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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-9أيلول/سبتمرب ٢٠١9
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاايية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنساان عاا اآلاثر الساليية املتتياة
على اإلرهاب يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
مذكرة ما األمانة العامة*

 -١طلب جملس حقوق اإلنساا ىل اللنناا اتستراا،يا ر را ا 8/34 ،أ جُتا ر،اساا
وتعااد تق يا ا عاان اسل ،الساالبةا اى تبااا علاال اإل ،اااع ر التمتااا مةااا حقااوق اإلنسااا وا ا
األساساةا ماا ال زةاو هوجاص عاا علال ا قاوق اترتاااريا واتجتماعةاا والاقا ةاا اا ر لا
أتثري ر حتويل مسا ،اتستاما ،األجنيب اىباش وتقلةال تاد قا ،أا اىاال وتادمري الةازال األساساةا
وا ااد ماان التنااا،ج ا،ا،جةااا وىل،ق األساواق اىالةااا والتاااثري ساالبا ر رعاعااا ارتااااريا معةنااا
وتععةاال النمااو اترتاااار وأ توواات ا لومااا و لةااا األمااا اىتناادج قااوق اإلنسااا واىن مااا
اإلرلةمةا والدولةا ومن ما اجملتما اىدين قختا ىلجا ااا ر ا ا الاادر وأ تقادت التق يا ىل
اجمللس ر رو،تص التاسعا والاالثني ىناررتص عالل جلسا التناو.،
 -٢ورا  ،اللننااا اتستراا،يا ر رو،لااا العرا ين اىعقااورج ر شابا  /رباي  ٢٠١8أ توواات
أب مياادر جملااس حق اوق اإلنسااا اىوعااد اىقا  ،حااجن يتسا ىلرتااامب عماال يس شااد ويااد ماان اىعلومااا
وأب يعلااب ىل اللننااا اتسترااا،يا أ تقاادت الد،اسااا النجملاسةااا ىل اجمللااس ر رو،تااص الاانةااا واأل،هعااني.
ور ا  ،اللنن ااا اتستر ااا،يا ر رو،ل ااا الاالا ااا والعر ا ين اىعق ااورج ر متومب/يولة ااص  ٢٠١9قلن ا ىل
طاها الوتيا ا،ا واىعقد للغايا أ تووات أب ميادر اجمللاس مان جدياد اىوعاد اىقا  ،وأب يعلاب
ىل اللننا اتسترا،يا أ تقدت تق ي ا ىل اجمللس ر رو،تص ا،امسا واأل،هعني.
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ومن مث سةقدَّت تق ي اللننا اتسترا،يا اى زو ،أعال ىل اجمللس ر رو،تص ا،امسا واأل،هعني.
الوثةقا هعد اىوعد النجملاست لتضمةنجملا ع اىستندا .

