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 *احملتويات

 الصفحة اتـرالفق البند

 ٣ ٤-١ .......................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١

 املعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة     -٢
 ٤ ١٢٠-٥ ..................................................."جملس حقوق اإلنسان"

لعاملي تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر ا         
 ٤ ٧ ............................................................حلقوق اإلنسان

 ٥ ٩٢-٨ .................................................تقارير اآلليات والواليات

 ٢١ ١٠٩-٩٣ ................................................االستعراض وبناء القدرات

 ٢٤ ١١٠ ...................................................مسائل موضوعية أخرى

 ٢٥ ١٢٠-١١١ .....................................متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان

 ٢٧ ١٢١ ...............التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة الرابعة للمجلس -٣

                                                      

تستند قائمة احملتويات هذه إىل مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان               *
(A/HRC/4/1)مع إضافة العناوين الفرعية اإلرشادية تيسرياً لإلحالة ،. 
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 األعمال وتنظيم العمل إقرار جدول -١البند 

 إقرار جدول األعمال

 الذي اقترحه رئيس اجمللس، كما سُتعرض  (A/HRC/4/1)سـُيعرض على اجمللس جدول األعمال املؤقت         -١
 .عليه هذه الشروح املتصلة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

 تنظيم أعمال الدورة

، مشروع إطار   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥ اعتمد اجمللس يف دورته األوىل، مبوجب مقرره       -٢
أبريل / نيسان ٥مارس إىل   / آذار ١٢بـرنامج عمله للسنة األوىل الذي توّخى فيه عقد دورته الرابعة يف الفترة من               

 من جدول األعمال، إىل تلك األجزاء من برنامج العمل          ٢وُيشار مبزيد من التفصيل، فيما يتعلّق بالبند        . ٢٠٠٧
 ). أدناه١٢٠ إىل ٥انظر الفقرات من (ن املقرر النظر فيها خالل الدورة الرابعة للمجلس اليت م

تعتمد كل جلنة، يف بداية الدورة، برناجماً       " من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن         ٩٩وتنص املادة    -٣
بّين، إن أمكن، التاريخ املستهدف إلهناء عملها، والتواريخ التقريبية           للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت       لعملها ُي

وتبعاً لذلك، سُيعرض على اجمللس مشروع جدول زمين ُيبّين ترتيب          . (A/520/Rev.16)" سُتخّصـص لكل منها   
لكل جزء من برنامج عمل الدورة، وذلك من /وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند من بنود جدول األعمال

 .أجل إقراره

 نتكوين جملس حقوق اإلنسا

 ١٨وتنتهي مدة عضوية كل دولة يف       . سـوف يكون تكوين عضوية اجمللس يف دورته الرابعة كما يلي           -٤
؛ )٢٠٠٧(؛ األرجنتني   )٢٠٠٩(؛ أذربيجان   )٢٠٠٩(االحتاد الروسي   : يونيه من السنة املبّينة بني قوسني     /حزيران
 ؛ أوكرانيا  )٢٠٠٩(وروغواي  ؛ أ )٢٠٠٧(؛ إندونيسيا   )٢٠٠٩(؛ أملانيا   )٢٠٠٧(؛ إكـوادور    )٢٠٠٩(األردن  

؛ )٢٠٠٧(؛ بولندا   )٢٠٠٩(؛ بنغالديش   )٢٠٠٨(؛ الربازيل   )٢٠٠٧(؛ البحرين   )٢٠٠٨(؛ باكستان   )٢٠٠٨(
؛ )٢٠٠٨(؛ مجهورية كوريا    )٢٠٠٧(؛ اجلمهورية التشيكية    )٢٠٠٧(؛ اجلزائر   )٢٠٠٧(؛ تونس   )٢٠٠٨(بريو  

؛ السنغال )٢٠٠٨(؛ سري النكا )٢٠٠٨(؛ زامبيا )٢٠٠٨(؛ رومانيا )٢٠٠٩(؛ جيبويت )٢٠٠٧(جنوب أفريقيا 
 ؛ فرنسا  )٢٠٠٨(؛ غواتيماال   )٢٠٠٨(؛ غانا   )٢٠٠٨(؛ غابون   )٢٠٠٩(؛ الصني   )٢٠٠٩(؛ سويسرا   )٢٠٠٩(
 ؛ مايل  )٢٠٠٩(؛ كوبا   )٢٠٠٩(؛ كندا   )٢٠٠٩(؛ الكامريون   )٢٠٠٧(؛ فنلـندا    )٢٠٠٧(؛ الفلـبني    )٢٠٠٨(
؛ اململكة )٢٠٠٩(؛ اململكة العربية السعودية )٢٠٠٩(؛ املكسيك )٢٠٠٧(؛ املغرب )٢٠٠٩(؛ ماليزيا )٢٠٠٨(

؛ )٢٠٠٧(؛ اهلند )٢٠٠٩(؛ نيجرييا )٢٠٠٩(؛ موريشيوس )٢٠٠٨(املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
 ).٢٠٠٨(؛ اليابان )٢٠٠٧(هولندا 
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 ٢٠٠٦مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -٢البند 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 الذي اعتمده يف دورته األوىل، أن ُيمّدد بصفة استثنائية ملدة سنة،   ١/١٠٢قـرر اجمللس، مبوجب مقرره       -٥
، واليات كافة اإلجراءات اخلاصة     ٦٠/٢٥١ورهناً باالستعراض الذي سُيجريه اجمللس طبقاً لقرار اجلمعية العامة          

واملكلفني هبذه اإلجراءات، واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فضالً عن التابعة للجنة حقوق اإلنسان 
، وهي  ١٩٧٠مايو  / أيار ٢٧املؤرخ  ) ٤٨-د(١٥٠٣اإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

كلفني باإلجراءات اخلاصة   ويف املقرر نفسه، طلب اجمللس إىل امل      . الواليات اليت ترد قائمة هبا يف مرفق ذلك املقرر        
 واللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي               

مواصلة تنفيذ والياهتم، وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة تقدمي             ) ٤٨-د(١٥٠٣
 .الدعم الالزم هلم

، جبميع التقارير ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢عـلماً، يف مقـرره      وأحـاط اجمللـس      -٦
والدراسـات املقّدمة يف دورته الثانية وباحلوار التفاعلي املوضوعي الذي جرى مع املكلفني بواليات، وطلب إىل                

وفقاً جلميع املقررات   األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتهما،            
ويف املقرر نفسه، أحاط    . السـابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة           

اجمللـس علماً أيضاً مبشاريع املقررات اليت أحالتها اللجنة الفرعية فيما يتعلق باألنشطة اليت سبق التصريح هبا كي                  
 .١/١٠٢اجمللس تتسىن مواصلتها وفقاً ملقرر 

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

، إنشاء منصب   ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١قـررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٧
 مجلة أمور، أن ُتقّدم إليها تقريراً       مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وطلبت إىل املفوضة السامية، يف          

، يرد جزء يتعلق بالتقرير السنوي للمفوضة السامية يف برنامج         ١/١٠٥ووفقاً ملقرر اجمللس    . سـنوياً عن أنشطتها   
وسُيعرض على . وعمالً باملقرر نفسه، سوف ُيجرى حوار تفاعلي مع املفوضة السامية. عمل اجمللس لدورته الرابعة

ه احلالية، التقرير السنوي للمفوضة السامية، فضالً عن التقارير املتعلقة باألنشطة اليت اضطلع هبا              اجمللس، يف دورت  
 ).Add.2 وAdd.1 وA/HRC/4/49(مكتبا املفوضية يف غواتيماال وأوغندا 
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 تقارير اآلليات والواليات

 التقارير اجلديدة لإلجراءات اخلاصة

مشروع إطار لربنامج عمل جملس     " املعنون   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥عمالً مبقرر اجمللس     -٨
، من املقرر أن جيري يف الدورة الرابعة النظر يف التقارير اجلديدة لإلجراءات اخلاصة              "حقوق اإلنسان للسنة األوىل   

 .)١(تقاريرجتميع ال/واحلوارات التفاعلية مع املكلفني بواليات، على أن يتم بطريقة منظّمة وغري انتقائية ترتيب

، إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز         ٢/١٠٦وقـد طلـب اجمللس، يف مقرره         -٩
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب أن يدرج، يف حدود والياته عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف 

ملشاركة والتمثيل السياسيني للجماعات املعرضة للمعاناة من أي دورة من دوراته ُتعقد بعد دورته الرابعة، مسألة ا
العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب، يف عملية صنع القرار يف احلكومات                 
الوطنـية واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يضع يف االعتبار اإلسهام احملتمل من جانب                 

ـ  انظر (ذه اجلماعات يف تعزيز املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطية               ه
 ).أدناه) ط(١٢أيضاً الفقرة 

، إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ٢/١٠٨وطلب اجمللس، يف مقرره  -١٠
غه أن يقوم، لدى تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة بعد دورته الرابعة، بتناول إمكانية                البدنـية والعقلية ميكن بلو    

حتديد واستكشاف اخلصائص الرئيسية لنظام صحي فعال ومتكامل يكون يف املتناول، مراعياً يف ذلك مستوى التنمية 
 .دنية والعقلية ميكن بلوغهيف البلدان وانطالقاً من منظور احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة الب

، إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني أن ُيراعي بالكامل، ٢/١١٠وطلب اجمللس، يف مقرره  -١١
 ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٠يف أدائـه لواليـته ويف تقريـره إىل الدورة الرابعة للمجلس، قرار جلنة حقوق اإلنسان                 

 اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبسألة إقامة            وقرارات ومقررات  ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 
 .العدل عن طريق احملاكم العسكرية

، سيتم تقدمي التقارير التالية إىل اجمللس يف دورته         ) أعاله ٥انظر أيضاً الفقرة     (١/١٠٢ووفقـاً لـلمقرر      -١٢
 )٢(:احلالية

لعام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، السيد     تقرير اخلبري املستقل املعّين من قبل األمني ا        )أ( 
 ؛(A/HRC/4/5)أكيش أوكوال 

                                                      

لغالب إىل القائمة الواردة يف مرفق إن ترتيب تقارير اإلجراءات اخلاصة يف نص هذه الشروح يستند يف ا )١(
 .١/١٠٢مقرر اجمللس 

 لالطـالع على قائمة التقارير اليت من املقرر النظر فيها خالل الدورة اخلامسة للمجلس، انظر الفقرة                )٢(
 . أدناه١٣
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تقريـر اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا، السيدة شارلوت              )ب( 
 ؛(A/HRC/4/6)أباكا 

إلنسان يف مجهورية الكونغو تقرير اخلبري املستقل املعّين من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق ا      )ج( 
 ؛(A/HRC/4/7)الدميقراطية، السيد تيتينغا فريدريك باسرييه 

) Add.1-3 و(A/HRC/4/9تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، السيدة غي ماكدوغال  )د( 
 ؛) أدناه٨٣انظر أيضاً الفقرة (

قتصادي والديون اخلارجية على التمتع     تقريـر اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح اال          )ه(
الكـامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السيد برناردز أندرو نياموايا      

 ؛) أدناه٨٧انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/10)مودهو 

اولو سريجيو بينهريو   تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، السيد ب               )و(
(A/HRC/4/14)؛ 

تقريـر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، السيد               )ز(
 ؛) أدناه٣٤انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/15)فيتيت مونتارهبورن 

، ١٩٦٧ية احملتلة منذ عام     تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطين          )ح(
 ؛) أدناه١١٤ و١١٣ و٣١انظر أيضاً الفقرات  ((A/HRC/4/17)السيد جون دوغارد 

تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما              )ط(
 دراسة حمّدثة وضعها املقرر ، باإلضافة إىل)Add.1-4 و(A/HRC/4/19يتصل بذلك من تعصب، السيد دودو ديان 

انظر أيضاً   ((A/HRC/4/44)اخلـاص بشأن مسألة الربامج السياسية اليت ُتشجع أو حتّرض على التمييز العنصري              
 ؛) أدناه٢٧ أعاله والفقرة ٩الفقرة 

تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد               )ي(
 ؛)Add.2 وAdd.1 و(A/HRC/4/20يب آلستون فيل

 (A/HRC/4/21تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمسا جهاجنري                )ك(
 ؛)Add.1-3و

 بوستامانيت. تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنسـان للمهاجرين، السيد جورج أ                )ل(
)A/HRC/4/24و Add.1و Add.2(؛ 

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة            تقريـر    )م(
 ؛) أدناه٦٣انظر أيضاً الفقرة ) (Add.1-3 وA/HRC/4/26(اإلرهاب، السيد مارتن شاينن 
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 A/HRC/4/27(تقريـر املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، السيد أمبيي ليغابو               )ن(
 ؛)Add.1و

تقريـر املقـرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية                  )س(
 ؛)Add.1-3 وA/HRC/4/28(والعقلية، السيد بول هانت 

 A/HRC/4/29(تقريـر املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، السيد فرينور مونيوز فياللوبوس              )ع(
 ؛)Add.2 وAdd.1و

قرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، السيد خوان تقرير امل )ف(
 ؛)Add.2 وAdd.1 وA/HRC/4/31(ميغيل بيتيت 

تقريـر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، السيد              )ص(
 ؛)Add.1-4 وA/HRC/4/32(رودلفو ستافينهاغن 

تقريـر املقـرر اخلـاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        )ق( 
 ؛Add.1-4) و(A/HRC/4/33الالإنسانية أو املهينة، السيد مانفريد نوفاك 

ك تقريـر املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، السيدة ياكني إيرتور              )ر( 
A/HRC/4/34)و (Add.1-4)  ؛) أدناه٤٥انظر أيضاً الفقرة 

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من  )ش( 
، فضالً عن تقريره بشأن ردود الشركات       Add.1-4) و (A/HRC/4/35مؤسسات األعمال، السيد جون رودجي      

 ؛) أدناه٧٦انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/74)انات املتعلقة بالسياسات واملمارسات والدول على االستبي

تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة هينا جيالين               )ت( 
A/HRC/4/37)و Add.1و (Add.2؛ 

 اإلنسان للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالني       الـتقرير السنوي ملمثل األمني العام املعين حبقوق        )ث( 
A/HRC/4/38)و (Add.1-4؛ 

تقريـر فـريق اخلـرباء العـامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن أعمال دورته السادسة                )خ( 
(A/HRC/4/39)؛ 

 ؛Add.1-5) و(A/HRC/4/40تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  )ذ( 

 ؛Add.1-3) و(A/HRC/4/41 يق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيتقرير الفر )ض( 
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تقرير الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة  )أ أ( 
 .Add.2) وAdd.1 و(A/HRC/4/42حق الشعوب يف تقرير املصري 

 :لتقارير التالية خالل الدورة اخلامسة للمجلسومن املقرر النظر يف ا -١٣

 تقريـر اخلبري املستقل املعيَّن من ِقبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، السيد                 )ب ب( 
 ؛(A/HRC/4/3)لوي جوانيه 

 الصومال، السيد   تقرير اخلبري املستقل املعيَّن من ِقبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف             )ج ج( 
 غامن النجار؛

تقريـر اخلـبري املسـتقل املعـين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، السيد رودي حممد رزقي                 )د د( 
(A/HRC/4/8)؛ 

تقريـر اخلـبري املسـتقل املعـين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيد آرجون سينغوبتا           )ه  ه( 
(A/HRC/4/11)؛ 

ة الشخصية ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق اإلنسان تقرير املمثل )و و( 
 ؛(A/HRC/4/12)يف كوبا، السيدة كريستني شانيه 

 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، السيدة سيما سامار؛ )ز ز( 

نسان يف بيالروس، السيد أدريان سيفريين      تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقوق اإل            )ح ح( 
(A/HRC/4/16)؛ 

تقريـر املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب،        )ط ط( 
 ؛Add.1-3) و(A/HRC/4/18السيد ميلون كوثري 

فايات السمية واخلطرة بصورة تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والن )ي ي( 
 غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد أوكيتشوكوو إيبيانو؛

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة سيغما  )ك ك( 
 ؛Add.2) وAdd.1 و(A/HRC/4/23هدى 

 باسـتقالل القضـاة واحملـامني، السـيد لياندرو ديسبوي          تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين          )ل ل( 
A/HRC/4/25)و Add.1و (Add.2؛ 

 ؛Add.1) و(A/HRC/4/30تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد جان زيغلر  )م م( 
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تقريـر املمـثل اخلـاص لألمـني العـام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، السيد ياش غاي                   )ن ن( 
(A/HRC/4/36). 

 تقارير األفرقة العاملة احلكومية الدولية وما يتصل هبا من أنشطة

، أن ميدِّد لفترة سنتني والية الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع            ١/٣قـرر اجمللـس، يف قراره        -١٤
طلب إىل رئيس   بـروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و           

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس من الفريق العامل أن        . الفريق العامل أن ُيعد مشروعاً أولياً للربوتوكول االختياري       
ومن املقرر عقد اجتماع الفريق العامل يف       . جيـتمع ملدة عشرة أيام عمل يف كل سنة وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس             

، وسُتعرض على اجمللس يف دورته احلالية مذكرة من إعداد األمانة  ٢٠٠٧يوليه  / متـوز  ٢٧ إىل   ١٦الفـترة مـن     
(A/HRC/4/46))  أدناه٣٦انظر أيضاً الفقرة .( 

، أن ميدِّد لفترة سنة واحدة والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، وطلب ١/٤وقرر اجمللس، يف قراره  -١٥
 ٢٠٠٦ل احلق يف التنمية أن جتتمع ملدة مخسة أيام عمل قبل هناية عام من فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعما

كما طلب اجمللس من    . بغية تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السابعة             
ار نفسه، قرر ويف القر. ٢٠٠٧الفـريق العـامل أن جيتمع ملدة مخسة أيام عمل يف األشهر الثالثة األوىل من عام                
. ٢٠٠٧أبريل  / نيسان -مارس  /اجمللـس أن يـنظر يف التقرير التايل للفريق العامل يف دورته اليت سُتعقد يف آذار               

 ). أدناه٢٨انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/47)وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل 

رى والية الفريق العامل احلكومي الدويل      ، أن ميدِّد لفترة ثالث سنوات أخ      ١/٥وقـرر اجمللس، يف قراره       -١٦
 .املُنشأ لتقدمي توصيات هبدف التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

 ، أن يوصي بأن يعقد الفريق العامل اجلزء الثاين من دورته اخلامسة يف             ٣/١٠٣وقـرر اجمللس، يف مقرره       -١٧
اء مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري ، وأن يتم يف هذه الدورة إجناز وإهن٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

وسُيعرض على اجمللس تقرير الفريق العامل عن اجلزء األول من دورته           ).  أدناه ٢٠انظر أيضاً الفقرة    (التكميلـية   
 ١١٧ و٢٦انظر أيضاً الفقرتني  ((A/HRC/4/2) ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ إىل   ٥اخلامسة املقرر عقدها يف الفترة من       

 ).أدناه

، سُتعرض على   ٢٠٠٣/٣٠ ووفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان       ٥٦/٢٦٦وعمـالً بقـرار اجلمعية العامة        -١٨
اجمللـس مذكرة من إعداد األمانة بشأن فريق اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان                 

(A/HRC/4/54))        ـ ).  أدنـاه  ١١٧ و ١٢انظـر أيضـاً الفقـرتني د عّين األمني العام الشخصيات التالية يف       وق
األمري احلسن بن طالل من األردن، وماريت أويفا كاليفي آتيساري من فنلندا، وسامل أمحد              : ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

 .سامل من مجهورية ترتانيا املتحدة، وهانا سوتشوكا من بولندا، وإيدنا ماريا سانتوس روالند من الربازيل

، أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع      ١/٥س إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره         كمـا طلب اجملل    -١٩
اجملموعـات اإلقليمية، باختيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً لدراسة مضمون ونطاق الفجوات املوضوعية يف               

جانب وما يتصل بذلك من     الصـكوك الدولـية احلالية الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األ            
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، رّحب اجمللس بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني            ٣/١٠٣ويف املقرر   . تعصـب 
وقد عّينت  . ٢٠٠٧يونيه  /باملعايري التكميلية وطلب منهم وضع اللمسات األخرية على تقريرهم قبل هناية حزيران           

جيين غولدمشيت، ودمييترينا بيتروفا، وسيايف أنور، وتيا مالووا، ولويس فالدو : ليةاملفوضة السامية الشخصيات التا
 .فياللباندو

، أن ُينشئ جلنة خمصصة تابعة جمللس حقوق اإلنسان معنية بوضع معايري            ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره      -٢٠
ام عمل بغية وضع الصكوك     تكميلـية، وأوصى بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها عشرة أي             

 رهناً بإجناز الفريق العامل ملهمته بشأن املعايري        ٢٠٠٧القانونـية املطلوبة، وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام           
، وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم احملَرز ) أعاله١٧انظر أيضاً الفقرة (التكميلية حبلول ذلك التاريخ 

 ). أدناه١١٧ و٢٦انظر أيضاً الفقرتني (فعلية لوضع املعايري التكميلية يف العملية ال

 الـتقارير املعـّدة واألنشـطة املضـطلع هبا من ِقبل األمانة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          
 واألمني العام

ة حلقوق اإلنسان مواصلة ، إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامي٢/١٠٢طلب اجمللس، يف مقرره  -٢١
االضـطالع بأنشـطتهما، وفقـاً جلمـيع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير                

 .وتنفيذاً هلذا الطلب، يوجَّه نظر اجمللس يف دورته احلالية إىل املعلومات التالية. والدراسات ذات الصلة

ضة السامية حلقوق اإلنسان حتيل فيها إىل اجمللس تقرير االجتماع          سـُتعرض على اجمللس مذكرة من املفو       -٢٢
 .(A/HRC/4/43)املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة /الثالث عشر للمقررين

 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة

عَرض على اجمللس تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام، السيدة         ، سيُ ٥١/٧٧عمـالً بقـرار اجلمعية العام        -٢٣
 .(A/HRC/4/45)رادهيكا كوماراسوامي 

 حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا

يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف البيان الذي أدىل به رئيس الدورة احلادية                   -٢٤
. ، بالنيابة عن اللجنة، فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٢والسـتني للجنة يف     

 .(A/HRC/4/48)وسُيعَرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 
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 مكافحة تشويه صورة األديان

س وسُيعَرض على اجملل  . ٢٠٠٥/٣يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها              -٢٥
 .(A/HRC/4/50)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز

وسُتعَرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦٤يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٢٦
ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بغية تأمني التصديق مذكرة من األمانة بشأن اجلهود املبذولة من ِقَبل مفو

، فضالً عن تقرير املفوضة (A/HRC/4/51)العاملي على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
السـامية حلقـوق اإلنسـان الـذي يتضـمن مشروع وثيقة أساسية حول وضع مؤشر بشأن املساواة العرقية                   

(A/HRC/4/52)         والـتقرير املرحـلي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ التوصيات ذات 
الصـلة للـدورة الـرابعة للفـريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان                  

(A/HRC/4/53) .         قوق اإلنسان حتيل فيها تقرير املؤمتر      كمـا سُتعَرض على اجمللس مذكرة من املفوضة السامية حل
اإلقليمي لألمريكتني بشأن التقدم احملَرز يف تنفيذ برنامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب 

 ٢٠ إىل   ١٦انظر أيضاً الفقرات من      ((A/HRC/4/111)ومـا يتصل بذلك من تعصُّب، والتحديات اليت تواجهه          
 ). أدناه١١٧أعاله والفقرة 

، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام، بالتعاون          ٢/١٠٦وقد دعا اجمللس، يف مقرره       -٢٧
مـع املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                 

لعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل       تعصُّـب، مبواصلة حتليل مسألة التحريض والتشجيع على ا        
 ).أعاله) ط(١٢انظر أيضاً الفقرة (بذلك من تعصُّب يف سياق النقاش السياسي 

 احلق يف التنمية

وسُيعرض على اجمللس   . ٢٠٠٥/٤يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها              -٢٨
 ). أعاله١٥انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/55)إلنسان تقرير املفوضة السامية حلقوق ا

 حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

، أن يوجِّه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة         ٢/٣طلـب اجمللـس إىل األمني العام، يف قراره           -٢٩
نظمات اإلنسانية الدولية، إىل ذلك     املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، وامل       

ويف القرار  . القـرار وأن ينشـره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته الرابعة                  
 .نفسه، قرر اجمللس أن يواصل يف دورته الرابعة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

 .(A/HRC/4/56)اجمللس يف دورته احلالية تقرير األمني العام وسيعرض على  -٣٠
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 املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت متـس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها                 
 القدس الشرقية

لس وسيعرض على اجمل  . ٢٠٠٥/٧يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها              -٣١
تقريـر املفوضـة السـامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش                 

 ). أدناه١١٤ و١١٣والفقرتني ) ح(١٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/57)اإلسرائيلية 

 التعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

وسُيعرض على اجمللس   . ٢٠٠٥/٩ته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها          يرد آخر ما قرر    -٣٢
تقريـر األمني العام بشأن األعمال االنتقامية ضد األشخاص الذين يتعاونون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية     

 .(A/HRC/4/58)حبقوق اإلنسان 

 مسألة حقوق اإلنسان يف قربص

وسُتعرض على  . ٢٠٠٥/١٠٣ جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف مقررها          يـرد آخر ما قررته     -٣٣
 .(A/HRC/4/59)اجمللس مذكرة من األمني العام حييل فيها تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/١١اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق  -٣٤
 ).أعاله) ز(١٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/60)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/١٤قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف  -٣٥
 .(A/HRC/4/61)تقرير األمني العام 

 مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٢٢يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٣٦
 ). أعاله١٤انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/62)تقرير األمني العام 

، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري         
 والسل واملالريا

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٢٣يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٣٧
 .(A/HRC/4/63)ني العام تقرير األم
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، أن يواصل التماس تعليقات احلكومات وأجهزة       ٢/١٠٧وقـد رجا اجمللس من األمني العام، يف مقرره           -٣٨
األمـم املـتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما اختذته من                

متالزمة نقص املناعة   /ياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري     خطـوات يف سبيل حتسني إمكانية التداوي يف س        
ويف . ، والسل واملالريا، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية دورة بعد دورته الرابعة)اإليدز(املكتسب 

 دورة بعد دورته    املقـرر نفسه، رجا اجمللس من األمني العام أيضاً أن يقوم، لدى تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أية                 
الرابعة، بتضمني التقرير دراسة عن استكشاف آليات متويل جديدة ومبتكرة، واضعاً يف اعتباره اآلليات الراهنة، مبا 
يساعد على إتاحة األدوية اليت تكافح هذه اجلوائح من منظور حقوق اإلنسان، كما طلب إليه أن يضمن التقرير                  

متالزمة / على إتاحة األدوية يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري          تقيـيماً آلثار حقوق امللكية الفكرية     
، والسل واملالريا، من منظور حقوق اإلنسان، واضعاً يف اعتباره املناقشات اليت            )اإليدز(نقـص املناعة املكتسب     

ساسية وحقوق جـرت يف إطار الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار وحبوث الصحة األ     
امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية، وبالتشاور مع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا              

 .املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص

 افيةتعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثق

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٢٠يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٣٩
 .(A/HRC/4/64)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 حالة الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان

  ٢٠٠٥/٣٩ و ٢٠٠٤/٦٩يـرد آخـر مـا قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قراراهتا                 -٤٠
وسُتعرض على اجمللس مذكرة من األمانة بشأن حالة العهد الدويل اخلاص باحلقوق            . ٢٠٠٤/٥٦ و ٢٠٠٥/٤٤و

االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب        
لالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية        وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا         
 .(A/HRC/4/65)حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ولالطـالع على نصوص التحفظات واإلعالنات واإلخطارات واالعتراضات املتصلة بالصكوك الرئيسية            -٤١
تروين لكل من مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية، قسم         حلقـوق اإلنسـان، ميكن الرجوع إىل املوقع اإللك        

 ).www.ohchr.org ( ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان)http://untreaty.un.org(املعاهدات 

  لضحايا التعذيبصندوق األمم املتحدة للتربعات

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٣٩يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٤٢
 .(A/HRC/4/66)تقرير األمني العام 
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 االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

وسُتعرض على اجمللس . ٢٠٠٤/٣٥يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٤٣
مذكـرة مـن األمانـة بشـأن أفضـل املمارسـات فيما يتصل باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية                   

(A/HRC/4/67). 

 إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

يل فيه خطة العمل املشتركة     يوجـه نظر اجمللس، فيما يتعلق هبذه املسألة، إىل تقرير األمني العام الذي حي              -٤٤
 اليت  (A/HRC/4/68-E/CN.6/2007/5)لشـعبة النهوض باملرأة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           

وسُيعرض على اجمللس أيضاً    . ١٩٩٧/٤٣ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٣٩/٥أُعدت عمالً بقرار جلنة وضع املرأة       
 .(A/HRC/4/104) ٢٠٠٥/٤٢جلنة حقوق اإلنسان تقرير األمني العام بشأن تنفيذ قرار 

 القضاء على العنف ضد املرأة

، سُتعرض على اجمللس مذكرة من األمني العام حييل فيها تقرير           ٥٠/١٦٦عمـالً بقـرار اجلمعية العامة        -٤٥
 (A/HRC/4/69-E/CN.6/2007/6)صـندوق األمـم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة         

 ).أعاله) ر(١٢انظر أيضاً الفقرة (

 مسألة العنف ضد األطفال

وسُتعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٤٤يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٤٦
 .(A/HRC/4/70)مذكرة من األمانة 

 دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وسُتعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦٨ حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة -٤٧
مذكرة من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان حتيل فيها تقرير احللقة الدراسية املعنية بتدابري مكافحة الفساد، واحلكم 

 .(A/HRC/4/71) ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩ و٨السديد وحقوق اإلنسان، املعقودة يف وارسو يف 

 اختطاف األطفال يف أفريقيا

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٤٣يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٤٨
 .(A/HRC/4/72)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 األشخاص املفقودون

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٤/٥٠قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف  -٤٩
 .(A/HRC/4/73)تقرير األمني العام 
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 حقوق اإلنسان للمعوقني

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦٥يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٥٠
لواردة يف الدراسة املتعلقة حبقوق تقريـر املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ا     

 .(A/HRC/4/75)اإلنسان واإلعاقة 

ديسمرب / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧وقد اعتمدت اجلمعية العامة دون تصويت، مبوجب قرارها          -٥١
، ٦٠/٢٣٢وعمالً بقرار اجلمعية العامة     . ، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        ٢٠٠٦

 حتيل فيها إىل اجمللس التقرير      (A/HRC/4/101)يما يتعلق هبذه املسألة، يوجه نظر اجمللس إىل مذكرة من األمانة            وف
النهائي للجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم عن أعمال               

 .(A/61/611)دورهتا الثامنة 

 أشكال الرق املعاصرة

وسُيعرض على اجمللس . ١٩٩٩/٤٦يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٥٢
 .Add.1) و(A/HRC/4/76تقرير األمني العام عن الصندوق االستئماين للتربعات بشأن أشكال الرق املعاصرة 

 قضايا السكان األصليني

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٤٩ املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا -٥٣
 .(A/HRC/4/77)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 مسألة عقوبة اإلعدام

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٥٩يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٥٤
 .(A/HRC/4/78)تقرير األمني العام 

 ال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانالتنفيذ الفع

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٤/٧٨يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٥٥
 .(A/HRC/4/81)تقرير األمني العام 

تاحة ، على إجراء دراسة بشأن خمتلف اخليارات امل       ٢/٥وقـد شـجع اجمللس املفوضة السامية، يف قراره           -٥٦
إلصالح نظام املعاهدات، وعلى التماس آراء الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا الصدد، وتقدمي                

 .وسيتم تقدمي دراسة املفوضة السامية إىل إحدى دورات اجمللس املقبلة. تقرير إىل اجمللس يف هذا الشأن
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 املعايري اإلنسانية األساسية

وسُتعرض على . ٢٠٠٤/١١٨قوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يـرد آخـر ما قررته جلنة ح       -٥٧
 .(A/HRC/4/82)اجمللس مذكرة من األمانة 

 حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

 وقرر أن يدعو اآلليات     (E/CN.4/2006/88)، بتقرير األمني العام     ٢/١١١أحاط اجمللس علماً، يف مقرره       -٥٨
يئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة إىل مواصلة مجع املعلومات عن مسألة حقوق             ذات الصلة وكذلك اهل   

اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية وذلك من مجيع املصادر ذات الصلة، وإىل أخذ هذه املعلومات يف االعتبار، 
ة كل يف نطاق واليتها وشجع      باإلضـافة إىل أية توصيات بشأهنا، فيما تعده من تقارير وما تضطلع به من أنشط              

ويف املقرر نفسه طلب اجمللس أيضاً إىل       . مفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني على أن تفعل الشيء نفسه أيضاً          
األمـني العام مجع املعلومات حول مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية وذلك من مجيع املصادر             

 .ومات للمجلس يف دورته اخلامسةذات الصلة، وأن يتيح هذه املعل

 اإلفالت من العقاب

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٨١يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٥٩
 .(A/HRC/4/84)تقرير األمني العام 

 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦١سان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلن -٦٠
 .(A/HRC/4/85)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 احلق يف معرفة احلقيقة

 وطلب إىل مفوضية األمم     ٢٠٠٥/٦٦، إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       ٢/١٠٥أشـار اجمللس، يف مقرره       -٦١
د تقرير متابعة بشأن الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة واليت تشمل            املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تع      

أفضل املمارسات الوطنية والدولية، وخباصة التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري، فضالً عن أبعاد هذا               
ة واملنظمات غري احلكومية    احلـق على مستوى الفرد واجملتمع، مع مراعاة آراء الدول واملنظمات احلكومية الدولي            

 .ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أن ينظر يف تقرير املتابعة يف دورته اخلامسة. املعنية

 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

وسُتعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٠يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٦٢
قوق اإلنسان بشأن األنشطة املضطلع هبا من قبل العناصر املعنية حبقوق اإلنسان يف             دراسـة املفوضـة السامية حل     

 .(A/HRC/4/87)منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية 
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 محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٨٠ن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأ -٦٣
 ).أعاله) م(١٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/88)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة

لس وسُيعرض على اجمل. ٢٠٠٤/٧٦يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٦٤
 ). أعاله٢٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/89)تقرير األمني العام بشأن استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة 

 التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧١يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٦٥
تقريـر األمـني العـام بشـأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ                   

(A/HRC/4/90). 

، أن يعقد الدورة القادمة حللقة العمل املعنية بالتعاون اإلقليمي من أجل            ٣/١٠٢وقرر اجمللس، يف مقرره      -٦٦
، ويفّضل عقدها يف النصف األول من       ٢٠٠٧إلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام         تعزيز ومحاية حقوق ا   

 .تلك السنة

 املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٤يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٦٧
 وبشأن اإلجراءات اليت (A/HRC/4/91)ؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تقريرا األمني العام بشأن امل

 .(A/HRC/4/92)تتبعها حالياً جلنة التنسيق الدولية العتماد املؤسسات الوطنية امتثاالً ملبادئ باريس 

 تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٢ة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلن -٦٨
 .(A/HRC/4/93)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان

عرض على اجمللس وسُي. ٢٠٠٤/٨١يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٦٩
 .(A/HRC/4/94)تقرير األمني العام 
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 التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف كمبوديا

وسُيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٧يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٧٠
مة وشعب كمبوديا يف تعزيز ومحاية      تقريـر األمني العام بشأن دور وإجنازات املفوضية السامية يف مساعدة حكو           

 .(A/HRC/4/95)حقوق اإلنسان 

 تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٦يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٧١
 .(A/HRC/4/96)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

 اون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبالالتع

، بالتعاون اجلاري بني حكومة نيبال ومفوضية األمم املتحدة السامية          ٢/١١٤رحـب اجمللس، يف مقرره       -٧٢
ويف . حلقوق اإلنسان، وكذلك مع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، وشجع على مواصلة التعاون يف هذا الصدد

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إليه يف دورته الرابعة تقريراً عن حالة            املقـرر نفسـه، طلب اجمللس     
 . حقوق اإلنسان يف نيبال واألنشطة املضطلع هبا من قبل مكتبها، مبا يف ذلك أنشطة التعاون التقين

 ).Add.1 و(A/HRC/4/97وسيعرض على اجمللس يف دورته احلالية تقرير املفوضة السامية  -٧٣

 تعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستانال

 (E/CN.4/2006/108)، بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       ٢/١١٣رحـب اجمللـس، يف مقـرره         -٧٤
وبالتعاون اجلاري بني حكومة أفغانستان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك مع اإلجراءات 

ويف املقرر نفسه، طلب اجمللس إىل املفوضة السامية أن         . س، وحث على مواصلة هذا التعاون     اخلاصة التابعة للمجل  
تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وتوفري 

سيادة القانون، وتقدمي تقارير إىل     وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان و          
اجمللـس بصورة منتظمة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، وبشأن                 

 . منجزات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

 .(A/HRC/4/98)وسيعرض على اجمللس يف دورته احلالية تقرير املفوضة السامية  -٧٥

 ق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالحقو

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦٩يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٧٦
تقريـر املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسان بشأن املشاورة القطاعية السنوية الثانية لكبار املسؤولني التنفيذيني         

 ).أعاله) ش(١٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/4/99)ات واخلرباء للشرك
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 حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة إدارة قضاء األحداث

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٤/٤٣يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٧٧
 .(A/HRC/4/102)تقرير األمني العام 

 ان وعلم الطب الشرعيحقوق اإلنس

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٢٦يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٧٨
 .(A/HRC/4/103)التقرير املُحدَّث ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 حقوق اإلنسان والرتوح اجلماعي

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٤٨ن بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسا -٧٩
تقريـر املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان والرتوح اجلماعي، وبشأن التدابري املتخذة               

 .(A/HRC/4/105)لتنفيذ القرار املذكور أعاله والعقبات اليت تعترض تنفيذه 

 ان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسانتطوير األنشطة اإلعالمية يف ميد

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٥٨يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٨٠
 .(A/HRC/4/106)تقرير األمني العام 

 حقوق اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة

وستعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٦٠ر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخ -٨١
مذكرة من األمانة بشأن حصيلة اجللسة العامة الرفيعة املستوى اليت عقدهتا اجلمعية العامة بشأن إعالن األلفية يف                 

 يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة       عن الطريقة اليت ميكن هبا الحترام حقوق اإلنسان أن         ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 
(A/HRC/4/107). 

 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٧٣يرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها  -٨٢
 .(A/HRC/4/108)اإلنسان تقرير األمني العام بشأن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق 

 حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية

 الذي طلبت فيه إىل     ٢٠٠٥/٧٩يـرد آخر ما قررته جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها               -٨٣
 وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة يف        املفوضة السامية حلقوق اإلنسان استعراض أداء اآلليات وفعاليتها بعد سنتني         

 انظر أيضاً الفقرة   ((A/HRC/4/109)وسيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية       . دورهتـا الثالـثة والسـتني     
 ).أعاله) د(١٢
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 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري

وسيعرض على اجمللس . ٢٠٠٥/٨٤جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع يف قرارها يرد آخر ما قررته  -٨٤
 .(A/HRC/4/110)التقرير املرحلي لألمني العام 

 حقوق اإلنسان والفقر املدقع

: ، مبشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان        ٢/٢أحـاط اجمللس علماً، يف قراره        -٨٥
أغسطس / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/٩ املرفقة بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          حقـوق الفقراء،  

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تعمم مشروع املبادئ التوجيهية               . ٢٠٠٦
ومية الدولية وهيئات   مـن أجـل احلصـول على آراء الدول ووكاالت األمم املتحدة املختصة واملنظمات احلك              

املعـاهدات الـتابعة لألمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان                 
والفقر املدقع، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، وخباصة تلك اليت ُيعرب فيها الناس 

مدقع عن آرائهم، وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة، وأن تقدم تقريراً إىل             الذيـن يعيشون يف حاالت فقر       
 .اجمللس يف دورته السابعة

 حقوق اإلنسان واحلصول على املاء

، أن تقوم، واضعة يف ٢/١٠٤طلب اجمللس من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف مقرره            -٨٦
هات صاحبة املصلحة، بإجراء دراسة مفصلة بشأن نطاق ومضمون االلتزامات اعتبارها آراء الدول وغريها من اجل

حبقـوق اإلنسان ذات الصلة بإتاحة احلصول العادل على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية وفقاً للصكوك                
 السادسة  الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات يف هذا الشأن، على أن ُتقّدم  قبل الدورة                

 . للمجلس

 آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

، الدعوة إىل عقد مشاورة للخرباء      ٢/١٠٩طلب اجمللس من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف مقرره           -٨٧
عامة اليت ينبغي أن تتبعها الدول واملؤسسات املالية       للمسامهة يف العملية اجلارية لوضع مشروع املبادئ التوجيهية ال        

اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بربنامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، 
املالية مبـا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية، ويف تنفيذ هذه الربامج، ودعوة املؤسسات                  

الدولـية، وخباصـة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، فضالً عن مصارف التنمية اإلقليمية، ووكاالت األمم                
 انظر أيضاً الفقرة  (املـتحدة املختصـة واخلـرباء الوطنـيني وأصـحاب املصـلحة، إىل املسامهة يف املشاورات                 

 ).أعاله ) ه(١٢
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 ق اإلنسانمرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقو

، تقدمي تقرير، يف أبكر موعد ممكن، إىل الدورة احلادية          ٣/١٠٤طلب اجمللس إىل األمني العام، يف مقرره         -٨٨
خدمات املؤمترات، مبا فيها الترمجة الشفوية، وخباصة       ) أ(والستني للجمعية العامة عن طرق ووسائل ضمان توفري         

 ة أثـناء الدورات العادية، واالجتماعات التنظيمية؛       عقـد الـدورات االسـتثنائية، واالجـتماعات اإلضـافي         
ترمجة ) ج(نشر وقائع مجيع دورات جملس حقوق اإلنسان بانتظام يف موقع خاص لذلك على اإلنترنت؛ و              ) ب(و

توفري التمويل الوايف ويف الوقت املناسب ) د(الوثائق إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة ويف الوقت املناسب؛ و     
ية املصروفات الطارئة غري املتوقعة الناشئة عن تنفيذ مقررات اجمللس واليت تشمل، يف مجلة أمور، بعثات تقصي لتغط

 . احلقائق واللجان اخلاصة، فضالً عن الدعم الالزم من األمانة

 ٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣اإلجراء املنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

، سينظر جملس حقوق اإلنسان، ٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣لس االقتصادي واالجتماعي وفقاً لقراري اجمل -٨٩
يف دورتـه احلالية، يف احلاالت احملددة اليت يعرضها عليه الفريق العامل املعين باحلاالت، باإلضافة إىل احلاالت اليت         

 جلستني مغلقتني مستقلتني، كما هو وقد ينظر اجمللس يف هذه احلاالت يف. أبقاها اجمللس قيد النظر يف دورته الثانية
 .٢٠٠٠/٣ من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٧مبني يف الفقرة 

وسـوف يكون من حق الدول املعنية املدعوة إىل حضور اجللسات املغلقة جمللس حقوق اإلنسان مبوجب             -٩٠
 احلاالت اليت ختصها، ويف     احلضور واملشاركة يف مناقشة   ) ٤٨-د(١٥٠٣قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي       

 . احلضور أثناء اعتماد القرار النهائي بشأن حالة كل منها

ووفقـاً للممارسـة املتبعة، سيعلن رئيس اجمللس، يف جلسة علنية، أمساء البلدان اليت مت النظر يف حاالهتا                   -٩١
، باإلضافة إىل   ٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣مبوجـب اإلجـراء الذي ينظمه قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي           

وفيما عدا ذلك، تظل مجيع اإلجراءات املتخذة مبوجب        . الـبلدان اليت مل تعد حاالهتا ُتبحث مبوجب هذا اإلجراء         
 . وتكون الوثائق املتصلة باإلجراءات سرية أيضاً.  سرية إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك١٥٠٣القرار 

 وأية إضافات (A/HRC/4/R.1 الفريق العامل املعين باحلاالت وسُيعرض على اجمللس يف دورته احلالية تقرير -٩٢
وستصدر هذه الردود واملالحظات يف     (كمـا سيتاح ما يرد من ردود ومالحظات من احلكومات املعنية            ). لـه 

وسُتسلّم الوثائق السرية املذكورة آنفاً إىل أعضاء اجمللس قبل أسبوع على األقل من             ). A/HRC/4/R.2السلسـلة   
 . د اجللسة األوىل املغلقةموعد عق

 االستعراض وبناء القدرات

 التقارير املرحلية واملناقشات أو املقررات األخرى املتعلقة بآلية ما بني الدورات بشأن االستعراض الدوري الشامل

، أن يقوم جملس حقوق اإلنسان جبملة أمور        ٦٠/٢٥١من قرارها    ) ه(٥قررت اجلمعية العامة، يف الفقرة       -٩٣
ا إجراء استعراض دوري شامل، يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق هبا، ملدى وفاء كل دولة بالتزاماهتا                مـنه 
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ويتخذ هذا . وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يكفل مشولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول
يه البلد املعين اشتراكاً كامالً، مع مراعاة احتياجاته االستعراض شكل آلية تعاون تستند إىل حوار تفاعلي يشترك ف

ويضع اجمللس طرائق   . وُتكّمل هذه اآللية وال تكرر عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات         . يف جمـال بناء القدرات    
 . عمل آلية االستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من ختصيص للوقت وذلك يف غضون عام من انعقاد دورته األوىل

، إنشاء فريق حكومي دويل عامل بني الدورات ١/١٠٢وقد قرر اجمللس يف دورته األوىل، مبوجب مقرره        -٩٤
مفـتوح العضوية يكلف بوضع طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل، وطلب إىل الفريق العامل أن يقدم                 

ن تقدم يف وضع طرائق عمل آلية ، تقارير منتظمة عما مت إحرازه م٢٠٠٦سبتمرب /إلـيه، اعتـباراً مـن أيلـول     
 ٩و ) ه(٥االستعراض الدوري الشامل وعما يلزم من وقت لتحقيق ذلك حسبما طلبته اجلمعية العامة يف الفقرتني          

أو عشرين جلسة   (كما قرر اجمللس أن يتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام             . ٦٠/٢٥١مـن قرارها    
دمات كاملة، وأن يتاح ما يكفي من الوقت واملرونة لوضع آلية االستعراض تتوفر هلا خ)  ساعات٣مدة كل منها 
 .الدوري الشامل

 الذي اعتمده يف دورته الثانية، باملعلومات احملّدثة اليت مت          ٢/١٠٢وقـد أحـاط اجمللس علماً، يف مقرره          -٩٥
 .  الشاملتوفريها حول تقدم املشاورات غري الرمسية للفريق العامل بشأن االستعراض الدوري

ويف الـدورة الثالثة للمجلس، قدم املُيّسر الذي عينه رئيس اجمللس تقريراً عن التقدم الذي أحرزه الفريق                  -٩٦
 . ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ١٣العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل الذي اجتمع خالل الفترة من 

 بتقدمي تقرير إىل اجمللس عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل           وسـوف يقوم املُيّسر، يف الدورة احلالية،       -٩٧
كما سُيعرض على اجمللس ملخص أعدته األمانة       . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٦ إىل   ١٢الذي اجتمع خالل الفترة من      

 .(A/HRC/4/CRP.3)للمناقشات اليت جرت يف إطار الفريق العامل 

خرى املتعلقة بآلية ما بني الدورات بشأن استعراض الواليات         الـتقارير املرحلية واملناقشات أو املقررات األ      
 واآلليات واملهام واملسؤوليات

، أن يضطلع اجمللس جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات ٦٠/٢٥١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٩٨
ل احملافظة على نظام    جلـنة حقـوق اإلنسان، وباستعراضها وكذلك، عند االقتضاء، حتسينها وترشيدها، من أج            

لإلجـراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء واإلجراءات املتعلقة بالشكاوى، وأن ينجز اجمللس هذا االستعراض يف               
 ).٦الفقرة (غضون عام واحد من انعقاد دورته األوىل 

وصيات ، إنشاء فريق حكومي دويل عامل مفتوح العضوية ُيكلَّف بوضع ت١/١٠٤وقرر اجمللس، يف مقرره  -٩٩
حمددة بشأن مسألة استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات وحتسينها وترشيدها عند اللزوم، من              
أجـل احملافظة على نظام لإلجراءات اخلاصة، وعلى مشورة اخلرباء، وعلى اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى، طبقاً               

ت مفتوحة بني الدورات تكون شفافة وحمددة املواعيد ، عن طريق إجراء مشاورا٦٠/٢٥١لقـرار اجلمعية العامة   
 .بصورة جيدة وشاملة تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية
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 جلسة مدة ٤٠أو ( يوماً ٢٠ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة  -١٠٠
.  العامل ما يكفي من الوقت واملرونة إلجناز واليتهتوفَّر هلا خدمات كاملة، وأن يتيح للفريق)  ساعات٣كل منها 

 تقارير منتظمـة عما مت إحرازه      ٢٠٠٦سبتمرب  /وطلب اجمللس إىل الفريق العامل أن يقدم إليـه اعتباراً من أيلول          
  من قرار اجلمعية ٦مـن تقـدم وذلـك لـتمكني اجمللـس من إجناز االستعراض على النحو املطلوب يف الفقرة           

 .٦٠/٢٥١العامة 

 الذي اعتمده يف دورته الثانية، باملعلومات احملّدثة اليت مت توفريها           ٢/١٠٢وأحاط اجمللس علماً، يف مقرره       -١٠١
وقرر . ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦حـول تقدم املشاورات غري الرمسية للفريق العامل بشأن تنفيذ الفقرة     

 آراء اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق ١/١٠٤أ عمالً مبقرر اجمللس اجمللس أيضاً أن حييل إىل الفريق العامل املُنش
 .اإلنسان بشأن اآللية املقبلة يف جملس حقوق اإلنسان لتقدمي مشورة اخلرباء

، مبشروع كتّيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق          ٢/١وقد أحاط اجمللس علماً، يف قراره        -١٠٢
، وطلب من الفريق العامل أن يستعرض مشروع الكتّيب املنقَّح وأن يقدم ٢٠٠٦يونيه /اناإلنسان الصادر يف حزير

كما طلب اجمللس من جلنة التنسيق املعنية       . توصـيات بشـأن اإلضـافات والـتعديالت اليت ميكن إدخاهلا عليه           
التعليقات واملدخالت بشأن   باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل حىت انتهاء الدورة الرابعة التاريخ النهائي احملدد لتقدمي             

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس من الفريق العامل أن يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم               . مشروع الكتّيب 
عمل اإلجراءات اخلاصة، مع مراعاة أمور من بينها االقتراحات اليت قدمها أعضاء اجمللس أثناء املناقشات اليت جرت 

ر املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وكذلك يف اجللسات الرمسية وغري            يف الـدورة الثانية بشأن تقاري     
كما دعا اجمللس الفريق العامل إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته . الرمسـية السـابقة اليت عقدها الفريق العامل    

 . الرابعة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار املذكور أعاله

 الثالـثة لـلمجلس، قام املُيّسرون الثالثة الذين عينهم رئيس اجمللس واملعنيون باستعراض              ويف الـدورة   -١٠٣
الواليـات، ومبشورة اخلرباء وباإلجراء املتعلق بالشكاوى، بتقدمي تقرير إىل اجمللس بشأن التقدم الذي أحرزه، يف                

 نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  إىل١٣جمـاالت اختصـاص كـل منهم، الفريق العامل الذي اجتمع خالل الفترة من          
٢٠٠٦. 

وسوف يقوم امليسِّرون الثالثة، يف الدورة احلالية، بتقدمي تقرير إىل اجمللس بشأن التقدم الذي أحرزه، يف                 -١٠٤
كما . ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦ إىل ٥جمـاالت اختصاص كل منهم، الفريق العامل الذي اجتمع خالل الفترة من   

ت اليت أعدهتا األمانة للمناقشات اليت جرت يف إطار الفريق العامل بشأن استعراض             سُتعرض على اجمللس امللخصا   
 واإلجـراء املـتعلق بالشكاوى     ) A/HRC/4/CRP.5(، ومشـورة اخلـرباء      )A/HRC/4/CRP.4(اإلجـراءات   

)A/HRC/4/CRP.6.( 
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 بشأن جدول أعمال جملس     الـتقارير املرحلية واملناقشات أو املقررات األخرى املتعلقة بآلية ما بني الدورات           
 حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه الداخلي

، أن تتسم أساليب عمل جملس حقوق اإلنسان بالشفافية       ٦٠/٢٥١قـررت اجلمعـية العامة، يف قرارها         -١٠٥
جراء مناقشات متابعة والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل إجراء حوار حقيقي وأن تكون قائمة على النتائج وتسمح بإ

 ).١٢الفقرة (الحقة تتعلق بالتوصيات وتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل املوضوعي مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة 

، أُدرج جزء يتعلق بأساليب العمل وجدول األعمال يف برنامج عمل اجمللس            ١/١٠٥ووفقاً ملقرر اجمللس     -١٠٦
 .لدورته الرابعة

، إنشاء فريق حكومي دويل مفتوح العضوية عامل بني الدورات بغية صياغة            ٣/٤راره  وقرر اجمللس، يف ق    -١٠٧
توصيات حمددة بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله فضالً عن نظامه الداخلي، وفقاً 

واعيد بصورة  ، وإجراء مشاورات مفتوحة بني الدورات تكون شفافة وحمددة امل         ٦٠/٢٥١لقـرار اجلمعية العامة     
 .جيدة وشاملة ويشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة

ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام توفَّر هلا خدمات              ١٠٨
، مما  كاملة وُيعقد نصفها قبل انعقاد الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ونصفها قبل الدورة اخلامسة للمجلس              

وطلب اجمللس من الفريق العامل أن يقدم إليه تقريراً يف        . يتـيح لــه ما يكفي من الوقت واملرونة إلجناز واليته          
 .دورته الرابعة عن التقدم احملرز يف هذا الشأن

 ويف الدورة احلالية، سيقوم امليسِّران اللذان عينهما رئيس جملس حقوق اإلنسان واملعنيان جبدول األعمال              -١٠٩
وبرنامج العمل السنوي، وبأساليب العمل والنظام الداخلي، بتقدمي تقرير إىل اجمللس بشأن التقدم الذي أحرزه، يف 

. ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٥جماالت اختصاص كل منهما، الفريق العامل الذي اجتمع خالل الفترة من 
 ).A/HRC/4/CRP.2(اليت جرت يف إطار الفريق العامل كما سُيعرض على اجمللس ملخص أعدته األمانة للمناقشات 

 مسائل موضوعية أخرى

 القرارات/املقررات/القضايا/مسائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادرات

زء ، أُدرج يف برنامج عمل اجمللس لدورته الرابعة ج١/١٠٥وفقاً لربنامج عمل اجمللس، كما يرد يف مقرره  -١١٠
. القرارات/املقررات/القضايا/يتعلق باملسائل األخرى املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادرات           

القرارات عن طريق األمانة    /املقررات/القضايا/ووفقاً للمقرر املذكور أعاله، ينبغي للوفود أن تقدم هذه املبادرات         
، مل تكن قد ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢وحىت .  يوماً على األقل١٥ة وذلك، إن أمكن، قبل موعد انعقاد الدورة مبد
 .قُدمت إىل األمانة أية اقتراحات من هذا القبيل



A/HRC/4/1/Add.1 
Page 25 

 متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان

، جزء بشأن   ١/١٠٥، أُضيف إىل برنامج العمل، كما يرد يف مقرر اجمللس           ٢/١٠٣وفقـاً ملقرر اجمللس      -١١١
 ".اإلنسانمتابعة مقررات جملس حقوق "

وقد انعكست يف الفقرات السابقة يف إطار األجزاء ذات الصلة من برنامج عمل الدورة الرابعة للمجلس                 -١١٢
طلبات حمددة من اجمللس ترد يف القرارات أو املقررات اليت اعُتمدت يف دورات عادية، وهي موجهة إىل اإلجراءات 

انظر الفقرات (مانة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اخلاصة واألفرقة العاملة احلكومية الدولية، واأل
وتنعكس أدناه القضايا غري املشار إليها أعاله، وال سيما تلك املتصلة بتنفيذ ومتابعة             ).  أعـاله  ١٠٩ إىل   ٧مـن   

 . املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دوراته االستثنائية

أن يتناول يف دورات الحقة مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار    ،  ١/١٠٦وقد قرر اجمللس، يف مقرره       -١١٣
 الذي اعتمده اجمللس يف     ١/١-ويف القرار دإ  . االحـتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلة        

ص املعين حبالة   دورته االستثنائية األوىل، قرر اجمللس أن يوفد بصورة عاجلة بعثة لتقصي احلقائق برئاسة املقرر اخلا              
ويف الدورة الثالثة، طلب اجمللس من املقرر اخلاص، . ١٩٦٧حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

وسُيعرض على اجمللس تقرير    . ، أن يقدم إليه تقريراً يف دورته التالية عن تنفيذ القرار املذكور أعاله            ٣/١يف قراره   
 ).أعاله) ح(١٢انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/4/116(املقرر اخلاص 

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس " املعنون  ٢/٤وقرر اجمللس، يف قراره      -١١٤
 انظر أيضاً الفقرة(، أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته الرابعة          "الشـرقية، ويف اجلـوالن السـوري احملتل       

 ).أعاله) ح(١٢

  الذي اعتمده يف دورته الثالثة، بتقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان           ٣/٣وقد أحاط اجمللس علماً، يف القرار        -١١٥
)A/HRC/3/2 (   ويف القرار نفسه،   .  الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الثانية       ٢/١-املقدم عمالً بالقرار دإ

ن التشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من           طلـب اجمللـس من املفوضة السامية حلقوق اإلنسا        
وسُيعرض على  . استنتاجات وبشأن التوصيات ذات الصلة الواردة فيه، وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته الرابعة             

 ).A/HRC/4/115(اجمللس تقرير املفوضة السامية 

 االستثنائية الرابعة، أن يوفد بعثة رفيعة        الذي اعتمده يف دورته    ٤/١٠١-وقـرر اجمللـس، يف مقرره دإ       -١١٦
املسـتوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور واحتياجات السودان يف هذا الصدد، تتألف من مخسة أشخاص                 
مؤهلني تأهيالً عالياً يعينهم رئيس جملس حقوق اإلنسان بعد التشاور مع أعضاء اجمللس ومع املقررة اخلاصة املعنية              

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس من البعثة الرفيعة املستوى أن تقدم إليه تقريراً يف . نسان يف السودانحبالة حقوق اإل
 ).A/HRC/4/80(وسُيعرض على اجمللس تقرير البعثة الرفيعة املستوى . دورته الرابعة

وقرر . ض ديربان ، أن يضطلع اجمللس بدور اللجنة التحضريية ملؤمتر استعرا        ٣/٢وقـرر اجمللس، يف قراره       -١١٧
 ودورتني موضوعيتني ٢٠٠٧مايو /اجمللس أيضاً أن تعقد اللجنة التحضريية دورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أيار
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ويف القرار نفسه، قرر اجمللس اإلبقاء على . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف جنيف مدة كل منهما عشرة أيام عمل خالل عامي 
 ). أعاله٢٦ والفقرة ٢٠ إىل ١٦انظر أيضاً الفقرات من (هذه املسألة ذات األولوية يف برنامج عمله 

اجلهود العاملية الرامية إىل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكره " املعنون ٣/١٠٣ويف املقرر  -١١٨
 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملتابعة الشاملة للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري

، قرر اجمللس اإلبقاء على     "األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان            
  ٢٦انظر أيضاً الفقرتني    (هـذه املسألة ذات األولوية يف برنامج عمله، واستعراض التقدم احملرز يف دورته الرابعة               

 ). أعاله١١٧و

 أن حييط علماً بتأجيل النظر يف مشاريع املقترحات التالية إىل الدورة            ،٢/١١٦وقـرر اجمللس، يف مقرره       -١١٩
 :الرابعة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.14 ؛"حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد" املعنون 

- A/HRC/2/L.15 ؛"احلق يف التنمية" املعنون 

- A/HRC/2/L.16 ؛"مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانتكوين مالك موظفي " املعنون 

- A/HRC/2/L.18 ؛"تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان" املعنون 

- A/HRC/2/L.19   استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق         " املعنون
 ؛"الشعوب يف تقرير املصري

- A/HRC/2/L.23 ؛" وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسانالعوملة" املعنون 

- A/HRC/2/L.24 ؛"تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان" املعنون 

- A/HRC/2/L.25 ؛"التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح" املعنون 

- A/HRC/2/L.26/Rev.1    قوق االقتصادية واالجتماعية   تصـحيح اللجـنة املعنية باحل     " املعـنون
 ؛"والثقافية

- A/HRC/2/L.30 ؛"الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان" املعنون 

- A/HRC/2/L.31    إمتـام مشروع االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص املعوقني         " املعـنون
 ؛"وبروتوكوهلا االختياري

- A/HRC/2/L.32 ؛"ان للمهاجرينحقوق اإلنس" املعنون 

- A/HRC/2/L.33/Rev.1 ؛"حقوق الطفل" املعنون 
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- A/HRC/2/L.36 ؛"العدالة االنتقالية" املعنون 

- A/HRC/2/L.37 ؛"سري النكا" املعنون 

- A/HRC/2/L.38/Rev.1 ؛"اإلفالت من العقاب" املعنون 

- A/HRC/2/L.42/Rev.1 حرية الرأي والتعبري" املعنون." 

ـ    -١٢٠ حقوق "، أن يرجئ إىل دورته التالية النظر يف مشروع املقرر املعنون ٣/١٠١س، يف مقرره   وقـرر اجملل
 .A/HRC/2/L.43الوارد يف الوثيقة " الشعوب األصلية

  التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة الرابعة للمجلس-٣البند 

وسيتضمن . رير أعده املقرر من أجل اعتمادهسوف ُيعرض على اجمللس، كما يف الدورات السابقة، مشروع تق   -١٢١
كما سيتضمن التقرير البيانات . التقرير املقررات املتخذة بشأن أٍي من املواضيع احملددة يف جدول األعمال املشروح هذا     

 .اليت ُيديل هبا الرئيس، إن ُوجدت، فضالً عن ملخص تقين للمداوالت اليت جرت خالل الدورة الرابعة

 ـ ـ ـ ـ ـ


