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 الشروح  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -1 

 موعد ومصان انعقات الدورة  

  31شاااباط/فبراير إلى  27ق اإلنساااان تورتل الساااات اااة واألربعين في الفترة من  ااايعقد مجلس حقو  
 في مصتب األمم المتحدة في جنيف. 2023آذار/مارس 

 مجلس حقوق اإلنسانتكوين    

 (؛ 2025)  الجزائر  ت( 1) التالية  الدول  من  والخمساااين  ال انية تورتل في اإلنساااان  حقوق   مجلس يتألف 
 المتعاادتة  -  )تولاة  وبوليفيااا  (؛2024)  وبنن  (;2025)  وبلجيصااا  (؛2025)  وبنغالتيش  (؛2024)  واألرجنتين
  واوت   (؛ 2025)   واو اااتاريصا   (؛ 2023)   والصاااين   (؛ 2025)   وشااايلي  (؛ 2024)   والكاميرون   (؛ 2023)   القوميات( 

  (؛2023)  وفرنسااااا   (؛ 2024)   وفنلندا  (؛ 2024)   وإريتريا  (؛ 2023)   وتشاااايصيا  (؛ 2023)   واوبا  (؛ 2023)   تيفوار 
 والهنااد  (؛2024)  وهناادوراس  (؛2025)  والمااانيااا  (؛2025)  وجورجيااا  (؛2024)  وغااامبيااا  (؛2023)  وغااابون 

  ومالوي  (؛2024) ولكسامبر  (؛2024)  وليتوانيا (؛2025)  وقيرغيز اتان (؛2024) واازاخساتان (؛2024)
 والمغرب (؛2024) األ ااااوت والجبل (؛2023)  والمصساااايك (؛2025) وملديف (؛2024)  وماليزيا (؛2023)
 (؛2025)  ورومانيا (؛2024)  وقطر (؛2024) وباراغواي (؛2023)  وباكستان (؛2023) ونيبال (؛2025)

 (؛2023)  واوارانيا  (؛2025)  والسوتان  (؛2025)  افريقيا  وجنوب  (؛2024)  والصومال  (؛2023)  والسنغال
 (؛2023)  الشااااااااااااااماااليااة  وايرلناادا  العظمى  لبريطااانيااا  المتحاادة  والمملكااة  (؛2024)  المتحاادة  العربيااة  واإلمااارات
 (.2025)  نام وفييت (؛2023)  واوزبصستان (؛2024)  األمريصية المتحدة والواليات

 مجلس حقوق اإلنسانمصتب   

اانون  9انتخب مجلس حقوق اإلنساااانة في تورتل التنظيمية للجولة الساااابعة عشااارة المعقوتة في  
اانون   1ة اعضااااااء المصتب التالية ا اااااما هم لجولتل الساااااابعة عشااااارةة التي تمتد من 2022األول/تيسااااامبر 

 ت2023اانون األول/تيسمبر  31ال اني/يناير إلى 

 )تشيصيا(فاكالف باليك    الرئيست 

 حمدو م. او. ااج )غامبيا(  نواب الرئيست 

 احمد وحيد )ملديف(    

 مارك بيشلر )لكسمبر (    

 مايرا مارييال ماكدونال الفاريز )تولة بوليفيا المتعدتة الجنسيات( تنائب الرئيس المقرر 

 ا تعراض عمل واتاء مجلس حقوق اإلنسان  

حلقة نقاش مع ر  ااااااء   16/21من مرفق قرارج    42رة  ااااايعقد مجلس حقوق اإلنساااااانة عمال  بالفق 
مجالس إتارة وامانات وااالت األمم المتحدةة ال في إطار واليتلة للتفاعل بشأن مواضيع محدتة في مجال  

 حقوق اإلنسان بهدف تعزيز تعميم منظور حقوق اإلنسان في منظومة األمم المتحدة برمتها.

  

 . تنتهي مدة عضوية ال تولة في السنة المبينة بين قو ين (1)
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لتنظيميةة ان يصون موضااااااااااوق حلقة النقاش الساااااااااانوية وقرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في تورتل ا 
بشااااأن تعميم مراعاة حقوق اإلنسااااان هو  تأمل في خمس  اااانوات من ا ااااتراتيجية األمم المتحدة  2023 لعام

 (.ر م مخطط للخطوات التالية  )انظر المرفق(ت 2030للشباب )شباب عام 

 اختيار المصلفين بواليات وتعيينهم  

للفقرة    اإلنسااااااااااااااااااااان  47وفقاااااااا   حقوق  مجلس  قرار  مرفق  قرار    22والفقرة    5/1 من  مرفق  من 
ة  اااااااايقتر  الفريق OS/16/2وبيان الرئيس  6/102 والمتطلبات الوارتة في مقرر المجلس 16/21 المجلس

وخواكين الكساااااندر مازا  (ة  وجوهرة الساااااويدي )قطر(ة اال اااااتشااااااري الم لف من عبد ت بوتاتغارت )المغرب
وتوم نيجين )بلجيصا( على رئيس المجلس قائمة مرشاااحين للشاااواغر التاليةت )ا( اربعة (ة  تورمارتيلي )السااالفا

اعضااااء في آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية )عضاااو واحد من الدول األمريصيةة وواحد من تول آ ااايا  
عضوان  )ب((؛  خرى والمحيط الهاتئة وواحد من تول اوروبا الشرقيةة وواحد من تول اوروبا الغربية وتول ا

(؛ في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشاااعوب األةااالية )احدهما من آ ااايا واطخر من منطقة القطب الشااامالي
باااالحق في التنمياااة؛ )ت( والياااة المقرر الخاااان المعني بحاااالاااة حقوق   )ج( والياااة المقرر الخاااان المعني 

لمعني بحاالت االختفاء القساري او غير اإلنساان في االتحات الرو اي؛ ) ( عضاو واحد في الفريق العامل ا
الطوعي من تول امريصا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ )و( عضو واحد في فريق الخبراء العامل المعني 
بالمنحدرين من اةااااال افريقية من تول آ ااااايا والمحيط الهاتئة وهي و يفة اةااااابحت شااااااغرة بشاااااصل غير 

 متوقع بسبب ا تقالة.

الا   لا جاراء  الافاقارتايان  ووفاقاااااااا   فاي  عالايااااااال  حاقاوق    53و  52مانصااااااااااااااون  ماجالاس  قارار  مارفاق  مان 
ة  ااااااااايصتمل تعيين المصلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاةاااااااااة وآلية الخبراء بعد موافقة  5/1 اإلنساااااااااان

 المجلس عليهم. و ُيعيَّن المصلفون بالواليات المذاورة قبل نهاية الدورة ال انية والخمسين.

 تقرير الدورة  

عروضااا  على مجلس حقوق اإلنسااانة في نهاية تورتل ال انية والخمسااينة مشااروق تقرير   اايصون م 
 يتضمن ملخصا  تقنيا  لمداوالت الدورة من اجل اعتماتج.

 التقرير السنوي لمفّوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين العام  - 2 

م جميع تقارير األمين ا  لعام ومفوض األمم المتحدة السااااامي لحقوق اإلنسااااان ومفوضااااية األمم ُتقدَّ
من جدول األعمالة الذي يظل بندا  مفتوحا   2المتحدة السااامية لحقوق اإلنسااان )المفوضااية( في إطار البند  

طوال الدورة. و اااينظر مجلس حقوق اإلنساااان في هذج التقارير في إطار بنوت جدول األعمال ذات الصااالةة  
 تضاء. و ُيحدت توقيت تقديمها في برنامج العمل.حسب االق

 حالة حقوق اإلنسان في إريتريا  

ة ان يمدت والية المقرر الخان المعني بحالة حقوق 50/2قرر مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   
اإلنسااااان في إريتريا لفترة  اااانة اخرىة وان يجرية في تورتل ال انية والخمسااااينة جلسااااة تحاور معززة بشااااأن  

لة حقوق اإلنساان في إريتريا بمشااراة جهات منها المقرر الخانة والمفوضاية الساامية لحقوق اإلنساانة حا
 والمجتمع المدنية وغير ذلك من اةحاب المصلحة المعنيين. و يعقد المجلس جلسة التحاور المعززة.
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 حالة حقوق اإلنسان في السوتان  

إلى المفوض السااااامي ان يقدمة بمساااااعدة الخبير ة 50/1طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   
المعين المعني بحقوق اإلنسااااان في السااااوتانة تحدي ا  شاااافويا  عن حالة حقوق اإلنسااااان في السااااوتانة تعقبل 
جلسااة تحاور يشااارك فيها المفوض السااامي والخبير المعين. و اايسااتمع المجلس إلى التحديل الشاافوي الذي 

 ة تحاور. يقدمل المفوض السامي خالل جلس

 حالة حقوق اإلنسان في قبرن  

في تقرير المفوضاااااااااية الساااااااااامية لحقوق  2/102 اااااااااينظر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة عمال  بمقررج  
 (.A/HRC/52/18اإلنسان عن مسألة حقوق اإلنسان في قبرن )

 ا تنتاجات وتوةيات اإلجراءات الخاةة  

ة  ايصون معروضاا   102/ 2ومقرر مجلس حقوق اإلنساان  76/ 2004عمال  بقرار لجنة حقوق اإلنساان  
 (. A/HRC/52/19على المجلس تقرير األمين العام المتعلق با تنتاجات وتوةيات اإلجراءات الخاةة ) 

 حقوق اإلنسانالتنفيذ الفعّال للصصوك الدولية ل  

ة في تقرير األمين العام بشاااأن التدابير المتخذة  9/8 اااينظر مجلس حقوق اإلنساااانة عمال  بقرارج  
لتنفيذ هذا القرار والعوائق التي تحول تون تنفيذجة بما في ذلك التوةاااااااااااايات المقدمة لزياتة تحسااااااااااااين فعالية  

 (.A/HRC/52/20نظام هيئات المعاهدات وتنسيقل وإةالحل )

 حالة حقوق اإلنسان في ميانمار  

ة إلى المفوض السااااااااااامي ان يرةااااااااااد ويتابع تنفيذ 47/1طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج  
التوةاااااايات الصاااااااترة عن البع ة الدولية المسااااااتقلة لتقصااااااي الحقائق في ميانمارة بما في ذلك التوةاااااايات 
المتعلقة بالمساااااااااءلةة وان يواةاااااااال تتبع التقدم المحرز في حالة حقوق اإلنسااااااااان في ميانمارة بما في ذلك 
مساااااالمو الروهينييا وغيرهم من األقلياتة بدعم من خبراء متخصااااااصااااااين وبتكامل مع عمل اطلية المسااااااتقلة  

لخمسااااينة تعقبل جلسااااة تحاور. لميانمار وتقارير المقرر الخانة وان يقدم تحدي ا  خطيا  في تورتل ال انية وا
 خالل جلسة تحاور.( A/HRC/52/21و ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي )

وفي القرار نفسالة طلب مجلس حقوق اإلنساان إلى المفوض الساامي ان يقدم إلى إليلة في تورتل  
ن حلقة النقاش المتعلقة باأل ااباب الجذرية النتهاكات حقوق اإلنسااان والتجاوزات  ال انية والخمسااينة تقريرا  ع

المرتكبة في حق مسااااااااالمي الروهينييا وغيرهم من األقليات في ميانمارة التي ُعقردت في تورتل الخمساااااااااين. 
 (.A/HRC/52/22و ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي )

 انشطة المصاتب في غواتيماال واولومبيا وهندوراس  

ة  ااااااااايصون معروضاااااااااا  على مجلس حقوق اإلنساااااااااان تقارير  48/141عمال  بقرار الجمعية العامة  
واولومبياا  ( A/HRC/52/23المفوض السااااااااااااااامي المتعلقاة باأنشااااااااااااااطاة مصااتاب المفوضااااااااااااااياة في غواتيمااال )

(A/HRC/52/25 )( وهندوراسA/HRC/52/24.) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/24
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 حالة حقوق اإلنسان في جنوب السوتان  

اإلنسان في جنوب السوتان ة تمديد والية لجنة حقوق  49/2قرر مجلس حقوق اإلنسانة في قرارج   
لمدة  اااااانة اخرىة وطلب إلى اللجنة ان تقدم إلى المجلس في تورتل ال انية والخمسااااااين تقريرا  خطيا  شااااااامال  
عن حالة حقوق اإلنسااان في جنوب السااوتانة تعقبل جلسااة تحاور معززة تشاامل مشاااراة المفوض السااامي. 

 (.A/HRC/52/26و ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي )

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في نيصاراغوا  

ة إلى المفوض الساااااااااااااامي ان يقدم إليل في تورتل 49/3طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااااااانة في قرارج   
حاور. و ااااايساااااتمع ال انية والخمساااااين تحدي ا  شااااافويا  عن حالة حقوق اإلنساااااان في نيصاراغواة تعقبل جلساااااة ت 

 المجلس إلى التحديل الشفوي الذي  يقدمل المفوض السامي.

وفي القرار نفساالة طلب مجلس حقوق اإلنسااان إلى فريق خبراء حقوق اإلنسااان المعني بنيصاراغوا  
ان يقدم إليل تقريرا  في تورتل ال انية والخمسااين اثناء جلسااة تحاور؛ و ااينظر المجلس في تقرير فريق خبراء  

 (.A/HRC/52/63اإلنسان ) حقوق 

 تقوية تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في افغانستان  

ة تمااديااد واليااة المقرر الخااان المعني بحااالااة حقوق  20/51قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   
تل منظورا  لحقوق الطفل ومس ولية توثيق وحفظ المعلومات  اإلنسان في افغانستان لمدة  نة واحدةة وان تشمل والي 

المتعلقاة باانتهااكاات وتجااوزات حقوق اإلنساااااااااااااانة وطلاب إلى المقرر الخاان ان يقادم إليال تقريرا  في تورتال ال اانياة  
 خالل جلسة تحاور. (  A/HRC/52/85والخمسين. و ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي ) 

 حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلةة بما فيها القدس الشرقيةة وااللتزام بضمان المساءلة والعدالة   

ة إلى المفوض الساااااااااااااامي ان يقدم إليل في تورتل 49/4طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااااااانة في قرارج   
القرارة تعقبل جلساة تحاور. و اينظر المجلس في تقرير المفوض الساامي ال انية والخمساين تقريرا  عن تنفيذ  

(A/HRC/52/75.) 

 التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  

ة  اااااااااااااايسااااااااااااااتمع  OS/16/1والمقرر الوارت في بيان الرئيس   48/141عمال  بقرار الجمعية العامة  
 مجلس حقوق اإلنسان إلى تحديل شفوي من المفوض السامي.

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسااااانم المدنية والسااااياتااااية واجتتاااااااية واججتمامية والثقا يةم  ما  ي  -3 
 ذلك الحق  ي التنمية

 الحقوق اجتتاااية واججتمامية والثقا ية  

 مسألة عقوبة اإلعدام  

ة ان يعقد حلقة نقاش ر يعة المساااتوى مرة ال  ااانتين من 2/ 26ق اإلنساااانة في قرارج  قّرر مجلس حقو  
ة ان تتناول حلقة النقاش  9/ 48اجل تعزيز تباتل اطراء بشاااااااااأن مساااااااااألة عقوبة اإلعدام. وقرر المجلسة في قرارج  

الر يعة المسااااتوى المقرر عقدها اثناء تورتل ال انية والخمسااااين مسااااألة انتهاكات حقوق اإلنسااااان المتصاااالة بالعمل  
 (. اإلعدامة وخاةة  يما يتعلق باقتصار تطبيق عقوبة اإلعدام على اخطر الجرائم )انظر المرفق   بعقوبة 

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/85
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/75
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 السصن الالئق اعنصر من عناةر الحق في مستوى معيشي منا ب  

ة ان يمدت لفترة ثالث  ااانوات والية المقرر الخان 43/14قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج   
عناةار الحق في مساتوى معيشاي منا اب وبالحق في عدم التمييز في   المعني بالساصن الالئق اعنصار من

هذا السااااااااياقة وطلب إلى المقرر الخان ان يقدم إليل تقريرا   اااااااانويا  عن تنفيذ الوالية. و ااااااااينظر المجلسة  
 (.A/HRC/52/28خالل جلسة تحاورة في تقرير المصلف بالواليةة باالكريشنان رجاكوبال )

 آثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية تولية اخرى على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان   

ة إلى الخبيرة المسااااااااااااااتقلاة المعنياة باجثاار الاديون الخاارجياة للادول 46/11طلاب المجلسة في قرارج  
يتصااااااااااال بها من التزامات مالية تولية اخرى على التمتع الكامل بحقوق اإلنساااااااااااانة وال  ااااااااااايما الحقوق   وما

االقتصاتية واالجتماقية وال قا يةة ان تجري ترا ة جديدة تتعلق بالدرا ات السابقة ذات الصلة التي اجرتها 
لمباتئ التوجيهية العملية المصلفة بالوالية واللجنة اال اااااااااااتشاااااااااااارية بشاااااااااااأن مجموعة غير ملزمة مقترحة من ا

ال اترتات األةاول بصفاءة بهدف الحد من التحويل غير المشاروق لاموال وتخفيف آثارج السالبية على التمتع 
بحقوق اإلنسااااان بيية مساااااعدة الدول المطالربة والدول المطالتبة على تعزيز تعاونها في هذا الصاااادتة وتقديم  

ة إلى 49/15ل ال انية والخمسااااااين. وطلب المجلسة في قرارج  الدرا ااااااة إلى مجلس حقوق اإلنسااااااان في تورت 
الخبيرة المسااتقلة ان تواةاال تقديم تقارير منتظمة إليل. و ااينظر المجلس في تقارير المصلفة بالواليةة عطية  

 (.A/HRC/52/45و A/HRC/52/34/Add.1و A/HRC/52/34واريس )

 الحقوق ال قا ية  

  ة ان يجدت لفترة ثالث  انوات والية المقررة الخاةاة في 9/ 46قرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
.  ة إلى المقررة الخاةاااااااة ان تقدم إليل تقارير منتظمة 16/ 49ل قا ية. وطلب المجلسة في قرارج  مجال الحقوق ا 

 (. A/HRC/52/35و ينظر المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المصلفة بالواليةة اليصساندرا اسانتاكي ) 

 الحق في الغذاء  

ة تمادياد والياة المقرر الخاان المعني باالحق في 49/13قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج  
الغذاء لفترة ثالث  انواتة وطلب إلى المقرر الخان ان يقدم إليل تقارير  انوية عن تنفيذ الوالية. و اينظر  

 (.A/HRC/52/40المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المصلف بالواليةة مايصل فخري )

 حق ال إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممصن من الصحة البدنية والعقلية  

ة إلى المفوض السااااااامي ان يعد تقريرا  عن اطثار 49/25طلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج  
لقاحات جيدة ومأمونة وفعالة وميسااااورة المترتبة في مجال حقوق اإلنسااااان عن إمصانية وةااااول الجميع إلى 

وتوزيعها بأ اعار معقولة وفي الوقت المنا اب وبطريقة منصافةة وعن الممار اات الجيدة  19-لمرض اوفيد
المتبعة والتحديات الرئيساية القائمة في هذا الشاأنة واثر ذلك على حق ال إنساان في التمتع بأعلى مساتوى 

يقدمل إلى المجلس في تورتل ال انية والخمساينة تعقبل جلساة تحاور.  ممصن من الصاحة البدنية والعقلية وان
 (.A/HRC/52/56و ينظر المجلس في تقرير المفوض السامي )

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/34/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/45
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/40
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/56
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 الحقوق المدنية والسياتية  

 ية او المهينةالتعذيب وغيرج من ضروب المعاملة او العقوبة القا ية او الالإنسان   

ة تمديد والية المقررة الخاةااااااااااة المعنية بمسااااااااااألة 43/20قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج   
التعذيب وغيرج من ضاااااااااروب المعاملة او العقوبة القا اااااااااية او الالإنساااااااااانية او المهينة لفترة ثالث  ااااااااانوات 

وا تنتاجاتها وتوةياتها. و ينظر إضا يةة وطلب إليها ان تقدم إليل تقريرا  عن جميع انشطتها ومالحظاتها 
 (.A/HRC/52/30المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المصلفة بالواليةة اليس جيل إيدوارتز )

ة  اااااااااينظر مجلس حقوق اإلنساااااااااان في تقرير األمين العام 74/143وعمال  بقرار الجمعية العامة   
 (.A/HRC/52/57ةندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب )عن  

وعمال  بالقرار نفسلة  ينظر مجلس حقوق اإلنسان في تقرير األمين العام عن الصندوق الخان  
ج من ضاااااااروب المعاملة او العقوبة المنشاااااااأ بموجب البروتواول االختياري التفاقية مناهضاااااااة التعذيب وغير 

 (.A/HRC/52/58القا ية او الالإنسانية او المهينة )

 الحق في الخصوةية  

ة تمديد والية المقررة الخاةااااااااة المعنية بالحق في 46/16قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج   
تة وطلب إليها ان تقدم إليل تقريرا   اااانويا . و ااااينظر المجلسة خالل جلسااااة  الخصااااوةااااية لفترة ثالث  اااانوا

 (.A/HRC/52/37تحاورة في تقرير المصلفة بالواليةة آنا براين نوغريرس )

 حرية الدين او المعتقد  

ية المقررة الخاةاااااااة المعنية بحرية الدين ة تمديد وال49/5قرر مجلس حقوق اإلنساااااااانة في قرارج   
المعتقد لفترة ثالث  اااااااانوات اخرىة وطلب إليها ان تقدم إليل تقارير  اااااااانوية. و ااااااااينظر المجلسة خالل   او

 (.A/HRC/52/38جلسة تحاورة في تقرير المصلفة الجديدة بالواليةة نازلة غانية )

 تور الحوامة الرشيدة  

ة إلى المفوض السااامي ان يعد موجزا  لحلقة النقاش 45/9طلب مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   
وبعدهاة التي  19-المتعلقة بالحوامة الرشااااااايدة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنساااااااان اثناء جائحة اوفيد

ية والخمسااين. و اايصون معروضااا  على المجلس  ُعقدت اثناء تورتل الخمسااينة وان يقدمل إليل في تورتل ال ان 
 (.A/HRC/52/43تقرير المفّوض السامي )

 الحق  ي التنمية  

ة اجتماعا  ر يع المساااتوى لمدة يوم اامل بشاااأن 49/8 ااايعقد مجلس حقوق اإلنساااانة عمال  بقرارج   
ةة احتفاال  بالذارى الساااااااااااااانوية الخامسااااااااااااااة وال الثين إلعالن الحق في التنمية  تعزيز وحماية الحق في التنمي 

 (.)انظر المرفق

ة إلى المفوضاية الساامية لحقوق اإلنساان ان تقدم 48/10وطلب مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
تنمية التي إلى المجلسة في تورتل ال انية والخمسااينة تقريرا  عن حلقة نقاش فترة الساانتين بشااأن الحق في ال

ُعقردت اثناء تورتل الحاتية والخمسااااااااااين. و اااااااااايصون معروضااااااااااا  على المجلس تقرير المفّوضااااااااااية السااااااااااامية 
(A/HRC/52/51.) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/30
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/58
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/51
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 حقوق الشعوب و ئات محداة من الجماعات واأل راا  

 المدافعون عن حقوق اإلنسان  

ة تمادياد والياة المقررة الخااةااااااااااااااة المعنياة بحاالاة 43/16نسااااااااااااااانة في قرارج قرر مجلس حقوق اإل 
الماادافعين عن حقوق اإلنساااااااااااااااان لفترة ثالث  اااااااااااااانواتة بااالشااااااااااااااروط ذاتهااا المنصااااااااااااااون عليهااا في قرار  

و ااااااااااااااينظر المجلسة خالل جلسااااااااااااااااة تحاااورة في تقريري المصلفااة بااالواليااةة ماااري لولور .  16/5 المجلس
(A/HRC/52/29 وA/HRC/52/29/Add.1.) 

 حقوق الطفل  

ة االجتماق الساااانوي ليوم 49/20و 19/37و 7/29 اااايعقد مجلس حقوق اإلنسااااانة عمال  بقراراتل   
 (.والبيئة الرقمية  )انظر المرفقكامل بشأن حقوق الطفل حول موضوق  حقوق الطفل 

ة ان يمدت لفترة ثالث  انوات إضاا ية والية المقررة 43/22وقرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
الخاةاااااة المعنية ببيع األطفال وا اااااتغاللهم جنسااااايا ة بما في ذلك ا اااااتغاللهم في البغاء وفي الموات اإلباحية  

فالة وطلب إليها ان تواةاااااااال تقديم تقارير  اااااااانوية عن تنفيذ  وغيرها من موات االعتداء الجنسااااااااي على األط
الوالياة إلى المجلس. و ااااااااااااااينظر المجلسة خالل جلسااااااااااااااة تحااورة في تقريري المصلفاة باالوالياةة مااماا فااطمة  

 (.A/HRC/52/31/Add.1و A/HRC/52/31 ينغاتة )

ة إلى المفوضااية السااامية لحقوق اإلنسااان ان تقدمة 48/6وطلب مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   
في شاااااااصل يساااااااهل االطالق عليلة تقريرا  عن حلقة العمل المتعلقة باألثر السااااااالبي للزواج باإلكراج على تمتع 

 بجميع حقوق اإلنساااااااااااااااانة المقرر عقاادهااا قباال تورتاال ال ااانيااة جميع النسااااااااااااااااء والفتيااات تمتعااا  اااامال  وفعاااال  
 (.A/HRC/52/50والخمسين. و ينظر المجلس في تقرير المفّوضية السامية )

المعنياة بااألطفاال ة إلى المم لاة الخااةاااااااااااااة لامين العاام  147/ 76وطلبات الجمعياة العااماةة في قرارهاا  
والنزاق المساااال  ان تواةاااال تقديم تقارير إلى مجلس حقوق اإلنسااااان عن األنشااااطة المضااااطلع بها في إطار اتاء 

 . ( A/HRC/52/60واليتها. و ينظر المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المم لة الخاةةة فيرجينيا غامبا ) 

وطلبت الجمعية العامةة في القرار نفسالة إلى المم لة الخاةاة لامين العام المعنية بالعنف ضاد األطفال   
ان تواةاااااال تقديم تقارير  اااااانوية إلى مجلس حقوق اإلنسااااااان عن األنشااااااطة المضااااااطلع بها في إطار اتاء واليتها.  

 (. A/HRC/52/61معال مجيد ) و ينظر المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المم لة الخاةةة نجاة 

 حقوق األشخان ذوي اإلعاقة  

ة عقد مناقشاااااااتل التحاورية السااااااانوية بشاااااااأن حقوق 49/12قرر مجلس حقوق اإلنساااااااانة في قرارج  
اثناء تورتل ال انية والخمسااينة وان تراز المناقشااة على نظم الدعم   2023األشااخان ذوي اإلعاقة في عام  

الرامية إلى افالة إتماج األشاااخان ذوي اإلعاقة في المجتمع المحلية بما في ذلك او ااايلة للبناء من اجل  
و ااااتسااااترشااااد المناقشااااة بتقرير المفوضااااية  (. )انظر المرفق 19-المسااااتقبل بشااااصل افضاااال بعد جائحة اوفيد

 (.A/HRC/52/52وق اإلنسان عن الممار ات الجيدة لنظم الدعم هذج )السامية لحق

ة تمااديااد واليااة المقرر الخااان المعني بحقوق 44/10وقرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   
ديم تقارير  اااااااانوية إلى األشااااااااخان ذوي اإلعاقة لفترة ثالث  اااااااانوات إضااااااااا يةة وطلب إليل ان يواةاااااااال تق

المجلس في شاصل يمصن الوةاول إليل. و اينظر المجلسة خالل جلساة تحاورة في تقارير المصلف بالواليةة 
 (.A/HRC/52/32/Add.2و A/HRC/52/32/Add.1و A/HRC/52/32جيرارت اوين )

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/29/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/31/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/50
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/60
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/61
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/32
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/32/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/32/Add.2


A/HRC/52/1 

9 GE.23-00239 

 قضايا األقليات  

ة تمديد والية المقرر الخان المعني بقضايا األقليات 43/8قرر مجلس حقوق اإلنسانة في قرارج   
و اااااااينظر المجلسة خالل  . 25/5لفترة ثالث  ااااااانواتة بالشاااااااروط ذاتها التي ن  عليها المجلس في قرارج  

 (.A/HRC/52/27جلسة تحاورة في تقرير المصلف بالواليةة فيرناند فارين )

ة إلى المفوض السااااااامي ان يسااااااتمر في موافاتل 49/14وطلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج   
ذات الصاالة في هيئات وآليات حقوق اإلنسااان التابعة لامم بتقرير  اانوي يتضاامن معلومات عن التطورات  

المتحدةة وعن األنشاطة التي تضاطلع بها المفوضاية الساامية لحقوق اإلنساان في المقر وفي الميدان وتساهم 
في تعزيز واحترام احصاام إعالن حقوق األشااااااااااااااخاان المنتمين إلى اقلياات قومياة او إثنياة وإلى اقلياات تينياة 

 (.A/HRC/52/53معروضا  على المجلس تقرير المفّوض السامي )  ولغوية. و يصون 

 حقوق األشخان ذوي المهق  

ة ان يمدت لفترة ثالث  انوات والية الخبيرة المساتقلة 46/12قرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
. 28/6اإلنسااااانة بنفس الشااااروط المنصااااون عليها في قرارج   المعنية بتمتع األشااااخان ذوي المهق بحقوق 

بااااالواليااااةة مولواااااا ميتي المصلفااااة  تقريري  ترامونااااد   -  و ااااااااااااااينظر المجلسة خالل جلساااااااااااااااااة تحاااااورة في 
(A/HRC/52/36 وA/HRC/52/36/Add.1.) 

 حقوق اإلنسان لكبار السن  

ة إلى المفوضااااية السااااامية لحقوق اإلنسااااان ان تعد تقريرا   3/ 48طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   
يتضاامن موجزا  ال ااتنتاجات اجتماق اةااحاب المصاالحة المتعدتين لمناقشااة تقرير المفوض السااامي عن المعايير  

المعيارية بموجب القانون الدولي  يما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااااان لكبار الساااانة وتوةاااايات  وااللتزامات  
بشااااااااأن معالجة ال غرات المحتملة وتشااااااااتت القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااااان  يما يتعلق بصبار الساااااااان. و اااااااايصون  

 (. A/HRC/51/16؛ وانظر ايضا  A/HRC/52/49معروضا  على المجلس تقرير المفّوضية السامية ) 

 األشخان المفقوتون   

ة  اااايصون معروضااااا  على مجلس حقوق اإلنسااااان مذارة من 75/184عمال  بقرار الجمعية العامة  
نفيذ هذا القرارة بما في ذلك التوةايات العملية ذات الصالة  األمانة بشاأن التقرير الشاامل لامين العام عن ت 

(A/77/245 وA/HRC/52/59.) 

 الترا ط بين حقوق اإلنسان والقضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان  

 اإلنسان والبيئةحقوق   

ة ان يجدت لفترة ثالث  اااااانوات والية المقرر الخان 46/7قّرر مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج   
المعني بمسااألة التزامات حقوق اإلنسااان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وةااحية ومسااتدامةة وطلب إلى 

يرا   اانويا  وتقريرا  موجزا  عن الحلقة الدرا ااية  المقرر الخان ان يقدم إليلة اثناء تورتل ال انية والخمسااينة تقر 
للخبراء بشاااااأن تور حقوق اإلنساااااان وحفظ البيئة في منع الجوائ  في المساااااتقبل. و اااااينظر المجلسة خالل  

  A/HRC/52/33/Add.1و  A/HRC/52/33جلساااة تحاورة في تقارير المصلف بالواليةة تيفيد ر. بويد )
 (.A/HRC/52/44و A/HRC/52/33/Add.2و

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/36/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/16
https://undocs.org/ar/A/77/245
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/59
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/33/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/33/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/44


A/HRC/52/1 

GE.23-00239 10 

 اإلرهاب وحقوق اإلنسان  

ة تمادياد والياة المقررة الخااةااااااااااااااة المعنياة بتعزيز 49/10انة في قرارج  قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااا  
وحماية حقوق اإلنسااان والحريات األ ااا ااية في  ااياق مصافحة اإلرهاب لمدة ثالث  اانواتة بالشااروط نفسااها 

ة المقررة الخاةاااااااة  51/24وتعا المجلسة في قرارج  . 40/16التي حدتها مجلس حقوق اإلنساااااااان في قرارج  
االهتمام بما ل رهاب من تأثير  االبي في التمتع بحقوق اإلنسااان والحريات األ ااا ااية وتقديم توةاايات  إلى 

  A/HRC/52/39في هذا الصاااااااااااادت. و ااااااااااااينظر المجلس في تقريري المصلفة بالواليةة فيونواال ني اوالئين )
 (.A/HRC/52/39/Add.1و

 إعدات ةك تولي ملزم قانونا  بشأن الشراات عبر الوطنية وغيرها من م  سات األعمال  يما يتعلق بحقوق اإلنسان   

ة في تقرير الفريق العامل الحصومي الدولي 26/9 اااااااااينظر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة عمال  بقرارج  
معني بالشاراات عبر الوطنية وغيرها من م  اساات األعمال  يما يتعلق بحقوق اإلنساان المفتو  العضاوية ال

(ة  A/HRC/52/41)  2022تشااااااارين األول/اكتوبر   28إلى  24عن تورتل ال امنةة المعقوتة في الفترة من 
 (.A/HRC/52/41/Add.1الملزم قانونا  )ون  المشروق المنق  ال الل للصك 

 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  

ة إلى المفوض السااااااااامي ان يقدم إليلة في تورتل 17/43طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج   
ال انية والخمساااااااااينة تقريرا  يتضااااااااامن ملخصاااااااااا  للمناقشاااااااااات التي تارت اثناء حلقة العمل المعنية بالترتيبات  

ة والتقدم 2022تشاااااااااااارين األول/اكتوبر    19و 18اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسااااااااااااان وحمايتهاة المعقوتة في  
 (.A/HRC/52/42 يصون معروضا  على المجلس تقرير المفّوض السامي )المحرز نحو تنفيذ القرار. و 

 تعزيز التعاون المفيد للجميع في مجال حقوق اإلنسان  

ة طلب مجلس حقوق اإلنسان إلى المفوض السامي ان يقدم إليلة في تورتل 46/13 عمال  بالقرار 
الخمساااااااااااينة تقريرا  موجزا  عن االجتماق المتعلق بموضاااااااااااوق تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في  ال انية و 

مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنساااان لاشاااخان الذين هم في حاالت ضاااعف وتهميش في جهوت االنتعاش 
ضاا  على المجلس  وبعدهاة الذي ُعقرد اثناء تورتل التا اعة واألربعين. و ايصون معرو  19-اثناء جائحة اوفيد

 (.A/HRC/52/46تقرير المفّوض السامي )

 القضاء على الممار ات الضارة المتصلة باتهامات السحر واالعتداءات الشعائرية  

تقدم ة إلى المفوضااااية السااااامية لحقوق اإلنسااااان ان 47/8طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   
إلى المجلسة في تورتل ال انية والخمساينة تقريرا  عن حالة انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنساان المتجذرة في  
الممار اااااات الضاااااارة المتصااااالة باتهامات الساااااحر واالعتداءات الشاااااعائريةة فضاااااال  عن الوةااااام. و ااااايصون  

 (.A/HRC/52/47معروضا  على المجلس تقرير المفّوضية السامية )

 حقوق اإلنسان وتغير المناخ  

ة إلى المفوضااية السااامية لحقوق اإلنسااان ان تقدم 47/24طلب مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   
إليلة في تورتل ال انية والخمسااااينة تقريرا  موجزا  عن حلقة النقاش المتعلقة باألثر الساااالبي لتغير المناخ على 

متع األشااااخان الذين يعيشااااون في اوضاااااق هشااااة تمتعا  اامال  وفعاال  بحقوق اإلنسااااانة التي ُعقدت اثناء  ت 
 (.A/HRC/52/48تورتل الخمسين. و يصون معروضا  على المجلس تقرير المفّوضية السامية )

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/39
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/39/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/41/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/42
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/46
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/48
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 2030يذ خطة التنمية المستدامة لعام تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وتنف  

ة إلى المفوض السااااااااااااااامي ان ينظم اجتمااعاات 43/19طلاب مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج   
ة مضاااايفا  ان 2030بين الدورات للحوار والتعاون بشااااأن حقوق اإلنسااااان وخطة التنمية المسااااتدامة لعام   يما

عن إعدات التقارير الموجزة عن االجتماعات  ر  اااااااااء االجتماعات والمفوضااااااااية ينبغي ان يصونوا مساااااااا ولين  
وعن تقديمها إلى المجلس. و ااااااااُيعقتد االجتماق الخامس بين الدورات بشااااااااأن الموضااااااااوق المذاور اعالج قبل  

و ااايصون معروضاااا  على المجلس تقرير  . 2023المنتدى السااايا اااي الر يع المساااتوى للتنمية المساااتدامة لعام 
 (.A/HRC/52/54ق )المفّوضية السامية عن هذا االجتما

 األثر السلبي للتضليل اإلعالمي على التمتع بحقوق اإلنسان وإعمالها  

ة إلى المفوضااية السااامية لحقوق اإلنسااان ان تقدم 49/21طلب مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   
والخمساينة تقريرا  موجزا  عن حلقة النقاش الر يعة المساتوى التي ُعقردت اثناء إلى المجلسة في تورتل ال انية  

تورتل الخمسااااااين بشااااااأن مصافحة األثر الساااااالبي للتضااااااليل اإلعالمي على التمتع بحقوق اإلنسااااااان وإعمالهاة  
وضاااااامان ا ااااااتجابة قائمة على حقوق اإلنسااااااان لذلك. و اااااايصون معروضااااااا  على المجلس تقرير المفّوضااااااية 

 (.A/HRC/52/55ة )السامي 

 حاجت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها -4 

 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية فنزويال البوليفارية  

ة إلى المفوض الساااااامي ان يواةااااال رةاااااد حالة 51/29طلب مجلس حقوق اإلنساااااانة في قرارج   
ان في جمهورية فنزويال البوليفارية وان يقدم تقارير عنها ويتي  التعاون التقني بشاااااااأنها بهدف حقوق اإلنسااااااا 

تحسينهاة بما في ذلك من خالل تقديم تحديل شفوي إلى المجلس في تورتل ال انية والخمسينة تعقبل جلسة  
 تحاور. و يستمع المجلس إلى التحديل الشفوي الذي  يقدمل المفوض السامي.

لقرار نفسالة قرر مجلس حقوق اإلنساان ان يمدتة لمدة  انتينة والية البع ة الدولية المساتقلة وفي ا 
لتقصااااااي الحقائق بشااااااأن جمهورية فنزويال البوليفارية بيية مصافحة اإلفالت من العقاب وضاااااامان المساااااااءلة  

جلسااااة تحاور ُتعقتد   الكاملة للجناة وتحقيق العدالة للضااااحاياة وطلب إلى البع ة ان تقدم إلى المجلسة خالل
اثناء تورتل ال انية والخمسااااااينة تقريرا  شاااااافويا  عن عملها. و اااااايسااااااتمع المجلس إلى التحديل الشاااااافوي الذي 

  تقدمل بع ة تقصي الحقائق.

 حالة حقوق اإلنسان في إثيوبيا  

 ة إلى اللجنة الدولية لخبراء حقوق اإلنساان المعنية51/27طلب مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
بإثيوبيا ان تقدم إحاطة شافوية إلى مجلس حقوق اإلنساان في تورتل ال انية والخمساينة تعقبها جلساة تحاور. 

 و يستمع المجلس إلى التحديل الشفوي الذي  تقدمل اللجنة.

 حالة حقوق اإلنسان في اوارانيا الناجمة عن العدوان الرو ي  

ة التحقيق الادولياة المسااااااااااااااتقلاة المعنياة ة إلى لجنا 49/1طلاب مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   
بأوارانيا ان تقدم إلى المجلسة في تورتل ال انية والخمساينة تقريرا  خطيا  شاامال  تعقبل جلساة تحاور. وطلب  

ة إلى لجنااة التحقيق ان تجري تحقيقااا  ال ااااااااااااااتجالء األحااداث التي وقعاات في  34/1-المجلسة في قرارج تإ
ة بما في ذلك 2022 ومي في اواخر شباط/فبراير وفي آذار/مارس  مناطق اييف وتشيرنيهيف وخارايف و 

بعدها الجنساانية بهدف محا ابة المسا ولين عنهاة وطلب ايضاا  إلى لجنة التحقيق ان تدرج ا اتنتاجاتها بعد 

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/54
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/55
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االنتهاء من التحقيق في تقريرها إلى المجلس في تورتل ال انية والخمسين. و ينظر المجلس في تقرير لجنة  
 خالل جلسة تحاور.( A/HRC/52/62ق )التحقي 

 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية اوريا الشعبية الديمقراطية  

ة إلى المفوض الساااااامي ان يقدم إلى المجلس تقريرا  خطيا  اامال  49/22طلب المجلسة في قرارج   
قدمها فريق الخبراء المسااااااتقلين المعني بالمساااااااءلة والتي ترمي إلى تعزيز جهوت عن تنفيذ التوةاااااايات التي 

الرةاااد والتوثيق الحاليةة وإنشااااء مساااتوتق مرازي للمعلومات واألتلةة وتكليف خبراء في المسااااءلة القانونية  
في  بتقييم جميع المعلومات والشاااااهاتات بهدف وضاااااع ا اااااتراتيجيات يمصن اعتماتها في اي عملية مسااااااءلة 

 (.A/HRC/52/64المستقبل. و يصون معروضا  على المجلس تقرير المفّوض السامي )

وقرر مجلس حقوق اإلنساااانة في القرار نفسااالة تمديد والية المقررة الخاةاااة المعنية بحالة حقوق  
لفترة  ااانة واحدةة وطلب إليها ان تقدم تقارير منتظمة إلى   اإلنساااان في جمهورية اوريا الشاااعبية الديمقراطية

المجلس عن تنفيااذ واليتهاااة بمااا في ذلااك عن الجهوت المبااذولااة في متااابعااة تنفيااذ توةاااااااااااااايااات لجنااة التحقيق 
المعنية بحقوق اإلنساااااااااااان في جمهورية اوريا الشاااااااااااعبية الديمقراطية. و اااااااااااينظر المجلس في تقرير المصلفة 

 (.A/HRC/52/65ليزابيل  المون )الجديدة بالواليةة إ

 حالة حقوق اإلنسان في ميانمار  

ة تمديد والية المقرر الخان المعني بحالة حقوق اإلنسان  23/ 49قرر مجلس حقوق اإلنسانة في قرارج   
.  دم إليل تقريرا  خطيا  في تورتل ال انية والخمسينفي ميانمار لفترة  نة اخرىة وطلب إلى المقرر الخان ان يق 

 (.A/HRC/52/66و ينظر المجلسة خالل جلسة تحاورة في تقرير المصلف بالواليةة توماس اندروز )

 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإل المية  

ة تمديد والية المقرر الخان المعني بحالة حقوق 49/24قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج   
اإلنساان في جمهورية إيران اإل االمية لفترة  انة اخرىة وطلب إلى المقرر الخان ان يقدم إليلة في تورتل 

تقرير المصلف   ال انية والخمساااااااااااينة تقريرا  عن تنفيذ الوالية. و اااااااااااينظر المجلسة خالل جلساااااااااااة تحاورة في
 (.A/HRC/52/67بالواليةة جاويد رحمن )

 والفترة التي تلتها 2020حالة حقوق اإلنسان في بيالروس في الفترة التي  بقت االنتخابات الرئا ية لعام   

ي ان يقدم إليلة في تورتل ة إلى المفوض الساااااااام49/26طلب مجلس حقوق اإلنساااااااانة في قرارج   
ال انية والخمساااااااااااينة تقريرا  خطيا  شاااااااااااامال  عن حالة حقوق اإلنساااااااااااان في بيالروس في الفترة التي  ااااااااااابقت 

والفترة التي تلتهاة تعقبل جلسااااااااااة تحاورية. و ااااااااااينظر المجلس في تقرير    2020االنتخابات الرئا ااااااااااية لعام  
 خالل جلسة تحاور.( A/HRC/52/68المفوض السامي )

 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية  

ة تمديد والية لجنة التحقيق الدولية المساتقلة المعنية 49/27قرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   
تقدم إلى المجلس تقريرا  خطيا   بالجمهورية العربية الساااااااورية لفترة  ااااااانة واحدةة وطلب إلى لجنة التحقيق ان  

ثاا  خالل جلسااااااااااااااة تحااور في تورتال ال اانياة والخمسااااااااااااااين. وطلاب المجلسة في قرارج   ة إلى لجناة 50/19محادَّ
التحقيق ان تنظر في تحديل تقريرها عن العنف الجنساااااي والجنساااااانية مع اتباق نهج يراز على الضاااااحايا  

ة بما في ذلك بشااأن تو اايع نطاق الجهوت المبذولة والناجينة وان تسااعىة بوجل خانة إلى تقديم توةاايات

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/62
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من اجل تعزيز مشاااااااراة المراة مشاااااااراة ااملة ومتساااااااوية وهاتفة في الحياة الساااااايا ااااااية والعامة. و ااااااينظر  
 (.A/HRC/52/69المجلس في تقرير لجنة التحقيق )

 سانهيئات وآليات حقوق اإلن -5 

 اإلجراءات الخاةة  

ة التقرير المتعلق باالجتماق 2/102 ااايصون معروضاااا  على مجلس حقوق اإلنساااانة عمال  بمقررج  
السااااااانوي ال امن والعشااااااارين للمقررين الخاةاااااااينة والخبراء المساااااااتقلينة ور  ااااااااء األفرقة العاملة ل جراءات  

  A/HRC/52/70) 2022حزيران/يونيال    10إلى    6الخااةااااااااااااااة التاابعاة للمجلسة الاذي ُعقارد في الفترة من  
 (.A/HRC/52/70/Add.1و

 (. A/HRC/52/3و ينظر مجلس حقوق اإلنسان ايضا  في تقرير مرا الت اإلجراءات الخاةة )  

 المنتدى المعني بقضايا األقليات  

ة ان يواةاال المنتدى المعني بقضااايا األقليات عقد 19/23قرر مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   
 حول موضااوق   2022اانون األول/تيساامبر    2و   1اجتماعات  اانوية. وعقد المنتدى تورتل الخامسااة عشاارة في  

المنتمين   ا تعراضة وتأمل من جديدة وإةال ت الذارى السنوية ال الثون العتمات إعالن حقوق األشخان
إلى اقليات قومية او إثنية وإلى اقليات تينية ولغوية . و ااااااااااينظر المجلس في تقرير المقرر الخان المعني 

 (. A/HRC/52/71بقضايا األقليات الذي يتضمن التوةيات التي قدمها المنتدى في تورتل الخامسة عشرة ) 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والديمقراطية و ياتة القانون منتدى   

ة ان يصون موضااااااااااااااوق الدورة الرابعاة لمنتادى األمم 46/4قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج   
ة هو  تعزيز 2022المتحاادة لحقوق اإلنساااااااااااااااان والااديمقراطيااة و ااااااااااااااياااتة القااانونة المقرر عقاادهااا في عااام  

حو افضااالت التحديات والفرن . و اااينظر المجلس في تقرير الرئيس عن الديمقراطيات إلعاتة البناء على ن 
 (.A/HRC/52/72) 2022تشرين ال اني/نوفمبر  25و 24الدورة الرابعة للمنتدىة التي ُعقردت في 

 المحفل االجتماعي  

ة ان يجتمع المحفل االجتماعي لمدة يومي عمل 47/20قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااانة في قرارج  
وان يراز االجتماق على الممار اات الجيدة وقصا  النجا  والدروس المساتفاتة والتحديات   2022في عام 

ة تقاديم ة بييا 2028-2018المواجهاة في تنفياذ العقاد الادولي للعمالة  المااء من اجال التنمياة المسااااااااااااااتاداماة ة 
مسااااهمة في مجال حقوق اإلنساااان إلى الم تمر المعني با اااتعراض منتصاااف المدة للعقدة المقرر عقدج في  

إلى تقديم تقرير يتضاااااااامن ا ااااااااتنتاجاتل وتوةااااااااياتل إلى   2022االجتماعي لعام  ة وتعا المحفل2023عام 
ة الذي 2022اعي لعام المجلس في تورتل ال انية والخمسااااااااين. و ااااااااينظر المجلس في تقرير المحفل االجتم

 (.A/HRC/52/73) 2022تشرين ال اني/نوفمبر   4و 3ُعقرد في 

 اجتتعراض الدوري الشامل -6 

 تعزيز ةندوقي التبرعات طلية اال تعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق اإلنسان  

ة حلقة نقاش ر يعة المسااااااااتوى متاحة تماما  51/30نة عمال  بقرارج   اااااااايعقد مجلس حقوق اإلنسااااااااا 
لاشااااااااااااااخاان ذوي اإلعااقاةة ويتم فيهاا الترايز على إنجاازات ةاااااااااااااانادوقي التبرعاات ومماار اااااااااااااااتهماا الجيادة 

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/69
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/70
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الماضايةة والتفكير في مواةالة تحساين   15 وترو اهما المساتفاتة اثناء تنفيذ واليتيهما على مدى السانوات ال
األموال لتيساااااير مشااااااراة الدول الناميةة وال  ااااايما اقل البلدان نموا  والدول الجزرية الصاااااغيرة    ا اااااتخدام تلك

 (.الناميةة في جولة اال تعراض الدوري الشامل الرابعة )انظر المرفق

 7وعقد الفريق العامل المعني باال تعراض الدوري الشامل تورتل الحاتية واألربعين في الفترة من  
و ااااايصون معروضاااااا  على مجلس حقوق اإلنساااااانة في تورتل ال انية . 2022ال اني/نوفمبر  تشااااارين   18إلى 

النهااااائيااااة ال ااااااااااااااتعراضاااااااااااااااااات البحرين ) النتااااائج  وإكواتور (ة  A/HRC/52/4والخمسااااااااااااااينة العتماااااتهاااااة 
 (A/HRC/52/5  ة) ( وتونسA/HRC/52/6  ة) ( والمغربA/HRC/52/7  ة) ( وإندونيسياA/HRC/52/8ة)  

  والهند(ة  A/HRC/52/10والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشاااامالية ) (ة A/HRC/52/9وفنلندا ) 
 (A/HRC/52/11  ة) ( والجزائرA/HRC/52/12  ة) ( والفلبينA/HRC/52/13  ة) ( والبرازيلA/HRC/52/14 ة)  

 (.A/HRC/52/17وجنوب افريقيا )(ة A/HRC/52/16وهولندا )(ة A/HRC/52/15وبولندا )

المتعلق بطرائق وممار اااات عملية اال اااتعراض الدوري الشااااملة يعتمد   9/2وعمال  ببيان الرئيس   
المجلس نتائج اال اااااااتعراض في جلساااااااتل العامة باتخاذ مقرر موحد. وتشااااااامل النتائج تقارير الفريق العاملة 

تزامات الطوقية التي تتعهد بها لضاوق اال اتعراض بشاأن التوةايات و/او اال اتنتاجاتة واالوآراء الدولة مو 
والرتوت التي تقدمهاة قبل اعتمات النتائج في الجلساة العامةة على المساائل او القضاايا التي لم تعالتج معالجة  

 كا ية اثناء جلسة التحاور مع الفريق العامل.

 ين واألراضي العربية المحتلة األخرى حالة حقوق اإلنسان  ي  لسط -7 

 المستوطنات اإل رائيلية في األرض الفلسطينية المحتلةة بما فيها القدس الشرقيةة والجوالن السوري المحتل  

ة إلى المفوض السااااااااااامي ان يقدم إليل في تورتل 49/29طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج   
هاذا القرار. و ااااااااااااااينظر المجلس في تقرير المفوض السااااااااااااااامي ال اانياة والخمسااااااااااااااين تقريرا  عن تنفياذ احصاام  

(A/HRC/52/76.) 

 حقوق اإلنسان في الجوالن السوري المحتل  

ة إلى األمين العام ان يقدم إليل في تورتل ال انية 49/30طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج  
والخمسين تقريرا  عن مسألة حقوق اإلنسان في الجوالن السوري المحتل. و ينظر المجلس في تقرير األمين 

 (.A/HRC/52/77العام )

 متا عة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل  يينا -8 

 من جدول األعمال. 8لم تقدم اية تقارير في إطار البند  

العناااارية والتمييز العنااااري وجرن األجانب وما ذتاااال بذلك من عشااامال التعااااب  متا عة وتنفيذ إعالن   -9 
 وبرنامج عمل اذربان

انب  تعوة عالمية إلى اتّخاذ إجراءات ملمو ااااة للقضاااااء على العنصااااريةة والتمييز العنصاااارية وارا ية األج  
 وما يتصل بذلك من تعّصب وإلى التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل تيربان ومتابعتهما

ة  اااااايعقد مجلس حقوق اإلنسااااااان نقاشااااااا  لتخليد ذارى اليوم 77/205عمال  بقرار الجمعية العامة  
 (.الدولي للقضاء على التمييز العنصري )انظر المرفق
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 بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل تيربانالفريق العامل الحصومي الدولي المعني   

ة تجااديااد واليااة الفريق العاااماال الحصومي الاادولي 43/35قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   
المعني بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل تيربان لفترة ثالث  اااااانوات إضااااااا يةة وطلب إلى رئيس الفريق 

تورات الفريق. و اااااينظر المجلس في تقرير الفريق العامل عن تورتل العامل ان يقدم إليل تقريرا   ااااانويا  عن 
 (.A/HRC/52/78) 2022تشرين األول/اكتوبر  21إلى  10العشرينة المعقوتة في الفترة من 

ريض على العنف وممار اااااتل  مصافحة التعصاااااب والتنميط السااااالبي والوةااااام والتمييز تجاج األشاااااخان والتح  
 ضدهم بسبب الدين او المعتقد

ة إلى المفوض الساااااااااامي ان يعّد ويقدم إليلة في 49/31طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج   
تورتل ال انية والخمساااينة تقرير متابعة شاااامال  يتضااامن ا اااتنتاجات مفصااالة ا اااتناتا  إلى المعلومات المقدمة  

من  8و  7والتادابير المتخاذة لتنفياذ خطاة العمال المشااااااااااااااار إليهاا في الفقرتين  من الادول عن الجهوت المباذولاة 
القرارة وآراء بشااأن تدابير المتابعة الممصنة لمواةاالة تحسااين تنفيذ تلك الخطة. و ااينظر المجلس في تقرير 

 (.A/HRC/52/79المفوض السامي )

 المساعدة التقنية وبناء القدرات -10 

 التعاون مع اوارانيا ومساعدتها في مجال حقوق اإلنسان  

ة جلساة تحاور يقدم المفوض الساامي اثناءها 47/22 ايجري مجلس حقوق اإلنساانة عمال  بقرارج   
السااامية   امام الدول األعضاااء في المجلس والمراقبين عرضااا  شاافويا  يتناول  يل ا ااتنتاجات تقرير المفوضااية

 عن حالة حقوق اإلنسان في اوارانيا.

 المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان في جمهورية افريقيا الو طى  

ة تجديد والية الخبير المساااتقل المعني بحالة حقوق 51/37قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج   
. وعمال  بالقرار نفساااالة  اااايعقد المجلس حوارا  ر يع اإلنسااااان في جمهورية افريقيا الو ااااطى لمدة  اااانة واحدة

المسااااااتوى لتمصينل من تقييم التطورات في حالة حقوق اإلنسااااااان على ارض الواقعة مع الترايز بوجل خان  
 على حالة األطفال.

 المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية  

ة تجديد والية فريق الخبراء الدوليين المعني بجمهورية  36/ 51اإلنسااانة في قرارج    قرر مجلس حقوق  
الكونغو الديمقراطيةة وطلب إلى فريق الخبراء الدوليين ان يقدم إليل تحدي ا  شاافويا  في تورتل ال انية والخمسااين.  

تحاور معززة اثناء   وطلب المجلسة في القرار نفساااااااالة إلى المفوض السااااااااامي ان يقدم إليلة في إطار جلسااااااااة 
الدورة نفسهاة تحدي ا  شفويا  عن حالة حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و يعقد المجلس جلسة  

 تحاور معززة ينظر خاللها في التحدي ين الشفويين للمفوضة السامية وفريق الخبراء الدوليين. 

 ق اإلنسانتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقو   

ة إلى المفوض السااااااااامي ان يقدمة على ا اااااااااس  36/28طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج   
 اااانوية عرضااااا  شاااافويا  يقدم  يل لمحة عامة عن الجهوت المبذولة في مجال المساااااعدة التقنية وبناء القدرات  

مة من جانب    ومعلومات عن النجاحات وافضااال الممار اااات والتحديات في هذا المجالة وال  ااايما تلك المقدَّ
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المفوضاية الساامية لحقوق اإلنساان ووااالت األمم المتحدة المعنية. و ايساتمع المجلس إلى العرض الشافوي 
 للمفوض السامي.

وفي القرار نفساااااالة طلب مجلس حقوق اإلنسااااااان إلى رئيس مجلس امناء ةااااااندوق األمم المتحدة  
نساااااااااان ان يقدم إلى المجلسة على ا ااااااااااس  ااااااااانوية للتبرعات من اجل التعاون التقني في ميدان حقوق اإل

 (.A/HRC/52/80تقريرا  شامال  عن عمل المجلس. و ينظر المجلس في تقرير الرئيس )

 المساعدة التقنية وبناء القدرات يف مجال حقوق اإلنسان في مالي  

ة تمديد والية الخبير المسااااتقل المعني بحالة حقوق 49/34رج  قرر مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرا 
اإلنساااااااااااااان في مالي لفترة  ااااااااااااانة واحدةة وطلب إلى الخبير المساااااااااااااتقل ان يقدم إليل تقريرا  في تورتل ال انية 

 (.A/HRC/52/81والخمسين. و ينظر المجلس في تقرير المصلف الجديد بالواليةة عليون تين )

ة  اايعقد المجلس جلسااة تحاور بحضااور الخبير المسااتقل ومم لي الحصومة 49/34وعمال  بالقرار   
االنتقالية في مالي من اجل تقييم تطور حالة حقوق اإلنسااااااااااااان في البلدة مع إيالء اهتمام خان لقضااااااااااااايا 

 واحترام  ياتة القانون.حماية الحيز المدني 

 المساعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السوتان  

ة إلى المفوضاااية الساااامية ان تقدم إليلة في تورتل 49/35طلب مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج   
ال انية والخمساااااينة تقريرا  شاااااامال  عن تقديم المسااااااعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب الساااااوتانة تعقبل جلسااااة  

 (.A/HRC/52/82ور. و ينظر المجلس في تقرير المفوضية السامية )تحا

 تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق اإلنسان في ليبيا  

الحقائق بشاااأن ليبيا لفترة ة تمديد والية بع ة تقصاااي 50/23قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  
نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تساااااااااااااعة اشاااااااااااااهر لكي تقدم توةاااااااااااااياتها الختاميةة وطلب إليها ان تقدم إلى 
المجلسة خالل جلساااة تحاور ُتعقد اثناء تورتل ال انية والخمساااينة تقريرها النهائي عن حالة حقوق اإلنساااان 

الملمو ااة والختامية للساالطات الليبية. و ااينظر المجلس   في ليبياة مع الترايز بشااصل خان على توةااياتها
 خالل جلسة تحاور.( A/HRC/52/83في تقرير بع ة تقصي الحقائق )

https://undocs.org/ar/A/HRC/52/80
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/81
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/82
https://undocs.org/ar/A/HRC/52/83
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حلقااات النقااال والمناااتشااااااااااات األخرى المقرر عقاادهااا خالل الاادورة الثااانيااة   
 سانوالخمسين لمجلس حقوق اإلن

 حلقة النقاش/المناقشة الوالية

حلقة النقاش الساااااااااااانوية الر يعة المسااااااااااااتوى بشااااااااااااأن تعميم مراعاة حقوق   16/21قرار مجلس حقوق اإلنسان 
اإلنسااااان حول موضااااوق  تأمل في خمس  اااانوات من ا ااااتراتيجية األمم  

ر ااااام مخطط للخطوات التالية   (ت  2030المتحدة للشاااااباب )شاااااباب عام  
 )متاحة لاشخان ذوي اإلعاقة(

ة المساااتوى المنظمة ال  ااانتين بشاااأن مساااألة عقوبة حلقة النقاش الر يع 48/9و 26/2قرارا مجلس حقوق اإلنسان 
اإلعدامة وموضااوعها  انتهاكات حقوق اإلنسااان المتصاالة بالعمل بعقوبة 
اإلعدامة وخاةاااااااااااااة  يما يتعلق باقتصاااااااااااااار تطبيق عقوبة اإلعدام على 

 اخطر الجرائم  )متاحة لاشخان ذوي اإلعاقة(

ر يعة المسااااااتوى بشااااااأن إنجازات ةااااااناتيق التبرعات طلية  حلقة النقاش   51/30قرار مجلس حقوق اإلنسان 
اال ااتعراض الدوري الشااامل التابعة لمجلس حقوق اإلنسااان وممار اااتها  

 الجيدة وترو ها المستفاتة )متاحة لاشخان ذوي اإلعاقة(

الساانوية الخامسااة  اجتماق ر يع المسااتوى لمدة يوم اامل لالحتفال بالذارى  49/8قرار مجلس حقوق اإلنسان 
 وال الثين إلعالن الحق في التنمية )متا  لاشخان ذوي اإلعاقة( 

اجتماق  اااااااانوي ليوم اامل بشااااااااأن حقوق الطفل حول موضااااااااوق  حقوق   49/20و 19/37و 7/29قرارات مجلس حقوق اإلنسان 
 الطفل والبيئة الرقمية  )متا  لاشخان ذوي اإلعاقة(

مناقشاااااااة تحاورية  ااااااانوية بشاااااااأن حقوق األشاااااااخان ذوي اإلعاقة حول   49/12و 7/9قرارا مجلس حقوق اإلنسان 
موضااااااوق  نظم الدعم الرامية إلى افالة إتماج األشااااااخان ذوي اإلعاقة 
في المجتمع المحلية بما في ذلك او اااااااااايلة للبناء من اجل المسااااااااااتقبل  

)متاحة  ( 19-بشاااااااصل افضااااااال بعد جائحة مرض فيروس اورونا )كوفيد
 لاشخان ذوي اإلعاقة(

 مناقشة لالحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري  77/205قرار الجمعية العامة 
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