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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١  

  موعد ومكان انعقاد الدورة    
ـ  دورتـه عقد اجمللس   سي ، جمللس حقوق اإلنسان   السنوي العمل لربنامج وفقاً  -١  ةالثالث

 املتحدة األمم مكتب يف ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ١٤مايو إىل   /أيار ٢٧ من الفترة يف والعشرين
  .جنيف يف
 مرفق من السابع الفرع يف الوارد للمجلس، الداخلي النظام من) ب(٨ للمادة ووفقاً  -٢

ـ  للـدورة  التنظيمي االجتماع سُيعقد ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ قراره  ةالثالث
  .٢٠١٣ مايو/ أيار١٣ يف والعشرين

  جدول أعمال الدورة    
 قـرار  مرفـق  مـن  اخلـامس  لفرعا يفحقوق اإلنسان    جملس أعمال جدول يرِد  -٣

وسُتعرض على اجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمـال            . ٥/١ اجمللس
  .الدورة الثالثة والعشرين

  تكوين جملس حقوق اإلنسان    
: )١(لثة والعـشرين مـن الـدول التاليـة        يتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثا        -٤

ــا ــتني)٢٠١٥( إثيوبي ــبانيا )٢٠١٥ (؛ األرجن ــتونيا )٢٠١٣(؛ إس ؛ )٢٠١٥(؛ إس
؛ )٢٠١٤( ؛ إندونيسيا )٢٠١٥(؛ اإلمارات العربية املتحدة     )٢٠١٥(؛ أملانيا   )٢٠١٣( إكوادور
؛ )٢٠١٥(؛ باكستان   )٢٠١٤( ؛ إيطاليا )٢٠١٥(؛ آيرلندا   )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٣(أنغوال  

ــنن )٢٠١٥(الربازيــل  ــسوانا)٢٠١٤(؛ ب ــا )٢٠١٤( ؛ بوت ؛ )٢٠١٤(فاســو ؛ بوركين
؛ اجلمهوريـة   )٢٠١٥(؛ اجلبـل األسـود      )٢٠١٣(؛ تايلند   )٢٠١٤(؛ بريو   )٢٠١٣( بولندا

؛ )٢٠١٤(  رومانيا ؛)٢٠١٣(؛ مجهورية مولدوفا    )٢٠١٥(؛ مجهورية كوريا    )٢٠١٤(التشيكية  
؛ )٢٠١٥( ؛ غــابون)٢٠١٤(؛ شــيلي )٢٠١٥(؛ ســرياليون )٢٠١٣(سويــسرا 

؛ )٢٠١٥()  البوليفاريـة  -مجهوريـة   (؛ فرتويـال    )٢٠١٤(؛ الفلـبني    )٢٠١٣( غواتيماال
؛ )٢٠١٤(؛ كوسـتاريكا    )٢٠١٥(؛ كوت ديفوار    )٢٠١٥(؛ كازاخستان   )٢٠١٣( قطر

 ؛)٢٠١٣(؛ ماليزيا   )٢٠١٣(؛ ليبيا   )٢٠١٥(؛ كينيا   )٢٠١٤(؛ الكويت   )٢٠١٤(الكونغو  
ملتحـدة  ؛ الواليات ا  )٢٠١٤(؛ اهلند   )٢٠١٤(؛ النمسا   )٢٠١٣(؛ موريتانيا   )٢٠١٣(ملديف  

  .)٢٠١٥(؛ اليابان )٢٠١٥(األمريكية 
__________ 

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

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

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

  واليات وتعيينهماملكلفني باختيار     
لشروط احملـددة يف مقـرر      ول ٥/١ مـن مرفـق قـرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة     -٦

، )هنغاريـا (، سيقترح الفريق االستشاري املؤلف من السيد أندرياس ديكاين       ٦/١٠٢اجمللس  
سـكريي  . ، ورجب م  )كوبا(، وأنايانسي رودريغيس كاميخو     )جيبويت(وحممد سياد دواله    

تني على رئيس اجمللس قائمة بأمساء املرشـحني للـوالي        ) أستراليا(، وبيتر وولكوت    )األردن(
اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، واخلبري املستقل املعين حبالـة             (اجلديدتني  

  .املقرر تعيني من ُيكلف هبما يف الدورة الثالثة والعشرين) حقوق اإلنسان يف مايل
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -٧

يني املكلفني بالواليتني يف إطار اإلجراءات اخلاصة عند موافقة اجمللـس عليهمـا             سيكتمل تع 
  .وسُيعيَّن صاحبا الواليتني املذكورتني قبل هناية الدورة الثالثة والعشرين. الحقاً

  تقرير الدورة    
. سُيعرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير ُيعّده املقرر، من أجل اعتماده              -٨

ن التقرير القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الرئيس، باإلضـافة إىل            وسيتضم
  .موجز تقين ملداوالت الدورة الثالثة والعشرين

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

) املفوضة الـسامية (م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ُتقدَّم مجيع تقارير مفوضة األم      -٩
 مـن جـدول     ٢واألمني العام يف إطار البند      ) املفوضية(واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

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

  .هذه التقارير
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  االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية    
، إىل املفوضية أن تعّد تقريراً حتليلياً كل أربع سنوات          ٢٠/٢طلب اجمللس، يف قراره       -١٠

ت يتناول مسألة االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، وال سيما املستجدات واملمارسا          
الفضلى والتحديات اليت ال تزال قائمة يف هذا الشأن، وأن تقدم التقرير األول إىل اجمللس يف                

  ).A/HRC/23/22(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضية . دورته الثالثة والعشرين

  التمييز ضد املرأة    
املرأة يف ، إىل املفوضية أن تعّد تقريراً عن التمييز ضد ٢٠/٤طلب اجمللس، يف قراره   - ١١

املسائل املتصلة باجلنسية، مبا يف ذلك تأثريه على األطفال، يف إطار القانون الوطين والدويل،          
مبا يشمل أفضل املمارسات اليت تطبقها الدول وغريها من التدابري اليت تقضي على التمييز              
 ضد املرأة فيما خيص اجلنسية وتتجنب حدوث حاالت انعدام اجلنسية أو ختفـضها، قبـل          

  ).A/HRC/23/23(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية . الدورة الثالثة والعشرين للمجلس
وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد املـرأة يف                 -١٢

، وإىل االجتماع السنوي املعقود ليوم كامـل        )Add.1-2 و A/HRC/23/50(القانون واملمارسة   
  ). أدناه واملرفق٣٨ و٣٧انظر أيضاً الفقرتني (اإلنسان اخلاصة باملرأة ملناقشة حقوق 

  العنف ضد املرأة    
، سُيعرض على جملس حقوق اإلنسان تقريـر        ٥٠/١٦٦عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٣

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عن أنشطة صندوق األمـم املتحـدة               
  ).A/HRC/23/17(م اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة االستئماين لدع

، إىل املفوضية أن ُتعّد، بالتشاور مـع أصـحاب          ٢٠/١٢وطلب اجمللس، يف قراره       -١٤
أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بني آليـات        /املصلحة املعنيني، توصيات بشأن كيفية إقامة و      

ة الدولية األخرى ذات الصلة بشأن مسألة العنف ضد         اجمللس وكذلك مع العمليات احلكومي    
  ).A/HRC/23/25(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية . النساء والفتيات

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
 حلقـة   ٢٠١٢، إىل املفوضة السامية أن تعقد يف عام         ١٨/١٤طلب اجمللس، يف قراره       -١٥

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

وطلب اجمللس أيضاً، يف ذلـك القـرار، إىل     . إىل التجارب امللموسة والعملية لآلليات اإلقليمية     
م إليه، يف دورته الثانية والعشرين، تقريراً يتضمن موجزاً للمناقشات اليت           املفوضة السامية أن تقد   

وقد ُعقدت  . ستجرى يف حلقة العمل املذكورة أعاله وللتقدم الذي ُيحرز يف تنفيذ ذلك القرار            
وكما أشري إليه   . ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ١٤ إىل   ١٢حلقة العمل اإلقليمية يف الفترة من       
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، )A/HRC/22/68(مة من األمانة إىل اجمللس يف دورتـه الثانيـة والعـشرين             يف املذكرة املقد  
  ).A/HRC/23/18(سُيعرض على اجمللس التقرير الذي أعدته املفوضية عن حلقة العمل 

  حقوق الطفل    
عقد اجمللس، يف دورته الثانية والعشرين، حلقة نقاش ليوم كامل بـشأن حقـوق                 -١٦

، على حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ١٩/٣٧لس الطفل، ركزت، وفقاً لقرار اجمل   
، مذكرة مقدمة من األمانة عـن       ٢٢/٣٢وسُتعرض على اجمللس، عمالً بقراره      . ميكن بلوغه 

  ).A/HRC/23/59(اجتماع اليوم الكامل 

  آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان    
ه الثانية والعشرين، حلقة نقـاش      ، أن يعقد يف دورت    ٢١/١٣قرر اجمللس، يف قراره       -١٧

بشأن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان، وطلب إىل املفوضية أن تعـّد               
وسُيعرض على  . تقريراً موجزاً عن حلقة النقاش تقّدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين           

  ).A/HRC/23/26(اجمللس تقرير املفوضية 

  ويل يف ميدان حقوق اإلنسانتعزيز التعاون الد    
، إىل املفوضية تنظيم حلقة دراسية، قبل انعقاد الدورة         ١٩/٣٣طلب اجمللس، يف قراره       -١٨

الثانية والعشرين للمجلس، بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيهـا        
ت املعنية األخرى صاحبة    الدول ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واجلها        

 اخلرباء األكادمييون واجملتمع املـدين، باإلضـافة إىل أحـد أعـضاء اللجنـة               ومنهااملصلحة،  
وطلب اجمللس يف ذلك القرار أيضاً إىل املفوضية إعداد تقرير عن مداوالت احللقة             . االستشارية

 إليه يف املذكرة املقدمة مـن   وكما أشري . الدراسية وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين       
، سُيعرض على اجمللس التقريـر      )A/HRC/22/23(األمانة إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين        

  ).A/HRC/23/20 (٢٠١٣فرباير / شباط١٥املتعلق باحللقة الدراسية اليت ُعقدت يف 

  نسان حقوق اإل ومحايةاملؤسسات الوطنية لتعزيز    
، يف تقريري األمني العـام عـن املؤسـسات          ٢٠/١٤ بقراره   سينظر اجمللس، عمالً    -١٩

وعن أنشطة جلنة التنـسيق الدوليـة       ) A/HRC/23/27( الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
  ).A/HRC/23/28(للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

 وصـندوق   عمليات صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الـشامل             
  التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية إنفاذاً لالستعراض الدوري الشامل

، إىل املفوضية أن تقدم تقريـراً عـن عمليـات        ١٧/١١٩طلب اجمللس، يف مقرره       -٢٠
صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الشامل وصـندوق التربعـات            
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وطلب اجمللس جمدداً، يف    . قنية إنفاذاً لالستعراض الدوري الشامل    اخلاص باملساعدة املالية والت   
. ، إىل املفوضية موافاته مبعلومات خطية حمدَّثة سنوية عن عمليات الصندوقني          ١٩/٣٣قراره  

وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضية عن صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض            
ذكرة مقدمة من األمني العام عن صندوق التربعـات         ، وم )A/HRC/23/61(الدوري الشامل   

  ).A/HRC/23/60(اخلاص باملساعدة املالية والتقنية إنفاذاً لالستعراض الدوري الشامل 

  الذكرى السنوية العشرون العتماد إعالن وبرنامج عمل فيينا    
 اليوم ، الدعوة إىل عقد حلقة نقاش رفيعة املستوى، يف    ٢١/٢٠قرر اجمللس، يف قراره       -٢١

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

. وبرنامج العمل، وكذلك على اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات يف هـذا الـصدد            
يف ذلك القرار أيضاً، إىل املفوضية أن ُتعّد تقريراً عن حلقة النقاش يف شـكل          وطلب اجمللس،   

  ).A/HRC/23/29(وسُيعرض على اجمللس التقرير الذي أعدته املفوضية . موجز

  حلقة نقاش اليوم الدويل لنيلسون مانديال    
ة نقاش  ، أن يعقد، أثناء دورته احلادية والعشرين، حلق       ٢٠/١٨قرر اجمللس، يف قراره       -٢٢

رفيعة املستوى بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لقيم املصاحلة والسالم واحلرية واملساواة العرقية أن              
اً لنتائج حلقـة    موجزتسهم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وطلب إىل املفوضية أن جتّمع            

ص الـذي   وسُيعرض على اجمللس امللخ   . النقاش وتقدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين       
  ).A/HRC/23/30(أعدته املفوضية 

  تقدمي املساعدة التقنية جلنوب السودان وبناء قدراته يف جمال حقوق اإلنسان    
، إىل الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة ذات ٢١/٢٨طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٣

نية اليت تبذهلا الصلة وأصحاب املصلحة املعنيني القيام، على وجه السرعة، بدعم اجلهود الوط
، وطلب أيضاً إىل املفوضية أن تقّدم       ١٨/١٧حكومة جنوب السودان، عمالً بقرار اجمللس       

إىل اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين تقريراً كتابياً عن التقدم احملرز يف تقـدمي املـساعدة                
 تقريـر   وسينظر اجمللـس يف   . التقنية جلنوب السودان وبناء قدراته يف جمال حقوق اإلنسان        

  ).A/HRC/23/31(املفوضية 

  حالة حقوق اإلنسان يف مايل    
، إىل املفوضة السامية أن تقدم إليه، يف دورته الثالثة          ٢٢/١٨طلب اجمللس، يف قراره       -٢٤

وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة     . والعشرين، تقريراً حمدثاً عن حالة حقوق اإلنسان يف مايل        
  ).A/HRC/23/57(السامية 
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عزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والـسياسية واالقتـصادية          ت  -٣  
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف  

  احلقوق الثقافية    
ا ، متديد والية اخلبرية املستقلة ملدة ثالث سنوات بوصفه١٩/٦قرر اجمللس، يف قراره      -٢٥

، إىل املقررة اخلاصة    ٢٠/١١وطلب اجمللس، يف قراره     . مقررة خاصة يف جمال احلقوق الثقافية     
وسينظر اجمللس يف تقرير املكلفة . أن ُتقّدم تقريرها القادم إىل اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين   

  ).Add.1-2 وA/HRC/23/34(، فريدة شهيد حالياًبالوالية 

  احلق يف التعليم    
، إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم أن يقـدم           ١٧/٣ب اجمللس، يف قراره     طل  -٢٦

، حالياًوسينظر اجمللس يف تقرير املكلف بالوالية       . سنوياً تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله      
  ).Add.1-2 وA/HRC/23/35(كيشور سينغ 

  الفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
، إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقـر املـدقع          ١٧/١٣طلب اجمللس، يف قراره       -٢٧

وسينظر اجمللس يف تقريـر     . وحقوق اإلنسان أن تقدم إليه تقريراً سنوياً عن تنفيذ ذلك القرار          
  ).Add.1-2 وA/HRC/23/36 (كارمونا سيبولفيدا ماغدالينا ماريا، حالياًاملكلفة بالوالية 

ا يتصل هبا من التزامات مالية دولية أخرى يف التمتع الكامل            الديون اخلارجية للدول وم    آثار    
  حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، إىل اخلبري املستقل املعين بآثـار الـديون   ١٦/١٤ و١٤/٤طلب اجمللس، يف قراريه       -٢٨
التمتع الكامـل حبقـوق     اخلارجية للدول وما يتصل هبا من التزامات مالية دولية أخرى يف            

. اإلنسان، أن يقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة وفقاً لربامج عمل كل منهما              
، ٢٠١٣، إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللس، يف عام           ٢٠/١٠ يف قراره    لس،وطلب اجمل 

لتوجيهيـة املتعلقـة    تقريراً حتليلياً عن تنفيذ ذلك القرار وعن عملية وضع شرح للمبـادئ ا            
وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، سيفاس لومينـا         . بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان   

)A/HRC/23/37و Add.1.(  
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   كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةحق    
 حبق كل إنسان يف     ، أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين      ١٥/٢٢قرر اجمللس، يف قراره       -٢٩

التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لفترة ثالث سنوات أخرى، وطلـب              
وسينظر اجمللس يف تقرير املكلف بالوالية      . إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس        

  .  Add.1-3)   و  (A/HRC/23/41   أناند غروفر،حالياً
، إىل املقرر اخلاص أن ُيعّد دراسة عن التحـديات          ١٧/١٤ قراره   وطلب اجمللس، يف    -٣٠

القائمة فيما يتعلق باحلصول على األدوية يف سياق حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى      
ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وطرق التغلب على تلك التحديات، واملمارسات اجليدة يف             

  ).A/HRC/23/42 (حالياًة املكلف بالوالية  على اجمللس دراسعرضوسُت. هذا الصدد

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء  

   الضمريي من اخلدمة العسكريةاالستنكاف    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية عن مسألة االستنكاف الـضمريي مـن اخلدمـة          -٣١

ة يف هذا   العسكرية، وال سيما املستجدات واملمارسات الفضلى والتحديات اليت ال تزال قائم          
  ). أعاله١٠انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/22(الشأن 

   التجمع السلمي وتكوين اجلمعياتحرية    
، الذي أنشأ مبوجبه والية املقرر اخلاص املعين باحلق         ١٥/٢١طلب اجمللس، يف قراره       -٣٢

اً إىل  يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات، إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً سنوي             
، املقّرر اخلاص إىل    ٢١/١٦ودعا اجمللس، يف قراره     . اجمللس يتناول فيه األنشطة املتصلة بواليته     

أن يدرج، يف تقريره السنوي املقبل، أمهية حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات لعمـل              
ـ              صادية جهات اجملتمع املدين الفاعلة، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلعمال التدرجيي للحقوق االقت

، ماينـا كيـاي     حاليـاً وسينظر اجمللس يف تقرير املكلف بالواليـة        . واالجتماعية والثقافية 
)A/HRC/23/39و Add.1-2.(  

   الرأي والتعبريحرية    
، إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية          ١٦/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٣٣

معية العامة تقريراً سنوياً يتناول مجيـع األنـشطة         الرأي والتعبري أن يقدم إىل اجمللس وإىل اجل       
وسينظر اجمللـس يف تقريـر      . املتصلة بواليته بغية حتقيق الفائدة القصوى من عملية اإلبالغ        

  ).Add.1-2 وA/HRC/23/40(، فرانك ال رو حالياً بالوالية كلفامل
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   القضاة واحملامنياستقالل    
قررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني      ، إىل امل  ١٧/٢طلب اجمللس، يف قراره       -٣٤

وسينظر اجمللس يف تقرير املكلفة بالوالية      . تقدمي تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله       
  ).Add.1-4 وA/HRC/23/43( غابرييال كنول حالياً

   اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًحاالت    
، إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء         ٨/٣ قراره   طلب اجمللس، يف    -٣٥

ومـدد  . أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن يقدم إىل اجمللس سنوياً ما يتوصل إليه من نتـائج         
وسينظر اجمللس يف   . ، والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات إضافية       ١٧/٥اجمللس، يف قراره    

  ).Add.1-5 وA/HRC/23/47(، كريستوف هايرت اًحالي بالوالية كلفتقرير امل

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -جيم  

   ضد املرأةالتمييز    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية عن التمييز ضد املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية،               -٣٦

  ). أعاله١١فقرة انظر أيضاً ال) (A/HRC/23/23(مبا يف ذلك تأثريه على األطفال 
، طلب اجمللس إىل الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد           ١٥/٢٣وعمالً بالقرار     -٣٧

، ٢٠/٦وطلب اجمللس، يف قـراره      . املرأة يف القانون واملمارسة تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس        
مهيـة احلـق يف     إىل الفريق العامل مجلة أمور منها أن يويل، يف أداء واليته، اهتماماً خاصاً أل             

.  بوصفه مفتاَح متكني النساء والفتيات يف مجيع املناحي وضمانَ املساواة وعدم التمييز            عليمالت
وسينظر اجمللس يف تقرير الفريق العامل بشأن التمييز ضد املرأة يف احليـاة العامـة واحليـاة                 

  ).Add.1-2 وA/HRC/23/50(السياسية، مبا يف ذلك يف االنتقال السياسي 
، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد          ٦/٣٠وقرر اجمللس، يف قراره       -٣٨

اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، مبا يف               
ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من ِقبل الدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين للتـصدي                

وسيعقد اجمللس مناقشة ملدة يوم كامل يف       .  اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء     قالنتهاكات حقو 
  ).انظر املرفق(دورته الثالثة والعشرين 

   ضد املرأة وأسبابه وعواقبهالعنف    
، أن ميّدد لفترة ثالث سنوات والية املقـررة اخلاصـة           ١٦/٧قرر اجمللس، يف قراره       -٣٩

به وعواقبه، وطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها         املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبا     
 يدة، رشحالياًوسينظر اجمللس يف تقرير املكلفة بالوالية . إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي

  ).Add.1-6 وA/HRC/23/49(ماجنو 
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وميكن الرجوع أيضاً إىل التقرير املتعلق بأنشطة صندوق األمم املتحدة االسـتئماين              -٤٠
انظـر أيـضاً    ) (A/HRC/23/17(لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة          

  ). أعاله١٣الفقرة 
وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضية الذي يتضمن توصيات بشأن كيفية إقامـة               -٤١
يـة  أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بني آليات اجمللس وكذلك مع العمليات احلكومية الدول         /و

انظر أيـضاً   ) (A/HRC/23/25(األخرى ذات الصلة بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات          
  ). أعاله١٤الفقرة 

   داخلياًاملشردون    
، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        ١٤/٦دعا اجمللس، يف قراره       -٤٢

على أن تتـضمن هـذه التقـارير        إىل أن يواصل تقدمي التقارير السنوية بشأن تنفيذ واليته،          
اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبـا يف ذلـك اقتراحـات               

ودعا اجمللس، يف   .  املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت      لتدابريوتوصيات بشأن تأثري ا   
قوق اإلنـسان   ، املقرر اخلاص إىل أن يواصل حتليل التحديات املعّينة يف جمال ح           ٢٠/٩قراره  

اليت يواجهها املشردون داخلياً الذين يعيشون خارج خميمات ويف بيئات حضرية، مع مراعاة             
 وأن حيدد التحديات واملمارسات اجليدة، وأن يقدم مقترحات         عنية،حالة اجملتمعات املضيفة امل   

 دائمة   بشأن محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وإجياد حلول        أكثرمنتظم  بغية وضع هنج    
هلم يف سياق مشاركته يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وفيما يقدمه مـن تقـارير                

، حاليـاً وسينظر اجمللس يف تقرير املكلـف بالواليـة         . دورية إىل اجلمعية العامة وإىل اجمللس     
  ).Add.1–2 وA/HRC/23/44(شالوكا بياين 

   اإلنسان للمهاجرينحقوق    
، والية املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان         ١٧/١٢ب قراره   مدد اجمللس، مبوج    -٤٣

، إىل املقرر اخلاص أن     ٢٠/٣وطلب اجمللس، يف قراره     . للمهاجرين ملدة ثالث سنوات إضافية    
يواصل جهوده لتعزيز ودعم حتقيق املزيد من أوجه التآزر فيما بني الدول من أجل تـدعيم                 

نسان جلميع املهاجرين، وأن يواصل إعداد تقارير        سبيل محاية حقوق اإل    التعاون واملساعدة يف  
وسينظر اجمللـس يف    . تتضمن حلوالً عملية من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين         

  ).Add.1-4 وA/HRC/23/46(، فرانسوا كريبو حالياًتقرير املكلف بالوالية 

   باألشخاص، ال سيما النساء واألطفالاالجتار    
، والية املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،       ١٧/١جب قراره   مدد اجمللس، مبو    -٤٤

 سنوات، وطلب إىل املكلفة بالوالية تقدمي تقرير سنوي ثالثال سيما النساء واألطفال، لفترة 
، حاليـاً وسينظر اجمللـس يف تقريـر املكلفـة بالواليـة           . إىل اجمللس عن تنفيذ ذلك القرار     

  ).Add.1-4 وA/HRC/23/48 (إيزيلونغوزي  جوي
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   الطفلحقوق    
ميكن الرجوع إىل مذكرة األمانة عن اجتماع اليوم الكامل بشأن حقـوق الطفـل                -٤٥

)A/HRC/23/59) ( أعاله١٦انظر أيضاً الفقرة .(  

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -دال  

  ن اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساالترتيبات    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عـن حلقـة العمـل املـذكورة أعـاله         -٤٦

)A/HRC/23/18) ( أعاله١٥انظر أيضاً الفقرة .(  

   الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسانآثار    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية املوجز عن حلقة النقاش بشأن آثار الفساد السلبية               -٤٧

  ). أعاله١٧انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/26( حبقوق اإلنسان على التمتع

   التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسانتعزيز    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية عن احللقة الدراسية بشأن تعزيز التعاون الدويل يف               -٤٨

  ). أعاله١٨انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/20(ميدان حقوق اإلنسان 

   اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانونحقوق    
، أن ينظم حلقة نقاش بشأن التحديات املشتركة        ١٩/٣٦قرر اجمللس، عمالً بقراره       -٤٩

اليت تواجهها الدول يف إطار جهودها الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة القانون من منظور   
 جمال عمل الدول مع اجملتمع حقوق اإلنسان، وبشأن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف

وسيعقد اجمللس حلقة النقاش يف دورته الثالثة والعشرين        .  دعم هذه العمليات   أجلالدويل من   
  ).انظر املرفق(

   اإلنسان والتضامن الدويلحقوق    
، إىل اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن ٢١/١٠طلب اجمللس، يف قراره   -٥٠

، يف مجلة أمور، حتديد اجملاالت الواجب تناوهلا، واملفاهيم والقواعد الرئيسية         الدويل أن تواصل  
اليت ميكن أن تشكل أساس إطار عمل، واملمارسات اجليدة إلرشاد ما سيوضع من قـوانني               

وطلب اجمللس أيضاً، يف ذلك القرار، إىل       .  متعلقة حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل     اتوسياس
وسينظر . تقدم إليه يف دورته الثالثة والعشرين تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار          اخلبرية املستقلة أن    

  ).Add.1 وA/HRC/23/45(، فريجينيا داندان حالياًاجمللس يف تقرير املكلفة بالوالية 
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   التجارية وحقوق اإلنساناألعمال    
ملستوى ، تنظيم حلقة نقاش يشارك فيها ممثلون رفيعو ا        ٢١/٥قرر اجمللس، يف قراره       -٥١

من برامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا ذات الصلة ملناقـشة اسـتراتيجيات هنـوض              
وسيعقد اجمللـس حلقـة     . منظومة األمم املتحدة بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       

  ).انظر املرفق( والعشرين الثةالنقاش يف دورته الث

  من مؤسسات األعمال اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها حقوق    
، فريقاً عامالً معنياً مبـسألة حقـوق اإلنـسان          ١٧/٤أنشأ اجمللس، مبوجب قراره        -٥٢

والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، لفترة ثالث سنوات، وطلب إىل هذا             
قريـر  وسينظر اجمللـس يف ت    . الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس واجلمعية العامة         

  ).Add.1-2 وA/HRC/23/32(الفريق العامل 
وميكن الرجوع أيضاً إىل مذكرة األمانة عن ملخص املناقشات اليت جرت خـالل               -٥٣

 ٥ إىل   ٣املنتدى األول املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف الفترة مـن              
  ). أدناه٦٠ة انظر أيضاً الفقر) (A/HRC/23/33 (٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

   حقوق اإلنسان يف بيالروسحالة    
، تعيني مقرر خاص لرصد حالة حقوق اإلنـسان يف          ٢٠/١٣قرر اجمللس، يف قراره       -٥٤

بيالروس وتقدمي توصيات من أجل حتسينها، ورفع تقرير سنوي إىل اجمللس واجلمعية العامـة              
، حاليـاً وسـينظر اجمللـس يف تقريـر املكلـف بالواليـة            . لربنامج عمل كل منهما   وفقاً  

  ).A/HRC/23/52(هارازيت  ميكلوس

   حقوق اإلنسان يف إريترياحالة    
، تعيني مقرر خاص معين حبالة حقوق اإلنـسان يف          ٢٠/٢٠قرر اجمللس، يف قراره       -٥٥

وسينظر اجمللـس   . ورته الثالثة والعشرين  إريتريا ملدة سنة واحدة، يقدم تقريراً إىل اجمللس يف د         
  ).A/HRC/23/53(كيثاروث . ، شيال بحالياًتقرير املكلفة بالوالية  يف

   حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السوريةحالة    
، متديد والية جلنة التحقيق الدولية املـستقلة بـشأن          ٢٢/٢٤قرر اجمللس، يف قراره       -٥٦

انتهاكات  للتحقيق يف مجيع     ١٧/١-لقرار دإ  اليت أنشأها مبوجب ا    اجلمهورية العربية السورية،  
 يف اجلمهورية العربية    ٢٠١١مارس  /منذ آذار املدَّعى ارتكاهبا   لقانون الدويل حلقوق اإلنسان     ا
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 إىل جلنة التحقيق أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقوق              بالسورية، وطل 
 السورية يف إطار حـوار تفـاعلي يف دورة اجمللـس الثالثـة              اإلنسان يف اجلمهورية العربية   

وطلب اجمللس أيضاً، يف ذلك القرار، إىل جلنة التحقيق أن تواصل حتديث عمليـة              . والعشرين
 اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف تهاكاتاملسح اليت تقوم هبا لالن 

وسينظر اجمللـس يف تقريـر جلنـة        . تائج العملية دورياً   الضحايا، وتنشر ن   عدادذلك تقدير أ  
  ).A/HRC/23/58(التحقيق 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  
، حلقة نقاش بشأن إسهام الربملانات يف عمله        ٢٢/١٥سيعقد اجمللس، عمالً بقراره       -٥٧

  ).انظر املرفق(ويف استعراضه الدوري الشامل 

  اإلجراءات اخلاصة  -ألف  
). A/HRC/23/51(على اجمللس تقرير اإلجراءات اخلاصة املتعلق بالبالغات        سُيعرض    -٥٨

  .وسيتاح التقرير الكامل على اإلنترنت

  احملفل االجتماعي  -باء  
 تشرين  ٣ إىل   ١، املعقودة يف الفترة من      ٢٠١٢ركزت دورة احملفل االجتماعي لعام        -٥٩

 اللتني يكون حمورمها اإلنـسان يف       التنمية واحلوكمة العاملية  ) أ(، على   ٢٠١٢أكتوبر  /األول
تعزيز التدابري واإلجراءات الراميـة إىل      ) ب(عصر يشهد حتديات متعددة وحتوالً اجتماعياً؛       

 القائمة على املشاركة واحلوكمة الدميقراطية، مبا يف ذلك عن طريق الدور الذي             ميةحتقيق التن 
يات الـشعبية واحملليـة والوطنيـة؛       يقوم به اجملتمع املدين واحلركات االجتماعية على املستو       

تدعيم بيئة عاملية مساعدة للتنمية، بوسائل منها النظام املايل الدويل الذي ينبغي أن يدعم               )ج(
النمو االقتصادي املطرد والشامل واملنصف، والتنمية املستدامة واستئصال اجلوع والفقـر يف            

وسينظر . قة جلميع مصادر متويل التنمية    البلدان النامية، مع السماح يف الوقت ذاته بتعبئة متس        
  ).A/HRC/23/54(اجمللس يف تقرير احملفل عن الدورة 

  املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -جيم  
، إنشاء منتدى معين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ١٧/٤قرر اجمللس، يف قراره   -٦٠

حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن        بتوجيه من الفريق العامل املعين مبسألة       
مؤسسات األعمال ملناقشة االجتاهات والتحديات القائمة يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهيـة            
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 التجارية وحقوق اإلنسان، وتشجيع احلوار والتعاون بشأن القضايا املرتبطة          ألعمالاملتعلقة با 
ك التحديات اليت تعترض بعض القطاعـات،       باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذل      

. والبيئات التشغيلية أو املتعلقة حبقوق أو فئات معينة، وكذا حتديـد املمارسـات اجليـدة              
 املناقشات اليت جـرت يف دورة       موجز مقدمة من األمانة بشأن      كرةوسُتعرض على اجمللس مذ   

  ).A/HRC/23/33 (٢٠١٢مرب ديس/ كانون األول٥ إىل ٣املنتدى األوىل املعقودة يف الفترة من 

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلق يف السالم  -دال  
، إىل جلنته االستشارية أن تطرح مشروع       ١٧/١٦ و ١٤/٣طلب اجمللس، يف قراريه       -٦١

إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم، وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الـشأن إىل                 
، إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العـضوية         ٢٠/١٥وقرر اجمللس، يف قراره     . جمللسا

 حول مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن احلق يف الـسالم،  لتدرجيييكلف بوالية التفاوض ا  
وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريـق      . باالستناد إىل املشروع الذي قدمته اللجنة االستشارية      

 ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢١ إىل   ١٨ األوىل املعقـودة يف الفتـرة مـن          العامل عن دورته  
)A/HRC/23/55.(  

  االستعراض الدوري الشامل  -٦  
، آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٦٢

الشامل وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري       . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     
. ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢١دورته اخلامسة عشرة يف الفترة من       

 دورته الثالثة والعشرين، النتائج النهائية الستعراض كل من اإلمـارات           يفوسيدرس اجمللس،   
، )A/HRC/23/8(، والبـهاما    )A/HRC/23/11(، وبربـادوس    )A/HRC/23/13 (العربية املتحـدة  

األسود  ، واجلبل )A/HRC/23/4(، وتونغا   )A/HRC/23/9(، وبوروندي   )A/HRC/23/7(وبوتسوانا  
)A/HRC/23/12(   ورومانيا ،)A/HRC/23/5(   وصربيا ،)A/HRC/23/15( وفرنسا ، )A/HRC/23/3( ،

  ).A/HRC/23/6(، ومايل )A/HRC/23/14(، وليختنشتاين )A/HRC/23/10(ولكسمربغ 
علق بطرائق وممارسات عملية االسـتعراض الـدوري         املت ٩/٢وعمالً ببيان الرئيس      -٦٣

تتألف نتيجة االستعراض اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة باختاذ مقرر موحد            الشامل،  
أو /من تقرير الفريق العامل باإلضافة إىل آراء الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و            

دمته قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللـس يف         االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما ق      
اجللسة العامة من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل التحـاور                

 أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس مـوجز  ىواُتفق أيضاً عل. الذي جرى يف إطار الفريق العامل    
ض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الـدول       لآلراء اليت تعرب عنها الدولة موضوع االستعرا      
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األعضاء والدول املشاركة بصفة مراقب يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة اليت يبـديها              
  . العامةجللسةأصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون، قبل اعتماد النتائج يف ا

ـ / كانون الثاين  ٢٩وقرر اجمللس، يف اجتماعه التنظيمي املعقود يف          -٦٤ ، أن  ٢٠١٣اير  ين
يطلب إىل رئيسه أن يتخذ مجيع اخلطوات والتدابري املناسبة، وفقاً لواليتـه، حلـث الدولـة                
موضوع االستعراض، وهي إسرائيل، على استئناف تعاوهنا مع آلية االسـتعراض الـدوري             

وقرر اجمللس، يف املقرر نفـسه، أن ينظـر، يف          .  عن نتائج جهوده   يراًالشامل، وأن يقدم تقر   
ه الثالثة والعشرين على أبعد تقدير، يف اختاذ أية خطوات قد تعترب مناسبة يف ضوء أحكام دورت

  .٥/١ وقرار اجمللس ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة 
وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضية عن عمليات صندوق التربعـات اخلـاص               -٦٥

ذكرة املقدمة من األمني العام ، وامل)A/HRC/23/61(باملشاركة يف االستعراض الدوري الشامل    
عن عمليات صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية إنفاذاً لالستعراض الـدوري            

  ). أعاله٢٠انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/60(الشامل 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى  -٧  

  ١٩٦٧ضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  حقوق اإلنسان يف األراحالة    
، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان         ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       -٦٦

  ).A/HRC/23/21(، ريتشارد فولك ١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

  يز حقوق اإلنسان ومحايتها الوطنية لتعزاملؤسسات    
ميكن الرجوع إىل تقريري األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة               -٦٧

وبشأن أنشطة جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية       ) A/HRC/23/27(حقوق اإلنسـان   
  ). أعاله١٩انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/28(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

   السنوية العشرون العتماد إعالن وبرنامج عمل فيينارىالذك    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية املوجز عن حلقة النقاش الرفيعة املستوى لالحتفال              -٦٨

بالذكرى السنوية العشرين العتماد إعالن وبرنامج عمل فيينا، املعقودة يف الـدورة الثانيـة              
  ). أعاله٢١رة انظر أيضاً الفق) (A/HRC/23/29(والعشرين 
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -٩  
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: أشكال التعصب

   نقاش اليوم الدويل لنيلسون مانديالحلقة    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية املوجز عن حلقة النقاش الرفيعة املـستوى بـشأن      -٦٩

يت ميكن هبا لقيم املصاحلة والسالم واحلرية واملساواة العرقية أن تـسهم يف تعزيـز               الكيفية ال 
انظر أيـضاً   ) (A/HRC/23/30(ومحاية حقوق اإلنسان، املعقودة يف الدورة احلادية والعشرين         

  ). أعاله٢٢الفقرة 

   والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية    
، إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية         ١٦/٣٣ يف قراره    طلب اجمللس،   -٧٠

والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إىل اجمللـس واجلمعيـة                
. بـالغ العامة تقريراً سنوياً عن مجيع األنشطة املتعلقة بواليته هبدف حتقيق أقصى فوائد عملية اإل             

  ).Add.1-3 وA/HRC/23/56(، موتوما روتريي حالياً تقرير املكلف بالوالية وسينظر اجمللس يف
عـدم جـواز    :  بشأن متجيد النازيـة    ٦٧/١٥٤وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٧١

 هلعنصرية والتمييز العنـصري وكـر     ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة من ا        
 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إىل      

 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن ُيعّد تقريراً عن تنفيذ ذلك كرهوالتمييز العنصري، و
القرار، لتقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني وإىل جملس حقوق اإلنـسان يف               

  ).A/HRC/23/24 (حالياًيف تقرير املكلف بالوالية وسينظر اجمللس . دورته الثالثة والعشرين

   وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة    
، أن ميدد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعين         ١١/١٢قرر اجمللس، يف قراره       -٧٢

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

وسُيعرض على اجمللس تقرير    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ٨ يف الفترة من     ةالعاشر
  ).A/HRC/23/19(الفريق العامل عن تلك الدورة 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  ة التقنية جلنوب السودان وبناء قدراته يف جمال حقوق اإلنسان املساعدتقدمي    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية عن تقدمي املساعدة التقنية جلنوب السودان وبنـاء               -٧٣

  ). أعاله٢٣انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/23/31(قدراته يف جمال حقوق اإلنسان 
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   حقوق اإلنسان يف مايلحالة    
ىل تقرير املفوضة السامية عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مـايل              ميكن الرجوع إ    -٧٤

)A/HRC/23/57) ( أعاله٢٤انظر أيضاً الفقرة .(  

   حقوق اإلنسان يف كوت ديفوارحالة    
، متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان ٢٠/١٩قرر اجمللس، يف قراره   -٧٥

 املستقل أن يقدم تقريره إىل اجمللس يف دورتـه          يف كوت ديفوار ملدة سنة، وطلب إىل اخلبري       
وسُتعرض علـى اجمللـس     . الثانية والعشرين ويقدم توصياته يف دورة اجمللس الثالثة والعشرين        

  ).A/HRC/23/38(، دودو ديان حالياً املكلف بالوالية تتوصيا

   التعاون التقين وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسانتعزيز    
، املفوضة السامية إىل تقدمي عرض سـنوي بـشأن          ١٨/١٨، يف قراره    دعا اجمللس   -٧٦

االستعراض العام للجهود املبذولة يف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات والنجاحات وأفضل            
املمارسات والتحديات املتعلقة هبذه اجلهود، ال سيما تلك اليت تبذهلا املفوضـية ووكـاالت              

  .قدم املفوضة السامية عرضاً يف أثناء الدورة الثالثة والعشرينوست.  الصلةذاتاألمم املتحدة 
   األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسانصندوق

، رئيس جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات        ١٨/١٨دعا اجمللس، يف قراره       -٧٧
راً سنوياً شامالً عن عمل جملس أمناء للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان إىل أن يقدم تقري   

شاباس، جملس  . وسُيطلع رئيس جملس األمناء، ويليام أ     . الصندوق إىل جملس حقوق اإلنسان    
  . على عمل صندوق التربعاتانحقوق اإلنس
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  املرفق

 النقاش املقرَّر عقدها يف الدورة الثالثـة والعـشرين جمللـس            حلقات    
  اإلنسان حقوق
  املناقشة/لنقاشحلقة ا  املقرر/القرار
٦/٣٠  

 حقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة علـى        إدماج
 نطاق منظومة األمم املتحدة

  
 سنوية ليوم كامل بشأن حقوق اإلنسان       مناقشة

  اخلاصة باملرأة
١٩/٣٦  

   اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانونحقوق
  

 نقاش بشأن التحديات املـشتركة الـيت        حلقة
ا الراميـة إىل    تواجهها الدول يف إطار جهوده    

ضمان الدميقراطية وسيادة القانون من منظـور       
 حقوق اإلنسان

٢١/٥  
 منظومة األمـم املتحـدة ككـل يف         مسامهة

النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقـوق      
اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة      

 باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

  
وض منظومة   نقاش بشأن استراتيجيات هن    حلقة

األمم املتحدة بربنـامج األعمـال التجاريـة        
 اإلنسان وحقوق

٢٢/١٥  
 الربملانات يف أعمال جملـس حقـوق        إسهام

 اإلنسان ويف استعراضه الدوري الشامل

  
 نقاش بـشأن إسـهام الربملانـات يفحلقة
جملس حقوق اإلنسان ويف استعراضه أعمال

 الدوري الشامل

        


