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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة التاسعة واألربعون 

 2022نيسان/أبريل  1 -شباط/فبراير  28

 من جدول األعمال 2البند 
لةقوق اإلنسنان التقرير السنوو  لفووةنة األما الفتةدة السنام ة  

 وتقارير الفووة ة السام ة واألمين العام

 وتوص اتها استوتاجات اإلجراءات الخاصة  

 تقرير األمين العام  

 موجز  
اإلجراءار  يقّدم هذا التقرير لمحًة شاااااااااملًة عن التقا ير الت  لّدمفا الماللاون بوإيار ف    ا    

. ويتضاااااااااااااامن لااالماة الماللاين بوإياار الاذين يقادمون مقاا ير  ل   ال  و   من 2021الخااةااااااااااااااة ف  عاام  
الادو ار الالث  الساااااااااااااانوياة الت  ياقادهاا معلد اقوق اإلنسااااااااااااااانر وعاد  التقاا ير عن الزياا ار الق ريةر  

ومار عن المواضاي   مقا ير أخرى مكون اإلجراءار الخاةااة لد لدمتفا. ويتضاامن التقرير  ذلل مال وأي
الراليسااااااية الت  يتناولفا الماللاون بوإيامفق ف  مقا يرهق المواضاااااايمية ومقا يرهق عن الزيا ار الق ريةر م   

ومغير المناخ والفعر    2030التر يز عل  مساااااالل متقا اة من لبيل منايذ خ ة التنمية المسااااتدامة لاام  
لعديد  و ْ ء انتفاكار اقوق اإلنسااان والسااثم واألمن  واقوق المرأ  والمساااالل العنسااانية والتكنولوجيار ا
(. ويساااااتقتااااا  التقرير أيضاااااًا التااااالة القاالمة  19-كوفيدوبناء الساااااثم وجاالحة مري الايروا التاج   

بين الامل الذي منعزه اإلجراءار الخاةااة ومقرير األمين الاام الذي يحمل عنوان طخ تنا المرااتر ةط  ما
 اقوق اإلنسان. و عومه  ل  الامل من أجل
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 مقدمة -أولا  
ر  ل  األمين الاام وإل  ماوي األمق المتحد   2/102 لب معلد اقوق اإلنسااااااااااااااانر ف  مقر ه  -1

الساااااام  لحقوق اإلنساااااان مواةااااالة أنرااااا تفما ف  امسااااااق م  جمي  القرا ار الت   اااااب  أن اعتمدمفا لعنة 
 التلة.اقوق اإلنسانر ومحديث التقا ير والد ا ار ذار 

ر  ل  األمين الاام أن يتاااد   ااانويًا و يقة 2004/76فقد  لبت لعنة اقوق اإلنساااانر ف  لرا ها   -2
متضااامن ا اااتنتاجار اإلجراءار الخاةاااة وموةااايامفا جرية  مااة  جراء مزيد من المنالراااار جرااا ن منايذها.  

ّد  جانتظام وشااااااااامل  و لبت اللعنة أيضااااااااًا  ل  الماوي السااااااااام  أن يواةاااااااال  عدا  معمي   لكترون  مح
للتوةيار الت  مقدمفا اإلجراءار الخاةةر متناًة اسب البلد المان  بفار عندما إ مكون ملل التوةيار  

ر لر ر العممية الاامة أن مواةاااااااااااااال  65/281من المرف  جقرا  العممية الاام    29متوفرً  جاد. وف  الاقر   
المالومار المتالقة جاإلجراءار الخاةااة عل  نحو ماوضااية األمق المتحد  السااامية لحقوق اإلنسااان محديث 

 شامل ويسفل الوةول  ليه.

ويوجه األمين الاام عناية معلد اقوق اإلنسااااااااااان  ل  اإ ااااااااااتنتاجار والتوةاااااااااايار المد جة ف   -3
التقا ير الساااااانوية واإلضااااااافار ذار التاااااالة المرفقة بفار الت  لدمتفا اإلجراءار الخاةااااااة  ل  المعلد ف  

76 ر وإل  العممية الاامة ف   و مفا ال48والا  47والا  46  و امه ال ف  2021 عام
 1). 

 الستوتاجات والتوص ات -ثان اا  
مقريرًا  ل  معلد اقوق    89ر لدم الماللاون بوإيار ف    ا  اإلجراءار الخاةة  2021ف  عام   -4

مقريرًا  ل  العممية الاامة. ويمالن اإ ثع عل  موةاايار اإلجراءار الخاةااة عل  الافرا    50اإلنسااان و
 ر ايث يمالن البحث فيفا جإ خال ا ق البلد والموضوع وهدف التنمية المستدامة.(2 الاالم  لحقوق اإلنسان

 التقارير الفواة ع ة -ألف 

  الت  مناولفا الماللاون بوإيار ف    ا   ُجحالت مساااااااالل متنوعةر ماللما يتبين من لاالمة المواضااااااي -5
 انظر المرف (ر وُلدمت المرااو   لدول وجفار أخرى ذار    2021اإلجراءار الخاةااة ف  مقا يرهق ف  عام  

متااااالحة جرااااا ن مازيز اقوق اإلنساااااان وامايتفا عل  التاااااايد الو ن  واإللليم  والدول . ووجه الماللاون  
  الدول وجفار أخرى فاعلة فحساااااااااااابر وإنما  ل  األمق المتحد   بوإيارر ف  مقا يرهقر موةاااااااااااايار ليد  ل

أيضااااااااااااااًار اياث  ن مقاا يرهق متنااول  ذلل جوانب متنوعة من عمال المنظماة. و ماا جاء ف  التقرير المانون  
طخ تنا المراتر ةطر ينبغ  لممق المتحد  أن محق  ا اتاا ً  أكبر من الامل الذي ينعزه الماللاون بوإيار ف  

راءار الخاةااااة ألجل التغلب عل  التحديار الملحةر اإجتمامية منفا واإلتتااااا ية والساااايا ااااية.    ا  اإلج
وينبغ  أيضااااااااااًا بذل جفو  للربل جرااااااااااالل أفضاااااااااال بينفا وبين عمليار األمق المتحد  موخيًا لزيا   أ رها  ل   

التوةاااايار المد جة  . ومساااااهق اإ ااااتنتاجار و (3 ألتاااا  اد ولمساااااعد  الدول األ راف ليما يتال  جاإمتالال
ف  مقا ير اإلجراءار الخاةااااااااة ف  العفو  المبذولة ألجل جال اقوق اإلنسااااااااان ُمْحد  محوًإ ومقدم الوًإر  
كماا أنفاا جزء إ يتعزأ من ملال العفو ر وهو ماا أكاده األمين الااام ف  طالادعو   ل  الامال من أجال اقوق  

    عل  اإ ااااااااااااتعاجة واإبتكا  ف  التغلب عل   اإلنسااااااااااااانطر الرامية  ل  جال منظومة اقوق اإلنسااااااااااااان لا
  

 .www.ohchr.org متاح عل  هذا الراجل (1 
 .https://uhri.ohchr.orgانظر  (2 
 .129(ر الاقر  2021 منرو  األمق المتحد ر  مقرير األمين الاام -خ تنا المرتر ة  (3 

www.ohchr.org
https://uhri.ohchr.org/
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التحديار الت  ماتري اقوق اإلنسااااانر وف  مازيز أوجه التما  ما بين اقوق اإلنسااااان من جفةر وما بين 
 .(4 جمي    االز عمل األمق المتحد ر من جفة أخرى 

مر  موجز  ر مكر  الت رق ف  التقاا ير المقادماة  ل   اااااااااااااابااة مواضااااااااااااااي   برىر  2021وف  عاام   -6
 بتاتيل أكبر أ ناه.

 أهداف التوف ة الفستدامة -1 

أوجز المقر  الخاص المان  جقضااايا األلليار موضاا  لضااايا األلليار ما يخيا من أهداف التنمية   -7
2030المستدامة ومالانفا من خ ة التنمية المستدامة لاام 

 5). 

نسااان المتالقة جالتمت  ببي ة نمنة ونظياة  وشااد  المقر  الخاص المان  جمساا لة التزامار اقوق اإل -8
وةاااحية ومساااتدامةر ف  مقريره عن األلذية التاااحية والمساااتدامةر التدابير التحويلية الت   اااتسااااهق ماًا ف  
م جامعاه بلوغ أهداف التنمية المساااااتدامة المتاد  ر جما يل ي  ل  أنظمة لذاالية ةاااااحية ومنتااااااة   محقي  مقدُّ

 .(7 يضًا  ل  األهداف عندما م رق  ل  أامة الماء الاالمية. ولد أشا  أ(6 ومستدامة

2030وا ااااااااااااااتناد المقر  الخااص المان  جاالح  ف  التنمياة  ل  خ اة عاام   -9
ر عنادماا انكاب عل   (8 

  ا ااااااااة الاثلة ما بين الح  ف  التنمية ومغير المناخر والامل المناخ  عل  التااااااااايد الدول ر من منظو   
 التنمية.الح  ف  

وا اااااااتقتااااااات المقر   الخاةاااااااة ف  معال الحقوق الالقالية التراجل ما بين الحقوق الالقالية وأهداف   -10
 .(9 التنمية المستدامة

ونظرر المقر   الخاةاااااااااااة المانية جالح  ف  التاليق ف  األجاا  الالقالية للح  ف  التاليق جاعتبا ه   -11
من   4الم  ف  ماليق شاااااااامل وجيدر وف  ما يدعو  ليه الفدف  عامًث اا ااااااامًا ف   االة  عمال الح  ف  الا

 . (10 أهداف التنمية المستدامة

و  ز المقر  الخاص المان  جمساااااااااااااا لة الاقر المدل  واقوق اإلنسااااااااااااااان عل  أهداف متنوعة من   -12
 .(11 أهداف التنمية المستدامة ف  مقريره الذي أوة  ليه جإنراء ةندوق عالم  للحماية اإجتمامية

وأشا  المقر  الخاص المان  جح  اإلنسان ف  مياه الررب الم مونة وبحقه ف  خدمار الترف   -13
من أهداف التنمية المستدامة ف  مقريره الذي عري ليه  ؤيته والقيق الت   يسترشد   6التح   ل  الفدف  

 . (12 بفا أ ناء وإيته

  

 (.2020انظر طأ م  ما مرنو  ليه الناوا: نداء  ل  الامل من أجل اقوق اإلنسانط   (4 

 5) A/76/162. 

 6) A/76/179. 

 7) A/HRC/46/28. 

 8) A/76/154 وA/HRC/48/56. 

 9) A/HRC/46/34. 
 10) A/HRC/47/32. 

 11) A/HRC/47/36. 

 12) A/HRC/48/50. 

http://undocs.org/ar/A/76/162
http://undocs.org/ar/A/76/179
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/28
http://undocs.org/ar/A/76/154
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/56
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/36
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/50
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مبو يااا الحالومااة  ل  موخ  محقي  و عااا المقر  الخاااص المان  جحااالااة اقوق اإلنساااااااااااااااان ف    -14
التنمية المساتدامة عل  نحو شاامل ومراا    ومراع للاوا ق اإلنساانيةر م  التر يز بوجه خاص عل    أهداف
16الفدف 

 13) . 

 حقوق الفرأة والفسائل الجوسان ة -2 

تتاااااااب  مناولت المقر  الخاةااااااة المانية جمساااااا لة الانو ضااااااد المرأ  وأ ااااااباجه وعوا به مساااااا لة اإل  -15
جاعتبا ها انتفاكًا خ يرًا ومنفعيا ومسترريا وباعتبا ه جريمة ومظفرا من مظاهر الانو القاالق عل  نوع العند  
الذي يما ا عل  النساااااااااءر ولدمت موةاااااااايار متوخ    ء ولوعه عن  ري  مواءمة القوانين العناالية الو نية  

.  ( 14  ابر ف  ولت الساااثم  ما ف  ولت النزاع م  الماايير الدولية وم  الساااواب  القضااااالية ف  لضاااايا اإلتتااا
ولامت أيضااًا بتقييق ما محق  من مقدم ف  منايذ مبا    مرا بة جراالق لتل اإلنا  ولدمت موةاايار ألجل محقي   

 .(15 المزيد من التقدم ف   ْ ء جراالق لتل اإلنا  أو اوا   لتل النساء والاتيار ذار التلة بنوع العند

اامل المان  جالتمييز ضااد النساااء والاتيار بتغيير جذ ي ف   يتية محديد ااإر  ونا ى الاري  ال -16
األامار و يتية التتااااااااادي لفا وذلل بتوجيه الاناية  ل  عدم ممت  النسااااااااااء والاتيار جحقولفن األ اااااااااا اااااااااية  

العنساااينر  المتالقة جالتاااحة العنساااية واإلنعابية جاعتبا  ذلل عاالقًا إ يساااتفان جه أمام محقي  المسااااوا  بين 
 .(16 ناش ًا عن ا تمرا  الدول ف  عدم ااترام لفذه الحقوق وعدم امايتفا وإعمالفا جالقد  الكاف 

وماحتات المقر   الخاةاة المانية جالح  ف  ارية الرأي والتابير التحديار الت  ماتري النسااء   -17
عل  شااابالة اإلنترنت وخا جفار واللت الماايير القانونية ذار التااالة ومسااالوليار الدول والرااار ارر فقالت  

ما اققته النسااااااااء من    ن المسااااااااوا  بين العنساااااااين ف  مما  اااااااة ارية التابير إ مزال هدفًا جايد المنال  لق
 .(17 مالا ب  االاة

و  ز المقر  الخاص المان  جا ااتقثل القضااا  والمحامين عل  المساااوا  بين العنسااين ج ن   ا   -18
االة مماليل النساااء ف  األنظمة القضاااالية ف  الولت الحاضاارر ايث اد  الاواال  الت  محول  ون  خولفن  

 .(18  ل   واالر القضاء واإ عاءر بد جة  الية ومنا بةر وا مقاالفن المرامب وبقاالفن فيفا

وعرضااااااات الخبير  المساااااااتقلة المانية بتمت   با  السااااااان جعمي  اقوق اإلنساااااااان ن ا  الرااااااايخوخة  -19
المتباينة عل  العنساااين م  التر يز عل  التحديار والراااوالل األ اااا اااية المتالقة جحقوق اإلنساااان للسااايدار  

 . (19 األكبر  ناً 

ق جنساااااايار جما ف  ذلل ا ااااااتغثلفق ف  ولدمت المقر   الخاةااااااة المانية ببي  األ اال وا ااااااتغثلف -20
البغاء وف  الموا  اإلجااية وليرها من موا  اإعتداء العنساا  عل  األ االر   ا ااة مواضاايمية مناولت فيفا  
الباد العنساااان  إ اااتغثل األ اال جنسااايًا وأهمية امخاذ مقا بة محو ها ال ال ومرامية للباد العنساااان  ف  

 .(20 مالافحة هذه اآلفة وا ت تالفا
  

 13) A/HRC/48/79. 

 14) A/HRC/47/26. 

 15) A/76/132. 

 16) A/HRC/47/38. 

 17) A/76/258. 

 18) A/76/142. 

 19) A/76/157. 

 20) A/76/144. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/26
http://undocs.org/ar/A/76/132
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/38
http://undocs.org/ar/A/76/258
http://undocs.org/ar/A/76/142
http://undocs.org/ar/A/76/157
http://undocs.org/ar/A/76/144
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ومناولت المقر   الخاةااااة المانية بتازيز واماية اقوق اإلنسااااان والحريار األ ااااا ااااية ف   ااااياق   -21
مالافحة اإل هاب اآل ا  الاالمية واإللليمية والو نية الناشااااااا ة عن ا اااااااتراااااااراء ا اااااااتخدام  ااااااايا اااااااار ولوانين  

 . (21 ء والاتيار واأُل ر ومما  ار مالافحة اإل هاب ومن  الت رف  الانيف( ومالافحتهر عل  ايا  النسا

ومناول الخبير المساااتقل المان  جالحماية من الانو والتمييز القاالمين عل  أ ااااا الميل العنسااا    -22
والفوية العنساااانية جالتحليل االة القانون الدول  لحقوق اإلنساااان ف  الولت الحاضااار ليما يتال  جاإعتراف  

  .( 22 ر ف  ةاااالته جمالافحة الانو والتمييز ج شااااالالفما المختلاةبنوع العند والفوية العنسااااانية والتابير عنفا
ومناول جالتحليل أيضاااااااااًا    الاال الانيف عل     ا  أ ر عمل مراع  الباد العنساااااااااان  ف  القانون الدول   

 . (23 لحقوق اإلنسان

 درء انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان واألمن وبواء السالم -3 

مر يز اهتمامفق عل    ء انتفاكار ومعاواار اقوق اإلنساااااااااااان وعل     واةااااااااااال الماللاون بوإيار -23
 مساالل السلق واألمن. 

وأوضا  المقر  الخاص المان  جالح  ف  ارية التعم  السالم  والح  ف  ارية مكوين جمميار   -24
كيف أن ضاامان الوةااول  ل  الادالة ف   ااياق الح  ف  ارية التعم  الساالم  والح  ف  مكوين جمميار  

اهق ف  مالافحة اإلفثر من الاقاب عن  ري  ماايل المسااءلة وف    ء ولوع اإنتفاكار ومعاواار ف  يسا
 .(25 ر و  ز أيضًا عل  المما  ار العيد  لمن  عمليار  لثق شبالة اإلنترنت(24 المستقبل

لفق ف  و  زر المقر   الخاةااااااة المانية ببي  األ اال وا ااااااتغثلفق جنساااااايًار جما ف  ذلل ا ااااااتغث -25
البغااء وف  الموا  اإلجاااياة وليرهاا من موا  اإعتاداء العنساااااااااااااا  عل  األ ااال عل  مساااااااااااااا لاة بي  األ اال  

 .(26 (19-كوفيدوا تغثلفق جنسيًا أ ناء جاالحة مري الايروا التاج   

ة  ومناول الخبير المسااااااااتقل المان  جم ا  الديون الخا جية وما يتتاااااااال بفا من التزامار مالية  ولي  -26
أخرى عل  التمت  الكامل جحقوق اإلنسااااااااانر وخاةااااااااًة الحقوق اإلتتااااااااا ية واإجتمامية والالقاليةر مساااااااا لة  

 . (27 مختيف عبء الدين ومن  ادو  أامة  ينر  ما مناول  و  و اإر متنيف الديون 

ومناولت المقر   الخاةاااااااة المانية جحقوق اإلنساااااااان للمرااااااار ين  اخليًا مسااااااااالل الساااااااالن واأل ي   -27
والملكية ف  ااإر التراااااار  جاعتبا  هذه المساااااااالل خ و  أ ااااااا ااااااية ف    ء التراااااار ر ايث مخاو من أ ره  

  ف  ااإر  . و ر ااات المقر   الخاةاااة أيضاااًا مقريرًا لتناول من  التراااريد التاساااا(28 ومحق  الوًإ مساااتدامة
 .(29 النزاع المسل  ومار  الانو

  

 21) A/HRC/46/36. 

 22) A/HRC/47/27. 

 23) A/76/152. 

 24) A/HRC/47/24. 

 25) A/HRC/47/24/Add.2. 

 26) A/HRC/46/31. 

 27) A/HRC/46/29. 

 28) A/HRC/47/37. 

 29) A/76/169. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/36
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/27
http://undocs.org/ar/A/76/152
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/24
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/24/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/31
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/37
http://undocs.org/ar/A/76/169
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و ّ ز المقر  الخاص المان  جقضاااااايا األلليار عل  القيو  المساااااموح فرضااااافا عل  ارية التابير   -28
 .(30   ءًا للضر  

ولدمت الخبير  المساتقلة المانية بتمت   با  السان جعمي  اقوق اإلنساان موةايار بفدف مسااعد    -29
 ومنايذها ألجل التتااااادي للتمييز ف  ا  ف ة عمرية ماينة والتمييز القاالق عل   الدول ف  وضااااا  أ ر عمل  

 .(31 السن ومن  ادو فما

ومناول الخبير المساااتقل المان  جالحماية من الانو والتمييز القاالمين عل  أ ااااا الميل العنسااا    -30
والفوية العنسااااانية مافوم  الولاية والعبر ف   ااااياق القانون الدول  لحقوق اإلنسااااانر ف   ااااياق اإعتراف  

 .(32 جالفوية العنسانية والتابير عنفا

لرق المااةاااار ر جما ف  ذلل أ اااابابفا وعوالبفار موةاااايار  ولدم المقر  الخاص المان  ج شااااالال ا -31
جرااااا ن  يتية ماالعة الالغرار الت  مراااااوب من  أشاااااالال الرق المااةااااار   ما مما  ااااافا المنظمار اإلجرامية  

 .(33 المنظمةر ومروب التتدي لفا

ذ  وبّين المقر  الخاص المان  جاإمعا  جاألشااااااخاصر إ  اااااايما النساااااااء واأل االر ضاااااارو   امخا  -32
مدابير أكالر فاالية لمن  جمي  أشاااااااااااالال اإمعا  والحماية منفار وإ  ااااااااااايما ف   اااااااااااياق النزاعار واألامار  
اإلنسااااانيةر  ل  جانب التزامار الدول األكيد  ليما يتال  بتحديد هوية الضااااحايا ومقديق المساااااعد  للضااااحايا  

 . (34 وإعا مفق  ل  أو انفق

 لة الانو ضاد المرأ  وأ اباجه وعوا به موةايار ألجل  اراا مزيد  ولدمت المقر   الخاةاة المانية جمسا -33
 . ( 35  من التقدم ف    ء جراالق لتل اإلنا  وجراالق القتل المرمب ة بنوع العند الت  يذهب ضحيتفا نساء وفتيار 

وأوضحت المقر   الخاةة المانية جالسالن الثال   انتر من عناةر الح  ف  مستوى ممير   -34
ف  عدم التمييز ف  هذا الساياقر  يف أن عمل الماللو جالوإية أفضا  جمرو  السانين  ل   منا اب وبالح   

أماح أكالر من ذي لبل لاامة الناا التدلي  ف  ااإر اإلخثء   من  انتفاكار الح  ف  السااااااااالن الثال  أو
 . (36 القسري والترر  وظروف السالن لير الثال  ولير ذلل من انتفاكار الح  ف  السالن الثال 

ولدم الاري  الاامل المان  جمساا لة اقوق اإلنسااان والراار ار عبر الو نية وليرها من مل ااسااار   -35
األعمال لمحة عامة عن أهق المثاظار والر ااااااااااااالل الت  انبالقت عن الدو   التا ااااااااااااة من  و ار المنتدى  

مراااااااااااااارين   18 ل    16المان  جااألعماال التعاا ياة واقوق اإلنسااااااااااااااانر الاذي ُعقارد افتراضااااااااااااااياًا ف  الاتر  من 
 . (37 ر والذي   ز عل  من  معاواار اقوق اإلنسان المرمب ة جاألعمال التعا ية2020الالان /نوفمبر 

ومنااااول المقر  الخااااص المان  جحقوق األشااااااااااااااخااااص ذوي اإلعاااالاااة جاااالتمحي  امااااياااة اقوق   -36
 .(38 األشخاص ذوي اإلعالة ف   ياق النزاع المسل 

  

 30) A/HRC/46/57. 

 31) A/HRC/48/53. 

 32) A/HRC/47/27. 

 33) A/76/170. 

 34) A/76/263. 

 35) A/76/132. 

 36) A/HRC/47/43. 

 37) A/HRC/47/50. 

 38) A/76/146. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/57
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/27
http://undocs.org/ar/A/76/170
http://undocs.org/ar/A/76/263
http://undocs.org/ar/A/76/132
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/50
http://undocs.org/ar/A/76/146
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ح  اإلنسااااان ف  مياه الراااارب الم مونة واقه ف  خدمار التااارف  وبّين المقر  الخاص المان  ج -37
التاااح   يف أن الترويف لاكر  أن الماء ماتاح من ماامي  الساااثم ُياد واادًا من األهداف الالث ة الاتاااية  

 .(39 عل  التحقي  الت  م ب  العوانب الراليسية من عمله

لاتيار جالتمحي  التفديدار والمخا ر  ومناول الاري  الاامل المان  جالتمييز ضاااااااااااااد النسااااااااااااااء وا -38
متاري لفا التحة اإلنعابية والعنسية للنساء والاتيار وا تقثليتفن لبل ولوع أادا  مرمب ة ج امار   الت 

 .(40 وف  أ ناالفا

 الهجرة -4 

لدم المقر  الخاص المان  جحقوق اإلنسااااااااان للمفاجرين   ا ااااااااًة مواضاااااااايمية مناول فيفا و اااااااااالل   -39
خلاتااه العفو  المبااذولااة ألجاال ةاااااااااااااااّد المفاااجرين ف  األ ي والبحر من أ ر عل  اقوق   التتااااااااااااااادي لمااا

 .(42 عل  اقوق اإلنسان للمفاجرين 19- وفيدر ومناول جالد ا أيضًا أ ر جاالحة (41 اإلنسان

ومناول الاري  الاامل المان  جاإاتعاا التاسااا  جالتمحي ر ف    ا ااته لثاتعاا التاسااا  ف   -40
 .(43 جسيا ار المخد ارر مدابير مرا بة المخد ار التمييزية الت  مستفدف المفاجرين عثلته

جإجراءار موجز  أو ماسااااااًار ف    و   ااااات المقر   الخاةاااااة المانية جحاإر اإلعدام خا   القضااااااء أو  -41
 . ( 44  ار المنقرذ  للحيا  مقرير نفاية وإيتفار موَر إج ين ومفاجرين جرالل مخالرو للقانون ومعريَق األفاال والمنظم 

و الب المقر  الخاص المان  جاإمعا  جاألشااااااااخاصر إ  اااااااايما النساااااااااء واأل االر جادم معريق   -42
 .(45 المفاجرين ضحايا جريمة اإمعا  جاألشخاص

وأ ناء محليل المقر  الخاص المان  ج شاالال الرق المااةار  جما ف  ذلل أ ابابفا وعوالبفا للتالة   -43
ما بين الترااااار  وأشاااااالال الرق المااةااااار ر  ّ ز عل  االة الضااااااو الت  يعد فيفا األشاااااخاص المرااااار ون  

 .(46 أناسفق ايث يالون مر زهق من ايث الفعر  لير نظام  أو ملتبساً 

 تغير الفواخ -5 

التنمياااااة ومغير  -44 الح  ف   ماااااا بين  الاثلاااااة  التنمياااااة  الخااااااص المان  جاااااالح  ف     ا المقر  
 .(48 ر ومناول جالتقييق أيضًا الامل المناخ  عل  التايد الو ن  من منظو  الح  ف  التنمية(47 المناخ

  

 39) A/HRC/48/50. 

 40) A/HRC/47/38. 

 41) A/HRC/47/30. 

 42) A/76/257. 

 43) A/HRC/47/40. 

 44) A/HRC/47/33. 

 45) A/HRC/47/34. 

 46) A/HRC/48/52. 

 47) A/76/154. 

 48) A/HRC/48/56. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
http://undocs.org/ar/A/76/257
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/52
http://undocs.org/ar/A/76/154
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/56
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التتاااادي   ولّدم فري  الخبراء الاامل المان  جالمنحد ين من أةاااال أفريق    شااااا ار جراااا ن  يتية -45
جاااالياة للمظاالق البي ياة وللاوا ق بين األعراق ولاادم المساااااااااااااااوا  ف  الحمااياة ولم ر الارياد لتغير المنااخ عل   

 .(49 المنحد ين من أةل أفريق  والانترية البي ية الت  مماَ ا عليفق

ة نمنة ونظياة  ومناول المقر  الخاص المان  جمس لة التزامار اقوق اإلنسان المتالقة جالتمت  ببي  -46
 .(50 وةحية ومستدامة مس لة مغير المناخ ف   ياق أامة المياه الاالمية

ومناولت المقر   الخاةااااة المانية جحقوق اإلنسااااان للمراااار ين  اخليًا جالتمحي  ن ا  مغير المناخ   -47
 .(51 الضا   عل  المرر ين  اخلياً 

انتاار من عناةاار الح  ف  مسااتوى مميراا  ومناولت المقر   الخاةااة المانية جالسااالن الثال    -48
منا اب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا الساياقر مسا لة مغير المناخ والساالن القا   عل  التامو  والممتالل  

 . (52 للحقوق 

 التكوولوج ات الجديدة  -6 

  مناول الاري  الاامل المان  جمسا لة اقوق اإلنساان والرار ار عبر الو نية وليرها من مل اساار -49
األعمال  و  التكنولوجيا وشااااار ار و ااااااالل التواةااااال اإجتماع ر أ ناء جحاله ف  اآل ا  المميا ية والاملية  
للمبااا ا التوجيفيااة المتالقااة جااألعمااال التعااا ياة واقوق اإلنساااااااااااااااان الموجفااة  ل  الادول واألعمااال التعااا ياة  

 .(53 يتال  جحماية المدافاين عن اقوق اإلنسان وااترام عملفق ليما

ومناولت المقر   الخاةااااااااااة المانية بتازيز واماية الح  ف  ارية الرأي والتابير جالتمحي   و    -50
 .(54 التكنولوجيا الرلمية ف  انترا  المالومار المضللة

وعري المقر  الخاااص المان  جااالح  ف  اريااة التعم  الساااااااااااااالم  والح  ف  مكوين جمميااار   -51
  ا ااة عن أ ر عمليار  لثق شاابالة اإلنترنت ف  عثلتفا جاإاتعاجار الساالمية ومقدم بتوةاايار جماالعة  

 .(55 هذه الظاهر  الاالمية

األلليار جخ اب الكراهية عل   ومناول المقر  الخاص المان  جقضاايا األلليار جالد ا ا اتفداف   -52
 .(56 ن اق وا   عبر و االل التواةل اإجتماع 

و را المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختوةية مقريرًا لتمحي  عثلة الذ اء اإة ناع    -53
 . (57 جالختوةية وبختوةية األ اال

  

 49) A/HRC/48/78. 

 50) A/HRC/46/28. 

 51) A/HRC/47/37. 

 52) A/HRC/47/43. 

 53) A/HRC/47/39/Add.2. 

 54) A/HRC/47/25. 

 55) A/HRC/47/24/Add.2. 

 56) A/HRC/46/57. 

 57) A/HRC/46/37. 
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ز الانتااري و ره األجانب  و  زر المقر   الخاةااة المانية جاألشااالال المااةاار  للانتاارية والتميي -54
وما يتتااااااااااااال بذلل من ماتاااااااااااااب عل  التمييز الانتاااااااااااااري والتمييز بداف   ره األجانب وعل  ا اااااااااااااتخدام  

 .(58 التكنولوجيار الرلمية ف   نااذ لوانين الحدو  والفعر  الوافد 

ومناول الاري  الاامل المان  جمساااااا لة ا ااااااتخدام المرمزلة و اااااايلًة إنتفاق اقوق اإلنسااااااان وإعالة   -55
مما  ااااة ا  الراااااوب ف  مقرير متاااايرها جالتمحي  التزويد جالمنتعار والخدمار الاسااااالرية واألمنية ف  

  معال الاضااااااء السااااايبران ر من لبل مرمزلة وجفار فاعلة ذار ةااااالة جمرمزلة وشااااار ار خاةاااااة عاملة ف
 . (59 الاسالري واألمن  ون ا  ذلل عل  اقوق اإلنسان

 (19-كوفيدجائةة مرض الويروس التاجي ) -7 

والخ ة    19-  وفيد   ز المقر  الخاص المان  جحقوق الرااااااااااوب األةااااااااالية عل  مرالة التااف  من   -56
 . ( 60  للراوب األةلية ذار التلةر وعل  األ ر الذي خلاته العاالحة عل  الحقوق الار ية والعمامية  

و  ز المقر  الخاص المان  جح   ل  نسان ف  التمت  ج عل  مستوى ممالن من التحة البدنية   -57
والاقلية ف  مقريره عل  اقوق التحة العنسية واإلنعابية وعل  الارص والتحديار الت  نر ر أ ناء جاالحة 

19-كوفيد
 61). 

ف  النظق    19- وفيدو  ز المقر  الخاص المان  جا اااتقثل القضاااا  والمحامين عل  أ ر جاالحة   -58
 .(62 القضاالية وف  ا تقثلفا وف  الوةول  ل  الادالة

و را الخبير المساااااااتقل المان  جإلامة نظام  ول   يمقرا   ومنتاااااااو مقريره  ل  معلد اقوق   -59
 . (63 ية األ راف متديًا للعاالحةاإلنسان لضرو    عا   النراط  ل  ماد 

ر  و    -60 ونالش الخبير المسااتقل المان  جحقوق اإلنسااان والتضااامن الدول   يف معل ر أو لق يتعل 
التضاااااامن الدول  ف  المسااااااعد  عل   عمال  أمق لعمي  ف ار اقوق اإلنساااااان من لبل الدول وجفار فاعلة  

19- وفيدأخرى ف   ياق جاالحة 
 64). 

المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختوةيةر ف  مقريره  ل  العممية الاامةر  ل  مسليل    و م  -61
 . (65 مزيد من الضوء عل  الكيتية الت  يمالن أن مدا  بفا العواال  ليما يتال  جالح  ف  الختوةية

  19- د  وفي وا اااااااااتاري المقر  الخاص المان  جحقوق اإلنساااااااااان للمفاجرين األ ر الذي خلاته جاالحة  -62
 . ( 66  عل  اقوق اإلنسان للمفاجرين 

  

 58) A/HRC/48/76. 

 59) A/76/151. 

 60) A/HRC/48/54. 

 61) A/76/172. 

 62) A/HRC/47/35. 

 63) A/HRC/48/58. 

 64) A/HRC/47/31. 

 65) A/76/220. 

 66) A/76/257. 
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http://undocs.org/ar/A/76/151
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/54
http://undocs.org/ar/A/76/172
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/58
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/31
http://undocs.org/ar/A/76/220
http://undocs.org/ar/A/76/257
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ومناول المقر  الخاص المان  جالقضاااااء عل  التمييز ضااااد األشااااخاص ذوي العذام وأفرا  أ اااارهق   -63
عل  األشاااااااااخاص ذوي العذام وأفرا  أ ااااااااارهق أكالر من ليرهقر فا اااااااااتعل     19- وفيداأل ر المارط لعاالحة 

 . (67 اف  شاملاأل باب الكامنة وعري موةيار بّناء  ألجل مر

وماحتااات الخبير  المساااتقلة المانية بتمت   با  السااان جعمي  اقوق اإلنساااان مدى انتراااا  التمييز ف    -64
19-  وفيد ا  ف ة عمرية ماينة والتمييز القاالق عل  السنر الذي ظفر جتو   ةا خة نتيعة جاالحة 

  68 ) . 

الاااذي عري لياااه  ؤيتاااهر جا   وضااااااااااااااّمن المقر  الخااااص المان  جاااالح  الغاااذاءر ف  مقريره   -65
19- وفيدالتوةيار جر ن  يتية  عمال ا  الناا ف  الغذاء  لق ن ا  جاالحة 

 69). 

عل   اااالان    19- وفيدوا اااتقتااا  المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنساااان ف   مبو يا أ ر  -66
 . (70 البلد

عناةاار الح  ف  مسااتوى مميراا  ومناولت المقر   الخاةااة المانية جالسااالن الثال   انتاار من  -67
 .(71 عل  الح  ف  السالن الثال  19- وفيدمنا ب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا السياقر أ ر جاالحة 

 التراث والففارسات الوضلى -8 

ف  الختامر التنق جا  الماللاين بوإيار الارةاة الت  أماافا  ما الول الذ رى السانوية أو نفاية   -68
الوإية ألجل وضااااااا  مقييمار ومقديق موةااااااايار جرااااااا ن الوإيار الت   انت مساااااااند   ليفقر أو ألجل عري  

 مما  ار فضل  ليما يتال  جالوإيار المسند   ليفق.

ولدمت المقر   الخاةااة المانية جالسااالن الثال   انتاار من عناةاار الح  ف  مسااتوى مميراا   -69
ساياقر مقييمًا إلنعااار ومسااهمار الماللاين بوإيار مباعًار عل   منا اب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا ال

2000التايد المحل  والُق ري والاالم ر منذ  نراء الوإية ف  عام 
 72). 

ولدمت المقر   الخاةااااااااااة المانية جالانو ضااااااااااد المرأ  وأ ااااااااااباجه وعوا به مقييمًا مناول ا نتين من   -70
ماد  وإيتفاا: مباا    مرا باة جراالق لتال اإلناا ر ومنبر نلياار الخبراء  المباا  ار الراليسااااااااااااااياة الت  نااذمفاا أ نااء  

 .(73 المستقلين المانية جالتمييز والانو ضد المرأ  

ولادمات ا نتاان من الماللاين بوإياار ف  نفااياة وإيتيفماا مقريريفماا النفاااليين وضااااااااااااااّمنتااهماا لمحاة  -71
ر وهما: المقر   الخاةاااااااة المانية جحاإر اإلعدام  عامة عّما اّققتاه أ ناء مد  وإيتيفما وه   ااااااات  ااااااانوار

ر والخبير  المساااااااتقلة المانية بتمت  األشاااااااخاص ذوي المف   (74 خا   القضااااااااء وبإجراءار موجز  أو ماساااااااااً 
 . (75 جحقوق اإلنسان

  

 67) A/HRC/47/29. 

 68) A/HRC/48/53. 

 69) A/HRC/46/33. 

 70) A/HRC/48/79. 

 71) A/HRC/47/43. 

 72) A/HRC/47/43. 

 73) A/76/132. 

 74) A/HRC/47/33. 

 75) A/HRC/46/32. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/43
http://undocs.org/ar/A/76/132
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/32
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 التقارير القطرية -باء 

  مقريراً  19عل  مدى  و ار معلد اقوق اإلنساااااااااااان الالث ر لدم الماللاون بوإيار مواضااااااااااايمية   -72
 انظر المرف (. ويرج  السااااااااابب ف  للة عد  هذه التقا ير نسااااااااابيا  ألل من  لث التقا ير المقدمة ف    ُل رياً 

ر الت  جالت من التااااااااااااب للغاية عل  الماللاين بوإيار  جراء  19- وفيدالاام السااااااااااااب (  ل  أ ر جاالحة 
 .2020ايا ار  وال عام 

يقيا هما: نيعيريا  المقر   الخاةاااااااة المانية جحاإر اإلعدام خا    ويتال  مقريران بدولتين ف  أفر  -73
القضاااء أو جإجراءار موجز  أو ماساااا( ولامبيا  المقر   الخاةااة المانية ببي  األ اال وا ااتغثلفق جنساايار  

 جما ف  ذلل ا تغثلفق ف  البغاء وف  الموا  اإلجااية وليرها من موا  اإعتداء العنس  عل  األ اال(.

ومتال   ااااااتة مقا ير بدول ف  من قة ن اااااايا والمحيل الفا ا ه : ليع   المقر  الخاص المان    -74
جح   ل  نساااااااااان ف  التمت  ج عل  مساااااااااتوى ممالن من التاااااااااحة البدنية والاقلية(  وليرليز اااااااااتان  المقر   

ضااااااروب   الخاص المان  جقضااااااايا األلليار(  وملديف  المقر  الخاص المان  جمساااااا لة التاذيب وليره من
المااملة أو الاقوبة القا اااااااية أو الث نساااااااانية أو المفينة(  ول ر  المقر   الخاةاااااااة المانية جاأل ر السااااااالب   
للتدابير القسرية اإنارا ية ف  التمت  جحقوق اإلنسان(  وجمفو ية  و يا  المقر   الخاةة المانية جالح  ف  

 .الالقالية( الحقوق  الخاةة ف  معالالختوةية(  وموفالو  المقر   

 ويتال  مقرير وااد ج و وبا الرر ية:  ومانيا  الاري  الاامل المان  جالتمييز ضد النساء والاتيار(.  -75

ومتال  أ باة مقا ير ج مريالا الثمينية ومن قة البحر الكا يب : األ جنتين  المقر  الخاص المان    -76
المستقلة المانية بتمت  األشخاص ذوي المف  جحقوق اإلنسان(   جالح  ف  الختوةية(  والبراايل  الخبير   

وبيرو  المقر   الخاةة المانية جحالة المدافاين عن اقوق اإلنسان(  وجمفو ية فنزويث البولياا ية  المقر    
 الخاةة المانية جاأل ر السلب  للتدابير القسرية اإنارا ية(.

با الغربية و ول أخرى: اإمحا  األو وب   المقر  الخاص  ومتال   اتة مقا ير جمعموعة  ول أو و  -77
المان  جمسااا لة الاقر المدل  واقوق اإلنساااان(  وفرنساااا  المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختاااوةاااية(   
وألمانيا  المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختاااااااوةاااااااية(  ونيوايلندا  المقر   الخاةاااااااة المانية جالساااااااالن  

ر الح  ف  مسااتوى مميراا  منا اابر وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا السااياق(   الثال   انتاار من عناةاا
والمملكة المتحد  لبري انيا الاظم  وأيرلندا الراااااااامالية  المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختااااااااوةاااااااية(   

 والوإيار المتحد  األمريالية  المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختوةية(.

الماللاون بوإيار ل رية محد   مقا يرهق  التال : المقر   الخاةاااااااااااااة  وباإلضاااااااااااااافة  ل  ذللر لدم   -78
المانية جحالة اقوق اإلنسااااااااااان ف  بيث وا  والمقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسااااااااااان ف   مبو يا   
والخبير المستقل المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية أفريقيا الو     والمقر  الخاص المان  جحالة  

نساااان ف  جمفو ية  و يا الراااابية الديمقرا ية  والمقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنساااان ف  اقوق اإل
  يتريا  والمقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنساااااااااان ف  جمفو ية  يران اإل اااااااااثمية  والخبير المساااااااااتقل  

  ميانما   والخبير   المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  مال   والمقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف
المانية جحالة اقوق اإلنساااااان ف  التاااااومال  والمقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنساااااان ف  المساااااتقلة  

 .1967األ اض  الالس ينية المحتلة منذ عام 
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 أهداف التوف ة الفستدامة -1 

قالية ف  مقريرها  أشا   ل  أهداف التنمية المستدامة  ل من المقر   الخاةة ف  معال الحقوق الال -79
  والمقر  الخاص المان  جح   ل  نسااااااااااان ف  التمت  ج عل  مسااااااااااتوى ممالن من التااااااااااحة  (76 عن موفالو

  والمقر   الخاةاااااة المانية جالساااااالن الثال   انتااااار من عناةااااار  (77 البدنية والاقلية ف  مقريره عن ليع 
   ( 78  السااااياقر ف  مقريرها عن نيوايلنداالح  ف  مسااااتوى مميراااا  منا ااااب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا  

  (79 والمقر  الخاص المان  جمس لة الاقر المدل  واقوق اإلنسان ف  مقريره عن اإمحا  األو وب 

 الهجرة -2 

نظر ف  مساا لة الفعر   ل من المقر   الخاةااة المانية ببي  األ اال وا ااتغثلفق جنساايار جما ف   -80
ذلل ا اتغثلفق ف  البغاء وف  الموا  اإلجااية وليرها من موا  اإعتداء العنسا  عل  األ االر ف  مقريرها  

ملة أو الاقوبة القا ااية أو    والمقر  الخاص المان  جمساا لة التاذيب وليره من ضااروب الماا(80 عن لامبيا
  والمقر   الخاةااااة المانية جاأل ر الساااالب  للتدابير القساااارية  (81 الث نسااااانية أو المفينة ف  مقريره عن ملديف

 .(82 اإنارا ية عل  التمت  جحقوق اإلنسان ف  مقريرها عن جمفو ية فنزويث البولياا ية

 تغير الفواخ -3 

جح   ل  نسان ف  التمت  ج عل  مستوى ممالن من التحة البدنية    مناول المقر  الخاص المان  -81
 . (83 والاقلية موضوع مغير المناخ ف  مقريره عن ليع 

 حقوق الفرأة والفساواة بين الجوسين -4 

مناول مساااا لة المساااااوا  بين العنسااااين  ل من المقر  الخاص المان  جح   ل  نسااااان ف  التمت    -82
  والمقر   الخاةاااة المانية جحالة  (84 حة البدنية والاقلية ف  مقريره عن ليع ج عل  مساااتوى ممالن من التااا

  والمقر  الخاص المان  جالح  الختاااااوةاااااية ف   (85 المدافاين عن اقوق اإلنساااااان ف  مقريرها عن بيرو
والوإياار المتحاد   مقاا يره عن المملكاة المتحاد  لبري اانياا الاظم  وأيرلنادا الرااااااااااااااماالياةر وفرنسااااااااااااااار وألماانياار  

  والاري  الاامل المان  جالتمييز ضاد النسااء والاتيار ف  مقريره  (86 األمرياليةر واأل جنتينر وجمفو ية  و يا
  والمقر   الخاةااااااة المانية ببي  األ اال وا ااااااتغثلفق جنساااااايار جما ف  ذلل ا ااااااتغثلفق ف   (87 عن  ومانيا

 .(88   اإعتداء العنس  عل  األ االر ف  مقريرها عن لامبياالبغاء وف  الموا  اإلجااية وليرها من موا

  

 76) A/HRC/46/34/Add.1. 

 77) A/HRC/47/28/Add.1. 

 78) A/HRC/47/43/Add.1. 

 79) A/HRC/47/36/Add.1. 

 80) A/HRC/46/31/Add.1. 

 81) A/HRC/46/26/Add.1. 

 82) A/HRC/48/59/Add.2. 

 83) A/HRC/47/28/Add.1. 

 84) A/HRC/47/28/Add.1. 

 85) A/HRC/46/35/Add.2. 

 86) A/HRC/46/37/Add.1–6. 

 87) A/HRC/47/38/Add.1. 

 88) A/HRC/46/31/Add.1. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/34/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/28/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/43/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/36/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/31/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/26/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/59/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/28/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/28/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/37/Add.1–6
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/38/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/31/Add.1
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 درء انتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات التي تطالها، واألمن وبواء السالم -5 

مناول مسااااا لة   ء انتفاكار ومعاواار اقوق اإلنساااااان  ل من المقر   الخاةاااااة المانية جالساااااالن   -83
يرااا  منا اااب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا الساااياقر  الثال   انتااار من عناةااار الح  ف  مساااتوى مم

   (90   والمقر  الخاص المان  جقضااااااااااايا األلليار ف  مقريره عن ليرليز ااااااااااتان(89 ف  ايا مفا  ل  نيوايثندا
  والمقر   الخاةااااة المانية  (91 والاري  الاامل المان  جالتمييز ضااااد النساااااء والاتيار ف  مقريره عن  ومانيا

وا ااااااتغثلفق جنساااااايار جما ف  ذلل ا ااااااتغثلفق ف  البغاء وف  الموا  اإلجااية وليرها من موا     ببي  األ اال
  والمقر  الخاص المان  جمس لة التاذيب وليره (92 اإعتداء العنس  عل  األ االر ف  مقريرها عن لامبيا

 .(93 ملديفمن ضروب المااملة والاقوبة القا ية أو الث نسانية أو المفينة ف  مقريريه عن 

 تقارير الفتابعة -6 

لاادم المقر  الخاااص المان  بتازيز الحقيقااة والااادالااة والعبر وضاااااااااااااامااانااار عاادم التكرا  مقريرين   -84
للمتاجاة عن ايا امه  ل  موند وأو ولواي وإ اااااااااااابانيا وبو وندي والمملكة المتحد  لبري انيا الاظم  وأيرلندا  

 .(94 الرمالية و ري إنكا

الاري  الاامل المان  جحاإر اإختااء القسااااااااااااري أو لير ال وع  مقريرًا عن مدابير متاجاة ولدم   -85
2017ولامبيا ف  عام  2016منايذ موةيامه الت  لدمفا جاد ايا ميه  ل  ألبانيا ف  عام 

 95). 

 التقارير عن رسائل الفكلوين بوليات -ج ا 

اةااة  ث ة مقا ير عن الر ااااللر بومير  مقرير عن  ل  لدم الماللاون بوإيار ف    ا  اإلجراءار الخ -86
 و   من  و ار معلد اقوق اإلنسااااان الت  يتناولفا هذا التقرير. ومضاااامن التقرير المقدم  ل  الدو   الساااا  اااة  

مرااااااااااااارين    30ازيران/يونياه و 1واأل باين الر اااااااااااااااالال الت  جااث بفاا جمي  الماللاين بوإياار ف  الاتر  ماا بين  
2020من عام  الالان /نوفمبر  

  ومضامن التقرير المقدم  ل  الدو   السااجاة واأل باين الر ااالل الت  جاث بفا  (96 
2021شااااااااااااابااط/فبراير    28و  2020 اانون األول/ يسااااااااااااامبر    1جمي  الماللاين بوإياار ف  الاتر  ماا بين  

  97 )   
  1لاتر  ما بين  والتقرير المقدم  ل  الدو   الالامنة واأل باين الر اااااااالل الت  جاث بفا جمي  الماللاين بوإيار ف  ا

2021أيا /مايو  31نذا /ما ا و
 98). 

  

 89) A/HRC/47/43/Add.1. 

 90) A/HRC/46/57/Add.1. 

 91) A/HRC/47/38/Add.1. 

 92) A/HRC/46/31/Add.1. 

 93) A/HRC/46/26/Add.1. 

 94) A/HRC/48/60/Add.1 وA/HRC/48/60/Add.2. 

 95) A/HRC/48/57/Add.1. 
 96) A/HRC/46/3. 

 97) A/HRC/47/3. 

 98) A/HRC/48/3. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/43/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/57/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/38/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/31/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/26/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/60/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/60/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/57/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/3
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/3
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/3
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ولدم ا نان من الماللاين بوإيار أيضاااًا مقا ير متضااامن مثاظار جرااا ن   ااااالل ُأ  ااالت و  و  مق   -87
  والمقر  الخاص المان   (99 مساااااالمفا وهما: المقر   الخاةااااااة المانية جحالة المدافاين عن اقوق اإلنسااااااان

 .(100 لم  وبالح  ف  مكوين جمميارجالح  ف  ارية التعم  الس

 تقارير أخرى  -دال 

لدم  اليد اللعنة التنسااااايقية لاجراءار الخاةاااااة مقريرًا عن أنرااااا ة المقر ين الخاةاااااين والخبراء   -88
المستقلين واألفرلة الااملة التاجاة لاجراءار الخاةة لمعلد اقوق اإلنسانر مضمن مالومار محد ة عن 

2020مالومار عن  نعااار الماللاين بوإيارر فرا ى و منظومةر ف  عام  و   (101 اإلجراءار الخاةة
 102) . 

ولدم المقر  الخاص المان  جقضايا األلليار مقريرًا مضمن موةيار  ان لد مقدم بفا أ ناء الدو     -89
ر  2020مرااارين الالان /نوفمبر    20و  19الالالالة عرااار  للمنتدى المان  جقضاااايا األلليارر المناقد  ف  يوم  

 .(103 ونظر ف  موضوع طخ اب الكراهية وو االل التواةل اإجتماع  واأللليارط

ولدم الاري  الاامل المان  جمساا لة اقوق اإلنسااان والراار ار عبر الو نية وليرها من مل ااسااار   -90
األعمال مقريرًا لدم ليه لمحة عامة عن المثاظار والر ااااااااااالل الراليساااااااااية الت  انبالقت عن الدو   التا ااااااااااة  
للمنتدى المان  جاألعمال التعا ية واقوق اإلنسانر ومناول موضوع طمن  انتفاكار اقوق اإلنسان المتتلة  

مراااااااااااااارين  18 ل    16جااألعماال التعاا ياة: ماتااح مسااااااااااااااتقبال مسااااااااااااااتادام للنااا والكو ابطر الاذي اناقاد من  
2020الالان /نوفمبر  

  الخامد ألمريالا الثمينية  . ولدم الاري  الاامل أيضااًا مقريرًا عن المنتدى اإللليم(104 
  11 ل     7ومن قااة الكااا يب  المان  جاااألعمااال التعااا يااة واقوق اإلنساااااااااااااااانر الااذي ُعقااد افتراضاااااااااااااايااًا من  

2020أيلول/ بتمبر 
 105). 

ولدمت المقر   الخاةااااااة المانية جاألشااااااالال المااةاااااار  للانتاااااارية والتمييز الانتااااااري و ره األجانب   -91
يتتااااال بذلل من ماتاااااب مقريرين عن مالافحة ممعيد النااية والنااية العديد  ومما  اااااار أخرى مسااااااهق ف    وما 

 . ( 106   شاال نا  األشالال المااةر  من الانترية والتمييز الانتري و ره األجانب وما يتتل بذلل من ماتب 

 لفةة عامة عن دورات مجلس حقوق اإلنسان -ثالثاا  

 ربعون الدورة السادسة واأل  -ألف 

ف  الدو   الساااا  اااة واأل باين من  و ار معلد اقوق اإلنساااانر لدم الماللاون بوإيار ف    ا    -92
ماللااًا بوإياار مواضاااااااااااااايمياة وأ بااة ماللاين بوإياار ل رياة   12أي    – 16اإلجراءار الخااةاااااااااااااااة وعاد هق  

تة   مقا يرهق السنوية وهق: –مخت 

  

 99) A/HRC/46/35/Add.1. 

 100) A/HRC/47/24/Add.1. 

 101) A/HRC/46/61. 

 102) A/HRC/46/61/Add.1. 

 103) A/HRC/46/58. 

 104) A/HRC/47/50. 
 105) A/HRC/47/39/Add.4. 

 106) A/HRC/48/77 وA/76/369. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/24/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/61
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/61/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/58
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/39/Add.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/77
http://undocs.org/ar/A/76/369
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وليره من ضاااروب المااملة والاقوبة القا اااية أو  المقر  الخاص المان  جمسااا لة التاذيب   •
 الث نسانية أو المفينة 

 المقر  الخاص المان  جحقوق األشخاص ذوي اإلعالة  •

المقر  الخاص المان  جمساااااااااااااا لة التزامار اقوق اإلنسااااااااااااااان المتالقة جالتمت  ببي ة نمنة  •
 ونظياة وةحية ومستدامة 

ة وما يتتااااال بفا من التزامار مالية  ولية  الخبير المساااااتقل المان  جم ا  الديون الخا جي •
أخرى عل  التمت  الكامل جحقوق اإلنساااااااانر وخاةاااااااة الحقوق اإجتمامية واإلتتاااااااا ية  

 والالقالية 

 المقر  الخاص المان  جحرية الدين أو الماتقد  •

المقر   الخاةاااااة المانية ببي  األ اال وا اااااتغثلفق جنسااااايار جما ف  ذلل ا اااااتغثلفق ف   •
 الموا  اإلجااية وليرها من موا  اإعتداء العنس  عل  األ اال  البغاء وف 

 والخبير  المستقلة المانية بتمت  األشخاص ذوي المف  جحقوق اإلنسان  •

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  الغذاء  •

 المقر   الخاةة ف  معال الحقوق الالقالية  •

 ن المقر   الخاةة المانية جحالة المدافاين عن اقوق اإلنسا •

المقر   الخاةااااة المانية بتازيز واماية اقوق اإلنسااااان والحريار األ ااااا ااااية ف   ااااياق   •
 مالافحة اإل هاب 

 المقر  الخاص المان  جقضايا األلليار  •

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية  و يا الرابية الديمقرا ية  •

 ية  يران اإل ثمية  المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو   •

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  ميانما   •

 الخبير المستقل المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  مال . •

وشااااا ق الخبير المسااااتقل المان  جحالة اقوق اإلنسااااان ف  جمفو ية أفريقيا الو اااا   ف  الحوا    -93
 و   .التااعل  الرلي  المستوى جر ن جمفو ية أفريقيا ال

وا اتم  المعلد  ل  مقرير شااوي جمخر المساتعدار أ ل  جه المقر  الخاص المان  جحالة اقوق   -94
 اإلنسان ف    ميريا.

 الدورة السابعة واألربعون  -باء 

ف  الدو   الساااااااااااااااجاة واأل باين من  و ار معلد اقوق اإلنسااااااااااااااانر لّدم الماللاون بوإيار البال    -95
 مقا يرهق السنوية وُهق: -بوإية مواضيمية و ث ة ماللاين بوإيار ل رية  ماللااً  18أي  - 21عد هق 

 المقر   الخاةة المانية جاإمعا  جاألشخاصر إ  يما النساء واأل اال •

 المقر   الخاةة المانية جالح  ف  التاليق •
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المقر   الخاةاااااة المانية جح   ل  نساااااان ف  التمت  ج عل  مساااااتوى ممالن من التاااااحة   •
 والاقلية البدنية 

 الاري  الاامل المان  جالتمييز ضد النساء والاتيار •

 المقر  الخاص المان  جحقوق اإلنسان للمفاجرين •

 المقر  الخاص المان  جالقضاء عل  التمييز ف  ا  األشخاص ذوي العذام وأفرا  أ رهق  •

 المقر  الخاص المان  جمس لة الاقر المدل  واقوق اإلنسان •

 المانية جالانو ضد المرأ  وأ باجه وعوا بهالمقر   الخاةة  •

الخبير المساتقل المان  جالحماية من الانو والتمييز القاالمين عل  أ ااا الميل العنسا    •
 والفوية العنسانية

 المقر   الخاةة المانية جحقوق اإلنسان للمرر ين  اخلياً  •

   أو ماسااً جإجراءار موجز  المقر  الخاص المان  جحاإر اإلعدام خا   القضاء أو •

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  ارية التعم  السلم  والح  ف  مكوين جمميار •

 الخبير المستقل المان  جحقوق اإلنسان والتضامن الدول  •

الاري  الاامل المان  جمساااااااااااا لة اقوق اإلنسااااااااااااان والراااااااااااار ار عبر الو نية وليرها من  •
 مل سار األعمال 

 ية الح  ف  ارية الرأي والتابير المقر   الخاةة المانية بتازيز واما •

 المقر  الخاص المان  جا تقثل القضا  والمحامين •

المقر   الخاةااة المانية جالسااالن الثال   انتاار من عناةاار الح  ف  مسااتوى مميراا   •
 منا ب وبالح  ف  عدم التمييز ف  هذا السياق 

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختوةية •

 اقوق اإلنسان ف    يترياالمقر  الخاص المان  جحالة  •

 المقر   الخاةة المانية جحالة اقوق اإلنسان ف  بيث وا •

 1967المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  األ ي الالس ينية المحتلة منذ عام   •

وا اااااتم  المعلد  ل  مقرير شااااااوي جمخر المساااااتعدار لدمه المقر  الخاص المان  جحالة اقوق   -96
 ما .اإلنسان ف  ميان

 الدورة الثاموة واألربعون  -ج ا 

من الماللاين بوإيار    17ف  الدو   الالامنة واأل باين من  و ار معلد اقوق اإلنساااااااااانر عري   -97
مقا يرهق   -ماللاًا بوإية مواضاااااايمية و ث ة ماللاين بوإيار ل رية  14أي   –ف    ا  اإلجراءار الخاةااااااة  

 السنوية  التال :

  شالال الرق المااةر ر جما ف  ذلل أ بابفا وعوالبفاالمقر  الخاص المان  ج •

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  التنمية  •
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المقر   الخاةااااة المانية جاأل ر الساااالب  لاجراءار القساااارية األاا ية عل  التمت  جحقوق   •
 اإلنسان

المقر  الخااص المان  جح  اإلنسااااااااااااااان ف  ميااه الراااااااااااااارب الما موناة وبحقاه ف  خادماار   •
  الترف التح

الاري  الاامل المان  جا اااتخدام المرمزلة و ااايلة إنتفاق اقوق اإلنساااان وإعالة مما  اااة   •
 ا  الراوب ف  مقرير متيرها

 المقر  الخاص المان  بتازيز الحقيقة والادالة والعبر وضمانار عدم التكرا   •

 الاري  الاامل المان  جاإاتعاا التاسا  •

 سن جعمي  اقوق اإلنسان الخبير  المستقلة المانية بتمت   با  ال •

 الخبير المستقل المان  جإلامة نظام عالم   يمقرا   ومنتو •

 لير ال وع  الاري  الاامل المان  جحاإر اإختااء القسري أو •

 المقر  الخاص المان  جاآل ا  المترمبة عل  اقوق اإلنساااااااااااان ف  اإل ا   الساااااااااااليمة بي ياً  •
 للموا  والناايار الخ ر 

 المقر  الخاص المان  جحقوق الراوب األةلية •

 الاري  الاامل المان  جالمنحد ين من أةل أفريق  •

المقر   الخاةاة المانية جاألشاالال المااةار  للانتارية والتمييز الانتاري و ره األجانب   •
 وما يتتل بذلل من ماتب

 اإلنسان ف   مبو ياالمقر  الخاص المان  جحالة اقوق  •

 الخبير المستقل المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية أفريقيا الو    •

 الخبير  المستقلة المانية جحالة اقوق اإلنسان ف  التومال •

وا ااااااااتم  المعلد  ل  مقرير شاااااااااوي ج اد  المسااااااااتعدار أ ل  جه المقر  الخاص المان  جحالة   -98
 اقوق اإلنسان ف  ميانما .
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 الفرفق

لفةنة عنامنة عن تقنارير الفكلوين بولينات في اإلنار اإلجراءات الخناصنننننننننة في   
 2021عام 

 فري  الخبراء الاامل المان  جالمنحد ين من أةل أفريق 

 الادالة البي ية وأامة المناخ والمنحد ون من أةل أفريق  :(A/HRC/48/78معلد اقوق اإلنسان   

الضااااااااارو   الملحة للتحرق الاو ي: الانتااااااااارية الّنظمية والارص الت  يتيحفا   :(A/76/302العممية الاامة  
 2021عام 

 قوق اإلنسانالخبير  المستقلة المانية بتمت  األشخاص ذوي المف  جح

اإلنعااار والنعااار والتحديار ونفاق المساااااتقبل: لمحة عامة   :(A/HRC/46/32معلد اقوق اإلنساااااان   
 عن الامل المتال  جالوإية

 الزيا    ل  البراايل :(A/HRC/45/12/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

 ماالعة الحواجز المولتية الت  يواجففا األشخاص ذوو المف  :(A/76/166العممية الاامة  

 الاري  الاامل المان  جاإاتعاا التاسا 

 اإاتعاا التاسا  المتتل جسيا ار المخد ار :(A/HRC/47/40معلد اقوق اإلنسان   

 اإاتعاا التاسا  :(A/HRC/48/55معلد اقوق اإلنسان  

 الاري  الاامل المان  جمس لة اقوق اإلنسان والرر ار عبر الو نية وليرها من مل سار األعمال

 التوجيفية جر ن األعمال التعا ية واقوق اإلنسان ف   نتفا الااشر : مقييق الاقد األولالمبا ا  

مقييق منايذ المساااااااااااتالمرين للمبا ا التوجيفية المتالقة    :(A/HRC/47/39/Add.1معلد اقوق اإلنساااااااااااان  
 نجاألعمال التعا ية واقوق اإلنسا

المبا ا التوجيفية جرااااااااااا ن األعمال التعا ية واقوق   :( A/HRC/47/39/Add.2معلد اقوق اإلنساااااااااااان  
 اإلنسان:   شا ار جر ن ضمان ااترام المدافاين عن اقوق اإلنسان

 و  المل ااااسااااار الو نية لحقوق اإلنسااااان ف  ميسااااير   :( A/HRC/47/39/Add.3معلد اقوق اإلنسااااان  
  بل اإنتتاف من انتفاكار اقوق اإلنسان المتتلة جاألعمال التعا ية

م  الخاامد ألمريالاا الثمينياة ومن قاة المنتادى اإلللي  :(A/HRC/47/39/Add.4معلد اقوق اإلنسااااااااااااااان  
 البحر الكا يب  المان  جاألعمال التعا ية واقوق اإلنسان

 الدو   التا اة للمنتدى المان  جاألعمال التعا ية واقوق اإلنسان  :( A/HRC/47/50معلد اقوق اإلنسان  

 اماالار اإ تالما  الدولية المتوافقة م  اقوق اإلنسان :(A/76/238العممية الاامة  

 المقر   الخاةة ف  معال الحقوق الالقالية

 والالقافة والحقوق الالقالية 19- وفيد :(A/HRC/46/34معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  موفالو :(A/HRC/46/34/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

 اإختثط الالقاف  والحقوق الالقالية :(A/76/178العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  التنمية

 الامل المناخ  عل  التايد الو ن  :(A/HRC/48/56معلد اقوق اإلنسان   

 الاثلة بين الح  ف  التنمية ومغير المناخ :(A/76/154العممية الاامة  

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/78
http://undocs.org/ar/A/76/302
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/ar/A/76/166
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/55
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/39/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/39/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/39/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/39/Add.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/50
http://undocs.org/ar/A/76/238
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/34/Add.1
http://undocs.org/ar/A/76/178
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/56
http://undocs.org/ar/A/76/154
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 المقر  الخاص المان  جحقوق األشخاص ذوي اإلعالة

مقرير ياري  ؤية المقر  الخاص المان  جحقوق األشاااااخاص    :(A/HRC/46/27معلد اقوق اإلنساااااان   
 ذوي اإلعالة

 اقوق األشخاص ذوي اإلعالة ف   ياق النزاع المسل . :(A/76/146العممية الاامة  

 لير ال وع  الاري  الاامل المان  جحاإر اإختااء القسري أو

 ااإر اإختااء القسري أو لير ال وع  :(A/HRC/48/57معلد اقوق اإلنسان   

متاجاة التوةااااااايار الت  لدمفا الاري  الاامل المان    :(A/HRC/48/57/Add.1معلد اقوق اإلنساااااااان  
 انون   12 ل     5جحاإر اإختااء القساااري أو لير ال وع  ف  مقريريه عن ايا ميه  ل  ألبانيا ف  الاتر  من 

 2017  هازيران/يونياا  19 ل    12( وإل  لااامبيااا من  A/HRC/36/39/Add.1   2016األول/ يساااااااااااااامبر 
 A/HRC/39/46/Add.1) 

 المقر   الخاةة المانية جالح  ف  التاليق

الح  ف  التاليق: األجاا  الالقالية للح  ف  التاليق أو الح  ف    :(A/HRC/47/32اإلنسااااان  معلد اقوق   
 التاليق جاعتبا ه اقًا  قالياً 

 ليقا  المفاجرين ف  التا :(A/76/158العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جمس لة التزامار اقوق اإلنسان المتتلة جالتمت  ببي ة نمنة ونظياة وةحية ومستدامة

اقوق اإلنسااان وأامة المياه الاالمية: ملو  المياهر وند   المياهر    :(A/HRC/46/28معلد اقوق اإلنسااان   
 والكوا   المتتلة جالمياه

الغذاء التااح  والمسااتدام: الحد من اآل ا  البي ية للنظق الغذاالية عل  اقوق   :(A/76/179العممية الاامة  
 اإلنسان

 المقر   الخاةة المانية جحاإر اإلعدام خا   القضاء أو جإجراءار موجز  أو ماسااً 

 م مل الماللاة جالوإيةر أنييد  اإماإ  ر ف  عملفا أ ناء مد  وإيتفا   :( A/HRC/47/33معلد اقوق اإلنسان    

 الزيا    ل  نيعيريا :(A/HRC/47/33/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

 مقرير ياري  ؤية المقر  الخاص :(A/76/264ة  العممية الاام

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  الغذاء

 مقرير ياري  ؤية المقر  الخاص :(A/HRC/46/33معلد اقوق اإلنسان   

 النظق الغذاالية واقوق اإلنسان :(A/76/237العممية الاامة  

ف   الخبير المساااااااااااااتقل المان  جم ا  الديون الخا جية للدول وما يتتااااااااااااال بفا من التزامار مالية  ولية أخرى 
 اإلنسانر وخاةة الحقوق اإلتتا ية واإجتمامية والالقاليةالتمت  الكامل جحقوق 

مختيف عبء الديونر ومن  نرااااااوء أامار الديون ون ا ها عل    :(A/HRC/46/29معلد اقوق اإلنسااااااان   
 اقوق اإلنسان:  و  و اإر مقدير العدا   اإالتمانية

  ةثح الفياللية الدولية للديون واقوق اإلنسان :(A/76/167العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  بتازيز واماية الح  ف  ارية الرأي والتابير 

 التضليل اإلعثم  وارية الرأي والتابير  :(A/HRC/47/25معلد اقوق اإلنسان   

 الادل بين العنسين وارية الرأي والتابير  :(A/76/258العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جالح  ف  ارية التعم  السلم  والح  ف  ارية مكوين جمميار

 مالانية اللعوء  ل  القضااااااااء جاعتبا ها عنتااااااارًا أ اااااااا ااااااايًا من   :(A/HRC/47/24معلد اقوق اإلنساااااااان   
 عناةر اماية الح  ف  ارية التعم  السلم  والح  ف  ارية مكوين جمميار 
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مثاظار جرااااااا ن الر ااااااااالل المر ااااااالة  ل  الحالومار    :(A/HRC/47/24/Add.1معلد اقوق اإلنساااااااان  
 والر و  الوا   

  نفاء  لثق اإلنترنت:  ري   ل  األمام :(A/HRC/47/24/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

 مبا ا موجيفية للمحامين لدعق التعماار السلمية :(A/HRC/47/24/Add.3معلد اقوق اإلنسان  

مما  اة الح  ف  ارية التعم  السالم  والح  ف  مكوين جمميار جاعتبا ها    :(A/76/222العممية الاامة  
 أمرا أ ا يا للنفوي جالادالة المناخية

المقر  الخاص المان  جاآل ا  المترمبة عل  اقوق اإلنساااان ف  اإل ا   الساااليمة بي يا للموا  والناايار الخ ر   
 والتخل  منفا

 الح  ف  الالق ف   ياق الموا  السمية :(A/HRC/48/61معلد اقوق اإلنسان   

 مراال  و   المنتعار البث تيالية ون ا ها عل  اقوق اإلنسان :(A/76/207العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جح   ل  نسان ف  التمت  ج عل  مستوى ممالن من التحة البدنية والاقلية

 أولويار الامل اإ تراميعية :(A/HRC/47/28معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  ليع   :(A/HRC/47/28/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

الحقوق المتالقة جالتاااااااااااااحة العنساااااااااااااية واإلنعابية: التحديار والارص خثل   :(A/76/172العممية الاامة  
 (19-جاالحة مري فيروا  و ونا  كوفيد

المقر   الخاةااة المانية جالسااالن الثال   انتاار من عناةاار الح  ف  مسااتوى مميراا  منا ااب وبالح  ف  
 هذا السياق عدم التمييز ف 

عرارون عامًا من مازيز واماية الح  ف  الساالن الثال : مقييق   :(A/HRC/47/43معلد اقوق اإلنساان   
 المنعزار والمض  ُلُدماً 

 الزيا    ل  نيوايلندا :(A/HRC/47/43/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

 التمييز ف   ياق السالن :(A/76/408العممية الاامة  

 المقر   الخاةة المانية جحالة المدافاين عن اقوق اإلنسان

 محذير نفاال : التفديد جقتل المدافاين عن اقوق اإلنسان ولتُلفق   :(A/HRC/46/35معلد اقوق اإلنسان   

مثاظار جرااااااا ن الر ااااااااالل المر ااااااالة  ل  الحالومار    :(A/HRC/46/35/Add.1معلد اقوق اإلنساااااااان  
 والر و  الوا    

 الزيا    ل  بيرو :(A/HRC/46/35/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

 ول ف  االة  نكا : ااتعاا المدافاين عن اقوق اإلنسااااااااااااااان لاترار  ويلة    :(A/76/143ة  العممية الاام
 اإمعاهار واألنماط ليما يتال  جا تخدام ااتعاا المدافاين عن اقوق اإلنسان لاترار  ويلة

 والمحامينالمقر  الخاص المان  جا تقثل القضا  

(ر الت  ير والتحديار  19- كوفيد  جاالحة مري الايروا التاج   :(A/HRC/47/35معلد اقوق اإلنسااان   
 الت  مواجه الادالة المستقلة

 مرا  ة المرأ  ف   لامة الادل :(A/76/142العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جحقوق الراوب األةلية

 ( 19- الراوب األةلية والتااف  من مري الايروا التاج   كوفيد   :( A/HRC/48/54معلد اقوق اإلنسان    

 اقوق الراوب األةلية :(A/76/202/Rev.1العممية الاامة  

 المقر   الخاةة المانية جحقوق اإلنسان للمرر ين  اخلياً 

 مساالل اإل الان واأل اض  والملكية ف   ياق الترريد الداخل   :(A/HRC/47/37معلد اقوق اإلنسان   

 اقوق اإلنسان للناااين  اخليا :(A/76/169العممية الاامة  
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 ول   يمقرا   ومنتوالخبير المستقل المان  جإلامة نظام  

 فاعًا عن معديد ماد ية األ راف من أجل التتاااااااادي لعاالحة   :(A/HRC/48/58معلد اقوق اإلنسااااااااان   
 ( والتحديار الاالمية األخرى 19-مري  و ونا  كوفيد

 ل  العمميااة  A/HRC/48/58مااذ ر  من األمااانااة الاااامااة محياال الو يقااة  :(A/76/153العمميااة الاااامااة  
 الاامة

 الخبير  المستقلة المانية جحقوق اإلنسان والتضامن الدول 

التضاامن الدول  ف  المسااعد  عل   عمال اقوق اإلنساان أ ناء   :(A/HRC/47/31معلد اقوق اإلنساان   
 ( وبادها19-جاالحة مري فيروا  و ونا  كوفيد

 و  أشاااالال التضاااامن الدول  ف   عمال اقوق اإلنساااان عل  أكمل وجه ف    :(A/76/176العممية الاامة  
 انادام األمن. ياق األمن اإلتتا ي و 

 المقر  الخاص المان  جالقضاء عل  التمييز ضد األشخاص ذوي العذام وأفرا  أ رهق

  (19- الت  ير لير المتنا اب لعاالحة مري فيروا  و ونا  كوفيد   :( A/HRC/47/29معلد اقوق اإلنساان   
 ف  األشخاص ذوي العذام وأفرا  أ رهق: األ باب العذ ية والاوالب و ريقة التااف 

 لعذام وأفرا  ُأ رهقمفمة لق مكتمل: التمييز ف  القانون ضد األشخاص ذوي ا  :( A/76/148العممية الاامة  

الاري  الاامل المان  جمساا لة ا ااتخدام المرمزلة و اايلة إنتفاق اقوق اإلنسااان وإعالة مما  ااة ا  الراااوب  
 ف  مقرير متيرها

 أ ر ا تخدام الخدمار الاسالرية واألمنية الخاةة ف  الامل اإلنسان    :( A/HRC/48/51معلد اقوق اإلنسان    

ن ا  المرمزلة والعفار الااعلة ذار التاااااالة جالمرمزلة والراااااار ار الاسااااااالرية    :(A/76/151العممية الاامة  
 قوق اإلنسانواألمنية الخاةة الت  مرا ق ف  أنر ة  لكترونية عل  ا

 المقر  الخاص المان  جحقوق اإلنسان للمفاجرين

مقرير عن  ااااابل التتااااادي لت  ير عمليار ةاااااّد المفاجرين برًا   :(A/HRC/47/30معلد اقوق اإلنساااااان   
 وبحرًا عل  اقوق اإلنسان

 عل  اقوق اإلنسان للمفاجرين   19- جاد عام ونتو الاام من العاالحة: م  ير  وفيد   :( A/76/257العممية الاامة   

 جقضايا األلليارالمقر  الخاص المان  

 خ اب الكراهية وو االل التواةل اإجتماع  واأللليار :(A/HRC/46/57معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  ليرليز تان :(A/HRC/46/57/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

موةااااااايار المنتدى المان  جقضاااااااايا األلليار ف   و مه الالالالة    :(A/HRC/46/58معلد اقوق اإلنساااااااان  
 لكراهية وو االل التواةل اإجتماع  واأللليارطعرر  جر ن موضوع طخ اب ا

األلليار والمرا  ة المتساوية والتنمية اإجتمامية واإلتتا ية وخ ة التنمية   :(A/76/162العممية الاامة  
 2030المستدامة لاام 

 جعمي  اقوق اإلنسانالخبير  المستقلة المانية بتمت   با  السن 

 التمييز ضد  با  السن والتمييز القاالق عل  السن :(A/HRC/48/53معلد اقوق اإلنسان   

 اقوق اإلنسان للمسنار: التقا   بين الريخوخة ونوع العند :(A/76/157العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جمس لة الاقر المدل  واقوق اإلنسان

التاااااندوق الاالم  للحماية اإجتمامية: التضاااااامن الدول  ف    :(A/HRC/47/36معلد اقوق اإلنساااااان   
 خدمة القضاء عل  الاقر 

 الزيا    ل  اإمحا  األو وب  :(A/HRC/47/36/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

 ا تمرا  الاقر:  يف يمالن للمساوا  الحقيقية أن مكسر الحلقار المارلة :(A/76/177العممية الاامة  
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 المقر  الخاص المان  جالح  ف  الختوةية

 الذ اء اإة ناع  والختوةيةر وختوةية األ اال :(A/HRC/46/37معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  المملكة المتحد  لبري انيا الاظم  وأيرلندا الرمالية   :( A/HRC/46/37/Add.1معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  فرنسا :(A/HRC/46/37/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

 الزيا    ل  ألمانيا :(A/HRC/46/37/Add.3معلد اقوق اإلنسان  

 الزيا    ل  الوإيار المتحد  األمريالية :(A/HRC/46/37/Add.4معلد اقوق اإلنسان  

 الزيا    ل  األ جنتين :(A/HRC/46/37/Add.5معلد اقوق اإلنسان  

 الزيا    ل  جمفو ية  و يا :(A/HRC/46/37/Add.6معلد اقوق اإلنسان  

  بل   ا   العواال  من ايث ةلتفا جالح  ف  الختوةية :(A/76/220العممية الاامة  

المااةاااار  للانتاااارية والتمييز الانتااااري وُ ره األجانب وما يتتاااال بذلل  المقر   الخاةااااة المانية جاألشااااالال 
ب من  ماتُّ

التمييز الانتاري و ره األجانب وا اتخدام التكنولوجيار الرلمية   :(A/HRC/48/76معلد اقوق اإلنساان   
 ف   نااذ الحدو  والفعر  

محا بة ممعيد النااية والنااية العديد  والمما  اار األخرى الت     :(A/HRC/48/77معلد اقوق اإلنساان  
ةاااار  من الانتاااارية والتمييز الانتااااري و ره األجانب وما يتتاااال بذلل من مساااااهق ف    ا   األشااااالال الماا

 ماتب 

الذ رى السااااااااااانوية الارااااااااااارين للملممر الاالم  لمالافحة الانتااااااااااارية والتمييز   :(A/76/434العممية الاامة  
 الانتري و راهية األجانب وما يتتل بذلل من ماتب

محا بة ممعيد النااية والنااية العديد  والمما  ااااااار األخرى الت  مساااااااهق ف    :(A/76/369العممية الاامة  
  ا   األشالال المااةر  من الانترية والتمييز الانتري و راهية األجانب وما يتتل بذلل من ماتب 

 المقر  الخاص المان  جحرية الدين أو الماتقد

مالافحة  ره اإل ثم/الكراهية معاه المسلمين ألجل القضاء عل    :(A/HRC/46/30معلد اقوق اإلنسان   
 التمييز والتاتب القاالمين عل  أ اا الدين أو الماتقد 

 ارية الاكر  :(A/76/380العممية الاامة  

المقر   الخاةااااااااة المانية ببي  األ اال وا ااااااااتغثلفق جنساااااااايًار جما ف  ذلل ا ااااااااتغثلفق ف  البغاء وف  الموا   
 اإلجااية وليرها من موا  اإعتداء العنس  عل  األ اال 

أ ر مري فيروا  و ونا عل  مختلو مظاهر بي  األ اال    :(A/HRC/46/31معلد اقوق اإلنسااااااااااااااان   
 وا تغثلفق جنسيًا 

 الزيا    ل  لامبيا :(A/HRC/46/31/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

الباد العنسااااااااااان  لث ااااااااااتغثل العنساااااااااا  لم اال وأهمية اعتما  نفف محو ه   :(A/76/144   العممية الاامة
 ال ال وشامل جنسانيا لمالافحته والقضاء عليه

 والفوية العنسانيةالخبير المستقل المان  جالحماية من الانو والتمييز القاالمين عل  أ اا الميل العنس  

 لانون اإل ما  :(A/HRC/47/27معلد اقوق اإلنسان   

 مما  ار اإ تباا  :(A/76/152العممية الاامة  

 المااةر ر جما ف  ذلل أ بابفا وعوالبفاالمقر  الخاص المان  ج شالال الرق 

 التلة بين الترر  وأشالال الرق المااةر  :(A/HRC/48/52معلد اقوق اإلنسان   

  و  العماعار اإلجرامية المنظمة ليما يتتل ج شالال الرق المااةر  :(A/76/170العممية الاامة  
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 المقر   الخاةة المانية بتازيز واماية اقوق اإلنسان والحريار األ ا ية ف   ياق مالافحة اإل هاب

أ ر  ااااايا اااااار ومما  اااااار مالافحة اإل هاب ومالافحة الت رف    :(A/HRC/46/36معلد اقوق اإلنساااااان   
  الانيف( عل  اقوق المرأ  والاتا  واأل ر 

ميق مراعامفا ف  أنراااا ة بناء القد ار  النفوي جحقوق اإلنسااااان من خثل ما  :(A/76/261العممية الاامة  
 والمساعد  التقنية ف  معال مالافحة اإل هاب عل  التاد الو ن  واإللليم  والاالم 

 المقر  الخاص المان  جمس لة التاذيب وليره من ضروب المااملة أو الاقوبة القا ية أو الث نسانية أو المفينة

 فاالية   و  الدول ومتاجاة الر االل و لبار الزيا    :(Corr.1و A/HRC/46/26معلد اقوق اإلنسان   

 الزيا    ل  ملديف :(A/HRC/46/26/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

المسااااااااءلة عن التاذيب وليره من ضاااااااروب المااملة أو الاقوبة القا اااااااية أو   :(A/76/168العممية الاامة  
 الث نسانية أو المفينة

 واأل االالمقر   الخاةة المانية جاإمعا  جاألشخاصر إ  يما النساء 

 منايذ مبدأ عدم الماا بة  :(A/HRC/47/34معلد اقوق اإلنسان   

 أوجه التقا   بين امعا  العماعار المحظو   جاألشخاص وبين اإل هاب :(A/76/263العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  بتازيز الحقيقة والادالة والعبر وضمانار عدم التكرا  

المسااءلة: مقاضاا  وماا بة المسالولين عن اإنتفاكار العسايمة   :(A/HRC/48/60معلد اقوق اإلنساان   
 لحقوق اإلنسان واإنتفاكار العسيمة للقانون الدول  اإلنسان  ف  عمليار الادالة اإنتقالية 

  ل  موند وأو ولواي وإ بانيامتاجاة الزيا ار  :(A/HRC/48/60/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

متااااجااااة الزياااا ار  ل  بو ونااادي والمملكاااة المتحاااد     :( A/HRC/48/60/Add.2معلد اقوق اإلنسااااااااااااااااان  
 لبري انيا الاظم  وأيرلندا الرمالية و ري إنكا

مدابير الادالة اإنتقالية وماالعة مر ة اإنتفاكار العسااااايمة لحقوق اإلنساااااان   :(A/76/180العممية الاامة  
 والقانون الدول  اإلنسان  المرمكبة ف  السيالار اإ تاما ية

 المقر   الخاةة المانية جاأل ر السلب  للتدابير القسرية اإنارا ية ف  التمت  جحقوق اإلنسان

 التدابير القسرية اإنارا ية: مافومفا وأنواعفا وختاالتفا   :( Corr.1و   A/HRC/48/59معلد اقوق اإلنسان    

 الزيا    ل  ل ر  :(A/HRC/48/59/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

 الزيا    ل  جمفو ية فنزويث البولياا ية :(A/HRC/48/59/Add.2معلد اقوق اإلنسان  

العفار المساااااااااااتفدفة جالتدابير القسااااااااااارية اإنارا ية: المافوم والا ار    :(A/76/174/Rev.1العممية الاامة  
 والمعموعار الضمياة

 المقر   الخاةة المانية جمس لة الانو ضد المرأ  وأ باجه وعوا به

اإلتتااااااااب بوةااااااااه انتفاكًا خ يرًا ومنفعيًا ووا ااااااا  الن اق    :(A/HRC/47/26معلد اقوق اإلنساااااااان   
 لحقوق اإلنسانر وجريمة ومظفرًا من مظاهر الانو العنسان  ضد النساء والاتيارر و بل مناه

  ا  للترااااااااااارياار المتالقة جاإلتتااااااااااااب  القانون    :(A/HRC/47/26/Add.1معلد اقوق اإلنساااااااااااان  
 النموذج  جر ن اإلتتاب( 

 مقييق مبا    مرا بة جراالق لتل اإلنا  :(A/76/132العممية الاامة  

 مياه الررب الم مونة واقه ف  خدمار الترف التح المقر  الخاص المان  جح  اإلنسان ف  

  2023 ل   2020خ ة و ؤية للوإية من  :(A/HRC/48/50معلد اقوق اإلنسان   

 الرراكة م  المنظمار :(A/HRC/48/50/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

مخا ر مسااالي  وأْمَولة المياه وأ ر ذلل عل  ا  اإلنساااان ف  الحتاااول عل    :(A/76/159العممية الاامة  
 ف  خدمار الترف التح  مياه الررب الم مونة واقه
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 الاري  الاامل المان  جالتمييز ضد النساء والاتيار

اقوق المرأ  والاتا  المتالقة جالتااااااحة العنسااااااية واإلنعابية ف    :(A/HRC/47/38معلد اقوق اإلنسااااااان   
 أولار األامار 

 الزيا    ل   ومانيا :(A/HRC/47/38/Add.1معلد اقوق اإلنسان  

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  بيث وا

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف  بيث وا :(A/HRC/44/55اإلنسان  معلد اقوق  

 االة اقوق اإلنسان ف  بيث وا :(A/76/145العممية الاامة  

 اقوق اإلنسان ف   مبو ياالمقر   الخاةة المانية جحالة 

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف   مبو يا :(A/HRC/48/79معلد اقوق اإلنسان   

 الخبير المستقل المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية أفريقيا الو   

التقرير السااااانوي عن االة اقوق اإلنساااااان ف  جمفو ية أفريقيا    :(A/HRC/48/81معلد اقوق اإلنساااااان   
 الو   

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية  و يا الرابية الديمقرا ية

التقرير الساااااانوي عن االة اقوق اإلنسااااااان ف  جمفو ية  و يا    :(A/HRC/46/51معلد اقوق اإلنسااااااان   
 الرابية الديمقرا ية

 را يةاالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية  و يا الرابية الديمق :(A/76/392العممية الاامة  

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف    يتريا

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف    يتريا :(A/HRC/47/21معلد اقوق اإلنسان   

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية  يران اإل ثمية 

التقرير السااااااانوي عن االة اقوق اإلنساااااااان ف  جمفو ية  يران   :(A/HRC/46/50معلد اقوق اإلنساااااااان   
 اإل ثمية

 االة اقوق اإلنسان ف  جمفو ية  يران اإل ثمية :(A/76/160العممية الاامة  

 الخبير المستقل المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  مال 

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف  مال   :(A/HRC/46/68اإلنسان  معلد اقوق  

 المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  ميانما  

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف  ميانما   :(A/HRC/46/56معلد اقوق اإلنسان   

 االة اقوق اإلنسان ف  ميانما   :(A/76/314العممية الاامة  

 1967المقر  الخاص المان  جحالة اقوق اإلنسان ف  األ اض  الالس ينية المحتلة منذ عام 

االة اقوق اإلنسااااان ف  األ ي الالساااا ينية المحتلةر جما فيفا   :(A/HRC/47/57معلد اقوق اإلنسااااان   
 القدا الرر يةر م  التر يز عل  الوض  القانون  للمستو نار 

 1967االة اقوق اإلنسان ف  األ اض  الالس ينية المحتلة منذ عام  :(A/76/433العممية الاامة  

 المستقلة المانية جحالة اقوق اإلنسان ف  التومال الخبير 

 التقرير السنوي عن االة اقوق اإلنسان ف  التومال :(A/HRC/48/80معلد اقوق اإلنسان  

 A/HRC/48/80مذ ر  من األمانة محيل العممية الاامة  ل  التقرير  :(A/76/155العممية الاامة  
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