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 اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة االستشارية في دورتها الثالثة عشرة  -أوالا  
  13/1  

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في حاالت ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات 
 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠13آذار/مــــارس  ٢1املــــخر   ٢٢/16قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنســــان إىل  إذ تشــــر 

الــذي بلــب فيــ  ا لــس إىل اللجنــة الستشــارية أن تعــّد تقريــراا قائمــاا علــ  البحــث بشــ ن أفضــل  
املمارسـات وأهـم التحـّديات يف جمـال تعزيـز وحايـة حقـوق اإلنسـان يف حـالت مـا بعـد الكـوار   
 ومــــا بعـــــد النزاعــــات، وأن تقـــــديف تقريـــــراا مرحليــــاا يف هـــــذا الشـــــ ن إىل ا لــــس يف دورتـــــ  السادســـــة 
 والعشرين، وتقريراا هنائياا إىل ا لس يف دورت  الثامنة والعشرين،  

إىل أن اللجنــــة الستشــــارية أنشــــ ت، يف دورهتــــا احلاديــــة عشــــرة، فريــــق  ضــــاا وإذ تشــــر أي 
من السيد لطيف حسينوف، والسيد كاورو أوباتا، والسـيدة كاتارينـا بابيـل،  صياغة، يت لف حالياا 

كيســومبين ، والســيدة أنانتونيــا ريــيس بــرادو واملقــررةر، والســيد أحــر   والســيدة سيســيليا راشــيل ف.
عـن السـيدة كـارل هانانيـا دي بـاريال،  بالل صويف والـرئيسر، والسـيد إوـرو تـامرات إغيـزو، فضـالا 

 اليت انضمت إىل فريق الصياغة يف الدورة احلالية، 
لثانيـــة عشــرة بـــ ن وـــدد إىل أن اللجنــة الستشـــارية أوصـــت يف دورهتــا ا وإذ تشــر كـــذلك 

جملــس حقــوق اإلنســان اجلــدول الــزمين املتــوخ  حــل يتســا إنــاز عمــل أكثــر اســتنارة عــن بريــق 
إعادة تعميم الستبيانات للتماس آراء خمتلف أصـحاب املصـلحة ومسـاماهتم، وبـ ن يطلـب إىل 

العشرين، وتقريراا هنائياا إىل اللجنة الستشارية أن تقديف تقريراا مرحلياا إىل ا لس يف دورت  السابعة و 
  ا لس يف دورت  الثامنة والعشرين،

لطلـب اللجنـة  ٢6/116أن جملس حقوق اإلنسـان اسـتجاب يف مقـرر  أيضاا وإذ تشر  
 متديد اجلدول الزمين، 

بـــالتقرير املرحلـــل املتعلـــق ب فضـــل املمارســـات وأهـــم التحـــديات يف حتـــيط علمـــاا  -1 
اإلنسان يف حالت ما بعد الكوار  وما بعد النزاعات، الذي قُـديف إىل  جمال تعزيز وحاية حقوق 

 ؛ ر1وجملس حقوق اإلنسان يف دورت  السابعة والعشرين

__________ 

 .A/HRC/27/57 ر1و
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ـــة لتقريـــر  املقـــديف إىل ا لـــس يف  تطلـــب -٢  إىل فريـــق الصـــياغة أن يضـــق الصـــيغة النهائي
ضوء املناقشة اليت جتريها اللجنة الستشارية يف دورهتـا احلاليـة بعـد تعميمـ  إلكرتونيـاا علـ  ضيـق أعضـاء 

 ين. اللجنة الستشارية للموافقة علي ، وأن يقدم  إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت  الثامنة والعشر 
 اجللسة التاسعة

 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥
 [ .دون تصويتباعُتمد ]

  13/2  
 آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان

 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 
، الذي ٢٠13حزيران/يوني   13املخر   ٢3/9قرار جملس حقوق اإلنسان  إىلإذ تشر  

بلــب فيــ  ا لــس إىل اللجنــة الستشــارية أن تقــديف إليــ  يف دورتــ  السادســة والعشــرين تقريــراا قائمــاا 
 عل  البحث بش ن مس لة آثار الفساد السلبية عل  التمتق حبقوق اإلنسان، 

شارية شكلت يف دورهتـا احلاديـة عشـرة فريـق صـياغة إىل أن اللجنة الستأيضاا وإذ تشر  
يت لف حالياا من األعضاء التالية أمساؤهم: السيد إغيزو ورئيساار، والسيد أوكافور، والسيدة بابيـل 
ومقـــررةر، والســـيدة بواســـون دي شـــازورن، والســـيد ُحســـينوف، والســـيدة ريـــيس بـــرادو، والســـيدة 

والســــيد كــــاروكورا، والســــيد كوريولنــــو، والســــيدة  الصــــدة، والســــيد الصــــويف، والســــيد الفيحــــاين، 
  كيسومبين ،
إىل أن اللجنة الستشارية أوصت يف دورهتا الثانية عشرة جملس حقوق  وإذ تشر كذلك 

اإلنســان بــ ن وــدد اجلــدول الــزمين املتــوخ  حــل يتســا للجنــة إنــاز عمــل أكثــر اســتنارة، بوســائل 
منها حتليل الردود العديـدة الـيت وردت مـخخراا علـ  السـتبيان، وأن يطلـب إىل اللجنـة الستشـارية 

ــــر مخقــــت  ــــ  الثامنــــةتقــــدر تقري ــــ  السادســــة والعشــــرين وتقريــــر هنــــائل يف دورت  إىل ا لــــس يف دورت
 والعشرين، 
لطلـــب  ٢6/117إىل أن جملـــس حقـــوق اإلنســـان اســـتجاب يف مقـــرر   أيضـــاا وإذ تشـــر  

  اللجنة متديد اجلدول الزمين،
مبشــرول التقريــر املتعلــق بلثــار الفســاد الســلبية علــ  التمتــق حبقــوق حتــيط علمــاا  -1 

 ؛ر٢واإلنسان الذي قدم  فريق الصياغة إىل اللجنة الستشارية يف دورهتا احلالية
إىل فريق الصياغة أن يضق الصـيغة النهائيـة لتقريـر  املقـديف إىل ا لـس يف  تطلب -٢ 

ضــوء املناقشــة الــيت جتريهــا اللجنــة الستشــارية يف دورهتــا احلاليــة بعــد تعميمــ  علــ  ضيــق أعضــاء 
__________ 

 .A/HRC/AC/13/CRP.3 ر٢و
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ة للموافقـــة عليـــ  إلكرتونيـــاا، وأن يقدمـــ  إىل جملـــس حقـــوق اإلنســـان يف دورتـــ  اللجنـــة الستشـــاري
 الثامنة والعشرين. 

 اجللسة التاسعة
 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥

 [.دون تصويتباعُتمد ]

  13/3 
 تعزيز حقوق اإلنسان من خالل الرياضة والمثل األولمبي األعلى 

 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 
الـذي  ٢٠13أيلول/سبتمرب  ٢6املخر   ٢٤/1إىل قرار جملس حقوق اإلنسان  تشر إذ 

الرياضــة واملثــل  بلــب فيــ  ا لــس إىل اللجنــة الستشــارية أن تعــدإ دراســةا عــن إمكانيــات اســتخدايف
األوملـــأل األعلـــ  للنهـــوض حبقـــوق اإلنســـان للجميـــق وتعزيـــز احرتامهـــا علـــ  الصـــعيد العـــاملل، مـــق 

يمة املبادئ ذات الصلة الراسخة يف امليثاق األوملأل وقيمـة املثـل الرياضـل احلسـن، مراعاة كل من ق
 وأن تقديف تقريراا مرحلياا عن ذلك إىل ا لس قبل دورت  السابعة والعشرين، 

إىل أن اللجنــة الستشـــارية قــد أنشــ ت، يف دورهتـــا الثانيــة عشــرة، فريـــق  أيضــاا وإذ تشــر  
الفيحــاين والــرئيسر، والســيد ليبيــديف واملقــررر، والســيد زهــان ،  صــياغة يتــ لف حاليــاا مــن الســيد

 والسيدة أنانيا دي باريال اليت انضمت إىل فريق الصياغة يف هذ  الدورة، 
بــالتقرير املرحلــل عــن إمكانيــات اســتخدايف الرياضــة واملثــل األوملــأل  حتــيط علمــاا  -1 

 ؛ر3وعة والعشرين  لس حقوق اإلنساناألعل  للنهوض حبقوق اإلنسان، املقديف إىل الدورة الساب
جملــس حقــوق اإلنســان بــ ن يطلــب إىل اللجنــة الستشــارية تقــدر تقريــر  توصــل -٢ 

 هنائل إىل ا لس يف دورت  الثالثث؛ 
 جملس حقوق اإلنسان باعتماد املقرر التايل:  توصل -3 

جملــس حقــوق اإلنســان إىل اللجنــة الستشــارية أن تقــديف إىل ا لــس، يف  يطلــب" 
دورتــــ  الثالثــــث، تقريــــراا هنائيــــاا عــــن إمكانيــــات اســــتخدايف الرياضــــة واملثــــل األوملــــأل األعلــــ  
للنهــوض حبقــوق اإلنســان للجميــق وتعزيــز احرتامهــا علــ  الصــعيد العــاملل، مــق مراعــاة كــل 

 .".الرياضية احلسنة ة يف امليثاق األوملأل وقيمة القدوةمن قيمة املبادئ ذات الصلة الراسخ
 اجللسة التاسعة

 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥
 [.دون تصويتباعُتمد ]

__________ 

 .A/HRC/27/58 ر3و
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  13/4   
 الحكم المحلي وحقوق اإلنسان 

 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠13أيلول/ســــبتمرب  ٢6املــــخر   ٢٤/٢إىل قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنســــان إذ تشــــر  

الذي بلب في  ا لس إىل اللجنة الستشارية أن تُعّد، يف حدود املوارد املتاحة، تقريراا قائماا عل  
البحث بش ن دور احلكم احمللل يف تعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعميم حقوق اإلنسـان يف 

ة، وأن تقديف تقريراا اإلدارة احمللية والدوائر العامة، بغية جتميق أفضل املمارسات والتحديات الرئيسي
مرحليــاا عــن التقريــر املطلـــوب القــائم علــ  البحــث إىل جملـــس حقــوق اإلنســان يف دورتــ  الســـابعة 

  والعشرين،
إىل أن اللجنـة الستشــارية شـّكلت يف دورهتــا الثانيـة عشــرة فريـق صــياغة أيضــاا وإذ تشـر  

ـــاا مـــن الســـيد إغيـــزو، والســـيد ُحســـينوف، والســـيدة ريـــيس بـــرا دو، والســـيدة الصـــدة، يتـــ لف حالي
  والسيد كوريولنو، فضالا عن السيدة بابيل، اليت انضمت إىل فريق الصياغة يف هذ  الدورة،

 مبشرول التقرير الذي وافقـت عليـ  اللجنـة الستشـارية بصـفت  تقريـراا  اا حتيط علم -1 
 ؛ر٤ومرحلياا سيقديف إىل الدورة السابعة والعشرين للمجلس

جملــس حقــوق اإلنســان بــ ن يطلــب إىل اللجنــة الستشــارية تقــدر تقريــر توصــل  -٢ 
 هنائل إىل ا لس يف دورت  الثالثث؛ 

 جملس حقوق اإلنسان ب ن ينظر يف اعتماد املقرر التايل:توصل  -3 

جملس حقـوق اإلنسـان إىل اللجنـة الستشـارية أن تقـديف إىل ا لـس يف  يطلب" 
اا بش ن دور احلكم احمللل يف تعزيـز وحايـة حقـوق اإلنسـان، مبـا دورت  الثالثث تقريراا هنائي

يف ذلــك تعمـــيم منظــور حقـــوق اإلنســـان يف اإلدارة احملليــة والـــدوائر العامــة، بغيـــة جتميـــق 
 .".أفضل املمارسات وأهم التحديات

 اجللسة التاسعة
 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥

 [.دون تصويتباعُتمد ]

__________ 

 .A/HRC/27/59 ر٤و
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  13/5  
 القسرية االنفراديةان والتدابير حقوق اإلنس

 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠13أيلول/ســـبتمرب  ٢7املـــخر   ٢٤/1٤قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان  إىلإذ تشـــر  

الذي بلب في  ا لس إىل اللجنة الستشارية أن تعد تقريراا قائماا عل  البحث يتضمإن توصـيات 
بشــ ن آليــة لتقيــيم األثــر الســلأل للتــدابر القســرية النفراديــة علــ  التمتعــق حبقــوق اإلنســان ولتعزيــز 

ديف إىل ا لس يف دورت  الثامنة والعشرين تقريراا مرحلياا عن التقرير املطلوب القـائم املساءلة، وأن تق
 عل  البحث، 

بــــ ن اللجنــــة الستشــــارية قــــد أنشــــ ت يف دورهتــــا الثانيــــة عشــــرة فريقــــاا أيضــــاا وإذ تشــــر  
، للصـــياغة، وعّينـــت الســـيد إغيـــزو ومقـــروراار، والســـيد أوكـــافور، والســـيد الصـــويف، والســـيد ليبيـــديف

  والسيد زيغلر ورئيساار أعضاء يف فريق الصياغة،
مبشرول التقرير املرحلـل الـذي يتضـّمن توصـياتن بءنشـاء آليـة لتقيـيم  علماا حتيط  -1 

األثــر الســلأل للتــدابر القســرية النفراديــة يف التمتعــق حبقــوق اإلنســان ولتعزيــز املســاءلة، املقــديف مــن 
 ؛ر٥و دورهتا احلاليةفريق الصياغة إىل اللجنة الستشارية يف

إىل فريــق الصــياغة أن يُعيــد تعمــيم الســتبيان للتمــاس آراء وإســهامات  تطلــب -٢ 
 خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة اليت مل ترد علي ، كل يتسا أداء العمل مبزيدن من البالل؛ 

املقــديف إىل فريــق الصــياغة أن يعــّد الصــيغة النهائيــة لتقريــر  املرحلــل  أيضــاا تطلــب  -3 
إىل ا لـــس يف ضـــوء املناقشـــة الــــيت جتريهـــا اللجنـــة الستشـــارية يف دورهتــــا احلاليـــة، وبعـــد تعميمــــ  
إلكرتونيـــاا علـــ  ضيـــق أعضـــاء اللجنـــة الستشـــارية للموافقـــة عليـــ ، وأن يقدمـــ  إىل جملـــس حقـــوق 

 اإلنسان يف دورت  الثامنة والعشرين.
 اجللسة التاسعة

 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥
 [.دون تصويتباعُتمد ]

  13/6  
 التعاون التقني من أجل منع االعتداءات على األشخاص المصابين بالمهق 

 إن اللجنة الستشارية  لس حقوق اإلنسان، 

__________ 

 .A/HRC/AC/13/CRP.2 ر٥و
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، الــذي بلــب فيــ  ا لــس إىل اللجنــة ٢٤/33قــرار جملــس حقــوق اإلنســان  إىلإذ تشــر  
املصـــابث بـــاملهق، وأن تقـــديف  الستشـــارية أن تُعـــّد دراســـة عـــن حالـــة حقـــوق اإلنســـان ل شـــخا 

  تقريراا عن ذلك إىل ا لس يف دورت  الثامنة والعشرين،
إىل أن اللجنة الستشـارية أنشـ ت يف دورهتـا الثانيـة عشـرة فريـق صـياغة، أيضاا وإذ تشر  

ــــا، والســــيد أوكــــافور ورئيســــاار، والســــيدة بواســــون دي شــــازورن  وعينــــت يف عضــــويت  الســــيد أوبات
 يد ُحسينوف، والسيد الفيحاين، والسيد كوريولنو، ومقررةر، والس

مبشـرول التقريـر املتعلـق حبالـة حقـوق اإلنسـان ل شـخا  املصــابث حتـيط علمـاا  -1 
 ؛ر6وباملهق، الذي قدم  فريق الصياغة إىل اللجنة الستشارية يف دورهتا احلالية

إىل فريــق الصــياغة أن يعــد الصــيغة النهائيــة لتقريــر  املقــديف إىل ا لــس يف  تطلــب -٢ 
ضــوء املناقشــة الــيت جتريهــا اللجنــة الستشــارية يف دورهتــا احلاليــة، مــق مراعــاة نتــائج اجتمــال ا ــرباء 
املقــرر أن تنظمــ  مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان بالتعــاون مــق املنظمــة الدوليــة 

علـــ  ضيـــق أعضـــاء اللجنـــة  ، بعـــد تعميمـــ  إلكرتونيـــاا ٢٠1٤أيلول/ســـبتمرب  ٢٤فونيـــة يف للفرنك
 الستشارية للموافقة علي ، وأن يقدم  إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت  الثامنة والعشرين. 

 اجللسة التاسعة
 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥

 [.دون تصويتباعُتمد ]

  13/7   
 مقترحات للبحث 

 الستشارية  لس حقوق اإلنسان،إن اللجنة  
 18املــــــخر   ٥/1مـــــن مرفـــــق قــــــرار جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان  77إىل الفقـــــرة إذ تشـــــر  

  ،٢٠11آذار/مارس  ٢٥املخر   16/٢1، وكذلك القرار ٢٠٠7حزيران/يوني  
 عرض مقرتحات البحث التالية عل  ا لس للنظر فيها واملوافقة عليها: تقرر -1 
 الستيطاين عل  حقوق اإلنسان؛ أثر الستعمار وأر 
 اإلبالغ عن املخالفات وحقوق اإلنسان؛ وبر 
  ؛هازية وحقوق اإلنسانأنشطة الصناديق النت وجر 
 احلفاظ عل  ا اري املائية الدولية حلماية احلق يف احلياة والغذاء؛ ودر 
 هجرة األبفال غر املصحوبث وحقوق اإلنسان.  رهو 

__________ 

 .A/HRC/AC/13/CRP.1 ر6و
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مــن نظامهــا الــداخلل، ورقــات مفــاهيم  17أن تــدرج، وفقــاا للمــادة  أيضــاا تقــرر  -٢ 
 عن مقرتحات البحث املذكورة أعال  يف مرفق تقريرها عن دورهتا الثالثة عشرة؛ 

إعــادة تقــدر مقرتحــات البحــث التاليــة الــيت قُــدمت إىل ا لــس يف  تقــرر كــذلك -3 
 دورات  السابقة:

اإلنســان: تعزيــز املنظومــة احلاليــة حلمايــة  إمكانيــة إنشــاء  كمــة عامليــة حلقــوق وأر 
 ؛ر7وحقوق اإلنسان

 ؛ر8وأمن املوابنث وحقوق اإلنسان ا اصة هبم وبر 
 .ر9والشباب وحقوق اإلنسان وجر 

 اجللسة التاسعة
 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥

 [.دون تصويتباعُتمد ]

  13/8  
 استعراض أساليب العمل

 اإلنسان،إن اللجنة الستشارية  لس حقوق  
 18املــــــخر   ٥/1مـــــن مرفـــــق قــــــرار جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان  8٢إىل الفقـــــرة  إذ تشـــــر 

 ، ٢٠11آذار/مارس  ٢٥املخر   16/٢1من القرار  3٥، وإىل الفقرة ٢٠٠7حزيران/يوني  
إىل اجتماعهــا مــق مكتــب جملــس حقــوق اإلنســان واملنســقث اإلقليميــث  أيضــاا وإذ تشــر  

 1٤، وإىل اجتماعهـا مـق املنظمـات غـر احلكوميـة يف ٢٠1٤آب/أغسطس  13والسياسيث يف 
 ، ٢٠1٤آب/أغسطس 

 أن تعقد جلسات خاصة يف إبار كل دورة من دوراهتا مق اجلهات التالية: تقرر -1 
 ية وا تمق املدين؛ ممثلو املنظمات غر احلكوم وأر
 مكتب جملس حقوق اإلنسان؛  وبر
 املنسقون اإلقليميون والسياسيون.  وجر

أن يقـــويف رئـــيس اللجنـــة يف اجللســـة العامـــة الالحقـــة للجنـــة بـــءبالل أيضـــاا تقـــرر  -٢ 
 اجللسة عل  املسائل الرئيسية اليت نوقشت خالل تلك اجللسات ا اصة؛ 

__________ 

 ر.A/HRC/AC/12/2ألف من تقرير اللجنة الستشارية عن دورهتا الثانية عشرة و -انظر املرفق الرابق  ر7و

 املرجق نفس . ر8و

 ر.A/HRC/AC/9/6، من تقرير اللجنة الستشارية عن دورهتا التاسعة واملرفق الرابق، ثالثاا انظر  ر9و
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أن تواصــل ممارســة الســتعانة بــا ربات املتاحــة لــد  هيئــات مثــل  تقــرر كــذلك -3 
مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات غــر احلكوميــة واألوســا  األكادويــة 
 وغرها من اجلهات املعنية من أصحاب املصلحة إلثراء مداولت وأعمال اللجنة الستشارية. 

 اجللسة التاسعة
 ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥

 [.دون تصويتباعُتمد ]

 أعضاء المكتب، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل  -ثانياا  
 افتتاح الدورة ومدتها  -ألف 

عقــدت اللجنــة الستشــارية  لــس حقــوق اإلنســان، املنشــ ة عمــالا بقــرار جملــس حقــوق  -1
األمـم املتحـدة يف ، دورهتا الثالثة عشرة يف مكتـب ٢٠٠7حزيران/يوني   18املخر   ٥/1اإلنسان 

. وافتـــتل الـــدورة رئـــيس دورهتـــا الثالثـــة ٢٠1٤آب/أغســـطس  1٥إىل  11جنيـــف يف الفـــرتة مـــن 
 عشرة، ماريو لويس كوريولنو. 

وألقــ  نائــب رئــيس جملــس حقــوق اإلنســان، صــاحب الســعادة ماوريســيو إنريكــو ســرا،   -٢
 .٢٠1٤آب/أغسطس  11كلمة أمايف اللجنة الستشارية يف جلستها األوىل يف 

ويف اجللســــة نفســــها، أدىل مــــدير شــــعبة جملــــس حقــــوق اإلنســــان واإلجــــراءات ا اصــــة  -3
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ببيان باسم املفوضية السامية. 

ويف اجللســـة نفســــها أيضـــاا، وقــــف املشـــاركون دقيقــــة صـــمت ترحــــاا علـــ  أرواح ضــــحايا  -٤
 انتهاكات حقوق اإلنسان يف ضيق أرجاء العامل.

 تشكيلة اللجنة االستشارية  -باء 
ر؛ ٢٠1٥ســــــعيد  مـــــد الفيحـــــاين والبحــــــرين،  :ر1٠وفيمـــــا يلـــــل أعضــــــاء اللجنـــــة الستشـــــارية -٥

ــــــورانس ــــــو واألرجنتــــــث، ٢٠1٤بواســــــون دي شــــــازورن وفرنســــــا،  ل ر؛ ٢٠1٥ر؛ مــــــاريو لــــــويس كوريولن
ر؛ لطيــــف حســــينوف ٢٠16والســـلفادور،  ر؛ كــــارل هانانيـــا دي بــــاريال٢٠16الصــــدة ومصـــر،  هـــد 

ر؛ ميخائيـــــل ليبيـــــديف والحتـــــاد ٢٠16ر؛ ألفريـــــد نتونـــــدوغورو كـــــاروكورا وأوغنـــــدا، ٢٠1٤وأذربيجـــــان، 
ر؛  ٢٠1٤ونيجريـــــا،  ر؛ أوبيـــــورا شـــــينيدو أوكـــــافور٢٠16ر؛ كـــــاورو أوباتـــــا واليابـــــان، ٢٠16الروســـــل، 
ر؛ أنانتونيــــــا ٢٠1٤والفلبــــــث،  بين ر؛ سيســــــيليا راشــــــيل ف. كيســــــوم٢٠1٥بابيــــــل والنمســــــا،  كاتارينــــــا
ــــزو ٢٠1٤وباكســــتان،  ر؛ أحــــر بــــالل الصــــويف٢٠1٤بــــرادو وغواتيمــــال،  رايــــيس ر؛ إوــــرو تــــامرات إيغي
 .ر٢٠16ر؛ جان زيغلر وسويسرا، ٢٠16ر؛ ييشان زهان  والصث، ٢٠1٥وإثيوبيا، 

__________ 

 أيلول/سبتمربر. 3٠الواردة بث قوسث إىل موعد انتهاء مدة العضوية وتنتهل مدد العضوية يف السنة تشر  ر1٠و
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يف اللجنـة  واستقال دهروجالل سيتولسين  من اللجنة الستشـارية عقـب انتخابـ  عضـواا  -6
 .٢٠1٤املعنية حبقوق اإلنسان يف حزيران/يوني  

 الحضور -جيم 
حضـــر الـــدورة أعضـــاء يف اللجنـــة الستشـــارية، ومراقبـــون عـــن الـــدول األعضـــاء يف األمـــم  -7

املتحــدة، ومراقبـــون عـــن منظمـــات أخـــر  ومنظمـــات غـــر حكوميـــة. ومل تـــتمكن سيســـيليا راشـــيل 
 كيسومبين  من احلضور. ف.

 الجلسات والوثائق  -لدا 
عقدت اللجنة الستشـارية يف دورهتـا الثالثـة عشـرة تسـق جلسـات عامـة وسـبق جلسـات  -8

مغلقـــة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، عقـــدت اجتماعـــات خاصـــة ألفرقـــة الصـــياغة املعنيـــة بتعزيـــز وحايـــة 
متــق حقـوق اإلنسـان يف حـالت مـا بعـد الكـوار  ومـا بعـد النـزال، وآثـار الفسـاد السـلبية علـ  الت

األعلـ ، واحلكـم احمللـل  األوملـلحبقوق اإلنسان، وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل الرياضة واملثل 
 وحقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان والتدابر القسرية النفرادية.

 انتخاب أعضاء المكتب  -هاء 
لل مــن النظــايف الــداخ ٥مــن النظــايف الــداخلل للجمعيــة العامــة واملــادة  1٠3وفقــاا للمــادة  -9

للجنة الستشارية، فءن أعضـاء مكتـب اللجنـة التاليـة أمسـاؤهم، الـذين انُتخبـوا بالتزكيـة يف اجللسـة 
، هـم ٢٠1٤ كانون الثاين/يناير  ٢٤األوىل من الدورة الثانية عشرة للجنة الستشارية املعقودة يف 

 أعضاء املكتب يف الدورة الثالثة عشرة.أيضاا 
  ماريو لويس كوريولنو  الرئيس:

لـــــــورانس بواســـــــون دي شـــــــازورن، لطيـــــــف حســـــــينوف، دهـــــــروجالل  نواب الرئيس:
 سيتولسين ، أحر بالل الصويف 

  لورانس بواسون دي شازورن  املقررة:
وعقــب اســتقالة دهــروجالل سيتولســين ، انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة يف اجللســة األوىل مــن  -1٠

 التايل:، العضو ٢٠1٤آب/أغسطس  11الدورة الثالثة عشرة، يف 
  هد  الصدة نائب الرئيس:

 إقرار جدول األعمال  -واو 
، أقرت  ٢٠1٤آب/أغسطس  11يف اجللسة األوىل اليت عقدهتا اللجنة الستشارية يف  -11

 اللجنة جدول أعماهلا املنقل وانظر املرفق األولر.
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 تنظيم العمل -زاي 
برنـــامج العمـــل الـــذي أعدتـــ  يف اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة الستشـــارية مشـــرول  -1٢

 األمانة.

الطلبات الموّجهةة إلةى اللجنةة االستشةارية والناشة ة عةن قةرارات مجلةس  -ثالثاا  
 حقوق اإلنسان 

 الطلبات التي تنظر فيها اللجنة حالياا  -ألف 
 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في حاالت ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات  -1 

، أجـرت اللجنـة الستشــارية، ٢٠1٤آب/أغســطس  11املعقـودة يف  يف اجللسـة األوىل، -13
، مناقشــــة بشــــ ن تعزيــــز وحايــــة حقــــوق اإلنســــان ٢٢/16عمــــالا بقــــرار جملــــس حقــــوق اإلنســــان 

حالت ما بعد الكوار  وما بعد النزاعات. وقديف أنانتونيا بـرادو ريـيس، مقـرر فريـق الصـياغة،  يف
بحــث واملتعلــق ب فضــل املمارســات والتحــديات الرئيســية عرضــاا عــن التقريــر املرحلــل القــائم علــ  ال

ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف حـــــالت مـــــا بعـــــد الكـــــوار  ومـــــا بعـــــد النزاعـــــات  يف ـــــز وحاي جمـــــال تعزي
اجللســـــة ذاهتـــــا، أدىل ببيانـــــات أعضـــــاء يف اللجنـــــة ومراقـــــب عـــــن منظمـــــة ر. ويف A/HRC/27/57و

ــــة وانظــــر املرفــــق الثــــاينر. وأخــــذ الكلمــــة ممثــــل أوروغــــ غــــر واي بصــــفتها املقــــديف الرئيســــل حكومي
 . ويف اجللسة الثانية، أدىل مقرر فريق الصياغة مبالحظات ختامية. ٢٢/16 للقرار
، عرض أحر بـالل الصـويف، ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥يف اجللسة التاسعة املعقودة يف و  -1٤

بعــد رئــيس فريــق الصــياغة املعــين بتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان يف حــالت مــا بعــد الكــوار  ومــا 
ر مقــــدماا مــــن ضيــــق أعضــــاء اللجنــــة الستشــــارية. A/HRC/AC/13/L.1النزاعــــات مشــــرول نــــ  و

واعُتمــد مشــرول الــن  مــن دون تصــويت. ولالبــالل علــ  الــن  بالصــيغة الــيت اعُتمــد هبــا، انظــر 
 أعال .  13/1الفرل األول، اإلجراء 

 آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان -2 
، نظمــت اللجنــة الستشــارية، ٢٠1٤آب/أغســطس  1٢يف اجللســة الثالثــة املعقــودة يف  -1٥

، مناقشة بش ن آثار الفساد السلبية عل  التمتق حبقوق 9/٢3عمالا بقرار جملس حقوق اإلنسان 
اإلنسان. وقدمت مقررة جلنة الصياغة، كاتارينا بابيل، مشرول التقرير القائم عل  البحث واملتعلق 

ر. وخالل املناقشة اليت A/HRC/AC/13/CRP.3فساد السلبية عل  التمتق حبقوق اإلنسان وبلثار ال
أعقبــت ذلــك، أدىل ببيانـــاتن أعضــاء يف اللجنـــة الستشــارية ومراقبـــان عــن منظمـــة غــر حكوميـــة 

ممثل املغرب باسم إندونيسيا، وبولندا، والنمسا، بصفتها أيضاا وانظر املرفق الثاينر. وأخذ الكلمة 
 . وأدلت مقررة فريق الصياغة مبالحظات ختامية. ٢3/9ول الرئيسية املقدمة للقرار الد
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، َعــَرض رئــيس فريــق الصــياغة ٢٠1٤آب/أغســطس  1٥ويف اجللســة التاســعة املعقــودة يف  -16
املعــــين بلثــــار الفســــاد الســــلبية علــــ  التمتــــق حبقــــوق اإلنســــان، إوــــرو تــــامرات إغيــــزو، مشــــرول نــــ  

دماا من ضيق أعضاء اللجنة الستشارية. واعُتمد مشرول الن  مـن دون ر مقA/HRC/AC/13/L.2و
 أعال . 13/٢لفرل األول، اإلجراء تصويت. ولالبالل عل  الن  بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر ا

 تعزيز حقوق اإلنسان من خالل الرياضة والمثل األولمبي األعلى  -3 
، نظمـت اللجنـة الستشـارية، ٢٠1٤آب/أغسطس  1٢ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف  -17

، مناقشـــة بشـــ ن تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان مـــن خـــالل ٢٤/1عمـــالا بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان 
الرياضــة واملثــل األوملــأل األعلــ . وعــرض مقــرر فريــق الصــياغة، ميخائيــل ليبيــديف، التقريــر املرحلــل 

اإلنســـان، الـــذي ســـتخدايف الرياضـــة واملثـــل األوملـــأل األعلـــ  للنهـــوض حبقـــوق املتعلـــق بءمكانيـــات ا
وخــالل املناقشــة ر. A/HRC/27/58ســيقديف يف الــدورة الســابعة والعشــرين  لــس حقــوق اإلنســان و

اليت أعقبت ذلك، أدىل ببيانـاتن أعضـاء يف اللجنـة الستشـارية ومراقبـون عـن حكومـات ومراقـب 
ممـثال اليونـان والحتـاد الروسـل أيضـاا املرفـق الثـاينر. وأخـذ الكلمـة عن منظمة غر حكومية وانظر 

 . وأدلت مقررة فريق الصياغة مبالحظات ختامية. ٢٤/1بصفتهما من املقدمث الرئيسيث للقرار 
، َعَرض رئيس فريق الصياغة ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف  -18

خــالل الرياضــة واملثــل األوملــأل األعلــ ، ســعيد  مــد الفيحــاين،  املعــين بتعزيــز حقــوق اإلنســان مــن
ر مقدماا من ضيق أعضاء اللجنة الستشارية. واعُتمد مشـرول A/HRC/AC/13/L.3مشرول ن  و

. ولالبــالل علــ  الــن  بالصــيغة الــيت اعُتمــد هبــا، انظــر الفــرل األول،  الــن  مــن دون تصــويت
 أعال .  13/3اإلجراء 

 ي وحقوق اإلنسان الحكم المحل -4 
، نظمــــت ٢٠1٤آب/أغســــطس  13يف اجللســــتث ا امســــة والسادســــة املعقــــودتث يف  -19

، مناقشـــة بشـــ ن احلكـــم احمللـــل ٢٤/٢اللجنـــة الستشـــارية، عمـــالا بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان 
وحقــوق اإلنســان. وعــرض مقــرر فريــق الصــياغة، لطيــف حســينوف، التقريــر املرحلــل القــائم علــ  

ر. ويف أثنــاء املناقشــة A/HRC/AC/13/CRP.4تعلــق بــاحلكم احمللــل وحقــوق اإلنســان والبحــث وامل
اليت أعقبت ذلك، أدىل ببيانات أعضاء يف اللجنة الستشارية وانظر املرفق الثاينر. وأخذ الكلمة 

ممثــــل ضهوريــــة كوريــــا، باســــم رومانيــــا وشــــيلل ومصــــر، بصــــفتها الــــدول املقدمــــة الرئيســــية أيضــــاا 
 . وأدلت مقررة فريق الصياغة مبالحظات ختامية. ٢٤/٢ للقرار
، َعــَرض رئــيس فريــق الصــياغة ٢٠1٤آب/أغســطس  1٥ويف اجللســة التاســعة املعقــودة يف  -٢٠

املعــــين بلثــــار الفســــاد الســــلبية علــــ  التمتــــق حبقــــوق اإلنســــان، لطيــــف حســــينوف، مشــــرول نـــــ  
واعتمــد مشــرول الــن  مـــق  ر، مقــدماا مــن ضيــق أعضــاء اللجنــة الستشــارية.A/HRC/AC/13/L.4و

التنقيحـــات الشـــفوية الـــيت أجريـــت عليـــ . واعُتمـــد مشـــرول الـــن  بصـــيغت  املنقحـــة شـــفوياا مـــن دون 
 أعال . 13/٤اإلجراء  تصويت. ولالبالل عل  الن  بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفرل األول،
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 حقوق اإلنسان والتدابير القسرية االنفرادية  -5 
، ٢٠1٤آب/أغســــطس  1٤و 13يف اجللســــتث السادســــة والســــابعة املعقــــودتث يــــومل  -٢1

، مناقشـة بشـ ن حقـوق 1٤/٢٤نظمت اللجنة الستشارية، عمـالا بقـرار جملـس حقـوق اإلنسـان 
اإلنسان والتدابر القسرية النفرادية. ويف هذا السياق، قديف أوبيورا شينيدو أوكافور، عضو اللجنة 

بشـــ ن حلقـــة العمـــل املتعلقــــة بـــ ثر تطبيـــق التـــدابر القســـرية النفراديـــة علــــ   الستشـــارية، مـــوجزاا 
القتصـادي  -السكان املتضررين من حيث متتعهم حبقوق اإلنسان، ول سـيما أثرهـا الجتمـاعل 

علـــ  املـــرأة والطفـــل، يف الـــدول املســـتهدفة. وعـــرض مقـــرر فريـــق الصـــياغة، إمـــرو تـــامرات إيغيـــزو، 
النفراديـــــة م علـــــ  البحـــــث واملتعلـــــق حبقـــــوق اإلنســـــان والتـــــدابر القســـــرية التقريـــــر املرحلـــــل القـــــائ

آخـرون يف ر. وخالل املناقشـة الـيت أعقبـت ذلـك، أدىل ببيانـات أعضـاء A/HRC/AC/13/CRP.2و
اللجنــــة الستشــــارية ومراقبــــون حكوميــــون وانظــــر املرفــــق الثــــاينر. وأدلــــت مقــــررة فريــــق الصــــياغة 

 مبالحظات ختامية. 
، َعــَرض مقــرر فريــق الصــياغة ٢٠1٤آب/أغســطس  1٥ويف اجللســة التاســعة املعقــودة يف  -٢٢

املعـــــــــــين حبقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان والتـــــــــــدابر القســـــــــــرية النفراديـــــــــــة، جـــــــــــان زيغلـــــــــــر، مشـــــــــــرول نـــــــــــ  
ر مقدماا من ضيق أعضاء اللجنة الستشارية. واعُتمد مشرول الن  مـن دون A/HRC/AC/13/L.5و

 أعال . 13/٥اإلجراء  صيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفرل األول،تصويت. ولالبالل عل  الن  بال
 التعاون التقني من أجل منع االعتداءات على األشخاص المصابين بالمهق  -6 

، نظمت اللجنة الستشـارية، ٢٠1٤آب/أغسطس  1٤يف اجللسة السابعة املعقودة يف  -٢3
، مناقشة بش ن حقوق اإلنسان ل شخا  املصابث ٢٤/33عمالا بقرار جملس حقوق اإلنسان 

بــاملهق. وعرضــت مقـــررة فريــق الصــياغة، لـــورانس بواســون دي شــازورن، الدراســـة األوليــة املتعلقـــة 
ـــــاملهق  ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان ل شـــــخا  املصـــــابث ب ـــــل A/HRC/AC/13/CRP.1وحبال ـــــديف ممث ر. وق
وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلـك،  املس لة.للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عرضاا بش ن هذ  

ممثـل أيضـاا أدىل ببياناتن أعضاء آخرون يف اللجنة الستشارية وانظر املرفق الثاينر. وأخذ الكلمـة 
. وأدلــت مقــررة ٢٤/33إثيوبيــا باســم ا موعــة األفريقيــة، بصــفتها اجلهــة الرئيســية املقدمــة للقــرار 

 . فوضية السامية مبالحظات ختامية أيضاا فريق الصياغة مبالحظات ختامية. وأدىل ممثل امل
، َعَرض رئيس فريق الصياغة ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف  -٢٤

املعين بالتعاون التقين من أجل منق العتداءات عل  األشخا  املصابث بـاملهق، أوبيـورا شـينيدو 
أعضــــاء اللجنــــة الستشــــارية. ر مقــــدماا مــــن ضيــــق A/HRC/AC/13/L.6أوكــــافور، مشــــرول نــــ  و

واعُتمــد مشــرول الــن  مــن دون تصــويت. ولالبــالل علــ  الــن  بالصــيغة الــيت اعُتمــد هبــا، انظــر 
 أعال .  13/6الفرل األول، اإلجراء 
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 متابعة تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس حقوق اإلنسان  -باء 
 الحق في الغذاء -1 

ــــــة، املعقــــــودة يف  -٢٥ ــــــرئيس اللجنــــــة ٢٠1٤ب/أغســــــطس آ 1٤يف اجللســــــة الثامن ــــــ  ال ، أبل
، مبشـــرول اإلعـــالن ٢1/19الستشـــارية، أن جملـــس حقـــوق اإلنســـان قـــد أحـــا  علمـــاا، يف قـــرار  

املتعلـــق حبقـــوق الفالحـــث وغـــرهم مـــن العـــاملث يف املنـــابق الريفيـــة، الـــذي وضـــعت  اللجنـــة، وقـــرر 
مشــرول إعــالن ل مــم  إنشــاء فريــق عامــل حكــومل دويل مفتــوح العضــوية مكلــف بالتفــاوض علــ 

املتحدة بش ن حقوق الفالحث، وبوضق صيغت  النهائية وتقدو  إىل ا لس. وعقد الفريـق العامـل 
 1٠، وسيعقد دورت  الثانية يف الفرتة من ٢٠13متوز/يولي   19إىل 1٥دورت  األوىل يف الفرتة من 

 .٢٠1٤تشرين الثاين/نوفمرب  1٤ىل إ
 متعزيز حق الشعوب في السال -2 

يف اجللســـة ذاهتـــا، أبلـــ  الـــرئيس اللجنـــة الستشـــارية بشـــ ن الـــدورة الثانيـــة للفريـــق العامـــل  -٢6
 متــــوز/ ٤حزيران/يونيــــ  إىل  3٠احلكــــومل الــــدويل مفتــــوح العضــــوية، الــــيت عقــــدت يف الفــــرتة مــــن 

. وتتمثــــل وليـــة الفريــــق العامـــل يف التفــــاوض تـــدرألياا علــــ  مشـــرول إعــــالن ل مــــم ٢٠1٤ يوليـــ 
. وأدىل ٢٠1٥ة بشــ ن احلــق يف الســاليف. وأوصــ  الفريــق العامــل بعقــد دورة ثالثــة يف عــايف املتحــد

 ببيانات عضو يف اللجنة الستشارية، ومراقبون عن منظمة غر حكومية وانظر املرفق الثاينر. 

نفيةةةةةةذ الفةةةةةةرعين الثالةةةةةةث والرابةةةةةةع مةةةةةةن مرفةةةةةةق قةةةةةةرار مجلةةةةةةس حقةةةةةةوق ت -رابعاا  
والفةةةرل الثالةةةث مةةةن  2007نيةةة  حزيران/يو  18المةةة ر   5/1 اإلنسةةةان

 2011آذار/مارس  25الم ر   16/21 مرفق قرار المجلس
 استعراض أساليب العمل -ألف 

، نظمــت اللجنــة الستشــارية ٢٠1٤آب/أغســطس  1٤يف اجللســة الثامنــة املعقــودة يف  -٢7
مناقشة عن تعزيز كفاءة إجراءات عملها. وأدىل ببيانات أعضـاء يف اللجنـة الستشـارية، ومراقـب 

 عن منظمة غر حكومية وانظر املرفق الثاينر. 
ض رئـــــيس اللجنـــــة ، َعـــــرَ ٢٠1٤آب/أغســـــطس  1٥ويف اجللســـــة التاســـــعة املعقـــــودة يف  -٢8

ر، مقـــدماا مـــن ضيــــق A/HRC/AC/13/L.8الستشـــارية، مـــاريو لـــويس كوريولنـــو، مشــــرول نـــ  و
أعضــاء اللجنــة الستشــارية. وخــالل املناقشــة الــيت أعقبــت ذلــك، أدىل ببيانــات كــل مــن لــورانس 
بواســون دي شــازورن، ولطيــف حســينوف، وكــاورو أوباتــا، وييشــان زهــان ، وجــان زيغلــر. واعُتمــد 

شــرول الــن  مــن دون تصــويت. ولالبــالل علــ  الــن  بالصــيغة الــيت اعُتمــد هبــا، انظــر الفــرل م
 أعال .  13/8األول، اإلجراء 
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 جدول األعمال وبرنامج العمل السنوي، بما في ذلك األولويات الجديدة  -باء 
عرضــاا بشــ ن  ، قــدمت هــد  الصـدة٢٠1٤آب/أغسـطس  1٤يف اجللسـة الثامنــة املعقــودة يف  -٢9

 .ألفر ،مقرتح حبث عن أثر الستعمار الستيطاين يف حقوق اإلنسان وانظر املرفق الرابق
ويف اجللســة نفســها، قــدمت كاتارينــا بابيــل عرضــاا عــن مقــرتح حبــث بشــ ن اإلبــالغ عــن  -3٠

 املخالفات وحقوق اإلنسان وانظر املرفق الرابق، باءر.
 مقـرتح البحـث املتعلـق ب نشـطة الصـناديق النتهازيـة ويف اجللسـة ذاهتـا، نظـرت اللجنـة يف -31

 وحقوق اإلنسان. وعرضت كارل هانانيا دي باريال مقرتح البحث باسم جان زيغلر. 
، ٥/1مـن قـرار جملـس األمـن  77ويف اجللسـة ذاهتـا أيضـاا، قـررت اللجنـة، عمـالا بـالفقرة  -3٢

أن تقــرتح علــ  ا لــس النظــر يف مقرتَحــات البحــث املــذكورة أعــال  واملوافقــة عليهــا، علــ  النحــو 
 الوارد يف املرفق الرابق. 

، قررت اللجنة إعادة تقدر مقرتحات البحث التالية اليت عرضـت ويف اجللسة ذاهتا أيضاا  -33
 عل  ا لس يف دورات  السابقة: 

مليــة حلقــوق اإلنســان: تعزيــز املنظومــة احلاليــة حلمايــة إمكانيــة إنشــاء  كمــة عا وأر 
 ؛ر11وحقوق اإلنسان

 ؛ر1٢وأمن املوابنث وحقوق اإلنسان ا اصة هبم وبر 
 .ر13والشباب، وحقوق اإلنسان وجر 

 وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل أعضاء يف اللجنة ببيانات وانظر املرفق الثاينر.  -3٤
، َعَرض الرئيس مشرول ن  ٢٠1٤آب/أغسطس  1٥املعقودة يف ويف اجللسة التاسعة  -3٥
ر، مقـــدماا مـــن ضيـــق أعضـــاء اللجنـــة الستشـــارية. واعُتمـــد مشـــرول الـــن  A/HRC/AC/13/L.7و

بصــيغت  املعدلــة شــفوياا مــن دون تصــويت. ولالبــالل علــ  الــن  بالصــيغة الــيت اعُتمــد هبــا، انظــر 
 أعال .  13/7الفرل األول، اإلجراء 

 يين أعضاء الفريق العامل المعني بالبالغات تع -جيم 
، يتعــث ٥/1مــن املرفــق الرابــق لقــرار جملــس حقــوق اإلنســان  93و 91مبوجــب الفقــرتث  -36

علــ  اللجنــة الستشــارية أن تعــث عســة مــن أعضــائها لتشــكيل الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات 
وعقب استقالة أحد األعضاء من الفريق  لولية تدويف ثالثة أعوايف قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

__________ 

 ر.A/HRC/AC/12/2انظر املرفق الرابق، الفرل ألف من تقرير اللجنة الستشارية عن دورهتا الثانية عشرة و ر11و

 املرجق نفس . ر1٢و

 ر.A/HRC/AC/9/6عن دورهتا التاسعة و انظر املرفق الرابق، الفرل الثالث، من تقرير اللجنة الستشارية ر13و
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العامـــل املعـــين بالبالغـــات، وهـــو الســـيد سيتولســـين ، قـــررت اللجنـــة، يف جلســـتها الثامنـــة املعقـــودة 
ـــة فـــرتة ٢٠1٤آب/أغســـطس  1٤ يف ، أن تعـــث الســـيد إيغيـــزو عضـــواا يف الفريـــق العامـــل إىل هناي

 أعال ر.  ٥عمل  عضواا يف اللجنة وانظر الفقرة 
لنتهـــاء فـــرتة وليـــة عضـــوين يف الفريـــق العامـــل، مـــا الســـيد حســـينوف والســـيدة   ونظـــراا  -37

، يف جلســتها الثامنــة، املعقـــودة ، قــررت اللجنـــة أيضــاا ٢٠1٤أيلول/ســبتمرب  3٠كيســومبين ، يف 
، تعيث السيد ليبيديف والسيد الفيحاين عضوين يف الفريق العامل ٢٠1٤آب/أغسطس  1٤ يف

 أعال ر.  ٥اية فرتة عملهما عضويث يف اللجنة وانظر الفقرة املعين بالبالغات إىل هن

 ستشارية عن دورتها الثالثة عشرةتقرير اللجنة اال -خامساا  
، قـــــدمت مقـــــررة اللجنـــــة ٢٠1٤آب/أغســـــطس  1٥يف اجللســــة التاســـــعة، املعقـــــودة يف  -38

، مشــــرول تقريــــر اللجنــــة عــــن دورهتــــا الثالثــــة عشــــرة. الستشــــارية، لــــورانس بواســــون دي شــــازورن
 وقررت أن تعهد إىل املقررة باستكمال .  بشر  الستشارةواعتمدت اللجنة مشرول التقرير 

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ختامية كل من هد  الصدة، وكارل هانانيا دي باريال،  -39
يدو أوكــافور، وأحــر بــالل الصــويف، وجــان ولطيــف حســينوف، وميخائيــل ليبيــديف، وأوبيــورا شــين

زيغلر. وأدىل أمث اللجنة الستشارية ببعض املالحظـات ا تاميـة باسـم رئـيس فـرل جملـس حقـوق 
اإلنســان التــابق إىل املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان. وبعــد تبــادل عبــارات ا املــة العتياديــة، 

 رة الثالثة عشرة للجنة الستشارية. أدىل الرئيس مبالحظات ختامية وأعلن اختتايف الدو 
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 المرفقات

 المرفق األول

 جدول أعمال  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -1
 انتخاب أعضاء املكتب. -٢
 الطلبات املوجهة إىل اللجنة الستشارية والناشئة عن قرارات جملس حقوق اإلنسان:  -3

 بلبات تنظر فيها اللجنة حالياا:  وأر 
 إدراج املنظور اجلنساين؛  '1'
 النهوض بنظايف دويل دوقرابل وعادل؛  '٢'
 إدماج منظور األشخا  ذوي اإلعاقة؛  '3'
 ؛وما بعد النزاعاتتعزيز وحاية حقوق اإلنسان يف حالت ما بعد الكوار   '٤'
 ؛لسلبية عل  التمتق حبقوق اإلنسانآثار الفساد ا '٥'
 ؛أل األعل الرياضة واملثل األومل تعزيز حقوق اإلنسان من خالل '6'
 احلكم احمللل وحقوق اإلنسان؛  '7'
 حقوق اإلنسان والتدابر القسرية النفرادية؛  '8'
 ؛ملهقالتعاون التقين من أجل منق العتداءات عل  األشخا  املصابث با '9'
 :ة املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسانمتابعة تقارير اللجن وبر 
 احلق يف الغذاء؛  '1'
 تعزيز حق الشعوب يف الساليف؛  '٢'
 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان.  '3'

 18املـــخر   ٥/1تنفيـــذ الفـــرعث الثالـــث والرابـــق مـــن مرفـــق قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان  -٤
 16/٢1، والفــرل الثالـــث مــن مرفـــق قــرار جملـــس حقــوق اإلنســـان ٢٠٠7حزيران/يونيــ  

 :٢٠11آذار/مارس  ٢٥املخر  
 استعراض أساليب العمل؛  وأر 
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 جدول األعمال وبرنامج العمل السنوي، مبا يف ذلك األولويات اجلديدة؛  وبر 
 تعيث أعضاء الفريق العامل املعين بالبالغات.  وجر 

 تقرير اللجنة الستشارية عن دورهتا الثالثة عشرة.  -٥
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 المرفق الرابع
 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[

 مقترحات للبحث: ورقات مفاهيم   
 أثر االستعمار االستيطاني في حقوق اإلنسان -ألف 

املسلم ب  أن الستعمار الستيطاين أثر يف ا تمعات األصلية عل  مر التاريخ وكان من  
ألشــكال الســتعمار األخــر ، الــيت تســتغل العمالــة  مــن أشــد أشــكال الســتعمار ضــرراا. فخالفــاا 

، يسع  املستعمرون املستوبنون إىل إخراج ا تمعات األصلية من أرضها من أجـل واملوارد أساساا 
تمعــات مســتوبنة جديــدة يف مكاهنــا. ونتيجـــة لــذلك، يُقضــ  علــ  ا تمعــات األصـــلية إقامــة جم

عــن هنــج  بــالعنف املباشــر، والتجويــق، ومبصــادرة أراضــيها وممتلكاهتــا، وبعزهلــا يف  ميــات، فضــالا 
 سياسات وممارسات ترمل إىل القضاء عل  ثقافاهتا. 

ورغم العتقاد السائد عل  نطاق واسق ب ن الستعمار السـتيطاين أصـبل مـن املاضـل،  
ـــــذ يف عـــــدة منـــــابق مـــــن العـــــامل يف القـــــرن احلـــــادي  ل تـــــزال مشـــــاريق الســـــتعمار الســـــتيطاين تنفإ
والعشرين. وهذا الواقق ل  آثار خطرة علـ  صـعيد حقـوق اإلنسـان ا اصـة با تمعـات األصـلية. 

 ستيطاين من أشد انتهاكات حقوق اإلنسان. فالستعمار ال
واملعلومــات والبحــو  نــادرة فيمــا اــ  األثــر الســلأل لالســتعمار الســتيطاين يف حقــوق  

اإلنســان. وتقــرتح اللجنــة الستشــارية إجــراء دراســة قائمــة علــ  البحــث يف هــذ  املســ لة وتقـــدر 
 تقرير مشفول بتوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان. 

 بعض القضايا اليت ستتناوهلا الدراسة: وفيما يلل  
انتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان ا اصــــة با تمعــــات األصــــلية هــــل دائمــــاا بفعــــل  وأر 

مــا تعــاين ا تمعــات الــيت يســتهدفها املســتعمرون املســتوبنون مــن  الســتعمار الســتيطاين. وكثــراا 
لتنميـــة وارتفــــال ارتفـــال معـــدلت وفيـــات الرضـــق، وارتفـــال معــــدلت الســـجن، وتـــدين معـــدلت ا

 مستويات العتداء البدين والذهين؛ 
تتســم جمتمعــات املســتوبنث مبمارســات متييزيــة تــن  عليهــا القــوانث، وتتجســد  وبر 

 يف األنشطة القتصادية ويف احلقوق السياسية. 
ــــذلك   ــــل داخــــل مخسســــات األمــــم املتحــــدة، ول وهــــذ  الدراســــة املقرتحــــة مل جُتــــر مــــن قب

يف املعرفة ب ساليب جرب انتهاكات حقوق اإلنسـان يف حـالت السـتعمار  قيماا  ستشكل إسهاماا 
 الستيطاين. 
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 اإلبالغ عن المخالفات وحقوق اإلنسان  -باء 
عنــد إعــداد التقريــر املتعلــق بلثــار الفســاد الســلبية علــ  التمتــق حبقــوق اإلنســان، حســبما  

موضـول اإلبـالغ  ستشـارية أيضـاا ، تناولت اللجنـة ال٢3/9بلب  جملس حقوق اإلنسان يف القرار 
عن املخالفـات. إذ يقـويف املبلغـون عـن املخالفـات بـدور حاسـم يف إبـالل اجلمهـور علـ  حـالت 
الفســـاد وهياكلـــ . فءخبـــار اجلمهـــور هبـــذ  احلـــالت أمـــر يف غايـــة األميـــة مـــن أجـــل اختـــاذ التـــدابر 

 الفعالة ملكافحة الفساد. 
وبـــاملوازاة مـــق ذلـــك، ل تقتصـــر أميـــة الفضـــل علـــ  مســـ لة الفســـاد. فهـــو مســـع  حيـــد  

 سواء أكان ذلك يف القطال العايف أيف ا ا .  -إلبالغ اجلمهور ب ي ظلم كان 
اإلبـالغ عـن "وتقرتح اللجنة الستشـارية وضـق دراسـة قائمـة علـ  البحـث بشـ ن مسـ لة  

ة وثـــــائق ل مـــــم املتحـــــدة دور املبلغـــــث عـــــن . ولقـــــد أبـــــرزت عـــــد"املخالفـــــات وحقـــــوق اإلنســـــان
املخالفــات، ول ســيما املتعلــق منهــا بالفســاد. بيــد أن مــا يــنق  علــ  مــا يبــدو هــو دراســة شــاملة 
 ملس لة اإلبالغ عن املخالفات وحقوق اإلنسان. ووكن أن تتناول هذ  الدراسة جانبث رئيسيث: 

عنــــد رفــــق املظــــامل إىل علــــم وــــارس املبلغــــون عــــن املخالفــــات حقــــوق اإلنســــان  وأر 
اجلمهور، ول سيما احلق يف حرية التعبر. والدول ملزمة حبمايـة حقـوق اإلنسـان ا اصـة بـاملبلغث 

 عن املخالفات ملا يطلعون اجلمهور عل  ما يقق من مظامل؛ 
ما يهدإد املبلغون عن املخالفات بل يُهاضون عند فضل املظامل. ويعانون  كثراا  وبر 
اكـــات جســـيمة حلقـــوق اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك انتهـــال حقهـــم يف احليـــاة. والـــدول ملزمـــة مـــن انته

 حبماية حقوق اإلنسان ا اصة باملبلغث عن املخالفات ضد أي هجويف كان. 
ووكـــن للدراســـة املقرتحـــة أن تتوســــق بصـــورة شـــاملة ومفصــــلة يف التزامـــات الـــدول جتــــا   

ت، مـق إيـالء العتبـار الواجـب للعمـل الـذي سـبق حقوق اإلنسان ا اصة بـاملبلغث عـن املخالفـا
أن اضــطلق بــ  فيمــا اــ  تعزيــز حايــة املبلغــث عــن املخالفــات باعتبــارهم أداة لكشــف املظــامل، 

 وتيسر تسويتها عل  حنو فعال. 

 اإلنسان وحقوق االنتهازية الصناديق أنشطة -جيم 
تتفاوض عدة دول مثقلة بالديون مق اجلهات الدائنة هلا بشكل دوري من أجـل خفـض  

 ديوهنا ا ارجية وأو جزء من ديوهنار. 
الـــديون غـــر  "الصـــناديق النتهازيـــة"فيشـــرتي بـــذلك املضـــاربون األفـــراد املعروفـــون باســـم  

املســددة بســعر مــنخفض جــداا.   يلجــخون بعــد ذلــك إىل احملــاكم مــن أجــل احلصــول علــ  كامــل 
هلجـــويف مــن الصـــناديق  ٢٠1٤الــدين. علـــ  ســبيل املثـــال، تعرضــت األرجنتـــث يف آب/أغســطس 
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النتهازية. وُتضر هذ  اهلجمات ومـا يرتتـب عليهـا مـن عواقـب حبـق السـكان املعنيـث يف التنميـة، 
 باحلقوق القتصادية والجتماعية ملوابين هذ  الدول.  وكذا

 معمقاا.  ويتعلق األمر بءشكالية معقدة، وحديثة عل  الساحة تقتضل حبثاا  

  والغذاء الحياة في الحق حماية أجل من الدولية المائية المجاري على الحفاظ -دال 
لكبــرة الــيت يشــرتل فيهــا بلــدان أو ويُقصــد با ــاري املائيــة الدوليــة الكتــل املائيــة واألهنــار ا 

أكثر أو تتدفق عرب أكثر من بلد. وهنال التزايف عايف باحملافظة عل  موارد امليا  اليت تتدفق عـرب أي 
املتعلقـة بقـانون اسـتخدايف ا ـاري املائيـة الدوليـة يف  1997ول سيما مبوجب اتفاقيـة عـايف  -دولة 

ذ يف اآلونـة األخـرة. ومـق ذلـك، هنـال حاجـة إىل األغراض غر املالحيـة، الـيت دخلـت حيـز النفـا
فيمــا اــ   -العلويــة والســفل  علــ  حــد ســواء  -تســليط الضــوء علــ  واجــب الــدول املشــابئة 

 احلفاظ علي  بصفت  مصلحة مشرتكة من منظور حقوق اإلنسان.  استخدايف املورد املشرتل، وأيضاا 
يف احلـق يف احليـاة واحلـق يف الغـذاء والعديـد مـن احلقـوق  وتخثر امليا  وندرهتا ت ثراا مباشـراا  

األخر  املرتبطة هبا مثل احلق يف ميا  الشرب، واحلـق يف البيئـة واحليـاة البحريـة واحلـق يف الصـحة. 
 وقد تخدي كذلك إىل حروب ميا  قد هتدد، بدورها، الساليف واألمن الدوليث. 

اجلانـــب املتعلـــق حبقـــوق اإلنســـان يف ولـــذلك، ســـيكون مـــن املفيـــد إعـــداد تقريـــر بشـــ ن  
واجـــب ضيـــق الـــدول يف احلفـــاظ علـــ  مـــوارد امليـــا  بصـــفتها مصـــلحة مشـــرتكة جلميـــق مســـتخدمي  

 الفعليث واحملتملث. 
ووكن أن يتضمن التقرير تفاصيل تبث توقف الغذاء عل  املـوارد املائيـة املشـرتكة، وكيـف  

و عــرف، هــو حجــة مقنعــة لختــاذ تــدابر يف ضيــق أن اللتــزايف حبقــوق اإلنســان، مبوجــب معاهــدة أ
الــدول املعنيــة مــن أجــل منــق التبــذير، واحلفــاظ علــ  املــوارد املائيــة املشــرتكة هبــدف حايــة حقــوق 
ـــا   اإلنســـان ذات الصـــلة ومثـــل احلـــق يف احليـــاة، والغـــذاء، والبيئـــة، والصـــحة، واحليـــاة البحريـــة ومي

 الشربر. 

 ن بذويهم وحقوق اإلنسان هجرة األطفال غير المصحوبي -هاء 
شهد العقد املاضل زيادة مقلقة يف عدد األبفال غر املصـحوبث بـذويهم وهـم لـاولون  

عبــور احلــدود. ويعــاين األبفــال الــذين لــاولون اللتحــاق بوالــديهم املهــاجرين مــن شــدة العتــداء 
 والستغالل. وتشكل هذ  الظاهرة أزمة إنسانية يف منابق عدة من العامل. 

، زاد عـدد األبفـال غـر املصـحوبث ٢٠٠9وإلعطاء مثال واحد فقط علـ  ذلـك: منـذ  
بذويهم من جنوب أمريكا ووسـطها وهـم لـاولون الوصـول إىل الوليـات املتحـدة األمريكيـة زيـادةا  

أكثـــــــر  ٢٠1٤كبـــــــرةا. ومـــــــن الواضـــــــل أن هـــــــذ  املســـــــ لة تشـــــــكل أزمـــــــة إنســـــــانية إذ يوجـــــــد يف 
 وليات املتحدة يف انتظار البت يف مصرهم. بفل عل  حدود ال 6٠ ٠٠٠ من
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فعنــد وصــول األبفــال املهــاجرين إىل حــدود الوليــات املتحــدة، يكونــون قــد نــوا بالفعــل  
بعـــــد رحلـــــة بويلـــــة و فوفـــــة باملخـــــابر عـــــرب املكســـــيك، حيـــــث يشـــــيق البتـــــزاز والختطــــــاف، 

اء عبـور صـحراء الوليـات والغتصاب والقتل. ول ينجو العديد مـن هـذ  األهـوال إل ليمـوت أثنـ
ين وإمــا ُمكــرهث بســبب مــا  املتحـدة. وغالبــاا مــا يكــون األبفـال يف رحلــتهم إىل الشــمال غــر خمـرإ
يواجهون  من عنف يومل وفقر يرتب  حبيـاهتم. إذ يفـر بعضـهم هلـد  بكـل بسـابة. ففـل دراسـة 

مــن األبفــال الغواتيمــاليث  يف املائــة ٤٠أجرهتــا املفوضــية الســامية لشــخون الالجئــث، أثــار حــوايل 
املســتجوبث الــذين دخلــوا الوليــات املتحــدة غــر مصــحوبث بــذويهم وغــر حــاملث لوثــائق هويــة 
شــواغل متعلقــة باحلمايــة الدوليــة بســبب العنــف الجتمــاعل أو إســاءة املعاملــة يف املنــزل؛ وحتــد  

 يف املائة عن احلرمان.  3٠حوايل 
ة القســرية مبجموعــة معقــدة مــن العوامــل تشــمل تفشــل وتــرتبط األســباب اجلذريــة للهجــر  

 العنف، والفقر املدقق، والفساد، وارتفال معدلت اإلفالت من العقاب. 
نتيجـــة لرغبـــة اآلبـــاء واألمهـــات املهـــاجرين يف مل  وأزمـــة األبفـــال املهـــاجرين هـــل أساســـاا  

عن كوهنا راجعةا إىل الوالدين الذين ل يرون هناية للعنف املتزايـد الـذي  مشلهم مق أبفاهلم، فضالا 
يتهدد أبفـاهلم يف بلـدان مثـل السـلفادور أو غواتيمـال أو هنـدوراس. ويواجـ  بعـض بلـدان أمريكـا 
اجلنوبيــة املشــكلة ذاهتــا. إذ يعتقــد اآلبــاء أن لــيس لــديهم ســو  خيــار واحــد، اللجــوء إىل املهــربث 

 .رCoyotesالربية والذئاب سم املعروفث با
أناس يدفق هلم مـال مقابـل خدمـة النقـل غـر  - مهربونومبا أن معظم األبفال يتولهم  
 فـــــءن كـــــل حالـــــة مـــــن هـــــذ  احلــــالت تســـــتويف شـــــرو  "الجتـــــار باألشـــــخا " وفقـــــاا  -املشــــرول 

 للمعاهدات الدولية. 
ول مســـ لة "األبفـــال وتقـــرتح اللجنـــة الستشـــارية وضـــق دراســـة قائمـــة علـــ  البحـــث تتنـــا 

املهــاجرين غــر املصــحوبث بــذويهم وحقــوق اإلنســان"، مــق مراعــاة األولويــة الــيت أعطتهــا الــدول 
حلمايـــة األبفـــال مـــن خـــالل توقيعهـــا اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، واملعاهـــدات الدوليـــة األخـــر  ذات 

 الصلة. 
ة، قصـد وتسع  الدراسـة إىل الوقـوف علـ  حـالت يف العـامل حيـث حتـد  هـذ  الظـاهر  

تبيـــان نوعيـــة حقـــوق اإلنســـان الـــيت هُتـــدإد وتُنتهـــك وتقـــدر توصـــيات إىل جملـــس حقـــوق اإلنســـان 
 حلماية هذ  الفئة. 

وستكون نتائج الدراسة مفيدة  لس حقوق اإلنسان يف إبار مهمت  الكبرة املتمثلـة يف  
 أل وهل األبفال. -ضمان حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة واهلشة 
    


