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   املسائل التنظيمية واإلجرائية- ١البند 

  مكان وموعد انعقاد الدورة

 يف  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٩ي جمللس حقوق اإلنسان، الذي ُنظر فيه يف         وفقاً لربنامج العمل السنو     - ١
االجتماع التنظيمي للجولة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، من املقرر أن يعقد اجمللس دورته الثانية عشرة يف الفترة                 

  . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول١٤من 

، من  ٥/١من النظام الداخلي للمجلس، والوارد يف الفرع السابع من مرفق القرار            ) ب(٨قاً للمادة   ووف  - ٢
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨املقرر عقد االجتماع التنظيمي للدورة الثانية عشرة يف 

  جدول أعمال الدورة

تعرض علـى  وس. ٥/١يرد جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان يف الفرع اخلامس من مرفق قرار اجمللس               - ٣
  .الثانية عشرةاجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة 

  تكوين جملس حقوق اإلنسان

، )٢٠١٢(، االحتاد الروسـي  )٢٠١٠(أنغوال : )١(يتكون اجمللس يف دورته الثانية عشرة من الدول التالية   - ٤
؛ إيطاليا  )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠١٢(؛ أوروغواي   )٢٠١٠(؛ إندونيسيا   )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١١(األرجنتني  

؛ )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(؛ الربازيل   )٢٠١١(؛ البحرين   )٢٠١١(؛ باكستان   )٢٠١٠(
؛ مجهوريـة  )٢٠١٠) ( املتعددة القوميات- دولة (؛ بوليفيا )٢٠١٠(؛ البوسنة واهلرسك )٢٠١١(بوركينا فاسو  

؛ سلوفينيا  )٢٠١١(؛ سلوفاكيا   )٢٠١١(؛ زامبيا   )٢٠١٢(؛ جيبويت   )٢٠١٠ (؛ جنوب أفريقيا  )٢٠١١(كوريا  
؛ فرنـسا   )٢٠١١(؛ غانـا    )٢٠١١(؛ غابون   )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١١(؛ شيلي   )٢٠١٢(؛ السنغال   )٢٠١٠(
؛ )٢٠١٢(؛ كوبـا    )٢٠١٢(؛ الكـامريون    )٢٠١٢(؛ قريغيزستان   )٢٠١٠(؛ قطر   )٢٠١٠(؛ الفلبني   )٢٠١١(

؛ اململكة املتحـدة    )٢٠١٢( ؛ اململكة العربية السعودية   )٢٠١٢(؛ املكسيك   )٢٠١٠(؛ مصر   )٢٠١٠(مدغشقر  
؛ )٢٠١٢(؛ نيجرييـا    )٢٠١٢(؛ النـرويج    )٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١١(لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     

؛ )٢٠١٢(؛ الواليات املتحدة األمريكية )٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٢(؛ هنغاريا )٢٠١٠(؛ اهلند )٢٠١٠(نيكاراغوا 
  ).٢٠١١(اليابان 

  مكتب جملس حقوق اإلنسان

رئيس اجمللس، أليكس فـان     : ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨يرد فيما يلي تكوين اجمللس لسنته الرابعة، حىت           - ٥
وأندريه لوغار ) شيلي(كارلوس بورتاليس و، )إندونيسيا(جاين د؛ نواب الرئيس، ديان تريانسييه )بلجيكا (ميووين

  ).مصر(الرئيس واملقرر، هشام بدر ؛ نائب )سلوفينيا(
                                                      

 .تنتهي عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(
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  برنامج العمل السنوي

  من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، الوارد يف الفرع السابع من مرفـق قـرار               ) أ(٨وفقاً للمادة     - ٦
 ١٩نظر اجمللس يف برنامج عمله السنوي للسنة الرابعة يف الـدورة التنظيميـة الـيت ُعقـدت يف                    (٥/١اجمللس  
  .٢٠٠٩ يونيه/حزيران

  استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها

  .٥/١جتري عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها على النحو املبني يف قرار اجمللس   - ٧

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم

، فـإن الفريـق     ٦/١٠٢، وللشروط املبينة يف مقرر اجمللس       ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة     - ٨
تشاري سيقترح على رئيس اجمللس قائمة باملرشحني الذين سيكلفون بالواليات اليت سيتوجب أن يعني صاحباً االس

خبري مستقل يف ميدان حقوق اإلنسان وخبري مستقل معين حبالة حقوق اإلنسان : جديداً هلا يف الدورة الثانية عشرة
  .يف السودان

، سيكتمل تعيني أصحاب ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٥٣ و٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني   - ٩
وسيعني أصحاب الواليات املعنيون قبل انتهاء الـدورة        . الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد موافقة اجمللس       

  .الثانية عشرة للمجلس

  تقرير الدورة

وسيتضمن التقرير القرارات   . عتمادهسيعرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير يعده املقرر من أجل ا              -١٠
  .واملقررات اليت يتخذها اجمللس، وبيان الرئيس، فضالً عن ملخص فين للمداوالت اليت جرت خالل الدورة الثانية عشرة

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            - ٢البند 
  )٢(اإلنسان، وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

  إلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحدحقوق ا

، إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل ذلك القـرار وأن               ٦/٧طلب اجمللس، يف قراره       - ١١
اليت تلحق   القسرية املتخذة من جانب واحد       للتدابريها ويطلب معلومات عن اآلثار والعواقب السلبية        ءيلتمس آرا 

وسيعرض على اجمللس .  يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس حسب االقتضاء، وفقاً لربنامج عمله السنويسكاهنا وأنب
  ). أدناه٤٠انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/30تقرير األمني العام الوارد يف الوثيقة 
                                                      

إن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام مدرجة              )٢(
 . من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طوال الدورة٢يف إطار البند 
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  الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف           ، إىل مفوض  ١٠/٣طلب اجمللس، يف قراره       - ١٢
، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق      ات اليت أُجريت مع الدول األعضاء     دورته الثانية عشرة تقريراً عن نتائج املشاور      

انيـة  اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما ميكن أن تركز عليـه املرحلـة الث          
  .A/HRC/12/36وسُيعرض على اجمللس تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية الوارد يف الوثيقة . للربنامج العاملي

  مة األمم املتحدةوإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظ

  تقريـر يف   ، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان تقـدمي            ٦/٣٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١٣
تنفيذ هذا القرار وتقدمي توصيات حمددة بـإجراءات  اجمللس يف  عن العقبات والتحديات اليت يواجهها    ٢٠٠٨عام  

وقرر اجمللس مواصلة النظر يف كل من حقوق املرأة وإدماج منظور جنساين            . للتصدي لتلك العقبات والتحديات   
  .A/HRC/12/46 السامية الوارد يف الوثيقة وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة. وفقاً لربنامج عمله

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

، يف دراسة تتعلق حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية أعدهتا مفوضـية           ٩/١٠سينظر اجمللس، عمالً بقراره       - ١٤
الدراسـة يف الوثيقـة     األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وترد هذه             

A/HRC/12/18و Add.1.  

  احلق يف معرفة احلقيقة

، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسة شاملة            ٩/١١طلب اجمللس، يف قراره       - ١٥
 وسوف  . عشرة الثانيةتتناول أفضل املمارسات من أجل إعمال احلق يف معرفة احلقيقة، تقدَّم إىل اجمللس يف دورته                

انظر أيضاً  (A/HRC/12/19ينظر اجمللس يف الدراسة اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية والواردة يف الوثيقة 
  ). أعاله٤١الفقرة 

  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار ، إىل األمني العام أن يقدم سنوياً تقريراً ع٩/٨طلب اجمللس، يف قراره   - ١٦
وسُتعرض على اجمللس مذكرة أعدهتا األمانة تتصل بالتقرير الـوارد يف الوثيقـة             . والعوائق اليت تواَجه يف تنفيذه    

A/HRC/12/20.  

  احلق يف التنمية

جملـس حقـوق    ، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم تقريراً مؤقتاً إىل             ٦٣/١٧٨يف قرارها     - ١٧
وسوف ينظر اجمللس يف التقرير املوحد املقدم من األمني العام ومن مفوضة األمـم              . اإلنسان عن تنفيذ هذا القرار    

  ). أدناه٣٧انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/29املتحدة السامية، بصيغته الواردة يف الوثيقة 
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  مسألة عقوبة اإلعدام

، سينظر اجمللس يف تقرير األمني العام       ٢٠٠٥/٥٩ة حقوق اإلنسان     وقرار جلن  ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ١٨
  ). أدناه٤٢انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/45بشأن مسألة عقوبة اإلعدام الوارد يف الوثيقة 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

تقدِّم بانتظام تقريراً وقرر مواصلة النظر يف هـذه         ، من املفوضة السامية أن      ٧/٧طلب اجمللس، يف قراره       - ١٩
وسينظر اجمللس يف تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية الـوارد يف                . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القضية يف دورة    
A/HRC/12/22)  أدناه٤٣انظر أيضاً الفقرة .(  

  االجتماع السادس عشر لإلجراءات اخلاصة

ذكرة من األمانة حتيل مبقتضاها إىل اجمللس تقرير االجتمـاع          ، يف م  ٢/١٠٢ هعمالً مبقرر سينظر اجمللس،     - ٢٠
 A/HRC/12/47املمثلني، اخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة يرد يف الوثيقة /السادس عشر للمقررين اخلاصني

  ). أدناه٥٢انظر أيضاً الفقرة (

  مناهضة تشويه صورة األديان

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدِّم إىل اجمللس يف            إىل مفوض  ١٠/٢٢طلب اجمللس يف قراره       - ٢١
 عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديـان وتزايـد                 اًدورته الثانية عشرة تقرير   

نـة تتـصل    عرض على اجمللس مذكرة أعدهتا األما     ُتوس. التحريض والتعصب والكراهية يف أحناء عديدة من العامل       
  ). أدناه٦١انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/39بالتقرير الوارد يف الوثيقة 

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي

، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم إىل اجمللـس يف              ٩/١٩دعا اجمللس يف قراره       - ٢٢
ز من تقدِّم يف حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي وعن أنشطتها يف البلد، وأن               عما أحر  اًدورته الثانية عشرة تقرير   

. تقدِّم توصيات بشأن اآلليات املستقلة املناسبة الضرورية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بورونـدي               
 A/HRC/12/43وسيعرض على اجمللس تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الـوارد يف الوثيقـة          

  ). أدناه٦٥انظر أيضاً الفقرة (

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

، إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن دور ٩/١٥طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٣
 مساعدة حكومة كمبوديا وشعب كمبوديا على تعزيز ومنجزات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف

  ). أدناه٦٥انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/41وسيعرض على اجمللس تقرير يرد يف الوثيقة . ومحاية حقوق اإلنسان
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  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا

لسامية حلقوق اإلنسان أن تقدِّم إىل اجمللس يف دورته ، مفوضية األمم املتحدة ا٩/١٦دعا اجمللس، يف قراره   - ٢٤
 عن التقدم احملرز فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف        اًالثانية عشرة تقرير  

  ). أدناه٦٥انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/42وسُيعرض على اجمللس التقرير الوارد يف الوثيقة . هذا البلد

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتـصادية          - ٣البند 
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )أ(  

ية من تأثري سليب متابعة للدورة االستثنائية اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة مبا لتفاقم أزمة الغذاء العامل  - ٢٥
 عن تنفيذ هذا اً، من املقرر اخلاص أن يقدم تقرير٩/٦وطلب اجمللس، يف قراره . على إعالن احلق يف الغذاء للجميع

القرار إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة، يتناول التقدم احملرز والعقبات القائمة فيما يتعلق بتنفيذ التدابري وأفضل                 
وسيعرض على اجمللس . ا الدول على املستوى الوطين من أجل التصدي ألزمة الغذاء العامليةاملمارسات اليت تعتمده

  .A/HRC/12/31التقرير الذي أعده أوليفي دي شوتري املقرر اخلاص والوارد يف الوثيقة 

  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

خبري مستقل معين مبسألة احلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة           ، تعيني   ٧/٢٢قرر اجمللس، يف قراره       - ٢٦
وسُيعرض . والصرف الصحي، تشمل املهام املنوطة به تقدمي تقرير، ينطوي على استنتاجات وتوصيات إىل اجمللس             

قـة  على اجمللس، وفقاً لربنامج عمله، تقرير اخلبرية املستقلة، كاتارينـا دي ألبـو كريكـي، الـواردة يف الوثي                  
A/HRC/12/24و Add.1و Add.2.  

  تأثري األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا

 نطـاق   لُّ يف ، ك وا القائمني باإلجراءات اخلاصة املواضيعية إىل أن ينظر       ١٠/١- دعا اجمللس، يف قراره دأ      - ٢٧
االقتصادية واملالية العامليتني على إعمال مجيع حقوق اإلنـسان ال سـيما احلقـوق              واليته، يف تأثريات األزمتني     

 إىل دمج استنتاجاهتم يف هذا الصدد يف تقاريرهم العادية املقدمة إىل دعاهماالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما 
  .جملس حقوق اإلنسان وقرر أن يبقي مسألة تنفيذ هذا القرار قيد نظره

   الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفرادحقوق  )ب(  

  األطفال والرتاعات املسلحة

، إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفـال والـرتاع           ٦٣/٢٤١طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ٢٨
ديات املتبقية يف   حتاملسلح أن تواصل تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز وال              

وسينظر اجمللس يف تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العـام، راديكـا           . مواجهة اخلطة املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح     
  .A/HRC/12/49كوماراسوامي، الوارد يف الوثيقة 
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  بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل        ة املعني ة اخلاص ة، من املقرر  ٧/١٣طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٩
وسيعرض على .  إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوياقدم تقريراً عن تنفيذ واليتهتاألطفال يف املواد اإلباحية أن 

  .Add.1-3 وA/HRC/12/23اجمللس تقرير املقررة اخلاصة جناة جميد معله الوارد يف الوثيقة 

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

، من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب           ٩/٧طلب اجمللس، يف قراره       - ٣٠
األصلية، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصـلية مواصـلة                

لى حنو منسق وقرر أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته املقبلة طبقاً لربنـامج عملـه                  هامهم ع االضطالع مب 
  .Add.1-8 وA/HRC/12/34وسيعرض على اجمللس تقرير املقرر اخلاص جيمس آنايا، الوارد يف الوثيقة . السنوي

   آلية اخلرباء إعداد دراسة عن الـدروس املستخلـصة والتحـديات            ، إىل ٩/٧ اجمللس، يف قراره     بوطل  - ٣١
وسُتعرض على اجمللس   . ٢٠٠٩ حق الشعوب األصلية يف التعليم على أن ختتتم الدراسة يف عام             بإعمالفيما يتعلق   

  ). أدناه٥١انظر أيضاً الفقرة  (٥ حتت بند جدول األعمال A/HRC/12/33واردة يف الوثيقة الدراسة ال

  ص املفقودوناألشخا

، إىل اللجنة االستشارية أن ُتعّد يف وقت الحق دراسـة عـن أفـضل               ٩/١٠١طلب اجمللس، يف مقرره       - ٣٢
وعندما . املمارسات املتعلقة مبسألة األشخاص املفقودين وأن تقدم تلك الدراسة إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة              

 يف إطار بند    A/HRC/12/35بوصفها الوثيقة   لس وستصدر   اجمل، سينظر فيها    إعدادهاتنتهي اللجنة االستشارية من     
  ). أدناه٤٥انظر أيضاً الفقرة  (٥جدول األعمال 

  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

، من اللجنة االستشارية أن تضع جمموعة من املبادئ واملبادئ التوجيهيـة            ٨/١٣طلب اجمللس، يف قراره       - ٣٣
اء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم وأن تقدمها إىل اجمللس لينظر فيهـا يف شـهر    للقض
وعندما تنتهي اللجنة االستشارية من وضع مشروع املبادئ التوجيهية فإنه سُيعرض علـى         . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  ). أدناه٤٦انظر الفقرة  (٥ل  يف إطار بند جدول األعماA/HRC/12/25اجمللس وسيصدر بوصفه الوثيقة 

  حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكز االحتجاز

، عقد حلقة نقاش يف دورته الثانية عشرة تتناول مسألة حقـوق اإلنـسان              ١١/٩قرر اجمللس، يف قراره       - ٣٤
  .للمهاجرين املودعني مراكز االحتجاز
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  احلق يف التنمية  )ج(  

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل أن يقدم تقريراً إىل ٩/٢طلب اجمللس يف قراره     - ٣٥
وسُيعرض على اجمللس تقرير اخلبري املـستقل، رودي حممـد          . اجمللس يف دورته الثانية عشرة عن تنفيذ هذا القرار        

  .A/HRC/12/27رزقي، الوارد يف الوثيقة 

  احلق يف التنمية

، أن جيدِّد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل أن يستكمل املهـام               ٩/٣قرر اجمللس، يف قراره       - ٣٦
، وأن يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل دورة          ٤/٤املسندة إليه مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان        

ن جيدد أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنيـة          وقرر اجمللس أ  . مخسة أيام عمل ويقدم تقاريره إىل اجمللس      
  بإعمال احلق يف التنمية، املنشأة يف إطار الفريق العامل حىت انعقاد دورة الفريـق العامـل احلاديـة عـشرة يف                     

وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق كل دورة سبعة أيام عمل وتقدم تقاريرها إىل الفريق                . ٢٠١٠عام  
وقرر اجمللس، يف القرار نفسه، استعراض ما ُيحرز من تقدم يف تنفيذ هذا القرار على سبيل األولويـة يف                   . ملالعا

  .A/HRC/12/28وسينظر اجمللس، يف دورته الثانية عشرة، يف تقرير الفريق العامل الوارد يف الوثيقة . دوراته املقبلة

قدم من األمني العام ومن مفوضة األمم املتحدة الـسامية          ويشار يف إطار هذا البند إىل التقرير املوحد امل          - ٣٧
  ). أعاله١٧انظر الفقرة  (A/HRC/12/29حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف التنمية الوارد يف الوثيقة 

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  )د(  

  أشكال الرق املعاصرة

 أن يعيِّن ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً ُيعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ،٦/١٤قرر اجمللس، يف قراره   - ٣٨
ذلك أسبابه وعواقبه، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة وطلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن     

اليت ينبغي اختاذهـا ملكافحـة    يقدم إىل اجمللس تقارير سنوية عن أنشطة واليته مشفوعة بتوصيات تتناول التدابري             
. أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق والقضاء عليها ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات

  .Add.1 وA/HRC/12/21وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص غولنارا شاهينيان الوارد يف الوثيقة 

ضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على اآلثار الوالية املقرر اخلاّص املعين ب
  التمتع حبقوق اإلنسان

، يف تقرير املقرر اخلاص أوكيشوكو ايبينو، املعين باآلثار الضارة لنقـل            ٩/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٣٩
 التمتع حبقوق اإلنسان الـوارد يف الوثيقـة   وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على      

A/HRC/12/26و Add.1و Add.2.  
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

يشار إىل تقرير األمني العام بشأن اآلثار والعواقب السلبية املترتبة على التدابري القسرية املتخذة من جانب   - ٤٠
  ). أعاله١١انظر الفقرة  (A/HRC/12/30يقة سكان الوارد يف الوثالواحد على 

  احلق يف معرفة احلقيقة

ة بأفضل املمارسات الكفيلة باإلعمال الفعال للحق يف معرفة احلقيقة اليت أعدهتا            ـيشار إىل الدراسة الشاملة املتعلق      -٤١
  ). أعاله١٥ر أيضاً الفقرة انظ (A/HRC/12/19وق اإلنسان والواردة يف الوثيقة ـدة السامية حلقـمفوضية األمم املتح

  مسألة عقوبة اإلعدام

  انظـر أيـضاً     (A/HRC/12/45يشار إىل تقرير األمني العام عن مسألة عقوبة اإلعدام الوارد يف الوثيقة               - ٤٢
  ). أعاله١٨الفقرة 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

تحدة السامية بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق          يشار إىل تقرير مفوضة األمم امل       - ٤٣
  ). أعاله١٩انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/22مكافحة الفقر الوارد يف الوثيقة 

   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- ٤البند 

طلب اهتمام اجمللس هبا أثناء دورتـه  سوف جيري اجمللس نقاشاً عاماً حول حاالت حقوق اإلنسان اليت تت    - ٤٤
  .الثانية عشرة

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان- ٥البند 

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  )أ(  

  األشخاص املفقودون

 من اللجنة االستشارية أن ُتعد يف وقت الحـق دراسـة عـن أفـضل                ٩/١٠١طلب اجمللس يف مقرره       - ٤٥
وعنـد  . شخاص املفقودين وأن تقدم تلك الدراسة إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة       املمارسات املتعلقة مبسألة األ   

انتهاء اللجنة االستشارية من إعداد هذه الدراسة سينظر فيهـا اجمللـس وسـوف تـصدر بوصـفها الوثيقـة                    
A/HRC/12/35)  أعاله٣٢انظر أيضاً الفقرة .(  

  فراد أسرهمالقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأ

 من اللجنة االستشارية أن ُتعد جمموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على ٨/١٣طلب اجمللس يف قراره   - ٤٦
التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم وأن تقدم املشروع إىل اجمللس لكي ينظـر فيـه حبلـول                   
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سينظر فيه اجمللـس    فضع مشروع املبادئ التوجيهية      تنتهي اللجنة االستشارية من و     حنيو. ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  ). أعاله٣٣انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/25وسيصدر بوصفه الوثيقة 

  إجراء تقدمي الشكاوى  )ب(  

 إجراء تقييم الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع الرابع من مرفـق ذلـك              ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       - ٤٧
ق ذلك القرار، طلب إىل الفريق العامل املعين باحلاالت أن يقـوم، بنـاء علـى                 من مرف  ٩٨ويف الفقرة   . القرار

املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقريـر عـن األمنـاط الثابتـة             
أن يقـدم إىل اجمللـس      لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤيَّدة بأدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، و           

  .توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه

واجتمع . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣مارس إىل / آذار٣٠واجتمع الفريق العامل املعين بالبالغات يف الفترة من   - ٤٨
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ إىل ٢٢الفريق املعين باحلاالت يف الفترة من 

  . رة، يف املسائل املتعلقة بإجراء الشكاوى يف جلستني مغلقتنيوسينظر اجمللس، يف دورته الثانية عش  - ٤٩

  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  )ج(  

 إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويد اجمللس باخلربة املواضيعية املتعلقـة حبقـوق             ٦/٣٦ يف قراره    ،قرر اجمللس   - ٥٠
 ١٠وقد اجتمعت اآللية يف دورهتا الثانية يف الفترة من          . لسالشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمل      

  .A/HRC/12/32وسُيعرض على اجمللس تقرير الدورة الثانية لآللية الوارد يف الوثيقة . ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤إىل 

 إىل آلية اخلرباء إعداد الدراسة عن الدروس املستخلصة والتحديات فيمـا            ٩/٧وطلب اجمللس يف قراره       - ٥١
وسُتعرض على اجمللس . ٢٠٠٩ بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم على أن ُتخَتتم هذه الدراسة يف عام يتعلق

  ). أعاله٣١انظر الفقرة  (A/HRC/12/33هذه الدراسة الواردة يف الوثيقة 

  االجتماع السادس عشر لإلجراءات اخلاصة  )د(  

ا األمانة حتيل هبا إىل اجمللس تقريـر االجتمـاع          ، يف مذكرة أعدهت   ٢/١٠٢سينظر اجمللس، عمالً مبقرره       - ٥٢
املمثلني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة وترد هذه الدراسة يف الوثيقة           /السادس عشر للمقررين اخلاصني   

A/HRC/12/47)  أعاله٢٠انظر أيضاً الفقرة .(  

   االستعراض الدوري الشامل- ٦البند 

يب لالستعراض اخلاص بالدورات السابعة والثامنة والتاسعة للفريق العامـل          سيعمد اجمللس إىل وضع ترت      - ٥٣
  .٢٠١٠وهذا يوافق ترتيب البلدان بالنسبة لكامل سنة . املعين باالستعراض الشامل وذلك عن طريق القرعة

بعة  من ثالثة مقررين لدورات الفريق العامل السادسة والـسا         اتوسيعمد اجمللس أيضاً إىل اختيار جمموع       - ٥٤
وهذا ). ، املرفق اخلامس  A/HRC/6/22( والطرائق احملددة    ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) د(١٨والثامنة وفقاً للفقرة    

  ).٢٠١٠يونيه / حزيران-  ٢٠٠٩يونيه /حزيران(يوافق اختيار جمموعة املقررين الثالثة للدورة الرابعة للمجلس 
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للبلـدان التاليـة    ائية لعملية االستعراض الشامل     يجة النه وسينظر اجمللس، يف دورته الثانية عشرة، يف النت         - ٥٥
 مجهورية أفريقيا الوسطى وموناكو وبليز وتشاد والكونغو ومالطة وسلوفاكيا ونيوزيلندا وأفغانستان وشيلي :وهي

ا وفييت نام وأوروغواي واليمن وفانواتو وجزر القمر ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة اليت جرى استعراضه
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤يف الدورة اخلامسة للفريق العامل املعقودة يف الفترة من 

   حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى- ٧البند 

   االستثنائيةةاملتابعة املتعلقة بالدور

 بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١- قرر اجمللس، يف قراره دأ      - ٥٦
اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما االنتهاكات النامجة عن اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخـرية               

  .على قطاع غزة احملتل، أن يوِفد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي احلقائق يعيِّنها رئيس اجمللس

غولدسـتون،  . لن رئيس جملس حقوق اإلنسان عن تعيني ريتـشارد ج         ، أع ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ويف    - ٥٧
وسُيعرض علـى   . وكريستني شنكني، وهينا جيالين، ودزموند ترافريس أعضاء يف البعثة املستقلة لتقصي احلقائق           

  .A/HRC/12/48اجمللس التقرير املتعلق بتقصي احلقائق والوارد يف الوثيقة 

م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقارير دورية إىل اجمللـس            كما طلب اجمللس إىل مفوضة األم       - ٥٨
  .(A/HRC/12/37)وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية . بشأن تنفيذ ذلك القرار

   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا - ٨البند 

  إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة

ج عمله مناقشة سنوية تتناول إدماج املنظور اجلنساين يف كافة   ـ، أن يضمِّن برنام   ٦/٣٠قرر اجمللس، يف قراره       - ٥٩
وسيجري اجمللس مناقشة سنوية . جوانب عمله ويف عمل اآلليات التابعة له، ويشمل ذلك تقييم التقدم احملرز والتحديات

  .ة االستعراض الدوري الشامل أثناء دورته الثانية عشرةيركِّز فيها على إدماج املنظور اجلنساين يف آلي

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من      - ٩البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: أشكال التعصب

  مكافحة تشويه صورة األديان

كال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري     ، من املقرر اخلاص املعين باألش     ١٠/٢٢طلب اجمللس، يف قراره       - ٦٠
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن مجيع مظـاهر                    

وسُيعرض على اجمللس   . تشويه صورة األديان وخباصة اآلثار اخلطرية لكره اإلسالم على متتُّع أتباعه جبميع احلقوق            
  .A/HRC/12/38خلاص، غيثو مويغاي، الوارد يف الوثيقة تقرير املقرر ا
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وطلب اجمللس كذلك، يف نفس الوثيقة، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقـدم إىل                   - ٦١
اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديـان                    

ويشار إىل مالحظة ذات عالقة بالتقرير الوارد يف . زايد التحريض والتعصب والكراهية يف أحناء عديدة من العاملوت
  ). أعاله٢١انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/39الوثيقة 

   املساعدة التقنية وبناء القدرات- ١٠البند 

  اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لبورونديتقدمي 

، أن ميدِّد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي إىل أن ٩/١٩لس، يف قراره قرر اجمل  - ٦٢
كما دعا اجمللس اخلبري املستقل إىل تقدمي تقرير هنائي عن أنشطته إىل . يتم إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

عا اجمللس يف القرار نفسه مفوضية األمم املتحـدة الـسامية      ود. اجمللس يف الدورة اليت تلي إنشاء اللجنة املذكورة       
حلقوق اإلنسان إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز وعن أنشطتها يف البلد الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                   

  ). أعاله٢٢انظر أيضاً الفقرة (

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

، متديد والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا لفترة            ٩/١٥لس، يف قراره    قرر اجمل   - ٦٣
سنة واحدة بتعيني مقرر خاص يضطلع باملهام السابقة للممثل اخلاص لألمني العام، وطلب إىل املقرر اخلـاص أن               

وسُيعرض على اجمللس تقرير املقـرر  . نسانيقدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل الدورة الثانية عشرة جمللس حقوق اإل         
  ). أعاله٢٣انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/12/40اخلاص سوريا براساد سوبيدي، الوارد يف الوثيقة 

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

ال أن يقـدم     إىل اخلبري اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـصوم           ١٠/٣٢طلب اجمللس يف قراره       - ٦٤
وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل مشس الباري الوارد يف . استكماالً لتقريره إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس

  .A/HRC/12/44الوثيقة 

  تقارير أخرى ذات عالقة

 اخلدمات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تقدمي من قبل عدتيشار إىل التقارير اليت أُ  - ٦٥
، واألمني العام بشأن    (A/HRC/12/43)االستشارية واملساعدة التقنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف بوروندي          

دور ومنجزات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مساعدة حكومة وشعب كمبوديا على محايـة                
حدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن الربنامج الـذي         ومفوضية األمم املت   (A/HRC/12/41)وتعزيز حقوق اإلنسان    

 وهي (A/HRC/12/42)ُوِضع خبصوص حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا واألنشطة اليت مت االضطالع هبا يف هذا البلد 
  . أعاله على التوايل٢٥ و٢٤ و٢٣ من جدول األعمال ويشار إليها يف الفقرات ٢تقارير مقدمة يف إطار البند 

 -  -  -  -  -  


