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 الشروح  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -1 

 و قموعد وملان انعقا  الد  

 1شننننننباط/فبراير إلى   28تننننننيعقد مجلس حقول اإلنسننننننان  و  أل التاتننننننعة واأل بعين في الاترق من  -1
 في ملتب األمس المتلدق بجنيف. 2022نيسان/أبريل  

  كوين مجلس حقول اإلنسان  

(؛ 2024ا األ جنتين ) ( 1) يتألف مجلس حقول اإلنسننان في  و  أل التاتننعة واأل بعين من الدول التالية  -2
  ؛ واإلما ات العربية المتلدق( 2023(؛ واع لا  الروتي ) 2024(؛ وإ يتريا ) 2022(؛ وأ مينيا ) 2022وأ مينيا ) 

(؛ وال ين 2024(؛ وال ومال )2022(؛ والسو ان )2023(؛ والسنغال )2024(؛ والجبل األتو  )2024)
 كة المتلدق لبريطانيا العظمى (؛ والممل 2023(؛ والملسنننننننننيك ) 2022(؛ وألمانيا ) 2024(؛ والكاميرون ) 2023) 
(؛ 2022(؛ واليننابننان ) 2024لمتلنندق األمريليننة ) عيننات ا (؛ والو 2024(؛ والهننند ) 2023الشنننننننننننننمنناليننة )   أيرلننندا و 

(؛ 2023(؛ وباكسننننتان )2024(؛ وبا اغواّ )2023(؛ وأوكرانيا )2023(؛ وأوزبلسننننتان )2022)  وإندونيسنننيا 
(؛ 2022(؛ وجز  ما شال )2023المتعد ق القوميات( )  -  (؛ وبوليفيا ) ولة2022(؛ وبولندا )2024وبنن )

 -(؛ وفنزويال )جمهو ية 2023(؛ وفرنسننننننننا )2024(؛ وغامبيا )2023بون )وغا(؛ 2022وجمهو ية كو يا )
  (؛ وكوت  ياوا  2023(؛ وكوبا ) 2024(؛ وكازاخسننننننتان ) 2024(؛ ويطر ) 2024(؛ وفنلندا ) 2022البولياا ية( ) 

(؛ 2023(؛ ومالّو )2024(؛ وماليزيا )2024(؛ وليتوانيا )2022(؛ وليبيا )2024ولكسننننننمبر  )(؛ 2023)
 . (2022(؛ وهولندا )2024(؛ وهندو اس )2023(؛ ونيبال )2022(؛ وناميبيا )2022تانيا )ومو ي 

 ملتب مجلس حقول اإلنسان  

    كننننانون األول/  6في اجتمننننا يننننأل التنظيميين المعقو ين في    ،انتخننننب مجلس حقول اإلنسنننننننننننننننننان -3
 ،لجولتأل السننا تننة عشننرق أعضنناء الملتب التالية أتننما هس ،2022كانون ال اني/يناير   12و  2021 يسننمبر  

 ا2022كانون األول/ يسمبر  31كانون ال اني/يناير إلى  1التي  متد من  

 فيد يلو فييغاس )األ جنتين( الرئيس

 أند انيك هوفهانيسيان )أ مينيا( نواب الرئيس
  ا ينا تتاش )ألمانيا(كا  
  ميس بعيو )ليبيا(  

 ن(أولوغبيك عباتوف )أوزبلستا نائب الرئيس المقر 

 اتتعراض عمل وأ اء مجلس حقول اإلنسان  
حلقة نقاش مع   تننناء  ،16/21من مرفق يرا ه   42             عمال  بالاقرق   ،تنننيعقد مجلس حقول اإلنسنننان -4

للتااعل بشأن مواميع ملد ق في مجال    ،كل في إطا  وعيتأل ،مجالس إ ا ق وأمانات وكاعت األمس المتلدق
 حقول اإلنسان في منظومة األمس المتلدق برمتها. حقول اإلنسان بهدف  عزيز  عميس منظو 

  

  نتهي مدق عضوية كل  ولة في نهاية السنة المبينة بين يوتين. (1)
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  ،2021كانون األول/ يسننننمبر  6في  و  أل التنظيمية المعقو ق في   ،وير  مجلس حقول اإلنسننننان -5
هو "مسناهمة المشنا كة الشناملة في  عميس مراعاق حقول اإلنسنان   2022أن يلون مومنو  حلقة النقاش لعام 
مناتنننبة الذكرى السننننوية العاشنننرق إلنشننناء انننندول التبرعات اعتنننتئماني  في منظومة األمس المتلدق برمتها ب 

                                                         لدان نموا  والدول الجز ية ال ننننننغيرق النامية في أعمال مجلس  س مشننننننا كة أيل الب لتقديس المسنننننناعدق التقنية لدع
 حقول اإلنسان" )انظر المرفق(.

 و عيينهس  بالوعيات  المللاين اختيا  -حاء 
 ، 21/ 16من مرفق يرا  المجلس    22والاقرق    ، 1/ 5  مجلس حقول اإلنسان  فق يرا من مر   47              وفقا  للاقرق   -6

  تننننننننيقتر  الاريق اعتننننننننتشننننننننا ّ   ، PRSTOS/14/2وبيان الرئيس    ، 102/ 6والمتطلبات الوا  ق في مقر  المجلس  
 وجواكين ألكسننننند  مازا ما  يلي   ، وأحمد  ي ننننل ملمد )ماليزيا(   ، المؤلف من ملسننننوليسنننني نكوتنننني )جنوب أفري يا( 

)كندا( على  ئيس المجلس يائمة مرشنلين للواائف التاليةا )أ( ثالثة أعضناء   و ما ا ماوهيني  ،)السنلاا و (
وواحد من أمريلا الوتننطى والجنوبية    ، في آلية الخبراء المعنية بلقول الشننعوب األاننلية )واحد من المليه الها   

القوياز(؛ و اء    اع لا  الروتننننني ووتنننننه آتنننننيا وما وواحد من أو وبا الوتنننننطى والشنننننر ية و   ، ومنطقة البلر الكا يبي 
)ب( المقر  الخاص المعني بتعزيز وحماية حقول اإلنسنننننننان في تنننننننيال  غير المناا؛ )ص( المقر  الخاص  
  المعني بلالة حقول اإلنسنننان في أفغانسنننتان؛ ) ( المقر  الخاص المعني بلالة حقول اإلنسنننان في بو وندّ؛

؛  1967السننننننننننطينية الملتلة منذ عام  ة حقول اإلنسننننننننننان في األ امنننننننننني ال)ه( المقر  الخاص المعني بلال
من  ول أو وبا الغربية و ول أخرى؛ )ز( عضنو   ،عضنو في الاريق العامل المعني باعحتجاز التعسناي )و(

من  ول آتنننننننننننننيا والمليه الها  ؛  ،في الاريق العامل المعني بلاعت اعختااء القسنننننننننننننّر أو غير الطوعي
اإلنسنان والشنركات عبر الوطنية وغيرها من مؤتنسنات   لمعني بمسنألة حقول يق العامل اعضنو في الار  ) (

من  ول آتنننيا والمليه الها  ؛ )ط( عضنننو في الاريق العامل المعنى بمسنننألة اتنننتخدام المر زية  ،األعمال
نية  من  ول أمريلا الال ي  ،وتنننيلة عنتهاق حقول اإلنسنننان وإعاية مما تنننة حق الشنننعوب في  قرير م نننيرها

 اياة شاغرق غير متويعة نتجت عن اتتقالة من كان يشغلها(. يبي )و ومنطقة البلر الكا

  ، 1/ 5من مرفق يرا  مجلس حقول اإلنسننننننننان    53و   52                                        ووفقا  لإلجراء المن ننننننننوص عليأل في الاقر ين   -7
ن المللاون                                                                                       تيلتمل  عيين المللاين بوعيات في إطا  اإلجراءات الخااة بعد موافقة المجلس عليهس. وتي عي  

 ق يبل نهاية الدو ق التاتعة واأل بعين.بالوعيات المذكو  

  قرير الدو ق  
مشنرو   قرير يتضنمن   ،في نهاية  و  أل التاتنعة واأل بعين ،                            تني عرض على مجلس حقول اإلنسنان -8

                                             ملخ ا   قنيا  لمداوعت الدو ق من أجل اعتما ه.

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام امية لحقوق اإلنسان                                          التقرير السنوي لمفو ضة األمم المتحدة الس  - 2 

                                                                                          قد م جميع  قا ير ماومننة األمس المتلدق السننامية للقول اإلنسننان و قا ير ماومننية األمس المتلدق   -9
               الذّ يظل بندا   ،من جدول األعمال 2السنننننامية للقول اإلنسنننننان )الماومنننننية( واألمين العام في إطا  البند  

مجلس حقول اإلنسننننننان في هذه التقا ير في إطا  بنو  جدول األعمال ذات  وال الدو ق. وتننننننينظر           ماتوحا  ط
                                                    حسب اعيتضاء. وتي لد   وييت  قديمها في برنامج العمل. ،ال لة

 حالة حقول اإلنسان في إ يتريا  
ول اإلنسنان   مديد وعية المقر  الخاص المعني بلالة حق  ، 2/ 47في يرا ه    ، ير  مجلس حقول اإلنسنان  - 10

وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل معلومات شنننناوية ملدثة في  و  أل التاتننننعة   ، يا لاترق تنننننة أخرى في إ يتر 
واأل بعين أثناء جلسننننننننة  لاو . وتننننننننيعقد المجلس جلسننننننننة  لاو  ينظر خاللها في المعلومات الشنننننننناوية الملدثة  
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تنتقدم الماومنية إلى المجلس  ،   ناسنأل ا                   ابلر. وعمال  بالقر ملمد عبد السنالم ب   ، المقدمة من المللف الجديد بالوعية 
  ، في  و  أل التاتعة واأل بعين معلومات شاوية ملدثة عن التقدم الملرز في مجال التعاون بين إ يتريا والماومية 

 وعن مدى  أثير هذا التعاون على حالة حقول اإلنسان في إ يتريا. 

 ثيوبياحالة حقول اإلنسان في إيليس  يجراّ في إ  
إلى الماومننة السننامية أن  قدم إلى المجلس في  ،47/13في يرا ه    ،حقول اإلنسننان  طلب مجلس -11

                                                                                                 و  أل التاتنننننننعة واأل بعين  لدي ا  شننننننناويا  عن حالة حقول اإلنسنننننننان في إيليس  يجراّ في إثيوبيا وعن التقدم 
تننننيسننننتمع  ية للقول اإلنسننننان. و الملرز في تننننيال التلقيق المشننننترق الذّ  جريأل الماومننننية واللجنة اإلثيوب 

 المجلس إلى التلديث الشاّو الذّ تتقدمأل الماومة السامية خالل جلسة  لاو .

 حالة حقول اإلنسان في السو ان  
في  و  أل  ،إلى الماومننة السننامية أن  قدم إليأل ،32/1-في يرا ه  إ ،طلب مجلس حقول اإلنسننان -12

ان منذ اتنننننننننتيالء الجي  على حقول اإلنسنننننننننان في السنننننننننو  معلومات ملدثة عن حالة  ،التاتنننننننننعة واأل بعين
 السلطة. وتيستمع المجلس إلى التلديث الشاّو الذّ  قدمأل الماومة السامية خالل جلسة  لاو .

  عزيز الم اللة والمساءلة وحقول اإلنسان في تّر عنكا  
للالة حقول لماومننننننننية أن  عزز  انننننننندها إلى ا ،46/1في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننننان -13

بما في ذلك اإلبال  عن التقدم الملرز في مجال الم نننننننننناللة    ،تننننننننننّر عنكا وإبالغها عنهااإلنسننننننننننان في  
                                                                                       وأن  قدم  لدي ا  كتابيا   تس منايشننننننتأل في تننننننيال جلسننننننة  لاو  أثناء  و  أل التاتننننننعة واأل بعين.    ،والمسنننننناءلة

 (.A/HRC/49/9اومية السامية )وتينظر المجلس في التلديث الكتابي للم

  قا ير ماومة األمس المتلدق السامية للقول اإلنسان والتقا ير المتعلقة بغوا يماع وهندو اس وكولومبيا  
ة                                           تننننننننت عر ض على مجلس حقول اإلنسننننننننان  قا ير ماومنننننننن  ،48/141                          عمال  بقرا  الجمعية العامة  -14

( وكولومبيا  A/HRC/49/20قة بأنشطة ملتبها في غوا يماع )ة للقول اإلنسان المتعلاألمس المتلدق السامي 
(A/HRC/49/19( وهندو اس )A/HRC/49/21.) 

 حالة حقول اإلنسان في يبرص  
في  قرير الماومنننية السنننامية للقول اإلنسنننان    ، 102/ 2            عمال  بمقر ه   ، تنننينظر مجلس حقول اإلنسنننان  -15

 (.A/HRC/49/22عن مسألة حقول اإلنسان في يبرص )

 وا عزيز حقول اإلنسان وحمايتها في نيلا اغ  
إلى الماومننننننة السننننننامية أن  عزز و وتننننننع نطال  ،46/2في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننان -16

بطرل منها    ،نيلا اغواالراند الذّ  ضنطلع بأل الماومنية وأن  واانل اإلبال  عن حالة حقول اإلنسنان في 
أل إلى المجلس في  و  أل                                                                                  إعدا   قرير كتابي شامل ي ي س التقدم الملرز والتلديات المتعلقة بهذه اللالة و قديم

 (. A/HRC/49/23 ع بأل جلسة  لاو . وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )   ، التاتعة واأل بعين 

  قوية  عزيز حقول اإلنسان وحمايتها في أفغانستان  
إلى الماومنننة السنننامية أن  قدم إليأل في  و  أل  ،31/1-في يرا ه  إ ،طلب مجلس حقول اإلنسنننان -17

مع التركيز على أمو  من   ،                                                                        التاتنننعة واأل بعين  قريرا  كتابيا  شنننامال  عن حالة حقول اإلنسنننان في أفغانسنننتان
 ع بأل جلسننة  لاو . وتننينظر  ،جملتها مسنناءلة جميع مر كبي انتهاكات و جاوزات حقول اإلنسننان في النزا 

 (.A/HRC/49/24السامية ) ةمالمجلس في  قرير الماو 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/9
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/20
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/19
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/22
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/23
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/24


A/HRC/49/1 

5 GE.22-00518 

 واعلتزام بضمان المساءلة والعدالة   ، بما فيها القدس الشر ية  ، حالة حقول اإلنسان في األ ض الالسطينية الملتلة   

  في  و  أل التاتنننعة إلى الماومنننة السنننامية أن  قدم إليأل  ، 3/ 46في يرا ه    ، طلب مجلس حقول اإلنسنننان  -18
 ع بأل جلسننننة  لاو . وتننننينظر المجلس في  قرير الماومننننة السننننامية   ،                                     واأل بعين  قريرا  عن  نايذ هذا القرا 

(A/HRC/49/25.) 

 اتتنتاجات و وايات اإلجراءات الخااة  

       تنننننني عرض  ،2/102ومقر  مجلس حقول اإلنسننننننان   2004/76 بقرا  لجنة حقول اإلنسننننننان      عمال   -19
 (.A/HRC/49/26على المجلس  قرير األمين العام المتعلق باتتنتاجات و وايات اإلجراءات الخااة )

 اإلنسانالتنايذ الاعال لل لوق الدولية للقول   

في  قرير األمين العام بشنننأن التدابير المتخذق   ،9/8ه بقرا        عمال   ،تنننينظر مجلس حقول اإلنسنننان -20
 بما في ذلك التواننننننيات المقدمة لزيا ق  لسننننننين فعالية نظام   ، لتنايذ هذا القرا  والعوائق التي  لول  ون  نايذه 

 (.A/HRC/49/27هيئات المعاهدات و نسيقأل وإاالحأل )

  بما في ذلك   ، المدنية والسااااياسااااية وا وتالااااايية وا جتماةية وال قا ية  ، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسااااان  -3 
 الحق في التنمية

 الحقوق ا وتالايية وا جتماةية وال قا ية  

 جميع البلدان مسألة إعمال اللقول اعيت ا ية واعجتما ية وال قا ية في   

                                              إلى األمين العام أن يعد  قريرا  عن مسألة إعمال  ،46/10يرا ه ي ف ،طلب مجلس حقول اإلنسان -21
مع  ،اللقول اعيت ا ية واعجتما ية وال قا ية في جميع البلدان وأن يقدمأل إليأل في  و  أل التاتعة واأل بعين
املة التركيز بوجأل خاص على أهمية السنننننننياتنننننننات العامة المتسنننننننمة بالقوق والكااءق وذات الموا   الكا ية والع
ة مرض بطاية كاملة من أجل حماية اللقول اعيت ا ية واعجتما ية وال قا ية لمعالجة األثر السلبي لجائل

المجلس في  قرير األمين العنام ( والمسنننننننننننننناهمنة في جهو  اعنتعناش؛ وتننننننننننننننينظر  19-فيوس كو وننا )كوفيند
(A/HRC/49/28خالل )   نقاش بشننننأن اعتننننتنتاجات والتواننننيات التي يدمها األمين العام في  قريره حلقة

 )انظر المرفق(.

كلاة معقولة للت ننندّ منننمان ح نننول كل بلدان العالس على اللقاحات للجميع في أوانأل وبطريقة من ننناة و    
 19-لجائلة كوفيد

اآلثا                       ة أن  عد  قريرا  عنإلى الماومنننة السنننامي  ،46/14في يرا ه  ،طلب مجلس حقول اإلنسنننان -22
و وزيعها في أوانأل  19-المتر بة على حقول اإلنسنننننننان من جراء عدم إملانية الل نننننننول على لقاحات كوفيد

بما في ذلك أوجأل    ،جأل عدم المسنننننناواق المتعمقة بين الدولوعن أو  ،بتكلاة معقولة وبطريقة من نننننناة وشنننننناملة
بأعلى مسنتوى مملن من ال نلة  الجميع في التمتع    و أثير ذلك على حق  ،الضنعف والتلديات ذات ال نلة

لتقدمأل إلى المجلس في  و  أل التاتننننننعة واأل بعين. وتننننننينظر المجلس في  قرير الماومننننننة   ،البدنية والعقلية
 ( أثناء جلسة  لاو   دوم ن ف يوم )انظر المرفق(.A/HRC/49/35السامية )

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/25
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/28
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/35
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 اللق في الضمان اعجتماعي  
                                                عقد حلقة نقاش بين الدو ات  دوم يوما  كامال  بشننأن  ، 13/ 42في يرا ه    ، ير  مجلس حقول اإلنسننان  -23

وطلب إلى    ، تغير بغية  لديد التلديات وأفضنننل المما تنننات اللق في الضنننمان اعجتماعي في عالس العمل الم 
النقاش لتقديمأل إلى المجلس في  و  أل السننننا تننننة واأل بعين.                                                  الماومننننة السننننامية أن  عد  قريرا  موجزا  عن حلقة 

   شننننننرين ال اني/ 1                                                ع ق دت حلقة النقاش التي اتننننننتغريت يوما  كامال  في   ، 113/ 45                         و ماشننننننيا  مع مقر  المجلس  
 (. A/HRC/49/33                                                       . وتي عرض على المجلس التقرير الموجز للماو مة السامية ) 2021نوفمبر  

الل ننننول على األ وية واللقاحات في تننننيال حق كل إنسننننان في التمتع بأعلى مسننننتوى مملن من ال ننننلة    
 البدنية والعقلية

إلى الماومننننة السننننامية أن  عقد حلقة   اتننننية  يما   ، 10/ 41را ه  في ي   ، طلب مجلس حقول اإلنسننننان  - 24
تننات الجيدق والتلديات الرئيسننية والتطو ات الجديدق المتعلقة بتيسننير                                          بين الدو ات  دون يوما  كامال  بشننأن المما  

                                                                       قاحات باعتبا  ذلك من عن ننرا  أتنناتننيا  من حق كل فر  في التمتع بأعلى مسننتوى الل ننول على األ وية والل 
 لللقة                                                                   وأن  قدم إلى المجلس في  و  أل السننننا تننننة واأل بعين  قريرا  موجزا  عن ا   ، مملن من ال ننننلة البدنية والعقلية 

       يوما                                                    ع ق دت حلقة النقاش  يما بين الدو ات التي اتنننننننتغريت  ، 113/ 45                                   الد اتنننننننية. و ماشنننننننيا  مع مقر  المجلس  
 (. A/HRC/49/34قرير الماومة السامية ) . وتينظر المجلس في   2021كانون األول/ يسمبر    8          كامال  في  

 ذاءاللق في الغ  
 منندينند وعيننة المقر  الخنناص المعني بنناللق في    ،40/7في يرا ه    ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننننننننننننان -25

                                             إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل  قريرا  تنويا    ،46/19في يرا ه    ،الغذاء لاترق ثالث تنوات. وطلب المجلس
 (.A/HRC/46/33مايلل فخّر ) ،عن  نايذ الوعية. وتينظر المجلس في  قرير المللف بالوعية

  ،وما عليها من التزامات مالية  ولية أخرى ذات الة   ،الخبير المستقل المعني بآثا  الديون الخا جية للدول  
 وخااة اللقول اعيت ا ية واعجتما ية وال قا ية ،في التمتع الكامل بجميع حقول اإلنسان

رق ثالث تننوات وعية الخبيرق المسنتقلة أن يمد  لات  ،43/10في يرا ه   ،ل اإلنسنانجلس حقو ير  م -26
في التمتع   ،ومنا عليهنا من التزامنات منالينة  ولينة أخرى ذات اننننننننننننننلنة  ،المعنينة بنآثنا  النديون الخنا جينة للندول

في   ،المجلسوخاانننننننة اللقول اعيت نننننننا ية واعجتما ية وال قا ية. وطلب   ،الكامل بجميع حقول اإلنسنننننننان
ن  واانل  قديس  قا ير منتظمة إليأل. وتنينظر المجلس في  قرير المللاة إلى الخبيرق المسنتقلة أ ،46/8يرا ه  

 (.A/HRC/49/47عطية وا يس ) ،الجديدق بالوعية

 تبالسلن الالئق كعن ر من عناار اللق في مستوى معيشي منا  
أن يمد  لاترق ثالث تننننوات وعية المقر  الخاص  ،43/14في يرا ه    ،ير  مجلس حقول اإلنسنننان -27

المعني بالسنلن الالئق كعن نر من عناانر اللق في مسنتوى معيشني مناتنب وباللق في عدم التمييز في  
وتننننينظر المجلس في                                                                     وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل  قريرا  تنننننويا  عن  نايذ الوعية. ،هذا السننننيال

 (.A/HRC/49/48اعكريشنان  جاكوبال )ب  ، قرير المللف بالوعية

 اللقول ال قا ية  
أن يجد  لاترق ثالث تننننوات وعية المقر ق الخاانننة   ،46/9في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنننان -28

أليلسننننننننننناند ا كسنننننننننننانتاكي  ،وتنننننننننننينظر المجلس في  قرير المللاة الجديدق بالوعية في مجال اللقول ال قا ية.
(A/HRC/49/54.) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/47
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/54
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 الحقوق المدنية والسياسية  

 حرية الرأّ والتعبير  

المما تنننننننات                                 إلى الماومنننننننية أن  عد  قريرا  عن ،44/12في يرا ه  ،طلب مجلس حقول اإلنسنننننننان -29
يا ية وطنية  عزز الوانننننول إلى المعلومات التي  لتا  بها الكيانات العامة وأن الجيدق في ومنننننع أطر مع

 2021حزيران/يونيأل    30                                                                                 قدم إليأل التقرير في  و  أل السننابعة واأل بعين. و ماشننيا  مع مذكرق من األمانة مؤ خة  
(A/HRC/48/37)،    كان ع بد من  أجيل  قديس التقرير إلى الدو ق التاتننننننعة واأل بعين. وتننننننينظر المجلس

 (.A/HRC/49/38في  قرير الماومية )

 المشا كة في الشأن السياتي والعام على يدم المساواق بين الجميع  

                                                 إلى الماومية أن  عد  قرير متابعة  عن المما تات  ، 11/ 39 ه  في يرا  ، نسان طلب مجلس حقول اإل  -30
                                                                                                             الجيدق والتلديات التي  واجهها الدول في ا  با  المبا   التوجيهية المتعلقة بتنايذ اللق في المشنننا كة في الشنننؤون 

 30ألمناننة مؤ خنة                                                                        وأن  قندمنأل إلى المجلس في  و  نأل ال نامننة واأل بعين. و مناشننننننننننننننينا  مع منذكرق من ا  ،العنامنة
.  كنان ع بند من  نأجينل  قنديس التقرير إلى الندو ق التناتنننننننننننننعنة واأل بعين   ، ( A/HRC/48/33)  2021حزيران/يونينأل  

 (.A/HRC/49/42وتينظر المجلس في  قرير الماومية )

 الدين أو المعتقدحرية   

 مديد وعية المقر  الخاص المعني بلرية الدين  ،40/10في يرا ه  ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننننان -31
إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل  ،46/6في يرا ه    ،أو المعتقد لاترق ثالث تنننننوات إمننننا ية. وطلب المجلس
 (.A/HRC/49/44مد شهيد )أح ،عية                                                    قريرا  تنويا . وتينظر المجلس في  قرير المللف بالو 

 التعذيب وغيره من مروب المعاملة أو العقوبة القاتية أو الالإنسانية أو المهينة  

 مديد وعية المقر  الخاص المعني بمسننننننننألة التعذيب    ، 20/ 43في يرا ه    ، ير  مجلس حقول اإلنسننننننننان  -32
وطلب إلى  ، معاملة أو العقوبة القاتننية أو الالإنسننانية أو المهينة لاترق ثالث تنننوات إمننا ية مننروب ال  وغيره من 

وتننينظر المجلس في                                                                                   المقر  الخاص أن يقدم إليأل  قريرا  عن جميع أنشننطتأل ومالحظا أل واتننتنتاجا أل و واننيا أل.  
 (.A/HRC/49/50نيلس ميلتز  ) ، قرير المللف بالوعية

 تنننننينظر مجلس حقول اإلنسنننننان في  قرير األمين العام عن ، 143/ 74                           وعمال  بقرا  الجمعية العامة  -33
 (.A/HRC/49/63اندول األمس المتلدق للتبرعات لضلايا التعذيب )

تينظر مجلس حقول اإلنسان في  قرير األمين العام عن ال ندول الخاص   ،                   وعمال  بالقرا  ناسأل -34
  المنشأ بموجب البرو وكول اعختياّ  ع اا ية مناهضة التعذيب وغيره من مروب المعاملة أو العقوبة القاتية

 (.A/HRC/49/64أو الالإنسانية أو المهينة )

 اللق في الخ واية  

 مديد وعية المقر ق الخااننننننننة المعنية باللق في  ،46/16في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننان -35
                                                                وطلب إليها أن  قدم  قريرا  تننننننويا  إلى المجلس. وتنننننينظر المجلس في   ،الخ نننننوانننننية لاترق ثالث تننننننوات
 (.A/HRC/49/55آنا برايان نوغا يس ) ، قرير المللاة الجديدق بالوعية

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/42
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/64
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/55
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 حقوق الشعوب وفئات محدية من الجماعات واألفراي  

 حقول الطال  

                              إلى التلديث الشناّو للماو منة  ، 113/ 45ومقر ه    8/ 41            عمال  بقرا ه   ، تنيسنتمع مجلس حقول اإلنسنان  -36
  لتلديات المواجهة في الت نننننندّ لزواص األطاال ل غرات وا الملرز وا السننننننامية بشننننننأن إعدا   قريرها المتعلق بالتقدم  

 ،والتدابير الرامية إلى ممان المساءلة على ال عيدين المجتمعي والوطني  ،والزواص المبلر والزواص القسرّ 
 بما في ذلك للنساء والاتيات المعرمات لهذه المما تة الضا ق وأولئك الالئي يتعرمن لها.

للتلديث الشنناّو للماومننة السننامية بشننأن  ،47/5             عمال  بقرا ه    ،نسننانحقول اإل  وتننيسننتمع مجلس -37
على  لقيق هنندف  متع كننل فتنناق بنناللق في التعليس على ينندم   19-إعنندا   قريرهننا عن أثر جننائلننة كوفينند

 مع  سليه الضوء على أهس التلديات واللواجز التي  واجهها الاتيات و قديس  وايات. ،المساواق مع غيرها

                     اجتماعا  تنننننننويا  لمدق  ،45/30و  19/37و 7/29               عمال  بقرا ا أل    ،اإلنسننننننان  مجلس حقول وتننننننيعقد   -38
المقر  عقده خالل الدو ق التاتننننعة  ،يوم كامل بشننننأن حقول الطال وتننننيركز اعجتما  التالي من هذا القبيل

ومننة  قرير الماعلى مومننو  "حقول الطال ولس شننمل األتننرق". وتننيسننترشنند اعجتما  بت   ،واأل بعين للمجلس
 ( )انظر المرفق(.A/HRC/49/31ية عن هذا اعجتما  )السام

أن يمد  لاترق ثالث تننوات إمنا ية وعية المقر ق  ،43/22في يرا ه    ،وير  مجلس حقول اإلنسنان -39
غاء وفي الموا  اإلباحية  تغاللهس في الب بما في ذلك اتننننن   ،                                            الخاانننننة المعنية ببيع األطاال واتنننننتغاللهس جنسنننننيا  
وطلب إلى المقر ق الخاانننننننننة أن  واانننننننننل  قديس  قا ير   ،وغيرها من موا  اععتداء الجنسننننننننني على األطاال

ماما فاطمة تنننننينغا ي   ،تننننننوية إلى المجلس عن  نايذ الوعية. وتنننننينظر المجلس في  قا ير المللاة بالوعية
(A/HRC/49/51 وA/HRC/49/51/Add.1.) 

إلى المم لة الخااننننننة للمين العام المعنية بالعنف  ،76/147في يرا ها   ،وطلبت الجمعية العامة -40
لمضننننطلع بها في  ن عن األنشننننطة الس حقول اإلنسننننامنننند األطاال أن  وااننننل  قديس  قا ير تنننننوية إلى مج

 (.A/HRC/49/57نجاق معال مجيد ) ،إطا  أ اء وعيتها. وتينظر المجلس في  قرير المم لة الخااة

عنية باألطاال إلى المم لة الخااننننننننننة للمين العام الم ،في القرا  ناسننننننننننأل ،وطلبت الجمعية العامة -41
أن  وااننننل  قديس  قا ير إلى مجلس حقول اإلنسننننان عن األنشننننطة المضننننطلع بها في إطا    والنزا  المسننننل 

 (.A/HRC/49/58فيرجينيا غامبا ) ،أ اء وعيتها. وتينظر المجلس في  قرير المم لة الخااة

 إلعايةحقول األشخاص ذّو ا  

 2021إلى الماومنننة السنننامية أن  نظس في عام  ،43/13في يرا ه   ،حقول اإلنسنننان  مجلس  طلب -42
مشنننناو ق لمدق يوم واحد لمنايشننننة أفضننننل السننننبل لمواءمة القوانين والسننننياتننننات والمما تننننات الوطنية المتعلقة 

لمشننننننننناو ق                             وأن  عد  قريرا  عن نتائج ا  ،بال نننننننننلة العقلية مع معايير ا اا ية حقول األشنننننننننخاص ذّو اإلعاية
ي  و  أل التاتنننننننننننننعة واأل بعين. وتنننننننننننننينظر المجلس في  قرير الماومنننننننننننننة السنننننننننننننامية و قدمأل إلى المجلس ف

(A/HRC/49/29.) 

عني بلقول  منندينند وعيننة المقر  الخنناص الم  ،44/10في يرا ه    ،وير  مجلس حقول اإلنسنننننننننننننننان -43
وطلب إلى المقر  الخاص أن يوااننننل  قديس  قا ير   ،ية لاترق ثالث تنننننوات إمننننا يةاألشننننخاص ذّو اإلعا

غيرا    ،تنننننننوية إلى المجلس في شننننننلل يملن الواننننننول إليأل. وتننننننينظر المجلس في  قرير المللف بالوعية
 (.A/HRC/49/52كوين )

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/31
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/51/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/57
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/58
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/52


A/HRC/49/1 

9 GE.22-00518 

أن يعقد أثناء  و  أل التاتننننننعة واأل بعين جلسننننننة   ،43/23في يرا ه   ،وير  مجلس حقول اإلنسننننننان -44
 لاو ه السنننننوية بشننننأن حقول األشننننخاص ذّو اإلعاية وأن  ركز الجلسننننة على جمع اإلح نننناءات البيانات 

من ا اا ية حقول األشننننننخاص ذّو اإلعاية. وتننننننيسننننننترشنننننند اعجتما  بتقرير الماومننننننية  31بموجب الما ق 
 ( )انظر المرفق(.A/HRC/49/60ة )السامية عن هذه الجلس

 الشباب وحقول اإلنسان  
إلى الماومننننننة السننننننامية أن  عقد حلقة   اتننننننية   ،41/13في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننان -45
ل حقول  ههنا الشننننننننننننننبناب في مجنا                                                                 بين الدو ات  دوم يوما  كامال  و ركز على التلنديات والارص التي يواج  يمنا

                                                                                                     اإلنسنان وأن  قدم إلى المجلس  قريرا  عن الللقة الد اتنية يبل انعقا   و  أل السنا تنة واأل بعين. و ماشنيا  مع 
.  2021نيسننننان/أبريل   12                                                   ع ق دت الللقة الد اتننننية التي اتننننتغريت يوما  كامال  في  ،45/113مقر  المجلس  

 (.A/HRC/49/32ية )وتينظر المجلس في  قرير الماومة السام

 يضايا األيليات  
إلى الماومنننننننة السنننننننامية أن  سنننننننتمر في موافا أل  ،43/8في يرا ه    ،طلب مجلس حقول اإلنسنننننننان -46

 بتقرير تنننّو يتضننمن معلومات عن التطو ات ذات ال ننلة في هيئات وآليات حقول اإلنسننان التابعة للمس
وعن األنشنطة التي  ضنطلع بها الماومنية السنامية للقول اإلنسنان في المقر وفي الميدان و سنهس  ،المتلدق

قول األشننننننننننننننخناص المنتمين إلى أيلينات يومينة أو إثنينة وإلى أيلينات  ينينة في  عزيز واحترام أحلنام إعالن ح
 (.A/HRC/49/36ولغوية. وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )

يا األيليات  مديد وعية المقر  الخاص المعني بقضننا   ، في القرا  ناسننأل   ، وير  مجلس حقول اإلنسننان  -47
  A/HRC/49/46فيرنان  ّ فا ين ) ،لاترق ثالث تنننننننننوات. وتننننننننينظر المجلس في  قريّر المللف بالوعية

 (.A/HRC/49/46/Add.1و

                                                           ساء والاتيات بلقول اإلنسان  متعا  كامال  في اللاعت اإلنسانية عزيز وحماية واحترام  متع الن   
م إلى المجلس في  و  أل إلى الماومنة السنامية أن  قد  ، 29/ 45في يرا ه    ، طلب مجلس حقول اإلنسنان  - 48

اإلنسان                                                                                                 التاتعة واأل بعين  قريرا   لليليا  عن نهج شامل لتعزيز وحماية واحترام  متع النساء والاتيات بلقول  
                                                                                                 متعا  كامال  في اللاعت اإلنسنانية يتضنمن المما تنات الجيدق والتلديات المواجهة والد وس المسنتاا ق على 

 (.A/HRC/49/37. وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )ال عيد الوطني واإليليمي والدولي

 يينتالمة ال لا  
إلى الماومننننننة السننننننامية أن  قدم إليأل في  و  أل  ،45/18في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننان -49

  من آثا  و دا يات   19-  خذ ها الللومات للت نندّ لجائلة كوفيد                                                  ال امنة واأل بعين  قريرا  عما كان للتدابير التي ا 
                                أل منظو ا  جنسننننانيا . و ماشننننيا  مع على تننننالمة وعمل ال ننننلايين والعاملين في وتننننائه اإلعالم وأن  د ص  ي 

كنان ع بند من  نأجينل  قنديس هنذا  ،(A/HRC/48/35)  2021حزيران/يونينأل    30منذكرق من األمناننة مؤ خنة  
 (.A/HRC/49/40التقرير إلى الدو ق التاتعة واأل بعين. وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )

إلى األمين العنننام أن يقننندم إلى مجلس حقول   ،74/157في يرا هنننا    ،وطلبنننت الجمعينننة العنننامنننة -50
مع التركيز بوجأل خاص على أنشنننطة    ،عن تنننالمة ال نننلايين                                         إلنسنننان في  و  أل التاتنننعة واأل بعين  قريرا  ا

ومع مراعاق خطة عمل   ،شننبلة جهات التنسننيق في معالجة مسننألتي تننالمة ال ننلايين واإلفالت من العقاب
ض على المجلس                                                                          األمس المتلدق بشننننأن تننننالمة ال ننننلايين ومسننننألة اإلفالت من العقاب ومتابعتها. وتننننت عر 

 (.A/HRC/49/66مذكرق األمانة المتعلقة بتقرير األمين العام )

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/60
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/36
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/46/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/66
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 المدافعون عن حقول اإلنسان  
 منديند وعينة المقر ق الخنااننننننننننننننة المعنينة بلنالنة   ،43/16في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننننننننان -51

  ماّ  لولو   ، ظر المجلس في  قريّر المللاة بالوعية ن لاترق ثالث تنننننوات. وتننننين المدافعين عن حقول اإلنسننننا 
(A/HRC/49/49 وA/HRC/49/49/Add.1.) 

 حقول األشخاص ذّو المهق  
ق المسنتقلة أن يمد  لاترق ثالث تننوات وعية الخبير  ،46/12في يرا ه   ،نسنانير  مجلس حقول اإل -52

المعنية بتمتع األشننننخاص الم ننننابين بالمهق بلقول اإلنسننننان. وتننننينظر المجلس في  قرير المللاة الجديدق 
 (.A/HRC/49/56  وموند )-مولوكا ميتي  ،بالوعية

 حقول اإلنسان والشعوب األالية  
عقد اجتما  مائدق مسننننننننننننتديرق  يما بين الدو ات   ،42/19في يرا ه   ،اإلنسننننننننننننانير  مجلس حقول   -53

بشننننننأن الخطوات المملن ا خاذها لتعزيز مشننننننا كة مم لي الشننننننعوب األاننننننلية ومؤتننننننسننننننا ها في اجتماعات 
                   ا   قريرا  موجزا   شنننننا كين والماومنننننية أن يعدوطلب إلى الرئيسنننننين المت   ،المجلس بشنننننأن القضنننننايا التي  مسنننننها

                                                                              المننائنندق المسننننننننننننننتننديرق وأن يقنندمنناه إليننأل في  و  ننأل الخننامسنننننننننننننننة واأل بعين. و منناشننننننننننننننيننا  مع مقر    اجتمننا  عن
الننندو ات وع قننن دت في    ،45/113 المجلس ؛  2021 موز/يولينننأل    16                                                       أ ج  لنننت المنننائننندق المسننننننننننننننتنننديرق  يمنننا بين 

 (.A/HRC/49/69                                   وتي عرض على المجلس  قرير الماومية )

 حقول اإلنسان لكبا  السن  
                                              إلى الماومننننة السننننامية أن  عد  قريرا  عن القواعد  ،48/3في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننان -54

وأن  ،لكبا  السنننننننننواعلتزامات المعيا ية بموجب القانون الدولي  يما يتعلق بتعزيز وحماية حقول اإلنسننننننننان 
لتاتننننننننعة واأل بعين. وتننننننننينظر المجلس في  قرير الماومننننننننة السننننننننامية   قدم التقرير إلى المجلس في  و  أل ا

(A/HRC/49/70.) 

 الترابط بين حقوق اإلنسان والقضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان  

 انلجميع في مجال حقول اإلنس عزيز التعاون المايد ل  
         اجتماعا    ،في  و  أل التاتننننننننعة واأل بعين ،تننننننننيعقد مجلس حقول اإلنسننننننننان ،46/13             عمال  بالقرا   -55

بشننننننأن مومننننننو   عزيز التعاون التقني وبناء القد ات في ميدان  عزيز وحماية حقول اإلنسننننننان للشننننننخاص  
 وبعدها )انظر المرفق(. 19-ائلة كوفيدالذين هس في حاعت معف و همي  في جهو  اعنتعاش أثناء ج

                                             إلى الماومننة السننامية أن  عد  قريرا  موجزا  عن  ،43/21في يرا ه    ،وطلب مجلس حقول اإلنسننان -56
المتعلق بمومننننننننو   و  التخفيف من حدق الاقر في    ،                                     الذّ ع ق د في  و  أل السننننننننا تننننننننة واأل بعين ،اعجتما 

 (.A/HRC/49/30                                                                        عزيز حقول اإلنسان وحمايتها. وتي عرض على المجلس  قرير الماو مة السامية )

 حقول اإلنسان والعدالة اعنتقالية  
                                             إلى الماومنننننية أن  عد  قريرا   بلث  يأل الكيفية  ،42/17في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسنننننان -57

التي يملن بها لتدابير الت دّ لتركة انتهاكات و جاوزات جسيمة للقول اإلنسان وانتهاكات خطيرق للقانون  
من  16خالل  دابير العدالة اعنتقالية أن  سننننهس في اتننننتدامة السننننالم و لقيق الهدف  الدولي اإلنسنننناني من 
                                                                       وأن  قدم هذا التقرير إلى المجلس في  و  أل السنننننا تنننننة واأل بعين. و ماشنننننيا  مع   ،تدامةأهداف التنمية المسننننن 

كننان ع بنند من  ننأجيننل  قننديس هننذا   ،(A/HRC/48/36)  2021 موز/يوليننأل    7مننذكرق من األمننانننة مؤ خننة  
 (.A/HRC/49/39ر المجلس في  قرير الماومية )التقرير إلى الدو ق التاتعة واأل بعين. وتينظ

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/49
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/49/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/56
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http://undocs.org/ar/A/HRC/49/39
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 امهس إياهاحقول اإلنسان و نظيس شراء المدنيين األتللة النا ية وحياز هس لها واتتخد  

ثر                                          إلى الماومننننة السننننامية أن  عد  قريرا  عن األ ،45/13في يرا ه  ،طلب مجلس حقول اإلنسننننان -58
المتر ب على حقول اإلنسننننان من جراء ايتناء األطاال والشننننباب من المدنيين األتننننللة النا ية وحياز هس لها 

املة  قوم على التدخالت والخدمات  بغية المساهمة في  عزيز أو ومع تياتات عامة ش ،واتتخدامهس إياها
وأن  قدم التقرير  ،ت ل باألتللة النا يةاعيت ا ية و عالج العوامل التي  دفع إلى العنف الم -اعجتما ية  

  2021حزيران/يونيأل   30                                                                         إلى المجلس في  و  أل ال امنة واأل بعين. و ماشنننننننننننيا  مع مذكرق من األمانة مؤ خة  
 (A/HRC/48/34 ) ،   أل بعين. وتننينظر المجلس كان ع بد من  أجيل  قديس هذا التقرير إلى الدو ق التاتننعة وا 

 (.A/HRC/49/41في  قرير الماومة السامية )

 اإل هاب وحقول اإلنسان  

أن يمد  لاترق ثالث تننوات وعية المقر ق الخاانة   ،40/16في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنان -59
في   ،سننان واللريات األتنناتننية في تننيال ملافلة اإل هاب. و عا المجلسالمعنية بتعزيز وحماية حقول اإلن 

ع بلقول اإلنسنننننان واللريات  المقر ق الخاانننننة إلى اعهتمام بما لإل هاب من  أثير تنننننلبي في التمت   ، 11/ 45يرا ه  
  ئين فيونواع ني أوع   ، األتننننناتنننننية و قديس  وانننننيات في هذا ال ننننند . وتنننننينظر المجلس في  قريّر المللاة بالوعية 

(A/HRC/49/45 وA/HRC/49/45/Add.1.) 

تنننيلون أمام مجلس حقول اإلنسنننان مذكرق األمانة بشنننأن  ،74/147                            وعمال  بقرا  الجمعية العامة   -60
 (.A/HRC/49/67 هاب وحقول اإلنسان ) قرير األمين العام عن اإل

 حقول اإلنسان والبيئة  

أن يجد  لاترق ثالث تنننننننوات وعية المقر  الخاص  ،46/7في يرا ه   ،                      ير   مجلس حقول اإلنسننننننان -61
ونظياة واننننلية ومسننننتدامة. وتننننينظر   المعني بمسننننألة التزامات حقول اإلنسننننان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة

 (.A/HRC/49/53/Add.1و A/HRC/49/53 . بويد )  افيد ،المجلس في  قريّر المللف بالوعية

 2030ة التنمية المستدامة لعام  عزيز حقول اإلنسان وحمايتها و نايذ خط  

إلى الماومننننننننننة السننننننننننامية أن  نظس اجتماعات  ،43/19في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننننننان -62
          مضننياا  أن  ،2030بين الدو ات لللوا  والتعاون بشننأن حقول اإلنسننان وبرنامج التنمية المسننتدامة لعام   يما

ين عن إعدا  التقا ير الموجزق عن اعجتماعات    تنننننننناء اعجتماعات والماومننننننننية ينبغي أن يلونوا مسننننننننؤول
 18                                                                                          وعرمننها على المجلس. وتنني عق د اعجتما  الرابع  يما بين الدو ات بشننأن المومننو  المذكو  أعاله في  

 (. A/HRC/49/59ن هذا اعجتما  )                                       . وتي عرض على المجلس  قرير الماومية ع 2022كانون ال اني/يناير  

 حقول اإلنسان و غير المناا  

إلى الماومية أن  قدم إليأل في  و  أل التاتعة    ، 7/ 44في يرا ه    ، طلب مجلس حقول اإلنسان  - 63
السنننننننننننننننابعنة واأل بعين بشنننننننننننننننأن اآلثا                                                                 واأل بعين  قريرا  موجزا  عن حلقنة النقناش التي ع قن دت أثنناء  و  نأل 

  ، وأفضننل المما تننات  ،                                             كبا  السننن  متعا  كامال  وفعليا  بلقول اإلنسننان الضننا ق لتغير المناا على  متع  
                                                                                   والد وس المسننننننننننتاا ق في مجال  عزيز حقول كبا  السننننننننننن وحمايتها. وتنننننننننني عرض على المجلس  قرير  

 (. A/HRC/49/61الماومية ) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/34
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 ول اإلنسانالبرنامج العالمي للت  يف في مجال حق  
أن يعقند في  و  نأل ال نامننة واأل بعين حلقنة نقناش   ،42/7في يرا ه    ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننننننننان -64

  يعة المسنتوى لالحتاال بالذكرى السننوية العاشنرق إلعالن األمس المتلدق للت  يف والتد يب في مجال حقول  
وأن  قدمأل إلى المجلس بللول  و  أل                                                            اإلنسنننننننننان وطلب إلى الماومنننننننننية أن  عد  قريرا  موجزا  عن المنايشنننننننننة 

 (.A/HRC/49/62                                   وتي عرض على المجلس  قرير الماومية )التاتعة واأل بعين.  

                                                                                       إعدا  انننننننك  ولي ملزم يانونا  بشنننننننأن الشنننننننركات عبر الوطنية وغيرها من مؤتنننننننسنننننننات األعمال  يما يتعلق   
 اإلنسان بلقول 

ير الاريق العامل الللومي الدولي في  قر  ،26/9            عمال  بقرا ه  ،تنننننننننينظر مجلس حقول اإلنسنننننننننان -65
الماتو  العضنوية المعني بالشنركات عبر الوطنية وغيرها من مؤتنسنات األعمال  يما يتعلق بلقول اإلنسنان 

  A/HRC/49/65)  2021 شننننننرين األول/أكتوبر   29إلى  25المعقو ق في الاترق من   ،عن  و  أل السننننننابعة
 (.A/HRC/49/65/Add.1و

 حا ت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها -4 

 حالة حقول اإلنسان في جمهو ية فنزويال البولياا ية  
إلى الماومننننة السننننامية أن  وااننننل  انننند حالة   ،45/20في يرا ه    ،إلنسننننانطلب مجلس حقول ا -66

حقول اإلنسنننننننان في جمهو ية فنزويال البولياا ية وأن  قدم  قا ير عنها و تي  التعاون التقني بشنننننننأنها بهدف 
 ع بأل جلسننننة  لاو .   ،بما يشننننمل  قديس  لديث شنننناّو إلى المجلس في  و  أل التاتننننعة واأل بعين  ، لسننننينها
 الشاّو للماومة السامية.تمع المجلس إلى التلديث وتيس

أن يمد  لاترق تنننننتين وعية بع ة  ق نننني اللقائق  ،في القرا  ناسننننأل ،وير  مجلس حقول اإلنسننننان -67
في جمهو ية فنزويال البولياا ية من حاعت إعدام خا ص نطال    2014                                     المسنتقلة للتلقيق  يما تن ج  ل منذ عام 

من منننننروب المعاملة القاتنننننية أو الالإنسنننننانية أو  تجاز  عسننننناي و عذيب وغيرهالقضننننناء واختااء يسنننننّر واح
وطلب إلى بع ة  ق ننننننننني اللقائق أن  قدم إليأل أثناء جلسنننننننننة  لاو  في  و  أل التاتنننننننننعة واأل بعين   ،المهينة

                                                                                   لدي ا  شاويا  عن عملها. وتوف يستمع المجلس إلى التلديث الشاّو لبع ة  ق ي اللقائق.

 الشعبية الديمقراطيةنسان في جمهو ية كو يا حالة حقول اإل  
إلى الماومننننننة السننننننامية أن  قدم إليأل في  و  أل  ،46/17في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسننننننان -68

                                                                                              التاتننننننننعة واأل بعين  لدي ا  شنننننننناويا  عن التقدم الملرز في  نايذ التواننننننننيات ذات ال ننننننننلة التي يدمها فريق  
وإنشاء   ،لى  عزيز جهو  الراد والتوثيق اللاليةفي  قريره والتي  رمي إ  الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة
  و كليف خبراء في المسننناءلة القانونية بتقييس جميع المعلومات والشنننها ات ، مسنننتو   مركّز للمعلومات واأل لة 

بهدف ومنننع اتنننترا يجيات يملن اتنننتخدامها في أّ عملية مسننناءلة في المسنننتقبل. وتنننيسنننتمع المجلس إلى 
 سامية.تلديث الشاّو للماومة الال

 مديد وعية المقر  الخاص المعني بلالة حقول  ،في القرا  ناسننننننأل ،وير  مجلس حقول اإلنسننننننان -69
  وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم  قا ير  ، اإلنسننننننننان في جمهو ية كو يا الشننننننننعبية الديمقراطية لاترق تنننننننننة واحدق 

  ة في متابعة  نايذ  وانننننيات لجنة التلقيق ي ذلك عن الجهو  المبذول بما ف  ، منتظمة إلى المجلس عن  نايذ وعيتأل 
  ، المعنية بلقول اإلنسننننننان في جمهو ية كو يا الشننننننعبية الديمقراطية. وتننننننينظر المجلس في  قرير المللف بالوعية 

 (.A/HRC/49/74 وماس أوخيا كوينتانا )

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/62
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/65
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/65/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/74
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 والاترق التي  لتها 2020الاترق التي تبقت اعنتخابات الرئاتية لعام  ل اإلنسان في بيال وس فيحالة حقو   

إلى الماومنننننية أن  قدم إليأل في  و  أل التاتنننننعة  ،46/20في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسنننننان -70
  اعنتخابات الرئاتننننية تننننبقت                                                                             واأل بعين  قريرا  كتابيا  شننننامال  عن حالة حقول اإلنسننننان في بيال وس في الاترق التي 

 (. A/HRC/49/71 ع بأل جلسة  لاو . وتينظر المجلس في  قرير الماومية )   ، والاترق التي  لتها   2020لعام 

 حالة حقول اإلنسان في ميانما   

ة أن  رانننند و  يس اللالة لسننننامي إلى الماومننننة ا ،46/21في يرا ه    ،طلب مجلس حقول اإلنسننننان -71
مع التركيز بوجنأل خناص على المسنننننننننننننناءلنة  يمنا يتعلق بناعنتهناكنات    ،العنامنة للقول اإلنسننننننننننننننان في مينانمنا 

                             فضنننننال  عن تنننننيا ق القانون وإانننننال    ،المزعومة للقانون الدولي للقول اإلنسنننننان والقانون الدولي اإلنسننننناني
وعلى نلو يتكامل مع عمل آلية   ،تخ ننننن نننننينراء مبدعس من خب  ،2021شنننننباط/فبراير   1يطا  األمن منذ  

بما في ذلك   ،التلقيق المسنننننتقلة لميانما  و قا ير المقر  الخاص المعني بلالة حقول اإلنسنننننان في ميانما 
في تنننيال  اننند  نايذ التوانننيات التي يدمتها البع ة الدولية المسنننتقلة لتق ننني اللقائق في  قا يرها وو يات  

ق في  قا ير الماومنة السنامية بشنأن حالة حقول اإلنسنان لمسنلمي الروهينغيا لوا  والتوانيات ا  ،اجتماعا ها
وأن  قدم إلى المجلس في  و  أل التاتنننننننننننننعة واأل بعين معلومات شننننننننننننناوية   ،وغيرهس من األيليات في ميانما 

 (.A/HRC/49/72ملدثة  عقبها جلسة  لاو . وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )

بمبا  ق األمين العام المتعلقة با خاذ إجراءات   ،في القرا  ناسننننننننننأل  ،و حب مجلس حقول اإلنسننننننننننان -72
                                                                                                  ملموتنة اتنتنا ا  إلى التوانيات الوا  ق في التقرير المعنون " لقيق موجز ومسنتقل في انخراط األمس المتلدق 

                                                     و عنا األمين العنام إلى أن يقند  م إلينأل في  و  نأل التناتننننننننننننننعنة   ،"2018لى  إ  2010في مينانمنا  في الاترق من  
                                                                                 كتابيا  يتضنننمن مسننناهمات من منسنننق األمس المتلدق الم يس في ميانما  عن التقد م الملرز          قريرا    ،واأل بعين

منظومنة في  ناينذ إجراءات المتنابعنة الرامينة إلى  عزيز فعنالينة العمنل في المسننننننننننننننتقبنل و ند يس القند ق الوينائينة ل
جلس في  قرير األمين العام                                                              ع بأل جلسننة  لاو  معز ز بمشننا كة الم قر    الم يس؛ وتننينظر الم ،األمس المتلدق

(A/HRC/49/73.) 

ل  مديد وعية المقر  الخاص المعني بلالة حقو  ،في القرا  ناسننننننأل ،وير  مجلس حقول اإلنسننننننان -73
                 كتابيا  في  و  أل                                              وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل  قريرا    ،اإلنسننننننننان في ميانما  لاترق تنننننننننة إمننننننننا ية

 وماس أند وز  ، ع بأل جلسنننننننننننة  لاو . وتنننننننننننينظر المجلس في  قرير المللف بالوعية  ،التاتنننننننننننعة واأل بعين
(A/HRC/49/76.) 

 الة حقول اإلنسان في جمهو ية إيران اإلتالميةح  

 مديد وعية المقر  الخاص المعني بلالة حقول  ،46/18في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننننننان -74
                                           وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل  قريرا    ،اإلنسنننننان في جمهو ية إيران اإلتنننننالمية لاترق تننننننة إمنننننا ية

جوايد  حمن  ،تننننننننعة واأل بعين. وتننننننننينظر المجلس في  قرير المللف بالوعيةعن  نايذ الوعية في  و  أل التا
(A/HRC/49/75.) 

 حالة حقول اإلنسان في الجمهو ية العربية السو ية  
التلقيق  أن يمد  لاترق تنننننننننننننة واحدق وعية لجنة ،46/22في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننننننان -75

                                                          وطلب إلى لجنة التلقيق أن  قدم إليأل  قريرا  خطيا  ملدثا    ، الدولية المسننننننننتقلة المعنية بالجمهو ية العربية السننننننننو ية 
 (. A/HRC/49/77خالل جلسة  لاو  في  و  أل التاتعة واأل بعين. وتينظر المجلس في  قرير لجنة التلقيق ) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/71
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/72
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/73
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/76
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/75
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/77
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 حالة حقول اإلنسان في جنوب السو ان  

 مديد وعية اللجنة المعنية بلالة حقول اإلنسننننننان  ،46/23في يرا ه    ،إلنسننننننانير  مجلس حقول ا -76
                                                                  وطلب إلى اللجنة أن  قدم إليأل  قريرا  كتابيا  شنامال  خالل جلسنة  لاو    ،في جنوب السنو ان لاترق تننة واحدق

 (.A/HRC/49/78ين. وتينظر المجلس في  قرير اللجنة )في  و  أل التاتعة واأل بع

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان -5 

 مساهمة مجلس حقول اإلنسان في منع انتهاكات حقول اإلنسان  

                    را  يللل  يأل اللالة إلى األمين العام أن يعد  قري  ،45/31في يرا ه   ،يطلب مجلس حقول اإلنسنننان -77
                                                                                                   الراهننة على نطنال المنظومنة لتقنديس  و موينل  المسننننننننننننننناعندق التقنينة وبنناء القند ات اللنذين يندعمنان  ناينذ الندول 
                                                                                              علتزامننا هننا و عهنندا هننا النندوليننة في مجننال حقول اإلنسنننننننننننننننان واللننذين ي قنند مننان بننناء على طلننب النندول المعنيننة  

ويطلب إليأل أن يقدم   ،تّر هذه المسنننننننننننناعدق والبناء من ثغراتكما يللل ما يع  ،ها وبموافقتهاوبالتشنننننننننننناو  مع
 وانننننيات من أجل  لسنننننين و وتنننننيع نطال  قديس و مويل المسننننناعدق التقنية وبناء القد ات في مجال حقول  

وأن يقدم ذلك التقرير إلى المجلس   ،اإلنسننننننان على نطال المنظومة بغية بناء القد ق الوطنية على ال ننننننمو 
 (.A/HRC/49/68ألمين العام )األ بعين. وتينظر المجلس في  قرير افي  و  أل التاتعة و 

 الملال اعجتماعي  

أن يجتمع الملال اعجتماعي لمدق يومي عمل  ،44/22في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننننننننننان -78
 ،مسننننننننتاا قوالد وس ال ،والق ننننننننة الناجلة ،الجيدقوأن يركز اعجتما  على المما تننننننننات   2021في عام 

مع التركيز بوجأل خاص على التعاون والتضامن  ،19-والتلديات المواجهة في مجال ملافلة جائلة كوفيد
  ، 2021ومن منظو  يسننننتند إلى حقول اإلنسننننان. وتننننينظر المجلس في  قرير الملال اعجتماعي لعام   ، الدوليين 

 (.A/HRC/49/79) 2021األول/أكتوبر   شرين  12و 11              الذّ ع ق د في 

 منتدى األمس المتلدق للقول اإلنسان والديمقراطية وتيا ق القانون   

أن يلون مومنننننننننننننو  الدو ق ال ال ة لمنتدى حقول  ،40/9في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننننننننننان -79
هو " كافؤ فرص الجميع في الوانول    ،2020المقر  عقدها في عام    ،القانون  اإلنسنان والديمقراطية وتنيا ق

                                                                                             إلى العدالةا عن نر منروّ  من عناانر الديمقراطية وتنيا ق القانون وحماية حقول اإلنسنان". و ماشنيا  مع 
جينل كنان ع بند من  نأ ،(A/HRC/46/60) 2020كنانون األول/ يسننننننننننننننمبر   21منذكرق من األمناننة مؤ خنة  

   شنننننرين ال اني/   17و 16               التي ع ق دت في  ،الدو ق ال ال ة للمنتدى. وتنننننينظر المجلس في  قرير الدو ق ال ال ة
 (.A/HRC/49/80) 2021نوفمبر 

 المنتدى المعني بقضايا األيليات  

ن يوااننل المنتدى المعني بقضننايا األيليات عقد أ ،19/23في يرا ه   ،لس حقول اإلنسننانير  مج -80
حول مومنو     2021كانون األول/ يسنمبر   3و 2اجتماعات تننوية. وعقد المنتدى  و  أل الرابعة عشنرق في 

"منع نشننننننننننوب النزاعات وحماية حقول اإلنسننننننننننان لليليات". وتننننننننننينظر المجلس في التقرير الذّ يتضننننننننننمن 
 (.A/HRC/49/81الرابعة عشرق )وايات التي يدمها المنتدى في  و  أل الت 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/78
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/68
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/60
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/80
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/81
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 اإلجراءات الخااة  
التقرير المتعلق باعجتما  السننننّو  ،2/102             عمال  بمقر ه   ،                            تننني عرض على مجلس حقول اإلنسنننان -81

لعاملة لإلجراءات الخااننننة  واألفرية ا  ،والخبراء المسننننتقلين ،ينالسننننابع والعشننننرين للمقر ين/المم لين الخاانننن 
  A/HRC/49/82)  2021أيلول/تنبتمبر   3آب/أغسنطس إلى   31المعقو ق في الاترق من   ،التابعة للمجلس

 (.A/HRC/49/82/Add.1و

                                                                         وتننننننننينظر مجلس حقول اإلنسننننننننان أيضننننننننا  في  قرير اإلجراءات الخااننننننننة المتعلق بالمراتننننننننالت  -82
(A/HRC/49/3.) 

 ا ستعراض الدوري الشامل -6 

 1الثين في الاترق من ق العامل المعني باعتننتعراض الدوّ  الشننامل  و  أل التاتننعة وال  عقد الاري  -83
في    ،أثناء  و  أل التاتننعة واأل بعين ،. وتننينظر مجلس حقول اإلنسننان2021 شننرين ال اني/نوفمبر   12إلى 

 ( مينننننانمنننننا   ويعتمننننندهننننناا  التنننننالينننننة  البلننننندان  عتنننننننننننننتعراض  النهنننننائينننننة  واليونننننننان    ، 13/47A/HRC/ ) (2 )النتنننننائج 
 (A/HRC/49/5 ) ،   ( وتننننننننننو ينامA/HRC/49/6 ) ،   ( وتننننننننننامواA/HRC/49/7 ) ،   ( وهنغا ياA/HRC/49/8 ) ،  

وطاجيلسنننننننتان    ، ( A/HRC/49/11وبابوا غينيا الجديدق )   ، ( A/HRC/49/10وتنننننننانت فنسننننننننت وجز  غرينا ين ) 
 (A/HRC/49/12 ) ،  ( وجمهو يننة  نزانيننا المتلنندقA/HRC/49/13)،    وإتننننننننننننننوا( ينيA/HRC/49/14 )،  

 ( وبربو ا  ) و رينيننننند   ، ( A/HRC/49/15وأنتيغوا  و وبننننناغو  )   ، ( A/HRC/49/16ا     ، ( A/HRC/49/17و نننننايلنننننند 
 (.A/HRC/49/18)  أيرلنداو 

تعلق بطرائق وممنا تنننننننننننننننات عملينة اعتننننننننننننننتعراض الندوّ  الم  PRST 9/2                    وعمال  ببينان الرئيس   -84
سننننننتأل العامة با خاذ مقر  موحد. و شننننننمل النتائج  قا ير  يعتمد المجلس نتائج اعتننننننتعراض في جل ،الشننننننامل

واعلتزامات الطو ية   ،وآ اء الدولة مومنو  اعتنتعراض بشنأن التوانيات و/أو اعتنتنتاجات ،الاريق العامل
 ،يبل أن يعتمد المجلس النتائج في الجلسنننننة العامة  ،ومنننننو  اعتنننننتعراض وما  قدمأل                         التي  تعه د بها الدولة م

 لمسائل أو القضايا التي لس يعالجها الاريق العامل معالجة كا ية أثناء جلسة التلاو .من   و  بشأن ا

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى  -7 

 بما فيها القدس الشر ية ، ض الالسطينية الملتلةحالة حقول اإلنسان في األ  

إلى الماومنة السنامية أن  قدم إليأل  ،12/1-و إ 9/1-في يرا يأل  إ  ،طلب مجلس حقول اإلنسنان -85
 (.A/HRC/49/83 قا ير  و ية عن  نايذ هذين القرا ين. وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )

 حقول اإلنسان في الجوعن السوّ  الملتل  

إلى األمين العام أن يقدم إليأل في  و  أل التاتننعة  ،46/24في يرا ه   ،ول اإلنسننانطلب مجلس حق -86
. وتننننننينظر المجلس في  قرير األمين العام                                                                                            واأل بعين  قريرا  عن حالة حقول اإلنسننننننان في الجوعن السننننننوّ 

(A/HRC/49/84.) 

  

،  أجيل النظر في النتائج النهائية 2021أيلول/تنننبتمبر    13ير  مجلس حقول اإلنسنننان، في  و  أل السنننابعة واأل بعين المعقو ق في  (2)
 عتتعراض ميانما  واعتما ها.

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/82
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/82/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/3
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/13
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/7
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/8
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/11
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/12
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/13
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/14
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/83
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/84
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 وفي الجوعن السوّ  الملتل  ، بما فيها القدس الشر ية  ، اإلترائيلية في األ ض الالسطينية الملتلة المستوطنات    

إلى الماومنة السنامية أن  قدم إليأل في  و  أل التاتنعة   ، 26/ 46في يرا ه    ، طلب مجلس حقول اإلنسنان  - 87
 (. A/HRC/49/85                                                                             قريرا  عن  نايذ أحلام هذا القرا . وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )   واأل بعين 

 1967 حالة حقول اإلنسان في األ امي الالسطينية الملتلة منذ عام  
تننننينظر المجلس  ، 1/ 5س حقول اإلنسننننان ألف ويرا  مجل  2/ 1993                            عمال  بقرا  لجنة حقول اإلنسننننان  -88

  ،1967في  قرير المقر  الخاص المعني بلالة حقول اإلنسنننان في األ امننني الالسنننطينية الملتلة منذ عام  
 (.A/HRC/49/87مايلل لينك )

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا -8 

 م جميع حقول اإلنسان واللريات األتاتية في  لقيق مقااد مي ال األمس المتلدق و عزيز مبا ئأل مساهمة احترا   
                                             إلى الماومنية أن  عد  قريرا  عن مسناهمة احترام  ،44/23في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسنان -89

تشنننابلة والمتعامننندق جميع حقول اإلنسنننان واللريات األتننناتنننية العالمية وغير القابلة للتجزئة والمترابطة والم
وأن  قدم التقرير إلى المجلس في  و  أل ال امنة واأل بعين.   ، في  لقيق مقااد مي ال األمس المتلدق و عزيز مبا ئأل 

 أجيل  كان ع بد من  ،(A/HRC/48/44) 2021حزيران/يونيأل  30                              يا  مع مذكرق من األمانة مؤ خة  و ماشنن 
 (.A/HRC/49/88 قديس التقرير إلى الدو ق التاتعة واأل بعين. وتينظر المجلس في  قرير الماومية )

العنالااارية والتمييز العنالاااري وجرن األجانب وما ذتالااال بذلك من عشااامال التعالاااب  متابعة وتنفيذ إعالن   -9 
 بانوبرنامج عمل يذر 

 وكراهية األجانب   ، والتمييز العن ننرّ   ،                                                                  عوق عالمية إلى ا  خاذ إجراءات ملموتننة للقضنناء التام على العن ننرية   
                                                                               وما يت ل بذلك من  ع  ب وإلى التنايذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل  يربان ومتابعتهما

تخليد ذكرى اليوم                                 تننننننيعقد مجلس حقول اإلنسننننننان نقاشننننننا  ل ،76/226                          عمال  بقرا  الجمعية العامة  -90
 الدولي للقضاء على التمييز العن ّر )انظر المرفق(.

ية والواس والتمييز والتلريض على العنف ومما تتأل مد أشخاص  ملافلة التع ب والقولبة النمطية السلب   
 بسبب الدين أو المعتقد

دم إليأل في                                 إلى الماومنننننننة السنننننننامية أن  عد  و ق ،46/27في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسنننننننان -91
  ق من                                                                                              و  أل التاتنعة واأل بعين  قرير متابعة شنامال  يتضنمن اتنتنتاجات ما نلة اتنتنا ا  إلى المعلومات الوا
من  8و 7الدول عن الجهو  التي  بذلها والتدابير التي  تخذها لتنايذ خطة العمل المشنننا  إليها في الاقر ين  

ة لموااننننلة  لسننننين  نايذ  لك الخطة. وتننننينظر المجلس في  وآ اء بشننننأن  دابير المتابعة المملن  ،ذلك القرا 
 (.A/HRC/49/86 قرير الماومة السامية )

 الاريق العامل الللومي الدولي المنشأ لتقديس  وايات بهدف التنايذ الاعال إلعالن وبرنامج عمل  يربان  
 جنديند وعينة الاريق العنامنل الللومي الندولي المعني    ، 35/ 43في يرا ه    ، سنننننننننننننان ير  مجلس حقول اإلن  - 92

وطلب إلى  ئيس الاريق العامل أن يقدم   ،  يربان لاترق ثالث تننوات إمنا ية بالتنايذ الاعال إلعالن وبرنامج عمل  
دولي بشننننننننأن  و  أل                                                                                       إليأل  قريرا  تنننننننننويا  عن  و ات الاريق. وتننننننننينظر المجلس في  قرير الاريق العامل الللومي ال 

 (. A/HRC/49/89)   2021 شرين األول/أكتوبر    23إلى    12المعقو ق في الاترق من   ، التاتعة عشرق 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/87
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/88
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/86
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/89
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 المساعدة التقنية وبناء القدرات -10 

 التعاون مع أوكرانيا ومساعد ها في مجال حقول اإلنسان  
جلسننة  لاو   قدم الماومننة السننامية أثناءها  ،47/22             عمال  بقرا ه   ،ول اإلنسننانتننيعقد مجلس حق -93

                                                                                  ء في المجلس والمرايبين عرمننا  شنناويا   تناول  يأل اتننتنتاجات التقرير الدوّ  للماومننية  أمام الدول األعضننا
 عن حالة حقول اإلنسان في أوكرانيا.

 ن في جمهو ية أفري يا الوتطىالمساعدق التقنية وبناء القد ات في مجال حقول اإلنسا  
واحدق وعية الخبير المسنننننتقل أن يجد  لاترق تننننننة  ،48/19في يرا ه    ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننان -94

  كما ير  أن ينظس أثناء  و  أل التاتننننعة واأل بعين  ، المعني بلالة حقول اإلنسننننان في جمهو ية أفري يا الوتننننطى 
بمشنننا كة الخبير  ،في حالة حقول اإلنسنننان على أ ض الوايعجلسنننة  لاو    يعة المسنننتوى لتقييس التطو ات  
الوتنننطى واألمس المتلدق واع لا  األفريقي ولجنة الل يقة والعدالة  المسنننتقل ومم لي حلومة جمهو ية أفري يا 

 والجبر والم اللة والمجتمع المدني. وتيعقد المجلس اللوا  التااعلي الر يع المستوى.

 وبناء القد ات في مجال حقول اإلنسان في جمهو ية الكونغو الديمقراطية  قديس المساعدق التقنية  
 جديد وعية فريق الخبراء الدوليين المعني باللالة  ،48/20في يرا ه    ،سنننانير  مجلس حقول اإلن  -95

وطلب إلى فريق   ،في كاتناّ و وتنيع نطايها لتشنمل كامل األ امني الوطنية لجمهو ية الكونغو الديمقراطية
في   ،                                                                                       براء الدوليين أن يقدم إلى المجلس  لدي ا  شننننننننننننناويا  في  و  أل التاتنننننننننننننعة واأل بعين. وطلب المجلسالخ

                                                                               إلى الماومنننننننة السنننننننامية أن  قدم إليأل  لدي ا  شننننننناويا  عن حالة حقول اإلنسنننننننان في جمهو ية   ،القرا  ناسنننننننأل
د المجلس جلسة  لاو  معززق في إطا  جلسة  لاو  معززق أثناء الدو ق ناسها. وتيعق ،الكونغو الديمقراطية

 ء الدوليين.ينظر خاللها في التلدي ين الشاويين للماومة السامية وفريق الخبرا

  قديس الخدمات اعتتشا ية والمساعدق التقنية إلى كمبو يا  
 مديد وعية المقر  الخاص المعني بلالة حقول  ،48/23في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسنننننننننان -96

                                                                       وطلب إلى المقر  الخاص أن يقدم إليأل في  و  أل التاتننننننعة واأل بعين  لدي ا    ، بو يا لاترق تنننننننتين اإلنسننننننان في كم 
  ون أن يشلل ذلك تابقة. وتيستمع المجلس إلى التلديث الشاّو للمقر  الخاص. ،                  شاويا  لمرق واحدق

 ز المساعدق التقنية وبناء القد ات في مجال حقول اإلنسان عزي   
على أتنننننناس  ،إلى الماومننننننة السننننننامية أن  قدم ،36/28في يرا ه    ،اإلنسننننننان  طلب مجلس حقول  -97
 ّ                                                                                             عرمنا  شناويا  بشنأن اعتنتعراض العام للجهو  المبذولة في مجال المسناعدق التقنية وبناء القد ات وما   ،تننو

وع تننيما  لك المبذولة من جانب الماومننية السننامية   ،يت ننل بها من نجاحات ومما تننات فضننلى و لديات
 اّو للماومة السامية.ل اإلنسان ووكاعت األمس المتلدق المعنية. وتيستمع المجلس إلى العرض الشللقو 

طلب مجلس حقول اإلنسننننننان إلى  ئيس مجلس أمناء اننننننندول األمس المتلدق  ،وفي القرا  ناسننننننأل -98
ّ على أتننننننننناس تنننننننننن   ،للتبرعات من أجل التعاون التقني في مجال حقول اإلنسنننننننننان أن يقدم إلى المجلس   ، و

 (.A/HRC/49/93 قا ير شاملة عن عمل المجلس. وتينظر المجلس في  قرير الرئيس )

 التعاون التقني في مجال حقول اإلنسان في أفغانستان  
السنامية عن في  قرير الماومنة  ، 15/ 14ويرا ه    113/ 2             عمال  بمقر ه    ، تنينظر مجلس حقول اإلنسنان  - 99

 (. A/HRC/49/90المساعدق التقنية في مجال حقول اإلنسان ) حالة حقول اإلنسان في أفغانستان وعن إنجازات 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/93
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/90
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 المساعدق التقنية وبناء القد ات لجنوب السو ان  

مة السامية أن  قدم إلى مجلس حقول            إلى الماو    ،46/29في يرا ه   ،طلب مجلس حقول اإلنسان -100
                                                  قريرا  كتابيا  شنننامال  عن المسننناعدق التقنية وبناء    ،أثناء جلسنننة  لاو   ،اتنننعة واأل بعيناإلنسنننان في  و  أل الت 

 (.A/HRC/49/91القد ات لجنوب السو ان. وتينظر المجلس في  قرير الماومة السامية )

                                                        دق التقنية لدعس مشننا كة أيل البلدان نموا  والدول الجز ية  عزيز اننندول التبرعات اعتننتئماني لتقديس المسنناع  
 ال غيرق النامية في أعمال مجلس حقول اإلنسان

                                                 إلى الماومننننية أن  عد  قريرا  لتقييس أنشننننطة اننننندول  ، 40/ 34في يرا ه    ، طلب مجلس حقول اإلنسننننان  -101
                                                                                             تنتئماني لتقديس المسناعدق التقنية لدعس مشنا كة أيل البلدان نمو ا والدول الجز ية ال نغيرق النامية التبرعات اع

وأن  قدم التقرير إلى  ،في أعمال مجلس حقول اإلنسنننان في الوفاء بوعيتأل في مجالي التد يب وبناء القد ات
 (.A/HRC/49/92ة ) قرير الماومي المجلس في  و  أل التاتعة واأل بعين. وتينظر المجلس في 

 مجال حقول اإلنسان في مالي يفالمساعدق التقنية وبناء القد ات   

 مديد وعية الخبير المسننننتقل المعني بلالة حقول  ،46/28في يرا ه   ،ير  مجلس حقول اإلنسننننان -102
                                                                   ى الخبير المسنننتقل أن يقدم إليأل  قريرا  في  و  أل التاتنننعة واأل بعين. وطلب إل  ، احدق اإلنسنننان في مالي لاترق تننننة و 

 ،ناسأل  في القرا   ،              وير   المجلس (.  A/HRC/49/94)  عليون  ين   ، وتينظر المجلس في  قرير المللف بالوعية 
ير المسننننتقل ومم لي الللومة اعنتقالية في مالي من ين بلضننننو  الخب عقد حوا  في  و  أل التاتننننعة واأل بع

مع التركيز بوجأل خاص على مسننألة الليز المتا  للمجتمع  ،أجل  قييس  طو  حالة حقول اإلنسننان في البلد
 المدني والمدافعين عن اللقول. وتيعقد المجلس ذلك اللوا .

 نسان في ليبياحالة حقول اإل قديس المساعدق التقنية وبناء القد ات لتلسين   

 مديد وعية بع ة  ق نننننننني اللقائق في ليبيا لمدق  ،48/25في يرا ه  ،ير  مجلس حقول اإلنسننننننننان -103
وطلب إلى بع ة  ق نني اللقائق أن  قدم  قرير متابعة إلى المجلس في    ، سننعة أشننهر للسننما  بتنايذ وعيتها

  ع بأل جلسننة  لاو . وتننينظر المجلس   ، لليبيا بمشننا كة المم ل الخاص للمين العام   ،  و  أل التاتننعة واأل بعين 
 (.A/HRC/49/4في  قرير بع ة  ق ي اللقائق )

  

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/91
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/92
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 المرفق 

  حلقات النقاش والمناوشاات األخرى المقرر عقدها خالل الدورة التاساعة واألربعين   
 لمجلس حقوق اإلنسان

 منايشةحلقة النقاش/ال الوعية

حلقة النقاش السنننننننننوية الر يعة المسننننننننتوى بشننننننننأن  عميس مراعاق  . 16/21يرا  مجلس حقول اإلنسان 
حقول اإلنسنان بشنأن مومنو  "مسناهمة المشنا كة العالمية في 
 عميس مراعاق حقول اإلنسنان في منظومة األمس المتلدق بأتنرها 
بمناتننننبة الذكرى السنننننوية العاشننننرق إلنشنننناء اننننندول التبرعات 

ني لتقديس المسنننناعدق التقنية لدعس مشننننا كة أيل البلدان  اعتننننتئما
                                                         نمو ا والدول الجز ية ال نننننغيرق النامية في أعمال مجلس حقول  

 اإلنسان" )يملن للشخاص ذّو اإلعاية أن ي لوا إليها(

اجتما  بشنننننننننننأن  عزيز التعاون التقني وبناء القد ات في مجال   46/13يرا  مجلس حقول اإلنسان 
وحماية حقول اإلنسنان للشنخاص الذين هس في حاعت     عزيز

مننننننننننننننعف و همي  في إطننا  جهو  اعنتعنناش المبننذولننة أثننناء  
 وبعدها 19-جائلة كوفيد

اإلنسننننننننننننننننننننان   حقول  مجلس   7/29يرا ات 
 45/30و 19/37و

اجتما  تننننننّو ليوم كامل بشنننننأن حقول الطال حول مومنننننو   
"حقول الطال ولس شنننننننننننمل األتنننننننننننرق" )يملن للشنننننننننننخاص ذّو  

 إلعاية أن ي لوا إليها(ا

حلقة نقاش بشنننننننننننأن منننننننننننمان ح نننننننننننول كل بلدان العالس على  46/14يرا  مجلس حقول اإلنسان 
اللقناحنات للجميع في أواننأل وبطريقنة من ننننننننننننننانة و كلانة معقولنة 

)يملن للشننننننخاص ذّو اإلعاية   19-للت نننننندّ لجائلة كوفيد
 أن ي لوا إليها(.

يشنننة  لاو ية تننننوية بشنننأن حقول األشنننخاص ذّو اإلعاية  امن  43/23و 7/9يرا ا مجلس حقول اإلنسان 
 31حول مومنو  "جمع اإلح ناءات والبيانات بموجب الما ق 

من ا اا ية حقول األشننننخاص ذّو اإلعاية )يملن للشننننخاص  
 ذّو اإلعاية أن ي لوا إليها(.

عالة احلقة نقاش بشننننننننننأن أهمية السننننننننننياتننننننننننات العامة القوية وال 46/10يرا  مجلس حقول اإلنسان 
والخدمات ذات الموا   الكا ية والعاملة بالكامل للماية اللقول  
اعيت نننننننننننننننا يننة واعجتمننا يننة وال قننا يننة من أجننل معننالجننة األثر 

 والمساهمة في جهو  اعنتعاش 19-السلبي لجائلة كوفيد

يز  التمي                                                 نقاش نقاشننننننننا  لتخليد ذكرى اليوم الدولي للقضنننننننناء على  76/226انظر يرا  الجمعية العامة 
 العن رّ 
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