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جملس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة والثالثون
 ٢٨-١٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
البند  ١من جدول األعمال
املسائل التنظيمية واإلجرائية

جدول األعمال املؤقت وشروحه
جدول أعمال
-١

املسائل التنظيمية واالجرائية.

-٢

التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنساا وققاارير املفوةاية الساامية
واألمني العام.

-٣

قعزيا ااز ومجاي ا ااة إلي ا ااا دقا ااوق اإلنس ا ااا املدني ا ااة والسياسا ااية وااليت ا ااااية واالجتماعي ا ااة
والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية.

-٤

داالت دقوق اإلنسا اليت قتطلب اهتمام اجمللس هبا.

-٥

هيئات وآليات دقوق اإلنسا .

-٦

االستعراض الدوري الشامل.

-٧

دالة دقوق اإلنسا يف فلسطني واألراةي العربية احملتلة األخرى.

-٨

متابعة وقنفيذ إعال وبرانمج عمل فيينا.

-٩

العن ارية والتمييااز العن ااري وباار األجانااب ومااا يت اال بااذلك ماان أ ا ال التع ااب
متابعة وقنفيذ إعال وبرانمج عمل ايراب .

 -١٠املساعدة التقنية وبناء القدرات.
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الشروح
 -١املسائل التنظيمية واإلجرائية

موعد وم ا انعقاا الدورة
 -١وفق اال لااربانمج العماال الساانوي جمللااس دقااوق اإلنسااا الااذي ا يف  ٤بااانو األول/
ايساامرب  ٢٠١٧أثناااء االجتماااظ التنظيمااي اولتاار الثانيااة عشاارة ساايعقد اجمللااس اورقاار التاسااعة
والثالثني يف الفرتة من  ١٠إىل  ٢٨أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨يف م تب األمم املتحدة يف جنيف.
 -٢ووفقال للمااة (٨ب) من النظام الداخلي جمللس دقوق اإلنسا الوارا يف الفرظ الساابا
م ا اان مرف ا ااق يا ا ارار  ١/٥س ا اايعقد االجتم ا اااظ التنظيم ا ااي لل ا اادورة التاس ا ااعة والثالث ا ااني يف  ٢٧آب/
أغسطس .٢٠١٨

جدول أعمال الدورة
 -٣ي اارا ج اادول أعم ااال ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف الف اارظ ا ااامس م اان مرف ااق يا ارار .١/٥
وسااتعرض علااا اجمللااس هااذ الشاارو املتعلقااة ابلبنااوا املدرجااة يف جاادول أعمااال الاادورة التاسااعة
والثالثني.

ق وين الس دقوق اإلنسا
 -٤يتاافلف الااس دقااوق اإلنسااا يف اورقاار التاسااعة والثالثااني ماان الاادول التاليااة( :)١إثيوبيااا
()٢٠١٨؛ وإسبانيا ()٢٠٢٠؛ وأسارتاليا ()٢٠٢٠؛ وأفغانساتا ()٢٠٢٠؛ وإباوااور ()٢٠١٨؛
وأملانيااا ()٢٠١٨؛ واإلمااارات العربيااة املتحاادة ()٢٠١٨؛ وأنغااوال ()٢٠٢٠؛ وأوبراني ااا ()٢٠٢٠؛
وآيسا االندا ()٢٠١٩؛ واببسا ااتا ()٢٠٢٠؛ والربازيا اال ()٢٠١٩؛ وبلجي ا ااا ()٢٠١٨؛ وبنم ا ااا
()٢٠١٨؛ وبورون ا ا اادي ()٢٠١٨؛ وبا ا ا ا و ()٢٠٢٠؛ وقوغ ا ا ااو ()٢٠١٨؛ وق ا ا ااونس ()٢٠١٩؛
وإلهورية باور ()٢٠١٨؛ وإلهورياة ال ونغاو الدرقراةياة ()٢٠٢٠؛ وجناوب أفريقياا ()٢٠١٩؛
وجورجيااا ()٢٠١٨؛ ورواناادا ()٢٠١٩؛ وساالوفابيا ()٢٠٢٠؛ وساالوفينيا ()٢٠١٨؛ والساانغال
()٢٠٢٠؛ وسويسا ا ارا ()٢٠١٨؛ و ا اايلي ()٢٠٢٠؛ وال ا ااني ()٢٠١٩؛ والعا ا اراق ()٢٠١٩؛
والفلبااني ()٢٠١٨؛ وفناازويال (إلهوريااة  -البوليفاريااة) ()٢٠١٨؛ ويطاار ()٢٠٢٠؛ وي غيزسااتا
()٢٠١٨؛ وبرواقي ااا ()٢٠١٩؛ وب ااواب ()٢٠١٩؛ وب ااوت ايفا اوار ()٢٠١٨؛ وبيني ااا ()٢٠١٨؛
وم ر ()٢٠١٩؛ وامل سيك ()٢٠٢٠؛ واململ ة العربية السعواية ()٢٠١٩؛ واململ ة املتحادة
لربيطانيااا العظمااا وآيرلناادا الشاامالية ()٢٠١٩؛ ومنغوليااا ()٢٠٢٠؛ ونيبااال ()٢٠٢٠؛ ونيجا
()٢٠٢٠؛ وهنغار ()٢٠١٩؛ واليااب (.)٢٠١٩

م تب الس دقوق اإلنسا
 -٥انتخ ااب ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف اجتماع اار التنظيم ااي املعق ااوا يف  ٤ب ااانو األول/
ايسا ا اامرب  ٢٠١٧واجتماعاقا ا اار التنظيميا ا ااة املعقا ا ااواة يف  ١٠با ا ااانو الثا /ينا ا اااير و ٧أ ر/ما ا ااايو
__________
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و ٤دزيرا /يونياار  ٢٠١٨أعضاااء امل تااب التاليااة أجلاااههم اولتاار الثانيااة عشاارة اااريااة يف الفاارتة
من  ١بانو الثا /يناير إىل  ٣١بانو األول/ايسمرب :٢٠١٨

الرئيس:

فوييسالف وقس (سلوفينيا)

نواب الرئيس:

إيفا ب .غارسيا (الفلبني)
فرانسوا غزافيير نغارامبير (رواندا)
بريستوابل غونثاليس  -أل خورااو (إسبانيا)

انئب الرئيس واملقرر:

خوا إاواراو إغيغور ( يلي)

اختيار امل لفني بوال ت وقعيينهم
 -٦وفقال للفقرة  ٤٧من مرفق يرار الس دقوق اإلنسا  ١/٥وللفقرة  ٢٢من مرفاق يارار
اجمللس  ٢١/١٦وللشروط املن وص عليها يف مقرر اجمللس  ١٠٢/٦يتفلف الفريق االستشاري
املقرر قعيينهم يف الدورة التاسعة والثالثني للمجلس من األعضااء
املعين ابختيار امل لفني بوال ت ّ
التالية أجلاههم :نغاش بيربيت بوقورا (إثيوبيا) وفي تور آرقورو بابريرا هيادالغو (إباوااور) وباو
جااوي فااو (ساانغافورة) وأفيفااا راز يشاارت (إس ارائيل) وايااف يااديقوف (أذربيجااا ) .وساايقرت
الفرياق علاا رئاايس اجمللاس يائماة ابملر ااحني للاواليتني التاااليتني :املقارر ا ااص املعااين الاة دقااوق
اإلنسا يف بيالروس واملقرر ا اص املعين الة دقوق اإلنسا يف إريرت .
 -٧ووفقا اال لءجا اراء املن ااوص عليا ار يف الفقا ارقني  ٥٢و ٥٣م اان مرف ااق يا ارار ال ااس دق ااوق
اإلنسا  ١/٥ي تمل قعيني امل لفني بوال ت يف إةار اإلجراءات ا اية عقاب موافقاة اجمللاس
عني امل لفو ابلوال ت املذبورة يبل هناية الدورة التاسعة والثالثني.
عليهم .وسي ن

انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس دقوق اإلنسا
 -٨أجاارى الااس دقااوق اإلنسااا يف اورقاار السااابعة االنتخاااابت األوىل ألعضاااء اللجنااة
االستشااارية الثمانيااة عشاار .وانتخااب أربعااة أعضاااء ملاادة ساانة واداادة وساابعة أعضاااء ملاادة ساانتني
وسبعة أعضاء ملدة ثالث سنوات.
 -٩وعمالل مبقرر اجمللس  ١٢١/١٨ستنتهي فرتة والية أربعة من أعضاء اللجنة االستشاارية
يف  ٣٠أيلول/سبتمرب .٢٠١٨
 -١٠وسااينتخب الااس دقااوق اإلنسااا يف اورقاار التاسااعة والثالثااني أربعااة أعضاااء لشااغل
املقاعااد الش اااغرة يف اللجن ااة االستشااارية وذل ااك عل ااا النحااو الت ااا  :عض ااو ماان اموع ااة ال اادول
األفريقية وعضو من اموعة اول آسيا واحمليط اهلاائ وعضو من اموعة اول أمري ا الالقينياة
ومنطقة البحر ال ارييب وعضو من اموعة اول أورواب الغربية واول أخرى.
 -١١وقنص الفقرة  ٧٠من مرفق القرار  ١/٥علا أ ينتخب الس دقاوق اإلنساا أعضااء
اللجنااة االستشااارية ابالي ارتاظ السااري ماان يائمااة املر ااحني الااذين ق ااو أجلاااههم ياادمت وفق اال
للشروط املتفق عليها.
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 -١٢وعمالل ابلفقرة  ٦٧من مرفق القرار  ١/٥اعتمد الس دقوق اإلنسا املقارر ١٠٢/٦
الذي يتضامن الشاروط التقنياة واملوةاوعية لتقادش الرت ايحات لعضاوية اللجناة االستشاارية هبادف
ةما إاتدة أفضل ا ربات املم نة للمجلس.
 -١٣ووفقال للفقرة  ٧١من مرفق يرار اجمللس  ١/٥أقيحت يائمة املر حني للمقاعد الشاغرة
األربا وبذا املعلومات ذات ال لة للدول األعضاء وللجمهور يف ماذبرة مقدماة مان األماني العاام
(.)A/HRC/39/74

ققرير الدورة
 -١٤ساايعرض علااا الااس دقااوق اإلنسااا يف هنايااة اورقاار التاسااعة والثالثااني مشااروظ ققرياار
يع ّد املقرر بي يعتمد اجمللس .وسيتضمن مشروظ التقرير ملخ ال ققنيال ملداوالت الدورة.
 -٢التقريررر السررنوو ملاررو
واألمني العام

األمر املتمرردة السررامن وقرروق اإلنسرران ولقررارير املاو ررية السررامية

 -١٥قق ادنم إلي ااا قق ااارير مف ااوض األم اام املتح اادة الس ااامي حلق ااوق اإلنس ااا وقق ااارير املفوة ااية
السااامية حلقااوق اإلنسااا (مفوةااية دقااوق اإلنسااا ) واألمااني العااام يف إةااار البنااد  ٢ماان جاادول
األعماال الااذي يظاال بنادال مفتوداال ةاوال الادورة .وسااينظر يف هااذ التقاارير يف إةااار بنااوا جاادول
األعمال ذات ال لة دسب االيتضاء .وسيحدا قوييت ققدرها يف برانمج العمل.

ق وين مال موظفي مفوةية دقوق اإلنسا
 -١٦سااينظر الااس دقااوق اإلنسااا عماالل بقارار  ١/٣٦يف ققرياار املفااوض السااامي بشااف
الت ااوين ااغ ارايف ملااال موظف ااو املفوة ااية واإلج اراءات املتخ ااذة يف إة ااار النظااام احل ااا الختي ااار
املوظفني بغية حتقيق التمثيل ااغرايف العاال يف املفوةية (.)A/HRC/39/22

بعثة مفوةية دقوق اإلنسا من أجل حتسني دالة دقوق اإلنسا واملساءلة يف بوروندي
 -١٧ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٢/٣٦إىل مفوةااية دقااوق اإلنسااا أ قوفااد
علااا وجاار االسااتعجال فريق اال م ااوانل ماان ثالثااة خ ارباء للتعاماال مااا الساالطات البورونديااة وإليااا
ااهاات األخارى ياادبة امل الحة وةاياة وباااالت األمام املتحادة واالحتااا األفريقاي مان أجاال
إلااا ودفااع املعلومااات وحتديااد الويااائا واملالبسااات وفق اال للمعاااي واملمارسااات الدوليااة وذلااك
ابلتعاو ما احل ومة بوروندية وأ حتيل قلك املعلومات إىل السالطات القضاائية البوروندياة بغياة
بشااف احلقيقااة وةااما أ يساااءل أمامهااا إليااا م ارق يب اا ارائم احملزنااة الاايت ويعاات؛ وأ ققاادم
قوييات بشف املساعدة التقنية وبناء القدرات وسبل حتسني دالة دقوق اإلنسا يف البلاد بغياة
اعم بوروندي يف ادرتام التزاماهتا يف اال دقوق اإلنسا ولضما املساءلة وم افحة اإلفاالت
ماان العقاااب .وعم االل ابلق ارار نفساار ساايقدم املفااوض السااامي ققرياار النهااائي عاان بعثااة مفوةااية
دقوق اإلنسا أثناء احلوار التفاعلي (.)A/HRC/39/40
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ال حة العقلية ودقوق اإلنسا
 -١٨يش ااار إىل ققري اار املف ااوض الس ااامي ع اان نت ااائج املش اااورة املتعلق ااة عم ااال منظ ااور دق ااوق
اإلنسا يف اال ال حة العقلية (( )A/HRC/39/36انظر الفقرة  ٤٤أاان ).

مسفلة عقوبة اإلعدام
 -١٩يشااار إىل ققرياار األمااني العااام عاان عقوبااة اإلعاادام وقنفيااذ الضااماانت الاايت ق فاال مجايااة
دقوق الذين يواجهو عقوبة اإلعدام (( )A/HRC/39/19انظر الفقرة  ٤٧أاان ).

احلق يف ا

ويية يف الع ر الريمي

 -٢٠يشار إىل ققرير املفاوض الساامي عان دلقاة عمال ا ارباء بشاف املبااائ واملعااي وأفضال
املمارس ااات فيم ااا يتعل ااق بتعزي ااز ومجاي ااة احل ااق يف ا وي ااية يف الع اار الريم ااي ()A/HRC/39/29
(انظر الفقرة  ٥٠أاان ).

املشاربة يف الشف السياسي والعام علا يدم املساواة بني ااميا
 -٢١يشار إىل ققرير مفوةية دقوق اإلنسا عن مشروظ املباائ التوجيهية املتعلقة ابإلعمال
الفعال للحق يف املشاربة يف الشؤو العامة (( )A/HRC/39/28انظر الفقرة  ٥١أاان ).

قسجيل املواليد ودق بل إنسا يف أ يعرتف لر ابلشخ ية القانونية يف بل م ا
 -٢٢يشااار إىل ققرياار املفااوض السااامي بشااف أفضاال املمارسااات املتبعااة واإلج اراءات احملااداة
املتخذة ل فالة قسجيل املواليد (( )A/HRC/39/30انظر الفقرة  ٥٢أاان ).

احلق يف التنمية
 -٢٣يشا ا ااار إىل التقريا ا اار املودا ا ااد للما ا ااني العا ا ااام واملفا ا ااوض السا ا ااامي عا ا اان احلا ا ااق يف التنميا ا ااة
(( )A/HRC/39/18انظر الفقرة  ٥٧أاان ).

دقوق الشعوب األيلية
 -٢٤يشار إىل ققرير املفوض السامي عان دقاوق الشاعوب األيالية (( )A/HRC/39/37انظار
الفقرة  ٦١أاان ).

دقوق اإلنسا ل بار السن
 -٢٥يشاار إىل التقريار املاوجز للمفاوض الساامي عان احللقاة الدراساية املعقاواة لياوم واداد باني
الاادورات بشااف أث اار قنفيااذ ال اادول التزاماهتااا مبوجااب األد ااام ذات ال االة م اان القااانو ال اادو
حلقااوق اإلنسااا فيمااا يتعلااق باادور األساارة يف اعاام مجايااة وقعزيااز دقااوق اإلنسااا ل بااار الساان
(( )A/HRC/39/32انظر الفقرة  ٦٥أاان ).
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الشباب ودقوق اإلنسا
 -٢٦يش ااار إىل ققري اار املف ااوض الس ااامي ع اان إعم ااال دق ااوق اإلنس ااا فيم ااا يتعل ااق ابلش ااباب
(( )A/HRC/39/33انظر الفقرة  ٦٦أعال ).

وفيات ومراةة األمهات اليت ر ن الوياية منها ودقوق اإلنسا
 -٢٧يشااار إىل ققرياار املفااوض السااامي بشااف املمارسااات ااياادة والتحااد ت يف اااال قطبيااق
هنا ااج يا ااائم علا ااا دق ا ااوق اإلنسا ااا للقضا اااء عل ا ااا الوفيا ااات واملراةا ااة ال ا اايت ر ا اان الويايا ااة منه ا ااا
(( )A/HRC/39/26انظر الفقرة  ٦٧أاان ).

الوفيات واألمراض اليت ر ن الوياية منها لدى األةفاال او سان ا امساة ابعتبارهاا ااغالل مان
واغل دقوق اإلنسا
 -٢٨يش ااار إىل ققري اار املف ااوض الس ااامي امل ااوجز ع اان دلق ااة عم اال ا ارباء ملنايش ااة ا اربات يف
اااال الويايااة ماان الوفيااات واألم اراض لاادى األةفااال او ساان ا امسااة (( )A/HRC/39/25انظاار
الفقرة  ٦٨أاان ).

متتاا إليااا النسااء والفتيااات ال امال قااوق اإلنساا وقعماايم املنظاور اانسااا ب اورة منهجيااة يف
قنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
 -٢٩يشااار إىل ققرياار املفااوض السااامي عاان نتااائج اجتماااظ ا ارباء املعقااوا بااني الاادورات ملاادة
يااومني للنظاار يف الثغ ارات والتحااد ت القائمااة وأفض اال املمارسااات الراميااة إىل متتااا إليااا النس اااء
والفتيااات متتعاال بااامالل قااوق اإلنسااا والتعماايم املنهجااي ملراعاااة املنظااور اانسااا يف قنفيااذ خطااة
التنمية املستدامة لعام ( )A/HRC/39/34( ٢٠٣٠انظر الفقرة  ٦٩أاان ).

الربانمج العاملي للتثقيف يف اال دقوق اإلنسا
 -٣٠يشار إىل ققرير مفوةية حلقوق اإلنسا بشف القطاعاات املساتهدفة أو اااالت الرتبياز
أو يضا دقوق اإلنسا املواةيعية للمردلة الرابعة من الربانمج العاملي للتثقيف يف ااال دقاوق
اإلنسا (( )A/HRC/39/35انظر الفقرة  ٧١أاان ).

سالمة ال حفيني
 -٣١يشا ااار إىل ققريا اار املفا ااوض السا ااامي عا اان الليا ااات املعنيا ااة بضا ااما سا ااالمة ال ا ااحفيني
(( )A/HRC/39/23انظر الفقرة  ٧٦أاان ).

اور منا االنتهابات يف قعزيز دقوق اإلنسا ومجايتها
 -٣٢يشاار إىل ققريار مفوةاية دقاوق اإلنساا عاان دلقاة عمال ا ارباء املتعلقاة بادور وإسااهام
منظمات اجملتما املد واألوساط األباارية واملؤسسات الوةنياة حلقاوق اإلنساا وجهاات معنياة
أخرى يف منا انتهابات دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/24انظر الفقرة  ٧٧أاان ).
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قعزيز احلق يف السالم
 -٣٣يش ااار إىل ققري اار املف ااوض الس ااامي امل ااوجز ع اان دلق ااة العم اال املعق ااواة مل اادة ن ااف ي ااوم
فيما بني الدورات بشف احلق يف السالم (( )A/HRC/39/31انظر أاان الفقرة .)٧٨

املسامهة يف قنفيذ االلتزام املشرت ابلت دي ملش لة املخدرات العاملياة ومواجهتهاا علاا فاو فعاال
فيما يتعلق قوق اإلنسا
 -٣٤يشار إىل ققرير مفوةية دقوق اإلنسا عن قنفيذ االلتزام املشرت ابلت دي علاا فاو فعاال
ملش لة املخدرات العاملية فيما يتعلق قوق اإلنسا (( )A/HRC/39/39انظر الفقرة  ٧٩أاان ).

منايشة رفيعة املستوى بني الدورات ادتفاالل ابلذبرى املئوية مليالا نيلسو مانديال

 -٣٥يشااار إىل ققرياار مفوةااية دقااوق اإلنسااا عاان املنايشااة الرفيعااة املسااتوى املعقااواة فيمااا بااني
الدورات ادتفاالل ابلذبرى املئوية مليالا نيلسو مانديال (( )A/HRC/39/38انظر الفقرة  ٨٠أاان ).

التعاو ما األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدا دقوق اإلنسا
 -٣٦يشااار إىل ققرياار األماني العااام عاان التعاااو مااا األماام املتحاادة وممثليهااا وآلياهتااا يف مياادا
دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/41انظر الفقرة  ٩٥أاان ).

املؤسسات الوةنية لتعزيز دقوق اإلنسا ومجايتها
 -٣٧يشاار إىل ققريااري األماني العااام عان قنفيااذ يارار اجمللااس  ١٥/٣٣وعان أنشااطة التحااالف
العاملي للمؤسسات الوةنية حلقوق اإلنسا فيما يتعلق ابعتماا املؤسسات الوةنية امتثاالل ملباائ
ابريس ( A/HRC/39/20و( )٢١انظر الفقرة  ١٠٠أاان ).

من ا طابة إىل الواياا :ناداء عااملي مان أجال اجااذ إجاراءات ملموساة مل افحاة العن ارية والتميياز
العن ري وبر األجانب وما يت ل بذلك من قع ب
 -٣٨يشار إىل العرض الشفوي احمل ّدث للمفوض السامي بشف متابعة قنفيذ برانمج األنشطة
املضطلا هبا يف إةار العقد الدو للمنحدرين من أيل أفريقي (انظر الفقرة  ١٠٢أاان ).

ققدش املساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسني دقوق اإلنسا يف ليبيا
 -٣٩يش ااار إىل اإلداة ااة الش اافوية للمف ااوض الس ااامي بش ااف دال ااة دق ااوق اإلنس ااا يف ليبي ااا
وقنفيذ يرار اجمللس ( ٤١/٣٧انظر الفقرة  ١٠٧أاان ).

دقوق اإلنسا واملساعدة التقنية وبناء القدرات يف اليمن
 -٤٠يش ااار إىل ققري اار املف ااوض الس ااامي ع اان دال ااة دق ااوق اإلنس ااا يف ال اايمن مب ااا يف ذل ااك
االنتهابات والتجااوزات املرق باة مناذ أيلول/سابتمرب  ٢٠١٤وعان قنفياذ املسااعدة التقنياة علاا
النحو املن وص علير يف يرار اجمللس ( )A/HRC/39/43( ٣١/٣٦انظر الفقرة  ١٠٨أاان ).
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ققدش املساعدة التقنية وبناء القدرات يف اال دقوق اإلنسا يف إلهورية ال ونغو الدرقراةية
 -٤١يشار إىل ققرير مفوةية دقوق اإلنسا عن دالة دقوق اإلنساا يف إلهورياة ال ونغاو
الدرقراةية مبا يف ذلك يف سياق العملية االنتخابية (( )A/HRC/39/42انظر الفقرة  ١٠٩أاان ).

التعاو ما جورجيا
 -٤٢يشااار إىل ققرياار املفااوض السااامي عاان التطااورات املت االة بق ارار اجمللااس  ٤٠/٣٧بش اف
التعاو ما جورجيا وعن قنفيذ ذلك القرار (( )A/HRC/39/44انظر الفقرة  ١١٠أاان ).

التعاو ما أوبرانيا ومساعدهتا يف ميدا دقوق اإلنسا
 -٤٣يشااار إىل العاارض الشاافوي الااذي يدماار املفااوض السااامي عاان دالااة دقااوق اإلنسااا يف
أوبرانيا (انظر الفقرة  ١١١أاان ).
 -٣لعزيز ومحاية مجير حقروق اإلنسرانمل املدنيرة والسياسرية وادقت راالية وادجتماعيرة والثقا يرةمل
مبا يف ذلك اوق يف التنمية
اوقوق ادقت االية وادجتماعية والثقا ية

ال حة العقلية ودقوق اإلنسا
 -٤٤ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ١٣/٣٦إىل املفااوض السااامي أ ياانظم مشاااورة
قدوم يومال ون ف يوم يف موعاد ال يتجااوز فارتة انعقااا الادورة احلااياة والسابعني امعياة ال احة
العامليااة ماان أجاال منايشااة إليااا املسااائل ذات ال االة والتحااد ت املرقبطااة بتنفيااذ منظااور حلقااوق
اإلنسااا يف اااال ال ااحة العقليااة وقباااال أفضاال املمارسااات وقنفيااذ اإلر ااااات التقنيااة يف هااذا
ال اادا .ويف القا ارار نفس اار ةل ااب اجملل ااس إىل املف ااوض الس ااامي أ يع ااد ققريا ارال ع اان نت ااائج ه ااذ
املشاااورة الاايت سااتعرض علااا اجمللااس يف اورقاار التاسااعة والثالثااني ياادا فياار االسارتاقيجيات الراميااة
إىل قعزيز دقوق اإلنسا يف اال ال حة العقلياة والقضااء علاا التميياز والويام والعناف والقسار
واإليذاء يف هاذا ال ادا مباا يف ذلاك عان ةرياق التثقياف والتادريب لفائادة إلياا الفئاات ياادبة
امل لحة .وسينظر اجمللس يف ققرير املفوض السامي (( )A/HRC/39/36انظر الفقرة  ١٨أعال ).

احل ول علا ميا الشرب املفمونة وخدمات ال رف ال حي
 -٤٥ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار  ١٠/٣٣متديااد واليااة املقاارر ا اااص املعااين ااق
اإلنسااا يف احل ااول علااا ميااا الشاارب املفمونااة وخاادمات ال اارف ال ااحي وةلااب إىل املقاارر
ا اااص أ يواياال موافاقاار بتقرياار ساانوي .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار امل لااف ابلواليااة ليااو هيلاار
( A/HRC/39/55و.)Add.1-2

إاارة املواا والنفا ت ا طرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيال

 -٤٦يرر الس دقوق اإلنسا يف يرار  ١٥/٣٦أ ردا لفرتة ثالث سنوات والياة املقارر
ا اص املعين ابلاثر املرتقبة يف اال دقوق اإلنسا علا إاارة املواا والنفا ت ا طارة والاتخلص
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منهااا بطريقااة سااليمة بيئي اال وةلااب إلياار أ يقاادم إىل اجمللااس ققري ارال وفق اال لااربانمج عملاار .وسااينظر
اجمللس يف ققرير امل لف ابلوالية ابس وت قون ا ( A/HRC/39/48و.)Add.1-2
اوقوق املدنية والسياسية

مسفلة عقوبة اإلعدام
 -٤٧ةلاب الااس دقاوق اإلنسااا يف مقارر  ١١٧/١٨إىل األمااني العاام أ يواياال ققاادش
ملحااق ساانوي لتقرياار ا مسااي عاان عقوبااة اإلعاادام وقنفيااذ الضااماانت الاايت ق فاال مجايااة دقااوق
ال ااذين يواجه ااو عقوب ااة اإلع اادام م ااا إي ااالء اهتم ااام خ اااص ملس اافلة ف اارض عقوب ااة اإلع اادام عل ااا
أ خاص ققل أعمارهم عن  ١٨عامال ويت ارق اهبم ااررة ويف دق النساء احلوامال واأل اخاص
الذين يعانو من إعاية عقلية أو ذهنية .وسينظر اجمللس يف ققريار األماني العاام ()A/HRC/39/19
(انظر أيضال الفقرة  ١٩أعال ).

منا اإلاباة ااماعية
 -٤٨ساايقعد الااس دقااو ق اإلنسااا عم االل بق ارار  ٢٦/٣٧دلقااة نقاااش رفيعااة املسااتوى
لالدتفال ابلذبرى السنوية السبعني القفايية منا اإلاباة ااماعية واملعايبة عليها (انظر املرفق).
 -٤٩وعماالل ابلقارار نفساار ساايعقد الااس دقااوق اإلنسااا أيضاال جلسااة حتاااور مااا املستشااار
ا اص للمني العام املعين مبنا اإلاباة ااماعية.

احلق يف ا

ويية يف الع ر الريمي

 -٥٠ةلب الس دقوق اإلنسا يف يرار  ٧/٣٤إىل املفوض السامي أ ينظم يبل الدورة
السااابعة والثالثااني جمللااس دقااوق اإلنسااا دلقااة عماال للخ ارباء هباادف حتديااد وقوةااي املباااائ
واملعاي وأفضل املمارسات فيما يتعلق بتعزيز ومجاية احلق يف ا ويية يف الع ر الريمي مبا يف
ذلك مسؤولية مؤسسات األعمال يف هذا ال دا وأ يعد ققريرال عن ذلك ويقدمر إىل اجمللس يف
اورقر التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير املفوض السامي عن دلقة عمل ا رباء املعقوا
يف الفرتة من  ١٩إىل  ٢٠باط/فرباير ( )A/HRC/39/29( ٢٠١٨انظر الفقرة  ٢٠أعال ).

املشاربة يف الشف السياسي والعام علا يدم املساواة بني ااميا
 -٥١ةلب الاس دقاوق اإلنساا يف يارار  ٢٢/٣٣إىل مفوةاية دقاوق اإلنساا أ قعاد
مشااروظ مباااائ قوجيهيااة مااوجزة وعمليااة املنحااا بوياافها اموعااة ماان التوجيهااات للاادول بشااف
إعمال احلق يف املشاربة يف الشف العاام إعمااالل فعااالل علاا النحاو املن اوص عليار يف املاااة ٢٥
من العهد الدو ا اص ابحلقوق املدنية والسياساية وعلاا النحاو املف ال يف أد اام أخارى ذات
ي االة يف الق ااانو ال اادو حلق ااوق اإلنس ااا وأ قق اادم إلي اار مش ااروظ املب اااائ التوجيهي ااة يف اورق اار
التاسعة والثالثني ليتسىن لر اجاذ يرار بشف سبل املضي يدمال .وسينظر اجمللس يف ققرير مفوةاية
دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/28انظر الفقرة  ٢١أعال ).
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قسجيل الوالاات ودق بل إنسا يف أ يعرتف لر ابلشخ ية القانونية يف بل م ا
 -٥٢ةلاب الاس دقاوق اإلنسااا يف يارار  ١٥/٣٤إىل املفاوض السااامي أ يعاد ققريارال عاان
أفضل املمارسات والتداب ا اية لضما قسجيل الوالاات وال سيما والاات األةفال األبثار
قعرةاال للمخاااةر واملهمشااني واألةفااال الااذين يعيشااو يف داااالت نازاظ وفقاار وةاوارئ وهشا ااة
مب اان يف ذل ااك األةف ااال املنتم ااو إىل األيلي ااات واألةف ااال املع ااايو وأةف ااال اتمع ااات الش ااعوب
األيلية وأةفال املهااجرين وةااليب اللجاوء والالجئاني وعادري اانساية ماا مراعااة التعهاد بتنفياذ
اهل اادف  ٩-١٦م اان أه اادف التنمي ااة املس ااتدامة وأ يق اادم ققريا ارال إىل اجملل ااس يف اورق اار التاس ااعة
والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير املفوض السامي (( )A/HRC/39/30انظر الفقرة  ٢٢أعال ).

أ ال الرق املعايرة
 -٥٣يرر الس دقوق اإلنسا يف يرار  ١/٣٣جتديد والية املقررة ا اية املعنية أب ا ال
الرق املعايرة مبا يف ذلك أساباهبا وعوايبهاا لفارتة ثاالث سانوات وةلاب إىل املقاررة ا اياة أ
ققدم إلير ققارير عن قنفيذ واليتها وفقال لربانمج عملر السانوي .وساينظر اجمللاس يف ققريار امل لاف
ابلوالية أورميال هبوال ( A/HRC/39/52و.)Add.1

االدتجاز التعسفي
 -٥٤ياارر اجمللااس يف يارار  ٣٠/٣٣متديااد واليااة الفريااق العاماال املعااين ابالدتجاااز التعساافي
لفرتة ثالث سنوات أخرى .وسينظر اجمللس يف ققرير الفريق العامل ( A/HRC/39/45و.)Add.1-2

االختفاء القسري أو غ الطوعي
 -٥٥ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٦/٣٦متديااد واليااة الفريااق العاماال املعااين اااالت
االختفاااء القسااري أو غ ا الطااوعي لفاارتة أخاارى ماادهتا ثااالث ساانوات وفقاال للد ااام ال اواراة يف
يرار اجمللس  .١٢/٧وسينظر اجمللس يف ققرير الفريق العامل ( A/HRC/39/46و.)Add.1-2

احلقيقة والعدالة واارب وةماانت عدم الت رار
 -٥٦ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٧/٣٦أ راادا لفاارتة ثااالث ساانوات واليااة املقاارر
ا اص املعين بتعزيز احلقيقة العدالاة وااارب وةاماانت عادم الت ارار وةلاب إىل املقارر ا ااص
أ يواياال ققاادش ققااارير ساانوية إىل اجمللااس .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار امل لااف ااديااد ابلواليااة
فابيا سالفيو ( A/HRC/39/53و.)Add.1

احلق يف التنمية
 -٥٧ةلب الس دقاوق اإلنساا يف يارار  ٩/٣٦إىل املفاوض الساامي أ يوايال موافاقار
بتقرير سنوي عن أنشطة املفوةية اليت هلا يلة مبا رة عمال احلق يف التنمياة وأ يقادم حتلايالل
إلعمال هذا احلاق .وةلبات اامعياة العاماة يف يرارهاا  ١٦٧/٧٢إىل األماني العاام أ يقادم إىل
اجمللس ققريرال مؤيتال عن قنفيذ ذلك القارار يض ّامنر ااهاوا املبذولاة علاا ال اعد الاوةين واإليليماي
والدو لتعزيز احلق يف التنمية وإعمالار .وساينظر اجمللاس يف التقريار املوداد للماني العاام واملفاوض
السامي (( )A/HRC/39/18انظر الفقرة أعال .)٢٣
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 -٥٨وياارر ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف ي ارار  ١٤/٣٣قعي ااني مق اارر خ اااص مع ااين ابحل ااق يف
التنميااة لفاارتة ثااالث ساانوات وةلااب إىل املقاارر ا اااص أ يقاادم إلياار ققري ارال ساانو ل يشاامل إليااا
األنشا ا ااطة املت ا ا االة ابلواليا ا ااة .وسا ا ااينظر اجمللا ا ااس يف ققريا ا اار امل لا ا ااف ابلواليا ا ااة سا ا ااعد الفرارجا ا ااي
(.)A/HRC/39/51
 -٥٩ويرر الس دقوق اإلنسا يف يراراقر  ٣/٩و ٢/٢٧و ٩/٣٦أب الفريق العامل املعاين
ابحلق يف التنمية ينبغي أ يعقد اورات سانوية مادهتا ةساة أ م عمال ويقادم ققاارير إىل اجمللاس.
وسيعرض علا اجمللاس ققريار الفرياق العامال عان اورقار التاساعة عشارة املعقاواة يف الفارتة مان ٢٣
إىل  ٢٧نيسا /أبريل .)A/HRC/39/56( ٢٠١٨
حقوق الشعوب و ئات حمدالة من اجلماعات واأل راال

دقوق اإلنسا للشعوب األيلية
 -٦٠عم االل بق اراري الااس دقااوق اإلنسااا  ٨/١٨و ١٤/٣٦ساايعقد اجمللااس دلقااة نقاااش
س ا اانوية مل ا اادة ن ا ااف ي ا ااوم قرب ا ااز عل ا ااا س ا اابل مش ا اااربة الش ا ااعوب األي ا االية وإ ا ا ارابها يف وة ا ااا
االس ارتاقيجيات واملشاااريا وقنفيااذ قلااك املشاااريا يف سااياق خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام ٢٠٣٠
واألهداف ذات ال لة (انظر املرفق).
 -٦١وةلب الس دقوق اإلنسا أيضال يف يرار  ١٤/٣٦إىل املفوض السامي أ يوايال
موافاقر بتقرير سنوي عن دقوق الشعوب األيلية وقضمينر معلومات عن التطاورات ذات ال الة
الاايت قشااهدها هيئااات وآليااات دقااوق اإلنسااا واألنشااطة الاايت قضااطلا هبااا املفوةااية يف املقاار ويف
امليدا واليت قسهم يف قعزيز وادرتام أد ام إعال األمم املتحدة بشف دقوق الشاعوب األيالية
ويف قطبيق هذ األد ام قطبيقاال باامالل ومتابعاة فعالياة ذلاك اإلعاال  .وساينظر اجمللاس يف ققريار
املفوض السامي (( )A/HRC/39/37انظر الفقرة  ٢٤أعال ).
 -٦٢وي اارر ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ١٢/٣٣متدي ااد والي ااة املق ااررة ا اي ااة املعني ااة
قااوق الشااعوب األياالية لفاارتة ثااالث ساانوات أخاارى وةلااب إىل املقااررة ا ايااة أ ققاادم إلياار
ققري ا ارال عا اان قنفيا ااذ الواليا ااة .وسا ااينظر اجمللا ااس يف ققريا اار امل لفا ااة ابلواليا ااة في تا ااور اتو بوربا ااوز
( A/HRC/39/17و.)Add.1-3
 -٦٣ويشااار أيض اال إىل ققريااري آليااة ا ارباء املعنيااة قااوق الشااعوب األياالية
و( )٦٨انظر الفقرقني  ٩١-٩٠أاان ).

(A/HRC/39/62

دقوق اإلنسا ل بار السن
 -٦٤يارر الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٥/٣٣متدياد واليااة ا با ة املسااتقلة املعنيااة بتمتااا
بب ااار الس اان قمي ااا دق ااوق اإلنس ااا لف اارتة ث ااالث س اانوات .وس ااينظر اجملل ااس يف ققري اار امل لف ااة
ابلوالية روزا بورنفيلد  -مايت ( A/HRC/39/50و.)Add.1-2
 -٦٥عما االل بقا ارار ال ااس دق ااوق اإلنس ااا  ١٣/٣٥س اايعرض عل ااا اجملل ااس التقري اار امل ااوجز
للمفوض السامي عن احللقة الدراسية اليت عقدت ليوم وادد فيما باني الادورات يف  ١١دزيارا /
يونير  ٢٠١٨بشف أثر قنفيذ الدول التزاماهتاا مبوجاب األد اام ذات ال الة مان القاانو الادو
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حلقااوق اإلنسااا فيمااا يتعلااق باادور األساارة يف اعاام مجايااة وقعزيااز دقااوق اإلنسااا ل بااار الساان
(( )A/HRC/39/32انظر الفقرة  ٢٥أعال ).

الشباب ودقوق اإلنسا
 -٦٦ةلب الاس دقاوق اإلنساا يف يارار  ١٤/٣٥إىل املفاوض الساامي أ ياري اراساة
مف لة قتنااول إنفااذ دقاوق اإلنساا ابلنسابة للشاباب وحتدياد أ ا ال التميياز يف داق الشاباب
يف ممارسة دقوق اإلنسا ا اية هبم وقبيا أفضل املمارسات يف متتا الشباب قوق اإلنسا
املم ن ن يف إعمال دقوق اإلنساا يف اجملتماا علاا
متتعال بامالل وفعليال ما إبراز مسامهة الشباب َ
أ يعاارض الدراسااة علااا اجمللااس يباال اورقاار التاسااعة والثالثااني .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار املفااوض
السامي (( )A/HRC/39/33انظر الفقرة  ٢٦أعال ).

وفيات ومراةة األمهات اليت ر ن الوياية منها ودقوق اإلنسا
 -٦٧ةل ااب ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ١٨/٣٣إىل املف ااوض الس ااامي أ يع ا ّد ققري اار
متابعااة عاان املمارسااات السااليمة والتحااد ت يف قطبيااق هنااج يااائم علااا دقااوق اإلنسااا للقضاااء
علا وفيات ومراةة األمهات اليت ر ن الوياية منها بوسائل منها االستعانة ابإلر ااات التقنية
املقدمااة ماان الاادول وغ هااا ماان ااهااات الفاعلااة ذات ال االة مبااا فيهااا يااندوق األماام املتحاادة
للس ا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمام املتحادة للمارأة ومنظماة ال احة العاملياة وأ
يق ّدما اار إىل اجمللا ااس يف اورقا اار التاسا ااعة والثالثا ااني .وسا ااينظر اجمللا ااس يف ققريا اار املفا ااوض الس ا ااامي
(( )A/HRC/39/26انظر الفقرة  ٢٧أعال ).

الوفيات واألمراض اليت ر ن الوياية منها لدى األةفاال او سان ا امساة ابعتبارهاا ااغالل مان
واغل دقوق اإلنسا
 -٦٨وعم االل بق ارار ال ااس دق ااوق اإلنس ااا  ١١/٣٣س اايعرض عل ااا اجملل ااس ققري اار املف ااوض
السااامي املااوجز عاان دلقااة عماال ا ارباء ملنايشااة ا اربات يف اااال الويايااة ماان الوفيااات واألماراض
ل اادى األةف ااال او س اان ا امس ااة املعق ااواة يف الف اارتة ما ان  ٢٧إىل  ٢٨دزيرا /يوني اار ٢٠١٧
(( )A/HRC/39/25انظر الفقرة  ٢٨أعال ).

متتاا إليااا النسااء والفتيااات ال امال قااوق اإلنساا وقعماايم املنظاور اانسااا ب اورة منهجيااة يف
قنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
 -٦٩وةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٨/٣٦إىل املفااوض السااامي أ ياانظم اجتماااظ
خارباء بااني الاادورات ملاادة يااومني للنظاار يف الثغارات والتحااد ت القائمااة وأفضاال املمارسااات الراميااة
إىل متتااا إلي ااا النس اااء والفتيااات متتع اال ب ااامالل قااوق اإلنس ااا والتعم اايم املنهجااي ملراع اااة املنظ ااور
اانسا يف قنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وأ يعد ققريارال عان نتاائج هاذا االجتمااظ
ويقاادم التقرياار إىل اجمللااس يف اورقاار التاسااعة والثالثااني .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار املفااوض السااامي
(( )A/HRC/39/34انظر الفقرة  ٢٩أعال ).
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الرتابط بني حقوق اإلنسان والقضااي املوا يعية وقوق اإلنسان

احلاجة إىل اقباظ هنج مت امل إزاء قنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠بغياة إعماال دقاوق
اإلنسا ابل امل ما الرتبيز قربيزالبليال علا إليا وسائل التنفيذ
 -٧٠ي اارر ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ٢٥/٣٧أ ي اادعو رئ اايس اجملل ااس االيت ااااي
واالجتماااعي اعتبااارال ماان عااام  ٢٠١٨ل ااي ياايط اجمللااس علم اال علااا أساااس ساانوي خااالل
إد اادى اوراق اار العااي ااة مبنايش ااات املنت اادى السياس ااي الرفي ااا املس ااتوى مب ااا يف ذل ااك م ااا يتعل ااق
ابلثغ ارات يف قنفيااذ خطااة عااام  ٢٠٣٠والتحااد ت املعرتةااة والتقاادم احملاارز يف هااذا ال اادا مااا
الرتبيز علا وسائل التنفيذ اتمعةل ابعتبارها اموعةل مت املة .وبناء علا ذلك سيساتما اجمللاس
إىل إداةة من رئيس اجمللس االيت ااي واالجتماعي.

الربانمج العاملي للتثقيف يف اال دقوق اإلنسا
 -٧١ةل ااب ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ١٢/٣٦إىل مفوة ااية دق ااوق اإلنس ااا أ
قلااتمس آراء الاادول واملؤسسااات الوةنيااة حلقااوق اإلنسااا ومنظمااات اجملتمااا املااد وغ هااا ماان
ااهات املعنية بشف القطاعات املستهدفة أو ااالت الرتبيز أو يضا دقوق اإلنسا املواةيعية
الاايت ستشااملها املردلااة الرابعااة ماان الااربانمج العاااملي آخااذة يف اعتبارهااا أوجاار التا زر احملتملااة بينهااا
وبني خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠واملبااارات األخارى ذات ال الة ابلتثقياف والتادريب يف
اال دقوق اإلنسا وأ ققدم ققريرال عن ذلك إىل اجمللس يف اورقر التاساعة والثالثاني .وساينظر
اجمللس يف ققرير مفوةية دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/35انظر الفقرة  ٣٠أعال ).

دقوق اإلنسا والتداب القسرية االنفرااية
 -٧٢يرر الس دقوق اإلنسا يف يارار  ١٠/٣٦أ رادا لفارتة ثاالث سانوات والياة املقارر
ا اص املعين ابلاثر السلبية للتداب القسرية االنفرااية يف التمتا قاوق اإلنساا  .وةلاب الاس
دقااوق اإلنسااا إىل املقاارر ا اااص يف ي ارار  ٢١/٣٧أ ياادا اموعااة ماان العناياار الاايت يتعااني
النظاار فيهااا دسااب االيتضاااء لاادى إعااداا مشااروظ إعااال للماام املتح ادة بشااف أثاار الت ااداب
القسرية االنفرااية السليب يف التمتا قوق اإلنسا وأ يقدم قلك العناير إىل اجمللس يف ققرير
املقبل .وسينظر اجمللس يف ققرير امل لف ابلوالية إاريس اازائري ( A/HRC/39/54و.)Add.1-2

إيامة نظام او ارقراةي ومن ف
 -٧٣يرر الس دقوق اإلنسا يف يرار  ٤/٣٦أ يدا والية ا ب املستقل املعاين ياماة
نظام او ارقراةي ومن ف لفرتة ثالث سنوات وفقال للد ام الواراة يف يرار اجمللس ٦/١٨
وةلب إىل ا ب املستقل أ يقدم ققارير منتظمة إىل اجمللس وفقال لربانمج عملر .وسينظر اجمللاس
يف ققرير امل لف ااديد ابلوالية ليفينغستو سوانياان ( A/HRC/39/47و.)Add.1

استخدام املرقزية وسيلة النتها دقوق اإلنسا وإعاية ممارسة دق الشعوب يف ققرير امل
 -٧٤ةل ااب ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ٣/٣٦إىل الفري ااق العام اال املع ااين ابس ااتخدام
املرقزية وسيلة النتها دقوق اإلنسا وإعاية ممارساة داق الشاعوب يف ققريار م ا ها أ يتشااور
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ما الدول واملنظمات احل ومية الدولية واملنظمات غ احل ومية وغ هاا مان ااهاات الفاعلاة يف
اجملتما املد يف قنفياذ هاذا القارار وأ يقادم اساتنتاجاقر إىل اجمللاس يف اورقار التاساعة والثالثاني.
وسينظر اجمللس يف ققرير الفريق العامل ( A/HRC/39/46و.)Add.1-2

الفريق العامل احل ومي الدو املفتو العضوية املعين ابلنظر يف إم انية وةا إةار قنظيمي او
بشف قنظيم أنشطة الشربات العس رية واألمنية ا اية وريدها والريابة عليها
 -٧٥يرر الس دقوق اإلنسا مبوجاب يارار  ١١/٣٦أ ينشا لفارتة ثاالث سانوات فريقاال
عااامالل د ومياال اولياال مفتااو العضااوية م لفاال ب ااياغة مضاامو إةااار قنظيمااي او او احل اام
مس اابقال عل ااا ةبيعت اار حلماي ااة دق ااوق اإلنس ااا وة ااما املس اااءلة ع اان االنتهاب ااات والتج اااوزات
املتعلقااة أبنشااطة الشااربات العس ا رية واألمنيااة ا ايااة .ويف الق ارار نفساار يا ّارر اجمللااس أيض اال أ
الفريق العامل ينبغي أ يتما ملدة ةسة أ م عمل ويقدم ققريرال مردلياال سانو ل إىل الاس دقاوق
اإلنسااا وفقاال لااربانمج عملاار الساانوي .وسااتعرض علااا اجمللااس مااذبرة ماان األمانااة يف هااذا الشااف
(.)A/HRC/39/57

سالمة ال حفيني
 -٧٦ةل ااب ال ااس دق ااوق اإلنسا اا يف يا ارار  ٢/٣٣إىل املف ااوض الس ااامي أ يع ااد ققريا ارال
يتضاامن عرة اال عام اال لاليااات املتادااة املعنيااة بضااما سااالمة ال ااحفيني مبااا يف ذلااك الليااات
الدوليااة واإليليميااة القائمااة املعنيااة ابلويايااة واحلمايااة والريااد وقلقااي الش ا اوى بغيااة ققاادش حتلياال
لفعاليتهااا وذلااك ابلتشاااور مااا الاادول والليااات ذاهتااا وإليااا ااهااات املعنيااة األخاارى وأ يقاادم
هااذا التقرياار إىل اجمللااس يف اورقاار التاسااعة والثالثااني .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار املفااوض السااامي
(( )A/HRC/39/23انظر الفقرة  ٣١أعال ).

اور منا االنتهابات يف قعزيز دقوق اإلنسا ومجايتها
 -٧٧سااينظر الااس دقااوق اإلنسااا عم االل بق ارار  ٦/٣٣يف ققرياار مفوةااية دقااوق اإلنسااا
املوجز عن دلقة عمل ا رباء املعقواة يف الفرتة من  ٢١إىل  ٢٢باط/فرباير  ٢٠١٨بشاف اور
وإسهام منظمات اجملتما املد واألوساط األباارية واملؤسساات الوةنياة حلقاوق اإلنساا وجهاات
معنية أخرى يف منا انتهابات دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/24انظر الفقرة  ٣٢أعال ).

قعزيز احلق يف السالم
 -٧٨س اايعرض عل ااا ال ااس دق ااوق اإلنس ااا عم االل بق ارار  ٤/٣٥ققري اار املف ااوض الس ااامي
املوجز عن دلقة العمل املعقواة يف  ١٤دزيرا /يونير  ٢٠١٨ملدة ن ف ياوم فيماا باني الادورات
بشف احلق يف السالم (( )A/HRC/39/31انظر الفقرة  ٣٣أعال ).

املسامهة يف قنفيذ االلتزام املشرت ابلت دي ملش لة املخدرات العاملياة ومواجهتهاا علاا فاو فعاال
فيما يتعلق قوق اإلنسا
 -٧٩ةلب الس دقوق اإلنسا يف يرار  ٤٢/٣٧إىل مفوةية دقاوق اإلنساا أ قعاد
ابلتشااور مااا الاادول وم تااب األمام املتحاادة املعاين ابملخاادرات وااررااة وغا ماان وباااالت األماام
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املتحاادة واجملتمااا املااد وااهااات املعنيااة األخاارى ققري ارال بشااف قنفيااذ التزامنااا املشاارت ابلت اادي
علا فو فعال ملشا لة املخادرات العاملياة فيماا يتعلاق قاوق اإلنساا وأ ققدمار إىل اجمللاس يف
اورقاار التاسااعة والثالثااني .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار مفوةااية دقااوق اإلنسااا ()A/HRC/39/39
(انظر الفقرة  ٣٤أعال ).

املنايشة الرفيعة املستوى بني الدورات ادتفاالل ابلذبرى املئوية مليالا نيلسو مانديال

 -٨٠ساايعرض علااا الااس دقااوق اإلنسااا عم االل بق ارار  ١٥/٣٧ققرياار مفوةااية دقااوق
اإلنسا املوجز عن املنايشة الرفيعة املستوى باني الادورات ادتفااالل ابلاذبرى املئوياة ملايالا نيلساو
مانديال املعقواة يف  ٢٧نيسا /أبريل ( )A/HRC/39/38( ٢٠١٨انظر الفقرة  ٣٥أعال ).
 -٤حادت حقوق اإلنسان اليت لتطلب اهتمام اجمللس هبا

دالة دقوق اإلنسا يف بوروندي
 -٨١يا اارر الا ااس دقا ااوق اإلنسا ااا يف ي ا ارار  ١٩/٣٦متديا ااد واليا ااة انا ااة التحقيا ااق املعنيا ااة
ببوروندي ملدة سنة واددة وةلب إىل اللجنة أ ققدم ققريرال هنائيال إىل اجمللس أثناء جلساة حتااور
يف اورقر التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير اللجنة النهائي (.)A/HRC/39/63

دالة دقوق اإلنسا يف جنوب السواا
 -٨٢ي اارر ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف ي ا ارار  ٣١/٣٧متدي ااد والي ااة اللجن ااة املعني ااة ق ااوق
اإلنس ااا يف جن ااوب الس ااواا لف اارتة س اانة واد اادة يابل ااة للتجدي ااد ذ م اان اجملل ااس .ويف القا ارار
نفساار ةلااب اجمللااس إىل اللجنااة أ ققاادم معلومااات اافوية ندثااة إىل اجمللااس يف إةااار جلسااة
حت اااور يف اورق اار التاس ااعة والثالث ااني .وبن اااء علي اار س ااوف يس ااتما اجملل ااس إىل املعلوم ااات الش اافوية
احملدنثة اليت ققدمها اللجنة.

دالة دقوق اإلنسا يف ميامنار
 -٨٣ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار  ١١٥/٣٦متديااد واليااة البعثااة الدوليااة املسااتقلة
لتق ااي احلقااائق يف ميامنااار وةلااب إليهااا ققاادش ققريرهااا النهااائي إىل اجمللااس لينظاار فياار يف اورقاار
التاسااعة والثالثااني علااا أ يتبااا نظاار جلسااة حتاااور بشااف التقرياار .وسااينظر اجمللااس يف التقرياار
النهائي للجنة قق ي احلقائق (.)A/HRC/39/64

دالة دقوق اإلنسا يف اامهورية العربية السورية
 -٨٤ي اارر ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف يا ارار  ٢٩/٣٧متدي ااد والي ااة ان ااة التحقي ااق الدولي ااة
املسااتقلة املعنيااة ابامهوريااة العربيااة السااورية لفاارتة ساانة واداادة وةلااب إىل انااة التحقيااق أ ققاادم
إىل اجملل ااس ققريا ارال بتابيا اال ااداثل أثن اااء جلس ااة حت اااور قعق ااد يف ب اال م اان اورقي اار التاس ااعة والثالث ااني
واألربعني .وسينظر اجمللس يف التقرير ال تايب احمل ّدث للجنة التحقيق (.)A/HRC/39/65
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 -٥هيئات وآليات حقوق اإلنسان

اللجنة االستشارية جمللس دقوق اإلنسا
 -٨٥عقا ا اادت اللجنا ا ااة االستشا ا ااارية اورهتا ا ااا العش ا ا ارين يف الفا ا اارتة ما ا اان  ١٩إىل  ٢٣ا ا ااباط/
فرباير  ٢٠١٨واورهتا احلااية والعشارين يف الفارتة مان  ٦إىل  ١٠آب/أغساطس  .٢٠١٨ووفقاال
للفقاارة  ٨٠ماان مرفااق ي ارار الااس دقااوق اإلنسااا  ١/٥ومقاارر  ١٢١/١٨سااينظر اجمللااس يف
التقرير السنوي للجنة االستشارية الذي سيضم ققريري اللجنة عن الدورقني املاذبورقني يف إةاار
جلسة حتاور ما رئيس اللجنة (.)A/HRC/39/66
 -٨٦وةلب الس دقوق اإلنسا يف يرار  ٣/٣٤إىل اللجنة االستشارية أ ققدم إلير يف
اورقر التاسعة والثالثني ققريرال هنائيال عن أنشطة ال اناايق االنتهازياة وريث هاا يف دقاوق اإلنساا .
ويف وياات الدااق ةلااب اجمللااس يف يارار  ١١/٣٧إىل اللجنااة أ ققاادم إلياار التقرياار النهااائي يف
اورقاار احلاايااة واألربعااني .وبناااء علياار سااتعرض علااا اجمللااس مااذبرة ماان األمانااة يف هااذا الشااف
(.)A/HRC/39/59
 -٨٧وةلب اجمللس يف يرار  ٨/٣٤إىل اللجنة االستشارية أ جتري اراسة وقعد ققريرال عان
الاثر الساالبية املرتقبااة علااا اإلرهاااب يف التمتااا قميااا دقااوق اإلنسااا واحلاار ت األساس اية مااا
الرتبيز بوجر خاص علا احلقوق االيت اااية واالجتماعياة والثقافياة وأ ققادم التقريار إىل اجمللاس
يف اورقر التاسعة والثالثني ل ي ينايش أثناء جلسة التحاور .وعماالل ابملقارر الاذي اجاذ اجمللاس
يف  ٦متوز/يولير  ٢٠١٨بتفييد ةلب اللجنة االستشارية متديد املوعد النهائي لتقادش التقريار دا
ال ا ا اادورة الثاني ا ا ااة واألربع ا ا ااني س ا ا ااتعرض عل ا ا ااا اجملل ا ا ااس م ا ا ااذبرة م ا ا اان األمان ا ا ااة يف ه ا ا ااذا الش ا ا ااف
(.)A/HRC/39/60
 -٨٨وةلااب اجمللااس إىل اللجنااة االستشااارية يف ي ارار  ١١/٣٤أ جتااري اراسااة اساات ماالل
للدراسة اليت ةلبها اجمللس يف يارار  ٢٢/٣١بشاف إم انياة اساتخدام األماوال غا املشاروعة غا
املستعااة وأ ققدم الدراسة املطلوبة إىل اجمللس يف اورقر التاسعة والثالثني .وعمالل ابملقرر الاذي
اج ااذ اجملل ااس يف  ٦متوز/يولي اار  ٢٠١٨بتفيي ااد ةل ااب اللجن ااة االستش ااارية متدي ااد املوع ااد النه ااائي
لتقاادش التقرياار د ا الاادورة الثانيااة واألربعااني سااتعرض علااا اجمللااس مااذبرة ماان األمانااة يف هااذا
الشف (.)A/HRC/39/61
 -٨٩وةلااب اجمللااس يف مقاارر  ١١٥/٣٢أ قعااد اللجنااة االستشااارية ققري ارال عاان الرتقيبااات
اإليليمياة لتعزياز دقاوق اإلنساا ومجايتهاا وال ساايما عان التقادم احملارز يف إنشااء قرقيباات إيليميااة
واو إيليمية لتعزيز دقوق اإلنسا ومجايتها وما أجنزقر يف إليا مناةق العامل وعن الدور الذي
اةطلعت بر مفوةية دقوق اإلنسا فضاالل عان الادور الاذي ر ان أ قضاطلا بار مساتقبالل يف
قعزيز التعاو بني الليات الدولية واإليليمية حلقوق اإلنسا وحتديد السبل ال فيلة بز اة الادور
الااذي قؤاياار الرتقيبااات اإليليميااة يف قعزيااز دقااوق اإلنسااا ومجايتهااا وقعزيااز املعاااي العامليااة حلقااوق
اإلنسا مبا يف ذلك علا النحو الوارا يف ال ا و الدولياة حلقاوق اإلنساا وققادش التقريار إىل
اجمللس يبل اورقر التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير اللجنة (.)A/HRC/39/58
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آلية ا رباء املعنية قوق الشعوب األيلية
 -٩٠يرر اجمللس يف يرار  ٢٥/٣٣أ آلية ا رباء املعنية قوق الشعوب األيلية ينبغاي أ
ققاادم علااا األياال ماارة يف الساانة ققري ارال إىل اجمللااس عاان أعماهلااا وأ قبقااي اجمللااس علااا علاام اتم
ابلتطااورات املتعلقااة قااوق الشااعوب األياالية .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار آليااة ا ارباء عاان اورهتااا
احلااية العا رة املعقواة يف الفرتة من  ٩إىل  ١٣متوز/يولير .)A/HRC/39/68( ٢٠١٨
 -٩١وي اارر اجملل ااس أيضا اال يف يا ارار  ٢٥/٣٣أ قع ااد آلي ااة ا ا ارباء اراس ااة س اانوية ع اان دال ااة
دقاوق الشاعوب األيالية يف إلياا أفااء العاامل فيماا يتعلاق بتحقياق أهاداف إعاال األمام املتحادة
بش ااف دق ااوق الش ااعوب األي االية م ااا الرتبي ااز عل ااا م ااااة واد اادة أو أبث اار م اان ما اواا اإلع ااال
املرتابطة دسبما ققرر آلية ا رباء .وسينظر اجمللس يف اراسة آلياة ا ارباء السانوية بشاف موةاوظ
املوافقة احلرة واملسبقة واملستن ة (.)A/HRC/39/62
 -٩٢ويشااار إىل التقرياار الساانوي للمفااوض السااامي عاان دقااوق اإلنسااا للشااعوب األياالية
( )A/HRC/39/37وإىل دلقااة النقاااش املعقااواة ملاادة ن ااف يااوم بشااف دقااوق الشااعوب األياالية
(انظر الفقرقني  ٦١-٦٠أعال واملرفق).
 -٩٣ويشااار أيضاال إىل ققرياار املقااررة ا ايااة املعنيااة قااوق الشااعوب األياالية
و( )Add.1-3انظر الفقرة  ٦٢أعال ).

(A/HRC/39/17

قعزيز ومجاية دقوق اإلنسا للفالدني وغ هم من العاملني يف املناةق الريفية
 -٩٤ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار  ٢٢/٣٦إىل الفريااق العاماال احل ااومي الاادو
املفتاو العضاوية املعاين بوةاا مشاروظ إعاال للماام املتحادة بشاف دقاوق الفالداني وغا هم ماان
العاملني يف املناةق الريفية أ يقدم إلير ققريرال سنو ل عن التقادم احملارز .وساينظر اجمللاس يف ققريار
الفريا ااق العاما اال عا اان اورقا اار ا امسا ااة املعقا ااواة يف الفا اارتة ما اان  ٩إىل  ١٣نيسا ااا /أبريل ٢٠١٨
(.)A/HRC/39/67

التعاو ما األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدا دقوق اإلنسا
 -٩٥اعااا الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٢/١٢األمااني العااام إىل أ يقاادم إىل اجمللااس يف
اورقاار الرابعااة عشاارة وباال عااام بعااد ذلااك ققري ارال يتضاامن جتميع اال وحتلاايالل ملااا يااد يتااا ماان إليااا
امل اااار املناساابة ماان معلومااات عاان األعمااال االنتقاميااة الاايت يادنعا ارق اهبااا ةااد ماان يسااعا إىل
التعاو ماا األمام املتحادة وممثليهاا وآلياهتاا أو َمان قعااو معهام فعاالل فضاالل عان ققادش قويايات
بشف بيفية قناول مسائل الرتهيب واألعمال االنتقامية .وعمالل ابلقارار  ٢١/٣٦ساينظر اجمللاس
يف ققرير األمني العام قلا ذلك جلسة حتاور (( )A/HRC/39/41انظر الفقرة أعال .)٣٦

اإلجراءات ا اية
 -٩٦س ا ا اايعرض عل ا ا ااا ال ا ا ااس دق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااا ققري ا ا اار مراس ا ا ااالت اإلج ا ا ا اراءات ا اي ا ا ااة
(.)A/HRC/39/27
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 -٦ادستعرا

الدورو الشامل

 -٩٧أنشف الس دقوق اإلنسا مبوجب يرار  ١/٥آلية االساتعراض الادوري الشاامل وفاق
مااا ياارا يف الفاارظ األول ماان مرفااق ذلااك الق ارار .وعقااد الفريااق العاماال املعااين ابالسااتعراض الاادوري
الشاامل اورقاار الثالثااني يف الفارتة ماان  ٧إىل  ١٨أ ر/مااايو  .٢٠١٨وسايدرس اجمللااس يف الاادورة
التاسعة والثالثني ويعتمد التقارير ا تامية لنتائج استعراض أذربيجا ( )A/HRC/39/14واالحتاا
الروسي ( )A/HRC/39/13وال اام و ( )A/HRC/39/15وأملانياا ( )A/HRC/39/9وأوزب ساتا
( )A/HRC/39/6وباانغالايش ( )A/HRC/39/12وبوربينااا فاسااو ( )A/HRC/39/4وقربمانسااتا
( )A/HRC/39/3وقوفااالو ( )A/HRC/39/8وجيبااويت ( )A/HRC/39/10وبااابو ف ا اي ()A/HRC/39/5
وبندا ( )A/HRC/39/11وبواب (.)A/HRC/39/16
 -٧حالة حقوق اإلنسان يف لسطني واألرا ن العربية احملتلة األخرى

انتهاباات القاانو الادو يف ساياق االدتجاجاات املدنياة الواساعة النطااق يف األرض الفلسااطينية
احملتلة مبا فيها القدس الشريية
 -٩٨ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار اإ ١/٢٨-املعتمااد يف اورقاار االسااتثنائية الثامنااة
والعشارين املعقااواة يف  ١٨أ ر/مااايو  ٢٠١٨أ يوفااد ب ااورة عاجلااة انااة حتقيااق اوليااة مسااتقلة
يعينها رئايس الاس دقاوق اإلنساا للتحقياق يف إلياا االنتهاباات والتجااوزات املزعوماة للقاانو
الاادو اإلنسااا والقااانو الاادو حلقااوق اإلنسااا يف األرض الفلسااطينية احملتلااة مبااا فيهااا القاادس
الشريية وةاية يف يطاظ غزة احملتل وذلك يف سياق االعتداءات العس رية علا االدتجاجات
املدنية الواسعة النطاق اليت بدأت يف  ٣٠آذار/مارس  ٢٠١٨سواء يبلهاا أو أثناءهاا أو بعادها؛
وللويااوف مبساااعدة ماان ا ارباء املعنيااني وامل لفااني بااوال ت يف إةااار اإلج اراءات ا ايااة علااا
دقائق وظروف االنتهابات والتجاوزات املزعومة مبا فيها قلاك الايت ياد قرياا إىل مساتوى جارائم
داارب؛ وحتديااد املسااؤولني؛ وققاادش قوياايات ال ساايما بشااف قااداب املساااءلة وباال ذلااك بغيااة
جتنااب وإهناااء اإلفااالت ماان العقاااب وةااما املساااءلة القانونيااة مبااا يف ذلااك املسااؤولية اانائي ااة
الفراية ومسؤولية القااة عن هذ االنتهاباات والتجااوزات وبشاف مجاياة املادنيني مان مزياد مان
االعتااداءات؛ وققاادش إداةااة اافوية ابملسااتجدات يف هااذا الشااف إىل اجمللااس يف اورقاار التاسااعة
والثالثااني وققرياار بتااايب هنااائي يف اورقاار األربعااني .وسااوف يسااتما اجمللااس إىل املعلومااات الشاافوية
احملدنثة اليت ققدمها اللجنة.
 -٨متابعة ولنايذ إعالن وبرانمج عمل يينا

إاماج دقوق اإلنسا للمرأة علا نطاق منظومة األمم املتحدة
 -٩٩سيجري الس دقوق اإلنسا وفقال لقرار  ٣٠/٦منايشة سنوية بشف إاماج منظور
جنسا يف إليا أعمالر وأعمال آلياقر (انظر املرفق).

املؤسسات الوةنية لتعزيز دقوق اإلنسا ومجايتها
 -١٠٠ةلب الس دقوق اإلنسا يف يرار  ١٥/٣٣إىل األمني العام أ يقدم إىل اجمللس يف
اورقاار التاسااعة والثالثااني ققريارال عاان قنفيااذ ذلااك القارار وققريارال آخاار عاان أنشااطة التحااالف العاااملي
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للمؤسسات الوةنية حلقوق اإلنسا فيما يتعلق ابعتماا املؤسسات الوةنية امتثاالل ملباائ ابريس.
وسينظر اجمللس يف ققريري األمني العام ( A/HRC/39/20و( )٢١انظر الفقرة أعال .)٣٧
 -٩العن رية والتمييز العن ررو ورررا األجانرب ومرا يت رل برذلك مرن أشرصال التع ربمل متابعرة
ولنايذ إعالن وبرانمج عمل اليرابن

فريق ا رباء العامل املعين ابملنحدرين من أيل أفريقي
 -١٠١ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار  ٢٣/٣٦إىل الفريااق العاماال املعااين ابلس ا ا
املنحدرين من أيل أفريقي أ يقادم إىل اجمللاس ققريارال سانو ل عان إلياا األنشاطة املت الة بواليتار
يف سياق العقد الدو للمنحدرين من أيل أفريقي .وسينظر اجمللس يف ققريار الفرياق العامال عان
اورقاار احلاايااة والعش ارين املعقااواة يف الفاارتة ماان  ٢٠إىل  ٢٤قش ارين الثااا /نوفمرب  ٢٠١٧ويف
ققريا اار عا اان اورقا اار الثانيا ااة والعش ا ارين املعقا ااواة يف الفا اارتة ما اان  ١٩إىل  ٢٣آذار/ما ااارس ٢٠١٨
( A/HRC/39/69و.)Add.1-2

من ا طابة إىل الواياا :ناداء عااملي مان أجال اجااذ إجاراءات ملموساة مل افحاة العن ارية والتميياز
العن ري وبر األجانب وما يت ل بذلك من قع ب
 -١٠٢ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٢٤/٣٦إىل املفااوض السااامي بوياافر منسااق
العقد الدو للمنحدرين من أيل أفريقي أ يقدم إىل اجمللس يف اورقر التاسعة والثالثاني عرةاال
فو ل ملستجدات أنشاطتر يف ساياق متابعاة قنفياذ بارانمج األنشاطة املضاطلا هباا يف إةاار العقاد.
وسيستما اجمللس إىل العرض الشفوي احمل ّدث للمفوض السامي (انظر الفقرة  ٣٨أعال ).
 -١٠املساعدة التقنية وبناء القدرات

ققدش ا دمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل بمبوا
 -١٠٣يارر الاس دقااوق اإلنساا يف يارار  ٣٢/٣٦متدياد واليااة املقاررة ا ايااة املعنياة الااة
دق ااوق اإلنس ااا يف بمب ااوا لف اارتة س اانتني وةل ااب إىل املق ااررة ا اي ااة أ قق اادم إلي اار يف اورق اار
التاسعة والثالثني ققريرال عن قنفياذ واليتهاا .وساينظر اجمللاس يف ققريار امل لفاة ابلوالياة روان جليا
(.)A/HRC/39/73

املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدا دقوق اإلنسا يف إلهورية أفريقيا الوسطا
 -١٠٤يرر الس دقوق اإلنسا يف يرار  ٢٥/٣٦أ يدا ملدة سنة واددة والية ا با ة
املسااتقلة املعنيااة الااة دقااوق اإلنسااا يف إلهوريااة أفريقيااا الوسااطا وةلااب إليهااا أ ققاادم ققريارال
خطيال إىل اجمللس يف اورقر التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللاس يف ققريار امل لفاة ابلوالياة مااري -
ق يز بيتا بوبوم (.)A/HRC/39/70
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ققدش املساعدة إىل ال ومال يف ميدا دقوق اإلنسا
 -١٠٥ياارر الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٢٧/٣٦متديااد واليااة ا با املسااتقل املعااين الااة
دقوق اإلنسا يف ما لفرتة سنة واددة وةلب إىل ا ب املستقل أ يقدم إلير ققريرال يف اورقر
التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير امل لف ابلوالية ابهامي نياندوغا (.)A/HRC/39/72

ققدش املساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسني دالة دقوق اإلنسا يف السواا
 -١٠٦يرر الاس دقاوق اإلنساا يف يارار  ٢٦/٣٦جتدياد والياة ا با املساتقل املعاين الاة
دقوق اإلنسا يف السواا لفرتة سنة واددة وةلب إىل ا ب املستقل أ يقدم ققريرال عن قنفيذ
واليتاار يتضاامن قوياايات بشااف املساااعدة التقنيااة وبناااء القاادرات لينظاار فياار اجمللااس يف اورقاار
التاسعة والثالثني .وسينظر اجمللس يف ققرير امل لف ابلوالية أريستيد نونونسي (.)A/HRC/39/71

ققدش املساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسني دقوق اإلنسا يف ليبيا
 -١٠٧ةلب الس دقاوق اإلنساا يف يارار  ٤١/٣٧إىل املفاوض الساامي أ يقادم إداةاة
فوية عن مستجدات دالة دقوق اإلنسا يف ليبيا وعن قنفيذ ذلك القرار إىل اجمللس يف اورقار
التاسااعة والثالثااني خااالل جلسااة حتاااور مبشاااربة املمثاال ا اااص للمااني العااام ورئاايس بعثااة األماام
املتح ا اادة لل ا اادعم يف ليبي ا ااا .وسيس ا ااتما اجملل ا ااس إىل اإلداة ا ااة الش ا اافوية للمف ا ااوض الس ا ااامي ع ا اان
املستجدات (انظر الفقرة  ٣٩أعال ).

دقوق اإلنسا واملساعدة التقنية وبناء القدرات يف اليمن
 -١٠٨ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف يارار  ٣١/٣٦إىل املفااوض السااامي أ ينشا فريقاال
ماان ا ارباء الاادوليني واإليليميااني البااارزين ذوي املعرفااة ابلقااانو الاادو حلقااوق اإلنسااا والسااياق
اليم ااين لف اارتة ال قق اال ع اان س اانة يابل ااة للتجدي ااد ذ  .وةل ااب أيضا اال إىل فري ااق ا ا ارباء ال اادوليني
واإليليميني البارزين أ ييال ققريارال بتابياال اامالل إىل املفاوض الساامي لاول موعاد انعقااا الادورة
التاسعة والثالثني للمجلس علا أ قلي النظر فير جلسة حتاور .ويف القرار نفسر ةلب اجمللس
أيضا اال إىل املف ااوض الس ااامي أ يق اادم إىل اجملل ااس يف اورق اار الس ااابعة والثالث ااني إداة ااة اافوية
ابملستجدات املتعلقة الة دقوق اإلنسا يف اليمن وعن وةا القرار وقنفيذ وأ يقدم إلير يف
اورقار التاساعة والثالثاني ققريارال عان دالاة دقاوق اإلنسااا مباا يف ذلاك االنتهاباات والتجاااوزات
املرق بة منذ أيلول/سبتمرب  ٢٠١٤وعن قنفياذ بارامج املسااعدة التقنياة وفقاال ملاا يانص عليار ذلاك
القرار .وسينظر اجمللس يف ققرير املفوض السامي (( )A/HRC/39/43انظر الفقرة  ٤٠أعال ).

ققدش املساعدة التقنية وبناء القدرات يف اال دقوق اإلنسا يف إلهورية ال ونغو الدرقراةية
 -١٠٩ةلب الاس دقاوق اإلنساا يف يارار  ٣٠/٣٦إىل مفوةاية دقاوق اإلنساا أ قعاد
ققريارال ااامالل عاان دالااة دقااوق اإلنسااا يف إلهوريااة ال ونغااو الدرقراةيااة مبااا يف ذلااك يف سااياق
االنتخاااابت وأ ققدماار إىل اجمللااس يف اورقاار التاسااعة والثالثااني يف إةااار جلسااة حتاااور معا ّاززة.
وسينظر اجمللس يف ققرير مفوةية دقوق اإلنسا (( )A/HRC/39/42انظر الفقرة  ٤١أعال ).
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التعاو ما جورجيا
 -١١٠ةلااب الااس دقااوق اإلنسااا يف ي ارار  ٤٠/٣٧إىل املفااوض السااامي أ يسااتمر يف
قق اادش املس اااعدة التقني ااة ع اان ةري ااق م تب اار يف قبليس ااي وأ يق اادم إىل اجملل ااس يف اورق اار التاسا اعة
والثالثااني ققريارال خطياال عاان التطااورات وعاان قنفيااذ ذلااك القارار .وسااينظر اجمللااس يف ققرياار املفااوض
السامي (( )A/HRC/39/44انظر الفقرة  ٤٢أعال ).

التعاو ما أوبرانيا ومساعدهتا يف ميدا دقوق اإلنسا
 -١١١اع ااا ال ااس دق ااوق اإلنس ااا يف ي ارار  ٣١/٣٥املف ااوض الس ااامي إىل مواي االة قق اادش
عااروض اافوية إىل الاادول األعضاااء يف اجمللااس وامل ارايبني لنتااائج باال ققرياار ماان ققااارير املفوةااية
السااامية عاان دالااة دقااوق اإلنسااا يف أوبرانيااا وذلااك يف إةااار جلسااات التحاااور د ا انعقاااا
الاادورة احلااي ااة واألربعااني للمجل ااس .وسيسااتما اجملل ااس إىل العاارض الش اافوي للمفااوض الس ااامي
(انظر الفقرة  ٤٣أعال ).
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املر ق
حلقررات النقررامل واملناقشررات املقرررر عقرردها يف الرردورة التاسررعة والثالثررني
جمللس حقوق اإلنسان
القرار

 ٨/١٨و١٤/٣٦
دقوق اإلنسا والشعوب األيلية

٢٦/٣٧
منا اإلاباة ااماعية

دلقة النقاش/املنايشة
دلقاة نقااش سانوية ملاادة ن اف ياوم بشاف دقااوق
الشعوب األيلية قربز علا سبل مشاربة الشعوب
األي ا ا ا االية وإ ا ا ا ا ارابها يف وة ا ا ا ااا االسا ا ا ا ارتاقيجيات
واملشاااريا وقنفيااذ قلااك املشاااريا يف سااياق خطااة
التنميا ااة املسا ااتدامة لعا ااام ( ٢٠٣٠فا اارص الويا ااول
حللقة النقاش ميسرة لل خاص ذوي اإلعاية)
دلق ااة نق اااش رفيع ااة املس ااتوى لالدتف ااال ابل ااذبرى
السا اانوية السا اابعني القفاييا ااة منا ااا اإلاباة ااماعيا ااة
واملعايبة عليها

٣٠-٦
إاماااج دقااوق اإلنسااا ا ايااة ابملارأة علااا نطاااق منايش ااة س اانوية بش ااف إام اااج منظ ااور جنس ااا يف
إليا أعمال الس دقوق اإلنسا وأعمال آلياقر
منظومة األمم املتحدة
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