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جملس حقوق اإلنسان

الدورة اخلامسة واألربعون
 14أيلول/سبتمرب  2 -تشرين األول/أكتوبر 2020
البندان  2و 3من جدول األعمال
التقريررر السررملوو ة وألررة األم ر اةتمرردة السرراماة قرروق اإلنسرران
وتقارير اة وألاة الساماة واألمني العام
تعزيز ومحاية مجاع حقوق اإلنسان ،اةدناة والسااساة واالقتصادية
واالجتماعاة والثقافاة ،مبا يف ذلك ا ق يف التملماة

اجتماع اةائدة اةسرتديرة برني الردوراش ب رشن م رارشة ال رعوي األ رلاة يف
اجتماعاش جملس حقوق اإلنسان اةتعلقة ابلقضااي اليت متسها
مذشرة من األمانة
قررجم سلررو ارروا ا رران ،يف ق رراجم  19/42بشر ن ارروا ا رران والشرريو ،األ ررل  ،أن
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يياررد اجتمررائ مامرردي م ررتديري بررش الرردوجما بش ر ن ااذ روا الررم ارررن الا ررا لتي ي ر مشرراجمك ل ر
الشيو ،األ ل ومؤس اهتا يف االجتماعا الم يياد ا سلرو اروا ا ران قناقشر الاارا الرم
متو ذ الشيو ،،و ات فر اقشاجمك على أوسر ذراا ررن للردول األعاراش والشريو ،األ رل ،
مبشرراجمك كاملر وفيالر مررن لر الشرريو ،األ ررل ومؤس رراهتا مررن اقنررا االجتماع ر  -ال ااف ر ال ررب
للشيو ،األ ل اقم ل يف الدوجمي ال ال عشري آلل اارباش اقين حباوا الشيو ،األ ل ؛
و لر اجمللررو ر جمم ر اقامرردي اق ررتديري وممو ر األمررا اقتحلرردي ال ررام
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عداد تارير موج عن اقامدي اق تديري لتاداه ر اجمللو يف دوجمته ااام واألجمبيش.

ارروا ا

رران

وكران مررن اقاررجم عاررد اقامردي اق ررتديري علرى رراما الرردوجمي ال ال ر عشررري آلل ر ااررباش ،الرم كرران مررن
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ِّ
اقا ررجم عا ررد ا يف الم ر ي م ررن  8ر  12يران/يو رره  .2020وأُجَل ررل ال رردوجمي ال ال ر عش ررري ر الم ر ي م ررن 30
تشرين ال اين /وفمرب ر  4كا ون األول/دي مرب  ،2020ب ب جامحل فريوس كوجموان (كوف د.)19-
ومن اقتوق أن يياد اجمللو اجتمائ اقامردي اق رتديري برش الردوجما علرى راما الردوجمي ال ال ر
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عشري آلل اارباش الم أع د حتديد موعد ا.
ولذلك ،سُادَّم التارير اقذكوجم أعال ر سلو اوا ا
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واألجمبيش.
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ان ل نظر ف ه يف دوجمتره ال ادسر

