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  سائل التنظيمية واإلجرائيةامل  -١  

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة    
   /حزيـران  ٢٠وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسان، الذي ُنظر فيـه يف               -١

يعقد اجمللس دورتـه الثامنـة      س يف االجتماع التنظيمي للجولة السادسة للمجلس،        ٢٠١١يونيه  
  . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ إىل ١٢عشرة يف الفترة من 

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

  . ٢٠١١أغسطس /آب ٢٦عشرة يف 

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

  .رةاجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة الثامنة عش

  تشكيل جملس حقوق اإلنسان    
االحتـاد  : )١(يتألف جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة من الدول التاليـة             -٤

؛ إندونيـسيا   )٢٠١٣(؛ إكـوادور    )٢٠١٣(؛ إسبانيا   )٢٠١٢(األردن  ؛  )٢٠١٢(الروسي  
؛ )٢٠١٤(؛ إيطاليـا    )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٢(؛ أوروغواي   )٢٠١٣(؛ أنغوال   )٢٠١٤(

؛ بوركينا فاسو   )٢٠١٤(؛ بوتسوانا   )٢٠١٤(؛ بنن   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(بلجيكا  
ماهريية العربيـة الليبيـة     ؛ اجل )٢٠١٣(؛ تايلند   )٢٠١٤(؛ بريو   )٢٠١٣(؛ بولندا   )٢٠١٤(
؛ جيبـويت   )٢٠١٣(؛ مجهوريـة مولـدوفا      )٢٠١٤(؛ اجلمهورية التـشيكية     )٢()٢٠١٣(
؛ )٢٠١٤(؛ شـيلي  )٢٠١٣(؛ سويـسرا   )٢٠١٢( ؛ السنغال )٢٠١٤(؛ رومانيا   )٢٠١٢(

؛ قريغيزسـتان   )٢٠١٣(؛ قطـر    )٢٠١٤(؛ الفلبني   )٢٠١٣( ؛ غواتيماال )٢٠١٢(الصني  
الكونغــو  ؛)٢٠١٤( كوســتاريكا ؛)٢٠١٢( كوبــا ؛)٢٠١٢(؛ الكــامريون )٢٠١٢(
 ؛)٢٠١٣(ملـديف    ؛)٢٠١٢(املكسيك   ؛)٢٠١٣(ماليزيا   ؛)٢٠١٤( الكويت ؛)٢٠١٤(

النـرويج   ؛)٢٠١٢(موريـشيوس    ؛)٢٠١٣(موريتانيا   ؛)٢٠١٢(اململكة العربية السعودية    

__________ 

 .تنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(

 .٢٠١١مارس / آذار١ املؤرخ ٦٥/٢٦٥علقت اجلمعية العامة عضوية البلد مبوجب قرارها  )٢(
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؛ )٢٠١٢(هنغاريـا    ؛)٢٠١٤( اهلنـد  ؛)٢٠١٢(نيجرييـا    ؛)٢٠١٤(النمسا   ؛)٢٠١٢(
  ).٢٠١٢(لواليات املتحدة األمريكية ا

  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
 ٣١فيما يلي تشكيل مكتب جملس حقوق اإلنسان جلولته السادسة اليت تستمر حىت               -٥

؛ نـواب   )أوروغـواي (ي السري   رئيسة اجمللس، الورا دوبو   : ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
، أندراس ديكـاين    )الكامريون( انكو   فابيني ، أناتول )النمسا(ة، كريستيان ستروهال    الرئيس

  ).قريغيزستان(، غولنارا إسكاكوفا ة واملقررة الرئيسة؛ نائب)هنغاريا(

  برنامج العمل السنوي    
من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، الوارد يف الفرع السابع          ) أ(٨وفقاً للمادة     -٦

جلولـة اجمللـس الـسادسة يف       ، ُنظر يف برنامج العمل السنوي       ٥/١ من مرفق قرار اجمللس   
  . ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٠االجتماع التنظيمي املعقود يف 

  اختيار وتعيني املكلفني بالواليات    
 وللشروط املبينة يف مقرر   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ٤٧وفقاً للفقرة     -٧

اململكـة  (م  ، سيقترح الفريق االستشاري، املؤلف من السفري بيتر غودرهـا         ٦/١٠٢اجمللس  
، )نيجرييـا (أورجيـاكو   . ه، والسفري أومونـا     )املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

والـسفري  ) إندونيسيا(، والسفري ديان ترييانسياه دجاين      )سلوفاكيا(والسفري فيدور روزوتشا    
يـق   اجمللس قائمة باملرشحني لوالية الفر     ة، على رئيس  )هندوراس (روبرتو فلوريس بريموديس  

العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال؛            
واخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار؛ والفريق العامل املعـين مبـسألة    
استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر              

  . وهي الواليات اليت سيعيَّن مكلفون جدد هبا يف الدورة الثامنة عشرةاملصري، 
 من مرفق قرار جملس حقـوق       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -٨

، سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عنـد موافقـة             ٥/١اإلنسان  
  . كلفون بالواليات قبل هناية الدورة الثامنة عشرة امل هؤالءوسيعيَّن. اجمللس عليه الحقاً
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  ةتقرير الدور    
 مشروع تقرير يعـده املقـرر       ، يف هناية دورته   ،سُيعَرض على جملس حقوق اإلنسان      -٩

وسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانـات الـرئيس،           . العتماده
  . الثامنة عشرةباإلضافة إىل موجز فين ملداوالت الدورة 

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

تقدم مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية الـسامية            -١٠
.  مفتوحاً طـوال الـدورة      من جدول األعمال الذي يظل بنداً      ٢واألمني العام يف إطار البند      

. وسُينظَر يف هذه التقارير عند النظر يف بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتـضاء              
  . وسيتضمن برنامج العمل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقارير

  زيارة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل اليمن    
، بالدعوة اليت وجهتها حكومـة      ١٧/١١٧رحب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -١١

اليمن إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للقيام بزيارة إىل البلـد، وقـرر أن يطلـب إىل                 
املفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن هذه الزيارة إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة، وأن يعقد                

ض على اجمللس تقريـر املفوضـة       وسُيعَر. حواراً تفاعلياً يف تلك الدورة على أساس تقريرها       
  ).A/HRC/18/21(السامية 

  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان    
، األمني العام إىل أن يقدم إىل اجمللس يف         ١٢/٢دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١٢

لس، تقريراً يتضمن جتميعـاً     دورته الرابعة عشرة وكل عام بعد ذلك، وفقاً لربنامج عمل اجمل          
وحتليالً ملا قد يتاح من مجيع املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتقامية اليت يدعى               

. ارتكاهبا، باإلضافة إىل توصيات بشأن كيفية التصدي ملسائل الترهيب واألعمال االنتقاميـة           
  ).A/HRC/18/19(وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام 

  اجرون وملتمسو اللجوء الفارون من األحداث األخرية يف مشال أفريقياامله    
فوضـة الـسامية أن تـويل    امل، إىل ١٧/٢٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        -١٣

اهتماماً خاصاً حلالة املهاجرين وملتمسي اللجوء الفارين من األحداث األخـرية يف مشـال              
 تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثامنة عـشرة وتـزوده           أفريقيا، املبينة يف هذا القرار، وأن تقدم      

  ).A/HRC/18/54(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . بأحدث املعلومات هبذا الشأن
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  مسألة عقوبة اإلعدام    
، ٢/١٠٢ ومقرر جملس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٥/٥٩وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان        -١٤

انظـر  ) (A/HRC/18/20( العام بشأن مسألة عقوبة اإلعدام       سُيعَرض على اجمللس تقرير األمني    
  ). أدناه٣٨أيضاً الفقرة 

  احلق يف التنمية    
، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريـراً        ٦٥/٢١٩طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٥

اً مؤقتاً عن أنشطتها إىل جملس حقوق اإلنسان وطلبت أيضاً إىل األمني العام أن يقدم تقريـر               
اليت ُتعِلم  ) A/HRC/18/22(وسُتعَرض على اجمللس مذكرة األمانة      . اجمللسإىل  قرار  العن تنفيذ   

اجمللس بأن التقرير املوحَّد لألمني العام واملفوضة السامية سُيعَرض عليه يف دورتـه التاسـعة               
  ). أدناه٣١انظر أيضاً الفقرة (عشرة 

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية    
فوضـية الـسامية حلقـوق      امل، إىل   ١٢/١١ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       طلب  -١٦

 للمعلومات بشأن   اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة، تقريراً يتضمن حتديثاً           
وسينظر اجمللـس يف تقريـر      . ألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف سياق العدالة االنتقالية        ا

  ). أدناه٤٣انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/23(املفوضة السامية 

   ومحاية حقوق اإلنساندور منع االنتهاكات يف تعزيز    
، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ١٤/٥طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١٧

أن تعقد حلقة عمل عن دور منع االنتهاكات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، هبـدف                
صلة املناقشات حول هذه املسألة وأن تقدم موجزاً ملداوالت حلقة العمل إىل            اإلسهام يف موا  

  ).  أدناه٤٤انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/24(اجمللس يف دورته الثامنة عشرة 

  الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان    
 ، إىل املفوضة السامية أن تقدم، للعرض١٥/٥طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   -١٨

على اجمللس يف دورته الثامنة عشرة، تقريراً عن التزام الدول بالتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية              
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية فيما يتعلق بتحديد            

اصلة النظر  هوية ضحايا االنتهاكات، بأساليب منها استخدام الطب الشرعي الوراثي، بغية مو          
يف إمكانية وضع دليل ُيسترَشد به يف تطبيق الطب الشرعي الوراثي بأقصى درجات الفعالية،              
مبا يف ذلك القيام طواعية، وعند االقتضاء، بإنشاء وتشغيل مصارف اجلينات، مـع تـوفري               

انظـر  ) (A/HRC/18/25(وسُيعَرض على اجمللس تقرير املفوضة الـسامية        . الضمانات املناسبة 
  ). أدناه٤٥ضاً الفقرة أي
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  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية     
، إىل املفوضة الـسامية أن تقـدم إىل        ١٥/٧طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١٩

التطـورات ذات   اجمللس تقريراً سنوياً عن حقوق الشعوب األصلية، يتضمن معلومات عـن            
 اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر       هيئات وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة    الصلة اليت شهدهتا    

ويف امليدان واليت تسهم يف تعزيز واحترام أحكام إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب              
وسـينظر  . األصلية ويف تطبيق هذه األحكام تطبيقاً كامالً، ومتابعة مدى فعالية هذا اإلعالن           

  ). أدناه٣٧ر أيضاً الفقرة انظ) (A/HRC/18/26(اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

  حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان    
، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعد جتميعاً ١٥/١٧طلب اجمللس، يف قراره   -٢٠

اض حتليلياً يشمل عناصر املبادرات اليت حتقق جناحاً يف ختفيض حـاالت الوفيـات واألمـر              
النفاسية باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان، وسبل متكني املبادرات املماثلة من تفعيل هنج              

وسُيعَرض على اجمللس تقرير املفوضة الـسامية       . قائم على حقوق اإلنسان على وجه أكمل      
)A/HRC/18/27) ( أدناه٢٩انظر أيضاً الفقرة .(  

   يف التمتع حبقوق اإلنسانتأثري التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد    
، إىل املفوضـية الـسامية حلقـوق        ١٥/٢٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٢١

اإلنسان أن تعد دراسة مواضيعية عن تأثري التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد يف التمتع               
إهنـاء  توصيات بشأن اإلجراءات الرامية إىل      سان، على أن تتضمن هذه الدراسة       حبقوق اإلن 

هذه التدابري، مع مراعاة مجيع التقارير والقرارات واملعلومات السابقة ذات الـصلة املتاحـة              
ملنظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد، وأن تقدِّم هذه الدراسة إىل اجمللس يف دورتـه الثامنـة                 

لدراسة اليت ُتعِلم اجمللس بأن ا    ) A/HRC/18/28(وسُتعَرض على اجمللس مذكرة األمانة      . عشرة
  .سُتقدَّم إليه يف دورته التاسعة عشرة

  حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني    
، إىل املفوضية الـسامية حلقـوق   ١٥/١١٦طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره     -٢٢

تـه   املعقـودة يف أثنـاء دور      النقاشاإلنسان أن تعد تقريراً يف شكل موجز عن نتائج حلقة           
السادسة عشرة بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف سياق اإلجراءات املتخذة للتـصدي ألخـذ       

وسُيعَرض علـى اجمللـس املـوجز الـذي أعدتـه املفوضـية         . الرهائن على يد اإلرهابيني   
)A/HRC/18/29.(  
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  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
، إىل املفوضية الـسامية حلقـوق       ١٦/١-طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره دإ        -٢٣

اإلنسان أن ترسل بصورة عاجلة بعثة إىل اجلمهورية العربية الـسورية للتحقيـق يف مجيـع                
انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان املدعى وقوعها وإلثبات وقائع وظـروف هـذه             

اسبة الكاملة، وأن   االنتهاكات واجلرائم املرتكبة، بغية جتنب اإلفالت من العقاب وضمان احمل         
تقدم تقريراً أولياً وحتديثاً شفوياً بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية إىل              

. اجمللس يف دورته السابعة عشرة وأن تقدم تقرير متابعة إىل اجمللس يف دورته الثامنة عـشرة               
    حول حالة حقوق اإلنـسان      وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضة السامية أن تنظم حواراً تفاعلياً         

   وسـينظر اجمللـس يف    . يف اجلمهورية العربية السورية يف أثناء الدورة الثامنة عشرة للمجلس         
انظر أيـضاً  (يف إطار حوار تفاعلي ) A/HRC/18/53(تقرير املتابعة املقدَّم من املفوضة السامية  

  ). أدناه٤٦الفقرة 

  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس     
، إىل املفوضة السامية أن ترصد حالة       ١٧/٢٤ب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       طل  -٢٤

حقوق اإلنسان يف بيالروس وأن تقدم إىل اجمللس، يف إطار حوار تفاعلي ُيجـرى يف أثنـاء                 
دورته الثامنة عشرة، تقريراً شفوياً عن هذه احلالة، على أن يشمل انتهاكات حقوق اإلنسان              

كـانون   ١٩يف بيالروس عقب االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف           اليت ُيدَّعى ارتكاهبا    
  ). أدناه٤٨انظر أيضاً الفقرة . (وستقدِّم املفوضة السامية تقريراً شفوياً. ٢٠١٠ ديسمرب/األول

  االجتماع الثامن عشر لإلجراءات اخلاصة    
 إىل   حتيل هبـا   ، من املفوضة السامية    مقدمة سينظر جملس حقوق اإلنسان يف مذكرة       -٢٥

املمثلني اخلاصني، واخلرباء املستقلني، ورؤساء     /اجمللس تقرير االجتماع الثامن عشر للمقررين     
  ). أدناه٥٣انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/41(األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا     
، إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس        ١٥/٢٠نسان، يف قراره    طلب جملس حقوق اإل     -٢٦

يف دورته الثامنة عشرة تقريراً عن دور وإجنازات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جمـال               
وسينظر اجمللس يف تقرير    .  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    يفمساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً     

  ). أدناه٦٥ر أيضاً الفقرة انظ) (A/HRC/18/47(األمني العام 

   حقوق اإلنسانميدانتقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف     
، إنشاء والية اخلبري املستقل املعين حبالة ١٧/٢١قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٢٧

حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار ملدة عام وطلب إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير حمدَّث عن               
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وسُيعَرض علـى   . اإلنسان يف كوت ديفوار إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة         حالة حقوق   
  ).  أدناه٦٦انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/52(اجمللس تقرير املفوضة السامية 

محاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية          وتعزيز    -٣  
  ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  الصرف الصحيخدمات احلصول على مياه الشرب املأمونة و    
، إىل اخلبرية املستقلة املعنيـة مبـسألة        ١٥/٩طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٢٨

التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف             
وسينظر اجمللـس يف تقريـر اخلـبرية        .  وفقاً لربنامج عمله   تقريرها السنوي لصحي أن تقدم    ا

  ).Add.1-4 وA/HRC/18/33(املستقلة، كاتارينا دي ألبوكريكي 

  حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان    
ات واألمراض النفاسية وحقـوق     ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن الوفي         -٢٩

  ).  أعاله٢٠انظر أيضاً الفقرة (اإلنسان 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   
، أن يعقد يف دورته الثامنة عشرة،       ١٧/١٢٠قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -٣٠

يف حدود املوارد املتاحة، حلقة نقاش بشأن تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق                 
ت السلمية، مع التركيز بشكل خاص على سبل ووسائل حتـسني محايـة هـذه     االحتجاجا
  ). انظر املرفق( هذه السياقات وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  مثلاحلقوق يف

  احلق يف التنمية   -جيم   
، احتفاالً بالذكرى السنوية اخلامسة     ١٦/١١٧ حقوق اإلنسان، يف مقرره      قرر جملس   -٣١

والعشرين لصدور اإلعالن املتعلق باحلق يف التنمية، أن يعقد يف أثناء دورته الثامنة عشرة حلقة 
، "بني السياسات والتطبيق: سبيل املضي قدماً يف إعمال احلق يف التنمية     "نقاش بشأن موضوع    

لسامية، وقرر أن يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن تتـوىل         مبشاركة املفوضة ا  
تنظيم حلقة النقاش يف حدود املوارد املتاحة وأن تدعو إىل احللقة آليات حقـوق اإلنـسان                
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والوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج املعنية التابعة لألمم املتحدة، باإلضافة إىل اجملتمع           
  ).انظر املرفق. (طنية حلقوق اإلنساناملدين واملؤسسات الو

، قرر جملس حقوق اإلنسان أن يعقد الفريق العامل املعين باحلق           ٩/٣وعمالً بالقرار     -٣٢
وسيعقد . يف التنمية دورات سنوية تستغرق كل منها مخسة أيام وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس             

. ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٤الفريق العامل دورته الثانية عشرة يف الفترة من         
واليت ) A/HRC/18/39(وسُتعَرض على اجمللس املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأن هذا املوضوع           

انظـر أيـضاً    (ُتعِلم فيها اجمللس بأن تقرير الفريق العامل سُيقدَّم إليه يف دورته التاسعة عشرة              
  ).  أعاله١٥الفقرة 

   من اجلماعات واألفرادوحقوق فئات حمددةحقوق الشعوب   -دال   

  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية    
، إىل املقرر اخلاص املعين حبق كـل        ١٥/٢٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٣

إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن يعد، مبساعدة املفوضـية        
وق اإلنسان، وبالتشاور مع الدول ووكاالت األمم املتحدة املعنية ومؤسـسات           السامية حلق 

حقوق اإلنسان الوطنية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، ويف حدود املـوارد املتاحـة،       
شمل أهم التحديات القائمة    على أن ت  دراسة مواضيعية بشأن إعمال حق املسنني يف الصحة،         

لس أن يتناول الدراسة املواضيعية، يف حدود املوارد املتاحة، يف          وقرر اجمل . وأفضل املمارسات 
حلقة نقاش ُتعقَد يف إطار برنامج عمل دورته الثامنة عشرة وأن ينظر يف اختـاذ إجـراءات                 
أخرى ممكنة بشأن هذا املوضوع، ودعا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الـصحة             

يئات ووكاالت األمم املتحـدة األخـرى املعنيـة إىل       العاملية وأعضاء اللجنة االستشارية وه    
وسـُتعَرض علـى    ). انظر املرفق (املشاركة يف حوار تفاعلي بشأن الدراسة يف إطار اجمللس          

  ). A/HRC/18/37(اجمللس دراسة املقرر اخلاص أناند غروفر 

  حقوق الطفل    
ألمني العام املعنيـة    ، إىل املمثلة اخلاصة ل    ٦٤/١٤٦طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٣٤

األنـشطة  بشأن تقارير إىل وجملس حقوق اإلنسان  والرتاع املسلح أن تواصل تقدمي       باألطفال
وسُيعَرض على اجمللس تقرير املمثلة اخلاصـة راديكـا         . اليت تضطلع هبا يف إطار أداء واليتها      

  ).A/HRC/18/38(كوماراسوامي 

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية    
، سيعقد جملس حقوق اإلنسان حلقة نقاش مدهتا نصف يـوم           ١٥/٧القرار  عمالً ب   -٣٥

  ).انظر املرفق(بشأن دور اللغات والثقافات يف تعزيز ومحاية رفاه الشعوب األصلية وهويتها 
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، أن ينظر يف تقرير املقرر اخلاص املعـين         ١٥/١٤وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣٦
ألساسية للشعوب األصلية يف دورته الـسنوية الـيت ُتعقَـد يف            حبالة حقوق اإلنسان واحلريات ا    

  ). Add.1-9 وA/HRC/18/35(وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص جيمس أنايا . سبتمرب/أيلول
وميكن الرجوع أيضاً إىل التقرير السنوي للمفوضة السامية بشأن حقوق اإلنـسان              -٣٧

  ). أعاله١٩ الفقرة انظر أيضاً) (A/HRC/18/26(للشعوب األصلية 

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -هاء   

  مسألة عقوبة اإلعدام     
) A/HRC/18/20(ميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام بشأن مسألة عقوبة اإلعـدام              -٣٨

  ). أعاله١٤انظر الفقرة (

  أشكال الرق املعاصرة    
املقررة اخلاصة املعنية بأشـكال     إىل  ،  ١٥/٢ان، يف قراره    طلب جملس حقوق اإلنس     -٣٩

إىل اجمللس تقارير سنوية عـن أنـشطة        الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، أن تقدم          
، باإلضافة إىل توصيات بشأن التدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة واستئصال أشـكال             الوالية

. لرق ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسـات       الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة با    
  ). Add.1-2 وA/HRC/18/30(وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة غولنارا شاهينيان 

   على التمتع حبقوق اإلنسانةاآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطر    
 اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء سينظر جملس حقوق اإلنسان يف تقرير املقرر       -٤٠

املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان كالني جورجيسكو، املقدَّم           
  ).Add.1-2 وA/HRC/18/31 (٩/١وفقاً لقرار اجمللس 

  رياستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املص    
، إىل الفريق العامل املعين باستخدام      ١٥/١٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٤١

املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقريـر املـصري أن               
يتشاور مع الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريهـا مـن             

 عـن   اً تقريـر  وأن يقـدم  ت الصلة يف اجملتمع املدين يف تنفيذ هذا القرار          اجلهات الفاعلة ذا  
  ).Add.1-4 وA/HRC/18/32( الثامنة عشرة استنتاجاته إىل اجمللس يف دورته
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  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
، إىل اخلبري املستقل املعـين حبقـوق   ١٥/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره     -٤٢

 الدويل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة تقريراً عن تنفيذ هـذا               اإلنسان والتضامن 
وستقوم اخلبرية املستقلة اجلديدة فريجينيا داندان اليت عّينها اجمللس يف دورته الـسابعة             . القرار

وسُتعَرض على اجمللس أيـضاً مـذكرة       . عشرة بتقدمي تقرير شفوي يف الدورة الثامنة عشرة       
  ).A/HRC/18/34(انة مقدَّمة من األم

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية    
 األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضـية       عنميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية         -٤٣

  ). أعاله١٦انظر أيضاً الفقرة (السامية حلقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع 

  يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان منع االنتهاكات دور    
بشأن املعقودة  كن الرجوع إىل التقرير الذي يتضمن موجزاً ملداوالت حلقة العمل           مي  -٤٤

  ). أعاله١٧انظر أيضاً الفقرة  (٢٠١١مايو /أيار ٢٠هذا املوضوع يف 

  الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان    
  ).عالهأ ١٨ الفقرة أيضاًانظر  (بشأن هذا املوضوع إىل تقرير املفوضة السامية ميكن الرجوع  -٤٥

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة              -٤٦

ى مبوجـب قـرار   العربية السورية، وهو التقرير الذي سُينظَر فيه يف إطار حوار تفاعلي ُيجر        
  ).  أعاله٢٣انظر أيضاً الفقرة  (١٦/١-جملس حقوق اإلنسان دإ

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان     
، إىل اخلبري املستقل املعـين حبالـة        ١٥/٢٧طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٤٧

ـ                 . شرةحقوق اإلنسان يف السودان أن يقدم تقريراً إىل اجمللس للنظر فيه يف دورته الثامنـة ع
  ).Add.1 وA/HRC/18/40(وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل حممد شاندي عثمان 

  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية الشفوي املتعلق حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                 -٤٨

  ).  أعاله٢٤الفقرة انظر أيضاً  (١٧/٢٤بيالروس والذي طلبه جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
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  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  -ألف   
، أن ينشئ آلية خرباء فرعيـة لتزويـد         ١٥/٧قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٤٩

 اجمللس باخلربة املوضوعية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية باألسلوب والشكل املطلوبني مـن           
 ١١وسُيعَرض على اجمللس تقرير آلية اخلرباء عن دورهتا الرابعة املعقودة يف الفترة من              . اجمللس

  ).A/HRC/18/43 (٢٠١١يوليه /متوز ١٥إىل 
، من آلية اخلرباء إجراء دراسة      ١٥/٧وطلب جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف قراره          -٥٠

ذ القرارات وتقدمي دراستها إىل اجمللس      هنائية عن الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف اختا        
  ). A/HRC/18/42(وسينظر اجمللس يف دراسة آلية اخلرباء . يف دورته الثامنة عشرة

  إجراء تقدمي الشكاوى  -باء   
، إجراء تقدمي الشكاوى علـى النحـو        ٥/١أنشأ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥١

، طُلب إىل ٥/١ من مرفق القرار ٩٨ الفقرة ويف. الوارد يف الفرع الرابع من مرفق ذلك القرار 
الفريق العامل املعين باحلاالت أن يقوم، بناًء على املعلومات والتوصيات املقدَّمة من الفريـق              

 اجلسيمة املؤيَّدة   العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات         
احلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصيات بـشأن         ا حلقوق اإلنسان و   بأدلة موثوق هب  

  . اإلجراء الواجب اختاذه
وسينظر جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثامنة عشرة، يف القضايا املتصلة بـإجراء               -٥٢

تقدمي الشكاوى يف جلستني مغلقتني، استناداً إىل تقرير الدورة الثامنة للفريق العامـل املعـين     
  .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤ إىل ٢٠دة يف الفترة من باحلاالت املعقو

  اإلجراءات اخلاصة  -جيم   
ميكن الرجوع إىل املذكرة املقدمة من املفوضة السامية واليت حتيل هبا تقرير االجتماع               -٥٣

املمثلني اخلاصني، واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة يف إطـار          /الثامن عشر للمقررين  
  ). أعاله٢٥انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/41(صة اإلجراءات اخلا

وسُيعَرض على جملس حقوق اإلنسان تقرير اإلجراءات اخلاصة املـشترك املتعلـق              -٥٤
  . وهذا التقرير متاح بالكامل على شبكة اإلنترنت). A/HRC/18/51(بالبالغات 
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  االستعراض الدوري الشامل  -٦  
راض الدوري الشامل دورته احلادية عشرة يف الفترة        عقد الفريق العامل املعين باالستع      -٥٥
وسينظر جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثامنة عـشرة،         . ٢٠١١مايو  /أيار ١٣ إىل   ٢من  

منرك، وباالو، والـصومال،    ابلجيكا، والد : ويعتمد النتائج النهائية الستعراض البلدان التالية     
افورة، وسورينام، واليونان، وسـاموا،     وسيشيل، وجزر سليمان، والتفيا، وسرياليون، وسنغ     

  . وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسودان، وهنغاريا، وبابوا غينيا اجلديدة
 الـشامل    الدوري وعمالً ببيان الرئيس املتعلق بطرائق وممارسات عملية االستعراض         -٥٦

إىل آراء  ، فإن تقرير الفريق العامل، باإلضـافة        ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٩والذي ووفق عليه يف     
أو االستنتاجات، فضالً عن االلتزامات الطوعية      /ع االستعراض يف التوصيات و    والدولة موض 

 االستعراض والردود املقدمة من هذه الدولة، قبـل اعتمـاد           موضوعاليت تعهدت هبا الدولة     
اجمللس للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كـاف أثنـاء                 

وار التفاعلي يف الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته           احل
مـوجز  لتقرير املتعلق بدورة اجمللس  يف ا  على أن يدرج   واتُّفق أيضاً . العامة باختاذ مقرر موحد   

ع االستعراض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الـدول        ولآلراء اليت تعرب عنها الدولة موض     
ضاء والدول املراقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة             األع

  . املعنيني اآلخرين، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى   -٧  

  الرتاع يف غزةمتابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن     
، إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس        ١٦/٣٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥٧

يف دورته الثامنة عشرة تقريراً شامالً عن التقدم الذي أحرزته مجيع األطراف املعنية، مبا فيهـا     
 الفرع بـاء     من ٣هيئات األمم املتحدة، يف تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق، وفقاً للفقرة            

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس أيضاً إىل املفوضة        . ١٢/١-من قرار جملس حقوق اإلنسان دإ     
وسينظر اجمللس يف تقريري األمني العام واملفوضة . السامية أن تقدم إليه تقريراً عن تنفيذ القرار       

  ).50 وA/HRC/18/49(السامية 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

  دماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدةإ    
، أن يدرج يف برنامج عملـه مناقـشة         ٦/٣٠قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٥٨

سنوية بشأن إدماج منظور جنساين يف مجيع أعماله وأعمال آلياته، مبا يف ذلك تقييم التقـدم                
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جمللس املناقشة السنوية، مع التركيز علـى اآلثـار   وسيعقد ا . احملرز والتحديات اليت ووجهت   
  ). انظر املرفق(املؤسسية إلدماج املنظور اجلنساين 

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

  القضاء على التمييز العنصري    
، بشأن عدم جواز ممارسـات      ٦٤/١٤٧ و ٦٣/١٦٢معية العامة   عمالً بقراري اجل    -٥٩

 يتـصل   عنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما     للمعينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة       
بذلك من تعصب، سيقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري        

غيتو مويغاي تقريره بـشأن تنفيـذ القـرارين    وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      
  ).A/HRC/18/44(املذكورين 

، أن ُينشئ جلنة خمصصة معنية بوضع ٣/١٠٣وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره   -٦٠
معايري تكميلية وأوصى بأن تعقد اللجنة دورات سنوية مدة كل منها عشر أيام عمل بغيـة                

       تقارير منتظمة عـن التقـدم الفعلـي     إىل اجمللس  وضع الصكوك القانونية املطلوبة وأن تقدم     
    وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة املعقـودة         . يف عملية وضع املعايري التكميلية    

 ٢٠١١أبريـل   /نيسان ٢١ إىل   ١١ ويف الفترة من     ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٣ و ٢٢يف  
)A/HRC/18/36.(  

  مانديال نيلسون لاليوم الدويل     
، أن يعقد، يف دورته الثامنـة عـشرة،         ١٥/١١٧قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -٦١

 خيـص    العامل فيما   أرجاء حلقة نقاش رفيعة املستوى بغية التفكري يف احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف           
لـسون   بني العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع االقتداء           

مانديال يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون متييز بسبب العنصر أو اللون أو األصل القومي               
أو اإلثين وقرر أيضاً أن تركز حلقة النقاش على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عـن طريـق                 

  ).انظر املرفق(التسامح واملصاحلة 

  فريقيفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أ    
، سينظر اجمللس يف تقرير فريـق اخلـرباء         ٩/١٤عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -٦٢

  ).A/HRC/18/45(العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن دورته العاشرة 
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان    
، إىل اخلبري املستقل املعـين حبالـة        ١٥/٢٨لس حقوق اإلنسان، يف قراره      طلب جم   -٦٣

حقوق اإلنسان يف الصومال أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة تقريراً عـن حالـة                 
جمللس وسينظر ا . حقوق اإلنسان يف الصومال وعن حالة تنفيذ التعاون التقين داخل الصومال          

  ).A/HRC/18/48(الباري س يف تقرير اخلبري املستقل مش

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا     
، إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق ١٥/٢٠طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   -٦٤

. اإلنسان يف كمبوديا أن يقدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس يف دورته الثامنـة عـشرة                
  ).A/HRC/18/46( سوبيدي براساد يف تقرير املقرر اخلاص سوريا وسينظر اجمللس

وميكن الرجوع إىل تقرير األمني العام بشأن املساعدة املقدمة من املفوضية الـسامية               -٦٥
  ). أعاله٢٦انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/18/47(حلقوق اإلنسان إىل كمبوديا 

  اإلنسانتقدمي املساعدة إىل كوت ديفوار يف ميدان حقوق     
 ديفـوار   ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كوت             -٦٦

)A/HRC/18/52) ( أعاله٢٧انظر أيضاً الفقرة .(  
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  املرفق

حلقات النقاش واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة الثامنـة عـشرة               
  جمللس حقوق اإلنسان

  املناقشة/حلقة النقاش  الوالية
  :٦/٣٠لس حقوق اإلنسان قرار جم

إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة علـى نطـاق         
  منظومة املتحدة

  مناقشة سنوية

  : ١٥/١١٧مقرر جملس حقوق اإلنسان 
  اليوم الدويل لنيلسون مانديال

  حلقة نقاش رفيعة املستوى

  : ١٥/٧قرار جملس حقوق اإلنسان 
  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

  نصف يومحلقة نقاش مدهتا 

  :١٥/٢٢قرار جملس حقوق اإلنسان 
حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن           

  الصحة البدنية والعقلية 

  حلقة نقاش 

  :١٦/١١٧مقرر جملس حقوق اإلنسان 
  احلق يف التنمية

  حلقة نقاش 

  :١٧/١٢٠مقرر جملس حقوق اإلنسان 
حلقة نقاش بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف         

  حتجاجات السلمية سياق اال

  حلقة نقاش

        


