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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١  

  الدورة انعقاد ومكان موعد    
  احلاديـة  يعقد اجمللس دورتـه   سوفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسان،          -١

  .املتحدة يف جنيف يف مكتب األمم ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٠ يف الفترة من والعشرين
 من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق           )ب(٨ ووفقاً للمادة   -٢

 احلاديـة   ، سُيعقد االجتماع التنظيمي للدورة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١القرار  
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٧يف والعشرين 

  جدول أعمال الدورة    
وسُتعرض . ٥/١ اجمللس   فرع اخلامس من مرفق قرار    يرد جدول أعمال اجمللس يف ال       -٣

   .والعشرين  احلاديةعلى اجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة

  اإلنسان حقوق جملس تكوين    
حاد ـاالت: )١( من الدول التالية   والعشرين  احلادية يتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته       -٤

ــي  ــبانيا )٢٠١٢(ألردن ؛ ا)٢٠١٢(الروسـ ــوادور )٢٠١٣(؛ إسـ ؛ )٢٠١٣(؛ إكـ
ــسيا ــوال )٢٠١٤( إندوني ــواي )٢٠١٣(؛ أنغ ــدا )٢٠١٢(؛ أوروغ ؛ )٢٠١٣(؛ أوغن

؛ )٢٠١٤( ؛ بوتسوانا )٢٠١٤(؛ بنن   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١٤( إيطاليا
مهوريـة  ؛ اجل )٢٠١٣( ؛ تايلند )٢٠١٤(؛ بريو   )٢٠١٣(؛ بولندا   )٢٠١٤(و  ـا فاس ـبوركين

؛ )٢٠١٤(؛ رومانيـا    )٢٠١٢( ؛ جيبـويت  )٢٠١٣(؛ مجهورية مولـدوفا     )٢٠١٤(التشيكية  
؛ )٢٠١٣( ؛ غواتيماال )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١٤( ؛ شيلي )٢٠١٣(؛ سويسرا   )٢٠١٢( السنغال
؛ )٢٠١٢(؛ كوبا   )٢٠١٢( ؛ الكامريون )٢٠١٢( ؛ قريغيزستان )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١٤( الفلبني

ــتاريكا  ــو؛ الكو)٢٠١٤(كوس ــت)٢٠١٤( نغ ــا )٢٠١٤( ؛ الكوي ؛ )٢٠١٣(؛ ليبي
؛ )٢٠١٢(؛ اململكة العربية الـسعودية      )٢٠١٣(؛ ملديف   )٢٠١٢( ؛ املكسيك )٢٠١٣( ماليزيا

ــا ــشيوس )٢٠١٣( موريتاني ــرويج)٢٠١٢(؛ موري ــسا )٢٠١٢( ؛ الن ؛ )٢٠١٤(؛ النم
 .)٢٠١٢( ية؛ الواليات املتحدة األمريك)٢٠١٢(؛ هنغاريا )٢٠١٤(؛ اهلند )٢٠١٢( نيجرييا

__________ 

 .تنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(
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 اإلنسان حقوق جملس مكتب    

 / كانون األول  ٣١يلي تشكيل مكتب اجمللس جلولته السادسة اليت تستمر حىت           مافي  -٥
؛ ونـواب الرئيـسة،   )أوروغـواي (رئيسة اجمللس، الورا دوبوي السـري   : ٢٠١٢ ديسمرب

ين ، وأنـدراس ديكـا    )الكـامريون (ن انكـو    ا، وأناتول فابي  )النمسا(تروهال  شكريستيان  
 ).قريغيزستان(سكاكوفا ي؛ ونائبة الرئيسة واملقررة، غولنارا إ)هنغاريا(

 وتعيينهم الواليات أصحاب اختيار    

قـرر  مددة يف   ـ احمل شروط ولل ٥/١  اجمللس رارـقق  ـن مرف ـ م ٤٧وفقاً للفقرة     -٦
 ،)العراق(يد حممد علي احلكيم      من الس  ؤلف، سيقترح الفريق االستشاري امل    ٦/١٠٢ اجمللس

، والـسيد   )هندوراس( روبرتو فلوريس بِرموديس     يدوالس،  )النرويج(السيدة هاريت بريغ    و
 على رئـيس اجمللـس     )سلوفاكيا( فيدور روسوتشا    يدوالس ،)نيجرييا(أورجياكو  . هأومونا  
للواليات اليت من املقرر تعيني من ُيكلف هبا يف الدورة احلادية العشرين   املرشحني  أمساء  قائمة ب 

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا، واملقرر اخلاص املعين حبالة             وهي واليات 
باآلثار املترتبة يف جمال حقوق اإلنـسان       حقوق اإلنسان يف بيالروس، واملقرر اخلاص املعين        

  .على إدارة املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ عليه يف الفقرتني     ووفقاً لإلجراء املنصوص    -٧

 مسيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عند موافقـة اجمللـس علـيه              
  .والعشرين  احلادية قبل هناية الدورةة املذكورأصحاب الوالياتُيعيَّن سو. الحقاً

  نانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسا    
، أعـضاء اللجنـة     ٢٠٠٨  عـام  انتخب اجمللس، يف دورته السابعة اليت ُعقدت يف         -٨

 ملـدة  سبعة أعضاء ملدة سنة واحدة وأربعة أعضاء عضواً منهم ١٨االستشارية البالغ عددهم  
  . ملدة ثالث سنواتسبعة أعضاءسنتني و

ربعة أعضاء،  ، انتخاب أ  ٢٠٠٩وأعاد اجمللس، يف دورته التاسعة اليت ُعقدت يف عام            -٩
كانوا منتخبني يف البداية لفترة سنة واحدة لوالية جديدة مدهتا ثالث سـنوات، انتـهت يف                

  .)٢(٢٠١٢مارس /آذار

__________ 

، أُجريت انتخابات أثناء الدورة الرابعة عشرة       ٢٠١٠يف عام   ) كوبا(عقب وفاة ميغيل ألفونسو مارتينيس       )٢(
/ ذارحـىت آ   (للفترة املتبقية مـن الواليـة     ) نيكاراغوا(، وانُتخب فيها ميغيل ديسكوتو بروكمان       للمجلس
 ).٢٠١٢ مارس
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كإجراء انتقايل، متديد فتـرة واليـة        ، قرر اجمللس،  ١٨/١٢١ اجمللس   مبقرروعمالً    -١٠
 / أيلـول  ٣٠اً حـىت     متديداً استثنائي  ٢٠١٢مارس  /أعضاء اللجنة االستشارية املنتهية يف آذار     

والية األعضاء األربعة املنتخبني أثناء الدورة العاشرة املعقودة يف         فإن  عليه،  و. ٢٠١٢سبتمرب  
  .٢٠١٢سبتمرب / يف أيلول  ستنتهي٢٠٠٩عام 
 على أن ينتخب اجمللس أعضاء اللجنة       ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧٠وتنص الفقرة     -١١

أمساؤهم وفقاً للشروط املتفق قدمت مة املرشحني الذين االستشارية، باالقتراع السري، من قائ
  .عليها
 الـذي  ٦/١٠٢، اعتمد اجمللـس املقـرر   ٥/١ من مرفق القرار ٦٧وعمالًً بالفقرة     -١٢

يتضمن الشروط التقنية واملوضوعية لتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستـشارية جمللـس            
  .ة للمجلسحقوق اإلنسان، هبدف ضمان توافر أفضل خربة ممكن

، أتيحت قائمة املرشحني واملعلومـات   ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧١ووفقاً للفقرة     -١٣
  .(A/HRC/21/17)املتصلة هبم للدول األعضاء وللجمهور يف مذكرة مقدمة من األمني العام 

  الدورة تقرير    
. ل اعتماده، من أجةعّده املقررُت، يف هناية دورته، مشروع تقرير  سُيعرض على اجمللس    -١٤

وسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الرئيس، باإلضـافة إىل            
  .احلادية والعشرينملداوالت الدورة تقين موجز 

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

تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية الـسامية        م مجيع   قّدُت  -١٥
 من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحـاً         ٢واألمني العام يف إطار البند      حلقوق اإلنسان   

 بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبـسب        حبثوسُينظَر يف هذه التقارير عند      . طوال الدورة 
  . العمل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقاريروسيتضمن برنامج. االقتضاء

  اليت ميكن الوقاية منها األمومة وفيات وأمراض     
فوضية السامية حلقوق اإلنسان أن امل إىل ١٨/٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره   -١٦

تعقد، بالتعاون مع الكيانات األخرى ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، حلقة عمـل              
تطبيق هنج قائم على أساس حقوق اإلنسان يف        بشأن  تقنية موجزة   إرشادات  اء إلعداد   للخرب

. اليت ميكن الوقاية منها   األمومة  أمراض  وفيات و تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من        
  ).Corr.1-2 وA/HRC/21/22(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 
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  مسألة عقوبة اإلعدام     
تقـدمي  األمني العام أن يواصل    إىل   ١٨/١١٧مقرره  طلب جملس حقوق اإلنسان يف        -١٧
لحقٍ سنوي يرفق بتقريره الذي يقدم كل مخس سنوات عـن عقوبـة اإلعـدام وتنفيـذ                 م

 عقوبة اإلعدام، مع إيالء اهتمـام خـاص         اجهونالضمانات اليت تكفل محاية حقوق من يو      
وعلى  عاماً وقت ارتكاهبم اجلرمية    ١٨ل أعمارهم عن    َمن تق على  عقوبة اإلعدام    تطبيق   ملسألة

وسُيعرض على اجمللـس     .ذهنية أوالنساء احلوامل واألشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية         
  ).Corr.1و A/HRC/21/29(تقرير األمني العام بشأن مسألة عقوبة اإلعدام 

    اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداثحقوق    
إىل أن تقـدم    إىل املفوضة الـسامية      ١٨/١٢جملس حقوق اإلنسان يف قراره       طلب  -١٨

محاية حقوق اإلنسان لألحداث احملرومني تقريراً حتليلياً عن     يف دورته احلادية والعشرين      اجمللس
أخذ يف احلسبان العمل    يوالواجبة التطبيق   من احلرية، تراعى فيه مجيع معايري حقوق اإلنسان         

وسُيعرض علـى   . به مجيع آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة يف األمم املتحدة         الذي تضطلع   
  ).A/HRC/21/26(اجمللس التقرير التحليلي الذي أعدته املفوضة السامية 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ١٨/١٢يف قراره  ودعا جملس حقوق اإلنسان أيضاً  -١٩
خدرات واجلرمية، واملمثلة اخلاصة لألمني العام      مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل      إىل التعاون 

  منع العنف ضـد األطفـال      بشأنالعنف ضد األطفال لتنظيم مشاورة للخرباء       مبسألة  املعنية  
 .، وتقدمي تقرير إىل اجمللس عن هـذا املوضـوع         حداث يف إطار نظام قضاء األ     والتصدي له 

مكتـب األمـم    حلقوق اإلنسان و  السامية   لمفوضيةللس التقرير املشترك    وسُيعرض على اجمل  
  ). A/HRC/21/25(  واملمثلة اخلاصةواجلرمية املتحدة املعين باملخدرات

  تعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنترنت    
أثناء دورته التاسعة عشرة حلقة نقـاش       ، أن يعقد    ١٨/١١٩مقرره  قرر اجمللس، يف      -٢٠

ُسـُبل  ترنت، مع التركيز بشكل خاص على  نتتناول مسألة تعزيز ومحاية حرية التعبري على اإل       
 وطلـب اجمللـس يف   .ووسائل حتسني محاية تلك احلرية وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  

.  إعداد تقرير عن نتـائج حلقـة النقـاش         السامية حلقوق اإلنسان  فوضية  املالقرار نفسه إىل    
  ).A/HRC/21/30(مية وسُيعرض على اجمللس التقرير املوجز الذي أعدته املفوضية السا

  احلق يف التنمية    
 املفوضة الـسامية أن     ، إىل ٦٦/١٥٥ و ٦٥/٢١٩ها  يطلبت اجلمعية العامة، يف قرار      -٢١

تقريراً لس  اجملإىل   يقدم    األمني العام أن   تقدم تقريراً عن أنشطتها إىل اجمللس، وطلبت أيضاً إىل        
 الوطين واإلقليمـي    األصعدةذولة على   يف ذلك اجلهود املب    ا مب هذه القرارات، عن تنفيذ   مؤقتاً  
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وسينظر اجمللس يف التقرير املوحد املقدم مـن األمـني   . والدويل لتعزيز إعمال احلق يف التنمية    
  ). أدناه٤٥ و٤٤ نيانظر أيضاً الفقرت ()A/HRC/21/28(العام واملفوضة السامية 

  حقوق الطفل    
، قبل الدورة احلاديـة     ية أن ُتعدّ  ، إىل املفوضة السام   ١٩/٣٧طلب اجمللس، يف قراره       -٢٢

ملخصاً عن اجتماع اليوم الكامل املخصص حلقوق الطفـل واملعقود أثناء الدورة          والعشرين،  
وسـُيعرض علـى اجمللـس التقريـر املـوجز الـذي أعدتـه املفوضـة                . التاسعة عشرة 

  ). أدناه٤٧ و٤٦ نيانظر أيضاً الفقرت( )(A/HRC/21/31 السامية

  شعوب األصليةحقوق اإلنسان لل    
إىل اجمللـس   ، إىل املفوضة السامية أن تقـدم        ١٨/٨ و ١٥/٧طلب اجمللس، يف قراريه       -٢٣

يتضمن معلومات عن التطورات ذات الـصلة يف        سنوياً بشأن حقوق الشعوب األصلية،      تقريراً  
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية السامية واليت تسهم يف تعزيز             

وتطبيقها تطبيقاً كامالً،    واحترامهاأحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         
  ).A/HRC/21/23(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ومتابعة مسألة فعالية اإلعالن

فوضية املمع  األمني العام أن يعّد، بالتعاون       ، إىل ١٨/٨طلب اجمللس أيضاً، يف قراره      و  -٢٤
ألمانة العامة،  املختصة يف ا  األخرى  واجلهات  السامية حلقوق اإلنسان ومكتب الشؤون القانونية       

يتعلـق   ماهبم فيوثيقة مفصلة عن سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية املعترف            
ته ، وعن كيفية تنظيم هذه املشاركة، وتقدمي هذه الوثيقة إىل اجمللس يف دور             هتمهم اليتبالقضاء  

  ).(A/HRC/21/24وسُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام . احلادية والعشرين
انظـر   (آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصـلية      وميكن الرجوع أيضاً إىل تقارير        -٢٥

انظـر  (وإىل حلقة النقاش بشأن حقوق الشعوب األصـلية         )  أدناه ٧١ إىل   ٦٨الفقرات من   
  ). أدناه٥١الفقرة 

  ف ضد املرأةالعن    
 فوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعّد تقريراً   امل، إىل   ٢٠/١٢طلب اجمللس، يف قراره       -٢٦

املتعلقة مبوضوع سبل انتصاف النساء اللوايت تعرضن للعنف،         حلقة النقاش أعمال   عن   موجزاً
 يف إطار املناقـشة الـسنوية حلقـوق النـساء            أثناء الدورة العشرين للمجلس    اليت ُعقدت و

 وأن تقدمه إىل جملس حقـوق       ، استنتاجات املشاركني وتوصياهتم   يف ذلك  امب،  ٢٠١٢ لعام
وسُيعرض على اجمللس التقرير املـوجز الـذي أعدتـه           .اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين    

  ).(A/HRC/21/65املفوضة السامية 
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  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    
 تقريراً عن السبل اليت ميكـن       عّداألمني العام أن يُ    ، إىل ١٧/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٢٧

 أن تساهم فيها الربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة، ا، مبهبا ملنظومة األمم املتحدة ككل
 املتعلقة يف النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية         

سبيل  أفضل   تحديدأن يتناول التقرير على وجه ال     على   األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،   ب
 لتحقيق هـذا  األمم املتحدةاملعنية يف منظومة   بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة      ملعاجلة مسألة   

 وسُيعرض على   .لس يف دورته احلادية والعشرين    اجمل أن ُيقدَّم التقرير إىل       وطلب أيضاً  .الغرض
  ).Corr.1 وA/HRC/21/21(اجمللس تقرير األمني العام 

   الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
 خطـة   عّدُتة السامية حلقوق اإلنسان أن      يفوضامل، إىل   ١٢/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٢٨
، وذلك بالتعاون مـع     للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    لمرحلة الثانية للربنامج العاملي      ل عمل

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      سيما الات الصلة، و  املنظمات احلكومية الدولية ذ   
، متابعة تنفيـذ    ١٥/١١وقرر اجمللس، يف قراره     . واجلهات الفاعلة غري احلكومية   ) اليونسكو(

 تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الربنامج العاملي       عّدُتالربنامج العاملي وطلب إىل املفوضية السامية أن        
وسُيعرض علـى اجمللـس التقريـر    . ٢٠١٢دورته األخرية يف عام     اجمللس يف   أن تقدمه إىل    و

  ).Corr.1و A/HRC/21/20(املرحلي الذي أعدته املفوضة السامية 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
ذلـك  األمني العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ        ، إىل   ١٩/٢٢طلب اجمللس، يف قراره       -٢٩

 تقريـر   سُيعرض على اجمللس  و.  دورته احلادية والعشرين   يفإىل جملس حقوق اإلنسان      القرار
  ). أدناه٦٤ و٦٣ نيانظر أيضاً الفقرت) (A/HRC/21/32(األمني العام 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية مايل    
، إىل املفوضة السامية أن ترصد حالة حقوق اإلنسان ٢٠/١٧طلب اجمللس، يف قراره   -٣٠

. تقدم تقريراً هبذا الشأن إىل اجمللس يف دورته احلادية والعـشرين          أن  ال مجهورية مايل و   يف مش 
  ).(A/HRC/21/64وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان    
يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعـة      إىل أن   األمني العام   ،  ١٢/٢، يف قراره    دعا اجمللس   -٣١

عشرة وكل عام بعد ذلك، وفقاً لربنامج عمل اجمللس، تقريراً يتضمن جتميعاً وحتليالً ملا قـد                
ـ              عى ارتكاهبـا،  دَّيتاح من مجيع املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتقامية اليت ُي

وسـينظر  .  واألعمال االنتقاميـة   الترهيبباإلضافة إىل توصيات بشأن كيفية معاجلة قضايا        
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وميكن الرجوع أيضاً إىل حلقة النقاش الـيت        ). A/HRC/21/18(تقرير األمني العام    يف  جمللس  ا
  ). أدناه٦٦نظر الفقرة ا( أثناء الدورة احلادية والعشرين بشأن هذه املسألة  يفستعقد

  تعارض بني الدميقراطية والعنصريةال    
لس وهيئات معاهدات األمـم املتحـدة       اجملآليات  ،  ١٨/١٥اجمللس، يف قراره    دعا    -٣٢
 إىل مواصلة إيالء اهتمام خاص النتهاكات حقوق اإلنـسان          ، من بني جهات أخرى،    املعنية

عامة، بصورة  النامجة عن تصاعد العنصرية وكره األجانب يف األوساط السياسية ويف اجملتمع            
بشأن تنفيذ  تقريراً  ورته احلادية والعشرين    املفوضة السامية إىل أن تقدم إىل اجمللس يف د        دعا  و

  ).A/HRC/21/27(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية  .القرارذلك 

  اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لكمبوديا    
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن دور          ،  ١٨/٢٥اجمللس، يف قراره    طلب    -٣٣

 يف كمبوديـا     حكومة وشعب  السامية حلقوق اإلنسان يف جمال مساعدة     ة  فوضياملوإجنازات  
انظـر  ) (A/HRC/21/35(وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام    . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

  ). أدناه٩٢ و٩١ نيالفقرتاً أيض

  يف ميدان حقوق اإلنسانواملساعدة يف بناء القدرات إىل اليمن تقدمي املساعدة التقنية     
 املـساعدة التقنيـة     ميتقـد  ، إىل املفوضة السامية   ١٩/٢٩طلب اجمللس، يف قراره       -٣٤

للحكومة اليمنية والعمل معها، عند احلاجة، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية لتمكني اليمن            
وطلب اجمللس أيـضاً، يف القـرار نفـسه، إىل    . من الوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان   

امية حلقوق اإلنسان، أن تقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية والعـشرين تقريـراً              فوضية الس امل
القـرار وكـذلك    ذلـك   مرحلياً عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن وعن متابعـة تنفيـذ             

  ).A/HRC/21/37(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ١٨/١٩ القرار

اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب يف تقدمي الدعم من أجل وضع حد النتهاكات حقوق     
  الصومال

تقدمه  ماتدعيم  فوضية السامية حلقوق اإلنسان   امل، إىل   ١٧/٢٥طلب اجمللس، يف قراره       -٣٥
وطلب اجمللـس، يف    . من مساعدة تقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية وسلطاهتا دون الوطنية         

اجمللس، يف دورته احلادية والعشرين، تقريراً يقـّيم         أن يقدم إىل     العام، إىل األمني    ١٩/٢٨قراره  
الذي تقدمه األمم املتحدة حالياً للجهود املبذولة يف الصومال من أجل وضع حد جلميع              الدعم  

انتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب، على النحو املبني يف تقرير الفريـق              
وسـُيعرض علـى    ). A/HRC/18/6(ن الصومال   العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ع     

  ). أدناه٩٥ و٩٤ نيانظر أيضاً الفقرت) (A/HRC/21/36(اجمللس تقرير األمني العام 
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  إىل جنوب السودان يف ميدان حقوق اإلنسانالقدرات  واملساعدة يف بناءتقدمي املساعدة التقنية     
، تتـوىل  أن   قـوق اإلنـسان   فوضية السامية حل  امل، إىل   ١٨/١٧طلب اجمللس، يف قراره       -٣٦

احلكومة، بناًء  تقدم إىل   جماالت املساعدة وأن    حتديد وتقييم   بالتعاون مع حكومة جنوب السودان،      
وطلـب اجمللـس، يف     . يف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       املساعدة  على طلبها،   

القرار إىل جملس حقوق اإلنسان يف       ذلكتقدمي تقرير عن تنفيذ     القرار نفسه، إىل املفوضية السامية      
  ).A/HRC/21/34(يف تقرير املفوضة السامية وسينظر اجمللس . دورته احلادية والعشرين

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

 ماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجت  -ألف  

  اليت ميكن الوقاية منهااألمومةوفيات وأمراض     

اليت ميكـن   ألمومة  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن وفيات وأمراض ا           -٣٧
 ). أعاله١٦انظر الفقرة ) (A/HRC/21/22(الوقاية منها 

  احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي    
اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق       والية  ،  ١٦/٢لس، يف قراره    مدد اجمل    -٣٨

ي، باعتبارهـا  وخدمات الصرف الصح  اإلنسان املتعلقة باحلصول على املياه الصاحلة للشرب        
، إىل املقـررة    ١٨/١ وطلب اجمللس، يف قـراره       . أخرى لفترة ثالث سنوات  مقررة خاصة،   

وسينظر اجمللـس يف تقريـر املقـررة        . وفقاً لربنامج عمله  اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي      
   ).Add.1-6و A/HRC/21/42 (كيالسيدة كاتارينا دي ألبوكري اخلاصة،

  الفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
، إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان         ١٢/١٩طلب اجمللس، يف قراره        -٣٩

كيفية حتسني مـشروع املبـادئ   بشأن حلياً يعرض توصياهتا  والفقر املدقع أن تقدم تقريراً مر     
، اخلـبرية   ١٥/١٩ ودعا اجمللس، يف القرار      .لفقر املدقع وحقوق اإلنسان   املتعلقة با التوجيهية  

أن تواصل العمل بشأن مشروع املبادئ التوجيهية بغية تقدمي مـشروع هنـائي             املستقلة إىل   
 دورته احلادية والعشرين لتمكينه من اختاذ قرار بشأن         للمبادئ التوجيهية املنقحة إىل اجمللس يف     

سبل املضي قدماً حنو اعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق األشخاص الذين يعيـشون يف              
املكلفة والية  ، أن ميدد    ١٧/١٣وقرر اجمللس، يف قراره     . ٢٠١٢حالة فقر مدقع، حبلول عام      

 وسينظر اجمللس يف  . بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان   ة  بالوالية احلالية بوصفها مقررة خاصة معني     
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ماريـا   ملقـررة اخلاصـة،  املقدمني من ا  املشروع النهائي للمبادئ التوجيهية املنقحة      التقرير و 
  ).A/HRC/21/39( كارمونا ماغدالينا سيبولفيدا

 احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

 مسألة عقوبة اإلعدام    

) A/HRC/21/29(األمني العام بشأن مسألة عقوبة اإلعـدام        ميكن الرجوع إىل تقرير       -٤٠
  ). أعاله١٧انظر الفقرة (

    اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداثحقوق    
 والتقريـر املـشترك  ) A/HRC/21/26( املفوضـة الـسامية   ميكن الرجوع إىل تقرير   -٤١
 املعين باملخدرات واجلرمية واملمثلـة      مكتب األمم املتحدة  ولمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     ل

 ١٨  انظر الفقـرتني  ) (A/HRC/21/25 (العنف ضد األطفال  سألة  اخلاصة لألمني العام املعنية مب    
  ). أعاله١٩و

  تعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنترنت    
الـيت  نقـاش   الحلقة  عن   ميكن الرجوع إىل التقرير املوجز الذي أعدته املفوضة السامية          -٤٢
) A/HRC/21/30 (تعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنترنت     قدت يف الدورة التاسعة عشرة بشأن       ع
  ). أعاله٢٠انظر الفقرة (

  احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار    
 ثالث سنوات، مقرراً خاصـاً معنيـاً        لفترة، أن يعّين،    ١٨/٧ه   اجمللس، يف قرار   قرر  -٤٣

ة واجلرب وضمانات عدم التكرار، وطلب إىل املقرر اخلـاص أن يقـدم             احلقيقة والعدال  بتعزيز
بابلو  املقرر اخلاص، السيد     وسينظر اجمللس يف تقرير   . تقريراً سنوياً إىل اجمللس واجلمعية العامة     

 ).Add.1و A/HRC/21/46 (دي غريف

 احلق يف التنمية  -جيم  

امل املعين باحلق يف التنمية دورات      ، أن يعقد الفريق الع    ٩/٣قراره  وفقاً ل قرر اجمللس،     -٤٤
 وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق      .يقدم تقاريره إىل اجمللس   أن  مخسة أيام عمل و   ملدة  سنوية  

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١١ إىل   ٧العامل عن دورته الثالثة عشرة اليت عقدت يف الفترة مـن            
)A/HRC/21/19.( 
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ة الـسامية   املفوضي أعده األمني العام و    التقرير املوحد الذ  وميكن الرجوع أيضاً إىل       -٤٥
  ). أعاله٢١انظر الفقرة ) (A/HRC/21/28(احلق يف التنمية بشأن 

 حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -دال  

 حقوق الطفل    

إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة        ،٦٦/١٤١ ها، يف قرار  طلبت اجلمعية العامة    -٤٦
تواصل تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان           اع املسلح أن  باألطفال والرت 

 معلومات عن زياراهتا امليدانية     تشمل، على أن    واليتهايف إطار أداء     عن األنشطة املضطلع هبا   
 يف خطة العمل املتعلقة باألطفال والـرتاع        قائمةزالت   وعن التقدم احملرز والتحديات اليت ما     

راديكـا   ، الـسيدة  املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام      وسُيعرض على اجمللس تقرير     . املسلح
  ).A/HRC/21/38 (كوماراسوامي

عن اجتماع اليـوم      التقرير املوجز الذي أعدته املفوضة السامية      وميكن الرجوع أيضاً إىل     -٤٧
) A/HRC/21/31( واملعقود أثناء الدورة التاسـعة عـشرة         الكامل املخصص حلقوق الطفـل   

  ). أعاله٢٢انظر الفقرة (

  حقوق اإلنسان للشعوب األصلية    
املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق      نظر يف تقرير    ي، أن   ١٥/١٤ اجمللس، يف قراره     قرر  -٤٨

. سبتمرب/اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف دورته السنوية اليت ُتعقد يف أيلول           
  ).Add.1-6و A/HRC/21/47( ص، السيد جيمس أناياوسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلا

وميكن الرجوع أيضاً إىل التقرير السنوي الذي أعدته املفوضة السامية بـشأن حقـوق                -٤٩
ممثلي الـشعوب   وتقرير األمني العام بشأن مشاركة      ) A/HRC/21/23(اإلنسان للشعوب األصلية    

  ). أعاله٢٤ و٢٣ انظر الفقرتني) (A/HRC/21/24( يف أعمال األمم املتحدة األصلية املعترف هبم
انظـر  ( تقارير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصـلية          وميكن الرجوع أيضاً إىل     -٥٠

  ). أدناه٧١ إىل ٦٨الفقرات من 
 ملدة نصف ، أن يعقد، على أساس سنوي، حلقة نقاش  ١٨/٨ اجمللس، يف قراره     وقرر  -٥١

يعقد، يف هذا الصدد، أثناء دورته احلادية والعشرين        يوم بشأن حقوق الشعوب األصلية، وأن       
وسيعقد اجمللـس   . حلقة نقاش ملدة نصف يوم بشأن سبل جلوء الشعوب األصلية إىل القضاء           

  ).انظر املرفق(أثناء الدورة نقاش حلقة 
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  العنف ضد املرأة    
قاش املتعلقة  التقرير املوجز الذي أعدته املفوضة السامية عن حلقة الن      ميكن الرجوع إىل    -٥٢

واليت عقدت أثناء الـدورة العـشرين       سبل انتصاف النساء اللوايت تعرضن للعنف،        مبوضوع
  ). أعاله٢٦انظر الفقرة ) (A/HRC/21/65. (للمجلس

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -هاء  

  ألعمال التجارية وحقوق اإلنسانا    
النهوض بربنـامج األعمـال التجاريـة        قرير األمني العام بشأن   ميكن الرجوع إىل ت     -٥٣

  ). أعاله٢٧انظر الفقرة ) (Corr.1و A/HRC/21/21 (وحقوق اإلنسان

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
الربنامج  الرجوع إىل التقرير املرحلي الذي أعدته املفوضة السامية بشأن تنفيذ          ميكن  -٥٤

  ). أعاله٢٨انظر الفقرة ) (Corr.1 وA/HRC/21/20(ن تثقيف يف جمال حقوق اإلنساالعاملي لل

  أشكال الرق املعاصرة    
املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصـرة،        ، إىل ١٥/٢طلب اجمللس، يف قراره       -٥٥
عة أنشطة واليتها، مـشفو    تقارير سنوية عن  إىل اجمللس   يف ذلك أسبابه وعواقبه، أن تقدم        امب

بتوصيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة واستئصال أشـكال الـرق املعاصـرة              
وسينظر اجمللس  . واملمارسات الشبيهة بالرق وحلماية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات        

  ).Add.1-2و A/HRC/21/41(يف تقرير املقررة اخلاصة، غولنارا شاهينيان 

 املواد والنفايات اخلطرة والـتخلص منـها         على إدارة   حقوق اإلنسان  اآلثار املترتبة يف جمال       
   سليمة بيئياًيقةبطر
، أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية املقـرر          ١٨/١١ اجمللس، يف قراره،     قرر  -٥٦

مية واخلطرة بـصورة غـري      والنفايات السُّ  اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات      
باآلثار املترتبة  املقرر اخلاص املعين      حتت املسمى اجلديد،   تمتع حبقوق اإلنسان  مشروعة على ال  

 سـليمة  ريقـة  املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منها بط     إدارةعلى  حقوق اإلنسان   يف جمال   
أن يواصل تضمني تقريره معلومـات     وطلب اجمللس، يف القرار نفسه، إىل املقرر اخلاص       . بيئياً

إدارة املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منـها       ميكن أن حتدثها    الضارة اليت   شاملة عن اآلثار    
كالني  وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص،     . التمتع حبقوق اإلنسان  يف  بطريقة غري سليمة    

  ).Add.1-3و A/HRC/21/48 (جورجيسكو
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  وب يف تقرير مصريهاارسة حق الشعاستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة مم    
استخدام املرتزقـة    إىل الفريق العامل املعين مبسألة       ،١٨/٤اجمللس، يف قراره،    طلب    -٥٧

أن يتشاور مع  كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها
 الفاعلة  الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من اجلهات         

القرار، وأن يقّدم استنتاجاته إىل اجلمعية العامة يف        ذلك  ذات الصلة يف اجملتمع املدين يف تنفيذ        
وسينظر اجمللس يف تقريـر      .لس يف دورته احلادية والعشرين    اجملدورهتا السابعة والستني وإىل     

   ).Add.1-2و A/HRC/21/43(الفريق العامل 

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
 ة املستقل ة والية اخلبري  ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى    ، أن   ١٧/٦، يف قراره     اجمللس قرر  -٥٨
، إىل اخلبرية املـستقلة     ١٨/٥وطلب اجمللس، يف قراره     .  حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل    ةاملعني

أن تـشكل  ، واملفاهيم واملعايري الرئيسية اليت ميكن ينبغي معاجلتهاأن تواصل حتديد اجملاالت اليت     
أساساً إلطار مناسب، واملمارسات السليمة اليت ميكن أن ُيسترشد هبا مستقبالً لوضع القـوانني           

وطلب أيضاً إىل اخلـبرية املـستقلة أن        . والسياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل     
ـ              دويل، تواصل عملها املتعلق بإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن ال

القرار ذلك  توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ، وأن تقدم تقريراً عن تنفيذ          مبادئ  ومبواصلة وضع   
وميكن الرجوع أيضاً إىل حلقة عمل اخلـرباء املتعلقـة          . إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين     

 وسـينظر . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨ و ٧حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل واليت عقدت يومي        
  ).Add.1و A/HRC/21/44 (السيدة فريجينيا داندان، اجمللس يف تقرير اخلبرية املستقلة

اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان عن حقوق        الرجوع أيضاً إىل تقرير    وميكن  -٥٩
  ). أدناه٧٦انظر الفقرة ) (A/HRC/21/66(اإلنسان والتضامن الدويل 

  إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف    
ثالث سـنوات، واليـة يف إطـار        لفترة  أن ينشئ،   ،  ١٨/٦ اجمللس، يف قراره     قرر  -٦٠

، وطلب إىل اخلبري    اإلجراءات اخلاصة خلبري مستقل معين بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف         
وسـينظر اجمللـس يف     . املستقل أن يقدم تقريره األول إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين          

  ). Corr.1و A/HRC/21/45(، السيد ألفريد دي زاياس تقرير اخلبري املستقل

  أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    
مفتوح العـضوية   ، أن ينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً     ١٥/٢٦قرر اجمللس، يف قراره       -٦١

ُتسند إليه مهمة النظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل يشمل أموراً منها خيار وضع صك                
، الرقابة عليهـا  لزم قانوناً بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ورصدها           م
وقرر اجمللس أيضاً، يف القرار نفسه، أن يقدم الفريق العامل توصـياته يف             . يف ذلك مساءلتها   امب
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 ٢٧  إىل ٢٣وعقد الفريق العامل دورته األوىل يف الفترة من         . الدورة احلادية والعشرين للمجلس   
وسـُتعرض  . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧ إىل   ١٣ ودورته الثانية يف الفترة من       ٢٠١١مايو  /أيار

  ). A/HRC/21/40(على اجمللس مذكرة مقدمة من األمانة بشأن تقدمي تقرير الفريق العامل 

   حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني    
ؤقت الذي أعدته اللجنة االستشارية بشأن مسألة أخـذ         ميكن الرجوع إىل التقرير امل      -٦٢

  ). أدناه٧٤انظر الفقرة ) (A/HRC/21/58(الرهائن على يد اإلرهابيني 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

 اجلمهورية العربية السوريةحالة حقوق اإلنسان يف     

عمـالً  أنـشئت  ية جلنة التحقيق الـيت    ميدد وال أن  ،  ١٩/٢٢ يف قراره    ،لساجملقرر    -٦٣
وطلب اجمللس أيضاً إىل جلنـة      . ، وطلب إىل هذه اللجنة أن تواصل عملها       ١٧/١-دإ بالقرار

 /التحقيق أن ُتجري عملية مسح لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حدثت منذ آذار            
ه العمليـة   يف ذلك تقدير أرقام الضحايا، وأن تضطلع بتحـديث هـذ           ا، مب ٢٠١١مارس  

، )A/HRC/21/50(وسينظر اجمللس يف تقرير جلنة التحقيق     . باستمرار، وأن تنشر نتائجها دورياً    
  .٢٠/٢٢اجمللس أيضاً عمالً بقرار املقدم 
 بشأن حالـة    ١٩/٢٢ األمني العام عن تنفيذ القرار        إىل تقرير   أيضاً الرجوع ميكنو  -٦٤

  ). أعاله٢٩انظر الفقرة ) (A/HRC/21/32(حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية مايل    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان يف مشال مجهورية               -٦٥

 ). أعاله٣٠انظر الفقرة ) ((A/HRC/21/64مايل 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  
أن يعقد يف دورته احلادية والعشرين حلقة نقاش        ،  ١٨/١١٨مقرره  ، يف   قرر اجمللس    -٦٦

يف حق األفراد واجلماعـات الـذين يتعـاونون         املرتكب  االنتقام   أوالتخويف  بشأن مسألة   
وسيعقد اجمللس حلقة   . تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان          أو

  ).انظر املرفق(أثناء الدورة يف النقاش 
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 عن األعمال االنتقامية اليت ُيدَّعى ارتكاهبا،        األمني العام   إىل تقرير   أيضاً الرجوع ميكنو   -٦٧
) A/HRC/21/18 (الترهيـب واألعمـال االنتقاميـة     معاجلة قضايا   كيفية  املتعلقة ب والتوصيات  

  ). أعاله٣١الفقرة  انظر(

 آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -ألف  

لتزويـد اجمللـس خبـربة      أن ينشئ آلية خرباء فرعية      ،  ٦/٣٦ يف قراره     اجمللس، قرر   -٦٨
وسـينظر  . موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللـس          

 / متـوز  ١٣ إىل   ٩تقرير الدورة اخلامسة آللية اخلرباء املعقـودة يف الفتـرة مـن             يف  اجمللس  
 ).A/HRC/21/52 (٢٠١٢ يوليه

إىل آلية اخلرباء أن تواصل االستفادة من دراسـاهتا         ،  ١٨/٨لس، يف قراره    وطلب اجمل   -٦٩
السابقة، ومنها الدراسة اليت أجرهتا بشأن الشعوب األصـلية وحـق املـشاركة يف صـنع                

 وسينظر اجمللس يف تقرير متابعة الدراسة اليت أعدهتا آلية اخلرباء بشأن      ). A/HRC/18/42( القرار
  ).A/HRC/21/55(، مع التركيز على الصناعات االستخراجية ارحق املشاركة يف صنع القر

 آلية اخلرباء أن تعد دراسة بشأن دور اللغـات          وطلب اجمللس، يف القرار نفسه، إىل       -٧٠
لس يف دورتـه    اجمل وأن تقدمها إىل     ،والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق وهوية الشعوب األصلية       

  ).A/HRC/21/53(ة آلية اخلرباء وسينظر اجمللس يف دراس. احلادية والعشرين
أن تعّد، مبساعدة املفوضية الـسامية، اسـتبياناً        إىل آلية اخلرباء    أيضاً  وطلب اجمللس     -٧١

مـن تـدابري    اعتمـاده   ميكـن    ايتعلق مب  مافيالستطالع آراء الدول يف املمارسات الفضلى       
حقـوق  بشأن  ملتحدة  واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ األهداف الواردة يف إعالن األمم ا         

  ).A/HRC/21/54(وسُيعرض على اجمللس جتميع للردود على االستبيان . الشعوب األصلية

 اللجنة االستشارية  -باء  

تعديل موعد انعقاد دورة اللجنة االستشارية حبيث  ،١٨/١٢١مقرره  اجمللس، يف قرر   -٧٢
، لكفالة أن يكون تقـدمي      سبتمرب/ أيلول ٣٠أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١تكون يف الفترة من     

  .تقرير اللجنة السنوي إىل اجمللس وإجراء احلوار التفاعلي بشأنه يف هناية الدورة
 / آب١٢ إىل ٨وعقدت اللجنة االستـشارية دورهتـا الـسابعة يف الفتـرة مـن          -٧٣

، ودورهتـا   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤ إىل   ٢٠، ودورهتا الثامنة يف الفترة من       ٢٠١١ أغسطس
 مـن مرفـق     ٨٠ووفقـاً للفقـرة     . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٠ إىل   ٦ الفترة من    التاسعة يف 

 أعاله، سينظر اجمللس يف تقارير اللجنة االستشارية بشأن هذه          ١٨/١٢١ املقرر و ٥/١ القرار
  ).A/HRC/21/56(الدورات يف حوار تفاعلي مع رئيس اللجنة 
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لة حقوق اإلنـسان    حلقة نقاش بشأن مسأ    ، يف دورته السادسة عشرة    ،وعقد اجمللس    -٧٤
 الرهائن على يد اإلرهابيني، ونظـر يف دورتـه          اإلجراءات املتخذة للتصدي ألخذ   يف سياق   

). A/HRC/18/29(الثامنة عشرة يف تقرير املفوضة السامية بشأن حلقة النقاش املذكورة أعاله            
لة إىل اللجنة االستشارية أن تعد دراسة عن هـذه املـسأ          ،  ١٨/١٠وطلب اجمللس، يف قراره     

ألغراض تعزيز الوعي والفهم، مع إيالء اهتمام خاص لتأثريها على حقوق اإلنـسان ودور              
إىل اللجنة االستشارية أن تقدم تقريراً مؤقتاً        وطلب التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا امليدان،     

ن وستُُعرض على اجمللس مذكرة مقدمة من األمانة بشأ. إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين    
  ).A/HRC/21/58(هذه املسألة 

 دراسة عن الكيفية الـيت       إىل اللجنة االستشارية أن تعد     ،١٦/٣ اجمللس، يف قراره     وطلب   -٧٥
ميكن أن يساهم هبا حتسني فهم وتقدير القيم التقليدية املتمثلة يف الكرامة واحلرية واملـسؤولية يف                

إىل اجمللس قبل انعقاد دورتـه احلاديـة        تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأن تقدم هذه الدراسة         
  ).A/HRC/21/57(وسُتعرض على اجمللس مذكرة مقدمة من األمانة بشأن هذه املسألة . والعشرين

إىل اللجنة االستشارية أن تعد مدخالت تسهم هبا         ،١٨/٥ اجمللس، يف قراره     وطلب   -٧٦
ـ صـياغة   من  من الدويل    حبقوق اإلنسان والتضا   ة املعني ة املستقل ةاخلبريتقوم به    مافي شروع مل

وضع مبادئ توجيهيـة    ويف مواصلة   إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل،         
وسينظر اجمللس يف تقريـر اللجنـة    . احلق ومحايته ذلك  ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز      

  ).A/HRC/21/66(االستشارية 

 إجراء تقدمي الشكاوى  -جيم  

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الـوارد يف الفـرع           ٥/١ قراره   أنشأ اجمللس، يف     -٧٧
، طُلب إىل الفريق العامل     ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   . الرابع من مرفق ذلك القرار    

املعين باحلاالت أن يقوم، بناًء على املعلومات والتوصيات املقدَّمة من الفريق العامـل املعـين               
املؤيدة بأدلة موثـوق هبـا      س بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة        بالبالغات، مبوافاة اجملل  

ينبغي اختـاذه   ماحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصيات بشأن           
  .من إجراءات

 ٢٧عقد الفريق العامل املعين بالبالغات دورته احلادية عشرة يف الفتـرة مـن              يوس  -٧٨
  .٢٠١٢س أغسط/ آب٣١ إىل
 القـضايا املتـصلة بـإجراء تقـدمي          يف والعشرين  احلادية وسينظر اجمللس يف دورته     -٧٩

  .الشكاوى يف جلستني مغلقتني
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 اإلجراءات اخلاصة  -دال  

إىل اجمللس  هبا  ، يف مذكرة من املفوضة السامية حتيل        ٢/١٠٢مبقرره  سينظر اجمللس، عمالً      -٨٠
 ).A/HRC/21/51(واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمكلفني بتقرير االجتماع التاسع عشر 

يتعلـق   مـا املـشترك لإلجـراءات اخلاصـة في       التقريـر  وسُيعرض على اجمللس    -٨١
  .وسيتاح التقرير الكامل على اإلنترنت). A/HRC/21/49( بالبالغات

 االستعراض الدوري الشامل  -٦  

 يف اجلولة الثانيـة لعمليـة       الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     شرع    -٨٢
 ٤مــايو إىل / أيـار ٢١االسـتعراض وعقـد دورتــه الثالثـة عــشرة يف الفتـرة مــن     

، يف دورته احلادية والعشرين، النتائج النهائية        ويعتمد اجمللسوسيبحث  . ٢٠١٢ يونيه/حزيران
 ،ا وفنلنـد  ، وإندونيـسيا  ، والبحرين ، وتونس ، وإكوادور ،املغرب :الستعراض البلدان التالية  

 ، واجلزائـر  ، والفلبني ، والربازيل ، واهلند ،يرلندا الشمالية آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
  ).A/HRC/21/3-16 ( وجنوب أفريقيا،وهولندا، وبولندا
 املتعلق بطرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل        ٩/٢وعمالً ببيان الرئيس      -٨٣

، فإن تقرير الفريق العامـل، باإلضـافة إىل آراء          ٢٠٠٨ريل  أب/ نيسان ٩والذي ُووفق عليه يف     
االلتزامات الطوعيـة الـيت     واالستنتاجات،   أو/التوصيات و بشأن  ع االستعراض   والدولة موض 

، قبـل    موضوع االستعراض  الدولةاليت تقدمها   االستعراض والردود   موضوع   هبا الدولة    تتعهد
تعاجل بشكل كاٍف أثناء     ملالقضايا اليت    أو املسائل   اعتماد اجمللس للنتائج يف جلسته العامة، على      

شكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللـس يف        يسمجيعها  احلوار التفاعلي يف الفريق العامل،      
اُتفق على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء           ماك. جلسته العامة باختاذ مقرر موحد    

تعراض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الدول األعـضاء        االسموضوع  اليت تعرب عنها الدولة     
اليت يبـديها أصـحاب     يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة       املشاركة بصفة مراقب    والدول  

  .عتماد النتائج يف اجللسة العامةن، قبل ااملصلحة املعنيون اآلخرو
االسـتعراض  ترتيب  يظل  ، أن   ١٧/١١٩مقرره  وعالوة على ذلك، قرر اجمللس، يف         -٨٤

لجولة األوىل لالستعراض هو الترتيب الذي ُيتَّبع يف اجلولة الثانية واجلوالت الالحقة،            احملدد ل 
لـى تنفيـذ    ، يف مجلة أمـور، ع     ة واجلوالت الالحقة من االستعراض    اجلولة الثاني تركز  وأن  

  .االستعراضموضوع ر حالة حقوق اإلنسان يف الدولة التوصيات املقبولة وتطو
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 ة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرىحال  -٧  

 بشأن الرتاع يف غزة لتقصي احلقائقاألمم املتحدة متابعة تقرير بعثة     

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً شامالً عن التقـدم           ١٩/١٨طلب اجمللس، يف قراره       -٨٥
سيما بتـوفري معلومـات      الاع يف غزة،    احملرز يف تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق بشأن الرت        

نب مجيـع األطـراف     مفصلة عن عدم التنفيذ والتدابري الالزمة لضمان تنفيذ التوصيات من جا          
 مـن  ٣وفقاً للفقـرة   أقصى حد إىلتنفيذاً مالئماً وفعاالً  هيئات األمم املتحدة،    فيها   ااملعنية، مب 

 ).A/HRC/21/33( يف تقرير األمني العام وسينظر اجمللس. ١٢/١-لس د إاجملالفرع باء من قرار 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

   لمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدةلإدماج حقوق اإلنسان     
، أن يدرج يف برنامج عملـه مناقـشة         ٦/٣٠قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٨٦

وقـرر اجمللـس، يف     . وأعمـال آلياتـه   سنوية بشأن إدماج منظور جنساين يف مجيع أعماله         
، أن يركز على مسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة ومتكينها           ١٩/٥ قراره

 ،يف ذلك يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، يف مناقشته الـسنوية            اهبذا اخلصوص، مب  
. بشأن إدماج املنظور اجلنـساين     الدورة احلادية والعشرين للمجلس   إجراؤها يف أثناء    املقرر  

  ).انظر املرفق(املوضوع هذا اجمللس املناقشة السنوية بشأن وسيعقد 

يتصل بـذلك مـن      ماالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و       -٩  
   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان:أشكال التعصب

ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري     الصكوك الدولية     لتعزيز وحتديث  وضع معايري تكميلية      
 يتصل بذلك من تعصب يف مجيع جوانبها ماوكره األجانب و

 ، إنشاء جلنة خمصصة ُتعىن بوضع معـايري تكميليـة         ٣/١٠٣مقرره  قرر اجمللس، يف      -٨٧
الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب            لتعزيز وحتديث 

وطلب إىل اللجنة أن تقدم إىل اجمللس تقارير         ب يف مجيع جوانبها،   يتصل بذلك من تعص    ماو
وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنـة      . منتظمة عن التقدم الفعلي يف عملية وضع املعايري التكميلية        

  ).A/HRC/21/59 (٢٠١٢أبريل / نيسان٢٢ إىل ١٠عن دورهتا الرابعة املعقودة يف الفترة من 
 تقرير املفوضة السامية بشأن التعارض بـني الدميقراطيـة          وميكن الرجوع أيضاً إىل     -٨٨

  ). أعاله٣٢انظر الفقرة ) (A/HRC/21/27(والعنصرية 
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 فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي    

والية فريق اخلرباء العامل املعـين      أن ميدد    ،١٨/٢٨ و ٩/١٤قرر اجمللس، يف قراريه       -٨٩
ثالث سنوات أخرى، وطلب إىل الفريق العامل أن يقـدم          لفترة  قي  باملنحدرين من أصل أفري   

وسينظر اجمللس يف تقرير الفريق     . بواليتهاملتصلة  تقريراً سنوياً بشأن مجيع األنشطة      إىل اجمللس   
  ).Add.1-2و A/HRC/21/60(العامل 

  اليوم الدويل لنيلسون مانديال    
اش رفيعة املستوى بغية التفكري يف احلالـة        حلقة نق  ،، يف دورته الثامنة عشرة    عقد اجمللس   -٩٠

خيص العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب        ماالراهنة حلقوق اإلنسان يف أرجاء العامل في      
 بنيلسون مانديال يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان        يتصل بذلك من تعصب، مع االقتداء      ماو

وقـرر اجمللـس، يف   . اإلثـين  أواألصـل القـومي      أواللـون    أودون متييز بسبب العنصر     
بشأن الكيفية  ، أن يعقد يف دورته احلادية والعشرين حلقة نقاش رفيعة املستوى       ٢٠/١٨ قراره

أن تسهم يف تعزيز ومحايـة      العنصرية  اليت ميكن هبا لقيم املصاحلة والسالم واحلرية واملساواة         
 ).انظر املرفق(حقوق اإلنسان 

  اتاملساعدة التقنية وبناء القدر  -١٠  

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا    

والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقـوق       أن ميدد   ،  ١٨/٢٥قرر اجمللس، يف قراره       -٩١
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ واليتـه          طلباإلنسان يف كمبوديا لفترة سنتني، و     

العشرين والرابعة والعشرين، وأن يتعاون على حنو بنَّـاء مـع           إىل اجمللس يف دورتيه احلادية و     
وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر   .  حالة حقوق اإلنسان يف البلد     سنيحتملواصلة  حكومة كمبوديا   

  ).Add.1و A/HRC/21/63(اخلاص، سوريا براساد سوبيدي 
فوضية الـسامية   ملادور وإجنازات   وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير األمني العام بشأن           -٩٢

انظـر  ) (A/HRC/21/35(حلقوق اإلنسان يف جمال مساعدة حكومـة وشـعب كمبوديـا            
  ). أعاله٣٣ الفقرة

  إىل اليمن يف ميدان حقوق اإلنسانواملساعدة يف بناء القدرات تقدمي املساعدة التقنية     
حقـوق  ميكن الرجوع إىل التقرير املرحلي الذي أعدته املفوضة السامية عن حالـة               -٩٣

  ). أعاله٣٤انظر الفقرة ) (A/HRC/21/37(اإلنسان يف اليمن 
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  تقدمي املساعدة للصومال يف ميدان حقوق اإلنسان    
إىل اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف         ،  ١٧/٢٥طلب اجمللس، يف قراره       -٩٤

حقوق اإلنسان وتنفيذ    حالة   الصومال أن يقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين تقريراً عن          
لفترة ، أن ميدد والية اخلبري املستقل       ٢٠/٢١وقرر اجمللس، يف قراره     . التعاون التقين يف الصومال   

تقدمي وتدفق  حتقيق أقصى زيادة ممكنة يف      ، هبدف   ٢٠١٢سبتمرب  /سنة واحدة، اعتباراً من أيلول    
. ود احلكومة االحتادية االنتقالية   املساعدة التقنية إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان دعماً جله         

  ). A/HRC/21/61 (وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، السيد مشس الربي
الدعم الذي تقدمه األمـم     وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير األمني العام بشأن تقييم            -٩٥

قـوق  املتحدة حالياً للجهود املبذولة يف الصومال من أجل وضع حد جلميع انتـهاكات ح             
  ). أعاله٣٥انظر الفقرة ) (A/HRC/ 21/36(اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب 

  إىل جنوب السودان يف ميدان حقوق اإلنسانواملساعدة يف بناء القدرات تقدمي املساعدة التقنية     
 املتعلق بتقـدمي    ١٨/١٧ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن تنفيذ القرار            -٩٦

حقـوق  ميـدان   إىل جنـوب الـسودان يف       واملساعدة يف بناء القـدرات       التقنية   املساعدة
  ). أعاله٣٦انظر الفقرة ) (A/HRC/21/34( اإلنسان

  تقدمي املساعدة التقنية للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان     
والية اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق        ، أن جيدد    ١٨/١٦قرر اجمللس، يف قراره       -٩٧

مع حكومة السودان التعاون  إىل اخلبري املستقل طلب، وواحدةسنة لفترة  السودان اإلنسان يف 
تحديد جماالت املساعدة اليت ستعني السودان على الوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان،             ل

وسينظر اجمللـس يف تقريـر   . دورته احلادية والعشرينأثناء  لينظر فيه اجمللس تقرير إىل   وتقدمي
  ).A/HRC/21/62(املستقل، السيد مسعود بدرين اخلبري 
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 املرفق

 والعشرين  احلادية  املقرر عقدها يف الدورة      واملناقشات حلقات النقاش     
   جمللس حقوق اإلنسان

 املناقشة/حلقة النقاش املقرر/القرار

    ١٩/٥ و٦/٣٠
  لمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدةلإدماج حقوق اإلنسان 

  مناقشة سنوية

١٨/٨    
  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

  ملدة نصف يومحلقة نقاش

١٨/١١٨    
 يف حق األفـراد     ية املرتكبة االنتقامعمال  األحلقة نقاش بشأن    

 واجلماعات الذين يتعاونون مع األمم املتحدة وآلياهتا 

 حلقة نقاش

٢٠/١٨    
 مانديالاليوم الدويل لنيلسون 

  رفيعة املستوىحلقة نقاش

        


