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  املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند 

                ن انعقاد الدورة         موعد ومكا

                                        ُ                                 ، قرر اجمللس خالل اجتماعه التنظيمي األول أن ُتعقد دورته السادسة يف                ٢٠٠٧       يونيه   /           حزيـران    ٢٢   يف   - ١
                           وبعد ذلك، سيعقد اجمللس دورته   .                            يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨     إىل   ١٠            الفترة من   

  .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /  ول          كانون األ  ١٤     إىل   ١٠                             السادسة املستأنفة يف الفترة من 

    ١٨        املؤرخ  ١ / ٥                                                                 من النظام الداخلي للمجلس، كما يرد يف اجلزء السابع من مرفق القرار  ٨     ً         ووفقاً للمادة  - ٢
ُ                                              ، ُعقد االجتماع التنظيمي للدورة السادسة يف            ٢٠٠٧       يونيه   /      حزيران ُ               ، وُعقد االجتماع       ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ٢٤      

  .    ٢٠٠٧      نوفمرب  /   ثاين          تشرين ال  ٢٦                                   التنظيمي للدورة السادسة املستأنفة يف 

                  جدول أعمال الدورة

   ١ / ٥                                                                 جدول األعمال كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس             A/HRC/6/1ُ                     ُيستنسخ يف الوثيقة     - ٣
  ُ                                                                          وسُتعرض على اجمللس هذه الشروح للدورة السادسة املستأنفة املتصلة بالبنود            .     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ  

ـ   .                             املدرجـة يف جـدول األعمـال                                                                     ا شـروح جدول أعمال اجلزء األول من الدورة السادسة فترد يف الوثيقة      أم
A/HRC/6/1/Add.1.  

                      تكوين جملس حقوق اإلنسان

  ؛  )    ٢٠٠٩ (            ؛ أذربيجان   )    ٢٠٠٩ (               االحتاد الروسي     :  )١ (                                                    يـتكون اجمللس يف دورته السادسة من الدول التالية         - ٤
             ؛ أوكرانيا   )    ٢٠٠٩ (             ؛ أوروغواي    )    ٢٠١٠ (          ؛ أنغوال    )    ٢٠١٠ (                ؛ إندونيسـيا     )    ٢٠٠٩ (             ؛ أملانـيا     )    ٢٠٠٩ (       األردن  

                    ؛ البوسنة واهلرسك    )    ٢٠٠٩ (            ؛ بنغالديش    )    ٢٠٠٨ (            ؛ الربازيل    )    ٢٠٠٨ (            ؛ باكستان    )    ٢٠١٠ (              ؛ إيطالـيا     )    ٢٠٠٨ (
          ؛ جيبويت   )    ٢٠١٠ (                  ؛ جنوب أفريقيا     )    ٢٠٠٨ (                  ؛ مجهورية كوريا     )    ٢٠٠٨ (          ؛ بـريو     )    ٢٠١٠ (              ؛ بوليفـيا     )    ٢٠١٠ (
  ؛  )    ٢٠٠٩ (            ؛ السنغال    )    ٢٠١٠ (             ؛ سلوفينيا    )    ٢٠٠٨ (      النكا          ؛ سري    )    ٢٠٠٨ (           ؛ زامبيا    )    ٢٠٠٨ (            ؛ رومانيا    )    ٢٠٠٩ (

  ؛  )    ٢٠٠٨ (          ؛ فرنسا    )    ٢٠٠٨ (             ؛ غواتيماال    )    ٢٠٠٨ (         ؛ غانا    )    ٢٠٠٨ (          ؛ غابون    )    ٢٠٠٩ (         ؛ الصني    )    ٢٠٠٩ (        سويسرا  
          ؛ ماليزيا  )    ٢٠٠٨ (      ؛ مايل  )    ٢٠٠٩ (       ؛ كوبا  )    ٢٠٠٩ (       ؛ كندا  )    ٢٠٠٩ (           ؛ الكامريون  )    ٢٠١٠ (      ؛ قطر  )    ٢٠١٠ (       الفلبني 

         ؛ اململكة  )    ٢٠٠٩ (                          ؛ اململكة العربية السعودية  )    ٢٠٠٩ (         ؛ املكسيك  )    ٢٠١٠ (      ؛ مصر  )    ٢٠١٠ (         ؛ مدغشقر  )    ٢٠٠٩ (
              ؛ نيكاراغوا   )    ٢٠٠٩ (           ؛ نيجرييا    )    ٢٠٠٩ (             ؛ موريشيوس    )    ٢٠٠٨ (                                                  املـتحدة لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        

   ).    ٢٠٠٨ (          ؛ اليابان  )    ٢٠١٠ (         ؛ هولندا  )    ٢٠١٠ (       ؛ اهلند  )    ٢٠١٠ (

                                                      

  .                                    َّ           تنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبيَّنة بني قوسني  ) ١ (
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                     مكتب جملس حقوق اإلنسان

                                                                                  ن النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما يرد يف اجلزء السابع من مرفق قرار               م  )  أ ( ٨                تـنص املـادة      - ٥
   ".                                  ً        ً                     يعقد اجمللس يف بداية سنة اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه "         ، على أن  ١ / ٥     اجمللس 

    ١٩       من                                                     ، خالل اجتماعه التنظيمي األول املعقود يف الفترة           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٩                     وقد انتخب اجمللس يف      - ٦
  .                من نظامه الداخلي  )  أ ( ٩                                                    ً         يونيه، رئيسه ونواب رئيسه الذين يشكلون مكتب اجمللس وفقاً للمادة  /        حزيران  ٢٢   إىل 

  :                 ؛ نـواب الرئيس   )       رومانيا (                       السيـد دورو كوستيـا      :           رئيس اجمللس   :                               ويـتكون مكتب اجمللس كما يلي      - ٧
  ؛  )       النكا    سري (                              ؛ والسيد دايان جاياتيليكا      )      هولندا (                                 ؛ والسيد بودوين فان إينينام       )     جيبويت (                سياد دواله    -            السيد حممد   

   ).        أوروغواي (                        السيد أليخاندرو أرتوسيو   :                    ونائب الرئيس واملقرر

                    برنامج العمل السنوي

  . ُ                                                                            سُينظر خالل الدورة السادسة املستأنفة يف برنامج العمل السنوي للسنة الثانية للمجلس - ٨

                                         برنامج عمل الدورة، مبا يف ذلك األعمال األخرى

                                    ً        تعتمد كل جلنة، يف بداية الدورة، برناجماً        "                                               من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن          )  ب (  ٩٩              تـنص املادة     - ٩
       ُ  ّ                                                                                                                 لعمـلها ُيبـّين، إن أمكـن، التاريخ املستهدف إلهناء عملها والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت                   

                                                 عرض على اجمللس مشـروع برنامج عمل للدورة يبني             ً         ُ   وتبعاً لذلك، سيُ    . (A/520/Rev.16)  "                     ستخصـص لكـل منها    
                                        لكل جزء مـن برنامج العمل، وذلك من        /                                                                   ترتيب وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند من بنود جدول األعمال          

  .          أجل إقراره

             ً                         ، أن حييط علماً بتأجيل مشاريع القرارات     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ    ١٠٥ / ٤                   وقرر اجمللس، يف مقرره  -  ١٠
   ، A/HRC/2/L.37    ، و A/HRC/2/L.33/Rev.1  :                                                            ت الـواردة يف الوثائق التالية إىل إحدى دوراته املقبلة                  واملقـررا 

  .A/HRC/2/L.43   ، وA/HRC/2/L.42/Rev.1   ، وA/HRC/2/L.38/Rev.1  و

     ١٠١ / ١ /                               ، قرر اجمللس مبوجب مقرره إ ت          ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٠                                  ويف االجتماع التنظيمي املعقود يف       -  ١١
   ، A/HRC/2/L.19    ، و A/HRC/4/L.3                                                        ء بشأن مشاريع املقررين والقرار الواردة يف الوثائق                                تأجـيل اختـاذ إجـرا     

  .    ١٠٥ / ٤          ً          سبتمرب، عمالً مبقرره     /                                                               ، املؤجلة من دورات سابقة، إىل دورته املقرر عقدها يف أيلول          A/HRC/2/L.30 و
ّ                     الذي جيّب مشروع القرار        ١٩ / ٦                        ، اعتمد اجمللس القرار         ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨    ويف          A/HRC/4/L.3  والقرار ،            
ّ                       الـذي جيّب مشروع القرار         ٢٤ / ٦        A/HRC/2/L.30 .           وقرر اجمللس أن ُيرجئ إىل الدورة السادسة املستأنفة اختاذ                                              ُ             

  .                                               وذلك بناء على طلب املقدمني الرئيسيني لذلك املشروع(A/HRC/2/L.19)                          إجراء بشأن مشروع قرار آخر 
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                            استعراض وترشيد وحتسني الواليات

                                                على أن جيري استعراض كل والية وترشيدها وحتسينها يف  ١ / ٥                        من مرفق قرار اجمللس      ٥ ٥               تـنص الفقرة     -  ١٢
                                                                                                          سياق املفاوضات املتعلقة بالقرارات ذات الصلة، وعلى أنه جيوز أن جيري تقييم الوالية يف جزء مستقل من احلوار          

  .                                                     التفاعلي بني اجمللس وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

   ١                                                               ، قرر اجمللس أن ينظر يف استعراض وترشيد وحتسني الواليات يف إطار البند    ٢٠٠٧      سبتمرب  /  ول     أيل  ٢٧   ويف  -  ١٣
                                                                             وسيواصل اجمللس، خالل دورته السادسة املستأنفة، عملية استعراض وترشيد وحتسني            .                       مـن جـدول األعمـال     

                      الواليات التالية خالل                        ومن املقرر استعراض      .                                                                   الواليـات اليت كان قد بدأها يف اجلزء األول من الدورة السادسة           
                                                                                         املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب؛ واملقرر                :                 الدورة املستأنفة 

                                                                                                                اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وممثل األمني العام املعين                  
                                                                           املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان                ً        باملشردين داخلياً؛ واخلبري

  .                                                                         يف السودان؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

                           اختيار وتعيني أصحاب الواليات

                                        الواليات احلاليني االستمرار يف العمل،                   ، جيوز ألصحاب   ١ / ٥                         من مرفق قرار اجمللس        ٦٢    ً              وفقـاً للفقـرة      -  ١٤
                                        وبصفة استثنائية، جيوز متديد فترة عمل        .                                                                      شـريطة أال يكونـوا قد جتاوزوا فترة السنوات الست احملددة لعملهم           

                                                        سنوات إىل حني نظر اجمللس يف الوالية ذات الصلة وانتهاء عملية  ٦                                     أصحاب الواليات الذين جتاوزت فترة عملهم 
                            ، حيثما ينطبق ذلك، إىل أن حيني  ١ / ٥  ُ                                               وسُتجدد الواليات املدرجة يف التذييل األول لقرار اجمللس   .                االختيار والتعيني

  .                       ً              موعد نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج العمل

                                                            على إنشاء فريق استشاري يقترح على الرئيس، قبل بدء           ١ / ٥                         من مرفق قرار اجمللس        ٤٧                وتـنص الفقرة     -  ١٥
                                                                            اختيار أصحاب الواليات بشهر واحد على األقل، قائمة بأمساء املرشحني من                                               الـدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف      

                 ويف بداية اجلولة     .                                                                                            ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية والذين يستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة           
  .                       اري يعمل بصفته الشخصية                     ُ                                                 السنوية لدورات اجمللس، ُتدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق االستش

   ). ١ / ٥                     من مرفق قرار اجمللس  ٤٩       الفقرة  (                                                             وسيحصل هذا الفريق على املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

                                                      على أن يوافق اجمللس يف دورته السادسة على الشروط الفنية  ١ / ٥                    من مرفق قرار اجمللس   ٤١           تنص الفقرة  و -  ١٦
                                                                          ا املرشحون املؤهلون لتقلد مهام أصحاب الواليات، من أجل احلرص على أن                                              واملوضوعية اليت ينبغي أن يستوفيه    

                                                                                                                 يكون املرشحون من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف               
                 ن الشروط الفنية               الذي يتضم     ١٠٢ / ٦                       ، اعتمد اجمللس املقرر         ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧    ويف    .                    ميدان حقوق اإلنسان  

  .                      واملوضوعية املذكورة أعاله
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                                              انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان

                                                         على أن ينتخب اجمللس، يف اقتراع سري، أعضاء اللجنة           ١ / ٥                         من مرفق قرار اجمللس        ٧٠                 تـنص الفقـرة      -  ١٧
  ُ                      وسُينتخب أعضاء اللجنة     .    يها                                 ُ               ً                               االستشـارية مـن قائمة املرشحني الذين قُدمت أمساؤهم وفقاً للشروط املتفق عل            

  .                          االستشارية يف الدورة السابعة

          ُ   َّ                                        ، أن يضع وُيقرَّ يف دورته السادسة الشروط الفنية          ١ / ٥                    من مرفق قراره       ٦٧              ً             وقرر اجمللس، عمالً بالفقرة      -  ١٨
                                                                                                           واملوضـوعية لتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بغية ضمان أن تتوفر للمجلس               

                           الذي يتضمن الشروط الفنية    ١٠٢ / ٦                   ، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧    ويف    .                  ضل اخلربات املمكنة    أف
  .                      واملوضوعية املذكورة أعاله

                       التقرير املتعلق بالدورة

ّ                                        سـُيعرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير ُيعّده املقرر من أجل اعتماده              -  ١٩                  وسيتضمن التقرير    .  ُ                                         ُ  
                                                       ً                                       ملقررات اليت اختذها اجمللس، والبيانات اليت أدىل هبا الرئيس، فضالً عن ملخص فين للمداوالت اليت                             القـرارات وا  

  .                      جرت خالل الدورة السادسة

                                                          الـتقرير السـنوي ملفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق           - ٢      البند 
                                            اإلنسان، وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

  )٢ (  ته                         عرض التقرير السنوي وحتديثا  ) أ ( 

                                                                                           الـتقارير الـيت أعدهتـا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية              
            حلقوق اإلنسان

                         حقوق اإلنسان والفقر املدقع

        ، مبشروع     ٢٠٠٦      نوفمرب  /              تشرين الثاين   ٢٧          املؤرخ    ٢ / ٢                         ً                      أحـاط جملـس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره           -  ٢٠
                                                             حقوق الفقراء، املرفق بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية          :             حقوق اإلنسان                                         املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع و     

                                              ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل مفوضة األمم          .     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٤          املؤرخ    ٩ /    ٢٠٠٦                حقـوق اإلنسان    
ّ                                                                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتعّمم مشروع املبادئ التوجيهية من أجل احلصول على آراء الدول ووكا                   الت                               ُ  

                                                                                                           األمـم املـتحدة ذات الصـلة واملـنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات،                 
                                                                                              واإلجراءات اخلاصة، مبا فيها اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات حقوق اإلنسان 

                                                      

                                                                                                   يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أو املفوضية السامية أو األمني                  ) ٢ (
                       ر بند آخر من بنود                                                                       من جدول األعمال، فقد يرغب اجمللس يف أن ينظر فيها ضمن إطا             ٢                                  العـام تـندرج يف إطار البند        

  .           جدول األعمال
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                                                       عرب فيها األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع عن                                                      ُ             الوطنـية واملـنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يُ          
  .                              َ                        ً                          آرائهم، وغري ذلك من اجلهات صاحبةَ املصلحة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة

ّ                                       التنفيذ الفّعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان             

ّ                      شّجع اجمللس، يف قراره      -  ٢١                                  ، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨          املؤرخ    ٥ / ٢ 
                                                                                                            عـلى إجـراء دراسة بشأن خمتلف اخليارات املتاحة إلصالح نظام هيئات املعاهدات، وعلى التماس آراء الدول                 

  ُ            وسُيقدم تقرير   .                                                                                      وغريهـا من اجلهات صاحبة املصلحة يف هـذا الصـدد، وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف هذا الشأن          
  .                  عن ذلك يف دورة الحقة

                     نسان واحلصول على املاء       حقوق اإل

                            ، إىل مفوضية األمم املتحدة         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ      ١٠٤ / ٢                        طلـب اجمللس، يف مقرره       -  ٢٢
                                                                                                            السـامية حلقـوق اإلنسان أن جتري دراسة مفصلة، يف حدود املوارد املتاحة، وعلى ضوء آراء الدول واجلهات                  

                                                           زامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه                                                         صاحبة املصلحة يف األمر، بشأن نطاق ومضمون الت       
                                       ً                                                                    الشـرب املأمونـة وخدمـات املرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستنتاجات                 

                                           وقد نظر اجمللس، يف اجلزء األول من الدورة          .                            َّ                                      والتوصـيات بشأهنا، على أن تقدَّم قبل الدورة السادسة للمجلس         
  ،     ٢٠٠٧       سبتمرب /       أيلول  ٢٨        املؤرخ  ٨ / ٦                   ودعا اجمللس، يف قراره   . (A/HRC/6/3)                          ، يف تقرير املفوضة السامية       السادسة

  .                                                                                                 مجيع الدول إىل إيالء االهتمام الواجب لتقرير املفوضة السامية، وقرر أن ينظر يف هذه املسألة يف دورته السابعة

                                              التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان

                             ، إىل املفوضة السامية حلقوق         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ      ١١٣ / ٢                        طلـب اجمللس، يف مقرره       -  ٢٣
                                                                                                              اإلنسـان أن تواصـل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف                  

                                    دان حقوق اإلنسان وسيادة القانون،                                                                               أفغانستان، وتوفري وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف مي         
                                                                                                             وتقدمي تقارير إىل اجمللس بصورة منتظمة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق                 

ّ                                  وسُيقّدم تقرير يف هذا الشأن يف دورة الحقة  .                                                        املرأة، وبشأن منجزات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان   ُ  .  

       األديان                  مكافحة تشويه صورة 

                                        ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ  ٩ / ٤                  طلب اجمللس، يف قراره  -  ٢٤
  (A/HRC/6/4)                                           وقد نظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية          .                            ً                              إلـيه يف دورته السادسة تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار         

  .                              خالل اجلزء األول من دورته السادسة

                            الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان             تعزيز التعاون

                                   ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ    ١٠٤ / ٤                  طلب اجمللس، يف مقرره  -  ٢٥
                                                                                                     تستشـري الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون واحلوار       
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                                                                سان يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، حسبما هو مسلم به يف                             الدوليني يف إطار آلية حقوق اإلن
              ً                                        وطلب اجمللس أيضاً إىل املفوضة السامية أن تقدم إليه           .    ٢٥١ /  ٦٠                                                     الفقـرة التاسعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة         

                          ة للدورة السادسة املستأنفة      ً             ونظراً للمدة احملدود  .     ٢٠٠٧      ً                                               تقريراً على أساس ما تتوصل إليه من نتائج قبل هناية عام 
  .                                        ديسمرب، فسينظر اجمللس يف التقرير يف دورة الحقة /     ُ                  اليت سُتعقد يف كانون األول

                                                                                          تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

                                          ، إىل األمني العام وإىل املفوضية السامية           ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٩ / ٦                        طلـب اجمللس، يف قراره       -  ٢٦
                                                        ً       ً       ً                                  حلقوق اإلنسان، أن يقدما إىل اجمللس، قبل دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، يف حدود امليزانية العادية لألمم 

     تحدة                                                                                             املـتحدة، عن األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم امل   
                                                                                                          عـلى الصـعيدين الدويل والوطين طوال فترة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة                

  .                                            املكاتب امليدانية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

                  تقارير األمني العام

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

                              ، إىل األمني العام أن يواصل          ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ      ١٠٧ / ٢                        طلـب اجمللس، يف مقرره       -  ٢٧
                                                                                               التماس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري 

                                                                             ن خطوات يف سبيل حتسني إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة                                          احلكومـية بشأن ما اختذته م     
                              ً                            والسل واملالريا، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية   )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /      البشري

                               قريره إىل اجمللس، يف أية دورة                                                              كما طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقوم، لدى تقدمي ت            .                          دورة بعد دورته الرابعة   
                                                                                 ً                   بعد دورته الرابعة، بتضمني التقرير دراسة عن استكشاف آليات متويل جديدة ومبتكرة، واضعاً يف اعتباره اآلليات 

              ً     وطلب اجمللس أيضاً إىل   .                                                                             الراهنة، مبا يساعد على إتاحة األدوية اليت تكافح هذه اجلوائح من منظور حقوق اإلنسان
  ِّ                ً                                                                             ضمِّن التقرير تقييماً آلثار حقوق امللكية الفكرية على إتاحة التداوي يف سياق جوائح كفريوس                                األمني العام أن ي   

                                          ً  والسل واملالريا، من منظور حقوق اإلنسان، واضعاً   )      اإليدز (                           متالزمة نقص املناعة املكتسب    /                   نقص املناعة البشري  
                                     ل املعين بالصحـة العامـة واالبتكـار                                                                            يف اعتـباره املناقشات اليت جرت يف إطار الفريق احلكومي الدويل العام           

                                                                                                             وحبوث الصحة األساسية وحقوق امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية، وبالتشاور مع احلكومات وأجهزة              
                                                                                                        األمـم املـتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع              

  .                               يف تقرير األمني العام يف دورة مقبلة     ُ      وسوف ُينظر   .     اخلاص

                                                               مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

                               ، بتقرير األمني العام املتعلق         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٣          املؤرخ    ١ / ٤              ً                          أحـاط اجمللس علماً باهتمام، يف قراره         -  ٢٨
           ً            ، املقدم عمالً مبقرر اجمللس (A/HRC/4/62)              يف مجيع البلدان                                                  مبسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                                              ً      ً   كما طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريراً سنوياً   .   ٢٢ /    ٢٠٠٥                              وبقـرار جلنة حقوق اإلنسان        ١٠٢ / ٢
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      تنفيذ                              ُ                                                                   عن تنفيذ ذلك القرار، وقرر أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات من أجل 
  .     ُ                                وسوف ُينظر يف ذلك التقرير يف دورة مقبلة  .       القرار

                                                                                          تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

                                          ، إىل األمني العام وإىل املفوضية السامية           ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٩ / ٦                        طلـب اجمللس، يف قراره       -  ٢٩
                                                   ً       ً       ً                                   قوق اإلنسان أن يقدما إليه، قبل دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً عن األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق  حل

   ).      أعاله  ٢٦            انظر الفقرة  (       اإلنسان 

                   منع اإلبادة اجلماعية

                   ، أن يتيح للمجلس يف     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ    ١٠٤ / ٦                                       طلب اجمللس إىل األمني العام، يف مقرره         -  ٣٠
                 ً       ً                                                                                    تـه السـابعة تقريراً مستكمالً عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة                     دور

                                                          كما دعا اجمللس املستشار اخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس يف اجللسة   .                                     املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية
  .                                   نفسها عن التقدم احملرز يف اضطالعه مبهامه

                                           إلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد      حقوق ا

                                                                                          نظر اجمللس، خالل اجلزء األول من دورته السادسة، يف تقرير األمني العام عن التدابري القسرية املتخذة من  -  ٣١
     ، أن     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ  ٧ / ٦                                 وطلب اجمللس إىل األمني العام، يف قراره   . (A/HRC/6/2)          جانب واحد 
ّ                                      مجيع الدول األعضاء إىل ذلك القرار وأن يلتمس آراءها ويطلب معلومات عّما يترتب على التدابري                           يوجـه نظر                                                                   

           َّ                                                                ً                                      القسـرية املـتَّخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس                    
  .                ً                    حسب االقتضاء وفقاً لربنامج عمله السنوي

                                   حقـوق اإلنسان، املدنية والسياسية                              تعزيـز ومحايـة مجـيع        - ٣      البند 
                                                        واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ) أ ( 

                                                        ُ                                                      الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              
         الثقافية            واالجتماعية و

       ِّ                                        ، أن ميدِّد لفترة سنتني والية الفريق العامل            ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٩          املؤرخ    ٣ / ١                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٣٢
                                          ُ                                                                  املفـتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              

                   كما طلب اجمللس إىل      .  َّ       ً      ً                       دَّ مشروعاً أولياً للربوتوكول االختياري                                             ُ            والثقافـية، وطلب إىل رئيس الفريق العامل أن ُيع        
ُ                        وقد ُعقدت الدورة الرابعة      .                                                                 ً                       الفريق العامل أن جيتمع ملدة عشرة أيام عمل يف كل سنة وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس                    

   سة      ُ                                 وسوف ُيعرض على اجمللس يف دورته الساد       .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٧       إىل     ١٦                                     للفـريق العـامل يف الفـترة من         
  .(A/HRC/6/8)                             املستأنفة تقرير الفريق العامل 
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                                                                   حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

                             ، إىل املقرر اخلاص املعين حبق          ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ      ١٠٨ / ٢                        طلـب اجمللس، يف مقرره       -  ٣٣
                                                     والعقلية ميكن بلوغه أن يقوم، يف إطار واليته احلالية ولدى                                                  كـل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية    

                              ُ                                                                      تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة ُتعقد بعد دورته الرابعة، بتناول إمكانية حتديد واستكشاف اخلصائص الرئيسية 
ّ                                  ً                                      ً    لنظام صحي فّعال ومتكامل يكون يف املتناول، مراعياً يف ذلك مستوى التنمية يف البلدان وانطالقاً               من منظور احلق            

                                           وسوف ينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف          .                                                                  يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه         
  .                     دورة من دوراته املقبلة

                                                                       تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                            ، الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين           ٢٠٠٧      مارس   /   ذار    آ   ٣٠          املؤرخ    ٧ / ٤                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٣٤
                                                       ً                                         ّ ً                   للجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً للقانون الدويل وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نّداً                

        ه األخرية                                                       وطلب اجمللس إىل اللجنة، يف هذا السياق، أن تقدم إليه يف دورت  .                                جلميع اهليئات األخرى لرصد املعاهدات
                            كما طلب اجمللس إىل املفوضية       .        ً             ً                                              تقريـراً توجز فيه آراًء ومقترحات وتوصيات بشأن هذه املسألة              ٢٠٠٧        لعـام   

                                                                                                          السـامية حلقـوق اإلنسان أن تسعى للحصول على آراء الدول وآراء اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف هذه                  
                                                    إدارة الشؤون القانونية يف هذا الصدد، لتقدميها إىل اجمللس             ُ   َّ       ً                       ً        املسألة، وأن ُتعدَّ تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من 

  ُ                                                                       وسُيعرض على اجمللس تقرير اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           .     ٢٠٠٧                             يف دورتـه األخـرية لعـام        
  .(A/HRC/6/21)                            املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         وتقرير  (A/HRC/6/20)          والثقافية 

                         يربز أمهية مبادئ العاملية     ٢٠٠٧                                            اجمللس إجراء حوار تفاعلي يف دورته األخرية لعام                           ويف القرار نفسه، قرر      -  ٣٥
                                                                                                   وعـدم الـتجزئة وأولوية التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة، هبدف البت يف وجهة هذه العملية    

  .         يف املستقبل

   .                               اله، خالل دورته السادسة املستأنفة  ُ                                                       وسُيجري اجمللس احلوار التفاعلي وينظر يف التقريرين املذكورين أع -  ٣٦

                                   والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

                                              املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل           ،      ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ    ٢ / ٦                      دعا اجمللس، يف قراره      -  ٣٧
                                ت وتوصيات، بعد مضي أكثر من                                                                 بتقرير هنائي شامل عما خيلص إليه من نتائج واستنتاجا             ٢٠٠٨                        موافـاة اجمللس يف عام      

      ٢٠٠٨                                                     وطلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يقدم إليه يف عام             .                                                          سـت سـنوات على توليه الوالية اخلاصة باحلق يف الغذاء          
  .                                              وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورته السابعة  .       ً                   ، وفقاً لربنامج عمله السنوي ٢ / ٦      ً                تقريراً عن تنفيذ قراره 

                                         يع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف             تعزيز متتع اجلم

                                ، بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨         املؤرخ   ٦ / ٦  ّ                         سـلّم اجمللـس، يف قراره        -  ٣٨
       ً                       وحتقيقاً هلذه الغاية، طلب اجمللس   .                                                                           الواليـات متـثل قـوة دفـع حنو تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية            
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                                                                                     حدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات                               إىل مفوضـة األمم املت    
                                                                                                            غـري احلكومـية بشأن مضمون ونطاق والية اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية، على أن يكون أساس هذه                   

             ً                   إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله                       ً                             ، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات        ٦ / ٦                                     الوالية هو التنفيذ الشامل للقرار      
  .      السنوي

                       احلقوق املدنية والسياسية  ) ب ( 

                االحتجاز التعسفي

                                      ، من الفريق العامل املعين باالحتجاز          ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٤ / ٦                          طلـب اجمللـس، يف قراره        -  ٣٩
               وسوف ينظر اجمللس   .         وتوصياته                              ً      ً                                            التعسفي أن يقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً يعرض فيه أنشطته ونتائجه واستنتاجاته        

  .                                    يف تقرير الفريق يف إحدى دوراته القادمة

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

                                             ، مواصلة النظر املوضوعي يف هذه املسألة يف            ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ     ١٠ / ٤                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٤٠
                                                                                 لب اجمللس إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أن تقدم إليه يف دورته السادسة      كما ط  .              دورته السادسة

                 يف اجلزء األول من (A/HRC/6/5)                                         ونظر اجمللس يف تقرير املقررة اخلاصة أمسا جهاجنري   .       ً                     تقريـراً بشأن هذه املسألة    
  .             دورته السادسة

    راد                                      حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألف  ) ج ( 

                                               حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

                                     ، من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق           ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٢ / ٦                        طلـب اجمللس، يف قراره       -  ٤١
                                                   ً                            ً                               اإلنسـان واحلـريات األساسية للسكان األصليني أن يقدم تقريراً إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل                  

                                                                                           وسوف ينظر اجمللس يف دورته السادسة املستأنفة يف تقارير املقرر اخلاص، رودلفو ستافنهاغن،              .             لـس السنوي    اجمل
A/HRC/6/15)و   (Add.1-3.  

              احلق يف التنمية  ) د ( 

                                  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية

                     لعامل املعين باحلق يف                               ، أن جيدد والية الفريق ا         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ    ٤ / ٤                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٤٢
                                                                                                                    التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل منها مخسة أيام عمل، وأن يقدم تقاريره                  

              ً                                                                                          وقرر اجمللس أيضاً أن جيدد والية فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية وذلك ملدة                   .         إىل اجمللس 
                                                                                     العمل دورات سنوية تستغرق كل منها سبعة أيام عمل، وتقدم تقاريرها إىل الفريق                                        سـنتني، وسوف تعقد فرقة      

  .    ٢٠٠٨      فرباير  /                                                 ومن املقرر عقد الدورة التاسعة للفريق العامل يف شباط  .       العامل
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                             ً                                               ُ                 ويف القرار نفسه، قرر اجمللس أيضاً أن يستعرض على سبيل األولوية يف دوراته املقبلة ما ُيحرز من تقدم يف  -  ٤٣
  . ٤ / ٤         القرار      تنفيذ

                                                    الترابط بني حقوق اإلنسان واملسائل املواضيعية املتعلقة هبا    ) ه ( 

                                                             تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

                                           ، سوف يعرض على اجمللس يف دورته السادسة            ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥    ً               وفقاً لقرار اجمللس     -  ٤٤
                                                                                    قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،                           املستأنفة تقرير امل  

 Add.1-4)   ، و(A/HRC/6/17            مارتن شاينني 

                                                               املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

                                   ، مل تتمكن املقررة اخلاصة املعنية          ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١١    ً                                                  وفقـاً ملـا أعلنه رئيس اجمللس يف دورته اخلامسة يف             -  ٤٥
           وسوف ينظر    .                                                                                                   مبسـألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة سيغما هدى، من حضور الدورة اخلامسة              

  .Add.2/Corr.1)   ، وAdd.2   ، وAdd.1 و  ، Corr.1   و(A/HRC/4/23                            اجمللس يف تقاريرها يف دورة الحقة 

                          ع الكامل جبميع حقوق اإلنسان                       العوملة وأثرها على التمت

  .                                   ، أن ينظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ  ٥ / ٤                  قرر اجمللس، يف قراره  -  ٤٦

                           حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

                                          ، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق            ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ    ٣ / ٦                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٤٧
                                                                                      والتضامن الدويل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن        اإلنسان 

  .                                                 إىل الدورة التاسعة للمجلس، ما مل يقرر اجمللس غري ذلك ٣ / ٦                      ً                  الدويل، وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ القرار 

                   أشكال الرق املعاصرة

                            ً     ً         ، أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً            ٢٠٠٧      بتمرب   س /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٤ / ٦                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٤٨
  .                                                                                                  يعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

      اليت                                                                                                    وطلب اجمللس من املقرر اخلاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطة واليته إىل اجمللس مع توصياته بشأن التدابري        
                                                                                                             ينبغي اختاذها ملكافحة أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق والقضاء عليها، ومحاية حقوق اإلنسان              

  .                       لضحايا مثل هذه املمارسات



A/HRC/6/1/Add.2 
Page 14 

 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- ٤البند 

  ١- ١ /                   متابعة قرار اجمللس إت

ّ                                يوّجه نظر اجمللس، فيما يتعلق هبذ      -  ٤٩       ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١          املؤرخ    ١ / ٢-                                     ا البند، إىل متابعة قرار اجمللس دإ        
     وطلب   .                                                                                                               الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الثانية، وفيه قرر اجمللس أن يشكل ويوفد جلنة حتقيق معنية بلبنان                

                       مة لبنان بشأن تقرير                          ، أن تتشاور مع حكو     ٣ / ٣                                                                 اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره           
                  ً                      وقد أحاط اجمللس علماً مع االرتياح هبذا         .                                     ً                                            جلنة التحقيق عن لبنان وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته الرابعة             

  ،     ٢٠٠٧       يونيه /         حزيران   ٢٠                                                الذي اعتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف          ١ / ١ /                                        الـتقرير الوقائعي، وذلك يف قراره إت      
                                                                                          امية حلقوق اإلنسان أن تقدم الدعم ألنشطة وبرامج حكومة لبنان، وخباصة ما ينسجم منها                                   وطلب إىل املفوضة الس   

  .(A/HRC/5/9)                                       مع تلك اليت وردت يف تقرير املفوضة السامية 

  ٣ / ١ /                   متابعة قرار اجمللس إت

              خالل دورته       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                    الذي اعتمده يف        ١٠١ / ٤-                              قـرر اجمللـس، يف مقـرره دإ        -  ٥٠
                                                                                                                 ائية الرابعة، أن يوفد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور واحتياجات السودان يف هذا                       االستثن

                                     ً      ً                                                                   الصـدد، تـتألف من مخسة أشخاص مؤهلني تأهيالً عالياً يعينهم رئيس اجمللس بعد التشاور مع أعضائه ومع املقرر                
                               ، بتقرير البعثة الرفيعة املستوى  ٨ / ٤        ً           جمللس علماً، يف قراره           وقد أحاط ا  .                                     اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

  .                              بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

        ِّ       ً                          ، أن يشكِّل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ    ٨ / ٤              ً                وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره       -  ٥١
                                           العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة،                                                                         املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من املمثل اخلاص لألمني          

                                                                   ً                              واملقـرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العام    
  ص                                                                                   ً             املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلا

                       وطلب اجمللس إىل الفريق أن   .                                                                          املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
                                                                                                              يعمل مع حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حقوق اإلنسان يف االحتاد األفريقي، وأن يتشاور على                 

                                                             ار والتشاور بني األطراف يف دارفور، لضمان املتابعة الفعالة لتنفيذ                                       حنو وثيق مع رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلو
                                                                                                         القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمدها اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، وغريمها من مؤسسات حقوق              

      ضعتها                                                                                                       اإلنسـان يف األمم املتحدة وللتشجيع على تنفيذها، وكذلك لتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت و               
                                                                                                  آلـيات أخـرى مـن آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، على أن تؤخذ يف االعتبار يف أثناء ذلك حاجات         

  .                                                                                           ً                السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساق بني هذه التوصيات، واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً               
  .      اخلامسة                                          ً          كما طلب اجمللس إىل الفريق أن يقدم إليه تقريراً يف دورته 

  ،     ٢٠٠٧       يونيه /         حزيران   ٢٠                                                الذي اعتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف          ٣ / ١ /    إ ت                           ورحـب اجمللس، يف القرار       -  ٥٢
                                                                     ً                                               بـتقرير فـريق اخلرباء وطلب إليه أن يواصل عمله ملدة ستة أشهر وأن يقدم حتديثاً لتقريره يف الدورة السادسة                    

        ً                                واستكماالً للمناقشات بشأن حتديث لتقرير       .                   الدورة التالية          ً      ً       وتقريراً هنائياً إىل       ٢٠٠٧       سبتمرب   /                  لـلمجلس يف أيلول   
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                                                                                  ، واليت عقدت أثناء اجلزء األول من الدورة السادسة، سيعرض على اجمللس التقرير              )A/HRC/6/7 (               فـريق اخلرباء    
  .A/HRC/6/19) (                                             النهائي لفريق اخلرباء يف دورته السادسة املستأنفة 

  ١ / ٥-                   متابعة قرار اجمللس دإ

                        يف دورته االستثنائية        ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                    الذي اعتمده يف      ١ / ٥-                   لس، يف قراره دإ            طلب اجمل  -  ٥٣
                                                        ُ  ّ                                        اخلامسة، من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن ُيقّيم احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان وأن يرصد 

                        ً                  ميامنار، وأن يقدم تقريراً إىل الدورة                                                          ، وذلك بطرق منها طلب القيام بزيارة عاجلة إىل         ١ / ٥-                     تنفـيذ القـرار دإ    
  (A/HRC/6/14)                                                               وسوف ينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، باولو سريجيو بنهريو             .                          السادسة املستأنفة للمجلس  
  .                        يف دورته السادسة املستأنفة

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان- ٥البند 

                            االستشارية جمللس حقوق اإلنسان      اللجنة  ) أ ( 

    ١٥          املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠         بقرارها       ً                                              ، وطبقاً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة          ١ / ٥                مبوجب قراره      س،   اجملل     قام -  ٥٤
      دورته                                وأعلن اجمللس أنه سوف يبت يف          .      اإلنسان                                         ، بإنشاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق           ٢٠٠٦        مـارس    /    آذار

                                   األصليني؛ وأشكال الرق املعاصرة؛                       املعنية بالسكان         العاملة                                                    السادسـة، يف أنسـب اآلليات ملواصلة عمل األفرقة          
  . )          من املرفق  ٨٤       الفقرة    (        االجتماعي                  واألقليات؛ واملنتدى 

قّر يف دورته السادسة الشروط          ١ / ٥              من قراره      ٦٧    ً               عمـالً بالفقرة            اجمللـس،         وقـرر  -  ٥٥ ّ                                  ، أن يضع وُي         الفنية          ُ  
                     ضمان إتاحة أفضل          ، هبدف                                                                              واملوضـوعية لـتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان          

                       الذي يتضمن الشروط       ١٠٢ / ٦                       ، اعتمد اجمللس املقرر         ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧    ويف    .                        اخلـربات املمكنة للمجلس   
  .                             الفنية واملوضوعية املذكورة أعاله

                                                           إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

                                    ، من اللجنة االستشارية جمللس حقوق          ٢٠٠٧      بتمرب   س /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٠ / ٦                        طلـب اجمللس، يف قراره       -  ٥٦
              ً            وطلب اجمللس أيضاً من اللجنة   .                                                                   اإلنسان أن تعد مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

                                                                                                              االستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات من الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، ومفوضية األمم              
                                                                                             لسـامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك منظمات اجملتمع املدين، ومنها                        املـتحدة ا  

  .                                                                                               املنظمات غري احلكومية، بشأن العناصر املمكنة حملتوى اإلعالن، وأن يضع يف اعتبارها الصكوك احلالية ذات الصلة
         يتضمن      ٢٠٠٩                                  اجمللس يف دورته الرئيسية يف عام                                                   ً       ً              وطلب اجمللس من اللجنة االستشارية أن تقدم تقريراً مرحلياً إىل           

  .                                                          عناصر ملشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان
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               تقدمي الشكاوى     إجراء  ) ب ( 

                                                                      إنشاء إجراء لتقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف اجلزء الرابع من            ب   ،   ١ / ٥                مبوجب قراره         اجمللس،       قـام  -  ٥٧
                           باحلاالت أن يقوم، بناء على     املعين                 ُ                        من مرفق القرار، ُيطلب إىل الفريق العامل   ٩٨     فقرة      ً    ووفقاً لل  .             ذلك القرار    مرفق

                                                  بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة       املعين                                                         املعلومـات والتوصـيات املقدمـة مـن الفريق العامل           
        توصيات                        ساسية، وأن يقدم إىل اجمللس                                         بأدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األ      املؤيدة                  لالنتهاكات اجلسيمة، 

  .                                   يف تقرير الفريق العامل املعين باحلاالت      مقبلة،                    وسينظر اجمللس، يف دورة   .                         بشأن اإلجراء الواجب اختاذه

   إىل                                               الذي قرر فيه، كتدبري انتقايل، أن يطلب            ١٠١ / ٦          املقرر       ٣٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                   واعـتمد اجمللس يف      -  ٥٨
                                                                                املعين باالتصاالت أن يعملوا كأعضاء يف الفريق احلكومي الدويل املعين باالتصاالت                                           أعضـاء الفريق العامل السابق    

  .                                                                                                   التابع إلجراء الشكاوى اجلديد الذي يعمل ضمن بارامترات اإلجراء اجلديد إىل أن يتم إنشاء الفريق العامل اجلديد

              احملفل االجتماعي  ) ج ( 

                                      ، اإلبقاء على احملفل االجتماعي بوصفه          ٢٠٠٧     تمرب    سب /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٣ / ٦                        قـرر اجمللس، يف قراره       -  ٥٩
    ً      ً                                                                                       حيزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك 

                ً                                                                      وقرر اجمللس أيضاً أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة ملدة ثالثة أيام،               .                         منظمات القاعدة الشعبية  
                           ودعا اجمللس احملفل االجتماعي      .           يف جنيف      ٢٠٠٨                                                          وطلـب عقد االجتماع القادم للمحفل االجتماعي خالل عام          

                          ً             ً                                                  إىل أن يقدم إىل اجمللس تقريراً يشمل اقتراحاً بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي     ٢٠٠٨        لعـام   
                                                      إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند تقدمي                                                     وقرر اجمللس مواصلة النظر يف هذه املسألة يف         .     ٢٠٠٩        لعـام   

  .                    إىل جملس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٨                              التقرير عن احملفل االجتماعي لعام 

                         احملفل املعين بقضايا األقليات  ) د ( 

                                     ، إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ   ١٥ / ٦                    قرر اجمللس، يف قراره    -  ٦٠
                                                                                                   يز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل                                 مبـثابة منرب لتعز   

     وقرر   .                                                                                                         أقليات دينية ولغوية، يقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات             
              ً           وقرر اجمللس أيضاً أن تقوم    .                  ملناقشات مواضيعية                        ً                                     اجمللس أن جيتمع احملفل سنوياً ملدة يومي عمل وخيصص االجتماع           

                                                                                                 ِّ              اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية، ودعاها إىل أن تضمِّن            
  .                                                                  تقريرها توصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل، لكي ينظر فيها اجمللس

                                                                ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني                 االجتماع غري الرمسي     ) ه ( 

                                      ، أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة           ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٦ / ٦                          قـرر اجمللـس، يف قراره        -  ٦١
                                     ً                                     ً                        السـامية حلقـوق اإلنسـان أن تعقد اجتماعاً غري رمسي يف جنيف ليوم ونصف، يكون مفتوحاً ملشاركة الدول      

                                                                                                         والشـعوب األصلية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وذلك يف موعد يسبق عقد الدورة السادسة املستأنفة                
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                                                                                                            لـلمجلس، مـن أجـل تبادل وجهات النظر بشأن أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان                  
  .  ٠٧  ٢٠      ديسمرب  /            كانون األول ٧   و ٦                             وسيعقد االجتماع غري الرمسي يومي   .       األصليني

  االستعراض الدوري الشامل- ٦البند 

                                  ، بإنشاء آلية االستعراض الدوري         ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٨          املؤرخ    ١ / ٥                             قـام اجمللـس، مبوجب قراره        -  ٦٢
                          من مرفق القرار على أن       )  أ (  ١٥              وتنص الفقرة     .                                                                   الشـامل على النحو الوارد يف اجلزء األول من مرفق ذلك القرار           

    ٢٧    ويف    .                                                                           مبادئ توجيهية عامة فيما يتصل باملعلومات اليت تعدها الدولة املعنية                                          يعـتمد اجمللس يف دورته السادسة     
     ووضع   .                                                  الذي يتضمن املبادئ التوجيهية العامة املذكورة أعاله   ١٠٢ / ٦                   ، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول

                    تحدة يف إطار آلية                                           دولة من الدول األعضاء يف األمم امل          ١٩٢         ً     ً      ً                             اجمللـس أيضـاً جـدوالً زمنـياً للنظر يف حاالت            
  .                                       االستعراض الدوري الشامل أثناء اجلولة األوىل

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

                                                                           انتهاكات حقوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي   ) أ (
      إلنسان                                العربية احملتلة من آثار على حقوق ا

                                         يف دورته االستثنائية األوىل، أن يوفد           ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٦                    الذي اعتمده يف      ١ / ١-                        قرر اجمللس، يف قراره دإ     -  ٦٣
                                                                                                    بصورة عاجلة بعثة لتقصي احلقائق برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٥          املؤرخ    ١ / ٣-                                  الثة، قرر اجمللس، مبوجب قراره دإ                                ويف الدورة االستثنائية الث     .     ١٩٦٧       عـام   
  .                                                                     ِّ              ، أن يوفد بصورة عاجلة إىل بيت حانون بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق يعيِّنها رئيس اجمللس    ٢٠٠٦

  /         حزيران   ٢٠                                                    الـذي اعـتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف            ٢ / ١-                               ودعـا اجمللـس، يف قـراره إت        -  ٦٤
     وطلب   .                                                         أعاله، مبا يف ذلك إيفاد بعثة تقصي احلقائق العاجلة          ١ / ٣-      ا ودإ  / ا-                           ، إىل تنفيذ القرارين دأإ     ٧   ٢٠٠       يونيه  

                                               تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته التالية اليت ستعقد يف  "                                                      اجمللـس إىل الرئـيس واملفوضـة السامية حلقوق اإلنسان         
                            وبشأن امتثال إسرائيل، وهي  ١ / ٣-     ودإ ١ / ١-    دإ                                      بشأن اجلهود املبذولة لتنفيذ قراري اجمللس    ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول

   ".                                     السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

  .                                  ً                                      وقدم الرئيس واملفوضة السامية تقريراً إىل اجمللس يف اجلزء األول من دورته السادسة -  ٦٥

        حلقوق                                 ، من الرئيس واملفوضة السامية        ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ١٨ / ٦                       وطلب اجمللس، يف قراره      -  ٦٦
   ١ / ٣-     ودإ ١ / ١-                                                                                           اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته السابعة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ         

  .                                                             وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

                                                                      احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية

                                       ، إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل،     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ   ١٩ / ٦                  دعا اجمللس، يف قراره  -  ٦٧
                                                                                                                  إىل احترام احلقوق الدينية والثقافية اليت يتضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا                
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           وطلب اجمللس    .                                              بالوصول دون أية قيود إىل مواقعهم الدينية                                                          فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلني الفلسطينيني       
  .  ١٩ / ٦    ً                                             ً                                           أيضاً إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة عن تنفيذ القرار 

                               حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  ) ب ( 

  . ١ / ٥                             اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس  ُ                    ً                              أُدرج هذا العنوان وفقاً إلطار برنامج العمل الوارد يف  -  ٦٨

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا-٨البند 

                                             الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

                                    ، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ   ٢٠ / ٦                  طلب اجمللس، يف قراره  -  ٦٩
                                                          لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه الترتيبات            ٢٠٠٨                 قة عمل يف عام                                      اإلنسـان أن تدعـو إىل عقد حل       

                                                                                                      اإلقليمية وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجهها، مبشاركة ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة 
                                املهتمة هبا، واملراقبني، واملؤسسات                               ً                                    من املناطق املختلفة، واخلرباء، فضالً عن مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

                                                      ً                                                        الوطنية حلقوق اإلنسان، وممثلي املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل ترتيبات، مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي                
           وطلب اجمللس    .                                       وممارسات تراعيها جلنة حقوق اإلنسان         ١٩٩٦       يوليه   /      متوز   ٢٥          املؤرخ     ٣١ /    ١٩٩٦             واالجـتماعي   

  .      اجمللس                           ً                                               سامية أن تقدم إىل اجمللس موجزاً عن مناقشات حلقة العمل يف وقت يتفق مع برنامج عمل    ً             أيضاً من املفوضة ال

                                         الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

                                     ، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية          ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ٢٤ / ٦                          طلـب اجمللـس، يف قراره        -  ٧٠
  .  ٢٤ / ٦                                عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار     ٢٠٠٨                        اجمللس يف دورته األخرية لعام                           حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير إىل 

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

                                               ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم            ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ٢٥ / ٦                      طلب اجمللس، يف قراره      -  ٧١
        ً                                                                                                                  ه تقريراً لينظر فيه خالل دورته السابعة يتضمن استنتاجات حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي                      إلـي 

  .  ٢٥ / ٦                                                                                          لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار 

       متابعة   :                                    ألجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب                                 العنصرية والتمييز العنصـري وكره ا - ٩      البند 
                               وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

                                                                                            املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

         اص املعين                  ، إىل املقرر اخل       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ      ١٠٦ / ٢                            طلـب اجمللـس، يف مقـرره         -  ٧٢
                                                                                                           باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يدرج، يف حدود                
                                                   ُ                                                                   واليـته، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة من دوراته ُتعقد بعد دورته الرابعة، مسألة املشاركة والتمثيل                   

                                                           صرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                                                           السياسـيني لـلجماعات املعرضة للمعاناة من العن       



A/HRC/6/1/Add.2 
Page 19 

                                                                                                           تعصب، يف عملية صنع القرار يف احلكومات الوطنية واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن                
     عزيز                                                                                                              يضـع يف االعتبار إسهامها احملتمل يف تعزيز املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد ت                

  .                                           وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة مقبلة  .           الدميقراطية

                                                 ، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ    ٩ / ٤                         ودعـا اجمللس، يف قراره       -  ٧٣
              ً           السادسة تقريراً عن مجيع                                                                                                  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته                 

       وسيعرض   .                                                                                      ً                  مظاهـر تشويه صورة األديان، وخاصة عما للخوف من اإلسالم من آثار خطرية على التمتع باحلقوق كافةً                
                                   ، أثناء اجلزء األول من دورته السادسة )A/HRC/6/6 (                                         على اجمللس تقرير املقرر اخلاص السيد دودو ديني 

                                      متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

                                          ، أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية            ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ    ٥ / ١                      قرر اجمللس، يف قراره      -  ٧٤
     أن  ،   ١٠٣ / ٣                   وقرر اجمللس، يف مقرره   .                                                                        الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

                       وأن يتم يف تلك الدورة     ٢٠٠٧       سبتمرب   /                اخلامسة يف أيلول                                                             يوصـي الفريق العامل بأن يعقد اجلزء الثاين من دورته           
                              وعقد اجلزء الثاين من الدورة       .                                                                                   إجنـاز وإهنـاء مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية           

                                          وقدم رئيس الفريق العامل تقرير الدورة        .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٧       إىل    ٣                                           اخلامسـة للفـريق العامل يف الفترة من         
  .                                    يف اجلزء األول من الدورة السادسة للمجلس  ) A/HRC/6/10 (            امسة للفريق   اخل

                                                                      ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع            ٥ / ١                             كمـا طلب اجمللس، يف قراره        -  ٧٥
         ضوعية يف                                                ً      ً                                             اجملموعـات اإلقليمية، باختيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً لدراسة مضمون ونطاق الفجوات املو             

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

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

                              ، أن ينشئ جلنة خمصصة تابعة          ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨          املؤرخ      ١٠٣ / ٣                         وقـرر اجمللس، يف مقرره       -  ٧٦
                                                                                                 لـه معنية بوضع معايري تكميلية، وأوصى بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها عشرة أيام عمل 

     ً                          رهناً بإجناز الفريق العامل         ٢٠٠٧                                                                                  بغـية وضع الصكوك القانونية املطلوبة، وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام              
                                                      تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف العملية                                                  مهمته بشأن املعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ، وأن

  .                                              وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنة املخصصة يف دورة مقبلة  .                              الفعلية لوضع املعايري التكميلية

                                 ، أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ     ٢١ / ٦                             وقـرر اجمللـس، يف قـراره         -  ٧٧
                       ً                                     لبدء واليتها، وقرر أيضاً أن خيصص فترة ال تتجاوز يومني يف بداية     ٢٠٠٨          ول من عام                        املخصصـة يف الـربع األ    

                                                                                                        الـدورة االفتتاحية للجنة املخصصة للتفكري يف مجيع املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة               
  .                                      واآلليات ذات الصلة، والالزمة إلجناز واليتها
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             ج عمل ديربان                           املؤمتر االستعراضي إلعالن وبرنام

ّ                         قـّرر اجمللـس، يف قراره       -  ٧٨                              ، أن تنتخب اللجنة التحضريية يف     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املؤرخ  ٢ / ٣ 
                                                      ً                                                            دورهتـا التنظيمية، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل، مكتباً للجنة التحضريية، وأن تبت يف الدورة نفسها، يف                 

                                                                    ملرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت يف أهداف                                           ً                 مجيع الطرائق املناسبة للمؤمتر وفقاً للممارسة ا      
     وقرر   .                                                                                                        املؤمتر االستعراضي ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واملبادرات التحضريية اإلقليمية وموعد ومكان انعقاد املؤمتر           

                اءات واملبادرات           ً                                                                                    اجمللـس أيضـاً أن يركز االستعراض على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اإلجر                
                       وقرر اجمللس إبقاء هذه      .                                                                                       واحللـول العملية األخرى الالزمة ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية           

                                                                ويف اجلزء األول من الدورة السادسة للمجلس، قام رئيس اللجنة            .                                              املسـألة ذات األولويـة عـلى برنامج عمله        
  .      ض شفوي                                  التحضريية للمؤمتر االستعراضي بتقدمي عر

  املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند 

                                          اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي

                                        ، متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة           ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٥ / ٦                          قـرر اجمللـس، يف قراره        -  ٧٩
                         ً      ً          خلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائياً إىل                     ً         وطلب اجمللس أيضاً إىل ا      .                                            حقـوق اإلنسان يف بوروندي ملدة سنة واحدة       

ُ                         اجمللس يف دورته التاسعة عن فعالية وكفاية التدابري اليت ُوضعت بالفعل موضع التطبيق                                                   .  

                        حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

  ،     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨                                               ُ                         يف بيان الرئيس عن حالة حقوق اإلنسان يف هاييت، كما اُتفق عليه بتوافق اآلراء يف  -  ٨٠
              بعثته وتقدمي                                                                                               جع اجمللس اخلبري املستقل، الذي عينه األمني العام للنظر يف حالة حقوق اإلنسان يف هاييت، على مواصلة          ش

  .                                  تقرير عنها إىل اجمللس يف دورته الثامنة

- - - - - 

 


