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال، مارتا سانتوس بايس 

 اإليدز/محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري    

 عشرة حلقة نقـاش، يف      التاسعة، أن ينظم يف دورته      ١٦/٢٨قرر اجمللس، يف قراره       -٦٢
ملوارد املوجودة وبالتشاور مع مجيع اجملموعات اإلقليمية، إلمساع صـوت املـصابني            حدود ا 

اإليدز، وخباصة الشباب والنساء واألطفال األيتـام،       /واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري    
وذلك هبدف مراعاة جتارهبم يف تعزيز الدور احملوري حلقوق اإلنسان يف التـصدي لفـريوس     

 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف      ٦اإليدز، وذلك يف سياق إجناز اهلدف       /ينقص املناعة البشر  
اإليدز /الوقت املناسب، ومع االمتثال لإلعالن السياسي املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري          

  .اإليدز/وإعالن االلتزام املتعلق هبذا الفريوس

 علقة حبقوق اإلنسانالترابط بني حقوق اإلنسان واملسائل املواضيعية املت  - هاء  

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

، أن ميدد والية املقرر اخلـاص       ١٥/١٥ و ١٣/٢٦ و ٦/٢٨قرر اجمللس، يف قراراته       -٦٣
املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب ملـدة              

وسُتعرض على  .  لربنامج عمله السنوي   ن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً      ثالث سنوات، وأ  
 ).A/HRC/19/62(اجمللس مذكرة من األمانة العامة عن تقرير املقرر اخلاص، بن إمريسون 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

، أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان ١٦/٨قرر اجمللس، يف قراره   -٦٤
 ملدة ثالث سنوات، وطلب مـن  ١٣/١٤ يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفقاً لقراره      
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وسينظر اجمللـس يف تقريـر املقـرر        . املقرر اخلاص أن يقدم بانتظام تقارير عن تنفيذ واليته        
 .  (A/HRC/19/65)  مرزوقي دارومسان اخلاص، 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    

 حبالـة    معنيـاً   خاصاً ، أن يعني مقرراً   ١٦/٩قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٦٥
 حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وطلب من املقرر اخلاص أن يقدم إليه تقريـراً              

وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، أمحد شـهيد        .  دورته التاسعة عشرة   لكي ينظر فيه يف   
  (A/HRC/19/66)  . 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

، أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق           ١٦/٢٤قرر اجمللس، يف قراره       -٦٦
، وشجعه  مرحلياًدم تقريراًاإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وطلب من املقرر اخلاص أن يق   

 ألي تقدم حترزه احلكومة فيما يتصل مبا أعربت عنه من اعتزامها التحول             على أن يقدم تقييماً   
وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلـاص،       .  لربنامج عمله السنوي   إىل الدميقراطية، وذلك وفقاً   

 .  (A/HRC/19/67)  توماس أوخيا كوينتانا 

 )٣(ن يف ليبياحالة حقوق اإلنسا    

، أن ميدد والية جلنة التحقيق املنشأة مبوجب قـراره          ١٧/١٧قرر اجمللس، يف قراره       -٦٧
 للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وطلب من اللجنة أن             ١٥/١-دإ

 دورته التاسعة    يف أثناء   ختامياً  كتابياً  يف أثناء دورته الثامنة عشرة، وتقريراً       شفوياً تقدم حتديثاً 
 ).A/HRC/19/68(وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنة . عشرة

 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    

، إيفاد جلنة حتقيق دولية مـستقلة للتحقيـق يف مجيـع      ١٧/١-قرر اجمللس، يف قراره دإ      -٦٨
 يف اجلمهورية العربية    ٢٠١١س  مار/االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان منذ آذار       

، )A/HRC/S-17/2/Add.1 (٢٠١١نوفمرب  /السورية، وطلب إعالن تقريرها قبل هناية تشرين الثاين       
) A/HRC/19/69 ( للتقرير عن احلالة يف البلـد      خطياً  من جلنة التحقيق أن تقدم حتديثاً      وطلب أيضاً 

. شارك فيـه املفوضـة الـسامية   يف أثناء الدورة التاسعة عشرة للمجلس، يف حوار تفاعلي ت      
 . مع اللجنة تفاعلياًوسيعقد اجمللس حواراً

__________ 

، جرى تغيري االسم الرمسـي  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ عمالً بالطلب الصادر عن اجمللس االنتقايل الوطين يف  )٣(
 ".ليبيا"إىل " اجلماهريية العربية الليبية"من 
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 إىل تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام عـن           وميكن الرجوع أيضاً    -٦٩
 ).٤٥انظر الفقرة (حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

   االستشارية جمللس حقوق اإلنساناللجنة  - ألف  

 ٥/١ بقرار اجمللـس     عقدت اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان املنشأة عمالً         -٧٠
وستعقد اللجنة االستشارية . ٢٠١١أغسطس / آب١٢ إىل ٨دورهتا السابعة خالل الفترة من 

 التاسـعة يف    ، ودورهتـا  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤ إىل   ٢٠دورهتا الثامنة يف خالل الفترة من       
املرفـق،   (١٦/٢١ بقرار اجمللـس     ، عمالً ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٠ إىل   ٦خالل الفترة من    

 ).٣٧الفقرة 

      أن يقدَّم تقرير اللجنة الـسنوي إىل اجمللـس          بالقرار نفسه، قرر اجمللس أيضاً     وعمالً  -٧١
 املرفـق،  (جنة  سبتمرب، وأن خيضع التقرير حلوار تفاعلي مع الل       /يف دورته اليت تعقد يف أيلول     

 ، تعديل موعد انعقاد دورة اللجنة االستشارية١٨/١٢١وقرر اجمللس، يف مقرره ). ٣٨الفقرة  
سبتمرب، لكفالة أن يكـون     / أيلول ٣٠أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١ تكون يف الفترة من      حبيث

وقـرر  . رةتقدمي تقرير اللجنة السنوي إىل اجمللس وإجراء احلوار التفاعلي بشأنه يف هناية الدو            
اجمللس أيضاً، كإجراء مؤقت وبصفة استثنائية، أن ميدد فترة والية أعضاء مكتـب اللجنـة               

 وبناء على ذلك، سينظر جملس       .٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٠١٢مارس  /املنتهية يف آذار  
حقوق اإلنسان يف تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة يف أثناء دورته احلادية والعـشرين، مـع                

 .رير السنوي للجنة الذي يتألف من تقريريها عن دورتيها الثامنة والتاسعةالتق

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان    

، من اللجنة االستشارية أن تبحث سبل ووسـائل         ١٣/٢٣طلب اجمللس، يف قراره       -٧٢
 تقرير املفوضـة    تعزيز التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان، آخذة يف االعتبار اآلراء الواردة يف           

واآلراء األخرى للدول وأصحاب املصلحة املعنيني،      ) A/HRC/13/19(السامية عن هذه املسألة     
وسـيعَرض علـى    . وأن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة مقترحات يف هذا الصدد           

   .  (A/HRC/19/74)  اجمللس تقرير اللجنة 

 احلق يف الغذاء    

، من اللجنة أن جتري دراسة شاملة عن العالقة بني          ١٦/٢٧ه  طلب اجمللس، يف قرار     -٧٣
) النومـا (سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة، مع أخذ األطفال املصابني مبرض آكلة الفـم              

كما طلب اجمللـس    . كمثال، وعن سبل حتسني محاية األطفال الذين يعانون من سوء التغذية          
ت مجيع الـدول األعـضاء ومجيـع الوكـاالت     إىل املفوضية السامية أن جتمع آراء وتعليقا     



A/HRC/19/1 

19 GE.12-10031 

املتخصصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة،            
وسـُتعرض  . حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار لدى إجراء دراستها الشاملة          

 .   (A/HRC/19/73)  على اجمللس الدراسة النهائية للجنة 

، بالدراسة األولية املتعلقة بـسبل ووسـائل    ١٦/٢٧وأحاط اجمللس علماً، يف قراره        -٧٤
مواصلة النهوض حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق الريفية، مبن فيهم النـساء، وخباصـة              

أو غريها من املنتجات الزراعية، مبا يف ذلك املنتجـات  /صغار املزارعني من منِتجي األغذية و   
راعة األرض ومنتجات األنشطة التقليدية لصيد األمسـاك واحليوانـات والرعـي            املباشرة لز 

)A/HRC/16/63 .(            وطلب اجمللس إىل املفوضية السامية جتميع آراء وتعليقات مجيـع الـدول
األعضاء ومجيع الوكاالت املتخصصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحـدة، وخباصـة           

والزراعة، وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، بشأن الدراسة    منظمة األمم املتحدة لألغذية     
األولية املشار إليها أعاله، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار لـدى إعـداد               

وسـُتعرض علـى اجمللـس    . الدراسة النهائية اليت ستقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة      
 .  (A/HRC/19/75)   الدراسة النهائية للجنة االستشارية

 إجراء تقدمي الشكاوى  - باء  

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الـوارد يف الفـرع           ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره        -٧٥
، طُلب إىل الفريق العامل     ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   . الرابع من مرفق ذلك القرار    

لتوصيات املقدَّمة من الفريق العامـل املعـين        املعين باحلاالت أن يقوم، بناًء على املعلومات وا       
بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املدعمـة باألدلـة             
واملوثوق فيها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصـيات بـشأن              

 كـانون   ٣٠باحلاالت يف الفتـرة مـن       واجتمع الفريق العامل املعين     . مسار العمل املنتهج  
وسينظر اجمللس يف دورته التاسعة عـشرة يف تقريـر          . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣يناير إىل   /الثاين

 .الفريق العامل املعين باحلاالت يف جلستني مغلقتني

 احملفل االجتماعي  - جيم  

  /األول تـشرين    ٥ إىل   ٣ خالل الفتـرة مـن       ٢٠١١ُعقد احملفل االجتماعي لعام       -٧٦
تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بـشكل فعـال، يف سـياق             )أ(، وركز على    ٢٠١١أكتوبر  

التدابري واإلجراءات الالزمة جلعل  )ب(ين إلعالن احلق يف التنمية؛ واالحتفال بالذكرى العشر
احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان على كل من الصعيد احمللي والـوطين واإلقليمـي                

املـساعدة   )ج(ين واملنظمات غري احلكومية؛ و    ا يف ذلك دور ومسامهة اجملتمع املد      والدويل، مب 
وسـينظر اجمللـس يف     . والتعاون الدوليني، فضالً عن هتيئة بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنمية          

  .  (A/HRC/19/70)  تقرير تلك الدورة 
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 املنتدى املعين بقضايا األقليات  - دال  

، أن ُينشئ منتدى بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابـة          ٦/١٥راره  قرر اجمللس، يف ق     -٧٧
منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا املتعلقة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو              
إثنية وأقليات دينية ولغوية، وليقدم املسامهات املواضيعية واخلربة يف أعمال اخلبرية املـستقلة             

 ٢٩وقد عقد املنتدى املعين بقضايا األقليات دورته الرابعة يف يـومي     . لياتاملعنية بقضايا األق  
وسينظر اجمللس يف أثناء دورته التاسعة عشرة يف توصيات         . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠و

 ).٥٦ الفقرة انظر أيضاً) (A/HRC 19/71(املنتدى املتعلقة بكفالة حقوق األقليات من النساء 

 ليات األخرى حلقوق اإلنساناهليئات واآل  -هاء   

 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة     

ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام الذي يتـضمن إشـارات إىل االسـتنتاجات                -٧٨
انظر أيـضاً    (  (A/HRC/19/23)  والتوصيات الواردة يف التقارير املقدمة من اإلجراءات اخلاصة         

  ).٣٩الفقرة 

اجمللس تقرير اإلجراءات اخلاصـة املـشترك املتعلـق بالبالغـات           وسُيعَرض على     -٧٩
) A/HRC/19/44  .( 

 االستعراض الدوري الشامل  -٦  

، آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٨٠
ي الشامل  وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدور     . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     
وسينظر اجمللس يف   . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ إىل   ٣دورته الثانية عشرة يف الفترة من       

دورته التاسعة عشرة وسيعتمد النتـائج النهائيـة السـتعراض كـل مـن طاجيكـستان                
)A/HRC/19/3(     ومجهورية ترتانيا املتحدة ،)A/HRC/19/4(    وأنتيغوا وبربودا ،)A/HRC/19/5( ،

، )A/HRC/19/8(، وتايلنـد    )A/HRC/19/7(وترينيداد وتوباغو   ،  )A/HRC/19/6(وسوازيلند  
ــة العربيــة الــسورية )A/HRC/19/10(توغــو و، )A/HRC/19/9(وآيرلنــدا  ، واجلمهوري

)A/HRC/19/11( ــال ــة (، وفرتوي ــة-مجهوري ــسلندا، )A/HRC/19/12) ( البوليفاري  وآي
)A/HRC/19/13( ــابوي ــا ، وليتوان)A/HRC/19/14(، وزمب ــدا )A/HRC/19/15(ي ، وأوغن
)A/HRC/19/16( ليشيت   - ، وتيمور)A/HRC/19/17(    ومجهورية مولدوفا ،)A/HRC/19/18( ،

 .)A/HRC/16/15 ()٤(، واجلماهريية العربية الليبية)A/HRC/19/19(وهاييت 

__________ 

 .٦٧انظر احلاشية، الفقرة  )٤(
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وعمالً ببيان الرئيس املتعلق بطرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل             -٨١
تقريـر  : ، تتمثل نتائج االستعراض فيما يلـي      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩وفق عليه يف    والذي وُ 

أو االستنتاجات، فضالً عن    /الفريق العامل؛ وآراء الدولة موضع االستعراض يف التوصيات و        
االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة موضع االستعراض والردود املقدمـة مـن هـذه            

س للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا الـيت مل تعـاجل              الدولة، قبل اعتماد اجملل   
وسيعتمد اجمللس النتائج يف أثناء جلسته      . بشكل كاٍف أثناء احلوار التفاعلي يف الفريق العامل       

واُتفق أيضاً على أن يدَرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء اليت            . العامة باختاذ مقرر موحد   
ة موضع االستعراض بشأن نتائج االسـتعراض، وآلراء الـدول األعـضاء            تعرب عنها الدول  

والدول املراقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنـيني              
  .اآلخرين، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى  -٧  

انتهاكات حقوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسـرائيلي لفلـسطني             -ألف  
 وغريها من األراضي العربية احملتلة من آثار على حقوق اإلنسان

 حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية    

 . املسألة يف دورته التاسعة عشرة، أن يواصل النظر يف هذه ١٦/٢٩قرر اجمللس، يف قراره   -٨٢

، من املفوضة السامية أن تقدم تقارير       ١٢/١- ودإ ٩/١-وطلب اجمللس، يف قراريه دإ      -٨٣
دورية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة فيما يتصل بالقـدس    

 ).  A/HRC/19/20 (وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . الشرقية وقطاع غزة

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

وميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة العامة املتعلقة بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة                -٨٤
 ، ريتـشارد فولـك  ١٩٦٧حقوق اإلنسان يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة منـذ عـام         

  (A/HRC/19/76)  .  

 حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    

، أن يواصل يف دورته التاسعة عشرة النظر يف مسألة          ١٦/١٧قرر اجمللس، يف قراره       -٨٥
وميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام      . انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل      

 ).٤٠انظر أيضاً الفقرة  (  (A/HRC/19/46)  بشأن هذا املوضوع 
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املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف                  
 اجلوالن السوري احملتل

 .، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة عشرة١٦/٣١قرر اجمللس، يف قراره   -٨٦

 حلقائق بشأن الرتاع يف غزةمتابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي ا    

 .، متابعة تنفيذ ذلك القرار يف دورته التاسعة عشرة١٦/٣٢قرر اجمللس، يف قراره   -٨٧

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  - باء  

 .، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة عشرة١٦/٣٠قرر اجمللس، يف قراره   -٨٨

  برنامج عمل فيينامتابعة وتنفيذ إعالن و  -٨  

 حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية    

، عقد حلقة نقاش إلقامة حوار بناء وشفاف بـشأن          ١٧/١٩قرر اجمللس، يف قراره       -٨٩
مسألة القوانني واملمارسات التمييزية املوجهة ضد األفراد على أساس ميلـهم اجلنـسي أو              

 .هويتهم اجلنسانية

 دراسة املفوضة السامية اليت توثق القوانني واملمارسات التمييزية         وميكن الرجوع إىل    -٩٠
وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على أساس ميلـهم اجلنـسي أو هويتـهم اجلنـسانية                

)A/HRC/19/41.( 

تعزيز الوعي باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفهمه وتطبيقـه مـن خـالل                 
 الرياضة واملثل األعلى األومليب

، أن يعقد يف دورته التاسعة عشرة حلقة نقاش تفاعلية          ١٨/٢٣رر اجمللس، يف قراره     ق  -٩١
رفيعة املستوى إلبراز وحبث واقتراح السبل اليت ميكن هبا تسخري الرياضة واألحداث الرياضية             
الكربى، ال سيما األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني، يف تعزيز الوعي بـاإلعالن             

 .حلقوق اإلنسان وفهمه وتطبيق املبادئ اجملسدة فيهالعاملي 
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال            -٩  
  التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان    

لعامل احلكومي الدويل املعين    ، أن ميدد والية الفريق ا     ١١/١٢قرر اجمللس، يف قراره       -٩٢
وعقد الفريـق   . بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان لفترة إضافية من ثالث سنوات          

وسُيعرض على . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٧العامل دورته التاسعة يف الفترة من   
 .  (A/HRC/19/77)  اجمللس تقرير الفريق العامل 

، إنشاء جلنة خمصصة ُتعىن بوضع معايري تكميليـة،         ٣/١٠٣ مقرره   وقرر اجمللس، يف    -٩٣
 أيام عمل بغية وضع الصكوك ١٠وأوصى بأن تعقد هذه اللجنة دورات سنوية مدة كل منها   

القانونية املطلوبة، وأن تقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس عن التقدم الفعلي يف وضـع املعـايري                
 املتعلقـة بتقريـر اللجنـة معروضـة علـى اجمللـس             ومذكرة األمانة العامـة   . التكميلية

)A/HRC/19/78.( 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

 التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان    

ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنـسان يف أفغانـستان                -٩٤
  (A/HRC/19/47)  ) ٤١ة انظر أيضاً الفقر.( 

 التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن األنشطة اليت اضطلعت هبـا مفوضـية          -٩٥
). A/HRC/19/48(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    

 ).٤٢ الفقرة انظر أيضاً

 تدعيم التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية غينيا    

ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان وعمل مكتبها يف               -٩٦
 ).٤٣انظر أيضاً الفقرة  (  (A/HRC/19/49)  مجهورية غينيا 
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 إلنسانتقدمي املساعدة التقنية إىل اليمن وبناء قدراته يف جمال حقوق ا    

وميكن الرجوع إىل التقرير املرحلي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عـن حالـة               -٩٧
 ). أعاله٤٤انظر الفقرة  (  (A/HRC/19/51)  حقوق اإلنسان يف اليمن 

 تقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف ميدان حقوق اإلنسان    

معين حبالة حقوق اإلنسان    ، إنشاء والية خبري مستقل      ١٧/٢١قرر اجمللس، يف قراره       -٩٨
 عن مساعدة حكومـة كـوت ديفـوار         يف كوت ديفوار ملدة سنة واحدة، يكون مسؤوالً       

واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف متابعة تنفيذ توصيات جلنة التحقيق وهذا القرار، مبا يف ذلك               
ملتحـدة  التوصيات املوجهة إىل اجملتمع الدويل، وخباصة املفوضية السامية ووكاالت األمـم ا           

وطلب اجمللس أيضاً من اخلبري املستقل أن يشترك مع السلطات اإليفوارية وقطاعات            . املختصة
حقوق اإلنسان باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي وعمليات األمـم            

وسـينظر اجمللـس يف     .  إىل الدورة التاسعة عشرة    املتحدة يف كوت ديفوار، وأن يقدم تقريراً      
 ).  A/HRC/19/72 (قرير اخلبري املستقل، دودو ديان ت

 تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان     

، أن جيري مناقشة مواضيعية سنوية للتشجيع علـى         ١٨/١٨قرر اجمللس، يف قراره       -٩٩
.  ومحايتـها  تبادل اخلربات وأفضل املمارسات والتعاون التقين يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان          

تبادل أفضل املمارسـات  "وسيعقد اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة، مناقشة مواضيعية بشأن     
  ".متهيد الطريق حنو اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل: وتعزيز التعاون التقين
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 املرفق

 واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة التاسـعة عـشرة           حلقات النقاش     
   ق اإلنسانجمللس حقو

 املناقشة/حلقة النقاش املقرر/القرار

١٦/١٢ 

 حقوق الطفل

 

يوم كامل بشأن األطفال وإقامة     ملدة  مناقشة سنوية   
 العدل

١٦/١٥ 

دور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية الراميـة         
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإعمالإىل 

 

شخاص ذوي  حوار تفاعلي سنوي بشأن حقوق األ     
 يركز على املشاركة يف احليـاة الـسياسية        ،اإلعاقة
 والعامة

١٦/٢١  
استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان التـابع        

 لألمم املتحدة

 

نصف يوم بـشأن    ملدة  ستوى  املحلقة نقاش رفيعة    
 مراعاة تعميم منظور حقوق اإلنسان

١٦/٢٨  
محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة        

 اإليدز/البشري

 

ة نقاش إلمساع صوت املـصابني أو املتـأثرين         حلق
اإليـدز، وخباصـة    /بفريوس نقص املناعة البشري   

 الشباب والنساء واألطفال األيتام

١٧/١٩  
 حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

 

حلقة مناقشة بشأن مسألة القـوانني واملمارسـات      
التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد علـى        

 ساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانيةأ

١٨/٣  
حلقة نقاش لالحتفال بالذكرى السنوية العـشرين       
العتماد إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات       

 قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 

حلقة نقاش لالحتفال بالذكرى السنوية العـشرين       
 قومية  إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات     

 تنفيذ على   تركزأو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،       
أفـضل  اإلجنـازات و  اإلعالن، وكـذلك علـى      

  املمارسات والتحديات يف هذا الصدد
١٨/١٨  

تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمال حقوق        
 اإلنسان

 

مناقشة مواضيعية سنوية للتشجيع على تبادل أفضل       
متهيد الطريق حنو   : عاون التقين املمارسات وتعزيز الت  

 اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل
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 املناقشة/حلقة النقاش املقرر/القرار

١٨/٢٣  
تعزيز الوعي باإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،        
وفهمه وتطبيقه من خالل الرياضة واملثـل األعلـى         

 األومليب

 

حلقة نقاش رفيعة املستوى لتعزيز الوعي بـاإلعالن        
يقه من خـالل  العاملي حلقوق اإلنسان، وفهمه وتطب 

  الرياضة واملثل األعلى األومليب 
١٨/١١٩  

 حلقة نقاش بشأن حرية التعبري على اإلنترنت

 

 تركز  ،حلقة نقاش بشأن حرية التعبري على اإلنترنت      
الُسُبل والوسائل الكفيلة بتحسني محاية تلـك       على  

  احلرية وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

        


