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الشروح
-1

المسائل التنظيمية واإلجرائية

موعد ومصان انعقات الدورة
-1

سا ا ا اايعقد مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان تورته ال امنة واألربعين في الفترة من  13أيلول/سا ا ا اابتمبر إل 8

تشرين األول/أكتوبر  2021في مصتب األمم المتحدة بجنيف .ويمصن أن يخضع هذان التاريخان للتغيير.

تكوين مجلس حقوق اإلنسان
-2

يتألف مجلس حقوق اإلنسا ااان في تورته السا ااابعة واألربعين من الدول التالي()1ت االتحات الروسا ااي

()2023؛ واألرجنتين ()2021؛ وأرميني ااا ()2022؛ وإريتري ااا ()2021؛ وألم اااني ااا ()2022؛ وإن اادونيسا ا ا ا ا ا اي ااا

()2022؛ وأوروغواي ()2021؛ وأوزبصس ا ا ااتان ()2023؛ وأوارانيا ()2023؛ وإيطاليا ()2021؛ وباكس ا ا ااتان
()2023؛ والبحرين ()2021؛ والب ارزيل ()2022؛ وبلغاريا ()2021؛ وبنغالتش ()2021؛ وبوراينا فاسا ا ااو

()2021؛ وبولنادا ()2022؛ وبوليفياا (تولاة  -المتعادتة القومياات) ()2023؛ وتشا ا ا ا ا ا اايصياا ()2021؛ وتوغو
()2021؛ وجزر البه ااام ااا ()2021؛ وجزر م ااارلا ا ا ا ا ا ا ااال ()2022؛ وجمهوري ااة اوري ااا ()2022؛ وال اادانمر

()2021؛ والسا ا ا اانغال ()2023؛ والسا ا ا ااوتان ()2022؛ والصا ا ا ااومال ()2021؛ والصا ا ا ااين ()2023؛ وغابون

()2023؛ وفرنسا ا ا ا ا ا ا ااا ()2023؛ والفلبين ()2021؛ وفنزويال (جمهوري ااة  -البوليف اااري ااة) ()2022؛ و يجي

()2021؛ والكاااميرون ()2021؛ واوبااا ()2023؛ واوت تيفوار ()2023؛ وليبيااا ()2022؛ والمصسا ا ا ا ا ا اياك
()2023؛ ومالوي ()2023؛ والمملكاة المتحا دة لبريطاانياا العظم وآيرلنادا الشا ا ا ا ا ا اماالياة ()2023؛ وموريتاانيا
()2022؛ وناااميبيااا ()2022؛ والنمس ا ا ا ا ا ا ااا ()2021؛ ونيبااال ()2023؛ والهنااد ()2021؛ وهولناادا ()2022؛
واليابان (.)2022

مصتب مجلس حقوق اإلنسان
-3

انتخب مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في جلسا ا ااته التنظيمية المعقوتة في  16اانون األول/تيسا ا اامبر 2020

وجلسااته التنظيمية المعقوتة في  15اانون ال اني/يناير و 8لابا//فبراير و 7حزيران/يونيه 2021ة أعضااء
المصتاب التاالياة أسا ا ا ا ا ا اماا هم لجولتاه الخاامس ا ا ا ا ا ا ااة عشا ا ا ا ا ا ارة الممتادة من  1ااانون ال ااني/ينااير إل  31ااانون

األول/تيسمبر 2021ت
الرئيس

نزهة لميم خان ( يجي)

نواب الرئيس

كيفا لورين بين (جزر البهاما)
()2

يبيان محمد صالح (الصومال)

يوري بوريسوف ستير (بلغاريا)

نائبة الرئيس المقررة

2

مونيك ت .غ .فان تالين (هولندا)

()1

تنتهي مدة عضوية ال تولة في نهاية السنة المبينة بين قوسين.

()2

انتخب مجلس حقوق اإلنساان في اجتماعه التنظيمي الذي عقد في  7حزيران/يونيه 2021ة يبيان محمد صاالح (الصاومال) ليحل
محل علي بن أبي طالب عبد الرحمن محموت (السوتان).
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اختيار المصلفين بالواليات وتعيينهم
وفق ا ا ا را للفقرة  47من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ا ااان 1/5ة والفقرة  22من مرفق قرار
-4
المجلس 21/16ة والمتطلبات الوارتة في مقرر المجلس 102/6ة وبيان الرئيس PRSTOS/14/2ة س ا اايقترح

الفريق االس ا ا ااتش ا ا اااري الميلف من مصس ا ا ااوليس ا ا ااي نكوس ا ا ااي (جنوب أفري يا)()3ة وأحمد يص ا ا اال محمد (ماليزيا)ة
وجواكوين ألكسا ا ااندر ما از مارتيلي (السا ا االفاتور)ة وتما ار ماوهيني (كندا) عل رئيس المجلس قائمة بالمرلا ا ااحين
للوظائف التاليةت (أ) المقرر الخاص في مجال الحقوق ال قا ية؛ (ب) عض ااو من تول أمريصا الالتينية ومنطقة

البحر الكاريبي في الفريق العامل المعني بمساألة حقوق اإلنساان والشاراات عبر الوطنية وغيرها من ميسسات
األعمال؛ (ج) عضا ااو من تول أمريصا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضا اار في فريق الخبراء العامل المعني
بالمنحدرين من أصل أفريقي (أصبحت الوظيفة لاغرة بشصل غير متوقع بسبب استقالة عضو حالي).

-5

ووفقرا لإلجراء المنصا ا ا ااوص عليه في الفقرتين  52و 53من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان 1/5ة

سيصتمل تعيين المصلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة بعد موافقة المجلس عليهم .وسيُعيَّن المصلفون
بالواليات المذاورة قبل نهاية الدورة ال امنة واألربعين.

انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان
-6

ال بمقرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان  121/18ة س ا ا ا ا ااتنتهي فترة والية أربعة من أعض ا ا ا ا اااء اللجنة
عم ر

-7

وسا ااينتخب مجلس حقوق اإلنسا ااانة في تورته ال امنة واألربعينة أعضا اااء في اللجنة االسا ااتشا ااارية

االستشارية في  30أيلول/سبتمبر .2021

لشا ااغل أربعة مقاعد لا اااغرة عل النحو التاليت عضا ااو من مجموعة الدول األفري يةة وعضا ااو من مجموعة

تول آساايا والمحيا الهات ة وعضااو من مجموعة تول أمريصا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبية وعضااو من

مجموعة تول أوروبا الغربية وتول أخرى.
-8

ال بالفقرة  70من مرفق ق اررج 1/5ة أعضا ا ا ا ا ا اااء اللجنة
وسا ا ا ا ا ا ااينتخب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااانة عم ر

االس ا ااتش ا اااريةة باالقتران الس ا اارية من قائمة المرل ا ااحين المقدمة أس ا ااما هم وفقار للش ا اارو /المتفق عليها (انظر

.)A/HRC/48/84

تقرير الدورة
ساايُعرض عل مجلس حقوق اإلنسااانة في نهاية تورته ال امنة واألربعينة مشاارون تقرير يتضاامن
-9
ملخصار تقنيار لمداوالت الدورة من أجل اعتماتج.
-2

لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
التقرير السنوي ّ
-10

تُقدَّم جميع تقارير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنس ا ا ا ااان (المفوض ا ا ا ااية) واألمين العام في إطار البند  2من جدول األعمالة الذي يظل بندار مفتوحار
طوال الدورة .وس ااينظر مجلس حقوق اإلنس ااان في هذج التقارير في إطار بنوت جدول األعمال ذات الص االةة

حسب االقتضاء .وسيُحدت توقيت تقديمها في برنامج العمل.

()3
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عمالر بالمذارة الشا ا اافوية الميرخة  11حزيران/يونيه  2021الصا ا اااترة عن الكاميرونة حلت مصسا ا ااوليسا ا ااي نكوسا ا ااي (جنوب أفري يا)

ميقتارة بصفتها منسقة مجموعة الدول األفري يةة محل ماكايال أحمد (تشات) في الفريق االستشاري.
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تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق اإلنسان في سري النكا
-11

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج 1/46ة إل المفوضا ا ا ااية أن تعزز رصا ا ا اادها لحالة حقوق

اإلنسا ا ااان في سا ا ااري النكا وإبالغها عنهاة بما في ذلك التقدم المحرز في المصا ا ااالحة والمسا ا اااءلةة وأن تقدم

تقري ارر ل اافوي را إل مجلس حقوق اإلنس ااان في تورته ال امنة واألربعين .وس ااوف يس ااتمع المجلس إل التحدي
الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في نيصاراغوا
-12

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج  2/46ة إل المفوضا ا ا ااة السا ا ا ااامية أن تقدم إليه في تورته

ال امنة واألربعين تحدي ار لا ا اافوي را عن حالة حقوق اإلنسا ا ااان في نيصاراغوا .وسا ا اايسا ا ااتمع المجلس إل التحدي
الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية.

حالة حقوق اإلنسان في إقليم تيجراي في إثيوبيا
-13

طلب مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج  13/47ة إل المفوض ااة الس ااامية أن تقدم إل المجلس في

تورته ال امنة واألربعين تحدي ار لا اافوي را عن حالة حقوق اإلنسا ااان في إقليم تيجراي والتقدم المحرز في سا ااياق
التحقيق المشاتر الذي تجريه المفوضاية واللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنساان .وسايساتمع المجلس إل التحدي
الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية خالل جلسة تحاور معزز.

حالة حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينغيا وغيرهم من األقليات في ميانمار
-14

قرر مجلس حقوق اإلنساانة في ق اررج 2/39ة إنشااء آلية مساتقلة مساتمرة لجمع األتلة عل أخطر

الجرائم الادولياة وانتهااكاات القاانون الادولي المرتكباة في مياانماار مناذ عاام  2011وتوحيادهاا وحفظهاا وتحليلهاة

وإعدات ملفات بغية تيس ااير وتس اريع اتخاذ إجراءات جنائية عاتلة ومس ااتقلةة وفق را لمعايير القانون الدولية في
محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو تولية لديها أو قد يصون لديها في المستقبل اختصاص للنظر

في هذج الجرائمة وفق را للقانون الدولي .وفي القرار نفسا ا ا ا ااهة قرر المجلس أيضا ا ا ا ا را أن عل ا لية أن تقدم إل
المجلس تقارير س اانوية عن أنش ااطتها الرئيس ااية .وس ااينظر المجلس في تقرير آلية التحقيق المس ااتقلة لميانمار
(.)A/HRC/48/18

تعزيز التعاون والمساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان في جمهورية فنزويال البوليفارية
-15

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج  2/45ة إل المفوضا ا ا ااة السا ا ا ااامية أن تقدم إليه في تورته

ال امنة واألربعين تقري ارر خطيار لا ا ااامالر عن حالة حقوق اإلنسا ا ااان في جمهورية فنزويال البوليفارية .وسا ا ااينظر
المجلس في تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/19

حالة حقوق اإلنسان في اليمن
-16

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج  15/45ة تجادياد والياة فريق الخبراء الادوليين واإلقليميين

ال في تورته ال امنة واألربعينة
البارزين لفترة سا ا اانة أخرىة وطلب إل الفريق أن يقدم إليه تقري رار خطي را لا ا ااام ر
تع به جلسة تحاور .وسينظر المجلس في تقرير الفريق (.)A/HRC/48/20
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تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساااانل المدنية والساااياالاااية واواتجاااايية واوجتماةية والثقا يةل ما
ذلك الحق

التنمية

الحقوق اواتجايية واوجتماةية والثقا ية

كفالة حصاول جميع البلدان عل اللقاحات بشاصل منصاف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناساب وعل نطاق

عالمي للتصدي لجائحة مرض فيروس اورونا (كوفيد)19-

طلب مجلس حقوق اإلنساانة في ق اررج 14/46ة إل المفوضاة الساامية أن تقدم تحدي ار لافويار عن
-17
ا ثار المترتبة عل حقوق اإلنسا ا ااان من جراء عدم توافر وتوزيع لقاحات اوفيد 19-بأسا ا ااعار مناسا ا اابة وفي
الوقت المناس ا ااب وبطريقة منص ا اافة ول ا اااملةة وعن تعمق أوجه عدم المس ا اااواة بين الدولة بما في ذلك أوجه

الضاعف والتحديات ذات الصالةة وتأثير ذلك عل حق الجميع في التمتع بأعل مساتوى ممصن من الصاحة

البدن ية والعقلية .وسيستمع المجلس إل التحدي

الشفوي الذي تقدمه المفوضة السامية.

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

والعقلية
-18

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ااانة في ق اررج  10/41ة إل المفوض ا ااة الس ا ااامية أن تعقدة بالتنس ا اايق مع

منظمة الصااحة العالميةة حلقة ت ارسااية لمدة يوم اامل تُعقد بين تورتين بشااأن الممارسااات الجيدة والتحديات

الرئيس ا ااية والتطورات الجديدة المتعلقة بتيس ا ااير الحص ا ااول عل األتوية واللقاحات باعتبار ذلك من المصونات

األساااسااية لحق ال فرت في التمتع بأعل مسااتوى ممصن من الصااحة البدنية والعقليةة وأن تقدم إل المجلس

في تورته السا اااتسا ااة واألربعين تقري ارر عن الحلقة الد ارسا ااية في لا ااصل موجز .وسا ااتُعرض عل المجلس مذارة
األمانة بشأن تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/24

الحقوق ال قا ية وحماية التراث ال قافي
-19

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ااانة في ق اررج  17/37ة إل المفوض ا ااة الس ا ااامية أن تعقد حلقة عمل في

جنيف لمدة يومين بمش ا ا اااراة خبراء من جميع مناطق العالم لوض ا ا ااع األتوات المناس ا ا اابة لنش ا ا اار نهج لحماية

التراث ال قااافي وترميمااه والحفااا عليااه ويعزز االحترام العااالمي للحقوق ال قااا يااة من قباال الجميعة وأن تقادم
تقري رار عن ذلك إل المجلس في تورته السا ا اااتسا ا ااة واألربعين .وتمالا ا ااي را مع مقرر المجلس 113/45ة أ ِّّ
ُجلت
وع ِّقدت في نهاية المطاف في  14و 15حزيران/يونيه  .2021وسا ا ا ا ا ا اايُعرض
حلقة العمل التي تدوم يومين؛ ُ
المفوضة السامية (.)A/HRC/48/40
عل المجلس تقرير ّ

حق اإلنسان في مياج الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي
-20

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في ق اررج  5/42ة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحق اإلنسا ا ااان

في مياج الشا اارب المأمونة وحقه في خدمات الصا اارف الصا ااحي لفترة ثالث سا اانواتة وطلب إليه أن يواصا اال
مواف ااات ااه بتقرير سا ا ا ا ا ا اانوي .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تق ااارير المصلف الج اادي ااد ب ااالوالي ااةة بي اادرو أروخو أغوتو

( A/HRC/48/50و.)Add.1-4

إتارة الموات والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيار
-21

قرر مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج  17/45ة أن يمدت لفترة ثالث س اانوات والية المقرر الخاص

المعني با ثار المترتبة في مجال حقوق اإلنسا ااان عل إتارة الموات والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة
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ساليمة بيئيارة وتعا المقرر الخاص إل أن يقدم إليه تقارير وفقار لبرنامج عمله .وساينظر المجلس في تقارير
المصلف بالواليةة ماراوس أوريانا (.)A/HRC/48/61
الحقوق المدنية والسياالية

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق االحتجاجات السلمية
-22

قرر مجلس حقوق اإلنسانة في ق اررج  20/44ة أن يعقد أثناء تورته ال امنة واألربعينة حلقة نقاش

بشا ا ا ااأن تعزيز حقوق اإلنسا ا ا ااان وحمايتها في سا ا ا ااياق االحتجاجات السا ا ا االميةة مع الترايز بوجه خاص عل
اإلنجازات والتحديات المعاصرة؛ وسيعقد المجلس حلقة نقاش بشأن هذا الموضون (انظر المرفق).

االستنكاف الضميري من الخدمة العسصرية
طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج 2/20ة إل المفوض ا ا ا ا ا ااية أن َّ
تعد تقري ارر تحليلي را ال أربع
-23
س ا اانوات يتناول مس ا ااألة االس ا ااتنكاف الض ا ااميري من الخدمة العس ا ااصريةة وال س ا اايما المس ا ااتجدات والممارسا ااات
الفضل والتحديات المتب ية .وسينظر المجلس في تقرير المفوضية (.)A/HRC/48/27

مسألة عقوبة اإلعدام
-24

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في مقررج  117/18ة إل األمين العام أن يواصا ا اال موافاته بملحق

سانوي للتقرير الذي يقدمه ال خمس سانوات بشاأن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضامانات التي تكفل حماية حقوق

من يواجهون عقوبا ااة اإلعا اادام .وطلا ااب المجلسة في ق اررج  24/42ة إل األمين العا ااام أن يصرس ملحق

عااام  2021لمس ا ا ا ا ا ا ااألااة ا ثااار التي تترتااب في م ارحاال مختلفااة من فرض وتطبيق هااذج العقوبااة عل تمتع
األلااخاص الذين يواجهون هذج العقوبة وغيرهم من األلااخاص المتأثرين بها بحقوق اإلنسااان الخاصااة بهمة

مع إيالء اهتمام خاص ثار انعدام الشافا ية في تطبيق عقوبة اإلعدام وفرضاها عل صاعيد التمتع بحقوق
اإلنسا ا ااان .وسا ا ااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بشا ا ااأن ملحق عام  2021بتقرير األمين العام الذي يُقدم
كل خمس سنوات (.)A/HRC/48/29

-25

وقرر مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  24/42أيض ا اارة أن تتناول حلقة النقاش الر يعة المسا ااتوى

التي تُ َّ
نظم ال سانتين المقرر عقدها أثناء الدورة السااتساة واألربعين لمجلس حقوق اإلنساان مساألة انتهاكات
حقوق اإلنسا ا ا ا ااان المتصا ا ا ا االة بالعمل بعقوبة اإلعدامة وال سا ا ا ا اايما يما يتعلق بما إذا اان للعمل بها أثر راتن
يما يخص معدل الجريمة .وس ا ا ايعرض عل المجلس تقرير المفوضا ا ااية بشا ا ااأن حلقة النقاش التي تُ َّ
نظم ال
ُ
ّ
سنتين (.)A/HRC/48/38

الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
-26

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ااانة في ق اررج  15/42ة إل المفوض ا ااة الس ا ااامية أن تنظم حلقة ت ارس ا ااية

للخبراء تدوم يومار واحدار عن ايفية تأثير الذااء اال ص ا ا ا ا ااطناعية بما في ذلك تكنولوجيات التنميا وص ا ا ا ا اانع
القرار آليار وتكنولوجيات التعلم ا لية عل التمتع بالحق في الخصا ا ااوصا ا ااية في حالة عدم وجوت ضا ا اامانات

مناسابة .وطلب أيضاار إل المفوضاة الساامية أن تعد تقري ارر مواضايعيار عن هذج المساألة وتقدمه إل المجلس

المفوضة السامية (.)A/HRC/48/31
في تورته الخامسة واألربعين .وسيُعرض عل المجلس تقرير ّ
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المشاراة في الشأن السياسي والعام عل قدم المساواة بين الجميع
طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في ق اررج  11/39ة إل المفوض ا ا ا ااية أن تعدة بالتش ا ا ا اااور مع الدول
-27
وجميع الجهات المعنية األخرى ذات الصا االةة تقرير متابع ٍة عن الممارسا ااات الجيدة والتحديات التي تواجهها
الدول في اتّبان المبات التوجيهية المتعلقة بتنفيذ الحق في المشا ا ا اااراة في الشا ا ا اايون العامةة وأن تقدمه إل

المجلس في تورته ال امنة واألربعين .وسا ا ا ا ا ااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بشا ا ا ا ا ااأن تقرير المفوضا ا ا ا ا ااية
(.)A/HRC/48/33

حرية الرأي والتعبير
-28

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة في ق اررج 12/44ة إل المفوض ا ا ااية أن تعد تقري ارر عن الممارسا ا ااات

الجيدة لوضاع أطر معيارية وطنية تعزز الوصاول إل المعلومات التي تحتفب بها الكيانات العامة وأن تقدم

إليه التقرير في تورته الس ا ااابعة واألربعين .وس ا ااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بش ا ااأن تقرير المفوض ا ااية
(.)A/HRC/48/37

ألصال الرق المعاصرة
-29

جادَّت مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج 10/42ة والياة المقرر الخااص المعني باألا ا ا ا ا ا اصاال الرق

المعاصا ا ارةة بما في ذلك أس ا اابابها وعواقبهاة لفترة ثالث س ا اانواتة وطلب إل المقرر الخاص أن يقدم تقارير

عن تنفيذ واليته إل المجلس وفق را لبرنامج عمله السا ا ا ا ا اانوي .وسا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة
تومويا أوبوااتا (.)A/HRC/48/52

االحتجاز التعسفي
-30

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج  22/42ة تمادياد والياة الفريق العاامال المعني بااالحتجااز

التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى .وسينظر المجلس في تقرير الفريق العامل (.)A/HRC/48/55

حاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي
-31

قرر مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج  3/45ة تمديد والية الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء

القسااري أو غير الطوعي لفترة ثالث ساانوات أخرىة وفق را لمحصام الوارتة في قرار المجلس  .12/7وسااينظر
المجلس في تقريري الفريق العامل ( A/HRC/48/57و.)Add.1

الح يقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار
-32

قرر مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج  10/45ة أن يمدت لفترة ثالث س اانوات والية المقرر الخاص

المعني بتعزيز الح يقة والعدالة والجبر وضا ا ا ا ا اامانا ت عدم التكرارة وطلب إل المقرر الخاص أن يواص ا ا ا ا اال
تقاديم تقاارير سا ا ا ا ا ا اانوياة إل المجلس .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقاارير المصلف باالوالياةة فاابياان س ا ا ا ا ا ا ااالفيولي

( A/HRC/48/60و.)Add.1-2
الحق

التنمية

الحق في التنمية
-33

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة قي ق اررج 23/42ة تنظيم حلقة نقاش ال سا ا ا اانتين بشا ا ا ااأن الحق في

التنمية .وفي القرار نفسا ا ا ا ااهة طلب إل المفوضا ا ا ا ااية أن تعد تقري ارر عن حلقة النقاش وتقدمه إل المجلس في
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تورته الس ا اااتس ا ااة واألربعين .وس ا اايعرض عل المجلس تقرير المفوض ا ااية بش ا ااأن حلقة النقاش التي تُ َّ
نظم ال
ُ
ّ
سنتين والتي ُع ِّقدت خالل تورته الخامسة واألربعين (.)A/HRC/48/22
-34

ال بق اررج  6/45وقرار الجمعية العامة 182/75ة في التقرير
وسااينظر مجلس حقوق اإلنسااانة عم ر

-35

وقرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانة في ق اررج 23/42ة أن يمدت لفترة ثالث س ا ا ا ا اانوات والية المقرر الخاص

-36

وقرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في القرار نفس ا ا ا ااهة إنش ا ا ا اااء آلية خبراء فرقية تمد المجلس بالخبرة

الموحد لممين العام والمفوضة السامية بشأن الحق في التنمية (.)A/HRC/48/26

المعني بالحق في التنمية .وسينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة سعد الفرارجي (.)A/HRC/48/56

المواض ا اايعية يما يتعلق بالحق في التنمية للبح عن أفض ا اال الممارس ا ااات وتحديدها ومش ا اااراتها مع الدول

األعضاء وتعزز إنفاذ الحق في التنمية في العالم بأسرج .وسينظر المجلس في التقرير السنوي لية الخبراء

بشأن الحق في التنمية (.)A/HRC/48/62
-37

وعمال بالقرار 6/45ة سا ااينظر مجلس حقوق اإلنسا ااان في الد ارسا ااة المواضا اايعية التي أجرتها آلية

الخبراء المعنيااة بااالحق في التنميااة بش ا ا ا ا ا ا ااأن تفعياال الحق في التنميااة لتحقيق أهااداف التنميااة المسا ا ا ا ا ا اتاادامااة

(.)A/HRC/48/63
-38

وسااينظر مجلس حقوق اإلنسااانة عمالر بق ارراته  3/9و 9/39و 23/42و6/45ة في تقرير الفريق

العامل المعني بالحق في التنمية عن تورته الحاتية والعشرين (.)A/HRC/48/64

حقوق الشعوب و ئات محدية من الجماعات واأل راي

حقوق اإلنسان والشعوب األصلية
-39

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة قي ق اررج 8/18ة عقد حلقة نقاش لنص ا ا ااف يوم بش ا ا ااأن حقوق الش ا ا ااعوب

األصا ا ا ا ا االية .وقرر المجلسة في ق اررج 12/45ة أن يصون موضا ا ا ا ا ااون حلقة النقاش المقرر عقدها في تورته ال امنة

واألربعين هو حالة حقوق اإلنسا ااان للشا ااعوب األصا االية التي تواجه جائحة اوفيد19-ة مع الترايز بشا ااصل خاص

عل الحق في المشاراة .وسيعقد المجلس حلقة نقاله السنوية لنصف يوم بشأن هذا الموضون (انظر المرفق).

وطلب مجلس حقوق اإلنسااانة في ق اررج  12/45أيضاراة إل المفوضااة السااامية أن تواصاال تقديم تقرير
-40
س ا اانوي إل المجلس بش ا ااأن حقوق الش ا ااعوب األص ا االية يتض ا اامن معلومات عن التطورات ذات الص ا االة في هيئات
حقوق اإلنساان وآلياتها وعن األنشاطة التي تضاطلع بها المفوضاية في المقر وفي الميدان والتي تسااهم في تعزيز
أحصام إعالن األمم المتحدة بشا ا ااأن حقوق الشا ا ااعوب األصا ا االية وفي احترامها وتطبيقها عل نحو ااملة وأن تتابع

فعالية هذا اإلعالن .وسينظر المجلس في تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/30
-41

وقرر مجلس حقوق اإلنسااانة في ق اررج 19/42ة عق د مائدة مسااتديرة بين الدورات بشااأن الخطوات

الممصن اتخاذها لتعزيز مشااراة مم لي الشاعوب األصالية وميساسااتها في اجتماعات المجلس بشاأن المساائل
التي تمس ااها .وتمش ااي را مع مقرر المجلس 113/45ة أ ِّّ
وع ِّقدت في نهاية
ُجلت المائدة المس ااتديرة بين الدورات؛ ُ
المطاف في  16تموز/يوليه  .2021وس ااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بش ااأن تقرير المائدة المس ااتديرة

(.)A/HRC/48/41
-42

وقرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج 20/42ة تجااديااد واليااة المقرر الخاااص المعني بحقوق

الشا ااعوب األصا االية لفترة ثالث سا اانواتة وطلب إل المقرر الخاص أن يقدم إليه تقري ارر عن تنفيذ واليته وفقار

لبرنامج عمله الس ا ا ا اانوي .وس ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة خوس ا ا ا ااي فرانس ا ا ا اايس ا ا ا ااصو االي تزاي

(.)A/HRC/48/54
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حقوق الطفل
-43
قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج 30/45ة ترايز اجتماعه السا ا ا اانوي المقبل الذي يدوم يومار
ال عل موض ا ا ا ااون فحقوق الطفل وأهداف التنمية المسا ا ا ا اتدامةفة وطلب إل المفوض ا ا ا ااية أن تعد عن ذلك
كام ر

االجتماان تقري ارر موج ارز وتقادماه إل المجلس في تورتاه ال اامناة واألربعين .وسا ا ا ا ا ا اايُعرض عل المجلس تقرير
المفوضية عن االجتمان (.)A/HRC/48/23

تعزيز وحمااياة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان للمرأة والفتااة في حااالت النزان وماا بعاد انتهااء النزان في الاذارى السا ا ا ا ا ا اانوية
العشرين لقرار مجلس األمن )2000( 1325

-44

طلب مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  28/45ة إل المفوضا ااة السا ااامية أن تقدم إليهة في تورته

ال امنة واألربعينة تقري ارر تحليليار يسا ااتند إل المسا اااهمات المقدمة من الدول والجهات المعنية األخرىة تع به

جلس ا ا ا ا ااة تحاور بش ا ا ا ا ااأن الحالة الراهنة لتعميم مراعاة حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان الواجبة للمرأة والفتاة في حاالت النزان

وما بعد انتهاء النزان في أعمال المجلسة أي في الق اررات ذات الصا ا ا االة وفي آلياتهة بغية تقديم توصا ا ا ااياتة

حس ا ااب االقتض ا اااءة إل الدول وآليات المجلس والجهات المعنية ذات الص ا االة .وس ا ااينظر المجلس في تقرير

المفوضة السامية (.)A/HRC/48/32

سالمة الصحفيين
-45

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في ق اررج  18/45ة إل المفوضا ا ااة السا ا ااامية أن تقدم إليه في تورته

ال اامناة واألربعين تقري ارر عن أثر وتاداقياات التادابير التي اتخاذتهاا الحصوماات اسا ا ا ا ا ا ااتجااباة لجاائحاة اوفياد19-

عل سااالمة وعمل الص احفيين والعاملين في وسااائا اإلعالم .وسااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بشااأن

تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/35

حقوق اإلنسان لكبار السن
-46

قرر مجلس حقوق اإلنساانة في ق اررج  12/42ة أن يمدت لفترة ثالث سانوات والية الخبيرة المساتقلة

المعنية بتمتع ابار السا اان بجميع حقوق اإلنسا ااانة وطلب إل الخبيرة المسا ااتقلة أن تقدم إليه تقارير منتظمة

وفقار لبرنامج عمله .وسينظر المجلس في تقرير المصلفة بالواليةة االوتيا ماهلر (.)A/HRC/48/53
الت ار ط بين حقوق اإلنسان والقضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان والتدابير القسرية االنفراتية
-47

قرر مجلس حقوق اإلنسانة قي ق اررج  21/27ة تنظيم حلقة نقاش ال سنتين بشأن مسالة التدابير

-48

وقرر مجلس حقوق اإلنساانة في ق اررج  5/45ة تمديد والية المقررة الخاصاة المعنية باألثر السالبي

القسرية االنفراتية وحقوق اإلنسان .وسيعقد المج لس حلقة نقاش بشأن هذا الموضون (انظر المرفق).

للتدابير القسارية االنفراتية في التمتع بحقوق اإلنسااان لفترة ثالث ساانوات .وطلب المجلسة في ق اررج 5/46ة

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

ال امنة واألربعينة عل الموارت والتعويض ا ااات الالزمة لتعزيز المس ا اااءلة وجبر أضا ا ارار الض ا ااحايا؛ وس ا ااينظر

المجلس في تقارير المصلفة بالواليةة ألينا توهان ( A/HRC/48/59و.)Add.1-2
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البرنامج العالمي للت يف في ميدان حقوق اإلنسان
-49

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج 7/42ة أن يعقاد في تورتاه ال اامناة واألربعين حلقاة نقااش

ر يعة المساتوى لالحتفال بالذارى السانوية العالارة إلعالن األمم المتحدة للت يف والتدريب في ميدان حقوق
اإلنسااان بشااأن موضااون فالذارى الساانوية العال ارة إلعالن األمم المتحدة للت يف والتدريب في ميدان حقوق

اإلنسااانت الممارسااات الجيدة والتحديات وساابل المضااي قدمارف .وساايعقد المجلس حلقة نقاش ر يعة المسااتوى
في هذا الشأن (انظر المرفق).

القضاء عل عدم المساواة تاخل الدول و يما بينها من أجل إعمال حقوق اإلنسان
-50

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانة في ق اررج 14/45ة أن يعقد في تورته ال امنة واألربعين حلقة نقاش

مدتها نص ااف يوم بش ااأن زياتة أوجه عدم المس اااواة التي تفاقمت بس اابب جائحة اوفيد 19-وانعصاس اااتها عل

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

الحاجة إل اتبان نهج متكامل إزاء تنفيذ خطة التنمية المس ا ا ااتدامة لعام  2030بغية إعمال حقوق اإلنس ا ا ااان

بالكاملة مع الترايز تراي ارز اليار عل جميع وسائل التنفيذ
-51

قرر مجلس حقوق اإلنساانة في ق اررج  25/37ة تعوة رئيس المجلس االقتصااتي واالجتماعي إل

أن يقدم إليهة ابتداء من عام  2018ة إحاطة سا اانويةة خالل إحدى توراته العاتيةة بشا ااأن مناقشا ااات المنتدى
السا ا ااياسا ا ااي الر يع المسا ا ااتوى المعني بالتنمية المسا ا ااتدامةة بما في ذلك ما يتعلق بال غرات والتحديات والتقدم

المحرز في تنفيذ خطة التنمية المس ا ا ااتدامة لعام  2030ة مع الترايز عل وس ا ا ااائل التنفيذ مجتمعة بوص ا ا اافها

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

مساهمة مجلس حقوق اإلنسان في منع انتهاكات حقوق اإلنسان
-52

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج  31/45ة تعوة رئيس لجنة بناء السا ا ا ااالم إل أن يقدم إل

المجلسة خالل إحدى توراته العاتيةة ابتداء من عام  2021ة إحاطة س ا ا ا ا ا اانوية في إطار البند  3من جدول
األعماالة عن أعماال اللجناةة بماا في ذلاك ماا يتعلق باالحااالت القطرياة المادرجاة في جادول أعماال المجلس.

وسيُدع رئيس لجنة بناء السالم إل تقديم اإلحاطة إل المجلس.

تور منع االنتهاكات في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
-53

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في ق اررج  6/42ة إل المفوض ا ا ا ااية أن تعد ت ارس ا ا ا ااة عن مس ا ا ا اااهمة

اإلجراءات الخاص ا ا ا ا ااة في مس ا ا ا ا اااعدة الدول وغيرها من الجهات المعنية في منع انتهاكات حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان

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

إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق اإلنسان
-54

طلب مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج 19/41ة إل المفوض ااة الس ااامية أن تنظمة قبل الدورة الس ااابعة

واألربعين للمجلسة حلقة ت ارس ا ا ا ا ااية بين الدورات مدتها يوم واحد بش ا ا ا ا ااأن إس ا ا ا ا ااهام التنمية في التمتع بجميع حقوق

اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة وأن تعااد تقري رار موج راز عن المناااقش ا ا ا ا ا ا ااات التي تجري في الحلقااة الااد ارسا ا ا ا ا ا ايااة .وتمشا ا ا ا ا ا ايارا مع مقرر
المجلس 113/45ة أ ِّ
وعِّقدت في نهاية المطاف في  28أيار/مايو .2021
ُجلت الحلقة الد ارس ا ا ا ا ا ااية بين الدورات؛ ُ
ّ
المفوضة السامية (.)A/HRC/48/25
ُ
وسيعرض عل المجلس تقرير ّ
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حقوق اإلنسان وتنظيم اقتناء المدنيين األسلحة النارية وحيازتهم واستخدامهم إياها
-55

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة في ق اررج 13/45ة إل المفوض ا ا ااة الس ا ا ااامية أن تعد تقري ارر عن أثر

اقتناء المدنيين األسا ا ا ا االحة النارية وحيازتهم لها واسا ا ا ا ااتخدامهم إياهاة بمن في ذلك األطفال والشا ا ا ا اابابة بغية
المسا ا ا اااهمة في تعزيز أو وضا ا ا ااع سا ا ا ااياسا ا ا ااات عامة لا ا ا اااملة تقوم عل التدخالت والخدمات االجتماقية -

االقت ص اااتية وتعالج العوامل التي تدفع إل العنف المتص اال باألس االحة الناريةة وأن تقدم التقرير إل المجلس

في تورته ال امنة واألربعين .وس ا ا ا ا ااتُعرض عل المجلس مذارة األمانة بش ا ا ا ا ااأن تقرير المفوض ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ااامية
(.)A/HRC/48/34

حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
-56

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في ق اررج 17/42ة إل المفوض ا ا ا ااية أن تعد تقري رار تبح

يه ايف

يمصن أن تسا ا ا ااهم تدابير التصا ا ا اادي لتراات االنتهاكات والتجاوزات الجسا ا ا اايمة لحقوق اإلنسا ا ا ااان واالنتهاكات

الخطيرة للقانون الدولي اإلنسااني من خالل تدابير العدالة االنتقالية في اساتدامة الساالم وتحقيق الهدف 16

من أهداف التنمية المسااتدامةة وأن تقدم ذلك التقرير إل المجلس في تورته الساااتسااة واألربعين؛ وسااتُعرض
عل المجلس مذارة األمانة بشأن تقرير المفوضية (.)A/HRC/48/36

الذارى السانوية الخامساة عشارة للمسايولية عن حماية الساصان من اإلباتة الجماقية وجرائم الحرب والتطهير

اإلثني والجرائم المرتكبة ض ا ا ااد اإلنس ا ا ااانيةة عل النحو المنص ا ا ااوص عليه في الوثيقة الختامية لميتمر القمة
العالمي لعام 2005

-57

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانة في ق اررج  14/44ة أن يعقدة قبل تورته الس ا ا ا ا ااابعة واألربعينة حلقة

نقاش بين الدورات لتخليد الذارى السنوية الخامسة عشرة للمسيولية عن حماية السصان من اإلباتة الجماقية

وجرائم الحرب والتطهير اإلثني والجرائم المرتكبة ضا ااد اإلنسا ااانيةة عل النحو المنصا ااوص عليه في الوثيقة

الختامية لميتمر القمة العالمي لعام  2005ة بشا ااأن تباتل أفضا اال الممارسا ااات في مجال تعزيز السا ااياسا ااات

واالسا ااتراتيجيات الوطنية لتنفيذ المسا اايولي ة عن حماية السا ااصان من اإلباتة الجماقية وجرائم الحرب والتطهير
اإلثني والجرائم المرتكبة ضا ااد اإلنسا ااانية من خالل ا ليات الوطنية وغيرها من الجهات المعنية .وفي القرار

نفسا ا ا ااهة طلب المجلس إل المفوضا ا ا ااية أن تعد تقري ارر موج ارز عن ذلك وتقدمه إل المجلس في تورته ال امنة

واألربعين .وسيُعرض عل المجلس تقرير المفوضية (.)A/HRC/48/39

منع اإلباتة الجماقية
-58

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ااانة في ق اررج  29/43ة إل المفوضا ا ا ا ااة السا ا ا ا ااامية أن تعقدة قبل الدورة

الس اااتس ااة واألربعين للمجلسة اجتماع را بين الدورات لمدة يوم واحد مع إجراء حوار بش ااأن التعاون في تعزيز
القدرات عل منع اإلباتة الجماقية .وسا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المفوضا ا ا ا ااة السا ا ا ا ااامية عن االجتمان بين
الدورات الذي ُع ِّقد في  10لبا//فبراير .)A/HRC/48/42( 2021

استخدام المرتزقة اوسيلة النتها حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها
-59

جدت مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في ق اررج  9/42ة لفترة ثالث س ا ا ا اانواتة والية الفريق العامل المعني

بمس ااألة اس ااتخدام المرتزقة وس اايلة النتها حقوق اإلنس ااان وإعاقة ممارس ااة حق الش ااعوب في تقرير مص اايرها
لكي يواصا اال االضا ااطالن بمهامه التي حدتها المجلس في ق اررج  21/7وفي جميع الق اررات األخرى المتخذة

بشأن هذا الموضون .وسينظر المجلس في تقرير الفريق العامل (.)A/HRC/48/51
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إقامة نظام تولي تيمقراطي ومنصف
-60

قرر مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  4/45ة أن يجدت لفترة ثالث سا اانوات والية الخبير المسا ااتقل

المعني بإقامة نظام تولي تيمقراطي ومنصفة وطلب إل الخبير المستقل أن يقدم إليه تقارير منتظمة وفقار
لبرنامج عمله .وسينظر المجلس في تقرير المصلف بالواليةة ليفينغستون سيوانيانا (.)A/HRC/48/58

والية الفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العضا ااوية المعني بوضا ااع محتوى إطار تنظيمي تولي بشا ااأن

تنظيم أنشطة الشراات العسصرية واألمنية الخاصة ورصدها والرقابة عليها
-61

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج  16/45ة تجااديااد واليااة الفريق العاااماال الحصومي الاادولي

المفتوح العضوية لمدة ثالث سنوات وتكليفه بمواصلة وضع محتوى إطار تنظيمي تولية تون الحصم مسبقار
عل طبيعتهة في محاوالت لحماية حقوق اإلنسا ااان وضا اامان المسا اااءلة عن االنتهاكات والتجاوزات المتعلقة
بأنشااطة الشااراات العسااصرية واألمنية الخاصااةة مسااترلاادار في ذلك بوثيقة المناقشااة المتعلقة بالعناصاار التي

يمصن إتراجها في إطار تنظيمي تولي بش ااأن تنظيم أنش ااطة الش ااراات العس ااصرية واألمنية الخاص ااة ورصاادها

والرقابة عليهاة بصا ا ا ا اايغتها التي أعدتها الرئيسا ا ا ا ااة  -المقررةة وباإلسا ا ا ا ااهامات اإلضا ا ا ا ااا ية المقدمة من الدول

قرر
األعضااء والجهات المعنية األخرىة مع مراعاة العمل المنجز خالل الوالية الساابقة .وفي القرار نفساهة ّ

المجلس أيضا ا را أن عل الفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العض ااوية أن يجتمع لمدة خمس ااة أيام عمل
ويقدم تقري ارر مرحليار س ا ا ا ا ا اانويار إل المجلس وفقار لبرنامج عمله الس ا ا ا ا ا اانوي .وس ا ا ا ا ا اايُعرض عل المجلس التقرير
المرحلي السنوي للفريق العامل الحصومي الدولي المفتوح العضوية عن تورته ال انية (.)A/HRC/48/65

-4

حاوت حقوق اإلنسان الت تتطلب اهتمام المجلس بها

حالة حقوق اإل نسان في بيالروس في الفترة التي سبقت االنتخابات الرئاسية لعام  2020وفي أعقابها
-62

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في ق اررج  20/46ة إل المفوضا ا ااية أن تقدم إل المجلس في تورته

ال اامناة واألربعين تحادي اار لا ا ا ا ا ا اافوياار ميقتاار عن حاالاة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان في بيالروس في الفترة التي سا ا ا ا ا ا اابقت

االنتخابات الرئاسا ااية لعام  2020وفي أعقابهاة تع به جلسا ااة تحاور .وسا ااوف يسا ااتمع المجلس إل التحدي
الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

حالة حقوق اإلنسان في ميانمار
-63

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في ق اررج 21/46ة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق

اإلنس ا ا ا ااان في ميانمار لفترة س ا ا ا اانة أخرىة وطلب إل المقرر الخاص أن يقدم إليه تقري رار مرحلي را ل ا ا ا اافوي را في
تورته ال امنة واألربعينة تع به جلساة تحاورة وتعا المقرر الخاص إل مواصالة رصاد حالة حقوق اإلنساان

وقياس مدى التقدم في تنفيذ التوصايات .وفي القرار نفساهة طلب المجلس إل المقرر الخاص أن ي ّيم حالة

حقوق اإلنساان منذ  1لابا//فبراير  2021وأن يرصاد تنفيذ القرار 21/46ة بوساائل منها الساعي إل إجراء
زياارة عااجلاة إل مياانماارة وأن يقادم تحادي ا را لا ا ا ا ا ا اافويا را في جلسا ا ا ا ا ا اتاه التحااورياة مع المجلس في تورتاه ال اامنة

واألربعينة وأن يقدم توصا ا اايات بشا ا ااأن الخطوات اإلضا ا ااا ية الالزمة لمعالجة األزمة .وسا ا ااينظر المجلس في
التقرير المرحلي الشفوي والتحدي

الشفوي الذي يقدمه المصلف بالواليةة توماس أندروز.

وفي القرار نفس ا ااه أيض ا ا راة طلب مجلس حقوق اإلنس ا ااان إل المفوض ا ااة الس ا ااامية أن ترص ا ااد وت يم
-64
الحالة العامة لحقوق اإلنس ااان في ميانمارة مع الترايز بوجه خاص عل المس اااءلة يما يتعلق باالنتهاكات
ال عن س ا ااياتة القانون وإص ا ااالح
المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنس ا ااان والقانون الدولي اإلنس ا ااانية فضا ا ا ر

قطان األمن منذ  1ل اابا//فبراير  2021ة بما في ذلك في س ااياق رص ااد تنفيذ التوص اايات التي قدمتها البع ة
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الدولية المسا ا ا ااتقلة لتقصا ا ا ااي الحقائق في تق اريرها وورقات غرف اجتماعاتهاة والتوصا ا ا اايات الوارتة في تقارير

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

حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية
-65

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في ق اررج  22/46ة إل المفوضا ا ااية أن تسا ا ااتأنف عملها يما يتعلق

بتحديد حجم الخسا ااائر في صا اافوف المدنيين في الجمهورية العربية السا ااوريةة بالتعاون مع المجتمع المدنية
تقدم إل
من أجل إجراء تقييم اامل لعدت األلا ااخاص الذين قتلوا نتيجة النزان الذي تام عشا اار سا اانواتة وأن ّ
المجلس في تورته ال امنة واألربعين تقري ارر عن التقدم المحرز في ل ا ا ااصل تحدي ل ا ا اافوي؛ وس ا ا ااوف يس ا ا ااتمع
المجلس إل التحدي

-66

الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

وقرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااانة في القرار نفس ا ا ا ااهة أن يمدت لفترة س ا ا ا اانة واحدة والية لجنة التحقيق

الدولية المس ا ا ا ااتقلة المعنية بالجمهورية العربية الس ا ا ا ااوريةة وطلب إل لجنة التحقيق أن تقدم إليه تقري ارر خطيار

محدَّثار خالل جلسا ا ا ااة تحاور تُعقد أثناء تورته ال امنة واألربعين .وسا ا ا ااينظر المجلس في تقرير لجنة التحقيق
(.)A/HRC/48/70

حالة حقوق اإلنسان في جنوب السوتان
-67

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج 23/46ة تمادياد والياة لجناة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان في جنوب

السا ا ا ا ااوتان لفترة سا ا ا ا اانة قابلة للتجديد بإذن من المجلس .وفي القرار ذاتهة طلب المجلس إل اللجنة أن تقدم

إليهة في تورته الخامس ا ا ا ااة واألربعينة خالل جلس ا ا ا ااة تحاور معززةة تحدي را ل ا ا ا اافوي راة بما في ذلك عن التقدم
المحرز بشا ااأن أحصام القرارة بمشا اااراة مم لين من االتحات األفريقي .وسا ااوف يسا ااتمع المجلس إل التحدي
الشفوي الذي تقدمه المفوضية.

حالة حقوق اإلنسان في بوروندي
-68

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة في ق اررج 19/45ة تمديد والية لجنة التحقيق المعنية ببوروندي لمدة

سا اانة أخرى لكي تواصا اال تح يقاتهاة بما في ذلك يما يتعلق باألسا ااس االقتصا اااتية للدولةة وطلب إل لجنة

التحقيق أن تقادم إل المجلسة في تورتاه ال اامناة واألربعينة تقري ارر خطياار لا ا ا ا ا ا ااامالر تع باه جلس ا ا ا ا ا ا اة تحااور.
وسينظر المجلس في تقرير لجنة التحقيق (.)A/HRC/48/68

حالة حقوق اإلنسان في جمهورية فنزويال البوليفارية
-69

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانة في ق اررج  20/45ة تمديد والية البع ة الدولية المس ا ا ا ا ااتقلة لتقص ا ا ا ا ااي

الحقائق بش ا ا ا ا ااأن جمهورية فنزويال البوليفارية لمدة س ا ا ا ا اانتين لتمصينها من مواص ا ا ا ا االة التحقيق في االنتهاكات

الجس اايمة لحقوق اإلنس ااان التي ارتُكبت منذ عام  2014ة بما في ذلك حاالت اإلعدام خارج نطاق القض اااءة
واالختفاء القسا اارية واالحتجاز التعسا اافية والتعذيب وغيرج من ضا ااروب المعاملة القاسا ااية أو الالإنسا ااانية أو

المهينةة بما يشا ا ا اامل الحاالت التي تنطوي عل العنف الجنسا ا ا ااي والجنسا ا ا ااانية بهدف مصافحة اإلفالت من

العقاب وضامان المسااءلة الكاملة لمرتكبي هذج الجرائم وتحقيق العدالة للضاحاياة وطلب إل البع ة أن تقدم

تقري رار خطي را عن اسا ا ااتنتاجاتها إل المجلس أثناء جلسا ا ااة تحاور تُعقد في تورته ال امنة واألربعين؛ وسا ا ااينظر
المجلس في تقرير البع ة (.)A/HRC/48/69
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هيئات وآليات حقوق اإلنسان

التعاون مع األمم المتحدة ومم ليها وآلياتها في ميدان حقوق اإلنسان
-70

تعاا مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج  2/12ة األمين العااام إل أن يقاادم إل المجلس في تورتاه

ال لما قد يُتاح من جميع المصااتر المناسابة من
الرابعة عشارةة وال عام بعد ذلكة تقري رار يتضامن تجميع را وتحلي ر

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

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

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان
طلب مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج 8/34ة إل اللجنة االس ااتش ااارية أن تُجري ت ارس ااة وتعد تقري ارر
-71
عن ا ثار السالبية لإلرهاب عل التمتع بجميع حقوق اإلنساان والحريات األسااسايةة مع الترايز بصافة خاصاة
عل الحقوق االقتصا ا ا ا اااتية واالجتماقية وال قا يةة بما في ذلك ا ثار الناتجة عن تحويل مسا ا ا ا ااار االسا ا ا ا اات مار
األجنبي المبالارة وتقليص تدفقات رأس المالة وتدمير الهياكل األسااسايةة والحد من التجارة الخارجيةة وإربا

األسا اواق الماليةة والتأثير س االبار في قطاعات اقتص اااتية معينةة وإعاقة النمو االقتص اااتية وأن تقدم إليه التقرير

في تورته التاسا ا ا ااعة وال الثين لمناقش ا ا ا ااته خالل جلس ا ا ا ااة تحاور .وعمالر بالمقررات التي اعتمدها المجلس في 6

تموز/يوليه  2018و 27أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمبر  2019و 24آذار/مارس 2021ة ُمدت الموعد النهائي لتقديم التقرير
حت الدورة ال امنة واألربعين .وسينظر المجلس في تقرير اللجنة االستشارية (.)A/HRC/48/66

وسا ا ا ا ا ا اايصون معروض ا ا ا ا ا ا ا را عل مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانة عمالر باالفقرة  80من مرفق ق اررج 1/5ة
-72
وق اررج 21/16ة ومقررج  121/18ة المذارة المقدمة من األمانة بشااأن التقرير الساانوي للجنة االسااتشااارية عن
تورتيها الخامسة والعشرين والساتسة والعشرين (.)A/HRC/48/71

-73

وطلبت الجمعية العامة في ق ارراتها  157/72و 262/73و237/75ة إل اللجنة االسا ا ا ااتشا ا ا ااارية أن

تعدت ت ارسااة عن الطرائق والساابل المناساابة لتقييم الحالة يما يتعلق بالمساااواة بين األعراق في العالمة مع تبيان
ال غرات وأوجه التداخل المحتملة .وسينظر المجلس في تقرير اللجنة االستشارية (.)A/HRC/48/72

آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية
-74

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانة في ق اررج 25/33ة أن عل آلية الخبراء المعنية بحقوق الش ا ا ا ا ااعوب

األصالية أن تقدم إل المجلسة مرة ال سانة عل األقلة تقري رار عن عملهاة وأن تبقي المجلس عل علم تام
بالتطورات المتعلقة بحقوق الشا ااعوب األصا االية .وسا ااينظر المجلس في تقرير آلية الخبراء عن تورتها الرابعة
عشرةة المعقوتة في الفترة من  12إل  16تموز/يوليه .)A/HRC/48/73( 2021

وقرر مجلس حقوق اإلنس ااان أيض ا راة في القرار نفس ااهة أن عل آلية الخبراء أن تعد ت ارس ااة س اانوية
-75
عن حالة حقوق الشا ا ااعوب األصا ا اال ية في جميع أنحاء العالم يما يتعلق بتحقيق أهداف إعالن األمم المتحدة
بش ااأن حقوق الش ااعوب األص االيةة مع الترايز عل ماتة واحدة أو أك ر من موات اإلعالن المترابطةة حس اابما
تقررج آلية الخبراء .وسينظر المجلس في تراسة آلية الخبراء (.)A/HRC/48/74

-76

وقرر المجلس اذلكة في القرار نفسهة أن عل آلية الخبراء أن تحدت الممارسات الجيدة والدروس

المس ااتفاتة يما يتعلق بالجهوت المبذولة لتحقيق غايات إعالن األمم المتحدة بش ااأن حقوق الش ااعوب األص االية

وتنش اارها وتعززهاة بوس ااائل منها التقارير المقدمة إل المجلس بش ااأن هذا الموض ااون .وس ااينظر المجلس في

تقرير آلية الخبراء (.)A/HRC/48/75
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إجراء تقديم الشصاوى
-77

أنشاأ مجلس حقوق اإلنساانة بموجب ق اررج  1/5ة إجراء تقديم الشاصاوى عل النحو الوارت في الفرن

طلا ااب إل الفريق العا اااما اال المعني
الرابع من مرفق ذلا ااك القرار .وفي الفقرة  98من مرفق القرار 1/5ة ُ

بناء عل المعلومات والتوصا ا اايات المقدَّمة من الفريق العامل المعني بالبالغاتة بموافاة
بالحاالت أن يقومة ر
المجلس بتقرير عن األنما /ال ابتة لالنتهاكات الجس اايمة لحقوق اإلنس ااان والحريات األس اااس اايةة مييَّدة بأتلة

موثوق بهاة وأن يقدم إل المجلس توص اايات بش ااأن اإلجراء الواجب اتخاذج .وس اايُعرض عل المجلس مذارة
األمانة بشا ااأن تقارير الفريق العامل المعني بالحاالت في تورتيه السا اااتسا ااة والعش ا ارين والسا ااابعة والعش ا ارينة
اللتين ُع ِّقدتا في جلس ا ا ااات مغلقة في الفترة من  19إل  22تش ا ا ارين األول/أكتوبر  2020ومن  12إل 16
نيسان/أبريل .)A/HRC/48/86( 2021

اإلجراءات الخاصة
-78
-6

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

اوالتعراض الدوري الشامل
-79

عقاد الفريق العاامال المعني بااالس ا ا ا ا ا ااتعراض الادوري الشا ا ا ا ا ا ااامال تورتاه ال اامناة وال الثين في الفترة من 3

إل  14أيار/مايو  .2021وس ا ا ا ا ااينظر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا اانة في تورته ال امنة واألربعينة في النتائج النهائية
ويعتم ااده ااا يم ااا يخص اس ا ا ا ا ا ااتعراض مي ااانم ااار ()4()A/HRC/47/13ة ون اااميبي ااا ()A/HRC/48/4ة والنيجر

()A/HRC/48/5ة وموزامبيق ()A/HRC/48/6ة وإسا ااتونيا ()A/HRC/48/7ة وبلجيصا ()A/HRC/48/8ة

وبا اااراغواي ()A/HRC/48/9ة والا اادانمر ()A/HRC/48/10ة والص ا ا ا ا ا ااوما ااال ()A/HRC/48/11ة وبا اااالو

()A/HRC/48/12ة وجزر س ا ا ا ا ا االيما ااان ()A/HRC/48/13ة وس ا ا ا ا ا اايشا ا ا ا ا ا ايا اال ()A/HRC/48/14ة والتفيا ااا
()A/HRC/48/15ة وسنغافورة ( )A/HRC/48/16وسيراليون (.)A/HRC/48/17
-80

وعمالر ببيان الرئيس  PRST 9/2المتعلق بطرائق وممارس ااات عملية االس ااتعراض الدوري الش اااملة

يعتمد المجلس نتائج االسااتعراض في جلسااته العامة باتخاذ مقرر موحد .وتشاامل النتائج تقارير الفريق العاملة

تتعهد بها
وآراء الدولة موضا ااون االسا ااتعراض بشا ااأن التوصا اايات و/أو االسا ااتنتاجاتة وااللتزامات الطوقية التي ّ

تقدمهاة قبل اعتمات المجلس النتائج في الجلسة العامةة بشأن المسائل
الدولة موضون االستعراض والرتوت التي ّ

أو القضايا التي لم تعالج معالجة اا ية في جلسة التحاور المعقوتة في إطار الفريق العامل.
-7

حالة حقوق اإلنسان

لسطين واألراض العربية المحتلة األخرى

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

-81

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ااانة في ق اررج تإ 1/30-الذي اعتمدج في تورته االسا ا ا ا اات نائية ال الثينة أن

عينها رئيس مجلس حقوق اإلنساان للتحقيق تاخل
ينشا عل وجه السارعة لجنة تحقيق تولية مساتقلة مساتمرة يُ ّ
األرض الفلس ااطينية المحتلةة بما فيها القدس الش اارقيةة وتاخل إسا ارائيل في جميع االنتهاكات المزعومة للقانون

الدولي اإلنس ا ا ا اااني وجميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنس ا ا ا ااان التي س ا ا ا اابقت 13

نيسا ا ا ا ااان/أبريل  2021والتي وقعت منذ هذا التاريخة وجميع األسا ا ا ا ااباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة
()4
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قرر مجلس حقوق اإلنس ااانة في تورته الس ااابعة واألربعين المعقوتة في  21حزيران/يونيه 2021ة تأجيل النظر في النتائج النهائية
الستعراض ميانمار واعتماتها.
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وعدم االسااتقرار وإطالة أمد النزانة بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان عل أسااس الهوية الوطنية أو اإلثنية

أو العرقية أو الدينية .وفي القرار نفس ا ااهة طلب المجلس إل المفوضا ااة الس ا ااامية 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
-82

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ااانة في ق اررج 32/43ة إل مفوضا ا ا ا ااة األمم المتحدة السا ا ا ا ااامية لحقوق

اإلنس ا ا ا ا ااان أن تعد تقري ارر عن تخص ا ا ا ا اايص الموارت المائية في األرض الفلس ا ا ا ا ااطينية المحتلةة بما فيها القدس

الش ا اارقيةة وأن توص ا ااي باتخاذ تدابير لكفالة المس ا اااواة في الحص ا ااول عل مياج الش ا اارب المأمونة في األرض
الفلس ااطينية المحتلةة بما فيها القدس الش اارقيةة وفق را للقانون الدولية وأن تقدم التقرير إل المجلس في تورته
ال امنة واألربعين .وسينظر المجلس في تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/43

-8

متا عة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل يينا

إتماج حقوق اإلنسان للمرأة عل نطاق منظومة األمم المتحدة
سايُجري مجلس حقوق اإلنساانة عمالر بق اررج 30/6ة مناقشاة سانوية بشاأن إتماج منظور جنسااني
-83
في جميع أعماله وأعمال آلياته (انظر المرفق).

مساهمة احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية في تحقيق مقاصد مي اق األمم المتحدة وتعزيز مباتئه
-84

طلب مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااانة في ق اررج 23/44ة إل المفوضا ا ا ااية أن تعد تقري رار عن مسا ا ا اااهمة احترام

جميع حقوق اإلنسااان والحريات األساااسااية العالمية وغير القابلة للتجزئة والمترابطة والمتداخلة والتي يعزز بعضااها
بعض ا ا ا ارا في تحقيق مقاص ا ا ا ااد مي اق األمم المتحدة وتعزيز مباتئهة وأن تقدم التقرير إل المجلس في تورته ال امنة
واألربعين .وستُعرض عل المجلس مذارة األمانة بشأن تقرير المفوضية (.)A/HRC/48/44

-9

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

تعصب
األلصال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري واُرج األجانب وما يتصل بذلك من ُّ
-85

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في ق اررج  36/43ة تجديد والية المقررة الخاصا ا ااة المعنية باأللا ا ااصال

المعاص ا ارة للعنص ا ارية والتمييز العنصا ااري وارج األجانب وما يتصا اال بذلك من تعصا ااب لفترة ثالث سا اانوات

أخرىة وطلب إل المقررة الخاص ا ا ا ا ااة أن تقدم إل المجلس تقري ارر س ا ا ا ا اانوي را يتناول جميع األنش ا ا ا ا ااطة المتعلقة
بالوالية .وسينظر المجلس في تقرير المصلفة بالواليةة إ .تيندايي أليومي (.)A/HRC/48/76

محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسا ا ااات األخرى التي تسا ا اااهم في إثارة األلا ا ااصال المعاصا ا ارة من
العنصرية والتمييز العنصري وارج األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

-86

طلبت الجمعية العامةة في قرارها  169/75ة إل المقررة الخاص ا ااة المعنية باألل ا ااصال المعاصا ا ارة

للعنصا ا ا ارية والتمييز العنص ا ا ااري وارج األجانب وما يتص ا ا اال بذلك من تعص ا ا ااب أن تعد تقري ارر عن تنفيذ ذلك

القرارة لتقديمه إل مجلس حقوق اإلنساان في تورته الساابعة واألربعين .وساينظر المجلس في تقرير المصلفة

بالواليةة إ .تيندايي أليومي (.)A/HRC/48/77
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والية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي
-87

قرر مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ااانة في ق اررج  24/45ة تما ااديا ااد واليا ااة فريق الخبراء العا اااما اال المعني

بالمنحدرين من أص ا ا ا ا اال أفريقي لفترة ثالث س ا ا ا ا اانوات أخرىة وطلب إل الفريق العامل أن يقدم إل المجلس
تقري ارر سا ا ا ا ا ا اانويا ا را عن جميع األنشا ا ا ا ا ا اطا ااة المتعلقا ااة بواليتا ااه .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير الفريق الع ااام اال
(.)A/HRC/48/78

وض ا ا ااع معايير تكميلية لتعزيز وتحدي الص ا ا ااصو الدولية لمناهض ا ا ااة العنصا ا ا ارية والتمييز العنص ا ا ااري وارج
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع جوانبها

س ااتُعرض عل مجلس حقوق اإلنس ااان مذارة من األمانة بش ااأن تقرير اللجنة المخص اص ااة المعنية
-88
بوضع معايير تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء عل جميع ألصال التمييز العنصري (.)A/HRC/48/85
-10

المساعدة التقنية وبناء القدرات

التعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في الفلبين
-89

طلب مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج  33/45ة إل المفوض ااة الس ااامية أن تقدم إل المجلس في

تورته ال امنة واألربعين تحدي ار لا ا ا اافوي را عن التقدم المحرز والنتائج المحققة في التعاون التقني وبناء القدرات
من أجل تعزيز حقوق اإلن س ااان وحمايتها في الفلبين .وس اايس ااتمع المجلس إل التحدي الش اافوي الذي تقدمه
المفوضة السامية.

المساعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السوتان
-90

طلب مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  29/46ة إل المفوضا ااة السا ااامية أن تقدم إليهة في تورته

ال امنة واألربعينة خالل جلساة تحاور معززةة بمشااراة مم لين لالتحات األفريقية تحدي را لافويار يشامل التقدم
المحرز في األحصام الوارتة في ذلك القرار .وسا اايعقد المجلس جلسا ااة تحاور معززة بشا ااأن التحدي الشا اافوي
الذي تقدمه المفوضة السامية.

التعاون مع أوارانيا ومساعدتها في ميدان حقوق اإلنسان
-91

س ا ا اايعقد مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة عمالر بق اررج  22/47ة جلس ا ا ااة تحاور س ا ا ااتقدم أثناءها المفوض ا ا ااة

السا ااامية أمام الدول األعضا اااء في المجلس والمراقبين عرضا اار لا اافويار تتناول يه اسا ااتنتاجات التقرير الدوري
للمفوضية عن حالة حقوق اإلنسان في أوارانيا.

التعاون مع جورجيا
-92

طلب مجلس حقوق اإلنسانة في ق اررج 30/46ة إل المفوضة السامية أن تواصل تقديم المساعدة

التقنياة عن طريق مصتباه في تبليسا ا ا ا ا ا ااي وأن تقادم إل المجلس في تورتاه ال اامناة واألربعين تقري ارر خطيا را عن
التطورات المتصا ا ا ا ا ا ال ااة ب ااذل ااك القرار وعن تنفي ااذج .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المفوضا ا ا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ا ا اااميااة

(.)A/HRC/48/45

المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل زياتة تحسين حالة حقوق اإلنسان في السوتان
-93

المفوض ااة الس ااامية أن تعد تقري ارر خطيار ي يم
طلب مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج 25/45ة إل
ّ

التقادم المحرز والتحادياات المواجهاةة بماا في ذلاك عمال المصتاب القطري ووجوتج الميادانية وأن تقادماه إل
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المجلس في تورته ال امنة واألربعينة تليه جلساة تحاور معززة بشاأنه .وساينظر المجلس في تقرير المفوضة

السامية (.)A/HRC/48/46

المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
-94
طلب مجلس حقوق اإلنسانة في ق اررج 34/45ة إل المفوضة السامية أن تعد تقري ارر خطيار لامالر
عن حالة حقوق اإلنسا ا ا ا ااان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقدمه إليه في تورته ال امنة واألربعين .وقرر
المجلسة في القرار نفساهة تجديد والية فريق الخبراء الدوليين المعني بالحالة في ااسااية وطلب إل الفريق

أن يقدم إليه تقري ارر نهائيار في تورته ال امنة واألربعين .وسا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المفوضا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ااامية

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

تقديم المساعدة التقنية إل اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق اإلنسان
-95

طلب مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  26/45ة إل المفوضا ااة السا ااامية أن تواصا اال بناء قدرات

حصومة اليمن وتقديم المساعدة التقنية إليها وتقديم الدعم التقني إل اللجنة الوطنية للتحقيق لضمان استمرار
اللجن ااة الوطني ااة في التحقيق في اتع اااءات االنته اااك ااات والتج اااوزات التي ارتكبته ااا جميع أطراف النزان في

اليمنة وأن تقدم تقري رار خطي را عن تنفيذ المس اااعدة التقنية إل المجلس في تورته ال امنة واألربعين .وس ااينظر
المجلس في تقرير المفوضة السامية (.)A/HRC/48/48

تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية إل كمبوتيا
-96

طلب مجلس حقوق اإلنس ا ا ااانة في ق اررج  37/42ة إل األمين العام أن يقدم إليه في تورته ال امنة

واألربعين تقري ارر عن تور وإنجازات المفوضا ا ا ا ا ااية في مسا ا ا ا ا اااعدة حصومة امبوتيا ولا ا ا ا ا ااعبها في تعزيز حقوق

اإلنسان وحمايتها .وسينظر المجلس في تقرير األمين العام (.)A/HRC/48/49
-97

وقرر مجلس حقوق اإلنسا ا ااانة في القرار نفسا ا ااهة تمديد والية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق

اإلنسان في امبوتيا لفترة سنتينة وطلب إل المقرر الخاص أن يقدم إليه في تورته ال امنة واألربعين تقري ارر
عن تنفيا ا ااذ الواليا ا ااة .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المصلف الجا ا ااديا ا ااد با ا ااالواليا ا ااةة فيتيا ا اات مونتا ا اااربهورن
(.)A/HRC/48/79

تقديم المساعدة إل الصومال في ميدان حقوق اإلنسان
-98

قرر مجلس حقوق اإلنسااانة في ق اررج 27/45ة تجديد والية الخبيرة المسااتقلة المعنية بحالة حقوق

اإلنسا ااان في الصا ااومال لفترة سا اانة واحدة لتقييم حالة حقوق اإلنسا ااان في الصا ااومال ورصا اادها واإلبالغ عنها

بهدف تقديم توصايات بشاأن المسااعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنساان .وطلب المجلسة في

القرار نفس ا ا ااهة إل الخبيرة المس ا ا ااتقلة أن تقدم إليه تقري رار في تورته ال امنة واألربعين .وس ا ا ااينظر المجلس في
تقرير المصلفة بالواليةة إيشا تيفان (.)A/HRC/48/80

المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق اإلنسان في جمهورية أفري يا الوسط
-99

قرر مجلس حقوق اإلنس ااانة في ق اررج 35/45ة تجديد والية الخبير المس ااتقل المعني بحالة حقوق

اإلنس ا ا ااان في جمهورية أفري يا الوس ا ا ااط لفترة س ا ا اانة واحدةة وطلب إل الخبير المس ا ا ااتقل أن يقدم إليه تقري ارر

خطيا اار في تورتا ااه ال ا ااامنا ااة واألربعين .وسا ا ا ا ا ا ااينظر المجلس في تقرير المصلف با ااالواليا ااةة يا اااو أغبيتسا ا ا ا ا ا ااي
(.)A/HRC/48/81

18

GE.21-10979

A/HRC/48/1

المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق اإلنسان في ليبيا
-100

طلب مجلس حقوق اإلنسا ااانة في ق اررج  39/43ة إل المفوضا ااة السا ااامية أن تنشا ا بع ة لتقص ااي

الحقائق وتوفدها إل ليبيا لمدة س ا اانة واحدةة وتكلفها بمهمة إثبات حقائق وظروف حالة حقوق اإلنس ا ااان في

جميع أنحاء ليبياة وجمع المعلومات ذات الص ا ا االة واس ا ا ااتع ارض ا ا ااهاة وتوثيق االنتهاكات والتجاوزات المزعومة

للقانون الدولي لحقوق اإلنس ا ا ااان والقانون الدولي اإلنس ا ا اااني التي ارتكبتها جميع األطراف في ليبيا منذ بداية

عام  2016ة بما في ذلك أي أبعات جنس ا ا ا ا ا ااانية لهذج االنتهاكات والتجاوزاتة وحفب األتلة بغرض ض ا ا ا ا ا اامان

مسااءلة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنساان والقانون الدولي اإلنسااني .وفي القرار

نفساهة طلب المجلس إل بع ة تقصاي الحقائق أن تقدم تقري ارر لاامالر عن حالة حقوق اإلنساان في ليبياة بما

في ذلك عن الجهوت المبذولة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسااان وضاامان المساااءلة عنهاة وتوصاايات
للمتابعة .وسينظر المجلس في تقرير بع ة تقصي الحقائق خالل جلسة تحاور (.)A/HRC/48/83

GE.21-10979

19

A/HRC/48/1

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

قرار مجلس حقوق اإلنسان

حلقة النقاش/المناقشة

القرار  21/27وCorr.1

حلقة النقاش التي تُعقد مرة ال سا اانتين بشا ااأن مسا ااألة التدابير القسا ارية
االنفراتية وحقوق اإلنسان

القرار 30/6

المناقشاة السانوية بشاأن إتماج منظور جنسااني في جميع أعمال مجلس
حقوق اإلنسان وأعمال آلياته

الق ارران  8/18و12/45

حلقة النقاش الس اانوية لمدة نص ااف يوم بش ااأن حقوق الش ااعوب األص االية
حول موض ا ا ااون فحالة حقوق اإلنس ا ا ااان للش ا ا ااعوب األص ا ا االية التي تواجه
جائحة اوفيد 19-ة مع الترايز بشااصل خاص عل الحق في المشاااراةف
(متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة)

القرار 14/45

حلقة النقاش لمدة نص ا ا ااف يوم بش ا ا ااأن تعميق أوجه عدم المس ا ا اااواة التي
تفاقمت بسا ا ا اابب جائحة اوفيد 19-وآثارها عل إعمال حقوق اإلنسا ا ا ااان
(متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة)

القرار 7/42

حلقة النقاش الر يعة المسااتوى بشااأن موضااون فالذارى الساانوية العال ا ةر
إلعالن األمم المتحادة للت يف والتادرياب في ميادان حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانت
الممارس ااات الجيدة والتحديات وس اابل المض ااي قدم راف (متاحة لمل ااخاص
ذوي اإلعاقة)

القرار 20/44

حلقااة النقاااش بش ا ا ا ا ا ا ااأن تعزيز وحمااايااة حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان في سا ا ا ا ا ا اياااق
االحتج اااج ااات السا ا ا ا ا ا االمي ااةة مع الترايز بوج ااه خ اااص عل اإلنج ااازات
والتحديات المعاصرة (متاحة لملخاص ذوي اإلعاقة)
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