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  واإلجرائية التنظيمية املسائل  -١  

  الدورة انعقاد ومكان موعد    
 يف العشرينيعقد اجمللس دورته سنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسان، وفقاً لرب  -١

  . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠١٢ يوليه/ متوز٦ إىل يونيه/ حزيران١٨الفترة من 
 من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق           )ب(٨ ووفقاً للمادة   -٢

العـشرين  ، سُيعقد االجتماع التنظيمي للدورة      ٢٠٠٧نيه  يو/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١القرار  
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٤يف 

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

   .العشريناجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة 

  اإلنسان قحقو جملس تكوين    
ـ  :)١( من الدول التاليـة    العشرينيتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته         -٤ حاد ـ االت

 ؛)٢٠١٤(؛ إندونيسيا   )٢٠١٣(؛ إكوادور   )٢٠١٣(؛ إسبانيا   )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١٢(الروسي  
 ؛)٢٠١٢(؛ بلجيكـا    )٢٠١٤(؛ إيطاليا   )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٢(؛ أوروغواي   )٢٠١٣(أنغوال  

ـ )٢٠١٤(؛ بوتسوانا )٢٠١٤(؛ بنن   )٢٠١٢(بنغالديش   ـ ـ؛ بوركين ؛ )٢٠١٤(و ـا فاس
؛ مجهورية  )٢٠١٤(؛ اجلمهورية التشيكية    )٢٠١٣(؛ تايلند   )٢٠١٤(؛ بريو   )٢٠١٣(بولندا  

 ؛)٢٠١٣(؛ سويسرا   )٢٠١٢(؛ السنغال   )٢٠١٤(؛ رومانيا   )٢٠١٢(؛ جيبويت   )٢٠١٣(مولدوفا  
؛ )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١٤(الفلبني  ؛  )٢٠١٣(؛ غواتيماال   )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١٤(شيلي  

؛ )٢٠١٤(؛ كوسـتاريكا    )٢٠١٢(؛ كوبـا    )٢٠١٢(؛ الكامريون   )٢٠١٢(قريغيزستان  
 ؛)٢٠١٢(؛ املكـسيك    )٢٠١٣(؛ ماليزيا   )٢٠١٣(؛ ليبيا   )٢٠١٤(؛ الكويت   )٢٠١٤(الكونغو  
 ؛)٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١٣(؛ موريتانيا   )٢٠١٢(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠١٣(ملديف  

؛ )٢٠١٢(؛ هنغاريا )٢٠١٤(؛ اهلند )٢٠١٢(؛ نيجرييا   )٢٠١٤(؛ النمسا   )٢٠١٢(لنرويج  ا
 .)٢٠١٢(واليات املتحدة األمريكية ال

__________ 

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

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

، وأنـدراس ديكـاين     )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 طشرو ولل ٥/١  اجمللس رارـقق  ـن مرف ـ م ٤٧وفقاً للفقرة     -٦
 أُرجيـاكو   مهفـري أومونا   يد من الس  ؤلف، سيقترح الفريق االستشاري امل    ٦/١٠٢اجمللس  

اجلمهورية ( فيدور روسوتشا    يد، والس )إندونيسيا( ديان تريانسياه دجاين     يد، والس )نيجرييا(
، والـسيدة هاريـت بـريغ       )هندوراس( روبرتو فلوريس بِرموديس     يدوالس ،)ةسلوفاكيال
للوالية اليت من املقرر تعيني من ُيكلف هبا        املرشحني  أمساء   قائمة ب  على رئيس اجمللس  ) رويجالن(

عين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة  املستقلاملبري اخليف الدورة العشرين وهي والية   
  .تمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامةبال
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ني  ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرت       -٧

. سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عند موافقة اجمللس عليه الحقاً            
  .العشرين قبل هناية الدورة ة املذكورةحب الوالياُيعيَّن صسو

  الدورة تقرير    
. ، من أجل اعتمادهةرعّده املقرُت، يف هناية دورته، مشروع تقرير  سُيعرض على اجمللس    -٨

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

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

رير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية الـسامية        تقدم مجيع تقا    -٩
.  من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طـوال الـدورة           ٢واألمني العام يف إطار البند      

. وسُينظَر يف هذه التقارير عند النظر يف بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتـضاء              
  .يت احملدد لتقدمي هذه التقاريروسيتضمن برنامج العمل التوق
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  حلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانيةلتقصي متابعة تقرير البعثة الدولية     
تقريـراً  السامية أن تقدم إىل اجمللـس      فوضة  املإىل  ،  ١٧/١٠طلب اجمللس، يف قراره       -١٠

ية إىل ضمان التنفيذ    ودعا مجيع األطراف املعن    من ذلك القرار،     ٣ختامياً عن حالة تنفيذ الفقرة      
وسينظر اجمللس يف   ). A/HRC/15/21 (الفوري لالستنتاجات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق       

  ).A/HRC/20/3/Rev.1(تقرير املفوضة السامية 

  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان     
 السامية أن تواصل إعداد وتقدمي تقرير       إىل املفوضة ،  ١٤/١٣ يف قراره    ،اجمللس طلب  -١١

 مجيـع    مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف        بشأنسنوي إىل اجمللس    
 احلقـوق   إعمال الذي دعا مجيع الدول إىل       ١٩/٥وميكن الرجوع أيضاً إىل القرار      . البلدان

 تقرير املفوضة السامية    على اجمللس سُيعرض  و .االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً    
)A/HRC/20/4و Corr.1) ( أدناه٢٥انظر أيضاً الفقرة .(   

  اإلعاقةمسألة والفتيات والنساء العنف ضد     
مواضيعية أن تعد دراسة حتليلية     إىل  املفوضية السامية   ،  ١٧/١١دعا اجمللس، يف قراره       -١٢

بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنيـة       قة،اإلعامسألة  ووالفتيات  عن مسألة العنف ضد النساء      
العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التـابع للجنـة              مبسألة  

أصـحاب واليـات    غريمها مـن    مع   واالجتماعي و  اديالتنمية االجتماعية باجمللس االقتص   
تحـدة واملنظمـات اإلقليميـة       األمـم امل   كياناتاإلجراءات اخلاصة املعنيني، ومع الدول و     

وسـينظر اجمللـس يف     . اجلهات املعنية صاحبة املصلحة   ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من      
اً ـانظـر أيـض   ) (Corr.1 و A/HRC/20/5(الدراسة املواضيعية اليت أعدهتا املفوضية السامية       

  ). أدناه٣٤ و٣٢الفقرتني 

ىل أقليات قومية أو إثنية وإىل      اص املنتمني إ  ـوق األشخ ـقاملتعلـق حب عالن  اإل    
  أقليات دينية ولغوية

 يف دورته التاسعة عـشرة حلقـة        ، نظّم جملس حقوق اإلنسان    ١٨/٣قرار  العمالً ب   -١٣
قوق األشخاص املنتمني   املتعلق حب عالن  العتماد اإل  العشرين    السنوية نقاش لالحتفال بالذكرى  

وسُيعرض على اجمللس التقرير الذي أعّدته . ويةوإىل أقليات دينية ولغ  إثنية  إىل أقليات قومية أو     
  ).A/HRC/20/6( حلقة النقاش نتائجعن املفوضة السامية يف شكل موجز 
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  حقوق اإلنسان وتغري املناخ    
 ٢٠١٢فربايـر  / شباط٢٤و ٢٣، عقدت املفوضية السامية يف   ١٨/٢٢عمالً بقرار اجمللس      -١٤

 .ري املناخ على التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان        بشأن التصدي لآلثار السلبية لتغ     حلقة دراسية 
للنظر يف إجراءات   ) A/HRC/20/7(وسُيعرض على اجمللس التقرير املتعلق هبذه احللقة الدراسية         

  .املتابعة

  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس    
املفوضة السامية أن تقدم إىل جملـس حقـوق    ، إىل١٧/٢٤طلب اجمللس، يف قراره     -١٥

. إطار حوار تفاعلي، تقريراً شامالً عن حالة حقـوق اإلنـسان يف بـيالروس             اإلنسان، يف   
  ).A/HRC/20/8(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان        ، إىل   ١٩/٢٢طلب اجمللس، يف قراره       -١٦

انظر ) (A/HRC/20/37( تقرير األمني العام     سُيعرض على اجمللس  و.  عن تنفيذ هذا القرار    تقريراً
  ). أدناه٤١أيضاً الفقرة 

  صندوق التربعات للمشاركة يف االستعراض الدوري الشاملعمليات     
 املفوضـية الـسامية أن   إىل، ١٧/١١٩ ويف مقرره ١٦/٢٢يف قراره   طلب اجمللس،   -١٧

 .ركة يف االستعراض الـدوري الـشامل      يات صندوق التربعات للمشا    عن عمل  تقدم تقريراً 
  ).A/HRC/20/39( تقرير املفوضية السامية سُيعرض على اجمللسو

   املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
لس يف تقريري األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية    اجمل، سينظر   ١٧/٩قرار  العمالً ب   -١٨

 وبشأن أنشطة جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق        (A/HRC/20/9)حقوق اإلنسان   ة  ومحايلتعزيز  
  ).A/HRC/20/10(باعتماد املؤسسات الوطنية 

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

 التاسعة عشرة حلقة نقـاش تفاعليـة        يف دورته لس  اجمل، عقد   ١٨/٢٣قرار  العمالً ب   -١٩
الرياضة واألحـداث الرياضـية     مكنة لتسخري   رفيعة املستوى إلبراز وحبث واقتراح السبل امل      
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الكربى، ال سيما األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني، يف تعزيز الوعي بـاإلعالن             
وطلب إىل املفوضية الـسامية أن      ،  العاملي حلقوق اإلنسان وفهمه وتطبيق املبادئ اجملسدة فيه       

وسُيعرض على اجمللس تقريـر املفوضـة       . تعد تقريراً يف شكل موجز عن نتائج حلقة النقاش        
  ).A/HRC/20/11(السامية 

  تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان     
ة السامية أن تواصل تقـدمي      ، إىل املفوض  ١٧/٢٠ و ١٤/٤طلب اجمللس، يف قراريه       -٢٠

املساعدة التقنية عن طريق مكتب املفوضية يف بيشكيك والعمل مع حكومـة قريغيزسـتان              
واجلهات الفاِعلة األخرى، حبسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت من شأهنا            

ن تطلع اجمللس على تدعيم قدرة قريغيزستان على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وأ     
وسينظر اجمللس يف تقريـر املفوضـة الـسامية    . تقريراً يف هذا الشأنإليه التقدم احملرز وتقدم  

)A/HRC/20/12و Corr.1.(  

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

 القتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق ا  -ألف  

 كن من الصحة البدنية والعقليةمميف التمتع بأعلى مستوى إنسان حق كل     

إنـسان   والية املقرر اخلاص املعين حبق كل       أن ميدد ،  ١٥/٢٢ه   اجمللس، يف قرار   قرر  -٢١
 ،لفترة ثالث سـنوات أخـرى      كن من الصحة البدنية والعقلية    مميف التمتع بأعلى مستوى     

 اجمللس يف تقارير املقرر      وسينظر .اجمللس إىل    سنوياً لب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً      وط
 .  Add.1-4)   و  (A/HRC/20/15   ، أناند غروفراخلاص

  تعليماحلق يف ال    
إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم أن يقـدم          ،  ١٧/٣ يف قراره    ،طلب اجمللس    -٢٢
ر اخلاص، كيشور   رير املقر اوسينظر اجمللس يف تق   . جمللس وفقاً لربنامج عمله    تقريراً إىل ا   وياًسن

  ).Add.1-3 وA/HRC/20/21 (سينغ
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على التمتـع   دولية أخرى للدول     من التزامات مالية     ما يتصل هبا  آثار الديون اخلارجية و       
  اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خبالكامل حبقوق اإلنسان، و

إىل اخلبري املستقل املعين بآثـار الـديون   ، ١٦/١٤ و١٤/٤ه  ي يف قرار  ،طلب اجمللس    -٢٣
 على التمتع الكامـل حبقـوق   دولية أخرى للدول   من التزامات مالية     ما يتصل هبا  اخلارجية و 
أن يستكشف، يف تقرير سنوي     اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      خباإلنسان، و 

التجارة وغريها من القضايا،    قضايا  لس حقوق اإلنسان، أوجه الترابط مع       قدم إىل جم  يحتليلي  
ما يتصل هبا اإليدز، عند حبث آثار الديون اخلارجية و/مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري

طلب اجمللس يف   و. قوق اإلنسان حبالتمتع الكامل   على  أخرى للدول   من التزامات مالية دولية     
، وفقاً لربنـامج عملـه      ٢٠١٢أن يقـدم إىل اجمللس يف عام         املستقل  إىل اخلبري  ١٧/٧قراره  
وسـينظر  . ومشروعاً منقحاً للمبادئ التوجيهيـة     القرارذلك  اً حتليلياً عن تنفيذ      تقرير ،السنوي

  ).Add.1-4 وA/HRC/20/23(اخلبري املستقل، سيفاس لومينا ارير اجمللس يف تق

  الفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
عنية مبسألة الفقـر    امل اخلبرية املستقلة إىل  ،  ١٧/١٣ و ٨/١١اجمللس، يف مقرريه     طلب   -٢٤

عن   تقرير سنوي  مي تقد املعنية هبذه املسألة   ، والحقاً إىل املقررة اخلاصة     اإلنسان املدقع وحقوق 
وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصـة،       . جملس حقوق اإلنسان   إىل   ين القرار تنفيذ هذين 
  ).Add.1-4 وA/HRC/20/25( الينا سيبولفيدا كارموناماريا ماغد

  احلقوق الثقافية    
، طلب اجمللس إىل اخلبرية املستقلة املعنية بتعزيز متتع اجلميـع           ١٧/١٥ ، بالقرار عمالً   -٢٥

. باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف أن تقدم تقريرها املقبل إىل اجمللس يف دورته العشرين             
املكلفة بالوالية احلالية لفترة ثـالث سـنوات        والية  ، أن ميدد    ١٩/٦ يف قراره    وقرر اجمللس، 

وسينظر اجمللس يف تقارير املقـررة اخلاصـة        . بوصفها مقررة خاصة يف جمال احلقوق الثقافية      
 ).Add.1-5 وA/HRC/20/26(احلالية، فريدة شهيد 

 ال حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعم    

فريقاً عامالً معنياً مبـسألة حقـوق اإلنـسان         ،  ١٧/٤أنشأ اجمللس، مبوجب قراره        -٢٦
 من مخسة خرباء مـستقلني،      يتألفوالشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال،        

ثالث سنوات، وطلب إىل هذا الفريق العامل أن يقدم         املتوازن لفترة،   اجلغرايف  يتميز بالتمثيل   و
وسينظر اجمللس يف تقريـر الفريـق       . ياً إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة      تقريراً سنو 

 ).A/HRC/20/29(العامل 
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 احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

 حرية الرأي والتعبري    

 إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة        ،١٢/١٦ و ٧/٣٦اجمللس، يف قراريه    طلب    -٢٧
، يف وطلب اجمللـس أيـضاً  . ريراً سنوياًـ يقدم إىل اجمللس تق   احلق يف حرية الرأي والتعبري أن     

لس وإىل اجلمعية العامة تقريراً سنوياً يتنـاول        اجملإىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل       ،  ١٦/٤قراره  
وسينظر اجمللس  . مجيع األنشطة املتصلة بواليته بغية حتقيق الفائدة القصوى من عملية اإلبالغ          

  .Add.1-6) و(A/HRC/20/17 فرانك ال رو يف تقارير املقرر اخلاص،

  استقالل القضاة واحملامني    
 املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني     إىل  ،  ١٧/٢ه  طلب اجمللس، يف قرار     -٢٨

وسـينظر اجمللـس يف     . تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله        أن تقدم   
  .Add.1-8) و(A/HRC/20/19تقارير املقررة اخلاصة، غابرييال كنول 

أن جتري، يف حـدود املـوارد        املقررة اخلاصة إىل  ،  ١٥/٣ه  طلب اجمللس، يف قرار   و  -٢٩
املتاحة وبدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عاملية لتقييم التثقيـف             

يف جمال حقوق اإلنسان للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وحمامي الـدفاع           مر  والتدريب املست 
العاّمني واحملامني، تورد فيها توصيات من أجل املتابعة املناسبة، وأن تقدم هذه الدراسـة إىل               

وسُتعرض على اجمللس الدراسة املواضيعية العاملية اليت أعدهتا املقررة       . اجمللس يف دورته العشرين   
  ).A/HRC/20/20(اخلاصة 

  حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    
إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء        ،  ٨/٣، يف قراراه    طلب اجمللس   -٣٠

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

 ).Add.1-5 وA/HRC/20/22 (يرتاكريستوف هتقارير املقرر اخلاص، 

  احلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات    
باحلق يف حريـة      املنشئ لوالية املقرر اخلاص املعين     ١٥/٢١طلب اجمللس، يف قراره       -٣١

 إىل اجمللـس     سنوياً قدم تقريراً يأن  ، إىل املقرر اخلاص     تكوين اجلمعيات يف   السلمي و  التجمع
ـ وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص، ماينـا ك        . األنشطة املتصلة بواليته  فيه  يتناول   اي ي

)A/HRC/20/27و Add.1-4.(  
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 حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -جيم  

 ة وأسبابه وعواقبهالعنف ضد املرأ    

، إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة          ١٦/٧، يف قراره     اجمللس طلب  -٣٢
وسينظر اجمللـس يف    . يوأسبابه وعواقبه أن تقدم تقريراً إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنو          

  ).Add.1-8 وA/HRC/20/16(تقارير املقررة اخلاصة، رشيدة ماجنو 

  الرجوع أيضاً إىل الدراسة املواضيعية اليت أعدهتا املفوضية السامية بـشأن مـسألة             وميكن  -٣٣
  ). أعاله١٢انظر الفقرة ) (Corr.1 وA/HRC/20/5(العنف ضد النساء والفتيات واإلعاقة 

أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد         ،  ٦/٣٠، يف قراره    قرر اجمللس و  -٣٤
ملرأة، مبا يف   اخلاصة با وم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان         اجتماع سنوي ملدة ي   

بل الدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين للتـصدي          ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قِ      
، أن  ١٧/١١وقرر اجمللـس، يف قـراره        .النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء      

وغريها من   العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه    سألة  ملعنية مب  املقررة اخلاصة ا   بالتشاور مع  ،يتوىل
إدراج موضوع سبل االنتصاف املتاحة للنساء       ،املكلّفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني    

اليت تستغرق يومـاً    و مرأةقوق اإلنسان لل  املتعلقة حب الالئي تعرضن للعنف يف املناقشة السنوية       
رين، مع التركيز على التعويضات اليت هلا قدرة علـى إحـداث            دورته العش يف أثناء   كامالً،  

ومن املقرر أن يعقد اجمللس مناقشة ملدة يوم كامل بشأن           .التغيري واملراعية لالعتبارات الثقافية   
  ).املرفق انظر (فيما يتعلق باملوضوع املشار إليه أعالهحقوق اإلنسان للمرأة 

 سةالتمييز ضد املرأة يف القانون واملمار    

 فريقاً عامالً يتألف مـن      ، ثالث سنوات  لفترة ، اجمللس ، أنشأ ١٥/٢٣قرار  العمالً ب   -٣٥
 مبسألة  ُيعىنو،  مخسة خرباء مستقلني، يتم اختيارهم على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف املتوازن          

 إىل  ق العامـل أن يقـدم     ـوطلب اجمللس إىل الفري   .  واملمارسة القانونيف  ضد املرأة   التمييز  
، هذا التمييز ارسات اجليدة إللغاء    ـاملمعن  تقريراً سنوياً   ،  العشرينلس، ابتداء من دورته     اجمل

آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظومة األمم املتحدة بـشكل          استنتاج  باالعتماد على   
بدوراتـه األوىل والثانيـة والثالثـة       املتعلقة  وسينظر اجمللس يف تقارير الفريق العامل       . أوسع

)A/HRC/20/28و Add.1.(    

 حقوق اإلنسان للمهاجرين    

إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين       ،  ٨/١٠، يف قراره    طلب اجمللس   -٣٦
 ،١٧/٢٢ومدد اجمللس، يف قـراره      . أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي         

املقرر اخلاص    إىل ١٨/٢١ره  افية، وطلب يف قر   والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات إضا      
أن يواصل جهوده الرامية إىل تعزيز ودعم حتقيق املزيد من أوجه التآزر بني الدول من أجـل                 
تدعيم التعاون يف سبيل محاية مجيع حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وأن              
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 وسينظر  .ا الدول بشأن هذه املسألة    يواصل تقدمي التقارير عن أفضل املمارسات اليت تنتهجه       
  ).Add.1 وA/HRC/20/24 (املقرر اخلاص، فرانسوا كريبواجمللس يف تقارير 

 سيما النساء واألطفال االجتار باألشخاص، ال    

ة املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،      ـ، والي ١٧/١راره  ـمدد اجمللس، يف ق     -٣٧
تقريراً سنوياً إىل اجمللس    الث سنوات، وطلب إليها أن تقدم        ث لفترةال سيما النساء واألطفال     

وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة، جـوي نغـوزي إيزيلـو            . بشأن تنفيذ هذا القرار   
)A/HRC/20/18و  dd.1-6.(   

مكافحـة كـره    بوسائل تشمل   ،  التعددية الثقافية ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق      تعزيز      
  والتعصباألجانب والتمييز

 يف حـدود املـوارد   ، يف دورته العـشرين ، أن يعقد  ١٨/٢٠، يف قراره    قرر اجمللس   -٣٨
، التعددية الثقافيـة ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق      تعزيز   حلقة نقاش بشأن مسألة      ،املتاحة

وسيعقد اجمللس حلقة نقاش بشأن     . مكافحة كره األجانب والتمييز والتعصب    بوسائل تشمل   
 ).انظر املرفق (هذه املسألة

  املواضيعية املتعلقة حبقوق اإلنسانلقضاياالترابط بني حقوق اإلنسان وا  -دال  

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

 املقرر اخلـاص املعـين      إىل ،١٩/١٩ و ١٥/١٥ و ١٣/٢٦ اجمللس، يف قراراته     طلب  -٣٩
 أن يستمر يف مجـع املعلومـات املتعلقـة        ن واحلريات األساسية  ومحاية حقوق اإلنسا   بتعزيز

وطلب  بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب         
سينظر و. هذه املعلومات وتلقيها وتبادهلا، وأن يقدم التقارير بانتظام إىل جملس حقوق اإلنسان

ـ    ، بـن إمريسـون    ايل والـسابق  ني احل  اخلاص ين املقرر تقاريريف  اجمللس   ينني ا ومـارتن ش
)A/HRC/20/14و Add.1-3.(  

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

 بيالروسحالة حقوق اإلنسان يف     

حالة حقوق اإلنـسان يف بـيالروس       ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن          -٤٠
)A/HRC/20/8) ( أعاله١٥انظر الفقرة .(  
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 اجلمهورية العربية السوريةحالة حقوق اإلنسان يف     

ا يف  ـميدد والية جلنة التحقيـق الـيت أنـشأه        أن  ،  ١٩/٢٢ يف قراره    ،لساجملقرر    -٤١
 وطلب إىل هذه اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريـراً شـفوياً عـن                ١٧/١-دإ قراره

وطلب اجمللس أيـضاً إىل     . شريناملستجدات إىل اجمللس يف حوار تفاعلي جيرى يف دورته الع         
جلنة التحقيق أن ُتجري عملية مسح لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حدثت منـذ              

، مبا يف ذلك تقدير أرقام الضحايا، وأن تضطلع بتحديث هذه العمليـة             ٢٠١١مارس  /آذار
 املـستجدات   وستقدم جلنة التحقيق تقريراً شفوياً عـن      . باستمرار، وأن تنشر نتائجها دورياً    

  .خالل الدورة العشرين
 بشأن حالـة    ١٩/٢٢ األمني العام عن تنفيذ القرار        الرجوع إىل تقرير    أيضاً ميكنو  -٤٢

 ). أعاله١٦انظر الفقرة ) (A/HRC/20/37(حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

   إلنساناللجنة االستشارية جمللس حقوق ا  -ألف  

 حق الشعوب يف السالم     

، إىل اللجنة االستشارية جمللـس حقـوق        ١٧/١٦ و ١٤/٣طلب اجمللس، يف قراريه       -٤٣
بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيـع           ،قدماإلنسان أن ت  

وأن تقـدم   اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم،            
وسُيعرض على اجمللـس    . تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته العشرين           

  ).A/HRC/20/31(تقرير اللجنة االستشارية 

 إجراء تقدمي الشكاوى  -باء  

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الـوارد يف الفـرع           ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره        -٤٤
، طُلب إىل الفريق العامل     ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   .  القرار الرابع من مرفق ذلك   

املعين باحلاالت أن يقوم، بناًء على املعلومات والتوصيات املقدَّمة من الفريق العامـل املعـين               
 فيها  بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املدعمة باألدلة املوثوق           

اذه ـما ينبغي اخت  قوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصيات بشأن           حل
  . من إجراءات

 ٢٧ إىل   ٢٣ دورته العاشرة يف الفتـرة مـن         لبالغاتوعقد الفريق العامل املعين با      -٤٥
  .٢٠١٢أبريل /نيسان
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عن دورته  حلاالت   يف تقرير الفريق العامل املعين با      العشرينوسينظر اجمللس يف دورته       -٤٦
بـإجراء تقـدمي    األخرى املتصلة   علقة  القضايا امل يف  و) ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨-٤(العاشرة  

 .الشكاوى يف جلستني مغلقتني

 اإلجراءات اخلاصة  -جيم  

سُيعرض على جملس حقوق اإلنسان تقرير اإلجراءات اخلاصة املتعلـق بالبالغـات              -٤٧
)A/HRC/20/30 .(على اإلنترنتوسيتاح التقرير الكامل . 

 االستعراض الدوري الشامل  -٦  

 عن عمليات صندوق التربعـات    ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           -٤٨
  ). أعاله١٧انظر الفقرة ) (A/HRC/20/39(ركة يف االستعراض الدوري الشامل للمشا

 األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة   -٧  

 بشأن الرتاع يف غزة لتقصي احلقائقالدولية املستقلة األمم املتحدة متابعة تقرير بعثة     

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريـراً          ١٩/١٨طلب اجمللس، يف قراره       -٤٩
السامية وسُيعرض على اجمللس التقرير املرحلي الذي أعدته املفوضة         . القرارذلك  مرحلياً عن تنفيذ    

)A/HRC/20/36.(  

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف                  
 اجلوالن السوري احملتل

أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق للتحقيق ، ١٩/١٧قرر اجمللس، يف قراره   -٥٠
ت على احلقوق املدنيـة والـسياسية       املستوطنات اإلسرائيلية من تداعيا    يترتب على    ما يف

 الفلـسطينية   ضيف مجيع أحنـاء األر    واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين      
. مبا يف ذلك القدس الشرقية، وأن تنتهي والية البعثة عند تقدمي تقريرها إىل اجمللـس         احملتلة،  

املـشار إليـه أعـاله      وسُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام بـشأن تنفيـذ القـرار             
)A/HRC/20/13.(  

  ١٩٦٧حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام     
، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان         ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       -٥١

 .(A/HRC/20/32)، ريتشارد فولك ١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
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  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  
ومحايـة  ميكن الرجوع إىل تقريري األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيـز              -٥٢

وبشأن أنشطة جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق باعتمـاد         ) A/HRC/20/9(ان  ـحقوق اإلنس 
 ).  أعاله١٨انظر الفقر ) (A/HRC/20/10(املؤسسات الوطنية 

حلقـة  كذلك إىل تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن          ن الرجوع   وميك  -٥٣
ه مـن خـالل     باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفهمه وتطبيق       املتعلقة بتعزيز الوعي   نقاشال

  ). أعاله١٩انظر الفقرة ) (A/HRC/20/11 (واملثل األعلى األومليب الرياضة

ب وما يتصل بـذلك مـن       العنصرية والتمييز العنصري وكره األجان      -٩  
   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان:أشكال التعصب

  تعصبالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من    

 املعـين باألشـكال املعاصـرة       ، إىل املقرر اخلاص   ١٦/٣٣ اجمللس، يف قراره     طلب  -٥٤
 أن يقـدم إىل جملـس        تعصب  بذلك من  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل      للعنصرية

يتناول مجيع األنشطة املتعلقة بواليته، هبـدف         سنوياً تقريراً حقوق اإلنسان واجلمعية العامة   
وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلـاص       . عملية اإلبالغ االستفادة إىل أقصى حد ممكن من       

  ).Add.1-3 وHRC/20/33/(اجلديد، موتوما روتري 
 املتعلق بعدم جواز ممارسـات معينـة        ٦٦/١٤٣ اقراره يف   ،معية العامة اجل تطلب  -٥٥

لعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل        لتساهم يف إثارة األشكال املعاصرة      
بذلك من تعصب، إىل املقرر اخلاص أن يعد تقارير عن تنفيذ هذا القرار لتقدميها إىل اجلمعية                

وسـينظر  . ستني وإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين       العامة يف دورهتا السابعة وال    
  ).A/HRC/20/38(اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص 

 برنامج األنشطة اخلاصة بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي    

إىل األمني العام أن يتيح جمللس حقوق اإلنسان يف          ،١٨/٢٧ اجمللس، يف قراره     طلب  -٥٦
، واملعنـون  ٦٥/٣٦يره املرحلي املقدم إىل اجلمعية العامة عمالً بقرارهـا      دورته العشرين تقر  

وسُيعرض على اجمللس   ". برنامج األنشطة اخلاصة بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي        "
  ).Add.1 وA/66/342(التقرير املرحلي الذي أعده األمني العام 
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  حقوق اإلنسان يدان يف م وبناء القدراتتعاون التقينالتعزيز     

 بـشأن   ة السامية إىل تقدمي عـرض سـنوي       املفوض،  ١٨/١٨دعا اجمللس، يف قراره       -٥٧
لنجاحات وأفـضل    وا املساعدة التقنية وبناء القدرات    االستعراض العام للجهود املبذولة يف جمال     

  الـسامية   املفوضـية  الـيت تبـذهلا   ما تلك   ، ال سي  املتعلقة هبذه اجلهود  املمارسات والتحديات   
 .الدورة العشرينيف أثناء وستقدم املفوضة السامية عرضاً . ذات الصلةووكاالت األمم املتحدة 

 صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان    

دة للتربعات  رئيس جملس أمناء صندوق األمم املتح      ،١٨/١٨عا اجمللس، يف قراره     د  -٥٨
سنوياً شامالً عن عمل جملس أمناء  للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان إىل أن يقدم تقريراً   

وسُيعرض على اجمللس تقرير    . الدورة العشرين الصندوق إىل جملس حقوق اإلنسان ابتداًء من        
 ).A/HRC/20/34(شاباس . رئيس جملس األمناء، ويليام أ

 هاييتحالة حقوق اإلنسان يف     

اخلـبري   متديد بعثة    على طلب السلطات اهلايتية   ،  ١٩/٢وافق اجمللس، يف بيان الرئيس        -٥٩
طلب كذلك إىل اخلبري املستقل     و. ملدة سنة واحدة  املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت        

قل، ميشيل   اخلبري املست  يوسينظر اجمللس يف تقرير   . العشرينإىل اجمللس يف دورته     أن يقدم تقريراً    
 ).Add.1 وA/HRC/20/35(فورست 

 تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان     

عن تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزسـتان  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية         -٦٠
 ). أعاله٢٠نظر أيضاً الفقرة ا) (Corr.1 وA/HRC/20/12(والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان 
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 املرفق

    جمللس حقوق اإلنسانالعشرين املقرر عقدها يف الدورة  حلقات النقاش    
 املناقشة/حلقة النقاش املقرر/القرار

١٧/١١ 

تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيـع         
ضمان بذل العنايـة    : أشكال العنف ضد املرأة   

 الواجبة يف احلماية

 

حقـوق  يوم كامل بـشأن     ملدة  ية  مناقشة سنو 
 اإلنسان للمرأة

١٨/٢٠ 

حلقة نقاش بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
التعددية الثقافية، بوسـائل تـشمل      يف سياق   

 مكافحة كره األجانب والتمييز والتعصب

 

 حلقة نقاش

        


