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  ةاملسائل التنظيمية واإلجرائي  -١

  موعد ومكان انعقاد الدورة    
 كانون  ١٠بصيغته املدروسة يف    وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسان،          -١

سيعقد اجمللس دورتـه     أثناء االجتماع التنظيمي جلولة اجمللس السابعة،        ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 يف مكتب األمم    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢فرباير إىل   / شباط ٢٥ية والعشرين يف الفترة من      ثانال

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

  .٢٠١٣فرباير / شباط١١ية والعشرين يف ثاند االجتماع التنظيمي للدورة ال، سُيعق٥/١ هقرار

  جدول أعمال الدورة    
وسُتعرض . ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      د جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلامس      يرِ  -٣

   .ية والعشرينثاندرجة يف جدول أعمال الدورة العلى اجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود امل

   تكوين جملس حقوق اإلنسان    
إثيوبيا : )١(يتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين من الدول التالية            -٤
؛ )٢٠١٣(؛ إكوادور   )٢٠١٥(؛ إستونيا   )٢٠١٣(إسبانيا  ؛  )٢٠١٥(؛ األرجنتني   )٢٠١٥(

؛ )٢٠١٣(؛ أنغوال   )٢٠١٤(؛ إندونيسيا   )٢٠١٥(؛ اإلمارات العربية املتحدة     )٢٠١٥(أملانيا  
؛ الربازيـل   )٢٠١٥(؛ باكـستان    )٢٠١٤(؛ إيطاليـا    )٢٠١٥(؛ آيرلندا   )٢٠١٣(أوغندا  

؛ )٢٠١٣(؛ بولندا   )٢٠١٤(؛ بوركينا فاسو    )٢٠١٤(؛ بوتسوانا   )٢٠١٤(؛ بنن   )٢٠١٥(
؛ )٢٠١٤(؛ اجلمهورية التـشيكية     )٢٠١٥(؛ اجلبل األسود    )٢٠١٣(؛ تايلند   )٢٠١٤(بريو  

؛ سويـسرا   )٢٠١٤(؛ رومانيـا    )٢٠١٣(؛ مجهورية مولـدوفا     )٢٠١٥(مجهورية كوريا   
؛ )٢٠١٣(؛ غواتيمـاال    )٢٠١٥(؛ غابون   )٢٠١٤(؛ شيلي   )٢٠١٥(؛ سرياليون   )٢٠١٣(

؛ كازاخستان  )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١٥) ( البوليفارية -مجهورية  (  ؛ فرتويال )٢٠١٤(الفلبني  
؛ الكويـت   )٢٠١٤(؛ الكونغو   )٢٠١٤(؛ كوستاريكا   )٢٠١٥(؛ كوت ديفوار    )٢٠١٥(
؛ موريتانيا  )٢٠١٣(؛ ملديف   )٢٠١٣(؛ ماليزيا   )٢٠١٣(؛ ليبيا   )٢٠١٥(؛ كينيا   )٢٠١٤(
؛ )٢٠١٤(؛ اهلنـد    )٢٠١٥(؛ الواليات املتحـدة األمريكيـة       )٢٠١٤(؛ النمسا   )٢٠١٣(

  ).٢٠١٥( اليابان

__________ 

 .تنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(
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  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
، ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠انتخب اجمللس، يف اجتماعه التنظيمي املعقود يف          -٥

    / كـانون األول   ٣١األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب جولته السابعة، اليت ستـستمر حـىت            
؛ ونواب الرئيس، إيروهتـشام     )بولندا(ل  هينتش. رئيس اجمللس، رمييجيوش أ   : ٢٠١٣ديسمرب  

؛ ونائب  )موريتانيا(، والشيخ أمحد ولد الزحاف      )سويسرا(، وألكساندر فازيل    )ملديف(آدم  
  ).إكوادور(الرئيس واملقرر، لويس غاييغوس تشرييبوغا 

  استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان    
، سـيعقد اجمللـس   ١٦/٢١  جملس حقوق اإلنسانقرارمرفق  من ٤٢عمالً بالفقرة     -٦

، كل منهم يف إطـار واليتـه        حلقة نقاش رفيعة املستوى مع رؤساء وكاالت األمم املتحدة        
منظـور حقـوق    تعميم  بقوق اإلنسان هبدف املضي قدماً      مواضيع حمددة يف جمال ح    ملعاجلة  

  .)انظر املرفق (اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة برمتها

  اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصليةاختيار وتعيني أعضاء آلية     
يف واضـيعية  املربة اخلب آلية خرباء فرعية لتزويده      إنشاء،  ٦/٣٦قرر اجمللس، يف قراره       -٧

وقرر اجمللس أن تتألف    .  والشكل املطلوبني من اجمللس    طريقةحقوق الشعوب األصلية بال   جمال  
 ٣٩جراء احملدد يف الفقـرات مـن         وفقاً لإل  ُيختارونآلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني       

ختيـار   بأن يويل اجمللـس، يف عمليـة اال  بقوة، وأوصى   ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٥٣ إىل
  .الشعوب األصليةمن  للخرباء واجبوالتعيني، االعتبار ال

 وللشروط احملـددة يف مقـرر      ٥/١ مـن مرفـق قـرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة   و  -٨
ريق االستشاري على رئيس اجمللس قائمة بأمسـاء املرشـحني          ، سيقترح الف  ٦/١٠٢اجمللس  

لالستعاضة عن خبريين من اخلرباء املستقلني اخلمسة يف آلية اخلرباء، تنتهي مدة واليتيهما يف              
  .٢٠١٣مارس /آذار
 من مرفـق    ٥٣ و ٥٢ ويف الفقرتني    ٦/٣٦ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف القرار         -٩

يني اخلبريين املذكورين أعاله عند موافقة اجمللس عليهما الحقاً         ، سيكتمل تع  ٥/١قرار اجمللس   
  .قبل هناية الدورة
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  تقرير الدورة    
. ، من أجل اعتماده   عّده املقرر ُي، يف هناية دورته، مشروع تقرير       سُيعرض على اجمللس    -١٠

 إىلوسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الرئيس، باإلضـافة            
  .ية والعشرينثانموجز تقين ملداوالت الدورة ال

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

 )املفوضة الـسامية  (ُتقّدم مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       -١١
 مـن جـدول     ٢واألمني العام يف إطار البند      ) املفوضية(اإلنسان  واملفوضية السامية حلقوق    

وسُينظَر يف هذه التقارير عند حبـث بنـود         . األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طوال الدورة      
وسيتضمن برنامج العمل التوقيت احملدد لتقدمي      . جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتضاء     

  .هذه التقارير

  فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي مل    
، والتقريران  )A/HRC/22/17(سُيعرض على اجمللس التقرير السنوي للمفوضة السامية          -١٢

، والتقرير  ) املتعددة القوميات  -دولة  (املتعلقان بأنشطة مكتيب املفوضية يف غواتيماال وبوليفيا        
رير املتعلق حبلقات عمل اخلرباء بشأن حظـر        املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا، والتق      

  ).A/HRC/22/17/Add.1-3(أو الدينية نصرية التحريض على الكراهية القومية أو الع

  تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
إىل املفوضة الـسامية أن تقـدم تقريـراً شـامالً           ،  ١٩/٣طلب اجمللس، يف قراره       -١٣

 يف دورته الثانية والعشرين، وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون            لساجملمالً إىل   ومستك
هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص علـى التـدابري               

. اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملـالك مـوظفي املفوضـية            
  ).A/HRC/22/69(س تقرير املفوضة السامية وسُيعرض على اجملل

  مسألة حقوق اإلنسان يف قربص    
ة عن مسألة   ، سيعَرض على اجمللس تقرير املفوضة السامي      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -١٤

  ).A/HRC/22/18(ص حقوق اإلنسان يف قرب
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  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    
، سُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام عـن         ٦٧/١٦١امة  عمالً بقرار اجلمعية الع     -١٥

  ).A/HRC/22/19(عمليات صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب 

الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من               
  ينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله

، سُتعرض على اجمللس مذكرة من األمانة بشأن        ٦٧/١٦١عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٦
وضع الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه    

  ).A/HRC/22/22(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

   وتوصياهتماإلجراءات اخلاصةبواليات يف إطار  كلفنياملاستنتاجات     
، سُيعرض على   ٢/١٠٢مقرر اجمللس    و ٢٠٠٤/٧٦عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان        -١٧

اجمللس تقرير األمني العام الذي يتضمن إشارات إىل االستنتاجات والتوصـيات الـواردة يف              
  ).A/HRC/22/20 (ات اخلاصةراءإلجملكلفني بواليات يف إطار االتقارير املقدمة من ا

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عـن         ٦٧/١٨٢طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٨

تنفيذه، املتعلقة بتحسني   التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار، مبا يف ذلك اخليارات والتوصيات            
وسُيعرض على  .  مؤقتاً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين         وأن يقدم تقريراً  

  ). أدناه٧٠انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/48(اجمللس تقرير األمني العام املؤقت 

  تعزيز املصاحلة واملساءلة يف سري النكا    
يف إطـار    واملعنيني من املكلفني بواليات      فوضية، امل ١٩/٢شجع اجمللس، يف قراره       -١٩

 املـشورة   أن يقدموا، بالتشاور مع حكومة سري النكا ومبوافقتها،        اإلجراءات اخلاصة على  
وطلب إىل املفوضية أن تقدم ، يف ذلك القرارشأن تنفيذ اخلطوات املذكورة واملساعدة التقنية ب 

ريـر  وسينظر اجمللـس يف تق    . يف دورته الثانية والعشرين تقريراً عن توفري تلك املساعدة         يهإل
  ).A/HRC/22/38(املفوضية 

  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق       بشأن   ٩/٨طلب اجمللس، يف قراره       -٢٠

 عوائق  املتخذة لتنفيذ القرار وعن   سنوياً تقريراً عن التدابري     األمني العام أن يقدم      إىل   ،اإلنسان
  ).A/HRC/22/21 (ُيعرض على اجمللس تقرير األمني العاموس. تنفيذه
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  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان    
مواصلة تقدمي أو تيسري الدعم العملي      ، املفوضية على    ١٩/٥شجع اجمللس، يف قراره       -٢١

اعية والثقافية إعمـاالً    اهلادف إىل بناء القدرات من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتم         
 ،تعزيز قدراهتا البحثية والتحليلية يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ، و كامالً

العهد الـدويل اخلـاص     تنفيذ  دعم املبادرات اإلقليمية املتصلة ب    وتقدمي خرباهتا بوسائل منها     
 ذلك القرار إىل األمني العام أن       وطلب اجمللس يف  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 القرار، مع التركيز بوجه خاص على       ة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ    ، يف دورته الثاني   يهيقدم إل 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة ومتكينها هبذا اخلصوص، مبا يف ذلك يف سياق 

) A/HRC/22/24(لس تقرير األمني العـام      وسُيعرض على اجمل  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
  ). أدناه٣٩انظر أيضاً الفقرة (

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية    
 تقريراً مواضيعياً بشأن    عّدأن تُ ، إىل املفوضة السامية     ١٩/٣٥طلب اجمللس، يف قراره       -٢٢

 اإلنـسان ومحايتـها يف سـياق        التدابري الفعالة واملمارسات الفضلى لضمان تعزيز حقوق      
وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضـة الـسامية        . لساجملقدمه إىل   االحتجاجات السلمية، وتُ  

)A/HRC/22/28) ( أدناه٤٤انظر أيضاً الفقرة .(  

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
ص ل األشـخا  إعداد دراسة عن عم   ، إىل املفوضية    ١٩/١١طلب اجمللس، يف قراره       -٢٣

ملتاحة هلم، بالتشاور مع الدول واجلهات األخرى املعنيـة ذات          ل ا ذوي اإلعاقة وفرص العم   
املصلحة، مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية، واملنظمات اإلقليمية، واملقرر اخلاص للجنة التنمية            

وي ، ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات األشخاص ذ        عين مبسألة اإلعاقة  االجتماعية امل 
 سُتتاح، وبناًء على طلب اجمللس الوارد يف قراره. اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

وسينظر اجمللس يف   . لمفوضية بشكل يسهل االطالع عليه    لهذه الدراسة على املوقع الشبكي      
  ). أدناه٥١ و٥٠انظر أيضاً الفقرتني ) (A/HRC/22/25(تقرير املفوضية 

  مني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويةحقوق األشخاص املنت    
يتـضمن  ضة السامية تقدمي تقرير سنوي      إىل املفو ،  ١٣/١٢طلب اجمللس، يف قراره       -٢٤

معلومات عن التطورات ذات الصلة يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،             
ر ويف امليدان لإلسهام يف تعزيـز واحتـرام         وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف املق       

. أحكام إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية             
 ٥٣ و٥٢انظر أيضاً الفقرات ) (A/HRC/22/27(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  ). أدناه٧٩و
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  حقوق الطفل    
، يف دورتـه الثانيـة      يهم إل إىل األمني العام أن يقدّ    ،  ١٩/٣٧ طلب اجمللس، يف قراره     -٢٥

.  معلومات عن حالة اتفاقية حقـوق الطفـل        يتضمنقريراً عن حقوق الطفل،     والعشرين، ت 
  ).A/HRC/22/30(وسُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام 

ـ    ، ١٩/٣٧وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره      -٢٦ ل أن يوجه اهتمـام اجتمـاع يومـه املقب
  املفوضية اعد بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، و      املخصص حلقوق الطفل إىل مسألة التمتع     

إىل إعداد تقرير عن تلك املسألة، بالتعاون الوثيق مع اجلهات املعنية املختصة، مبا فيها الدول               
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية وغري ذلك من هيئات ووكاالت األمم             

تحدة واملعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة واملنظمـات اإلقليميـة              امل
واهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      

 يف دورته الثانية والعشرين، لتوفري التوجيـه   لساجملواألطفال أنفسهم، وتقدمي هذا التقرير إىل       
وسـينظر اجمللـس يف تقريـر املفوضـية         . املناقشة السنوي املخصص حلقوق الطفـل     ليوم  

)A/HRC/22/31) ( أدناه٥٩ و٥٦انظر أيضاً الفقرتني .(  

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
ن ، بتقرير املفوضة الـسامية بـشأ   ١٩/١٩علماً مع التقدير، يف قراره       أحاط اجمللس   -٢٧

مواصلة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، وطلب إليها            
وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضة السامية، يف القرار نفسه، أن تقـدم            . جهودها يف هذا الشأن   

وسُيعرض .  القرار يف االعتبار   ذلك، مع وضع مضمون     يه وفقاً لربنامج عمله السنوي    إلتقريرها  
  ). أدناه٦٤ و٦٣انظر أيضاً الفقرتني ) (A/HRC/22/26(لس تقرير املفوضة السامية على اجمل

  حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون    
 أن تعمد، بالتـشاور مـع الـدول          املفوضية إىل،  ١٩/٣٦طلب اجمللس، يف قراره       -٢٨

نظمـات  ة الدوليـة وامل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واهليئات احلكومي    
دراسة عن التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطـار          عداد  الدولية ذات الصلة، إىل إ    

جهودها الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق اإلنسان، وكـذلك        
ن أجـل   عن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال عمل الدول مع اجملتمع الدويل م            

وسـينظر  . يف دورته الثانية والعـشرين    لس  اجملدعم هذه العمليات وإىل عرض الدراسة على        
  ). أدناه٦٠انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/29(اجمللس يف دراسة املفوضية 

  حقوق اإلنسان ميدان تعزيز التعاون الدويل يف    
 قبـل انعقـاد     ،راسيةتنظيم حلقة د  ، إىل املفوضية    ١٩/٣٣طلب اجمللس، يف قراره       -٢٩

، بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنـسان،           للمجلس الدورة الثانية والعشرين  
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تشارك فيها الدول ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واجلهات املعنية            
ضافة إىل أحـد    األخرى صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون واجملتمع املدين، باإل          

إعداد تقرير عن   طلب اجمللس يف ذلك القرار أيضاً إىل املفوضية         و. أعضاء اللجنة االستشارية  
ومن املقـرر عقـد     .  يف دورته الثانية والعشرين    لساجملمداوالت احللقة الدراسية وتقدميه إىل      

اجمللـس  وسُتعرض على   . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥احللقة الدراسية بشأن التعاون الدويل يف       
  ). أدناه٦١انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/23(مذكرة من األمانة عن احللقة الدراسية 

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
 حلقة  ٢٠١٢أن تعقد يف عام     ، إىل املفوضة السامية     ١٨/١٤طلب اجمللس، يف قراره       -٣٠

حقوق اإلنسان لتقييم التطورات اليت حـدثت       عمل بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية       
، على أن يشمل ذلك إجراء مناقشة مواضـيعية         ٢٠١٠منذ حلقة العمل اليت ُنظّمت يف عام        

طلب اجمللس يف ذلك القرار أيضاً      و. تستند إىل التجارب امللموسة والعملية لآلليات اإلقليمية      
اً يتـضمن مـوجزاً      تقريـر  ،العـشرين  يف دورته الثانية و    يه،أن تقدم إل  إىل املفوضة السامية    

.  القـرار   وللتقدم الذي ُيحرز يف تنفيذ     جترى يف حلقة العمل املذكورة أعاله     للمناقشات اليت   
. ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ إىل   ١٢وسُتعقد حلقة العمل اإلقليمية يف الفترة من        

انظـر أيـضاً    () A/HRC/22/68(وسُتعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن حلقة العمل          
  ). أدناه٦٢الفقرة 

  حالة حقوق اإلنسان يف مشال مايل    
، املفوضة السامية إىل أن ترصد حالة حقوق اإلنسان         ٢٠/١٧دعا اجمللس، يف قراره       -٣١

وقـدمت املفوضـة   . يف مشال مايل وتقدم إليه تقريراً عن ذلك يف دورته احلادية والعـشرين     
وجدد اجمللـس، يف    .  للمجلس، تقريراً شفوياً عن احلالة     السامية، يف الدورة احلادية والعشرين    

ين تقريراً  والعشر يف دورته الثانية     ليهفوضة السامية لتقدم إ   ، دعوته امللحة إىل امل    ٢١/٢٥قراره  
وسـُيعرض  . مايل، وال سيما يف اجلزء الشمايل من البلد       حقوق اإلنسان يف    خطياً عن حالة    

  ). أدناه٦٨انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/33(على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان    
، أن يعقد يف دورته احلادية والعشرين حلقة نقاش         ١٨/١١٨قرر اجمللس، يف مقرره       -٣٢

يتعـاونون  بشأن مسألة التخويف أو االنتقام املرتكب يف حق األفراد واجلماعـات الـذين              
، وطلب إىل املفوضـية     تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان          أو

وسينظر اجمللس يف تقريـر املفوضـية       . أن ُتعّد تقريراً يف شكل موجز عن نتائج حلقة النقاش         
)A/HRC/22/34) ( أدناه٧٣انظر أيضاً الفقرة .(  
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  سطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقيةحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفل    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف األرض                 -٣٣

  ). أدناه٨٦انظر الفقرة ) (A/HRC/22/35(الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية 

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    
ر األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن الـسوري  ميكن الرجوع إىل تقري   -٣٤

  ). أدناه٨٧انظر الفقرة ) (A/HRC/22/36(احملتل 

  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا    
يف دورته الثانيـة     ليهفوضة السامية إىل أن تقدم إ     امل،  ١٩/٣٠دعا اجمللس، يف قراره       -٣٥

. ة حقوق اإلنسان وعن األعمال اليت اضطلع هبا مكتب املفوضية يف غينيـا            والعشرين تقريراً عن حال   
  ). أدناه٩١انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/39(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستانالتعاون التقين     
ملفوضـة الـسامية أن   ، إىل ا١٤/١٥ ويف قـراره   ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره       -٣٦

تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان             
اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان        وزيادة  يف أفغانستان، وتوفري    
إلنـسان يف  تقارير عن حالة حقـوق ا اجمللس بصورة منتظمة تقدم إىل وسيادة القانون، وأن  

إجنازات املساعدة التقنيـة يف ميـدان       عن  أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، و       
 اجمللس تقرير   عرض على وسُي. تلميذات املدارس التركيز على حالة    أن تزيد   حقوق اإلنسان، و  
  ). أدناه٩٢انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/37 (املفوضة السامية

  حقوق اإلنسانميدان  ليبيا يف املساعدة املقدمة إىل    
 أن تستطلع، بالتعاون مع احلكومـة       إىل املفوضية ،  ١٩/٣٩طلب اجمللس، يف قراره       -٣٧

حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك        ميدان  االنتقالية وبناًء على طلبها، سبل التعاون يف        الليبية  
، الثانية والعـشرين  ته  إىل أن تزّوده، يف دور    ، ودعا املفوضية    املساعدة التقنية وبناء القدرات   

االنتقالية وعما تضطلع به من أنشطة      الليبية  مبعلومات عما تقدمه من مساعدة تقنية للحكومة        
وسُتعرض على اجمللس مذكرة من األمانة بشأن هـذه املـسألة           . لبناء قدراهتا والتعاون معها   

)A/HRC/22/40) ( أدناه٩٣انظر أيضاً الفقرة .(  

  بناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسانتعزيز التعاون التقين و    
 أن تعّد تقريراً بشأن األنـشطة الـيت   فوضيةاملإىل ، ٢١/٢١طلب اجمللس، يف قراره       -٣٨

املعنية، وال سيما مكتب األمم املتحدة      األخرى  تضطلع هبا املفوضية ووكاالت األمم املتحدة       
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مية يف دعم اجلهود الـيت تبـذهلا        املعين باملخدرات واجلرمية، وعند االقتضاء، املنظمات اإلقلي      
 يف دورته الثانيـة   سلاجمل إىل   تقّدمهأن  ها القضائي وإقامة العدل، و    الدول من أجل تعزيز نظام    

وسُيعرض على اجمللس تقريـر املفوضـية   . عيةيوالعشرين، ليشكل أساساً حللقة النقاش املواض 
)A/HRC/22/32) ( أدناه٩٧ و٩٦انظر أيضاً الفقرتني .(  

 املدنية والـسياسية واالقتـصادية      ،يز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    تعز  -٣  
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف  

  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان    
م بشأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العا       -٣٩

  ). أعاله٢١انظر الفقرة ) (A/HRC/22/24(والثقافية يف مجيع البلدان 

  حلق يف مستوى معيشي مناسباالسكن الالئق كعنصر من عناصر     
، إىل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من         ١٥/٨طلب اجمللس، يف قراره       -٤٠

  إىل اجمللس، وفقـاً لربنـامج عملـه    مستوى معيشي مناسب أن تقدم تقريراًعناصر احلق يف 
 .وفقاً لربنامج عملـه    يف هذه املسألة     نظرالمواصلة  ،  ١٩/٤وقرر اجمللس، يف قراره     . السنوي

  ).Add.1-9 وA/HRC/22/46 (وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة راكيل رولنيك

  احلق يف الغذاء    
أن يواصل،  املعين باحلق يف الغذاء     إىل املقرر اخلاص    ،  ١٩/٧لس، يف قراره    طلب اجمل   -٤١

تقـاريره  واليته و كجزء من واليته، رصد تطور أزمة الغذاء العاملية، وأن يواصل، يف سياق             
 التمتع باحلق يف الغذاء، وأن ينبـه اجمللـس إىل           يف األزمة   ريأثت على   لساجملاملنتظمة، إطالع   

إىل املقرر اخلاص أن    وطلب اجمللس أيضاً    . يف هذا الصدد  إجراءات أخرى   ميكن اختاذه من     ما
وسينظر اجمللس يف تقارير    . يف دورته الثانية والعشرين    ١٩/٧القرار   تقريراً عن تنفيذ  إليه  يقدم  

  ).Add.1-6 وA/HRC/22/50(املقرر اخلاص أوليفييه دي شوتر 
ارية عـن احلـق يف الغـذاء        وميكن الرجوع أيضاً إىل دراسيت اللجنـة االستـش          -٤٢

)A/HRC/22/61أدناه٧٥ و٧٤انظر الفقرتني ) (72 و .(  
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آثار الديون اخلارجية للدول وما يتصل هبا من التزامات مالية دولية أخرى يف التمتع الكامل                   
  جبميع حقوق اإلنسان

ـ        ،  ١٩/٣٨طلب اجمللس، يف قراره       -٤٣  ةإىل اخلبري املستقل املعين بآثار الـديون اخلارجي
يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان      أخرى  دولية  الية  م من التزامات    ما يتصل هبا   و للدول

، يف دورته الثانية والعشرين، دراسة متعمقة بشأن التأثري السليب لعدم إعادة لساجملأن يقدم إىل 
 مـن   األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية على استفادة الدول القصوى            

املوارد املتاحة يف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان كافـة، وخباصـة احلقـوق االقتـصادية          
واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اعتبار خاص للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة        

ستقل، سـيفاس   وسينظر اجمللس يف التقرير املرحلي للخبري امل      . انتقالية املثقلة بالديون اخلارجية   
  ).A/HRC/22/42(لومينا 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء  

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية    
بشأن التدابري الفعالة واملمارسات الفـضلى  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية    -٤٤

) A/HRC/22/28 (لـسلمية لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجـات ا      
  ). أعاله٢٢انظر الفقرة (

  االحتجاز التعسفي    
، على أمهية عمل الفريق العامـل املعـين         ١٥/١٨ و ١٠/٩شدد اجمللس، يف قراريه       -٤٥
من أيضاً   وطلب اجمللس    .إضافيةثالث سنوات    لفترة   ته والي متديدالحتجاز التعسفي، وقرر    با

 عن أنشطته وعما يتوصل إليه من نتـائج واسـتنتاجات           الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً     
مواصلة النظر يف مسألة االحتجاز التعسفي وفقاً       ،  ٢٠/١٦وقرر اجمللس، يف قراره     . وتوصيات

  ).Add.1-3 وA/HRC/22/44(وسينظر اجمللس يف تقارير الفريق العامل . لربنامج عمله

  االختفاء القسري أو غري الطوعي    
 والية الفريق العامل املعين حبـاالت       متديد ،١٦/١٦ و ٧/١٢ قراريه   قرر اجمللس، يف    -٤٦

ع الفريق العامل على أن     وشجلفترة ثالث سنوات إضافية،       أو غري الطوعي   االختفاء القسري 
وشجع اجمللس،  .  السنوي عملالوفقاً لربنامج   إىل اجمللس    ،بانتظام تقريراً عن تنفيذ واليته    يقدم  

 يف تزويد الدول املعنيـة مبعلومـات مفيـدة      ى االستمرار لعامل عل الفريق ا ،  ٢١/٤يف قراره   
ومفصلة بشأن اّدعاءات االختفاء القسري تيسرياً للتجاوب الفوري واجلوهري مـع هـذه             

  ).Add.1-5 وA/HRC/22/45 ( وسينظر اجمللس يف تقارير الفريق العامل.البالغات
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  ة أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي    
واليـة املقـرر    لفترة ثالث سنوات أخرى     ، أن ميدد    ١٦/٢٣قراره  يف  قرر اجمللس،     -٤٧

، انية أو املهينة  اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس           
ـ  راري تق ، وفقاً لربنامج عمله السنوي،     إليه أن يقدم إىل اجمللس     وطلب ن مجيـع أنـشطته      ع

وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص خـوان إرنـستو         . ه وتوصيات هنتاجات واست همالحظاتو
  ).Add.1-6 وA/HRC/22/53 (منديس
وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير األمني العام عن عمليات صندوق األمـم املتحـدة                -٤٨

مانة بشأن وضـع الـصندوق      وإىل مذكرة األ  ) A/HRC/22/19(للتربعات لضحايا التعذيب    
اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن               

 ١٥ انظر الفقرتني ) (A/HRC/22/22(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          ضروب
  ). أعاله١٦و

  حرية الدين أو املعتقد    
، إىل املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين         ١٩/٨ و ١٦/١٣ه  يقرار يفطلب اجمللس،     -٤٩
 السنوي، وقرر أن يواصل النظر يف        اجمللس قريراً سنوياً وفقاً لربنامج عمل    املعتقد أن يقدم ت    أو

تدابري تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الـدين              
  ).Add.1-3 وA/HRC/22/51 (ر اخلاص هاينر بيليفيلتوسينظر اجمللس يف تقارير املقر. املعتقد أو

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -جيم  

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 سنوي يف إحدى دوراته العادية بشأن       ي حوار تفاعل  إجراء،  ٧/٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥٠

 التفـاعلي   حواره ، أن جيري  ١٩/١١قراره  وقرر اجمللس، يف    . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
ا السنوي القادم بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف دورته الثانية والعشرين، وأن يركز هذ             

  ).انظر املرفق ( على عمل األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى فرص العمل املتاحة هلماحلوار
ي اإلعاقة وفـرص    عمل األشخاص ذو  وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضية عن          -٥١

  ). أعاله٢٣انظر الفقرة ) (A/HRC/22/25 ( املتاحة هلمالعمل

  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية    
املفوضة السامية عن التطـورات ذات الـصلة يف هيئـات          ميكن الرجوع إىل تقرير       -٥٢

تحدة، وعن األنشطة اليت اضطلعت هبـا املفوضـية         وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم امل     
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لإلسهام يف تعزيز واحترام أحكام إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية              
  ). أعاله٢٤انظر الفقرة ) (A/HRC/22/27 (وإىل أقليات دينية ولغوية

  قضايا األقليات    
دد والية اخلبرية املستقلة املعنية     ، أن مي  ١٦/٦ و ٧/٦ و ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراراته       -٥٣

 تقارير سنوية عن أنشطتها، تتضمن    يه أن تقدم إل   هابقضايا األقليات ثالث سنوات، وطلب من     
توصيات ترمي إىل وضع استراتيجيات فعالة لتحسني تنفيذ حقوق األشخاص املنـتمني إىل             

لة توجيه أعمال املنتـدى   اخلبرية املستقواصلأن ت، ١٩/٢٣ وقرر اجمللس، يف قراره    .األقليات
 توصيات تقدم تقريراً عنها إىل أن   اواإلعداد الجتماعاته السنوية، ودع   املعين بقضايا األقليات    

 .يف املستقبل اليت ينظر فيها اجمللس     بشأن املسائل املواضيعية    وتضع توصيات   واضيعية  املنتدى امل 
  ).  Add.1-2  و  (A/HRC/22/49  إجياكوسينظر اجمللس يف تقارير اخلبرية املستقلة، ريتا 

وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املنتدى املعين بقضايا األقليات عن أعمـال دورتـه                -٥٤
  ). أدناه٧٩انظر الفقرة ) (A/HRC/22/60(اخلامسة 

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
دافعني عـن   والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة امل     متديد  ،  ١٦/٥قرر اجمللس، يف قراره       -٥٥

وسـينظر  . بانتظام إىل اجمللس  تقارير    مي تقد إليها ثالث سنوات، وطلب     فترةحقوق اإلنسان ل  
  ).Add.1-8 وA/HRC/22/47 (اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة، مارغريت سيكاغيا

  حقوق الطفل    
طفـال  ، أن ميدد والية املقررة اخلاصة املعنية ببيع األ        ١٦/١٢قرر اجمللس، يف قراره       -٥٦

وأحاط اجمللس علماً مع التقدير،     .  ثالث سنوات  لفترةيف املواد اإلباحية    و واستغالهلم يف البغاء  
وطلبت اجلمعية  . بقي املسألة قيد نظره   أن يُ ، بتقارير املقررة اخلاصة، وقرر      ١٩/٣٧يف قراره   

عية العامـة   ، إىل املقررة اخلاصة أن تواصل تقدمي تقارير إىل اجلم         ٦٧/١٥٢العامة، يف قرارها    
 وسينظر اجمللـس يف     .وجملس حقوق اإلنسان عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار أداء واليتها          

  ).Add.1-4 وA/HRC/22/54 (تقارير املقررة اخلاصة جناة معال أجميد
 بتقرير املمثلة اخلاصة لألمـني      ،١٩/٣٧، يف قراره    علماً مع التقدير  وأحاط اجمللس     -٥٧

ووفقاً لقرار اجلمعية   . ، وقرر أن يبقي املسألة قيد نظره      لعنف ضد األطفال  العام املعنية مبسألة ا   
، سينظر اجمللس يف التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العـام، مارتـا             ٦٧/١٥٢العامة  

  ).A/HRC/22/55(سانتوس بايس 
 حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل       وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير األمني العام عن           -٥٨

)A/HRC/22/30(         التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن     ، وإىل تقرير املفوضية عن حق الطفل يف
  ). أعاله٢٦ و٢٥انظر الفقرتني ) (A/HRC/22/31 (بلوغه
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أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ال يقل عـن           ،  ٧/٢٩وقرر اجمللس، يف قراره       -٥٩
علق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك      اجتماع سنوي ملدة يوم كامل ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة تت         

 التحديات يف جمال إعمال حقوق الطفل، باإلضافة إىل التدابري وأفضل املمارسات اليت             حتديد
، أثناء دورتـه    يعقد اجمللس س و .ميكن أن تعتمدها الدول واألطراف األخرى صاحبة املصلحة       

، على حـق    ١٩/٣٧ ، عمالً بقرار اجمللس   حلقة نقاش ليوم كامل سُتركز     الثانية والعشرين، 
   انظـر  ( إىل تقريـر املفوضـية       وتستند،  التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه     يف  الطفل  
  ). أعاله واملرفق٢٦الفقرة 

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -دال  

  حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون    
التحديات املشتركة اليت تواجهها الـدول يف       فوضية عن   ميكن الرجوع إىل دراسة امل      -٦٠

 جهودها الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة القـانون مـن منظـور حقـوق اإلنـسان               
)A/HRC/22/29) ( أعاله٢٨انظر الفقرة .(  

   حقوق اإلنسانميدانتعزيز التعاون الدويل يف     
تعزيز التعاون الـدويل    ب ية املتعلقة ميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة عن احللقة الدراس         -٦١

  ). أعاله٢٩انظر الفقرة ) (A/HRC/22/23 (يف ميدان حقوق اإلنسان

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
) A/HRC/22/68(ميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة عن حلقة العمل املذكورة أعاله             -٦٢

  ). أعاله٣٠انظر الفقرة (

  ية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابمحاتعزيز و    
والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق     ، متديد   ١٥/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٦٣

وطلب اجمللس،  . اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ملدة ثالث سنوات         
،  اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي     إىلقدم تقريره   ، إىل املقرر اخلاص أن ي     ١٩/١٩يف قراره   

وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص بني إميريسن .  القرار يف االعتبارذلكمع وضع مضمون    
)A/HRC/22/52.(  

وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضة السامية بشأن محايـة حقـوق اإلنـسان                -٦٤
  ). أعاله٢٧انظر الفقرة ) (A/HRC/22/26(إلرهاب واحلريات األساسية يف سياق مكافحة ا
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   التمتع حبقوق اإلنسانيفآثار الفساد السلبية     
أن يعقد يف دورته الثانية والعشرين، حلقة نقـاش         ،  ٢١/١٣قرر اجمللس، يف قراره       -٦٥

تنسق مع  ، وطلب إىل املفوضية أن       التمتع حبقوق اإلنسان   يفبشأن مسألة آثار الفساد السلبية      
ول، ومع اهليئات والوكاالت وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة لألمم           الد

املتحدة، ال سيما مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمـم املتحـدة              
اإلمنائي، ومع املنظمات الدولية، ال سيما األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، ومـع آليـات              

 اإلنسان اإلقليمية املعنية، فضالً عن اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات  حقوق
وسيعقد اجمللس  . الوطنية حلقوق اإلنسان، بغية ضمان مشاركة هذه اجلهات يف حلقة النقاش          

  ).انظر املرفق(حلقة النقاش املذكورة خالل دورته الثانية والعشرين 

  األمنية اخلاصةأنشطة الشركات العسكرية و    
، أن ينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية         ١٥/٢٦قرر اجمللس، يف قراره       -٦٦

ُتسند إليه مهمة النظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل يشمل أموراً منها خيار وضع صك 
ابة عليها،  الرقوملزم قانوناً بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ورصدها           

 مقرر الفريق العامـل     -رئيس  ، إىل   ٢١/٢٩وطلب اجمللس، يف قراره     . مبا يف ذلك مساءلتها   
احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بالنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمـي دويل بـشأن      

 أن يقدم تقريـر     عليهارقابة  الو هاتنظيم أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ورصد      
ق العامل دورتـه األوىل يف      وعقد الفري . لس يف دورته الثانية والعشرين    اجمل إىل    العامل فريقال

/      آب ١٧ إىل   ١٣، ودورته الثانية يف الفتـرة مـن         ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إىل   ٢٣ من   الفترة
  ).A/HRC/22/41(وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل . ٢٠١٢أغسطس 

  حقوق اإلنسان والبيئة    
عين مبسألة  يتعيني خبري مستقل، ملدة ثالث سنوات،       ،  ١٩/١٠قرر اجمللس، يف قراره       -٦٧

، وطلـب إىل    التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة         
يتضمن استنتاجات  تقريراً أول   لس يف دورته الثانية والعشرين      اجمل إىل   املكلف بالوالية أن يقدم   

وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، جون       .  بعد ذلك  سنوياً اً تقرير وأن يقدم ت،  وتوصيا
  ).A/HRC/22/43(نوكس 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

  حالة حقوق اإلنسان يف مشال مايل    
ـ             -٦٨ ايل ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان يف مشـال م

)A/HRC/22/33) ( أعاله٣١انظر الفقرة .(  
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  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
 املعين حبالة حقوق اإلنسان     متديد والية املقرر اخلاص   ،  ١٩/١٣قرر اجمللس، يف قراره       -٦٩

طلب إىل املقرر  سنة، و ملدة،١٦/٨يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وفقاً لقرار اجمللس 
وسينظر اجمللس  . لس وإىل اجلمعية العامة   اجملتقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل        اخلاص  

  ).A/HRC/22/57(يف تقرير املقرر اخلاص، مرزوقي دارومسان 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
خلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان     متديد والية املقرر ا   ،  ١٩/١٢قرر اجمللس، يف قراره       -٧٠

يف مجهورية إيران اإلسالمية عام آخر، وطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عـن تنفيـذ      
. لس يف دورته الثانية والعشرين، وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني           اجملواليته إىل   

 ١٨انظر أيضاً الفقرة    ) (A/HRC/22/56(وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، أمحد شهيد         
  ).أعاله

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان        ،  ١٩/٢١قرر اجمللس، يف قراره       -٧١

املقرر اخلاص إىل أن يضّمن تقريره املقبل عناصر من بينـها          ودعا  يف ميامنار ملدة سنة واحدة،      
بشأن احتياجات ميامنار، مبا يف ذلك ما يتعلق باملـساعدة التقنيـة وبنـاء              توصيات إضافية   

أن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اجلمعية العامـة        وطلب اجمللس كذلك إىل املقرر اخلاص       . القدرات
وسينظر اجمللس يف تقرير    . لس وفقاً لربنامج عمله السنوي    اجمليف دورهتا السابعة والستني وإىل      

  ).A/HRC/22/58(وماس أوخيا كينتانا املقرر اخلاص، ت

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
، إيفاد جلنة حتقيق دولية مستقلة للتحقيق يف مجيـع          ١٧/١-قرر اجمللس، يف قراره دإ      -٧٢

 يف  ٢٠١١مـارس   /منـذ آذار  املدعى ارتكاهبـا    لقانون الدويل حلقوق اإلنسان     اانتهاكات  
 ،متديد والية جلنـة التحقيـق     ،  ٢١/٢٦وقرر اجمللس، يف قراره     .  السورية اجلمهورية العربية 

 أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية              يهاوطلب إل 
وسينظر اجمللس يف تقريـر     . دورة الثانية والعشرين  الالعربية السورية يف إطار حوار تفاعلي يف        

  ).A/HRC/22/59(جلنة التحقيق 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

حلقـة  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية املوجز عن املناقشات اليت جرت خـالل               -٧٣
نقاش بشأن مسألة التخويف أو االنتقام املرتكب يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونون             ال
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انظر ) (A/HRC/22/34 (اإلنسانأو تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق           
  ). أعاله٣٢الفقرة 

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  -ألف  

  احلق يف الغذاء    
، بالدراسة األولية للجنة االستـشارية جمللـس        ١٩/٧أحاط اجمللس علماً، يف قراره        -٧٤

مارسات، االستراتيجيات وأفضل امل  : حقوق اإلنسان عن تعزيز حقوق اإلنسان لفقراء املدن       
وطلب أن ُتعرض الدراسة النهائية بشأن ذلك املوضوع علـى اجمللـس يف دورتـه الثانيـة                 

  ).A/HRC/22/61(وسُتعرض على اجمللس الدراسة النهائية للجنة . والعشرين
باملذكرة املفاهيمية اليت أعدهتا اللجنـة      ،  ١٩/٧وأحاط اجمللس علماً أيضاً، يف قراره         -٧٥

ولية عن املرأة الريفية واحلق يف الغذاء، وطلب إىل اللجنة أن تواصـل             االستشارية للدراسة األ  
وطلبت اللجنة، يف دورهتا التاسعة، إىل فريق الصياغة أن         . إجراء دراسة شاملة يف هذا الصدد     

يستكمل التقرير يف ضوء املناقشات اليت أجرهتا اللجنة يف تلك الدورة، بغية تقدمي الدراسة إىل          
وسُتعرض علـى اجمللـس الدراسـة النهائيـة للجنـة           . الثانية والعشرين اجمللس يف دورته    

)A/HRC/22/72.(  

  حقوق اإلنسان وأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني    
 دراسة عن مـسألة     عّدإىل اللجنة االستشارية أن تُ    ،  ١٨/١٠طلب اجمللس، يف قراره       -٧٦

مع  والفهم يف هذا الصدد،      تعزيز الوعي أخذ الرهائن على يد اجلماعات اإلرهابية، ألغراض        
 حقوق اإلنسان ودور التعاون اإلقليمي والـدويل يف       يف هذه املسألة    لتأثريإيالء اهتمام خاص    

على دعوة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،      واتفقت اللجنة، يف دورهتا التاسعة،      . هذا امليدان 
قوق اإلنسان واملنظمات حلالوطنية ؤسسات املمبا يف ذلك الدول األعضاء واملنظمات الدولية و

 اغري احلكومية، إىل املسامهة يف الدراسة، وطلبت إىل فريق الصياغة أن يستكملها بغية تقدميه             
مـنح اللجنـة    ،  ٢١/١٨وقرر اجمللـس، يف قـراره       . لس يف دورته الرابعة والعشرين    اجملإىل  

 اجمللس يف دورته    االستشارية مهلة إضافية لتمكينها من تقدمي تقرير مرحلي عن املوضوع إىل          
 وسـُيعرض علـى     .الثانية والعشرين، وموافاته بالدراسة النهائية يف دورته الرابعة والعشرين        

  ).A/HRC/22/70(اجمللس تقرير اللجنة املرحلي 

  تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية    
املسامهة اليت   دراسة عن    إعدادىل اللجنة االستشارية    ، إ ١٦/٣طلب اجمللس، يف قراره       -٧٧

 يف ، املتمثلة يف الكرامة واحلرية واملسؤولية    ،حتسني فهم وتقدير القيم التقليدية    ميكن أن يقدمها    
وطلبت اللجنة، يف دورهتا التاسعة، إىل فريـق الـصياغة أن           . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
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وطلبت أيـضاً إىل    ،  اليت أجرهتا اللجنة يف تلك الدورة     يستكمل الدراسة يف ضوء املناقشات      
وأحاط اجمللس علماً،   . اجمللس أن يرجئ نظره يف الدراسة النهائية إىل دورته الثانية والعشرين          

. ، بتوصية اللجنة وقرر أن خيصص هلا وقتاً إضـافياً السـتكمال الدراسـة             ٢١/٣يف قراره   
  ).A/HRC/21/71(ة الدراسة النهائية للجنوسُتعرض على اجمللس 

  إجراء تقدمي الشكاوى  -باء  
، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع ٥/١أنشأ اجمللس، مبقتضى قراره      -٧٨

 من ذلك املرفق إىل الفريق العامل املعـين         ٩٨وطُلب يف الفقرة    . الرابع من مرفق ذلك القرار    
 املقدمة مـن الفريـق العامـل املعـين          بناًء على املعلومات والتوصيات   باحلاالت أن يقوم،    

بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق            
هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدِّم إىل اجمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب 

عشرين، يف تقرير الفريق العامل املعين باحلاالت       وسينظر اجمللس، أثناء دورته الثانية وال     . اختاذه
ويف القضايا ) ٢٠١٣فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين٢٨من (عن دورته احلادية عشرة  

  .املعلقة األخرى املتصلة بإجراء تقدمي الشكاوى يف جلستني مغلقتني

  املنتدى املعين بقضايا األقليات  -جيم  
، إنشاء منتدى بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابة منرب         ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٧٩

لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية 
وإىل أقليات دينية ولغوية، يقدم مسامهات مواضيعية وخربات إىل أعمال اخلـبرية املـستقلة              

، والية املنتدى وقـرر أن يـستمر        ١٩/٢٣ اجمللس، يف قراره     وجدد. املعنية بقضايا األقليات  
وسينظر اجمللس يف   . املنتدى يف االجتماع سنوياً ملدة يومي عمل ختصص ملناقشات مواضيعية         

 ٢٨ و ٢٧، املعقـودة يف     )A/HRC/22/60(التوصيات الصادرة عن املنتدى يف دورته اخلامسة        
  ). أعاله٥٤ و٥٣ و٥٢ و٢٤ات انظر أيضاً الفقر (٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  اهليئات واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان  -دال  

  الرسائل الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة    
سُيعرض على اجمللس التقرير املتعلق بالرسائل الصادرة عـن اإلجـراءات اخلاصـة               -٨٠

)A/HRC/22/67 .(وسُيتاح التقرير الكامل على اإلنترنت.  
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  الشاملاالستعراض الدوري   -٦  

، آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٨١
وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     

/         تـشرين الثـاين    ٥أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٢٢دورته الرابعة عشرة يف الفترة مـن        
وسيدرس اجمللس ويعتمد، يف دورته الثانية والعـشرين، النتـائج النهائيـة            . ٢٠١٢  نوفمرب

، وباكـستان   )A/HRC/22/7(، وأوكرانيـا    )A/HRC/22/4(الستعراض كل من األرجنـتني      
)A/HRC/22/12(   وبنن ،)A/HRC/22/9(   وبريو ،)A/HRC/22/15(     واجلمهوريـة التـشيكية ،
)A/HRC/22/3(  ومجهوريــة كوريــا ،)A/HRC/22/10( وزامبيــا ،)A/HRC/22/13( ،       

، وغانا  )A/HRC/22/5(، وغابون   )A/HRC/22/11(، وسويسرا   )A/HRC/22/16(وسري النكا   
)A/HRC/22/6( وغواتيماال ،)A/HRC/22/8( واليابان ،)A/HRC/22/14.(  

 املتعلق بطرائق وممارسات عملية االسـتعراض الـدوري         ٩/٢وعمالً ببيان الرئيس      -٨٢
امل، فإن تقرير الفريق العامل، باإلضافة إىل آراء الدولة موضـوع االسـتعراض بـشأن       الش

أو االستنتاجات، وااللتزامات الطوعية اليت تتعهد هبا الدولة موضوع االستعراض    /التوصيات و 
والردود اليت تقدمها الدولة موضوع االستعراض، قبل اعتماد اجمللس للنتائج يف جلسته العامة،             

ائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كاٍف أثناء احلوار التفاعلي يف الفريق العامـل،               على املس 
. مجيعها سيشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة باختاذ مقرر موحد         

كما اُتفق على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء اليت تعرب عنها الدولة موضوع                
 بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الدول األعضاء والدول املشاركة بصفة مراقب           االستعراض

يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة اليت يبديها أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون، قبـل              
  .اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

عراض ، أن يظل ترتيب االسـت     ١٧/١١٩وعالوة على ذلك، قرر اجمللس، يف مقرره          -٨٣
احملدد للجولة األوىل لالستعراض هو الترتيب الذي ُيتَّبع يف اجلولة الثانية واجلوالت الالحقة،             
وأن تركز اجلولة الثانية واجلوالت الالحقة من االستعراض، يف مجلة أمـور، علـى تنفيـذ                

  .التوصيات املقبولة وتطور حالة حقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض
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  ق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقو  -٧  

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

  ١٩٦٧عام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ     
ميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة بشأن تقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق              -٨٤

  ).A/HRC/22/62(، ريتشارد فولك ١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلـوالن                 
  لسوري احملتلا

، أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق للتحقيق         ١٩/١٧قرر اجمللس، يف قراره       -٨٥
يف ما يترتب على املستوطنات اإلسرائيلية من تداعيات بالنسبة إىل احلقوق املدنية والسياسية             

ينية احملتلة،  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسط         
وسـينظر  . مبا يف ذلك القدس الشرقية، وأن تنتهي والية البعثة عند تقدمي تقريرها إىل اجمللس             

  ).A/HRC/22/63(اجمللس يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق 

  حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية    
، من املفوضة السامية أن تقدم تقارير       ١٢/١- ودإ ٩/١- يف قراريه دإ   طلب اجمللس،   -٨٦

دورية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة فيما يتصل بالقـدس    
وسينظر . ، إبقاء هذه املسألة قيد نظره     ١٩/١٦وقرر اجمللس، يف قراره     . الشرقية وقطاع غزة  

  ). أعاله٣٣انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/22/35 (يةاجمللس يف تقرير املفوضة السام

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    
إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومـات،         ،  ١٩/١٤اجمللس، يف قراره    طلب    -٨٧

وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            
 القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكـن،  ذلكظمات اإلنسانية الدولية إىل  واإلقليمية واملن 

لس يف دورتـه    اجمل إىل   مسألة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل      وأن يقدم تقريراً عن     
انظـر أيـضاً    ) (A/HRC/22/36(وسُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام       . الثانية والعشرين 

  ). أعاله٣٤الفقرة 
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  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  -ءبا  
مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورتـه الثانيـة           ،  ١٩/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٨٨

  .والعشرين

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  
الدعوة إىل عقد حلقة نقاش رفيعة املستوى، يف اليوم    ،  ٢١/٢٠قرر اجمللس، يف قراره       -٨٩

اجلزء الرفيع املستوى من دورته الثانية والعشرين، لالحتفال بالـذكرى الـسنوية            األول من   
العشرين إلعالن وبرنامج عمل فيينا، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة تنفيـذ اإلعـالن               

. وبرنامج العمل، وكذلك على اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات يف هـذا الـصدد            
أن تنظم حلقة النقاش، وتنسق مع الدول وهيئـات األمـم      ة  وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضي    

عاهدات واإلجراءات اخلاصة واآلليـات اإلقليميـة       املاملتحدة ووكاالهتا ذات الصلة وهيئات      
حلقوق اإلنسان، فضالً عن اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، واملؤسـسات              

وسيعقد اجمللس  . ة هذه اجلهات يف حلقة النقاش     الوطنية حلقوق اإلنسان، هبدف تأمني مشارك     
  ).انظر املرفق (٢٠١٣فرباير / شباط٢٥حلقة النقاش الرفيعة املستوى يف 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -٩  
  أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل     
، أن ميدد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعين         ١١/١٢قرر اجمللس، يف قراره       -٩٠

، بتقرير  ٢١/٣٣وأحاط اجمللس علماً، يف قراره      .  إلعالن وبرنامج عمل ديربان    الفعالبالتنفيذ  
 ، أن يعقد الفريق العامل دورتـه      ١٨/٢٧الفريق العامل عن دورته التاسعة، وقرر، يف قراره         

وسُتعرض على اجمللس مذكرة    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ٨العاشرة يف الفترة من     
  ).A/HRC/22/64(من األمانة تتعلق بتلك الدورة 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا    
ن حالة حقوق اإلنسان وعن األعمال اليت   املفوضة السامية ع  ميكن الرجوع إىل تقرير       -٩١

  ). أعاله٣٥انظر الفقرة ) (A/HRC/22/39 (اضطلع هبا مكتب املفوضية يف غينيا
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  يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستانالتعاون التقين     
 املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنـسان يف أفغانـستان         ميكن الرجوع إىل تقرير       -٩٢

)A/HRC/22/37) ( أعاله٣٦الفقرة انظر .(  

  املساعدة املقدمة إىل ليبيا يف ميدان حقوق اإلنسان    
ميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة بشأن املساعدة املقدمة من املفوضية إىل ليبيـا يف                -٩٣

  ). أعاله٣٧انظر الفقرة ) (A/HRC/22/40(ميدان حقوق اإلنسان 

  نسانتقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف ميدان حقوق اإل    
، إنشاء والية خبري مستقل معين حبالة حقوق اإلنسان         ١٧/٢١قرر اجمللس، يف قراره       -٩٤

عن مساعدة حكومة كـوت ديفـوار      يف إطارها   ، يكون مسؤوالً    عاميف كوت ديفوار ملدة     
، مبا يف ذلك     اجمللس قراروواجلهات الفاعلة ذات الصلة يف متابعة تنفيذ توصيات جلنة التحقيق           

 املفوضية السامية ووكاالت األمم املتحـدة       ال سيما وجهة إىل اجملتمع الدويل، و    التوصيات امل 
، متديد والية اخلبري املستقل ملدة سنة واحـدة،         ٢٠/١٩وقرر اجمللس، يف قراره     . ذات الصلة 

وطلب إىل املكلف بالوالية أن يقدم تقريره إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين وتوصـياته               
وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، دودو ديـني         .  دورته الثالثة والعشرين   إىل اجمللس يف  

)A/HRC/22/66.(  

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت    
، على طلب سلطات هاييت متديد بعثة اخلـبري         ١٩/٢وافق اجمللس، يف بيان الرئيس        -٩٥

إىل اخلبري  اجمللس أيضاً   ب  وطل. املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت ملدة سنة واحدة         
يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورتـه       يواصل بعثته يف هاييت يف املستقبل القريب وأن         املستقل أن   

  ).A/HRC/22/65 (اخلبري املستقل، ميشيل فورست وسينظر اجمللس يف تقرير. العشرينالثانية و

  انتعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنس    
، أن جيري مناقشة مواضيعية سنوية للتشجيع علـى         ١٨/١٨قرر اجمللس، يف قراره       -٩٦

. تبادل اخلربات وأفضل املمارسات والتعاون التقين يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها            
، أن يكون موضوع حلقة النقاش املواضيعية السنوية، الـيت          ٢١/٢١وقرر اجمللس، يف قراره     

تشجيع التعاون التقين من أجل تعزيز النظام       "رة الثانية والعشرين للمجلس هو      ُتعقد أثناء الدو  
  ).انظر املرفق" (القضائي وإقامة العدل بغية ضمان حقوق اإلنسان وسيادة القانون

األنشطة اليت تضطلع هبا يف دعم اجلهود       وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضية عن          -٩٧
  انظـر ) (A/HRC/22/32 (زيز نظامها القضائي وإقامـة العـدل    اليت تبذهلا الدول من أجل تع     

  ). أعاله٣٨الفقرة 
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  املرفق

حلقات النقاش واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة الثانية والعـشرين              
  جمللس حقوق اإلنسان

  املناقشة/حلقة النقاش  الوالية
١٦/٢١  

استعراض عمل وأداء جملـس حقـوق       
  اإلنسان

توى ُتعقد على مدى نصف يـوم       حلقة نقاش رفيعة املس   
بشأن تعميم منظور حقوق اإلنسان يف إطار موضـوع         

، مـع   ٢٠١٥حقوق اإلنسان وخطة التنمية ملا بعد عام        
  التركيز على اجملاالت املتصلة باحلق يف التعليم

  ١٩/١١ و٧/٩
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

حوار تفاعلي سنوي بشأن حقـوق األشـخاص ذوي         
يز على عمل األشخاص ذوي اإلعاقـة       اإلعاقة، مع الترك  

  وفرص العمل املتاحة هلم
  ١٩/٣٧ و٧/٢٩

  حقوق الطفل
مناقشة سنوية ملدة يوم كامل مع التركيز على حق الطفل          

  يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

٢١/١٣  
 يفحلقة نقاش بشأن آثار الفساد السلبية       

  التمتع حبقوق اإلنسان

 التمتع حبقـوق    يفاد السلبية   حلقة نقاش بشأن آثار الفس    
  اإلنسان

٢١/٢٠  
حلقة نقاش رفيعة املستوى لالحتفـال      
بالذكرى السنوية العـشرين العتمـاد      

  إعالن وبرنامج عمل فيينا

حلقة نقاش لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد       
  إعالن وبرنامج عمل فيينا

  ٢١/٢١ و١٨/١٨
 تعزيز التعاون التقين وبناء القـدرات يف      

  ميدان حقوق اإلنسان

مناقشة مواضيعية سنوية لتشجيع تبادل اخلربات وأفـضل        
تشجيع التعاون التقين مـن     : "املمارسات والتعاون التقين  

أجل تعزيز النظام القضائي وإقامة العدل بغيـة ضـمان          
  "حقوق اإلنسان وسيادة القانون

        
  


