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 الشروح  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -1 

 موعد ومصان انعقات الدورة  

  8أيلول/ساااااااابتمبر إل    13ساااااااايعقد مجلس حقوق اإلنسااااااااان تورته ال امنة واألربعين في الفترة من  -1
 في مصتب األمم المتحدة بجنيف. ويمصن أن يخضع هذان التاريخان للتغيير. 2021تشرين األول/أكتوبر 

 تكوين مجلس حقوق اإلنسان  

االتحات الروسااااي  ت  (1)من الدول التالي  يتألف مجلس حقوق اإلنسااااان في تورته السااااابعة واألربعين -2
(؛ وإنااادونيسااااااااااااااياااا  2022(؛ وألماااانياااا )2021(؛ وإريترياااا )2022(؛ وأرمينياااا )2021(؛ واألرجنتين )2023)
(؛ وباكساااااااتان  2021(؛ وإيطاليا )2023(؛ وأوارانيا )2023(؛ وأوزبصساااااااتان )2021(؛ وأوروغواي )2022)
(؛ وبوراينا فاسااااااو 2021(؛ وبنغالتش )2021؛ وبلغاريا )(2022(؛ والبرازيل )2021(؛ والبحرين )2023)
(؛ وتوغو  2021(؛ وتشاااااااااااااايصياا )2023المتعادتة القومياات( ) -(؛ وبوليفياا )تولاة  2022(؛ وبولنادا )2021)
(؛ والااادانمر   2022(؛ وجمهورياااة اورياااا )2022(؛ وجزر ماااارلااااااااااااااااال )2021(؛ وجزر البهااااماااا )2021)
(؛ وغابون  2023(؛ والصااااااااين )2021(؛ والصااااااااومال )2022)(؛ والسااااااااوتان  2023(؛ والساااااااانغال )2021)
(؛ و يجي 2022البوليفاااارياااة( )  -(؛ وفنزويال )جمهورياااة  2021(؛ والفلبين )2023(؛ وفرنسااااااااااااااااا )2023)
(؛ والمصسااااااااااااااياك  2022(؛ وليبيااا )2023(؛ واوت تيفوار )2023(؛ واوبااا )2021(؛ والكاااميرون )2021)
(؛ وموريتاانيا  2023دة لبريطاانياا العظم  وآيرلنادا الشااااااااااااااماالياة )(؛ والمملكاة المتحا2023(؛ ومالوي )2023)
(؛  2022(؛ وهولناادا )2021(؛ والهنااد )2023(؛ ونيبااال )2021(؛ والنمساااااااااااااااا )2022(؛ وناااميبيااا )2022)

 (.2022واليابان )

 مصتب مجلس حقوق اإلنسان  

 2020ول/تيساااااامبر  اانون األ   16انتخب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في جلسااااااته التنظيمية المعقوتة في   - 3
ة أعضااء  2021حزيران/يونيه   7لابا//فبراير و  8اانون ال اني/يناير و  15وجلسااته التنظيمية المعقوتة في 

ااانون   31ااانون ال ااني/ينااير إل    1المصتاب التاالياة أسااااااااااااااماا هم لجولتاه الخاامساااااااااااااااة عشاااااااااااااارة الممتادة من 
 ت2021األول/تيسمبر 

 نزهة لميم خان ) يجي( الرئيس

 كيفا لورين بين )جزر البهاما( الرئيسنواب 

 ( 2) يبيان محمد صالح )الصومال( 

 يوري بوريسوف ستير  )بلغاريا(  

 مونيك ت. غ. فان تالين )هولندا( نائبة الرئيس المقررة

  

 تولة في نهاية السنة المبينة بين قوسين. التنتهي مدة عضوية  (1)
ة يبيان محمد صاالح )الصاومال( ليحل  2021حزيران/يونيه   7انتخب مجلس حقوق اإلنساان في اجتماعه التنظيمي الذي عقد في  (2)

 محل علي بن أبي طالب عبد الرحمن محموت )السوتان(.
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 اختيار المصلفين بالواليات وتعيينهم  

للفقرة   -4 اإلنساااااااااااااااااااان    47وفقااااااار  مجلس حقوق  قرار  والفقرة  5/1من مرفق  قرار   22ة  مرفق  من 
ة سااااايقترح  PRSTOS/14/2ة وبيان الرئيس  6/102ة والمتطلبات الوارتة في مقرر المجلس  16/21 المجلس

ة وأحمد  يصااااااال محمد )ماليزيا(ة  (3) الفريق االساااااااتشااااااااري الميلف من مصساااااااوليساااااااي نكوساااااااي )جنوب أفري يا(
)الساااااالفاتور(ة وتمارا ماوهيني )كندا( عل  رئيس المجلس قائمة بالمرلااااااحين    وجواكوين ألكسااااااندر مازا مارتيلي

للوظائف التاليةت )أ( المقرر الخاص في مجال الحقوق ال قا ية؛ )ب( عضاااو من تول أمريصا الالتينية ومنطقة  
ميسسات  البحر الكاريبي في الفريق العامل المعني بمساألة حقوق اإلنساان والشاراات عبر الوطنية وغيرها من  

األعمال؛ )ج( عضااااو من تول أمريصا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضااااار في فريق الخبراء العامل المعني  
 بالمنحدرين من أصل أفريقي )أصبحت الوظيفة لاغرة بشصل غير متوقع بسبب استقالة عضو حالي(.

  ة 1/ 5لس حقوق اإلنسااااااااان من مرفق قرار مج   53و   52ووفقار لإلجراء المنصااااااااوص عليه في الفقرتين   - 5
سيصتمل تعيين المصلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة بعد موافقة المجلس عليهم. وسُيعيَّن المصلفون  

 بالواليات المذاورة قبل نهاية الدورة ال امنة واألربعين.

 انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان  

ة ساااااااااااتنتهي فترة والية أربعة من أعضااااااااااااء اللجنة  18/121نساااااااااااان  عمالر بمقرر مجلس حقوق اإل -6
 . 2021أيلول/سبتمبر  30االستشارية في 

وسااااينتخب مجلس حقوق اإلنسااااانة في تورته ال امنة واألربعينة أعضاااااء في اللجنة االسااااتشااااارية   -7
جموعة لشااااغل أربعة مقاعد لاااااغرة عل  النحو التاليت عضااااو من مجموعة الدول األفري يةة وعضااااو من م

تول آساايا والمحيا الهات ة وعضااو من مجموعة تول أمريصا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبية وعضااو من 
 مجموعة تول أوروبا الغربية وتول أخرى.

ة أعضاااااااااااااااء اللجنة  5/1من مرفق قرارج   70وسااااااااااااااينتخب مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة عمالر بالفقرة   -8
)انظر    لاااااحين المقدمة أساااااما هم وفقار للشااااارو/ المتفق عليهااالساااااتشااااااريةة باالقتران السااااارية من قائمة المر 

A/HRC/48/84). 

 تقرير الدورة  

سااُيعرض عل  مجلس حقوق اإلنسااانة في نهاية تورته ال امنة واألربعينة مشاارون تقرير يتضاامن  -9
 ملخصار تقنيار لمداوالت الدورة من أجل اعتماتج.

 سامية لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين العام التقرير السنوي لمفّوضة األمم المتحدة ال  - 2 

م جميع تقارير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية   -10 تُقدَّ
من جدول األعمالة الذي يظل بندار مفتوحار  2لحقوق اإلنساااااااااان )المفوضاااااااااية( واألمين العام في إطار البند  

طوال الدورة. وساااينظر مجلس حقوق اإلنساااان في هذج التقارير في إطار بنوت جدول األعمال ذات الصااالةة  
 حسب االقتضاء. وسُيحدت توقيت تقديمها في برنامج العمل.

  

الصاااااااترة عن الكاميرونة حلت مصسااااااوليسااااااي نكوسااااااي )جنوب أفري يا(    2021حزيران/يونيه   11عمالر بالمذارة الشاااااافوية الميرخة   (3)
 األفري يةة محل ماكايال أحمد )تشات( في الفريق االستشاري. الدولميقتارة بصفتها منسقة مجموعة 
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 تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق اإلنسان في سري النكا  

تعزز رصاااااااادها لحالة حقوق  ة إل  المفوضااااااااية أن  46/1طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج  -11
اإلنسااااااان في سااااااري النكا وإبالغها عنهاة بما في ذلك التقدم المحرز في المصااااااالحة والمساااااااءلةة وأن تقدم  
تقريرار لااافويار إل  مجلس حقوق اإلنساااان في تورته ال امنة واألربعين. وساااوف يساااتمع المجلس إل  التحدي   

 الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

 ان وحمايتها في نيصاراغواتعزيز حقوق اإلنس  

ة إل  المفوضااااااااة السااااااااامية أن تقدم إليه في تورته  46/2طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج  -12
ال امنة واألربعين تحدي ار لاااااافويار عن حالة حقوق اإلنسااااااان في نيصاراغوا. وساااااايسااااااتمع المجلس إل  التحدي   

 الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية.

 حالة حقوق اإلنسان في إقليم تيجراي في إثيوبيا  

ة إل  المفوضاااة الساااامية أن تقدم إل  المجلس في 47/13طلب مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -13
تورته ال امنة واألربعين تحدي ار لاااافويار عن حالة حقوق اإلنسااااان في إقليم تيجراي والتقدم المحرز في سااااياق  

المفوضاية واللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنساان. وسايساتمع المجلس إل  التحدي   التحقيق المشاتر  الذي تجريه 
 الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية خالل جلسة تحاور معزز.

 حالة حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينغيا وغيرهم من األقليات في ميانمار   

مرة لجمع األتلة عل  أخطر  ة إنشااء آلية مساتقلة مسات39/2قرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   -14
وتوحيادهاا وحفظهاا وتحليلهاة    2011الجرائم الادولياة وانتهااكاات القاانون الادولي المرتكباة في مياانماار مناذ عاام  

وإعدات ملفات بغية تيساااير وتساااريع اتخاذ إجراءات جنائية عاتلة ومساااتقلةة وفقار لمعايير القانون الدولية في 
إقليمية أو تولية لديها أو قد يصون لديها في المستقبل اختصاص للنظر  محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو  

في هذج الجرائمة وفقار للقانون الدولي. وفي القرار نفسااااااااااهة قرر المجلس أيضااااااااااار أن عل  ا لية أن تقدم إل   
ر  المجلس تقارير سااانوية عن أنشاااطتها الرئيساااية. وساااينظر المجلس في تقرير آلية التحقيق المساااتقلة لميانما 

(A/HRC/48/18.) 

 تعزيز التعاون والمساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان في جمهورية فنزويال البوليفارية  

ة إل  المفوضااااااااة السااااااااامية أن تقدم إليه في تورته  45/2طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج  -15
ية فنزويال البوليفارية. وسااااااينظر ال امنة واألربعين تقريرار خطيار لااااااامالر عن حالة حقوق اإلنسااااااان في جمهور 

 (.A/HRC/48/19المجلس في تقرير المفوضة السامية )

 حالة حقوق اإلنسان في اليمن  

ة تجادياد والياة فريق الخبراء الادوليين واإلقليميين  45/15قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   -16
 خطيار لااااااامالر في تورته ال امنة واألربعينة  البارزين لفترة ساااااانة أخرىة وطلب إل  الفريق أن يقدم إليه تقريرار 

 (.A/HRC/48/20تع به جلسة تحاور. وسينظر المجلس في تقرير الفريق )
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تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساااانل المدنية والساااياالاااية واواتجاااايية واوجتماةية والثقا يةل  ما      -3 
 ذلك الحق    التنمية

 لثقا يةالحقوق اواتجايية واوجتماةية وا  

كفالة حصاول جميع البلدان عل  اللقاحات بشاصل منصاف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناساب وعل  نطاق    
 (19-عالمي للتصدي لجائحة مرض فيروس اورونا )كوفيد

ة إل  المفوضاة الساامية أن تقدم تحدي ار لافويار عن 46/14طلب مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج   -17
بأسااااااعار مناساااااابة وفي    19-حقوق اإلنسااااااان من جراء عدم توافر وتوزيع لقاحات اوفيد  ا ثار المترتبة عل 

الوقت المناساااااب وبطريقة منصااااافة ولااااااملةة وعن تعمق أوجه عدم المسااااااواة بين الدولة بما في ذلك أوجه 
الضاعف والتحديات ذات الصالةة وتأثير ذلك عل  حق الجميع في التمتع بأعل  مساتوى ممصن من الصاحة  

 ية والعقلية. وسيستمع المجلس إل  التحدي  الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية.البدن

الحصول عل  األتوية واللقاحات في سياق حق ال فرت في التمتع بأعل  مستوى ممصن من الصحة البدنية    
 والعقلية

ق مع  ة إل  المفوضاااااة الساااااامية أن تعقدة بالتنساااااي41/10طلب مجلس حقوق اإلنساااااانة في قرارج  -18
منظمة الصااحة العالميةة حلقة تراسااية لمدة يوم اامل ُتعقد بين تورتين بشااأن الممارسااات الجيدة والتحديات  
الرئيساااااية والتطورات الجديدة المتعلقة بتيساااااير الحصاااااول عل  األتوية واللقاحات باعتبار ذلك من المصونات  

بدنية والعقليةة وأن تقدم إل  المجلس  األساااسااية لحق ال فرت في التمتع بأعل  مسااتوى ممصن من الصااحة ال
في تورته الساااااتسااااة واألربعين تقريرار عن الحلقة الدراسااااية في لااااصل موجز. وسااااُتعرض عل  المجلس مذارة  

 (.A/HRC/48/24األمانة بشأن تقرير المفوضة السامية )

 الحقوق ال قا ية وحماية التراث ال قافي  

ة إل  المفوضاااااة الساااااامية أن تعقد حلقة عمل في 37/17طلب مجلس حقوق اإلنساااااانة في قرارج  -19
جنيف لمدة يومين بمشااااااااراة خبراء من جميع مناطق العالم لوضاااااااع األتوات المناسااااااابة لنشااااااار نهج لحماية  
التراث ال قااافي وترميمااه والحفااا  عليااه ويعزز االحترام العااالمي للحقوق ال قااا يااة من قباال الجميعة وأن تقادم  

ة ُأجِّلت  45/113لس في تورته الساااااااتسااااااة واألربعين. وتمالاااااايار مع مقرر المجلس  تقريرار عن ذلك إل  المج
. وسااااااااااااااُيعرض  2021حزيران/يونيه  15و  14حلقة العمل التي تدوم يومين؛ وُعقِّدت في نهاية المطاف في 

 (.A/HRC/48/40عل  المجلس تقرير المفّوضة السامية )

 ات الصرف الصحيحق اإلنسان في مياج الشرب المأمونة وحقه في خدم  

ة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحق اإلنسااااااان  42/5قرر مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج   -20
في مياج الشاااارب المأمونة وحقه في خدمات الصاااارف الصااااحي لفترة ثالث ساااانواتة وطلب إليه أن يواصاااال  
موافااااتاااه بتقرير ساااااااااااااانوي. وسااااااااااااااينظر المجلس في تقاااارير المصلف الجااادياااد باااالوالياااةة بيااادرو أروخو أغوتو  

(A/HRC/48/50 وAdd.1-4.) 

 إتارة الموات والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيار   

ة أن يمدت لفترة ثالث سااانوات والية المقرر الخاص  45/17قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -21
لتخلص منها بطريقة  المعني با ثار المترتبة في مجال حقوق اإلنسااااان عل  إتارة الموات والنفايات الخطرة وا
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ساليمة بيئيارة وتعا المقرر  الخاص إل  أن يقدم إليه تقارير وفقار لبرنامج عمله. وساينظر المجلس في تقارير  
 (.A/HRC/48/61المصلف بالواليةة ماراوس أوريانا )

 الحقوق المدنية والسياالية  

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق االحتجاجات السلمية  

ة أن يعقد أثناء تورته ال امنة واألربعينة حلقة نقاش  44/20مجلس حقوق اإلنسانة في قرارج  قرر  -22
بشااااااااأن تعزيز حقوق اإلنسااااااااان وحمايتها في سااااااااياق االحتجاجات الساااااااالميةة مع الترايز بوجه خاص عل   

 المرفق(. اإلنجازات والتحديات المعاصرة؛ وسيعقد المجلس حلقة نقاش بشأن هذا الموضون )انظر 

 االستنكاف الضميري من الخدمة العسصرية  

ة إل  المفوضاااااااااااااية أن تعدَّ تقريرار تحليليار ال أربع  20/2طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااااااانة في قرارج  -23
سااااانوات يتناول مساااااألة االساااااتنكاف الضاااااميري من الخدمة العساااااصريةة وال سااااايما المساااااتجدات والممارسااااات  

 (.A/HRC/48/27في تقرير المفوضية )الفضل  والتحديات المتب ية. وسينظر المجلس 

 مسألة عقوبة اإلعدام  

ة إل  األمين العام أن يواصاااااال موافاته بملحق  18/117طلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في مقررج  -24
سانوي للتقرير الذي يقدمه ال خمس سانوات بشاأن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضامانات التي تكفل حماية حقوق  

العااااام أن يصرس ملحق  42/24اإلعاااادام. وطلااااب المجلسة في قرارج  من يواجهون عقوبااااة   ة إل  األمين 
لمساااااااااااااااألااة ا ثااار التي تترتااب في مراحاال مختلفااة من فرض وتطبيق هااذج العقوبااة عل  تمتع   2021 عااام

األلااخاص الذين يواجهون هذج العقوبة وغيرهم من األلااخاص المتأثرين بها بحقوق اإلنسااان الخاصااة بهمة  
تمام خاص  ثار انعدام الشافا ية في تطبيق عقوبة اإلعدام وفرضاها عل  صاعيد التمتع بحقوق  مع إيالء اه

بتقرير األمين العام الذي ُيقدم   2021اإلنسااااااان. وسااااااُتعر ض عل  المجلس مذارة األمانة بشااااااأن ملحق عام  
 (.A/HRC/48/29كل خمس سنوات )

تتناول حلقة النقاش الر يعة المسااااتوى    أيضااااارة أن  42/24وقرر مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج  -25
التي تُنظَّم ال سانتين المقرر عقدها أثناء الدورة السااتساة واألربعين لمجلس حقوق اإلنساان مساألة انتهاكات  
حقوق اإلنسااااااااااان المتصاااااااااالة بالعمل بعقوبة اإلعدامة وال ساااااااااايما  يما يتعلق بما إذا اان للعمل بها أثر راتن  

ُيعرض عل  المجلس تقرير المفّوضااااااية بشااااااأن حلقة النقاش التي تُنظَّم ال يخص معدل الجريمة. وساااااا  يما
 (.A/HRC/48/38سنتين )

 الحق في الخصوصية في العصر الرقمي  

ة إل  المفوضاااااة الساااااامية أن تنظم حلقة تراساااااية 42/15طلب مجلس حقوق اإلنساااااانة في قرارج  -26
صاااااااااااطناعية بما في ذلك تكنولوجيات التنميا وصااااااااااانع  للخبراء تدوم يومار واحدار عن ايفية تأثير الذااء اال

القرار آليار وتكنولوجيات التعلم ا لية عل  التمتع بالحق في الخصااااااوصااااااية في حالة عدم وجوت ضاااااامانات  
مناسابة. وطلب أيضاار إل  المفوضاة الساامية أن تعد تقريرار مواضايعيار عن هذج المساألة وتقدمه إل  المجلس  

 (.A/HRC/48/31ين. وسُيعرض عل  المجلس تقرير المفّوضة السامية )في تورته الخامسة واألربع
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 المشاراة في الشأن السياسي والعام عل  قدم المساواة بين الجميع  

ة إل  المفوضاااااااااية أن تعدة بالتشااااااااااور مع الدول  39/11طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج   -27
ٍة عن الممارسااااات الجيدة والتحديات التي تواجهها  وجميع الجهات المعنية األخرى ذات الصاااالةة تقرير متابع

الدول في اتّبان المبات  التوجيهية المتعلقة بتنفيذ الحق في المشاااااااااراة في الشاااااااايون العامةة وأن تقدمه إل   
المجلس في تورته ال امنة واألربعين. وسااااااااااااُتعرض عل  المجلس مذارة األمانة بشااااااااااااأن تقرير المفوضااااااااااااية  

(A/HRC/48/33.) 

 حرية الرأي والتعبير   

ة إل  المفوضاااااااية أن تعد تقريرار عن الممارسااااااات  44/12طلب مجلس حقوق اإلنساااااااانة في قرارج  -28
الجيدة لوضاع أطر معيارية وطنية تعزز الوصاول إل  المعلومات التي تحتفب بها الكيانات العامة وأن تقدم  

جلس مذارة األمانة بشاااااأن تقرير المفوضاااااية  إليه التقرير في تورته الساااااابعة واألربعين. وساااااُتعرض عل  الم
(A/HRC/48/37.) 

 ألصال الرق المعاصرة  

ت مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج  -29 ة والياة المقرر الخااص المعني باألااااااااااااااصاال الرق  42/10جادَّ
المعاصااااارةة بما في ذلك أسااااابابها وعواقبهاة لفترة ثالث سااااانواتة وطلب إل  المقرر الخاص أن يقدم تقارير  

نفيذ واليته إل  المجلس وفقار لبرنامج عمله الساااااااااااانوي. وسااااااااااااينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة  عن ت
 (.A/HRC/48/52تومويا أوبوااتا )

 االحتجاز التعسفي  

ة تمادياد والياة الفريق العاامال المعني بااالحتجااز  42/22قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج  -30
 (.A/HRC/48/55وسينظر المجلس في تقرير الفريق العامل ) التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى.

 حاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي  

ة تمديد والية الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء  45/3قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -31
. وسااينظر 7/12قرار المجلس   القسااري أو غير الطوعي لفترة ثالث ساانوات أخرىة وفقار لمحصام الوارتة في

 (.Add.1و A/HRC/48/57المجلس في تقريري الفريق العامل )

 الح يقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار   

ة أن يمدت لفترة ثالث سااانوات والية المقرر الخاص  45/10قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -32
ت عدم التكرارة وطلب إل  المقرر الخاص أن يواصااااااااااال  المعني بتعزيز الح يقة والعدالة والجبر وضاااااااااااامانا

تقاديم تقاارير ساااااااااااااانوياة إل  المجلس. وسااااااااااااااينظر المجلس في تقاارير المصلف باالوالياةة فاابياان ساااااااااااااااالفيولي  
(A/HRC/48/60 وAdd.1-2.) 

 الحق    التنمية  

 الحق في التنمية  

ساااااااانتين بشااااااااأن الحق في ة تنظيم حلقة نقاش ال 42/23قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااانة قي قرارج  -33
التنمية. وفي القرار نفسااااااااااهة طلب إل  المفوضااااااااااية أن تعد تقريرار عن حلقة النقاش وتقدمه إل  المجلس في 
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تورته السااااااتساااااة واألربعين. وساااااُيعرض عل  المجلس تقرير المفّوضاااااية بشاااااأن حلقة النقاش التي تُنظَّم ال 
 (.A/HRC/48/22سنتين والتي ُعقِّدت خالل تورته الخامسة واألربعين )

ة في التقرير  75/182وقرار الجمعية العامة    45/6وسااينظر مجلس حقوق اإلنسااانة عمالر بقرارج   -34
 (.A/HRC/48/26الموحد لممين العام والمفوضة السامية بشأن الحق في التنمية )

ة أن يمدت لفترة ثالث سااااااااااانوات والية المقرر الخاص  23/ 42وقرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااانة في قرارج  - 35
 (. A/HRC/48/56المعني بالحق في التنمية. وسينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة سعد الفرارجي ) 

الخبرة  وقرر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في القرار نفساااااااااهة إنشااااااااااء آلية خبراء فرقية تمد المجلس ب -36
المواضااااايعية  يما يتعلق بالحق في التنمية للبح  عن أفضااااال الممارساااااات وتحديدها ومشااااااراتها مع الدول  
األعضاء وتعزز إنفاذ الحق في التنمية في العالم بأسرج. وسينظر المجلس في التقرير السنوي  لية الخبراء  

 (. A/HRC/48/62بشأن الحق في التنمية )

ة سااااينظر مجلس حقوق اإلنسااااان في الدراسااااة المواضاااايعية التي أجرتها آلية 45/6وعمال بالقرار   -37
الخبراء المعنيااة بااالحق في التنميااة بشاااااااااااااااأن تفعياال الحق في التنميااة لتحقيق أهااداف التنميااة المسااااااااااااااتاادامااة  

(A/HRC/48/63.) 

ة في تقرير الفريق  45/6و  42/23و  39/9و  9/3وسااينظر مجلس حقوق اإلنسااانة عمالر بقراراته  -38
 (.A/HRC/48/64العامل المعني بالحق في التنمية عن تورته الحاتية والعشرين )

 حقوق الشعوب و ئات محدية من الجماعات واأل راي  

 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  

ة عقد حلقة نقاش لنصاااااااف يوم بشاااااااأن حقوق الشاااااااعوب  8/ 18قرر مجلس حقوق اإلنساااااااانة قي قرارج   - 39
ة أن يصون موضااااااااااااون حلقة النقاش المقرر عقدها في تورته ال امنة  12/ 45المجلسة في قرارج  األصاااااااااااالية. وقرر 

ة مع الترايز بشااااصل خاص  19- واألربعين هو حالة حقوق اإلنسااااان للشااااعوب األصاااالية التي تواجه جائحة اوفيد 
 نظر المرفق(. عل  الحق في المشاراة. وسيعقد المجلس حلقة نقاله السنوية لنصف يوم بشأن هذا الموضون )ا 

أيضااارة إل  المفوضااة السااامية أن تواصاال تقديم تقرير    12/ 45وطلب مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج  - 40
سااااانوي إل  المجلس بشاااااأن حقوق الشاااااعوب األصااااالية يتضااااامن معلومات عن التطورات ذات الصااااالة في هيئات  

المقر وفي الميدان والتي تسااهم في تعزيز  حقوق اإلنساان وآلياتها وعن األنشاطة التي تضاطلع بها المفوضاية في 
أحصام إعالن األمم المتحدة بشااااااأن حقوق الشااااااعوب األصاااااالية وفي احترامها وتطبيقها عل  نحو ااملة وأن تتابع  

 (. A/HRC/48/30فعالية هذا اإلعالن. وسينظر المجلس في تقرير المفوضة السامية ) 

د مائدة مسااتديرة بين الدورات بشااأن الخطوات  ة عق42/19وقرر مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج  -41
الممصن اتخاذها لتعزيز مشااراة مم لي الشاعوب األصالية وميساسااتها في اجتماعات المجلس بشاأن المساائل  

لت المائدة المساااتديرة بين الدورات؛ وُعقِّدت في نهاية 45/113التي تمساااها. وتمشااايار مع مقرر المجلس   ة ُأجِّ
. وساااُتعرض عل  المجلس مذارة األمانة بشاااأن تقرير المائدة المساااتديرة  2021تموز/يوليه    16المطاف في 

(A/HRC/48/41.) 

ة تجااديااد واليااة المقرر الخاااص المعني بحقوق  42/20وقرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   -42
وفقار   الشااااعوب األصاااالية لفترة ثالث ساااانواتة وطلب إل  المقرر الخاص أن يقدم إليه تقريرار عن تنفيذ واليته

لبرنامج عمله السااااااااانوي. وساااااااااينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة خوساااااااااي فرانسااااااااايساااااااااصو االي تزاي  
(A/HRC/48/54.) 
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 حقوق الطفل  

ة ترايز اجتماعه الساااااااانوي المقبل الذي يدوم يومار  45/30قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج  -43
تدامةفة وطلب إل  المفوضاااااااااية أن تعد عن ذلك  كامالر عل  موضاااااااااون فحقوق الطفل وأهداف التنمية المسااااااااا

االجتماان تقريرار موجزار وتقادماه إل  المجلس في تورتاه ال اامناة واألربعين. وسااااااااااااااُيعرض عل  المجلس تقرير 
 (.A/HRC/48/23المفوضية عن االجتمان )

لاذارى الساااااااااااااانوية  تعزيز وحمااياة حقوق اإلنسااااااااااااااان للمرأة والفتااة في حااالت النزان وماا بعاد انتهااء النزان في ا  
 (2000) 1325العشرين لقرار مجلس األمن 

ة إل  المفوضااااة السااااامية أن تقدم إليهة في تورته  45/28طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   -44
ال امنة واألربعينة تقريرار تحليليار يسااااتند إل  المساااااهمات المقدمة من الدول والجهات المعنية األخرىة تع به 

الحالة الراهنة لتعميم مراعاة حقوق اإلنساااااااااااان الواجبة للمرأة والفتاة في حاالت النزان  جلساااااااااااة تحاور بشاااااااااااأن 
بعد انتهاء النزان في أعمال المجلسة أي في القرارات ذات الصاااااااالة وفي آلياتهة بغية تقديم توصااااااااياتة   وما

ي تقرير حساااااب االقتضااااااءة إل  الدول وآليات المجلس والجهات المعنية ذات الصااااالة. وساااااينظر المجلس ف
 (.A/HRC/48/32المفوضة السامية )

 سالمة الصحفيين  

ة إل  المفوضااااااة السااااااامية أن تقدم إليه في تورته  45/18طلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج  -45
  19-ال اامناة واألربعين تقريرار عن أثر وتاداقياات التادابير التي اتخاذتهاا الحصوماات اسااااااااااااااتجااباة لجاائحاة اوفياد

حفيين والعاملين في وسااائا اإلعالم. وسااُتعرض عل  المجلس مذارة األمانة بشااأن  عل  سااالمة وعمل الصاا
 (.A/HRC/48/35تقرير المفوضة السامية )

 حقوق اإلنسان لكبار السن  

ة أن يمدت لفترة ثالث سانوات والية الخبيرة المساتقلة  42/12قرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج  -46
المعنية بتمتع ابار الساااان بجميع حقوق اإلنسااااانة وطلب إل  الخبيرة المسااااتقلة أن تقدم إليه تقارير منتظمة 

 (.A/HRC/48/53لر )وفقار لبرنامج عمله. وسينظر المجلس في تقرير المصلفة بالواليةة االوتيا ماه

 الترا ط بين حقوق اإلنسان والقضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان  

 حقوق اإلنسان والتدابير القسرية االنفراتية  

ة تنظيم حلقة نقاش ال سنتين بشأن مسالة التدابير  27/21قرر مجلس حقوق اإلنسانة قي قرارج  -47
 لس حلقة نقاش بشأن هذا الموضون )انظر المرفق(.القسرية االنفراتية وحقوق اإلنسان. وسيعقد المج

ة تمديد والية المقررة الخاصاة المعنية باألثر السالبي  45/5وقرر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج  -48
ة  5/ 46للتدابير القساارية االنفراتية في التمتع بحقوق اإلنسااان لفترة ثالث ساانوات. وطلب المجلسة في قرارج 

ن تواصاال عملها بشااأن تحديد واقتراح تدابير ملموسااة لضاامان إلغاء التدابير القساارية  إل  المقررة الخاصااة أ
االنفراتية التي تيثر في تمتع الضحايا بحقوق اإلنسان وأن ترازة في تقريرها المقبل إل  المجلس في تورته  

ايا؛ وساااااينظر  ال امنة واألربعينة عل  الموارت والتعويضاااااات الالزمة لتعزيز المسااااااءلة وجبر أضااااارار الضاااااح
 (.Add.1-2و A/HRC/48/59المجلس في تقارير المصلفة بالواليةة ألينا توهان )



A/HRC/48/1 

GE.21-10979 10 

 البرنامج العالمي للت  يف في ميدان حقوق اإلنسان  

ة أن يعقاد في تورتاه ال اامناة واألربعين حلقاة نقااش  42/7قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج  -49
ة العالارة إلعالن األمم المتحدة للت  يف والتدريب في ميدان حقوق  ر يعة المساتوى لالحتفال بالذارى السانوي

اإلنسااان بشااأن موضااون فالذارى الساانوية العالاارة إلعالن األمم المتحدة للت  يف والتدريب في ميدان حقوق  
اإلنسااانت الممارسااات الجيدة والتحديات وساابل المضااي قدمارف. وساايعقد المجلس حلقة نقاش ر يعة المسااتوى  

 الشأن )انظر المرفق(. في هذا

 القضاء عل  عدم المساواة تاخل الدول و يما بينها من أجل إعمال حقوق اإلنسان  

ة أن يعقد في تورته ال امنة واألربعين حلقة نقاش  45/14قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااانة في قرارج   -50
وانعصاسااااتها عل     19-مدتها نصاااف يوم بشاااأن زياتة أوجه عدم المسااااواة التي تفاقمت بسااابب جائحة اوفيد

 إعمال حقوق اإلنسان. وسيعقد المجلس حلقة نقاش بشأن هذا الموضون )انظر المرفق(.

بغية إعمال حقوق اإلنساااااااان   2030الحاجة إل  اتبان نهج متكامل إزاء تنفيذ خطة التنمية المساااااااتدامة لعام    
 بالكاملة مع الترايز ترايزار اليار عل  جميع وسائل التنفيذ

ة تعوة رئيس المجلس االقتصااتي واالجتماعي إل   37/25رر مجلس حقوق اإلنساانة في قرارج ق -51
ة إحاطة ساااانويةة خالل إحدى توراته العاتيةة بشااااأن مناقشااااات المنتدى  2018أن يقدم إليهة ابتداء من عام  

تحديات والتقدم  السااااااياسااااااي الر يع المسااااااتوى المعني بالتنمية المسااااااتدامةة بما في ذلك ما يتعلق بال غرات وال
ة مع الترايز عل  وساااااااائل التنفيذ مجتمعة بوصااااااافها  2030المحرز في تنفيذ خطة التنمية المساااااااتدامة لعام  

 مجموعة متكاملة. وسُيدع  رئيس المجلس االقتصاتي واالجتماعي إل  تقديم اإلحاطة إل  المجلس.

 مساهمة مجلس حقوق اإلنسان في منع انتهاكات حقوق اإلنسان  

ة تعوة رئيس لجنة بناء السااااااااالم إل  أن يقدم إل   45/31ر مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج قر  -52
من جدول    3ة إحاطة سااااااااااااانوية في إطار البند  2021المجلسة خالل إحدى توراته العاتيةة ابتداء من عام  

لمجلس.  األعماالة عن أعماال اللجناةة بماا في ذلاك ماا يتعلق باالحااالت القطرياة المادرجاة في جادول أعماال ا
 وسُيدع  رئيس لجنة بناء السالم إل  تقديم اإلحاطة إل  المجلس.

 تور منع االنتهاكات في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  

ة إل  المفوضاااااااااية أن تعد تراساااااااااة عن مسااااااااااهمة  42/6طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج   -53
المعنية في منع انتهاكات حقوق اإلنساااااااااااان  اإلجراءات الخاصاااااااااااة في مسااااااااااااعدة الدول وغيرها من الجهات  

ة ُأجِّل إعدات  45/113وتجاوزاتهاة وأن تقدمها إليه في تورته الخامساة واألربعين. وتمشايار مع مقرر المجلس  
 (.A/HRC/48/21الدراسة. وسينظر المجلس في تقرير المفوضية )

 إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق اإلنسان  

ة إل  المفوضاااة الساااامية أن تنظمة قبل الدورة الساااابعة  19/ 41اإلنساااانة في قرارج  طلب مجلس حقوق   - 54
واألربعين للمجلسة حلقة تراساااااااااااية بين الدورات مدتها يوم واحد بشاااااااااااأن إساااااااااااهام التنمية في التمتع بجميع حقوق  

مقرر اإلنساااااااااااااااانة وأن تعااد تقريرار موجزار عن المناااقشاااااااااااااااات التي تجري في الحلقااة الاادراسااااااااااااايااة. وتمشااااااااااااايااار مع 
لت الحلقة الدراساااااااااااااية بين الدورات؛ وُعقِّدت في نهاية المطاف في  113/ 45 المجلس  .  2021أيار/مايو    28ة ُأجِّ

 (. A/HRC/48/25وسُيعرض عل  المجلس تقرير المفّوضة السامية ) 
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 حقوق اإلنسان وتنظيم اقتناء المدنيين األسلحة النارية وحيازتهم واستخدامهم إياها  

ة إل  المفوضاااااااة الساااااااامية أن تعد تقريرار عن أثر  45/13حقوق اإلنساااااااانة في قرارج طلب مجلس   -55
اقتناء المدنيين األساااااااااالحة النارية وحيازتهم لها واسااااااااااتخدامهم إياهاة بمن في ذلك األطفال والشاااااااااابابة بغية 

 -  المساااااااااهمة في تعزيز أو وضااااااااع سااااااااياسااااااااات عامة لاااااااااملة تقوم عل  التدخالت والخدمات االجتماقية
صااااتية وتعالج العوامل التي تدفع إل  العنف المتصااال باألسااالحة الناريةة وأن تقدم التقرير إل  المجلس  االقت

في تورته ال امنة واألربعين. وساااااااااااُتعرض عل  المجلس مذارة األمانة بشاااااااااااأن تقرير المفوضاااااااااااة الساااااااااااامية  
(A/HRC/48/34.) 

 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  

ة إل  المفوضاااااااااية أن تعد تقريرار تبح   يه ايف  42/17نة في قرارج  طلب مجلس حقوق اإلنساااااااااا -56
يمصن أن تسااااااااهم تدابير التصاااااااادي لتراات االنتهاكات والتجاوزات الجساااااااايمة لحقوق اإلنسااااااااان واالنتهاكات  

  16الخطيرة للقانون الدولي اإلنسااني من خالل تدابير العدالة االنتقالية في اساتدامة الساالم وتحقيق الهدف  
اف التنمية المسااتدامةة وأن تقدم ذلك التقرير إل  المجلس في تورته الساااتسااة واألربعين؛ وسااُتعرض  من أهد

 (.A/HRC/48/36عل  المجلس مذارة األمانة بشأن تقرير المفوضية )

الذارى السانوية الخامساة عشارة للمسايولية عن حماية الساصان من اإلباتة الجماقية وجرائم الحرب والتطهير    
الجرائم المرتكبة ضاااااااد اإلنساااااااانيةة عل  النحو المنصاااااااوص عليه في الوثيقة الختامية لميتمر القمة  اإلثني و 

 2005العالمي لعام 

ة أن يعقدة قبل تورته الساااااااااااابعة واألربعينة حلقة  44/14قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااانة في قرارج  -57
حماية السصان من اإلباتة الجماقية  نقاش بين الدورات لتخليد الذارى السنوية الخامسة عشرة للمسيولية عن  

وجرائم الحرب والتطهير اإلثني والجرائم المرتكبة ضااااد اإلنسااااانيةة عل  النحو المنصااااوص عليه في الوثيقة  
ة بشااااأن تباتل أفضاااال الممارسااااات في مجال تعزيز السااااياسااااات  2005الختامية لميتمر القمة العالمي لعام  

ة عن حماية السااااصان من اإلباتة الجماقية وجرائم الحرب والتطهير  واالسااااتراتيجيات الوطنية لتنفيذ المساااايولي
اإلثني والجرائم المرتكبة ضااااد اإلنسااااانية من خالل ا ليات الوطنية وغيرها من الجهات المعنية. وفي القرار  
نفسااااااااهة طلب المجلس إل  المفوضااااااااية أن تعد تقريرار موجزار عن ذلك وتقدمه إل  المجلس في تورته ال امنة  

 (.A/HRC/48/39ربعين. وسُيعرض عل  المجلس تقرير المفوضية )واأل

 منع اإلباتة الجماقية  

ة إل  المفوضااااااااااة السااااااااااامية أن تعقدة قبل الدورة  43/29طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج   -58
زيز السااااتساااة واألربعين للمجلسة اجتماعار بين الدورات لمدة يوم واحد مع إجراء حوار بشاااأن التعاون في تع

القدرات عل  منع اإلباتة الجماقية. وسااااااااااينظر المجلس في تقرير المفوضااااااااااة السااااااااااامية عن االجتمان بين 
 (.A/HRC/48/42) 2021لبا//فبراير  10الدورات الذي ُعقِّد في 

 استخدام المرتزقة اوسيلة النتها  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها  

ة لفترة ثالث سااااااااانواتة والية الفريق العامل المعني  42/9حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج  جدت مجلس   -59
بمساااألة اساااتخدام المرتزقة وسااايلة النتها  حقوق اإلنساااان وإعاقة ممارساااة حق الشاااعوب في تقرير مصااايرها  

وفي جميع القرارات األخرى المتخذة    7/21لكي يواصاااال االضااااطالن بمهامه التي حدتها المجلس في قرارج  
 (.A/HRC/48/51بشأن هذا الموضون. وسينظر المجلس في تقرير الفريق العامل )
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 إقامة نظام تولي تيمقراطي ومنصف  

ة أن يجدت لفترة ثالث ساااانوات والية الخبير المسااااتقل  45/4قرر مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج  -60
ن يقدم إليه تقارير منتظمة وفقار  المعني بإقامة نظام تولي تيمقراطي ومنصفة وطلب إل  الخبير المستقل أ

 (.A/HRC/48/58لبرنامج عمله. وسينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة ليفينغستون سيوانيانا )

والية الفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العضااااوية المعني بوضااااع محتوى إطار تنظيمي تولي بشااااأن    
 تنظيم أنشطة الشراات العسصرية واألمنية الخاصة ورصدها والرقابة عليها

ة تجااديااد واليااة الفريق العاااماال الحصومي الاادولي  45/16قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   -61
المفتوح العضوية لمدة ثالث سنوات وتكليفه بمواصلة وضع محتوى إطار تنظيمي تولية تون الحصم مسبقار 

المساااااءلة عن االنتهاكات والتجاوزات المتعلقة    عل  طبيعتهة في محاوالت لحماية حقوق اإلنسااااان وضاااامان
بأنشااطة الشااراات العسااصرية واألمنية الخاصااةة مسااترلاادار في ذلك بوثيقة المناقشااة المتعلقة بالعناصاار التي  
يمصن إتراجها في إطار تنظيمي تولي بشاااأن تنظيم أنشاااطة الشاااراات العساااصرية واألمنية الخاصاااة ورصاادها  

المقررةة وباإلسااااااااااهامات اإلضااااااااااا ية المقدمة من الدول    -  تي أعدتها الرئيسااااااااااةوالرقابة عليهاة بصاااااااااايغتها ال
األعضااء والجهات المعنية األخرىة مع مراعاة العمل المنجز خالل الوالية الساابقة. وفي القرار نفساهة قّرر 

مل المجلس أيضاااار أن عل  الفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العضاااوية أن يجتمع لمدة خمساااة أيام ع
ويقدم تقريرار مرحليار سااااااااااااانويار إل  المجلس وفقار لبرنامج عمله السااااااااااااانوي. وساااااااااااااُيعرض عل  المجلس التقرير  

 (.A/HRC/48/65المرحلي السنوي للفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العضوية عن تورته ال انية )

 حاوت حقوق اإلنسان الت  تتطلب اهتمام المجلس بها -4 

 وفي أعقابها 2020نسان في بيالروس في الفترة التي سبقت االنتخابات الرئاسية لعام حالة حقوق اإل  

ة إل  المفوضااااااية أن تقدم إل  المجلس في تورته  46/20طلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج  -62
ال اامناة واألربعين تحادي اار لاااااااااااااافوياار ميقتاار عن حاالاة حقوق اإلنسااااااااااااااان في بيالروس في الفترة التي ساااااااااااااابقت  

وفي أعقابهاة تع به جلسااااة تحاور. وسااااوف يسااااتمع المجلس إل  التحدي     2020نتخابات الرئاسااااية لعام  اال
 الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

 حالة حقوق اإلنسان في ميانمار   

ة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق  46/21قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في قرارج   -63
رة سااااااااانة أخرىة وطلب إل  المقرر الخاص أن يقدم إليه تقريرار مرحليار لااااااااافويار في اإلنساااااااااان في ميانمار لفت

تورته ال امنة واألربعينة تع به جلساة تحاورة وتعا المقرر  الخاص إل  مواصالة رصاد حالة حقوق اإلنساان  
م حالة  وقياس مدى التقدم في تنفيذ التوصايات. وفي القرار نفساهة طلب المجلس إل  المقرر الخاص أن ي يّ 

ة بوساائل منها الساعي إل  إجراء  46/21وأن يرصاد تنفيذ القرار    2021لابا//فبراير   1حقوق اإلنساان منذ 
زياارة عااجلاة إل  مياانماارة وأن يقادم تحادي اار لاااااااااااااافوياار في جلسااااااااااااااتاه التحااورياة مع المجلس في تورتاه ال اامنة  

الجة األزمة. وسااااااينظر المجلس في واألربعينة وأن يقدم توصاااااايات بشااااااأن الخطوات اإلضااااااا ية الالزمة لمع
 التقرير المرحلي الشفوي والتحدي  الشفوي الذي يقدمه المصلف بالواليةة توماس أندروز.

وفي القرار نفساااااه أيضاااااارة طلب مجلس حقوق اإلنساااااان إل  المفوضاااااة الساااااامية أن ترصاااااد وت يم   -64
  المسااااءلة  يما يتعلق باالنتهاكات  الحالة العامة لحقوق اإلنساااان في ميانمارة مع الترايز بوجه خاص عل

المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنساااااان والقانون الدولي اإلنساااااانية فضاااااالر عن ساااااياتة القانون وإصاااااالح  
ة بما في ذلك في ساااياق رصاااد تنفيذ التوصااايات التي قدمتها البع ة  2021لااابا//فبراير  1قطان األمن منذ  
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اريرها وورقات غرف اجتماعاتهاة والتوصاااااااايات الوارتة في تقارير  الدولية المسااااااااتقلة لتقصااااااااي الحقائق في تق
المفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينغيا وغيرهم من األقليات في ميانمارة وأن تقدم  
تحدي ار خطيار إل  المجلس في تورته ال امنة واألربعينة تع به جلسااة تحاور. وسااينظر المجلس في التحدي   

 (.A/HRC/48/67الذي تقدمه المفوضة السامية ) الخطي

 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية  

ة إل  المفوضااااااية أن تسااااااتأنف عملها  يما يتعلق  46/22طلب مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج   -65
جتمع المدنية  بتحديد حجم الخسااااائر في صاااافوف المدنيين في الجمهورية العربية السااااوريةة بالتعاون مع الم

من أجل إجراء تقييم اامل لعدت األلااااخاص الذين قتلوا نتيجة النزان الذي تام عشاااار ساااانواتة وأن تقّدم إل   
المجلس في تورته ال امنة واألربعين تقريرار عن التقدم المحرز في لاااااااصل تحدي  لااااااافوي؛ وساااااااوف يساااااااتمع 

 المجلس إل  التحدي  الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

وقرر مجلس حقوق اإلنساااااااااانة في القرار نفساااااااااهة أن يمدت لفترة سااااااااانة واحدة والية لجنة التحقيق   -66
الدولية المساااااااااتقلة المعنية بالجمهورية العربية الساااااااااوريةة وطلب إل  لجنة التحقيق أن تقدم إليه تقريرار خطيار  

ثار خالل جلسااااااااة تحاور ُتعق د أثناء تورته ال امنة واألربعين. وسااااااااينظر ا لمجلس في تقرير لجنة التحقيق  محدَّ
(A/HRC/48/70.) 

 حالة حقوق اإلنسان في جنوب السوتان  

ة تمادياد والياة لجناة حقوق اإلنسااااااااااااااان في جنوب  46/23قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااانة في قرارج  -67
السااااااااااوتان لفترة ساااااااااانة قابلة للتجديد بإذن من المجلس. وفي القرار ذاتهة طلب المجلس إل  اللجنة أن تقدم  

ليهة في تورته الخامساااااااااة واألربعينة خالل جلساااااااااة تحاور معززةة تحدي ار لااااااااافويارة بما في ذلك عن التقدم  إ
المحرز بشااااأن أحصام القرارة بمشاااااراة مم لين من االتحات األفريقي. وسااااوف يسااااتمع المجلس إل  التحدي   

 الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

 حالة حقوق اإلنسان في بوروندي  

ة تمديد والية لجنة التحقيق المعنية ببوروندي لمدة  45/19حقوق اإلنساااااااانة في قرارج   قرر مجلس -68
ساااانة أخرى لكي تواصاااال تح يقاتهاة بما في ذلك  يما يتعلق باألسااااس االقتصاااااتية للدولةة وطلب إل  لجنة 

ة تحااور.  التحقيق أن تقادم إل  المجلسة في تورتاه ال اامناة واألربعينة تقريرار خطياار لااااااااااااااامالر تع باه جلساااااااااااااا
 (.A/HRC/48/68وسينظر المجلس في تقرير لجنة التحقيق )

 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية فنزويال البوليفارية  

ة تمديد والية البع ة الدولية المساااااااااااتقلة لتقصاااااااااااي  45/20قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااانة في قرارج  -69
الحقائق بشاااااااااااأن جمهورية فنزويال البوليفارية لمدة سااااااااااانتين لتمصينها من مواصااااااااااالة التحقيق في االنتهاكات  

ق القضااااءة  ة بما في ذلك حاالت اإلعدام خارج نطا2014الجسااايمة لحقوق اإلنساااان التي ارُتكبت منذ عام  
واالختفاء القساااارية واالحتجاز التعساااافية والتعذيب وغيرج من ضااااروب المعاملة القاسااااية أو الالإنسااااانية أو  
المهينةة بما يشاااااااامل الحاالت التي تنطوي عل  العنف الجنسااااااااي والجنسااااااااانية بهدف مصافحة اإلفالت من 

ة للضاحاياة وطلب إل  البع ة أن تقدم  العقاب وضامان المسااءلة الكاملة لمرتكبي هذج الجرائم وتحقيق العدال
تقريرار خطيار عن اسااااااتنتاجاتها إل  المجلس أثناء جلسااااااة تحاور ُتعق د في تورته ال امنة واألربعين؛ وسااااااينظر  

 (.A/HRC/48/69المجلس في تقرير البع ة )
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 هيئات وآليات حقوق اإلنسان -5 

 التعاون مع األمم المتحدة ومم ليها وآلياتها في ميدان حقوق اإلنسان  

ة األمين العااام إل  أن يقاادم إل  المجلس في تورتاه  12/2تعاا مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة في قرارج   -70
قد ُيتاح من جميع المصااتر المناسابة من   بعد ذلكة تقريرار يتضامن تجميعار وتحليالر لما الرابعة عشارةة وال عام

ابها ضااد من تعاون أو يسااع  إل  التعاون مع األمم المتحدة  معلومات عن األعمال االنتقامية التي ُيدَّع  ارتك
ومم ليها وآلياتهاة واذلك توصايات بشاأن ايفية تناول قضاايا التخويف واألعمال االنتقامية. وساينظر المجلسة  

 (ة وستعقب ذلك جلسة تحاور.A/HRC/48/28ة في تقرير األمين العام )36/21عمالر بقرارج 

 لس حقوق اإلنساناللجنة االستشارية لمج  

ة إل  اللجنة االساااتشاااارية أن ُتجري تراساااة وتعد تقريرار  34/8طلب مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج   -71
عن ا ثار السالبية لإلرهاب عل  التمتع بجميع حقوق اإلنساان والحريات األسااسايةة مع الترايز بصافة خاصاة  

ذلك ا ثار الناتجة عن تحويل مسااااااااااار االساااااااااات مار  عل  الحقوق االقتصاااااااااااتية واالجتماقية وال قا يةة بما في  
األجنبي المبالارة وتقليص تدفقات رأس المالة وتدمير الهياكل األسااسايةة والحد من التجارة الخارجيةة وإربا   
األساااواق الماليةة والتأثير سااالبار في قطاعات اقتصااااتية معينةة وإعاقة النمو االقتصااااتية وأن تقدم إليه التقرير  

  6التاسااااااااعة وال الثين لمناقشاااااااااته خالل جلساااااااااة تحاور. وعمالر بالمقررات التي اعتمدها المجلس في    في تورته 
ة ُمدت الموعد النهائي لتقديم التقرير  2021آذار/مارس    24و  2019أيلول/سااااااااااااابتمبر    27و  2018تموز/يوليه  

 (.A/HRC/48/66حت  الدورة ال امنة واألربعين. وسينظر المجلس في تقرير اللجنة االستشارية )

ة  1/ 5من مرفق قرارج   80وساااااااااااااايصون معروضاااااااااااااااار عل  مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااانة عمالر باالفقرة  -72
ة المذارة المقدمة من األمانة بشااأن التقرير الساانوي للجنة االسااتشااارية عن 18/121ة ومقررج  16/21 وقرارج

 (.A/HRC/48/71تورتيها الخامسة والعشرين والساتسة والعشرين )

ة إل  اللجنة االسااااااااتشااااااااارية أن  75/237و  73/262و  72/157عية العامة في قراراتها  وطلبت الجم -73
تعدت تراسااة عن الطرائق والساابل المناساابة لتقييم الحالة  يما يتعلق بالمساااواة بين األعراق في العالمة مع تبيان  

 (.A/HRC/48/72ال غرات وأوجه التداخل المحتملة. وسينظر المجلس في تقرير اللجنة االستشارية )

 آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية   

ة أن عل  آلية الخبراء المعنية بحقوق الشاااااااااااعوب  33/25قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااانة في قرارج   -74
األصالية أن تقدم إل  المجلسة مرة ال سانة عل  األقلة تقريرار عن عملهاة وأن تبقي المجلس عل  علم تام  

وق الشااااعوب األصاااالية. وسااااينظر المجلس في تقرير آلية الخبراء عن تورتها الرابعة  بالتطورات المتعلقة بحق
 (.A/HRC/48/73) 2021تموز/يوليه  16إل   12عشرةة المعقوتة في الفترة من 

وقرر مجلس حقوق اإلنساااان أيضاااارة في القرار نفساااهة أن عل  آلية الخبراء أن تعد تراساااة سااانوية  -75
ية في جميع أنحاء العالم  يما يتعلق بتحقيق أهداف إعالن األمم المتحدة  عن حالة حقوق الشااااااعوب األصاااااال

بشاااأن حقوق الشاااعوب األصاااليةة مع الترايز عل  ماتة واحدة أو أك ر من موات اإلعالن المترابطةة حسااابما  
 (.A/HRC/48/74تقررج آلية الخبراء. وسينظر المجلس في تراسة آلية الخبراء )

اذلكة في القرار نفسهة أن عل  آلية الخبراء أن تحدت الممارسات الجيدة والدروس  وقرر المجلس   -76
المساااتفاتة  يما يتعلق بالجهوت المبذولة لتحقيق غايات إعالن األمم المتحدة بشاااأن حقوق الشاااعوب األصااالية  

جلس في وتنشااارها وتعززهاة بوساااائل منها التقارير المقدمة إل  المجلس بشاااأن هذا الموضاااون. وساااينظر الم
 (.A/HRC/48/75تقرير آلية الخبراء )
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 إجراء تقديم الشصاوى  

ة إجراء تقديم الشاصاوى عل  النحو الوارت في الفرن  5/1أنشاأ مجلس حقوق اإلنساانة بموجب قرارج  -77
ذلااااك القرار. وفي ة ُطلااااب إل  الفريق العاااااماااال المعني  5/1من مرفق القرار    98الفقرة   الرابع من مرفق 

الت أن يقومة بناءر عل  المعلومات والتوصاااااايات المقدَّمة من الفريق العامل المعني بالبالغاتة بموافاة  بالحا
المجلس بتقرير عن األنما/ ال ابتة لالنتهاكات الجسااايمة لحقوق اإلنساااان والحريات األسااااسااايةة مييَّدة بأتلة  

اذج. وساااُيعرض عل  المجلس مذارة  موثوق بهاة وأن يقدم إل  المجلس توصااايات بشاااأن اإلجراء الواجب اتخ
األمانة بشااااأن تقارير الفريق العامل المعني بالحاالت في تورتيه الساااااتسااااة والعشاااارين والسااااابعة والعشاااارينة  

  16إل     12ومن   2020تشااااااارين األول/أكتوبر    22إل    19اللتين ُعقِّدتا في جلساااااااات مغلقة في الفترة من 
 (.A/HRC/48/86) 2021نيسان/أبريل 

 اءات الخاصةاإلجر   

 (.A/HRC/48/3سُيعرض عل  مجلس حقوق اإلنسان تقرير مراسالت اإلجراءات الخاصة ) -78

 اوالتعراض الدوري الشامل -6 

  3عقاد الفريق العاامال المعني بااالساااااااااااااتعراض الادوري الشااااااااااااااامال تورتاه ال اامناة وال الثين في الفترة من   - 79
انة في تورته ال امنة واألربعينة في النتائج النهائية  . وساااااااااااينظر مجلس حقوق اإلنسااااااااااا2021أيار/مايو    14 إل  

(ة والنيجر A/HRC/48/4ة ونااااميبياااا ) ( 4) ( A/HRC/47/13ويعتمااادهاااا  يماااا يخص اساااااااااااااتعراض مياااانماااار ) 
 (A/HRC/48/5 ( ة وموزامبيق)A/HRC/48/6 ( ة وإسااااتونيا)A/HRC/48/7 ( ة وبلجيصا)A/HRC/48/8  ة)

(ة وباااااالو  A/HRC/48/11(ة والصاااااااااااااومااااال ) A/HRC/48/10والاااادانمر  ) (ة  A/HRC/48/9وباااااراغواي ) 
 (A/HRC/48/12 ( ساااااااااااااليمااااان ) A/HRC/48/13(ة وجزر  (ة والتفيااااا  A/HRC/48/14(ة وسااااااااااااايشاااااااااااااياااال 
 (A/HRC/48/15 ( ة وسنغافورة)A/HRC/48/16 ( وسيراليون )A/HRC/48/17 .) 

المتعلق بطرائق وممارساااات عملية االساااتعراض الدوري الشااااملة    PRST 9/2وعمالر ببيان الرئيس   -80
يعتمد المجلس نتائج االسااتعراض في جلسااته العامة باتخاذ مقرر موحد. وتشاامل النتائج تقارير الفريق العاملة  
وآراء الدولة موضااااون االسااااتعراض بشااااأن التوصاااايات و/أو االسااااتنتاجاتة وااللتزامات الطوقية التي تتعّهد بها  

لة موضون االستعراض والرتوت التي تقّدمهاة قبل اعتمات المجلس النتائج في الجلسة العامةة بشأن المسائل  الدو 
 تعالج معالجة اا ية في جلسة التحاور المعقوتة في إطار الفريق العامل. القضايا التي لم أو

 حالة حقوق اإلنسان     لسطين واألراض  العربية المحتلة األخرى  -7 

حترام القانون الدولي لحقوق اإلنساان والقانون الدولي اإلنسااني في األرض الفلساطينية المحتلةة بما  ضامان ا  
 فيها القدس الشرقيةة وفي إسرائيل

الذي اعتمدج في تورته االساااااااااات نائية ال الثينة أن    1/ 30-قرر مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج تإ -81
ينشا  عل  وجه السارعة لجنة تحقيق تولية مساتقلة مساتمرة ُيعّينها رئيس مجلس حقوق اإلنساان للتحقيق تاخل  
األرض الفلساااطينية المحتلةة بما فيها القدس الشااارقيةة وتاخل إسااارائيل في جميع االنتهاكات المزعومة للقانون  

  13ني وجميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااان التي سااااااااابقت  الدولي اإلنساااااااااا
والتي وقعت منذ هذا التاريخة وجميع األسااااااااااباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة    2021نيسااااااااااان/أبريل  

  

النهائية    ة تأجيل النظر في النتائج2021حزيران/يونيه   21قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في تورته الساااابعة واألربعين المعقوتة في  (4)
 واعتماتها. ميانمارالستعراض 
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اس الهوية الوطنية أو اإلثنية  وعدم االسااتقرار وإطالة أمد النزانة بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان عل  أساا
أو العرقية أو الدينية. وفي القرار نفساااااهة طلب المجلس إل  المفوضااااة الساااااامية أن تقدم إليه في تورته ال امنة  
واألربعين تحدي ار لافويار عن التقدم المحرز في تنفيذ ذلك القرار. وسايساتمع المجلس إل  التحدي  الشافوي الذي  

 تقدمه المفوضة السامية.

 حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلةة بما فيها القدس الشرقية  

ة إل  مفوضااااااااااة األمم المتحدة السااااااااااامية لحقوق  43/32طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااااانة في قرارج  -82
اإلنساااااااااااان أن تعد تقريرار عن تخصااااااااااايص الموارت المائية في األرض الفلساااااااااااطينية المحتلةة بما فيها القدس  

توصاااااي باتخاذ تدابير لكفالة المسااااااواة في الحصاااااول عل  مياج الشااااارب المأمونة في األرض    الشااااارقيةة وأن
الفلساااطينية المحتلةة بما فيها القدس الشااارقيةة وفقار للقانون الدولية وأن تقدم التقرير إل  المجلس في تورته  

 (.A/HRC/48/43ال امنة واألربعين. وسينظر المجلس في تقرير المفوضة السامية )

 متا عة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل  يينا -8 

 إتماج حقوق اإلنسان للمرأة عل  نطاق منظومة األمم المتحدة  

ة مناقشاة سانوية بشاأن إتماج منظور جنسااني 6/30ساُيجري مجلس حقوق اإلنساانة عمالر بقرارج  -83
 في جميع أعماله وأعمال آلياته )انظر المرفق(.

 إلنسان والحريات األساسية في تحقيق مقاصد مي اق األمم المتحدة وتعزيز مباتئه مساهمة احترام جميع حقوق ا   

ة إل  المفوضااااااااية أن تعد تقريرار عن مساااااااااهمة احترام  23/ 44طلب مجلس حقوق اإلنسااااااااانة في قرارج   - 84
يعزز بعضااها  جميع حقوق اإلنسااان والحريات األساااسااية العالمية وغير القابلة للتجزئة والمترابطة والمتداخلة والتي  

بعضاااااااااار في تحقيق مقاصاااااااااد مي اق األمم المتحدة وتعزيز مباتئهة وأن تقدم التقرير إل  المجلس في تورته ال امنة  
 (. A/HRC/48/44واألربعين. وسُتعرض عل  المجلس مذارة األمانة بشأن تقرير المفوضية ) 

التعجاابم متا عة وتنفيذ إعالن    العنجاارية والتمييز العنجااري وارج األجانب وما  تجاال بذلك من  شاا ال -9 
 وبرنامج عمل ي ربان

ب    األلصال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وُارج األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّ

ة تجديد والية المقررة الخاصااااااة المعنية باأللااااااصال  43/36قرر مجلس حقوق اإلنسااااااانة في قرارج  -85
المعاصاااارة للعنصاااارية والتمييز العنصااااري وارج األجانب وما يتصاااال بذلك من تعصااااب لفترة ثالث ساااانوات  

متعلقة  أخرىة وطلب إل  المقررة الخاصاااااااااااة أن تقدم إل  المجلس تقريرار سااااااااااانويار يتناول جميع األنشاااااااااااطة ال
 (.A/HRC/48/76بالوالية. وسينظر المجلس في تقرير المصلفة بالواليةة إ. تيندايي أليومي )

محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسااااااات األخرى التي تساااااااهم في إثارة األلااااااصال المعاصاااااارة من   
 العنصرية والتمييز العنصري وارج األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ة إل  المقررة الخاصاااااة المعنية باأللاااااصال المعاصااااارة  75/169بت الجمعية العامةة في قرارها  طل -86
للعنصااااااارية والتمييز العنصاااااااري وارج األجانب وما يتصااااااال بذلك من تعصاااااااب أن تعد تقريرار عن تنفيذ ذلك  

رير المصلفة  القرارة لتقديمه إل  مجلس حقوق اإلنساان في تورته الساابعة واألربعين. وساينظر المجلس في تق
 (.A/HRC/48/77بالواليةة إ. تيندايي أليومي )
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 والية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي  

ة تمااااديااااد واليااااة فريق الخبراء العاااااماااال المعني  45/24قرر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااااانة في قرارج   -87
إل  الفريق العامل أن يقدم إل  المجلس  بالمنحدرين من أصااااااااااال أفريقي لفترة ثالث سااااااااااانوات أخرىة وطلب  

تقريرار ساااااااااااااانويااااار عن جميع األنشااااااااااااااطااااة المتعلقااااة بواليتااااه. وسااااااااااااااينظر المجلس في تقرير الفريق العاااامااال  
(A/HRC/48/78.) 

وضاااااااع معايير تكميلية لتعزيز وتحدي  الصاااااااصو  الدولية لمناهضاااااااة العنصااااااارية والتمييز العنصاااااااري وارج    
 في جميع جوانبها  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ساااُتعرض عل  مجلس حقوق اإلنساااان مذارة من األمانة بشاااأن تقرير اللجنة المخصاااصاااة المعنية   -88
 (.A/HRC/48/85بوضع معايير تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع ألصال التمييز العنصري )

 المساعدة التقنية وبناء القدرات -10 

 رات لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في الفلبينالتعاون التقني وبناء القد  

ة إل  المفوضاااة الساااامية أن تقدم إل  المجلس في 45/33طلب مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -89
تورته ال امنة واألربعين تحدي ار لاااااااافويار عن التقدم المحرز والنتائج المحققة في التعاون التقني وبناء القدرات  

ساااان وحمايتها في الفلبين. وسااايساااتمع المجلس إل  التحدي  الشااافوي الذي تقدمه  من أجل تعزيز حقوق اإلن
 المفوضة السامية.

 المساعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السوتان  

ة إل  المفوضااااة السااااامية أن تقدم إليهة في تورته  46/29طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج   -90
عززةة بمشااراة مم لين لالتحات األفريقية تحدي ار لافويار يشامل التقدم  ال امنة واألربعينة خالل جلساة تحاور م

المحرز في األحصام الوارتة في ذلك القرار. وساااايعقد المجلس جلسااااة تحاور معززة بشااااأن التحدي  الشاااافوي  
 الذي تقدمه المفوضة السامية.

 التعاون مع أوارانيا ومساعدتها في ميدان حقوق اإلنسان  

ة جلساااااااة تحاور ساااااااتقدم أثناءها المفوضاااااااة  47/22مجلس حقوق اإلنساااااااانة عمالر بقرارج سااااااايعقد  -91
السااااامية أمام الدول األعضاااااء في المجلس والمراقبين عرضااااار لاااافويار تتناول  يه اسااااتنتاجات التقرير الدوري  

 للمفوضية عن حالة حقوق اإلنسان في أوارانيا.

 التعاون مع جورجيا  

ة إل  المفوضة السامية أن تواصل تقديم المساعدة  46/30نة في قرارج  طلب مجلس حقوق اإلنسا -92
التقنياة عن طريق مصتباه في تبليسااااااااااااااي وأن تقادم إل  المجلس في تورتاه ال اامناة واألربعين تقريرار خطياار عن 
التطورات المتصاااااااااااااالاااة باااذلاااك القرار وعن تنفياااذج. وسااااااااااااااينظر المجلس في تقرير المفوضااااااااااااااااة الساااااااااااااااااميااة  

(A/HRC/48/45.) 

 المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل زياتة تحسين حالة حقوق اإلنسان في السوتان  

ة إل  المفّوضاااة الساااامية أن تعد تقريرار خطيار ي يم  45/25طلب مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -93
ماه إل   التقادم المحرز والتحادياات المواجهاةة بماا في ذلاك عمال المصتاب القطري ووجوتج الميادانية وأن تقاد
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المجلس في تورته ال امنة واألربعينة تليه جلساة تحاور معززة بشاأنه. وساينظر المجلس في تقرير المفوضة  
 (.A/HRC/48/46السامية )

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

ة إل  المفوضة السامية أن تعد تقريرار خطيار لامالر  45/34طلب مجلس حقوق اإلنسانة في قرارج   -94
واألربعين. وقرر عن حالة حقوق اإلنسااااااااااان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقدمه إليه في تورته ال امنة  

المجلسة في القرار نفساهة تجديد والية فريق الخبراء الدوليين المعني بالحالة في ااسااية وطلب إل  الفريق  
أن يقدم إليه تقريرار نهائيار في تورته ال امنة واألربعين. وسااااااااااااينظر المجلس في تقرير المفوضااااااااااااة السااااااااااااامية  

(A/HRC/48/47( وتقرير الفريق )A/HRC/48/82خال ).ل جلسة تحاور 

 تقديم المساعدة التقنية إل  اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق اإلنسان  

ة إل  المفوضااااة السااااامية أن تواصاااال بناء قدرات  45/26طلب مجلس حقوق اإلنسااااانة في قرارج  -95
لضمان استمرار حصومة اليمن وتقديم المساعدة التقنية إليها وتقديم الدعم التقني إل  اللجنة الوطنية للتحقيق  

اللجناااة الوطنياااة في التحقيق في اتعااااءات االنتهااااكاااات والتجااااوزات التي ارتكبتهاااا جميع أطراف النزان في 
اليمنة وأن تقدم تقريرار خطيار عن تنفيذ المسااااعدة التقنية إل  المجلس في تورته ال امنة واألربعين. وساااينظر 

 (.A/HRC/48/48المجلس في تقرير المفوضة السامية )

 تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية إل  كمبوتيا  

ة إل  األمين العام أن يقدم إليه في تورته ال امنة  42/37طلب مجلس حقوق اإلنساااااااانة في قرارج   -96
واألربعين تقريرار عن تور وإنجازات المفوضااااااااااااية في مساااااااااااااعدة حصومة امبوتيا ولااااااااااااعبها في تعزيز حقوق  

 (.A/HRC/48/49ها. وسينظر المجلس في تقرير األمين العام )اإلنسان وحمايت

وقرر مجلس حقوق اإلنسااااااانة في القرار نفسااااااهة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق   -97
اإلنسان في امبوتيا لفترة سنتينة وطلب إل  المقرر الخاص أن يقدم إليه في تورته ال امنة واألربعين تقريرار  

الو  تنفيااااااذ  مونتاااااااربهورن  عن  فيتياااااات  بااااااالواليااااااةة  الجااااااديااااااد  المصلف  تقرير  المجلس في  اليااااااة. وسااااااااااااااينظر 
(A/HRC/48/79.) 

  تقديم المساعدة إل  الصومال في ميدان حقوق اإلنسان  

ة تجديد والية الخبيرة المسااتقلة المعنية بحالة حقوق  45/27قرر مجلس حقوق اإلنسااانة في قرارج   -98
ترة ساااانة واحدة لتقييم حالة حقوق اإلنسااااان في الصااااومال ورصاااادها واإلبالغ عنها  اإلنسااااان في الصااااومال لف

بهدف تقديم توصايات بشاأن المسااعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنساان. وطلب المجلسة في 
جلس في القرار نفساااااااهة إل  الخبيرة المساااااااتقلة أن تقدم إليه تقريرار في تورته ال امنة واألربعين. وساااااااينظر الم

 (.A/HRC/48/80تقرير المصلفة بالواليةة إيشا تيفان )

 المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق اإلنسان في جمهورية أفري يا الوسط   

ة تجديد والية الخبير المساااتقل المعني بحالة حقوق  45/35قرر مجلس حقوق اإلنساااانة في قرارج  -99
ساااااااط  لفترة سااااااانة واحدةة وطلب إل  الخبير المساااااااتقل أن يقدم إليه تقريرار  اإلنساااااااان في جمهورية أفري يا الو 

خطيااااار في تورتااااه ال ااااامنااااة واألربعين. وسااااااااااااااينظر المجلس في تقرير المصلف بااااالواليااااةة ياااااو أغبيتسااااااااااااااي 
(A/HRC/48/81.) 
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 المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق اإلنسان في ليبيا  

ة إل  المفوضااااة السااااامية أن تنشاااا  بع ة لتقصاااي  43/39نسااااانة في قرارج طلب مجلس حقوق اإل -100
الحقائق وتوفدها إل  ليبيا لمدة سااااانة واحدةة وتكلفها بمهمة إثبات حقائق وظروف حالة حقوق اإلنساااااان في 
جميع أنحاء ليبياة وجمع المعلومات ذات الصااااااالة واساااااااتعراضاااااااهاة وتوثيق االنتهاكات والتجاوزات المزعومة  

الدولي لحقوق اإلنساااااااان والقانون الدولي اإلنسااااااااني التي ارتكبتها جميع األطراف في ليبيا منذ بداية    للقانون 
ة بما في ذلك أي أبعات جنساااااااااااااانية لهذج االنتهاكات والتجاوزاتة وحفب األتلة بغرض ضااااااااااااامان  2016عام  

ولي اإلنسااني. وفي القرار  مسااءلة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنساان والقانون الد
نفساهة طلب المجلس إل  بع ة تقصاي الحقائق أن تقدم تقريرار لاامالر عن حالة حقوق اإلنساان في ليبياة بما  
في ذلك عن الجهوت المبذولة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسااان وضاامان المساااءلة عنهاة وتوصاايات  

 (.A/HRC/48/83الحقائق خالل جلسة تحاور )للمتابعة. وسينظر المجلس في تقرير بع ة تقصي 
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 المر ق

حلقات النقاش والمنااشات األخرى المقرر عقدها    الدورة الثامنة واألربعين    
 لمجلس حقوق اإلنسان

 حلقة النقاش/المناقشة قرار مجلس حقوق اإلنسان

حلقة النقاش التي ُتعقد مرة ال ساااانتين بشااااأن  مسااااألة التدابير القساااارية   Corr.1و 27/21القرار 
 االنفراتية وحقوق اإلنسان

المناقشاة السانوية بشاأن إتماج منظور جنسااني في جميع أعمال مجلس  6/30القرار 
 حقوق اإلنسان وأعمال آلياته

حلقة النقاش السااانوية لمدة نصاااف يوم بشاااأن حقوق الشاااعوب األصااالية   45/12و 18/8القراران 
حقوق اإلنساااااااان للشاااااااعوب األصااااااالية التي تواجه حول موضاااااااون فحالة 

ة مع الترايز بشااصل خاص عل  الحق في المشاااراةف  19-جائحة اوفيد
 )متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة(

حلقة النقاش لمدة نصاااااااف يوم بشاااااااأن تعميق أوجه عدم المسااااااااواة التي   45/14القرار 
اإلنسااااااااان وآثارها عل  إعمال حقوق    19-تفاقمت بساااااااابب جائحة اوفيد

 )متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة(

حلقة النقاش الر يعة المسااتوى بشااأن موضااون فالذارى الساانوية العالاارة   42/7القرار 
إلعالن األمم المتحادة للت  يف والتادرياب في ميادان حقوق اإلنساااااااااااااااانت  
الممارساااات الجيدة والتحديات وسااابل المضاااي قدمارف )متاحة لملاااخاص  

 ذوي اإلعاقة(

حلقااة النقاااش بشاااااااااااااااأن تعزيز وحمااايااة حقوق اإلنساااااااااااااااان في سااااااااااااااياااق   44/20القرار 
االحتجااااجاااات الساااااااااااااالمياااةة مع الترايز بوجاااه خااااص عل  اإلنجاااازات  

 والتحديات المعاصرة )متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة(
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