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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-١البند 

 إقرار جدول األعمال

 الذي اقترحه رئيس اجمللس،     (A/HRC/5/1)سُيعرض على جملس حقوق اإلنسان جدول األعمال املؤقت          -١
 .عليه هذه الشروح املتصلة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتكما سُتعرض 

 تنظيم أعمال الدورة

 ١١ الذي اعتمده يف دورته الرابعة، أن يعقد دورته اخلامسة يف الفترة من  ٤/١٠١قرر اجمللس، يف مقرره      -٢
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨إىل 

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

وزيع وقت  وتبعاً لذلك، سُيعرض على اجمللس مشروع جدول زمين ُيبّين ترتيب وت          . (A/520/Rev.16)" لكـل مـنها   
 .لكل جزء من برنامج عمل الدورة، وذلك من أجل إقراره/اجللسات املخصص لكل بند من بنود جدول األعمال

 تكوين جملس حقوق اإلنسان

يونيه من السنة   / حزيران ١٨تنتهي مدة عضوية كل دولة يف       : (يتكّون اجمللس يف دورته اخلامسة من الدول التالية        -٤
؛ )٢٠٠٩(؛ األردن   )٢٠٠٧(؛ األرجنتني   )٢٠٠٩(؛ أذربيجـان   )٢٠٠٩(حتـاد الروسي   اال): املبّيـنة بـني قوسـني     

؛ باكستـان  )٢٠٠٨(؛ أوكرانيـا   )٢٠٠٩(؛ أوروغـواي   )٢٠٠٧(؛ إندونيسيا   )٢٠٠٩(؛ أملانيـا   )٢٠٠٧(إكوادور  
 تونس  ؛)٢٠٠٨(؛ بريو   )٢٠٠٧(؛ بولنـدا   )٢٠٠٩(؛ بنغالديش   )٢٠٠٨(؛ الربازيـل   )٢٠٠٧(؛ البحريـن   )٢٠٠٨(
؛ )٢٠٠٧(؛ جنوب أفريقيا    )٢٠٠٨(؛ مجهورية كوريا    )٢٠٠٧(؛ اجلمهوريـة التشيكية     )٢٠٠٧(؛ اجلزائـر    )٢٠٠٧(

؛ )٢٠٠٩(؛ سويسرا   )٢٠٠٩(؛ السنغال   )٢٠٠٨(؛ سري النكا    )٢٠٠٨(؛ زامبيا   )٢٠٠٨(؛ رومانيا   )٢٠٠٩(جيبويت  
؛ فنلندا  )٢٠٠٧(؛ الفلبني   )٢٠٠٨(فرنسا  ؛  )٢٠٠٨(؛ غواتيمـاال   )٢٠٠٨(؛ غانـا   )٢٠٠٨(؛ غابون   )٢٠٠٩(الصني  

؛ )٢٠٠٧(؛ املغرب   )٢٠٠٩(؛ ماليزيا   )٢٠٠٨(؛ مايل   )٢٠٠٩(؛ كوبا   )٢٠٠٩(؛ كندا   )٢٠٠٩(؛ الكامريون   )٢٠٠٧(
؛ )٢٠٠٨(؛ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        )٢٠٠٩(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠٠٩(املكسـيك   
 ).٢٠٠٨(؛ اليابان )٢٠٠٧(؛ هولندا )٢٠٠٧(؛ اهلند )٢٠٠٩(؛ نيجرييا )٢٠٠٩(موريشيوس 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -٢البند 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

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

للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملكلفني هبذه اإلجراءات، فضالً عن اإلجراء 
، وهي الواليات   ١٩٧٠مايو  / أيار ٢٧املؤرخ  ) ٤٨-د(١٥٠٣ املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
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ويف املقرر نفسه، طلب اجمللس إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة واللجنة          . الـيت ترد قائمة هبا يف مرفق ذلك املقرر        
مواصلة تنفيذ والياهتم،   ) ٤٨-د(١٥٠٣الفرعـية واإلجـراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           

 .لب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة تقدمي الدعم الالزم هلموط

، جبميع التقارير والدراسات املقّدمة يف دورته الثانية وباحلوار         ٢/١٠٢وأحـاط اجمللس علماً، يف مقرره        -٦
ضة السامية حلقوق اإلنسان    التفاعلي املوضوعي الذي جرى مع املكلفني بواليات، وطلب إىل األمني العام واملفو           

مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير  
ويف املقرر نفسه، أحاط اجمللس علماً أيضاً مبشاريع املقررات اليت أحالتها اللجنة الفرعية             . والدراسات ذات الصلة  
 .١/١٠٢ اليت سبق التصريح هبا كي تتسىن مواصلتها وفقاً ملقرر اجمللس فيما يتعلق باألنشطة

 تقارير اآلليات والواليات

 تقارير اإلجراءات اخلاصة املقرر النظر فيها يف الدورة احلالية

، نظر  "مشروع إطار لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان للسنة األوىل        " املعنون   ١/١٠٥عمـالً مبقـرر اجمللس       -٧
 دورته الرابعة يف عدد من تقارير اإلجراءات اخلاصة وعقد حوارات تفاعلية مع املكلفني بواليات اإلجراءات                اجمللـس يف  

، أن يعقد دورة خامسة خالل السنة األوىل من عقد دورته األوىل، وذلك يف              ٤/١٠١وقرر اجمللس، يف مقرره     . اخلاصـة 
 .)١(الهلا يف التقارير التالية لإلجراءات اخلاصة، وسيجري النظر خ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ إىل ١١الفترة من 

 تقرير اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، السيد لوي                )أ( 
 ؛(A/HRC/4/3)جوانيه 

د غامن تقرير اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، السي )ب( 
 ؛(A/HRC/5/2)النجار 

تقريـر اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو                )ج( 
 ؛(A/HRC/4/7)الدميقراطية، السيد تيتينغا فريدريك باسرييه 

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

تقريـر اخلـبري املسـتقل املعـين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيد آرجون سينغوبتا           )ه( 
(A/HRC/5/3)؛ 

                                                      

يستند ترتيب تقارير اإلجراءات اخلاصة يف نص هذه الشروح يف الغالب إىل القائمة الواردة يف مرفق                 )١(
 .١/١٠٢مقرر اجمللس 
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تقرير املمثلة الشخصية ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق اإلنسان  )و( 
 ؛(A/HRC/4/12)يف كوبا، السيدة كريستني شانيه 

 ؛(A/HRC/5/4)تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، السيدة سيما مسر  )ز( 

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

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

تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة  )ي( 
 ؛)Add.1 وA/HRC/5/5(غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد أوكيتشوكوو إيبيانو 

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

 تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القضـاة واحملـامني، السـيد لياندرو ديسبوي                   )ل( 
A/HRC/4/25)و Add.1-3()؛)٢ 

 ؛Add.1) و(A/HRC/4/30رر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد جان زيغلر تقرير املق )م( 

تقريـر املمـثل اخلـاص لألمـني العـام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، السيد ياش غاي                   )ن( 
(A/HRC/4/36). 

لتمييز ، إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية وا        ٢/١٠٦وقـد طلـب اجمللس، يف مقرره         -٨
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب أن يدرج، يف حدود واليته، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف 
أي دورة من دوراته ُتعقد بعد دورته الرابعة، مسألة املشاركة والتمثيل السياسيني للجماعات املعرضة للمعاناة من 

يتصل بذلك من تعّصب، يف عملية صنع القرار يف احلكومات          العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما        
الوطنـية واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يضع يف االعتبار إسهامها احملتمل يف تعزيز                 

قرير وسُيعرض على اجمللس ت. املـنظور املـناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطية     

                                                      

، إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني أن ُيراعي بالكامل، ٢/١١٠يف مقرره طلب اجمللس،  )٢(
أبريل / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٠يف أدائه لواليته ويف تقريره إىل الدورة الرابعة للمجلس، قرار جلنة حقوق اإلنسان              

فيما يتعلق مبسألة إقامة العدل عن طريق احملاكم  وقرارات ومقررات اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٢٠٠٥
 .ومن املقرر النظر يف التقرير يف الدورة احلالية. العسكرية
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، وكذلـك موجـز باحلـاالت احملالـة إىل احلكومات والردود الواردة منها              (A/HRC/5/10)املقـرر اخلـاص     
(A/HRC/4/19/Add.1) والتقرير املتعلق ببعثته إىل االحتاد الروسي )A/HRC/4/19/Add.3.( 

 يعي القائمالتقارير والوثائق األخرى املقرر إعدادها لدورة اجمللس اخلامسة يف إطار السند التشر

 احلق يف معرفة احلقيقة

 وطلب إىل املفوضية السامية أن تعد تقرير        ٢٠٠٥/٦٦، إىل قرار اللجنة     ٢/١٠٥أشار اجمللس، يف مقرره      -٩
مـتابعة بشأن الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة واليت تشمل أفضل املمارسات الوطنية والدولية، وخباصة                

رية أو أية تدابري أخرى، فضالً عن أبعاد هذا احلق على مستوى الفرد واجملتمع، مع مراعاة     التدابري التشريعية واإلدا  
ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أن ينظر يف . آراء الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية

 .اخلامسة يف دورته (A/HRC/5/7)تقرير املتابعة الذي أعدته املفوضة السامية 

 حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

 وقرر أن يدعو اآلليات ذات      (E/CN.4/2006/88)، بتقرير األمني العام     ٢/١١١أحـاط اجمللس علماً، يف مقرره        -١٠
الصـلة وكذلك هيئات معاهدات األمم املتحدة املناسبة إىل مواصلة مجع املعلومات عن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان                 
التعسفي من اجلنسية وذلك من مجيع املصادر ذات الصلة، وإىل أخذ هذه املعلومات يف االعتبار، باإلضافة إىل أية توصيات        
بشـأهنا، يف ما تعده من تقارير وما تضطلع به من أنشطة، كل يف نطاق واليته، وشجع مفوضية شؤون الالجئني على أن     

لس أيضاً إىل األمني العام مجع معلومات عن مسألة حقوق اإلنسان           ويف املقرر نفسه، طلب اجمل    . تفعـل الشـيء نفسـه     
ووفقاً . واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة، وأن يتيح هذه املعلومات للمجلس يف دورته اخلامسة                

 .(A/HRC/5/8)لذلك املقرر، سيقدَّم تقرير األمني العام إىل اجمللس يف دورته احلالية 

 ائق املقرر إعدادها لدورات اجمللس الالحقة واألنشطة املقرر االضطالع هباالوث

 تقارير اإلجراءات اخلاصة

، إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة              ٢/١٠٨طلب اجمللس، يف مقرره      -١١
 يف أي دورة بعد دورته الرابعة، بتناول إمكانية         البدنـية والعقلية ميكن بلوغه أن يقوم، لدى تقدمي تقريره إىل اجمللس           

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

، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره      ٤/٩لـس، يف قـراره      ودعـا اجمل   -١٢
األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن ُيقّدم يف دورته السادسة تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان،                    

 ). أدناه٣٣انظر أيضاً الفقرة  (وخباصة عما للخوف من اإلسالم من آثار خطرية على التمتع باحلقوق كافةً

إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن يقدم إليه تقريراً بشأن              ،٤/١٠وطلب اجمللس، يف قراره      -١٣
 ). أدناه٣٤انظر أيضاً الفقرة (هذه املسألة يف دورته السادسة 
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 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
بـروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وطلب إىل رئيس              

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

 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ إىل ١٦الفترة من 

الية الفريق العامل احلكومي الدويل     ، أن ميدِّد لفترة ثالث سنوات أخرى و       ١/٥وقـرر اجمللس، يف قراره       -١٥
، أن يوصي الفريق العامل بأن ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره . املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان
، وأن يتم يف تلك الدورة إجناز وإهناء مناقشات         ٢٠٠٧سبتمرب  /يعقـد اجلـزء الثاين من دورته اخلامسة يف أيلول         

 . اوالته بشأن مسألة املعايري التكميليةالفريق العامل ومد

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع           ١/٥كمـا طلب اجمللس، يف قراره        -١٦
اجملموعـات اإلقليمية، باختيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً لدراسة مضمون ونطاق الفجوات املوضوعية يف               

ائمة الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من             الصـكوك الدولية الق   
، رّحب اجمللس بقيام املفوضة السامية بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميلية            ٣/١٠٣ويف املقرر   . تعصب

وقد عّينت املفوضة السامية    . ٢٠٠٧يونيه  /وطلب منهم وضع اللمسات األخرية على تقريرهم قبل هناية حزيران         
 .جيين غولدمشيت، ودمييترينا بيتروفا، وسيايف أنور، وتيا مالووا، ولويس فالدو فيالباندو: الشخصيات التالية

، أن ُينشئ جلنة خمصصة تابعة جمللس حقوق اإلنسان معنية بوضع معايري            ٣/١٠٣وقـرر اجمللـس، يف مقرره        -١٧
نة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها عشرة أيام عمل بغية وضع الصكوك القانونية تكميلية، وأوصى بأن تعقد اللج

 رهناً بإجناز الفريق العامل مهمته بشأن املعايري التكميلية حبلول          ٢٠٠٧املطلوبة، وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام         
 . العملية الفعلية لوضع املعايري التكميليةذلك التاريخ، وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم احملَرز يف

، أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد              ٤/٤وقرر اجمللس، يف قراره      -١٨
ويف القرار نفسه، قرر اجمللس . الفريق العامل دورات سنوية تستغرق مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس            

أن جيدد والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن تعقد فرقة العمل دورات  أيضاً
 استعراض  كما قرر اجمللس  . سنوية تستغرق سبعة أيام عمل وأن تقدم تقاريرها إىل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية              

 .ار على سبيل األولوية يف دوراته املقبلةما ُيحرز من تقدم يف تنفيذ هذا القر

 حقوق اإلنسان واحلصول على املاء

، إىل املفوضية السامية أن تقوم، واضعة يف اعتبارها آراء الدول وغريها            ٢/١٠٤طلب اجمللس، يف مقرره      -١٩
صلة بإتاحة من اجلهات صاحبة املصلحة، بإجراء دراسة مفصلة بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان املت

احلصـول العادل على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                 
 .االستنتاجات والتوصيات يف هذا الشأن، على أن ُتقّدم قبل الدورة السادسة للمجلس
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) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    متالزمة  /إتاحـة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري          
 والسل واملالريا

، إىل األمني العام أن يواصل التماس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة            ٢/١٠٧طلب اجمللس، يف مقرره      -٢٠
وبـراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما اختذته من خطوات يف سبيل حتسني                 

والسل واملالريا،  ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /مكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري        إ
ويف املقرر نفسه، طلب اجمللس إىل األمني العام . وأن يقـدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية دورة بعد دورته الرابعة            

ه إىل اجمللس يف أية دورة بعد دورته الرابعة، بتضمني التقرير دراسة عن استكشاف آليات               أيضاً أن يقوم، لدى تقدمي تقرير     
متويـل جديـدة ومبتكرة، واضعاً يف اعتباره اآلليات الراهنة، مبا يساعد على إتاحة األدوية اليت تكافح هذه اجلوائح من                    

قوق امللكية الفكرية على إتاحة األدوية يف سياق        منظور حقوق اإلنسان، كما طلب إليه أن يضمن التقرير تقييماً آلثار ح           
والسل واملالريا، من منظور حقوق     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /جوائـح كفـريوس نقـص املناعة البشري       

كار اإلنسـان، واضعاً يف اعتباره املناقشات اليت جرت يف إطار الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبت                 
وحبـوث الصحة األساسية وحقوق امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية، وبالتشاور مع احلكومات وأجهزة األمم                

 .املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص

 انستانالتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغ

، إىل املفوضة السامية أن تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة            ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره      -٢١
يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وتوفري وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف                

 تقارير إىل اجمللس بصورة منتظمة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف           مـيدان حقـوق اإلنسـان وسيادة القانون، وتقدمي        
 .أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، وبشأن منجزات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان والفقر املدقع

: الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   ، مبشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة ب     ٢/٢أحـاط اجمللس علماً، يف قراره        -٢٢
ويف القرار نفسه، طلب    . ٢٠٠٦/٩حقـوق الفقراء، املرفق بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

اجمللس إىل املفوضة السامية أن تعمم مشروع املبادئ التوجيهية من أجل احلصول على آراء الدول ووكاالت األمم 
كومية الدولية وهيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف املتحدة املختصة واملنظمات احل

ذلك اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات              
ر مدقع عن آرائهم، وغري ذلك من غري احلكومية، وخباصة تلك اليت ُيعرب فيها الناس الذين يعيشون يف حاالت فق

 .اجلهات صاحبة املصلحة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة

 التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

، املفوضة السامية على إجراء دراسة بشأن خمتلف اخليارات املتاحة إلصالح           ٢/٥شجع اجمللس، يف قراره      -٢٣
ات املعاهدات، وعلى التماس آراء الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا الصدد، وتقدمي               نظـام هيئ  

 .تقرير إىل اجمللس يف هذا الشأن
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 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

ملذكور وأن  ، إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول إىل املقرر ا           ١٠٣/٤طلـب اجمللـس، يف مقرره        -٢٤
يلتمس آراءها ومعلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار سلبية على سكاهنا،                 

 .وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

أن تستشري الدول واملنظمات احلكومية الدولية      سامية  ، إىل املفوضة ال   ٤/١٠٤طلـب اجمللس، يف مقرره       -٢٥
واملـنظمات غـري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون واحلوار الدوليني يف آلية حقوق اإلنسان يف األمم               
املتحدة، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، حسبما هو مسلَّم به يف الفقرة التاسعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة            

وطلب أيضاً إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس تقريراً على أساس . ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١
 .٢٠٠٧ما تتوصل إليه من نتائج قبل هناية عام 

 مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

تقرير األمني العام املتعلق مبسألة إعمال احلقوق االقتصادية        ، ب ٤/١أحاط اجمللس علماً باهتمام، يف قراره        -٢٦
 وبقرار جلنة حقوق    ٢/١٠٢، املقدم عمالً مبقرر اجمللس      )A/HRC/4/62(واالجتماعـية والثقافية يف مجيع البلدان       

 عن تنفيذه، ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً. ٢٠٠٥/٢٢اإلنسان 
 .وقرر أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختـاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تنفيذ هذا القرار

 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

 .، أن ينظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة٤/٥قرر اجمللس، يف قراره  -٢٧

  السامية حلقوق اإلنسانتدعيم مفوضية األمم املتحدة

املفوضة السامية إىل مراعاة مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية            ،٤/٦دعا اجمللس، يف قراره      -٢٨
العامـة واجمللـس لـدى التخطيط ألنشطة املفوضية وطلب إليها أن تعكس هذه القرارات على النحو املالئم يف                   

ضمان عنصر  املفوضية السامية على ويف القرار نفسه، شجع اجمللس. واجلمعيةتقاريرها السنوية املرفوعة إىل اجمللس 
وطلب اجمللس إىل . الشـفافية يف أنشـطتها وعملـياهتا من خالل احلوار والتشاور املستمرين مع الدول األعضاء    

قد جلسات  املفوضـة السـامية تزويد مجيع الدول مبعلومات مناسبة عن مالية املفوضية وميزانيتها بطرق منها ع               
ودعا أيضاً املفوضة السامية إىل مواصلة توفري معلومات عن التعاون مع اهليئات األخرى             . إعالمية بشأن التربعات  

الـتابعة لألمـم املـتحدة، وإىل إتاحة معلومات بشأن االتفاقات املعقودة مع سائر هيئات األمم املتحدة وبشأن                  
 .تنفيذها، حسب االقتضاء

 طلب اجمللس إىل املفوضة السامية اختاذ املزيد من التدابري لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش ويف القرار نفسه، -٢٩
 .املشتركة بغية حتسني التوازن اجلغرايف لتكوين مالك موظفي املفوضية على املستويات كافة
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 املطلوبة عمالً ودعـا اجمللس أيضاً املفوضة السامية إىل أن تقدم يف تقريرها السنوي إىل اجمللس املعلومات         -٣٠
 .بالقرار املذكور، وقرر النظر يف تنفيذ هذا القرار يف دورة مقبلة يف إطار البند املناسب من جدول األعمال

 تصحيح الوضع القانوين للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نة احلقوق االقتصادية   ، أن يشرع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للج        ٤/٧قـرر اجمللـس، يف قراره        -٣١
وطلب اجمللس إىل اللجنة، يف     . واالجتماعـية والثقافية هبدف جعل تلك اللجنة نداً لسائر هيئات رصد املعاهدات           

 تقريراً توجز فيه اآلراء واملقترحاٍت والتوصياٍت بشأن        ٢٠٠٧هـذا السياق، أن تقدم إليه يف دورته األخرية لعام           
 املفوضية السامية أن تلتمس آراء الدول وآراء مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف كما طلب اجمللس إىل. هذه املسألة

هذه املسألة، وأن تعد تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من مكتب الشؤون القانونية يف هذا الصدد، لتقدميها إىل 
 .٢٠٠٧اجمللس يف دورته األخرية لعام 

 حواراً تفاعلياً ُيربز أمهّية مبدأي      ٢٠٠٧يف دورته األخرية لعام     ويف القـرار نفسه، قرر اجمللس أن جيري          -٣٢
العاملـية وعدم التجزؤ وكذلك أولوية التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة، هبدف البت يف وجهة                  

 .هذه العملية يف املستقبل

 مناهضة تشويه صورة األديان

سامية أن تقّدم إليه يف دورته السادسة تقريراً عن تنفيذ القرار ، إىل املفوضة ال٤/٩طلب اجمللس، يف قراره  -٣٣
 ). أعاله١٢انظر أيضاً الفقرة (املذكور 

 القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد

انظر أيضاً  (سة  النظر املوضوعي يف هذه املسألة يف دورته الساد       ، أن يواصل    ٤/١٠قرر اجمللس، يف قراره      -٣٤
 ). أعاله١٣الفقرة 

 بناء املؤسسات

، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ إىل ١١أن يعقد دورته اخلامسة يف الفترة من ، ٤/١٠١قرر اجمللس، يف مقرره  -٣٥
 .بغية النظر بوجه خاص يف عملية بناء املؤسسات

 آلية االستعراض الدوري الشامل

، أن يقوم جملس حقوق اإلنسان جبملة أمور        ٦٠/٢٥١ من قرارها     )ه(٥قررت اجلمعية العامة، يف الفقرة       -٣٦
مـنها إجراء استعراض دوري شامل، يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق هبا، ملدى وفاء كل دولة بالتزاماهتا                 

 هذا ويتخذ. وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يكفل مشولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول
االستعراض شكل آلية تعاون تستند إىل حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعين اشتراكاً كامالً، مع مراعاة احتياجاته 
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ويضع اجمللس طرائق عمل آلية     . وُتكّمل هذه اآللية وال تكرر عمل هيئات املعاهدات       . يف جمـال بـناء القـدرات      
 .وقت وذلك يف غضون عام من انعقاد دورته األوىلاالستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من ختصيص لل

 الذي اعتمده يف دورته األوىل، أن ينشئ فريقاً حكومياً دولياً عامالً بني             ١/١٠٣وقـرر اجمللـس، يف مقرره        -٣٧
الـدورات مفتوح العضوية يكلف بوضع طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل، وطلب إىل الفريق العامل أن                 

، تقارير منتظمة عما أُحرز من تقدم يف وضع طرائق عمل آلية االستعراض             ٢٠٠٦سبتمرب  /اعتباراً من أيلول  يقدم إليه،   
  من قرارها   ٩و ) ه(٥الـدوري الشـامل وعما يلزم من وقت لتحقيق ذلك حسبما طلبته اجلمعية العامة يف الفقرتني                 

 ٣ جلسة مدة كل منها      ٢٠أو  ( أيام   ١٠كمـا قـرر اجمللـس أن يتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة              . ٦٠/٢٥١
 .ُتوَّفر هلا خدمات كاملة، وأن يتاح ما يكفي من الوقت واملرونة لوضع آلية االستعراض الدوري الشامل) ساعات

 تشرين  ٢٤ إىل   ١٣وعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ثالث دورات خالل الفترات من              -٣٨
 .، على التوايل٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ إىل ١٠؛ ومن ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ إىل ١٢ن ؛ وم٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 استعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات

، أن يضطلع اجمللس جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات ٦٠/٢٥١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٣٩
د االقتضاء، حتسينها وترشيدها، من أجل احملافظة على نظام         جلـنة حقـوق اإلنسان، وباستعراضها وكذلك، عن       

لإلجراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء وإجراء للشكاوى، وأن ينجز اجمللس هذا االستعراض يف غضون عام واحد 
 ).٦الفقرة (من انعقاد دورته األوىل 

لعضوية ُيكلَّف بوضع توصيات ، إنشاء فريق حكومي دويل عامل مفتوح ا١/١٠٤وقرر اجمللس، يف مقرره  -٤٠
حمددة بشأن مسألة استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات وحتسينها وترشيدها عند اللزوم، من              
أجـل احملافظة على نظام لإلجراءات اخلاصة، وعلى مشورة اخلرباء، وعلى إجراء للشكاوى، طبقاً لقرار اجلمعية                

 مشاورات مفتوحة بني الدورات تكون شفافة وحمددة املواعيد بصورة جيدة     ، عن طريق إجراء   ٦٠/٢٥١العامـة   
 .وشاملة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة

 جلسة مدة ٤٠أو ( يوماً ٢٠ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة  -٤١
. لفريق العامل ما يكفي من الوقت واملرونة إلجناز واليتهتوفَّر هلا خدمات كاملة، وأن يتيح ل)  ساعات٣كل منها 

 تقارير منتظمـة عما أُحرز من      ٢٠٠٦سبتمرب  /وطلب اجمللس إىل الفريق العامل أن يقدم إليـه اعتباراً من أيلول          
 .٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦تقدم لتمكينه من إجناز االستعراض على النحو املطلوب يف الفقرة 

ـ  -٤٢ ، إىل الفريق العامل أن يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم عمل            ٢/١ب اجمللـس، يف قراره      وطل
اإلجـراءات اخلاصـة، مبراعاة أمور من بينها االقتراحات اليت قدمها أعضاء اجمللس أثناء املناقشات اليت جرت يف           

وكذلك يف اجللسات الرمسية وغري الرمسية الدورة الثانية بشأن تقارير املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، 
، الفريق العامل إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس يف         ٣/٤كما دعا اجمللس، يف قراره      . السابقة اليت عقدها الفريق العامل    

 .دورته اخلامسة عن نتائج مداوالته بشأن مدونة قواعد السلوك الناظمة لعمل اإلجراءات اخلاصة
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 إىل  ٥؛ ومن   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ١٣ثالث دورات يف الفترات من      وعقد الفريق العامل     -٤٣
 بشأن استعراض الواليات ومشورة اخلرباء      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ١٠؛ ومن   ٢٠٠٧فـرباير   / شـباط  ١٦

 .واإلجراء املتعلق بالشكاوى، على التوايل

  عمله ونظامه الداخليجدول أعمال جملس حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب

، أن تتسم أساليب عمل جملس حقوق اإلنسان بالشفافية      ٦٠/٢٥١قـررت اجلمعـية العامة، يف قرارها         -٤٤
والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل إجراء حوار حقيقي وأن تكون قائمة على النتائج وتسمح بإجراء مناقشات متابعة 

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

، أن ينشئ فريقا حكومياً دولياً مفتوح العضوية عامال بني الدورات بغية            ٣/٤وقـرر اجمللس، يف قراره       -٤٥
صـياغة توصـيات حمـددة بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله فضالً عن نظامه                  

، وإجراء مشاورات مفتوحة بني الدورات تكون شفافة وحمددة         ٦٠/٢٥١قاً لقرار اجلمعية العامة     الداخـلي، وف  
 .املواعيد بصورة جيدة وشاملة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة

ويف املقرر نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام توفَّر هلا خدمات             -٤٦
قد نصفها قبل انعقاد الدورة الرابعة للمجلس ونصفها اآلخر قبل دورته اخلامسة، على حنو يتيح لـه ما كاملة وُيع

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

 ٢٦ إىل   ١٠ ومن   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٩ إىل   ١٥رتني خالل الفترة من     وعقـد الفـريق العـامل دو       -٤٧
 .، على التوايل، بشأن جدول أعماله وبرنامج عمله السنوي، وبشأن أساليب عمله ونظامه الداخلي٢٠٠٧أبريل /نيسان

ض الواليات  وعقـب الـدورة النهائية للفريقني العاملني املعنيني باالستعراض الدوري الشامل وباستعرا            -٤٨
، وللفريق  )استعراض الواليات؛ ومشورة اخلرباء؛ واإلجراء املتعلق بالشكاوى      (واآللـيات واملهـام واملسؤوليات      

العامل املعين جبدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه الداخلي، اليت ُعقدت يف الفترة                
 عملية بناء املؤسسات عن امليسرين الذين عينهم بشأن خمتلف          أبريل، توىل رئيس اجمللس   / نيسان ٢٦ إىل   ١٠مـن   

 املتصلة ببناء املؤسسات، من املتوقع أن ينجز اجمللس هذه          ٦٠/٢٥١ووفقاً ألحكام قرار اجلمعية العامة      . العمليات
 .العملية يف الدورة احلالية على أساس الوثائق املناسبة اليت سيعممها رئيس اجمللس

 س حقوق اإلنسانمتابعة مقررات جمل

، ١/١٠٥، أُضيف إىل برنامج عمل اجمللس للسنة األوىل، كما يرد يف مقرره             ٢/١٠٣وفقاً ملقرر اجمللس     -٤٩
، أن يعقد دورة إضافية ضمن ٤/١٠١وقرر اجمللس، يف مقرره ". متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان"جزء بشأن 
 .السنة األوىل
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إطار األجزاء ذات الصلة من برنامج عمل الدورة اخلامسة للمجلس          وأُوردت يف الفقـرات السابقة يف        -٥٠
طلبات حمددة من اجمللس ترد يف القرارات أو املقررات اليت اعُتمدت يف دورات عادية، وهي موجهة إىل اإلجراءات 

 إىل  ٧فقرات من   انظر ال (اخلاصة أو األفرقة العاملة احلكومية الدولية أو األمانة أو مفوضية األمم املتحدة السامية              
وترد أدناه القضايا غري املشار إليها أعاله، وال سيما تلك املتصلة بتنفيذ ومتابعة املقررات اليت اعتمدها ).  أعاله٤٨

 . اجمللس يف دوراته االستثنائية

، أن يتناول يف دورات الحقة مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار           ١/١٠٦وقـرر اجمللس، يف مقرره       -٥١
 . ل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلةاالحتال

 الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية األوىل، قرر اجمللس أن يوفد بصورة عاجلة بعثة               ١/١-ويف القرار دإ   -٥٢
ويف . ١٩٦٧ذ عام   لتقصـي احلقائق برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة من              

الدورة االستثنائية الثالثة، قرر اجمللس أن يوفد بصورة عاجلة إىل بيت حانون بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق، يعينها 
رئيس اجمللس ومفوضة األمم    " الذي اعتمده اجمللس يف دورته الرابعة، طلب اجمللس إىل           ٤/٢ويف القرار   . رئـيس اجمللس  

ق اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس                املتحدة السامية حلقو  
 ". وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين٣/١- ودإ١/١-دإ

 تحقيق املعنية بلبنان    الذي اعتمده يف دورته الثالثة، بتقرير جلنة ال        ٣/٣وأحـاط اجمللس علماً، يف القرار        -٥٣
)A/HRC/3/2 (   ويف القرار نفسه،   .  الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الثانية       ٢/١-املقدم عمالً بالقرار دإ

طلـب اجمللس إىل املفوضة السامية التشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وبشأن        
وكما أُعلن يف اجللسة العاشرة     . ه، وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته الرابعة       التوصـيات ذات الصـلة الواردة في      

، سُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية (A/HRC/4/SR.10) ٢٠٠٧مارس / آذار١٦لـلمجلس املعقودة يف  
 ).A/HRC/5/9(احملدث بشأن متابعة تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان 

 الذي اعتمده يف دورته االستثنائية الرابعة، أن يوفد بعثة رفيعة املستوى            ٤/١٠١-رره دإ وقـرر اجمللـس، يف مق      -٥٤
لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور واحتياجات السودان يف هذا الصدد، تتألف من مخسة أشخاص مؤهلني تأهيالً عالياً 

، ٤/٨ويف القرار   . حبالة حقوق اإلنسان يف السودان    يعينهم رئيس اجمللس بعد التشاور مع أعضائه ومع املقرر اخلاص املعين            
 ).A/HRC/4/80(أحاط اجمللس علماً بتقرير البعثة الرفيعة املستوى بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور 

 أن يشكل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ،٤/٨وقـرر اجمللس أيضاً، يف قراره    -٥٥
ف من املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت              السودان، يتأل 

اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق 
ين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشرد
كما طلب اجمللس إىل ذلك الفريق أَن يعمل مع حكومة          . اخلـاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        

إلبالغ السودان ومع آليات حقوق اإلنسان املناسبة يف االحتاد األفريقي وأن يتشاور على حنو وثيق مع رئيس جلنة ا
عـن عملـية احلـوار والتشاور بني األطراف يف دارفور، لضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات                  

ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أن يتخذ . والتوصيات املتعلقة بدارفور، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة
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وسُيعرض على اجمللس، يف دورته احلالية، التقرير . ابعة قد يقتضيه احلاليف دورته اخلامسة مقرراً بشأن أي إجراء مت
 .(A/HRC/5/6)الذي أعده الفريق املشار إليه أعاله 

والحظ أن اللجنة . أن يعمل مبثابة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي ،٣/٢وقرر اجمللس، يف قراره  -٥٦
ة، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل، مكتباً للجنة التحضريية وستبت، يف التحضريية ستنتخب يف دورهتا التنظيمي

الدورة نفسها، يف مجيع الطرائق املناسبة للمؤمتر وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت 
. حضريية اإلقليمية وتاريخ املؤمتر ومكان انعقادهيف أهداف املؤمتر االستعراضي ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واملبادرات الت

وقرر اجمللس كذلك أن يركز االستعراض على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اإلجراءات واملبادرات 
املسألة وقرر اجمللس إبقاء هذه . واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية
 .ذات األولوية على برنامج عمله وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم احملرز إىل اجلمعية العامة

 :بتأجيل مشاريع املقترحات التالية إىل دورته اخلامسة، أن حييط علماً ٤/١٠٥وقرر اجمللس، يف مقرره  -٥٧

- A/HRC/2/L.19    نسان وإعاقة ممارسة حق    اسـتخدام املرتـزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإل       " املعـنون
 ؛"الشعوب يف تقرير املصري

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

- A/HRC/4/L.3 ؛"االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية يف القدس الشرقية احملتلة" املعنون 

- A/HRC/4/L.4 ان يف األراضي الفلسطينية احملتلةحالة حقوق اإلنس" املعنون." 

 :ويف املقرر نفسه، قرر اجملس أن حييط علماً بتأجيل مشاريع املقترحات التالية إىل إحدى دوراته املقبلة -٥٨

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

- A/HRC/2/L.37 ؛"سري النكا" املعنون 

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

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

 - A/HRC/2/L.43 حقوق الشعوب األصلية" املعنون." 

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

وسيتضمن . ل اعتمادهسوف ُيعرض على اجمللس، كما يف الدورات السابقة، مشروع تقرير أعده املقرر من أج  -٥٩
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 اخلامسة

- - - - - 


