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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١  

  يخ ومكان انعقاد الدورةتار    
 ٢١الـذي نظـر فيـه يف        جمللس حقوق اإلنـسان،     وفقاً لربنامج العمل السنوي       -١

لمجلس، يعقد اجمللس دورتـه   ل يف االجتماع التنظيمي للجولة اخلامسة       ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 يف مكتب األمـم  ٢٠١١مارس / آذار٢٥فرباير إىل / شباط٢٨ عشرة يف الفترة من      السادسة
  . يف جنيفاملتحدة

من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق          ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٢
 لـسادسة ، سيعقد االجتماع التنظيمي للدورة ا  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١القرار  

  .٢٠١١فرباير / شباط١٤عشرة يف 

  جدول أعمال الدورة    
وستعرض علـى   . ٥/١س من مرفق قراره     يرد جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلام        -٣

  .عشرةالسادسة  بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة علقةاجمللس هذه الشروح املت

  جملس حقوق اإلنسانكوين ت    
؛ )٢٠١٢(االحتاد الروسي  : )١(يتكون اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة من الدول التالية          -٤

؛ أنغـوال   )٢٠١٣ (إكـوادور ؛  )٢٠١٣ (ياإسبان؛  )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١١(األرجنتني  
؛ )٢٠١١(؛ باكستان   )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٢( أوروغواي   ؛)٢٠١٣(

؛ بوركينا فاسو   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(؛ الربازيل   )٢٠١١(البحرين  
؛ مجهوريـة   )٢٠١٣ (اجلماهريية العربية الليبية  ؛  )٢٠١٣ (تايلند؛  )٢٠١٣ (بولندا؛  )٢٠١١(

؛ سلوفاكيا  )٢٠١١(؛ زامبيا   )٢٠١٢(؛ جيبويت   )٢٠١٣ (مجهورية مولدوفا ؛  )٢٠١١(كوريا  
؛ غابون  )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١١(؛ شيلي   )٢٠١٣ (سويسرا؛  )٢٠١٢(؛ السنغال   )٢٠١١(
؛ قريغيزستان  )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١١(؛ فرنسا   )٢٠١٣ (غواتيماال؛  )٢٠١١(؛ غانا   )٢٠١١(
؛ )٢٠١٢(املكـسيك    ؛)٢٠١٣ (ماليزيـا ؛  )٢٠١٢(؛ كوبا   )٢٠١٢(؛ الكامريون   )٢٠١٢(

؛ اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        )٢٠١٢(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠١٣ (ملديف
؛ )٢٠١٢(؛ نيجرييـا    )٢٠١٢(؛ النرويج   )٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١١(الشمالية   وآيرلندا
  ). ٢٠١١(؛ اليابان )٢٠١٢(مريكية ؛ الواليات املتحدة األ)٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٢(هنغاريا 

__________ 

 .عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسنيمدة تنتهي  )١(
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  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
: ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٨فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته اخلامسة، حىت           -٥

أركاجنو ماريا دو ناسـيمنتو     : ؛ نواب الرئيس  )تايلند(سيهاساك فوانغكيتكييو   : رئيس اجمللس 
؛ ونائب الـرئيس    )سلوفاكيا( روسوشا   ، فيدور )كوبا(، رودولفو رييس رودريغيس     )أنغوال(

  ).النرويج( هانسن -بينيت آجنيل : واملقرر

  اختيار وتعيني املكلفني بواليات     
 ،٦/١٠٢  وللشروط املبينة يف مقرر اجمللـس      ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة     -٦

، )رومانيـا (انو  ، وماريا سيوب  )فنلندا(سيقترح الفريق االستشاري، املكون من هانو هيمانن        
، )زامبيـا (، ودارلينغتون موايب    )اهلند(، وغوبيناتان أشامكوالنغار    )بنما(وألفارو نافارو برين    

على رئيس اجمللس قائمة باملرشحني للواليات اليت ينبغي تعيني من يكلفون هبا خالل الـدورة    
مخسة (ون ويف املمارسة    الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القان        : السادسة عشرة 

؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات؛ وفريق             )أعضاء
ووفقاً لإلجراء املنـصوص    ). عضو واحد (اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي        

 بالواليات يف ، سيكتمل تعيني املكلفني   ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٥٣ و ٥٢عليه يف الفقرتني    
وسيعني املكلفون بالواليات املعنيون    . إطار اإلجراءات اخلاصة عند موافقة اجمللس عليه الحقاً       

  . قبل هناية الدورة السادسة عشرة

  اختيار وتعيني أعضاء آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية    
تزويده باخلربة املواضـيعية  ، أن ُينشئ آلية خرباء فرعية ل٦/٣٦قرر اجمللس، يف قراره     -٧

وقرر اجمللـس أن    . املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية باألسلوب والشكل املطلوبني من اجمللس        
تتألف آلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني جيري اختيارهم وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرات              

لـس، يف عمليـة     ، وأوصى بشدة بأن يويل اجمل     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٥٣ إىل   ٣٩من  
  .االختيار والتعيني، االعتبار الالزم للخرباء الذين ينتمون إىل الشعوب األصلية

وبناء على ذلك، سيقترح الفريق االستشاري على رئيس اجمللس قائمـة مبرشـحني               -٨
حيلون حمل خرباء آلية اخلرباء املستقلني اخلمسة الذين تنتهي مدة واليتهم البالغة ثالثة أعوام يف             

وسيكتمل تعيني اخلرباء عند مـوافقة اجمللس عليه الحقاً قبل هنايـة الـدورة             . ٢٠١١ام  ع
  . السادسة عشرة
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  انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    
 ١٨انتخب اجمللس، يف دورته السابعة، أعضاء اللجنة االستشارية البـالغ عـددهم               -٩

ا سنة واحدة، وسبعة أعضاء لوالية مـدهتا سـنتان،          عضواً، منهم أربعة أعضاء لوالية مدهت     
  .وسبعة أعضاء لوالية مدهتا ثالث سنوات

اثنـان  ( والية األعضاء السبعة املنتخبني لفترة ثالث سنوات         ٢٠١١وتنتهي يف عام      -١٠
جملموعة الدول األفريقية، واثنان جملموعة الدول اآلسيوية، وعـضو جملموعـة دول أوروبـا              

موعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وعضو ألوروبا الغربية          الشرقية، وعضو جمل  
ووفقاً لربنامج العمل السنوي للمجلس، سُينتخب األعضاء السبعة اجلدد يف          ). ودول أخرى 

  .الدورة السادسة عشرة
 على أن ينتخب اجمللس أعضاء اللجنة ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٧٠وتنص الفقرة   -١١

 من قائمة املرشحني الذين ُعرضت أمساؤهم وفقاً للشروط         ، باالقتراع السري  ،ةاالستشاري
  . املتفق عليها

 الـذي  ٦/١٠٢، اعتمد اجمللـس املقـرر   ٥/١ من مرفق القرار ٦٧وعمالًً بالفقرة     -١٢
يتضمن الشروط التقنية واملوضوعية لتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستـشارية جمللـس            

  . ممكنة للمجلسخربةدف ضمان توافر أفضل حقوق اإلنسان، هب
 أتيحت قائمة املرشحني واملعلومـات   ،٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧١ووفقاً للفقرة     -١٣

  .(A/HRC/16/19)املتصلة هبم للدول األعضاء وللجمهور يف مذكرة مقدمة من األمني العام 

  تقرير الدورة    
وسيتضمن . عتمادهالرير يعده املقرر    سيعرض على اجمللس يف هناية دورته مشروع تق         -١٤

التقرير القرارات واملقررات اليت يعتمدها اجمللس، وبيانات الرئيس، فضالً عن ملخـص فـين      
  .ملداوالت الدورة السادسة عشرة

 السامية حلقوق اإلنسان وتقارير     املتحدةالتقرير السنوي ملفوضة األمم       -٢  
  مية واألمني العاماسلاملفوضية ا

مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضية السامية          تقدم    -١٥
.  من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طـوال الـدورة           ٢واألمني العام يف إطار البند      

. وسينظر يف هذه التقارير عند النظر يف بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتـضاء              
  .ل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقاريروسيتضمن برنامج العم
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  قوق اإلنسانحلتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي     
، إنشاء منصب مفوض األمم املتحـدة       ٤٨/١٤١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٦

. ير سـنوية عـن أنـشطته      السامي حلقوق اإلنسان وطلبت إليه، من مجلة أمور، تقدمي تقار         
 ويف التقريرين اللـذين     (A/HRC/16/20)وسينظر اجمللس يف التقرير السنوي للمفوضة السامية        

 )املتعـددة القوميـات    -دولـة   (أُعدا عن أنـشطة مكتبيهـا يف غوايتمـاال وبوليفيـا            
AHRC/16/20/Add.1)و Add.2.(  

  اإلنسانتكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق     
 إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً ومستكمالً         ١٣/١طلب اجمللس يف مقرره       -١٧

إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكـون هيكلـه                
ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التـدابري اإلضـافية    

وسينظر اجمللس  . تصحيح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية        املتخذة ل 
  .(A/HRC/16/35)يف تقرير املفوضة السامية 

  مسألة حقوق اإلنسان يف قربص    
ـ  ٢٠٠٥/١٠٣ ومبقرر جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -١٨ عرض ت، س

يل فيها تقرير مفوضية األمم املتحدة الـسامية        على اجمللس مذكرة مقدمة من األمني العام حي       
  .(A/HRC/16/21)حلقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
، إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتا  ٦٥/٢٢٦طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٩

اخليـارات  على أن يـشمل      ،القرارذلك  حملَرز يف تنفيذ    السادسة والستني تقريراً عن التقدم ا     
إىل جملس حقوق اإلنـسان يف      تقريراً مؤقتاً   والتوصيات الرامية إىل حتسني تنفيذه، وأن يقدم        

  .(A/HRC/16/75)وسُيعرض على اجمللس التقرير املؤقت لألمني العام . دورته السادسة عشرة

  حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا    
 الذي  ، والبيان املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا       ٢/١٠٢ مبقرر اجمللس    عمالً  -٢٠

، سـُيعرض   ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٢أدىل به رئيس الدورة احلادية والستني باسم اللجنة يف          
  .(A/HRC/16/22)على اجمللس تقرير املفوضة السامية 

  طول اإلغاثة اإلنسانيةمتابعة تقرير البعثة الدولية لتقصي احلقائق يف حادثة أس    
، االستنتاجات اليت تضّمنها تقريـر بعثـة        ١٥/١ ه من قرار  ٣يف الفقرة   أيد اجمللس،     -٢١

.  ودعا مجيع األطراف املعنية إىل ضمان تنفيذها على الفـور          (A/HRC/15/21)تقصي احلقائق   
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 مـن ذلـك     ٣ وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضة السامية أن ُتعد تقريراً عن حالة تنفيذ الفقرة            
  .(A/HRC/16/73)وسُيعرض على اللجنة تقرير املفوضة السامية . القرار

ـ               ة نقـص املناعـة     ـمحاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزم
  )اإليدز(املكتسب 

، إىل األمني العام أن ُيعد دراسـة حتليليـة بـشأن            ١٢/٢٧طلب اجمللس، يف قراره       -٢٢
تعزيز وتنفيذ الربامج الرامية إىل معاجلة حقوق اإلنسان املتصلة بفـريوس           لخذة  اخلطوات املت 

على النحو املشار إليه يف املبادئ التوجيهية، وإعالن االلتزام بشأن        اإليدز  /نقص املناعة البشرية  
، واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص        ٢٠٠١لعام  اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

، وقرار اجمللس، يف سياق اجلهود املبذولة لتحقيق وصـول          ٢٠٠٦اإليدز لعام   /املناعة البشرية 
إىل الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية وأن              اجلميع  

ه السادسة عـشرة    ـيقدم، بالتشاور مع األطراف املعنية، تقريراً مرحلياً إىل اجمللس يف دورت          
أيـضاً  انظـر    ((A/HRC/16/69) اجمللس يف الدراسة التحليلية لألمني العام        وسينظر. للنظر فيه 

  ). أدناه٦٠الفقرة 

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
السامية حلقوق اإلنسان   املتحدة  األمم  ، إىل مفوضية    ١٣/١١طلب اجمللس، يف قراره       -٢٣

ويل يف دعم اجلهود الوطنية الرامية       الوعي بالدور الذي يؤديه التعاون الد      زيادةأن ُتعد دراسة ل   
إىل حتقيق مقاصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهدافها وأن تتيح الدراسة علـى              

. املوقع الشبكي للمفوضية، بشكل يسهل االطالع عليه، قبل انعقاد الدورة السادسة عـشرة            
  .) أدناه٥٢انظر أيضاً الفقرة ( (A/HRC/16/38)وسينظر اجمللس يف هذه الدراسة 

  وإىل أقليات دينية ولغوية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية    
تقريـراً سـنوياً    إليه  ، إىل املفوضة السامية أن تقدم       ١٣/١٢طلب اجمللس، يف قراره       -٢٤

يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم             
يف األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية       املتحدة، وعن 

املقر ويف امليدان لإلسهام يف تعزيز واحترام أحكام اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني             
وطلب أيضاً إىل املفوضية أن ُتعد جتميعاً       . إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        

بات واألدلة اإلرشادية واملواد التدريبية وغريها من األدوات اليت تعاجل قضايا األقليات،            للكتي
واليت أعدهتا خمتلف كيانات األمم املتحدة، وأن تقدم هذا التجميع إىل اجمللـس يف دورتـه                

 (A/HRC/16/39)وسُيعرض على اجمللس التقرير السنوي للمفوضة الـسامية         . السادسة عشرة 
  .(A/HRC/16/29)والتجميع 
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريرها إىل اجمللس يف          ١٣/٢٦طلب اجمللس، يف قراره       -٢٥

وسينظر اجمللس يف تقريـر  . دورته السادسة عشرة، مع وضع مضمون ذلك القرار يف االعتبار 
  ). أدناه٦١انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/50)مية املفوضة السا

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية    
 حلقة  ٢٠١٠، إىل املفوضة السامية أن تعقد يف عام         ١٢/٢١طلب اجمللس، يف قراره       -٢٦

ا حتسني فهم القيم التقليدية للبـشرية،       عمل لتبادل اآلراء بشأن املسامهة اليت ميكن أن يقدمه        
اليت تقوم عليها القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              

. واحلريات األساسية وأن تقدم إىل اجمللس موجزاً للمناقشات اليت دارت يف حلقـة العمـل              
 حلقة العمل املعقودة يف جنيف      وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية بشأن مناقشات       

  ). أدناه٨٩انظر الفقرة  ((A/HRC/16/37) ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٤يف 

  إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
، يوجَّه نظر اجمللس إىل تقرير األمني العام        ٦/٣٠ وقراره   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٢٧

الـسامية  األمم املتحدة   ه خطة العمل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة ومفوضية         الذي حييل في  
ـ   ٣٩/٥ اليت أُِعدت عمالً بقرار جلنة وضع املرأة         ،حلقوق اإلنسان  ـ  ـ وقرار جلن وق ـة حق

  ). أدناه٥٨انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/33) ١٩٩٧/٤٣اإلنسان 

  القضاء على العنف ضد املرأة    
، سُتعرض على اجمللـس     ٥٠/١٦٦ وقرار اجلمعية العامة     ٢/١٠٢جمللس  عمالً مبقرر ا    -٢٨

مذكرة مقدمة من األمني العام حييل فيها تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بـشأن               
  ). أدناه٥٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/34)القضاء على العنف ضد املرأة 

  عذيبصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا الت    
، سينظر اجمللس يف تقرير     ٦٤/١٥٣ وقرار اجلمعية العامة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٢٩

 (A/HRC/16/31)ن عمليات صندوق األمم املتحدة للتربعات لـضحايا التعـذيب           بشأاألمني العام   
  ). أدناه٧٤انظر أيضاً الفقرة (

ة مناهضة التعذيب وغريه من     الصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقي          
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، سُتعرض على اجمللس مذكرة مقدمـة مـن         ٦٤/١٥٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٠
األمانة بشأن الصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             
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 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة              التعذيب وغريه من ضـروب    
(A/HRC/16/74))  أدناه٧٥انظر أيضاً الفقرة .(  

  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق      " املعنون   ٩/٨طلب اجمللس، يف قراره       -٣١

 يقدم إىل اجمللس سنوياً تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ القـرار            إىل األمني العام أن   " اإلنسان
وسُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع، مبـا يف            . وعن معوقات تنفيذه  

ذلك التوصيات الرامية إىل تنسيق نظام هيئات املعاهدات وإصالحه ومواصلة حتسني فعاليتـه             
(A/HRC/16/32))    ًويتضمن التقرير معلومـات عـن نتـائج        ).  أدناه ٧٦الفقرة  انظر أيضا

ل ـاالجتماع الثاين والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، املعقود يف بروكس          
، باإلضافة إىل معلومات عن االجتماع احلادي عشر املشترك بني          ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢ و ١يف  

  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٨اللجان، املعقود يف جنيف يف الفترة من 

  استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة     
، سُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام الذي يتـضمن     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٢

إشارات إىل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير املقدمة من اإلجـراءات اخلاصـة             
(A/HRC/16/30))  اه أدن٧٧انظر أيضاً الفقرة.(  

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    
، إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس يف دورتـه             ١٣/٥طلب اجمللس، يف قراره       -٣٣

وسينظر اجمللـس  . السادسة عشرة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل          
  ). أدناه٨٧ة انظر أيضاً الفقر ((A/HRC/16/25)يف تقرير األمني العام 

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
، سينظر اجمللس   ٢٠٠٥/٧٤ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٤

 (A/HRC/16/76)يف تقرير األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
 التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية العتماد املؤسسات       وبشأن العملية اليت جتريها حالياً جلنة     

الوطنية وفقاً ملبادئ باريس، ولضمان تدعيم العملية باستعراض دوري مناسب، وبشأن طرق            
 (A/HRC/16/77)ووسائل تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عمل اجمللس           

  ). أدناه٩٠انظر أيضاً الفقرة (

   ميدان حقوق اإلنسانيارية والتعاون التقين فاخلدمات االستش    
، سينظر اجمللس   ٢٠٠٤/٨١ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٥

يف تقرير األمني العام بشأن اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنـسان              
(A/HRC/16/66))  أدناه٩٤انظر أيضاً الفقرة .(  
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  التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستانالتعاون     
، إىل املفوضة السامية أن تواصل، بالتعاون مع بعثة         ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره       -٣٦

األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وأن تقـدم        
ق اإلنسان وسيادة القـانون، وأن      وتزيد اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقو       

تقدم إىل اجمللس بانتظام تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع توجيـه اهتمـام                
وسـينظر  . خاص إىل حقوق املرأة، وعن إجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان           

  ). أدناه٩٥ة انظر أيضاً الفقر ((A/HRC/16/67)اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
، املفوضة السامية إىل أن تقدم إليه يف دورته السادسة          ١٣/٢٢دعا اجمللس، يف قراره       -٣٧

عشرة تقريراً عن التطورات يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               
وسينظر . طلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف البلد         واألنشطة اليت اض  

  ). أدناه٩٨انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/27)اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبال    
عرض على  ، سيُ ٢٠٠٥/٧٨ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٨

اجمللس تقرير املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك التعاون   
  ). أدناه٩٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/23)التقين، يف نيبال 

  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا    
ىل أن تقدم إليه يف دورته السادسة       ، املفوضة السامية إ   ١٣/٢١دعا اجمللس، يف قراره       -٣٩

وسينظر اجمللس يف تقرير    . عشرة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان وعن أنشطة مكتبها يف غينيا          
  ). أدناه١٠٠انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/26)املفوضة السامية 

  تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان    
، سُيعرض على   ٢٠٠٥/٧٦ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٤٠

اجمللس تقرير املفوضة السامية بشأن تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنـسان              
(A/HRC/16/78))  أدناه١٠١انظر أيضاً الفقرة .(  
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تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والـسياسية واالقتـصادية            -٣  
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب     
، إىل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئـق        ١٥/٨ و ٦/٢٧طلب اجمللس، يف قراريه       -٤١

اسب أن تقدم تقريراً إىل اجمللس، وفقاً لربنامج        كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي من       
 (A/HRC/16/42رير املقررة اخلاصة راكيـل رولنيـك        اوسينظر اجمللس يف تق   . عمله السنوي 

  .Add.1-4)و

  احلق يف الغذاء    
، إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يقدم إليه           ١٣/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٤٢

ـ    . ة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار     يف دورته السادسة عشر    رير املقـرر   اوسينظر اجمللس يف تق
  .Add.1-3) و(A/HRC/16/49 ريشوتدي اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أولفييه 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

  االحتجاز التعسفي    
 أن يقدم   ، إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      ٦/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٤٣

وسينظر اجمللس  . تقريراً سنوياً عن أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات          
  .Add.1-3) و(A/HRC/16/47رير الفريق العامل ايف تق

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
 غري ، الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو٧/١٢شّجع اجمللس، يف قراره   -٤٤

. الطوعي على أن يقدم تقريراً منتظماً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي         
  .Add.1-2) و(A/HRC/16/48رير الفريق العامل اوسينظر اجمللس يف تق

، إىل الفريق العامل أن ُيعد تقريراً لتقدميه إىل         ١٤/١٠وطلب اجمللس أيضاً، يف قراره        -٤٥
ه السادسة عشرة بشأن أفضل املمارسات املتعلقة مبعاجلة حـاالت االختفـاء       اجمللس يف دورت  

. القسري يف التشريعات اجلنائية الوطنية، استناداً إىل اإلسهامات املطلوبة من الدول األعضاء           
  .(A/HRC/16/48/Add.3)وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل 
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  بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو    
، يف تقريـر املقـرر      ١٣/١٩ و ١٠/٢٤ و ٨/٨ و ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراراته       -٤٦

اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              
  .Add.1-5) و(A/HRC/16/52خوان إرنستو منديس 

  أو املعتقدحرية الدين     
، يف تقريري املقرر اخلـاص، هـاينر        ١٤/١١ و ٦/٣٧سينظر اجمللس، وفقاً لقراريه       -٤٧

  .Add.1) و(A/HRC/16/53بيليفيلدت 

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -جيم   

  املشردون داخلياً    
ـ       ١٤/٦قرر اجمللس، يف قراره       -٤٨ وق اإلنـسان   ، متديد والية اإلجراء اخلاص املعين حبق

للمشردين داخلياً باعتباره مقرراً خاصاًَ لفترة ثالث سنوات ودعا املقرر اخلاص إىل أن يواصل     
 تقارير سنوية بشأن تنفيذ واليته، مع تقدمي اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق اإلنسان             تقدمي

وقـرر  . االتبشأن تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوك        وللمشردين داخلياً،   
وسينظر اجمللس يف تقارير . اجمللس أيضاً أن يواصل النظر يف املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي        

 (A/HRC/16/43املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً، شـالوكا بيـاين             
  .Add.1-5)و

  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    
 املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق         ، إىل ٧/٨طلب اجمللس، يف قراره       -٤٩

إىل اجمللس، وقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج          بانتظام تقارير   اإلنسان أن تقدم    
 (A/HRC/16/44رغريت سيكاغيا   ارير املقررة اخلاصة، م   اوسينظر اجمللس يف تق   . عمله السنوي 

  .Add.1-3)و

  قضايا األقليات    
، إىل اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن تقدم إىل          ٧/٦اجمللس، يف قراره    طلب    -٥٠

اجمللس تقارير سنوية عن أنشطتها، مبا يف ذلك توصيات بوضع استراتيجيات فعالة لتحـسني              
ي ارير اخلبرية املستقلة غ   اوسينظر اجمللس يف تق   . إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات     

رير املفوضة الـسامية    اأيضاً إىل تق  كن الرجوع   ومي. Add.1-3) و (A/HRC/16/45ماكدوغال  
  ). أدناه٧٣انظر الفقرة ( املعين بقضايا األقليات نتدىوامل)  أعاله٢٤انظر الفقرة (
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  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
، أن ُيجري حواراً تفاعلياً سنوياً يف إحدى دوراته العادية          ٧/٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥١

، سـيعقد اجمللـس النقـاش       ١٣/١١لقرار  با عمالًو. بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
التفاعلي السنوي الثالث يف دورته السادسة عشرة، حيث سيجري التركيز على دور التعاون             

حتقيق مقاصد اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        الرامية إىل   ود الوطنية   الدويل يف دعم اجله   
  ).انظر املرفق(اإلعاقة وأهدافها 

الـسامية حلقـوق    األمم املتحـدة    ، إىل مفوضية    ١٣/١١وطلب اجمللس، يف قراره       -٥٢
 الوعي بدور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل           زيادةاإلنسان أن تعد دراسة ل    

ق مقاصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهدافها، وأن تتيحها علـى املوقـع              حتقي
 A/HRC/16/38وترد الدراسة يف الوثيقة     . الشبكي للمفوضية، يف شكل يسهل االطالع عليه      

  ). أعاله٢٣انظر أيضاً الفقرة (

  حقوق الطفل    
افياً ال يقل عـن     ، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً ك       ٧/٢٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥٣

 حبقوق الطفل، مبا يف ذلك      خمتلفة تتعلق اجتماع سنوي ملدة يوم كامل ملناقشة مواضيع حمددة         
حتديد التحديات يف جمال إعمال حقوق الطفل، باإلضافة إىل التدابري وأفضل املمارسات اليت             

علي حلقوق  ميكن أن تعتمدها الدول واألطراف األخرى صاحبة املصلحة، ولتقييم اإلدماج الف          
الثالث يف أثناء   اليوم الكامل   وسيعقد اجمللس اجتماع    . ٢٠٠٩الطفل يف عمله، ابتداًء من عام       

، علـى   ١٣/٢٠دورته السادسة عشرة، وهو االجتماع الذي سريكِّز، وفقاً لقرار اجمللـس            
  ).انظر املرفق(أو يعيشون يف الشوارع /وذين يعملون حقوق األطفال ال

، إىل املفوضة السامية أن ُتعد ملخصاً عن اجتماع         ١٣/٢٠ قراره   وطلب اجمللس، يف    -٥٤
ل يف أثناء الدورة الثالثة عشرة، كمتابعـة لقـرار          ـاليوم الكامل املعقود بشأن حقوق الطف     

  .(A/HRC/16/55)وسُيعرض على اجمللس امللخص الذي أعدته املفوضة السامية . ٧/٢٩اجمللس 
، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال         ١٣/٢٠ودعا اجمللس أيضاً، يف القرار        -٥٥

سألة وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مب            
العنف ضد األطفال إىل التعاون يف املواضيع اليت حتظى باهتمـام مـشترك ضـمن حـدود       

رته السادسة عشرة بشأن آليات املشورة والـتظلُّم        ، وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دو      تيهماوالي
فل اليت متكِّن األطفال من اإلبالغ بصورة مأمونـة         طواإلبالغ الفعالة واملراعية الحتياجات ال    

  .(A/HRC/16/56)وسينظر اجمللس يف التقرير املشترك . عن حوادث العنف
 األطفال وبغـاء األطفـال      وطلب اجمللس أيضاً إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع          -٥٦

. واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن تقدم تقريرها إىل اجمللس يف دورته السادسة عـشرة              
  .Add.1-5) و(A/HRC/16/57وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة جناة معال أجميد 



A/HRC/16/1 

GE.11-10202 14 

وي املقـدم إىل    ، سينظر اجمللس يف التقرير السن     ٦١/١٤١ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٥٧
 مارتا سانتوس بايس    ،العنف ضد األطفال  سألة  اجمللس من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مب       

(A/HRC/16/54).  

  قوق اإلنسانحللمرأة يف آليات األمم املتحدة لإدماج حقوق اإلنسان     
ـ                -٥٨ شعبة ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام الذي حييل فيه خطة العمل املـشتركة ل

انظر أيضاً   ((A/HRC/16/33)النهوض باملرأة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         
  ). أعاله٢٧الفقرة 

  القضاء على العنف ضد املرأة    
ميكن الرجوع إىل مذكرة األمني العام اليت حييل فيها تقرير صندوق األمم املتحـدة                -٥٩

 (A/HRC/16/34)ة إىل القضاء على العنف ضد املرأة اإلمنائي للمرأة عن أنشطة الصندوق الرامي   
  ). أعاله٢٨انظر أيضاً الفقرة (

ـ                   ة ـمحاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمـة نقـص املناع
  )اإليدز(املكتسب 

 ١٢/٢٧ميكن الرجوع إىل الدراسة التحليلية اليت أعدها األمني العام مبوجب قرار اجمللـس                -٦٠
تعزيز وتنفيذ الربامج الرامية إىل معاجلة حقـوق اإلنـسان املتـصلة         ل اخلطوات املتخذة    بشأن

  ). أعاله٢٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/59)اإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرية

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -دال   

  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
 إىل املفوضة السامية واملقرر اخلاص املعين بتعزيـز         ١٣/٢٦طلب اجمللس، يف قراره       -٦١

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب تقدمي تقاريرمهـا إىل             
 (A/HRC/16/50)فوضة السامية   وسينظر اجمللس يف تقرير امل    . اجمللس يف دورته السادسة عشرة    

  ). أعاله٢٥انظر أيضاً الفقرة  (Add.1-4)و(A/HRC/16/51 وتقارير املقرر اخلاص 

  حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني     
، أن يعقد يف دورته السادسة عشرة حلقة مناقـشة  ١٥/١١٦قرر اجمللس، يف مقرره      -٦٢

خذ الرهائن على يـد     ألق اإلنسان يف سياق اإلجراءات املتخذة للتصدي        بشأن مسألة حقو  
اإلرهابيني، مع التركيز بشكل خاص على املسؤولية األساسية للدول فيما يتعلق بتعزيز ومحاية 
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حقوق اإلنسان جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها، وبشأن تعزيز التعـاون الـدويل ملنـع        
  ).انظر املرفق(قوق مجيع ضحايا اإلرهاب محاية حبشأن ومكافحة اإلرهاب و

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
، إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف          ١٣/١٤طلب اجمللس، يف قراره       -٦٣

وسينظر اجمللس  . ية أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراط   
  .(A/HRC/16/58) مرزوقي دارومسان ،يف تقرير املقرر اخلاص

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق       ١٣/٢٥سينظر اجمللس، عمالً بقراره       -٦٤

  .(A/HRC/16/59)انا وينتك توماس أوخيا ،اإلنسان يف ميامنار

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  -ألف   
، اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، وفقاً للوالية        ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٦٥

  .٦٠/٢٥١اليت أوكلتها إليه اجلمعية العامة يف قرارها 
 ٢٠١٠أغـسطس   /آب ٦ إىل   ٢ورهتا اخلامسة يف الفترة من      وعقدت اللجنة االستشارية د     -٦٦

 من  ٨٠ووفقاً للفقرة   . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٢١ إىل   ١٧ودورهتا السادسة يف الفترة من      
، سُيعرض على اجمللس تقريرا اللجنة االستشارية عن دورتيهـا اخلامـسة            ٥/١مرفق القرار   

  .A/HRC/16/61) و(A/HRC/16/60والسادسة 

   األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانإعالن    
، أن ُينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية         ١٣/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٦٧

ُتسند إليه والية التفاوض على مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن التثقيـف والتـدريب يف               
وع املقدم من اللجنة االستشارية، ووضعه يف صيغته        ميدان حقوق اإلنسان على أساس املشر     

النهائية وعرضه على اجمللس، وقرر اجمللس أيضاً أن جيتمع الفريق العامل ملدة أقصاها مخـسة               
 ١٤ إىل  ١٠وعقد الفريق العامل دورته يف الفترة مـن         . أيام عمل قبل دورته السادسة عشرة     

  .(A/HRC/16/41) تقرير الفريق العامل وسُيعرض على اجمللس. ٢٠١١يناير /كانون الثاين
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  احلق يف الغذاء    
نظر اجمللس، يف دورته الثالثة عشرة، يف الدراسة األولية املقدمة من اللجنة االستشارية   -٦٨

يف التمييز يف سياق احلق يف الغذاء، وهي الدراسة اليت مشلت حتديداً للممارسات اجليدة              بشأن  
، ١٣/٤وطلب اجمللس، يف قراره     . (A/HRC/13/32)تمييز  سياسات واستراتيجيات مكافحة ال   

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتمع آراء وتعليقات مجيـع الـدول               
 اجلهـات  سائراألعضاء ومجيع الوكاالت اخلاصة والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة و    

ات واستراتيجيات مكافحة التمييز املبينة يف    صاحبة املصلحة بشأن املمارسات اجليدة يف سياس      
. الدراسة األولية، حىت يتسىن للجنة االستشارية وضعها يف االعتبار لـدى إمتـام الدراسـة              

التمييز يف سـياق احلـق يف       بشأن  وسُتعرض على اجمللس الدراسة النهائية للجنة االستشارية        
  .(A/HRC/16/40)الغذاء 
، إىل اللجنة االستشارية أن ُتجري دراسة أولية        ١٣/٤رار  وطلب اجمللس أيضاً، يف الق      -٦٩

بشأن سبل ووسائل مواصلة النهوض حبقوق األشخاص العاملني يف املناطق الريفية، مبن فيهم             
 أو غريها من املنتجات الزراعية، مبا يف      /واألغذية  من منِتجي   املزارعني  النساء، وخباصة صغار    

صيد األمساك واحليوانات   منتجات األنشطة التقليدية ل   ض و زراعة األر املباشرة ل نتجات  املذلك  
وسـُتعرض علـى    . والرعي، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة           

  .(A/HRC/16/63)اجمللس دراسة اللجنة االستشارية 

  نواملفقود    
شارية بشأن  ، بالتقرير املرحلي للجنة االست    ١٤/١١٨أحاط اجمللس علماً، يف مقرره        -٧٠

أفضل املمارسات املتعلقة مبسألة املفقودين وطلب إىل اللجنة االستشارية إمتام الدراسة املتعلقة            
وسُتعرض على اجمللس الدراسة    . هبذا املوضوع وتقدميها إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة        

  .(A/HRC/16/70)النهائية للجنة االستشارية 

  إجراء تقدمي الشكاوى  -باء   
، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الـوارد يف الفـرع           ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٧١

، طُِلب إىل الفريق العامل     ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   . الرابع من مرفق ذلك القرار    
املعين باحلاالت أن يقوم، بناء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامـل املعـين               

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

 ٤إىل  ينـاير   /كانون الثـاين   ٣١واجتمع الفريق العامل املعين باحلاالت يف الفترة من         . اختاذه
وسينظر اجمللس يف دورته السادسة عشرة يف تقرير الفريق العامل املعين           . ٢٠١١رباير  ف/شباط

  .باحلاالت يف جلستني مغلقتني
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  احملفل االجتماعي  -جيم   
، وجود احملفل االجتماعي بوصفه فـضاًء       ١٣/١٧أكد اجمللس من جديد، يف قراره         -٧٢

 اإلنسان وخمتلف اجلهـات صـاحبة       فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق       
وُعِقد احملفل االجتمـاعي    . ة، مبا يف ذلك مسامهة اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية        ـاملصلح
 وركّز على ثالث قـضايا      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٦ إىل   ٤ يف الفترة من     ٢٠١٠لعام  

ق اإلنسان، مبا يف ذلـك      السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل حبقو      اآلثار  ) أ(رئيسية، هي   
التدابري واإلجراءات الـيت    ) ب(احلق يف احلياة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و       

ينبغي اختاذها للتصدي لتأثري تغري املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان على الصعد احمللي              
ـ            ات، وخباصـة النـساء     والوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك تأثريه على أضـعف الفئ

املساعدة والتعاون الدوليان يف التصدي لتأثري تغري املناخ املتـصل حبقـوق            ) ج(واألطفال؛ و 
  .(A/HRC/16/62)وسينظر اجمللس يف تقرير تلك الدورة . اإلنسان

  املنتدى املعين بقضايا األقليات  -دال   
ألقليات ليكون مبثابـة    بشأن قضايا ا  منتدى  ، أن ُينشئ    ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٧٣

منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا املتعلقة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو              
إثنية وأقليات دينية ولغوية، وليقدم املسامهات املواضيعية واخلربة يف أعمال اخلبرية املـستقلة             

 ١٦ و ١٥يات دورتـه الثالثـة يف       وعقد املنتدى املعين بقضايا األقل    . املعنية بقضايا األقليات  
وسينظر اجمللس يف دورته السادسة عشرة يف توصيات املنتدى         . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
انظـر أيـضاً     ((A/HRC/16/46)قليات واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية       ألبشأن قضية ا  

  ). أعاله٥٠الفقرة 

  اهليئات واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان  -هاء   

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    
ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام بشأن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا              -٧٤

  ). أعاله٢٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/31)التعذيب 

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

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة بشأن        ٦٤/١٥٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٧٥
 مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         أالصندوق اخلاص املنش  
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اً ـانظر أيـض   ((A/HRC/16/74) الالإنسانية أو املهينة     ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو     
  ). أعاله٣٠الفقرة 

  قوق اإلنسانحلالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية     
 ٩/٨ الرجوع إىل تقرير األمني العام بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ قرار اجمللـس              كنمي  -٧٦
  .) أعاله٣١انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/32) تنفيذه وقاتعمو

  استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة    
ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام الذي يتـضمن إشـارات إىل االسـتنتاجات                -٧٧

انظر أيـضاً    ((A/HRC/16/30)والتوصيات الواردة يف التقارير املقدمة من اإلجراءات اخلاصة         
  ). أعاله٣٢الفقرة 

  االستعراض الدوري الشامل  -٦  
، آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ٥/١س، يف قراره    أنشأ اجملل   -٧٨

وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     
وسـينظر اجمللـس، يف     . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ إىل   ١دورته التاسعة يف الفترة من      

ليبرييـا،  : ائج النهائية الستعراض البلدان التاليـة ويعتمـدها       دورته السادسة عشرة، يف النت    
ومالوي، ومنغوليا، وبنما، وملديف، وأندورا، وبلغاريا، وهندوراس، والواليـات املتحـدة           

ل، وكرواتيا، وجامايكا، واجلماهريية العربية الليبية، وميكرونيزيـا        ااألمريكية، وجزر مارش  
  ).، املرفق السادسA/HRC/12/50انظر (انيا ، ولبنان، وموريت) املوحدة-واليات (

وعمالً ببيان الرئيس املتعلق بطرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل             -٧٩
، فإن تقرير الفريق العامل، باإلضـافة إىل آراء         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩والذي ُووفق عليه يف     

 عن االلتزامات الطوعيـة     أو االستنتاجات، فضالً  /الدولة موضع االستعراض يف التوصيات و     
اليت تعهدت هبا الدولة موضع االستعراض والردود املقدمة من هذه الدولة، قبل اعتماد اجمللس              
للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كاٍف أثنـاء احلـوار                 

ها اجمللس يف جلسته العامة     التفاعلي يف الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمد        
كما اُتفق على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء اليت تعرب             . ختاذ مقرر موحد  با

عنها الدولة موضع االستعراض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الدول األعـضاء والـدول             
ة املعنيني اآلخرين،   املراقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلح          

  . قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة
 بشأن تعزيز التعاون الـدويل يف ميـدان         ١٣/٢٣وبناًء على طلب اجمللس يف قراره         -٨٠

حقوق اإلنسان، ستطلع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اجمللـس يف دورتـه              
ندوق االسـتئماين للتربعـات اخلـاص    السادسة عشرة على التقدم احملرز يف تفعيـل الـص      

  .باالستعراض الدوري الشامل وصندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية



A/HRC/16/1 

19 GE.11-10202 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى   -٧  

انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي لفلـسطني واألراضـي            -ألف   
  لة األخرىالعربية احملت

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلـوالن                 
  السوري احملتل

  .، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته السادسة عشرة١٣/٧قرر اجمللس، يف قراره   -٨١

ية احملتلة، مبا فيهـا القـدس       انتهاكات إسرائيل اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطين           
  الشرقية
  .، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته السادسة عشرة١٣/٨قرر اجمللس، يف قراره   -٨٢

   ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام     
اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان     ، يف تقرير املقرر     ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       -٨٣

  .(A/HRC/16/72) ريتشارد فولك ،١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة    
ملستقلة لتقـصي   ، يف سياق متابعة تقرير البعثة الدولية ا       ١٣/٩قرر اجمللس، يف قراره       -٨٤

احلقائق، أن ينشئ جلنة من اخلرباء املستقلني يف القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل               
تتخذها كل مـن    ،  حلقوق اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية، قانونية أو غري ذلك          

 ، مبا يف ذلـك    ٦٤/٢٥٤حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين، يف ضوء قرار اجلمعية العامة          
م مدى استقاللية هذه التحقيقات وفعاليتها وصدقيتها وتوافقها مع املعايري الدولية،      يرصد وتقي 

وبعد أن نظر اجمللس يف . وطلب إىل اللجنة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة
ة جلنة ، جتديد واستئناف والي١٥/٦، يف دورته اخلامسة عشرة، قرر، يف قراره ذكورالتقرير امل

. اخلرباء املستقلني وطلب إىل اللجنة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الـسادسة عـشرة               
  .(A/HRC/16/24)وسيعرض على اجمللس تقرير اللجنة 

، إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورتـه  ١٥/٦وطلب اجمللس، يف قراره    -٨٥
وسيعرض على اجمللس تقرير املفوضة الـسامية       . رالسادسة عشرة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرا      

(A/HRC/16/28).  

  متابعة الدورات االستثنائية    
 املعتمدة يف الدورة االستثنائية الثانية عشرة، إىل        ١٢/١-طلب اجمللس، يف قراره د إ       -٨٦

 ويف سياق تقاريرها الدورية، برصد وتوثيق       ٩/١-املفوضة السامية أن تقوم، عمالً بالقرار د إ       
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حالة تنفيذ إسرائيل لاللتزامات اليت تقع على عاتقها يف جمال حقوق اإلنـسان يف القـدس                
وباإلضافة إىل ذلك، طلب اجمللـس إىل املفوضـة         . الشرقية وحميطها وبتقدمي تقرير عن ذلك     

وسيعرض على اجمللس التقرير    . ١٢/١-السامية أن تقدم إليه تقريراً عن حالة تنفيذ القرار د إ          
الث للمفوضة السامية بشأن متابعة الدورة االستثنائية التاسعة للمجلس والتقريـر           الدوري الث 

  .(A/HRC/16/71)املتعلق مبتابعة الدورة االستثنائية الثانية عشرة 

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    
انظـر أيـضاً     ((A/HRC/16/25) ةـميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام ذي الصل         -٨٧
  ). أعاله٣٣قرة الف

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  -باء   
، أن يواصل النظر يف دورته السادسة عشرة يف مـسألة           ١٣/٦قرر اجمللس، يف قراره       -٨٨

  .حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

  م التقليدية للبشريةـ حتسني فهم القيتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق    
بـشأن  املعقودة  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن مناقشات حلقة العمل             -٨٩

  ). أعاله٢٦انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/37)هذا املوضوع 

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
بشأن املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان    ميكن الرجوع إىل تقريري األمني العام         -٩٠

A/HRC/16/76)و A/HRC/16/77) ( أعاله٣٤انظر أيضاً الفقرة .(  

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

  ديربانعمل متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج     
، متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعـين         ١١/١٢جمللس، يف قراره    قرر ا   -٩١

 ،١٤/١٦ووفقاً للقـرار    . بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان لفترة ثالث سنوات أخرى         
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٢ إىل   ١١عقد الفريق العامل دورته الثامنة يف الفترة من         
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ص فيها يوما عمل للتحضري لالحتفال بالذكرى الـسنوية العاشـرة           وهي الدورة اليت ُخص   
وسيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل عن دورتـه       . لصدور إعالن وبرنامج عمل ديربان    

  .(A/HRC/16/64)الثامنة 
، إنشاء جلنة خمصصة ُتعىن بوضع معايري تكميليـة         ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره       -٩٢

 أيام عمل بغية وضع الصكوك ١٠لجنة دورات سنوية مدة كل منها وأوصى بأن تعقد هذه ال  
القانونية املطلوبة وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم الفعلي يف وضـع املعـايري                

 ٢٩، أن تعقد اللجنة دورهتا الثالثة يف الفترة مـن           ١٣/١٨وقرر اجمللس، يف قراره     . التكميلية
وستعرض على اجمللس مـذكرة     . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

  .(A/HRC/16/65)من األمني العام 

  حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي    
، أن يعقد يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى من دورتـه           ١٤/١٦قرر اجمللس، يف قراره       -٩٣

ن للمنحدرين من أصـل     السادسة عشرة حلقة نقاش تركز على التمتع الكامل حبقوق اإلنسا         
  ).انظر املرفق(أفريقي، احتفاالً بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان     
انظـر  ( (A/HRC/16/66)ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع             -٩٤

  ).  أعاله٣٥أيضاً الفقرة 

  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانـستان               -٩٥

(A/HRC/16/67))  أعاله٣٦انظر أيضاً الفقرة .(  

  ونغو الدميقراطيةالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الك    
 أن يواصل يف دورته السادسة عشرة متابعـة حالـة           ١٣/٢٢قرر اجمللس، يف قراره       -٩٦

  .حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
بواليات يف إطار اإلجـراءات     السبعة املكلفون   ، قدَّم   ٨/١-دإوعمالً بقرار اجمللس      -٩٧

تقريـراً  يف دورته الثالثة عشرة      إىل اجمللس    ،٧/٢٠  املشار إليهم يف قراره    ،اخلاصة املواضيعية 
مشتركاً بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ودراسة عاجلة            

، املكلفني بالواليات   ١٣/٢٢ هودعا اجمللس، يف قرار   . (A/HRC/13/63)للحالة يف شرق البلد     
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وسُيعرض على اجمللس التقريـر     . ير عن تطور احلالة   إىل موافاته يف دورته السادسة عشرة بتقر      
املوحَّد للمقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وممثل األمني العـام              

 باستقالل القضاة واحملـامني،     ة املعني ة اخلاص ةاملعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر     
نسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة            واملقرر اخلاص املعين حبق كل إ     

والعقلية، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمـني             
العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات َعرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال،             

  .(A/HRC/16/68)األطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ب
وميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن تطور حالة حقـوق اإلنـسان يف                -٩٨

مجهورية الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             
  ). أعاله٣٧انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/27)حلقوق اإلنسان يف ذلك البلد 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبال    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن التعاون التقين واخلدمات االستشارية             -٩٩

  ). أعاله٣٨انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/23)يف نيبال 

  تدعيم التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا    
وع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان وعمل مكتبها           ميكن الرج   -١٠٠

  ). أعاله٣٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/26)يف كينيا 

  تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان   -١٠١
  ). أعاله٤٠انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/16/78)وق اإلنسان حق

  يف جمال حقوق اإلنسان والتعاون معها تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان     
، إىل املفوضة السامية مواصلة تقدمي املساعدة التقنيـة         ١٤/٤طلب اجمللس، يف قراره       -١٠٢

كومة قريغيزستان واجلهـات الفاِعلـة   عن طريق مكتب املفوضية يف بيشكيك والعمل مع ح 
قـدرة  من شأهنا تـدعيم  األخرى، حبسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت         

ماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وإطالع اجمللس على التقدم احملرز          اقريغيزستان على الوفاء بالتز   
وستطلع املفوضة الـسامية    . شرةوتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته السابعة ع          

  .اجمللس يف الدورة السادسة عشرة على التقدم احملرز يف هذا الشأن
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  املرفق

حلقات النقاش واملناقشات املقرَّر عقدها يف الدورة السادسة عـشرة              
  جمللس حقوق اإلنسان 

 املقرر/القرار املناقشة/حلقة النقاش

 ٢، الفقرة ١٤/١٦ 

أثناء اجلزء الرفيع املستوى    حلقة نقاش ُتعقَد يف     
بشأن التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان         
للمنحدرين من أصل أفريقي، احتفاالً بالـسنة   

 الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي

نداء عاملي من أجـل     : من اخلطابة إىل الواقع   
اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة العنـصرية      
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل      

 من تعصببذلك 

 ١، الفقرة ١٥/١١٦ 

حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق اإلنـسان يف        
سياق اإلجراءات املتخذة للتـصدي ألخـذ       

 الرهائن على يد اإلرهابيني

حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن 
 على يد اإلرهابيني

 ٢٠، الفقرة ١٣/٢٠ 

اجتماع اليوم الكامل السنوي الذي يركِّز على       
 هنج كلي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان       اتباع

أو يعيـشون يف    /ولألطفال الذين يعملـون     
 ارعوالش

مكافحة العنف اجلنسي ضـد   : حقوق الطفل 
 األطفال

 ١٣، الفقرة ١٣/١١ 

النقاش التفاعلي السنوي الذي يركِّز على دور       
التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية الرامية       

  وأهدافهاإىل حتقيق مقاصد االتفاقية

 حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

        
  


