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 مقدمة  -أولا  

م هذا التقرير عماًل بقرار الجمعية العامة   -1 ، ويتضمممممممممن ا ممممممممتعرا ممممممممًا عامًا ألنشمممممممم ة 141/48ُيقدَّ
المتحدة السمممممممامية لحقون اانسمممممممان  المفو ممممممميةا،  ي المقر و ي الم دان،  جري  ي الفترة  مفو مممممممية األمم  

وُيعزى ال ول المعدَّل للفترة المشمممممممممولة بالتقرير إلى  .  2021آذار/مارس    15إلى    2020تموز/يوليه    1 من
على العمل    ويسمملا التقرير الضممو .  ا1 التغ ر الذي حدث  ي برنامج العمل السممنوي لمجلح حقون اانسممان

.  2021-2018الذي ا ممُ ل ب به  ي إرار األولوياا الموا مميعية المحددة  ي خ ة إدارة المفو ممية للفترة  
ا، ينبغي قرا ة التقرير بالتزامن مب تقرير المفو ممممة  19-ونظرًا لسممممميان جارحة مرو   روس اورونا   و  د

يممًا  وليمًا لتمر  ر الجمارحمة على حقون  المقمدم إلى الجمعيمة العمامة، الذي تضمممممممممممممممن تق  2020السمممممممممممممماميمة لعمام  
 .ا2 اانسان  ي جميب  نحا  العالم

وجودًا م دانيًا لحقون اانسممممممممممممان  ي جميب  نحا    94، اان للمفو ممممممممممممية  2021و ي آذار/مارس   -2
 العالم.

ال تزال تؤ ر على  نشمممم ة المفو ممممية،  ألن هذ  األخ رة وا مممل     19-و ي ح ن  ن جارحة او  د -3
واليتها بنشممممممماف،  تريف  بمرونة مب الظروف الجديدة، بسمممممممبل منها ر مممممممد حقون اانسمممممممان عن بعد وتقديم  

وقدم  المفو ممية المشممورة  ي الوق  المنا مم  بشممرن  .  المسمماعدة التقنية والدعم لبنا  القدراا عبر اانترن 
اتية قارمة على األدلة  ، وقدم  خياراا  مممميا مممم19-اال ممممتجاباا القارمة على حقون اانسممممان لجارحة او  د

لحماية وتعزيز حقون اانسممممممممممان  ي عملية التعا ي من الجارحة، بما  ي ذلذ من خالل مذاراا إر ممممممممممادية  
بشمممرن المسمممارل المتعلقة بالح ز المدني، واالحتجاز، والشمممعو  األ ممملية، والمهاجرين، واألقلياا، والنسممما ،  

لم ل الجنسمي ومغايري الهوية الجنسمانية وحاملي  مفاا  والتم  ز العنصمري، والمللياا والملل  ن ومزدوجي ا
الجنسممممم ن، وابار السمممممن، واأل ممممم اا ذوي ااعاقة، واألعمال التجارية وحقون اانسمممممان، والحصمممممول على  

 .ا3 اللقاحاا، وحاالا ال وارئ 

ودعم  المفو ممممية  يضممممًا ا ممممتمرار عمل آلياا حقون اانسممممان واال مممم ال  بوالياتها، عن بعد   -4
 م تلا، متجنبة بذلذ اللغراا  ي مجال الحماية.وبشكل 

وعلى مدار السمممممنة التي  عقب  عرو األم ن العام    ممممممى الت لعاا  دعوة إلى العمل من  جل   -5
حقون اانسممممممممان ،  خذا المفو ممممممممية تضمممممممم لب بدور مرازي  ي إرالن مبادراا ا ممممممممتراتيجية  ي مجاالتها  

وعمل األم ن العام  .   ممعة الن ان  ي منظومة األمم المتحدةالموا مميعية السممبعة، مدعومة ببنية مؤ ممسممية وا
المسمممماعد لحقون اانسممممان  ي المقر عن ال  مب األم ن العام المسمممماعد للتنسمممم ق اال ممممتراتيجي  ي المكت   
التنف ممذي ليم ن العممام من  جممل تيممادة تفع ممل الممدعوة إلى العمممل، بممما  ي ذلممذ عن رريق تيممادة الحواراا  

سممممممممممممق ن الم يم ن من  جل موا مممممممممممملة النهوو برهداف الدعوة إلى العمل على الصممممممممممممع د  ااقليمية مب المن
وترا ق  الجهود المرازة الرامية إلى تول د مشمممماراة جماوية ومسممممتدامة لمنظومة األمم المتحدة مب  .  الم داني

 التوا ل مب الدول األعضا  والمجتمب المدني لزيادة الوعي بالدعوة إلى العمل.

__________ 

 . PRST OS/14/1و PRST OS/13/1انظر بياناا رريح مجلح حقون اانسان  ا1 
 .A/75/36 ا2 
الصممادرة عن مفو ممية حقون اانسممان متاحة  ي الرابا    19-المذاراا اار ممادية المتعلقة بحقون اانسممان  ي  مميان جارحة او  د ا3 

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx التالي 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
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 الفووةةة السامةة أنشطة -ثانةاا  

 اآللةات الدولةة لحقوق اإلنسان  -ألف 

 هيئات الفعاهدات  -1 

بسممب  الجارحة، نقل  ه تاا المعاهداا العشممر التي تدعمها المفو ممية السممامية لحقون اانسممان   -6
منها  وواجه  عند تيامها بذلذ عدة تحدياا تشممممممممغ لية،  .  الرل ر من األعمال التي هي مكلفة بها إلى اانترن  

 محدودية المنصممممممماا االرترونية المتاحة بترجمة  ورية، والتعق داا الرامنة  ي جدولة االجتماعاا عبر اانترن  
بالعمل عن   بسممب  التشممت  الجغرا ي الوا ممب ليعضمما ، والترالية اا مماتية التي يتربدها ال برا  تيما يتعلق

وتقر المفو مة السمامية بالتزام  .  بعد، وقضمايا الو مول الرا ي لل برا  واأل م اا ذوي ااعاقة والمسماعدين
 . وتفاني ه تاا المعاهداا  ي تمك ن ا تمرار عمل المنظومة  ي ظروف  عبة لم يسبق لها مل ل

  19- رتبة على جارحة او  د وباا مما ة إلى إ ممدار إر مماداا  ي الوق  المنا مم  بشممرن ا  ار المت -7
 ي مجال حقون اانسان، ا تعر   ه تاا المعاهداا، على اانترن ، تقارير    دول  رراف، ونظرا  

  106و مممممممممممممجل  الجنة المعنية بحاالا االختفا  القسمممممممممممممري  .  بالغًا  رديًا واعتمدا تعليق ن عام ن  175 ي 
 رلباا جديدة الت اذ إجرا اا عاجلة.

  -واًل، منها إ  وبيا وإ مموات ني والبرازيل وبل ز وبنما وترامانسممتان وتشمماد وتيمور  ودعم  المفو ممية د -8
وجمهورية مولدو ا وزامبيا و مممممممممان   نسمممممممممن  وجزر غرينادين و مممممممممان  ا تح ونيفح والصمممممممممومال    ليشمممممممممتي

اريرها  وغواتيمماال واو ممممممممممممممتماريكما وا نيما ونمام بيما والنيجر وهنمدوراس والواليماا المتحمدة األمريكيمة،  ي إعمداد تقم
وبدعم من المفو مية، اعتر   المكسميذ باختصماا اللجنة المعنية بحاالا االختفا     .ا4 له تاا المعاهداا

القسممممممممممممري  ي تلقي الشممممممممممممكاوى الفردية، و ممممممممممممدق  توغو على االتفاتية الدولية لحماية حقون جميب العمال  
ق باتفاتية حقون ال فل بشمممممرن المهاجرين و  راد   مممممرهم، و مممممدق  تيجي على البروتواول االختياري الملح

بيب األرفال وا متغالل األرفال  ي البغا  و ي المواد ااباحية وهي  ي المرحلة النهارية من التصمديق على  
 البروتواول االختياري التفاتية حقون ال فل بشرن ا تراك األرفال  ي المنازعاا المسلحة.

المشممممارا ن الذين ع نهم رريح الجمعية العامة  ي الدورة  وقدم  المفو ممممية الدعم إلى الميسممممرين   -9
 الرابعة والسبع ن للجمعية للنظر  ي حالة نظام ه تاا المعاهداا.

ودعم  المفو ممممممممممية خمسممممممممممة مؤتمراا للدول األرراف ُعق دا النت ا   عضمممممممممما  اللجنة المعنية   -10
، ولجنة حقون ال فل، ولجنة حقون  بحقون اانسمممممممممان، واللجنة المعنية بالقضممممممممما  على التم  ز  مممممممممد المر ة 

األ مممممممم اا ذوي ااعاقة، واللجنة الفروية لمنب التعذي  وغ ر  من  ممممممممرو  المعاملة  و العقوبة القا ممممممممية  
 الالإنسانية  و المه نة.  و

 مجلس حقوق اإلنسان  -2 

من خالل ررارق ا ترا مممممممية وهج نة مبتررة، دعم  المفو مممممممية مجلح حقون اانسمممممممان  ي عقد   -11
و ممممممممل  هذ  الدوراا مناقشمممممممت ن عاجلت ن، إحداهما بشمممممممرن  انتها اا حقون اانسمممممممان  .  ربب دوراا عادية 

الحالية ذاا ال ابب العرقي، ومسممممممممممرلة العنصممممممممممرية البن وية، ووحشممممممممممية الشممممممممممررة، والعن  الممارس  ممممممممممد  
ورة ا ممتلنارية و يدا  يضممًا عقد د.  االحتجاجاا السمملمية ، واألخرى بشممرن حالة حقون اانسممان  ي ب الروس

 بشرن آ ار األزمة  ي ميانمار على حقون اانسان.

__________ 

 عاماً.   30اانسان، الذي ترخر   ي تشرين األول/  توبر، قدم  الحكومة االتحادية الصومالية تقريرها األول إلى اللجنة المعنية بحقون   ا4 
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ودعم  المفو ممممممممية  يضممممممممًا جهود ررا ممممممممة مجلح حقون اانسممممممممان من  جل ات اذ تداب ر للرفا ة   -12
واعتماد بيان للرريح بشممرن آ ار  ا5 وتحسمم ن   ممال   عمل الفريق اال ممتشمماري التابب لمجلح حقون اانسممان

  .ا6 على حقون اانسان 19- زمة او  د

وقدم  ممندون التبرعاا اال ممتتماني لتقديم المسمماعدة التقنية لدعم مشمماراة  قل البلدان نمًوا والدول   -13
ود  الجزرية الصمممممممغ رة النامية  ي  عمال مجلح حقون اانسمممممممان دوراا لبنا  القدراا عبر اانترن  إلى الو  

و تاح مكت  المسمممماعدة  .  بلداً  33مسممممؤواًل حكوميًا من    71الصممممغ رة، وال  مممميما دورتان تمه ديتان حضممممرهما 
 . التابب لمجلح حقون اانسان مشاوراا ا ترا ية للو ود الصغ رة المشاراة  ي دوراا المجلح

  السممودان  ودعم  المفو ممية ه تاا التحق ق التي الفها المجلح، خا ممة بشممرن بوروندي وجنو  -14
البوليفاريةا واليمن، وبشممممممممممممرن الحالة  ي اا مممممممممممماي  ي  -والجمهورية العربية السممممممممممممورية و نزويال  جمهورية  

وعلى الرغم من الو ممممب المالي العام المعقد،  نشممممرا المفو ممممية قدراا لبد   .  جمهورية الرونغو الديمقرارية
  .ا7 عمل البعلة المستقلة لتقصي الحقارق  ي ل بيا

 تعراض الدور  الشامل الس -3 

 مممممممممماعدا المفو ممممممممممية  ي اعتماد المجلح نتارج اال ممممممممممتعراو الدوري الشممممممممممامل  ي تموز/يوليه   -15
، وعقد دوراا هج نة للفريق العامل المعني باال ممممممممتعراو  2021و ي آذار/مارس    2020و يلول/ ممممممممبتمبر  

ولمتابعة عملياا االعتماد،    .2021واانون اللاني/يناير    2020الدوري الشمممممامل  ي تشمممممرين اللاني/نو مبر  
 وجه  المفو ة السامية ر ارل إلى وزرا  ال ارجية و قًا للممار ة المعتادة.

و ممممماعدا المفو مممممية الحكوماا والمؤ مممممسممممماا الورنية لحقون اانسمممممان والمجتمب المدني و  رقة  -16
 ي إ مممممممموات ني وتشمممممممماد  األمم المتحدة الق رية  ي إعداد تقارير لال ممممممممتعراو الدوري الشممممممممامل، بما  ي ذلذ  

. والجمهورية العربية السممورية ورواندا والسممودان و مميشمم ل والصممومال ولبنان ول بريا ومالوي ونام بيا والنيجر 
ودعم  المفو ية  يضًا خ ة ورنية  ي تشاد لتنف ذ التو ياا المنبلقة عن اال تعراو وخ ة ورنية  ي 

 البرازيل لر د التنف ذ.

للمساعدة المالية والتقنية  ي تنف ذ اال تعراو الدوري الشامل المفو ية    ومّكن  ندون التبرعاا -17
من اال ممممممممتجابة ل لباا المسمممممممماعدة المقدمة من الدول تيما يتعلق بتو ممممممممياا محددة لال ممممممممتعراو الدوري  

 الشامل.

وإلى جممممانمممم  االتحمممماد البرلممممماني الممممدولي والمنظمممممة الممممدوليممممة للفرانرو ونيممممة والرومنولمممم ، نظمممم    -18
و مممممممممية  نشممممممممم ة على اانترن  لتعزيز قدرة البرلمان  ن على االن راف  ي عملية اال مممممممممتعراو الدوري  المف

وزادا المفو مممممية  يضمممممًا من تعاونها مب المؤ مممممسممممماا الورنية لحقون اانسمممممان والمنظماا غ ر  .  الشمممممامل
 . الحكومية خالل جميب مراحل العملية

لمشممممورة إلى ر  مممما  اياناا األمم المتحدة بشممممرن لتقديم ا ا8 و  ممممدرا المفو ممممية توج هاا عملية -19
 .  يفية اال تفادة من عملية اال تعراو الدوري الشامل على الصع د الق ري إلى  قصى حد

__________ 

 .PRST OS/14/2و PRST OS/14/1انظر  ا5 
 .PRST 43/1 ا6 
 .43/39انظر قرار مجلح حقون اانسان  ا7 
 .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_Practical_Guidance.pdfمتاح  ي  ا8 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_Practical_Guidance.pdf
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 اإلجراءات الخاصة  -4 

إجراً  خا ًا  ي عملياا األمم المتحدة، بما  ي ذلذ  ي مجاالا   55دعم  المفو ية مشاراة   -20
ويمكن  .  ، والسممممممممممممممالم واألمن، وبنما  السممممممممممممممالم، وخ مة الوقمايمة2030التنميمة المسممممممممممممممتمداممة لعمام  تنف مذ خ مة 

  A/HRC/46/61على ا ممممممممممممممتعراو عمممام ألنشمممممممممممممم مممة وإنجمممازاا المكلف ن بواليممماا  ي الو يقت ن   االرال 
ا متعراو عام ال متنتاجاتهم    A/HRC/46/24ويرد  ي تقرير األم ن العام  .  A/HRC/46/61/Add.1و

الممتمممممممالمي   .  وتممو ممممممممممممممميممممممماتممهممم الشمممممممممممممممبممكممي  الممممموقممب  عممممملممهممم  ممي  لممتمممممممر مم ممر  عمملممى  ممملمملمممممممة  االرممال   ويمممممكممن 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Making-a-difference.aspx  .   ودعممممممممممممممممممممممم

 المفو ية  يضًا اللجنة التنسي ية لإلجرا اا ال ا ة.

المشممممورة  ودعم  المفو ممممية المكلف ن بوالياا  ي إرار ااجرا اا ال ا ممممة  ي و ممممب األدواا و  -21
19-الالزمة للتصدي لتحدياا حقون اانسان المتصلة بجارحة او  د

 .ا9 

و ي ح ن  ن عدة  نشمم ة  ممدر بها ترلية لم يتسممن ال يام بها بسممب  الق ود المتصمملة بالجارحة،   -22
 ألن المفو مممممممية، ا مممممممتجابة للظروف اال مممممممتلنارية،  ممممممماعدا المكلف ن بوالياا على تر ية   مممممممال   عملهم  

 . التحدياا النا تة عن التحول إلى العمل اال ترا ي ومواجهة

 متابعة عفل آلةات حقوق اإلنسان  -5 

  دعم  المفو ممية  عمال الجمعية العامة  ي دورتها ال امسممة والسممبع ن، وال  مميما  عمال اللجنة اللاللة  - 23
د تح  مسؤولية المفو ية وعقدا    81التي نظرا  ي    .تحاور مب آلياا حقون اانسانجلسة  65تقريرًا  ُع 

ومن خالل برنمامج بنما  القمدراا له تماا المعماهمداا، نظمم  المفو مممممممممممممميمة دوراا تمدريبيمة عن بعد   -24
لتعزيز آلياا التنسممم ق الورنية وو مممب خ ا عمل للتنف ذ ور مممد التقدم المحرز من خالل مؤ مممراا حقون  

 . اانسان و هداف التنمية المستدامة

المفو ية المساعدة  ي إنشا   و تعزيز آلياا ورنية لإلبالغ والمتابعة  ي الجبل األ ود  وقدم    -25
 . وجمهورية الرونغو الديمقرارية و يش ل و ربيا

و رلق  المفو ممممممممية الفهرس العالمي لحقون اانسممممممممان الجديد، وهو قاعدة بياناا تتضمممممممممن   لر   -26
وتمّكن الفهر مة الموا ميعية للمحتوى، بدعم من الذاا     .ا10 تو مية من آلياا حقون اانسمان  170  000 من

 .  اال  ناعي، من إجرا  عملياا بح ، ملاًل بحس  الفتة المعنية ومو و  حقون اانسان وهدف التنمية المستدامة 

مم  عن رريق الصممممممممممممممنمدون ال ماا المنشممممممممممممممر بموجم  الممادة   -27 من البروتواول االختيماري   26وقُمدّ 
  وغ ر  من  مممممرو  المعاملة  و العقوبة القا مممممية  و الالإنسمممممانية  و المه نة من  التفاتية مناهضمممممة التعذي

 مشروعًا لدعم ا لياا الوقارية الورنية  ي تسب دول  رراف. 12 إلى

مب الجهمماا الفمماعلممة الممدينيممة   Faith4Rights#وقمماممم  المفو مممممممممممممميممة بتجريمم  مجموعممة  دواا   -28
، ونظم   حدا ًا  مممممممممهرية للتعلم ب ن النظرا  مب تحال  األمم  ا11 المعاهدااوااجرا اا ال ا مممممممممة وه تاا  

المتحدة للحضممممماراا والمكت  المعني بمنب اابادة الجماوية وبالمسمممممؤولية عن الحماية، وذلذ متابعة للتعهد  
 تحدة.بالتعاون مب األمم الم 19-العالمي للجهاا الفاعلة والمنظماا الدينية بشرن التصدي لجارحة او  د

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspxانظر   ا9 
  .https //uhri.ohchr.orgانظر   ا10 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspxانظر   ا11 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://uhri.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx


A/HRC/47/54 

GE.21-05970 6 

 صواديق العفل اإلنساني  -6 

، قدم  مممندون األمم المتحدة اال مممتتماني للتبرعاا من  جل مكا حة   مممكال الرّ ن  2020 ي عام   -29
و ي إرار  .  بلدًا لدعم إعادة تره ل  محايا   مكال الرن المعا مرة 28مشمروعًا  ي   31المعا مرة منحًا إلى  

 ممحية  47  000منحة لمسمماعدة   لر من  180ذي ، ُقدّ م    ممندون األمم المتحدة للتبرعاا لضممحايا التع
م   .  بلداً   79من  محايا التعذي   ي  منحة راررة إ ماتية لال متجابة ألزماا محددة، بما  ي ذلذ    16وُقدّ 

 .19- ي  يان جارحة او  د

 التوفةة  -باء 

 وأهداف التوفةة الفستدامة  2030خطة التوفةة الفستدامة لعام  -1 

، وبناً  على دعوة األم ن العام إلى العمل، الف  المفو ممممية تعاونها مب  19-ارحة او  دخالل ج -30
  الدول األعضمما  واياناا األمم المتحدة ومملل ها، بما  ي ذلذ المنسممقون الم يمون والمجتمب المدني، لتقديم

  اانسمممممممان والمراوية للفوارن ب ناالقتصمممممممادية القارمة على حقون    -  المشمممممممورة بشمممممممرن اال مممممممتجاباا االجتماوية
والجدير بالمالحظة  ن المفو مممية نسمممق   يضمممًا الجهود المبذولة على ن ان المنظومة ل ياس  .  الجنسممم ن للجارحة 

و مل ذلذ و ب قارمة مرجعية .  ما ال تجاباا األمم المتحدة والدول للجارحة من   ر على حقون اانسان
19-االقتصادية لجارحة او  د - جاباا البلدان االجتماويةلنهج قارم على حقون اانسان إزا  ا ت

 .ا12 

وقدم  المفو ممممممممية الدعم إلى االتحاد الرو ممممممممي و وارانيا وبورا نا  ا ممممممممو وب رو والجبل األ مممممممود   -31
وجمهورية مولدو ا والسمممملفادور و ممممربيا وراجيكسممممتان والفلب ن واابو   ردي وا نيا ول بريا، واذلذ إلى دولة  

على الفتاا األ لر  ممممعفًا،   19-،  ي جهودها الرامية إلى معالجة   ر جارحة او  دا13 و و لسمممم  ن واو مممم
و جرا  .  بسممممممممممممبل منها تقديم الدعم التقني العتماد نهج قارم على حقون اانسممممممممممممان  ي التعامل مب البياناا

علقة بالفتاا   يضممممممًا تحل الا ق رية محددة الهدف ترمي إلى تعزيز البياناا والتو ممممممياا السمممممميا مممممماتية المت
 المحرومة المتر رة بشكل غ ر متنا   بالجارحة  باراغواي و ربيا وا نياا.

ونشمممممممرا المفو مممممممية، من خالل  مبادرة تلبية االحتياجاا المفاجتة ، خبرا   ي االقتصممممممماد الرلي   -32
المسمماواة  ي   لتقديم تحل الا حقون اانسممان ال ممتراتيجياا التنمية المسممتدامة، ملاًل بشممرن معالجة  وجه عدم

تصمممممممميم نظم الحماية االجتماوية   وارانياا، وبشمممممممرن الح ز المالي للو ا  بااللتزاماا األ ممممممما مممممممية المتعلقة  
بالحقون االقتصمممادية واالجتماوية واللقاتية  األرجنت ن والرام رون وامبودياا، وبشمممرن االنتعاص االقتصمممادي  

ة األمم المتحدة للمسمماواة ب ن الجنسمم ن وتمك ن المر ة  ودخل  المفو ممية  ي  ممرا ة مب ه ت.  الشممامل  زامبياا
 ه تة المر ةا ومنظمة األمم المتحدة لل فولة  ال ونيسيةا  ي غر  وو ا   ري يا لتقديم تقارير تق يمية عما  

 . من آ ار على م تل  جوان  حياة السكان المتضررين 19- ان ألزمة او  د

  لمجلح حقون اانسممممان تيما ب ن الدوراا للحوار والتعاون  ودعم  المفو ممممية عقد االجتما  اللال  -33
 ، واان مو ممموعه 2021اانون اللاني/يناير   14 ي    2030بشمممرن حقون اانسمممان وخ ة التنمية المسمممتدامة لعام  

 ،  19- إعادة البنا  بشممممممكل   ضممممممل  إدمان حقون اانسممممممان  ي التعا ي المسممممممتدام والمرن من جارحة او  د
وقدم  المفو مممممية    .ا14 لمنتدى السممممميا مممممي الرتيب المسمممممتوى المعني بالتنمية المسمممممتدامةالذي ولد مدخالا ل

  يضًا المساعدة التقنية إلى البلدان التي تعد اال تعرا اا الورنية ال ووية لعر ها   نا  المنتدى.

__________ 

-www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Checklist_HR-Based_Approach_Socioانظر   ا12 
Economic_Country_Responses_COVID-19.pdf . 

 .ا1999 1244ُتفهم  ي إ ارة إلى او و و بالمعنى الوارد  ي قرار مجلح األمن  ا13 
 .A/HRC/46/48انظر  ا14 

https://www.ohchr.org/HRBAD
https://www.ohchr.org/HRBAD
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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المسمممتدامة،  و ممماهم  المفو مممية  ي جمب البياناا المتعلقة بالمؤ مممراا الر ممممية ألهداف التنمية  -34
وال  مممممممميما بشممممممممرن التم  ز، ووتياا المدن  ن  ي النزاعاا، ووتياا واختفا  المدا ع ن عن حقون اانسممممممممان،  

 والصحف  ن والنقاب  ن، والمؤ ساا الورنية لحقون اانسان.

 الحق في التوفةة -2 

 ،  ي ، ونظم19- لف  المفو ممممممممممية جهودها لتفع ل الحق  ي التنمية  ي  مممممممممميان جارحة او  د -35
  19-جملة  مور،  ول حلقة نقاص يعقدها مجلح حقون اانسممان ال  ممنت ن بشممرن هذا الحق، بعنوان   و  د

و مممممم م  الدعواا إلى تقا مممممم  .  42/23  والحق  ي التنمية  هذا األمر يهمنا جميعًا ، عماًل بقرار المجلح
الصممممممممممممممحيمة والمعمارف والملرية     وارد التنميمة، بمما  ي ذلذ الحصممممممممممممممول العمادل على اللقماحاا والترنولوجيماا

 .ا16 والعلوم المفتوحة ا15 الفررية والبياناا

و رلق  المفو ممممية  مممملسمممملة حوار ه رنان  ممممانتا اروز، وهي منبر عالمي جديد للنهوو بجدول   -36
  .ا17 االقتصادية والحق  ي التنمية - والحقون االجتماوية 2030 عمال عام 

من   214 مممممممممراارها، تدريبًا عبر اانترن  بشمممممممممرن الحق  ي التنمية إلى  وقدم  المفو مممممممممية، مب   -37
 بلدًا. 135متدربًا من  520بلدًا، ليصل العدد ااجمالي للمتدرب ن إلى  83  حا  المصلحة من 

، دعم  المفو مممممممممممية المنتدى االجتماعي، ح   اجتمب   لر  2020و ي تشمممممممممممرين األول/  توبر   -38
بلد اجتماعًا م تلا الشمممكل للنظر  ي الممار ممماا الج دة وقصمم     100مشمممارك من   لر من   1  000 من

 .ا18 النجاح والدروس المستفادة والتحدياا الراهنة  ي مكا حة الفقر و وجه عدم المساواة 

 الفؤسسات الفالةة الدولةة  -3 

م تل   عقدا المفو مممممية مشممممماوراا إقليمية مب مؤ مممممسممممماا تمويل التنمية وآلياا مسممممما لتها من  -39
و مممممميغذي  .  المنارق، تيما ي   مشممممممروعها المتعلق بالحصممممممول على  ممممممبل االنتصمممممماف  ي تمويل التنمية

 المشرو  عملياا ا تعراو المسا لة لمؤ ساا تمويل التنمية.

وتعمق  المفو مة السمامية  ي التبادالا مب ر  ما  المصمارف اانمارية المتعددة األرراف بشمرن  -40
ا  ي ذلذ بشمرن م ارر حقون اانسمان النا متة عن التداب ر الرامية إلى التصدي   مواغل حقون اانسمان، بم

 . 19-لجارحة او  د

ودعم  المفو ية ااجرا اا الم دانية المتعلقة بمشاريب اال تلمار التي تدعمها مؤ ساا تمويل  -41
ملياا تن ي   مممميا مممماا  التنمية  ي من قتي آ مممميا و مريكا الالت نية ومن قة البحر الراريبي، و مممماهم   ي ع

الضماناا والمسا لة واألعمال االنتقامية التي ينتهجها مصرف التنمية األ ريقي، والبنذ ا   وي لال تلمار  
  ي الهيا ل األ ا ية، ومجموعة مصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومؤ سة التمويل الدولية.

__________ 

 .www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-actionانظر  ا15 
  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26433&LangIDانظر   ا16 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Open-Science-Appeal.aspxو
 .www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/hernan-santa-cruz-dialogues.aspxانظر  ا17 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2020.aspxو A/HRC/46/59انظر  ا18 

http://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26433&LangID
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Open-Science-Appeal.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/hernan-santa-cruz-dialogues.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2020.aspx
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 الحقوق القتصادية والجتفاعةة والثقافةة -4 

رار مبادرة تلبية االحتياجاا المفاجتة، ا ممممتعر مممم  المكات  الم دانية للمفو ممممية تر  ر جارحة   ي إ -42
وبحل    على إعمال الحقون االقتصادية واالجتماوية واللقاتية، وال  يما على السكان المهمش ن،  19- و  د

 . قون اانسانمب الدول و  حا  المصلحة الرريس  ن ا خرين ايفية اال تفادة من تو ياا آلياا ح

ودع  المفو مممة السمممامية إلى ات اذ تداب ر حماية اجتماوية  ممماملة وقارمة على حقون اانسمممان،   -43
بو مممفها عنا مممر حا ممممة   19-وإلى التغ ية الصمممحية والحماية االجتماوية للجميب لال مممتجابة ألزمة او  د

 .  ي العقد االجتماعي الجديد الذي دعا إليه األم ن العام

األرجنت ن، و مممممع  المفو مممممية ا مممممتراتيجية روارئ لمعالجة  زمة الصمممممحة والغذا  والحماية  و ي   -44
و ي هندوراس، دعم  آلية تنسم ق حكومية دولية  .  االجتماوية التي تؤ ر على مجتمعاا الشمعو  األ ملية

دعم   لتعزيز الحقون االقتصمادية واالجتماوية لي م اا الذين يعانون من  و ما  هشمة، و ي موريتانيا،  
 . الوزارة المسؤولة عن مصارد األ ماك لو ب ا تراتيجية لق ا  مستدام لمصارد األ ماك

 ي مجتمعاا    19-و ي غواتيماال، قدم  المفو ممممممية مسمممممماعدة تقنية لمنب انتشممممممار   روس او  د -45
 و ي المكسمممميذ،  مممماعدا على تن ي  المبادئ التوج هية الورنية بشممممرن  ممممحة األم  ي.  الشممممعو  األ مممملية

وللتداب ر ذاا الصمممممممملة من آ ار متعلقة    19-و ي  وارانيا، تيم  ما اان لجارحة او  د.  19- مممممممميان او  د
 . بحقون اانسان على الفتاا المعر ة لل  ر 

ووا ممممممل  المفو ممممممية تعزيز قدراا الحكوماا والمؤ ممممممسمممممماا الورنية لحقون اانسممممممان والمجتمب   -46
قتصممممممممممممممماديمة، وال  مممممممممممممميمما  ي األرجنت ن و وغنمدا وجزر البهمامما  الممدني تيمما يتعلق بمالحقون االجتمماويمة واال

وجمهورية الرونغو الديمقرارية وجمهورية مولدو ا والسمممممممملفادور والسممممممممودان و ممممممممربيا والصممممممممومال وغواتيماال  
 . واولومبيا والمملرة العربية السعودية وموريتانيا وهندوراس

 األعفال التجارية وحقوق اإلنسان -5 

  ا19  ة مشمروعها العالمي ليعمال التجارية وحقون اانسمان  ي مجال الترنولوجيا وا مل  المفو مي -47
.  لتعزيز تر مممممممممميخ احترام حقون اانسممممممممممان  ي ممار مممممممممماا األعمال التجارية المتصمممممممممملة بالترنولوجيا الرقمية 

وو مع  المفو مية    .ا20 و  مدرا  يضمًا توج هاا لصمانعي السميا ماا الذين يصموغون لوار  العناية الواجبة
مسمممممممممممماعدتها التقنية  ي مجال األعمال التجارية وحقون اانسممممممممممممان  ي األرجنت ن وإ وادور و وغندا والبرازيل  
وبنما وب رو وتايلند وجمهورية الرونغو الديمقرارية ورواندا و مممممممم رال ون و مممممممم لي و ممممممممربيا وغواتيماال وغ نيا 

هندوراس، وعلى الصمممع د ااقليمي مب البلدان الجزرية  واو مممتاريكا واولومبيا وا نيا ومدغشمممقر والمكسممميذ و 
وتناول  المفو مية  يضمًا الشمواغل المتعلقة بحقون اانسمان  ي  ميان التعدين  ي بابوا  .   ي المحيا الهادئ

 . غ نيا الجديدة وجمهورية الرونغو الديمقرارية وغ نيا ومدغشقر والمكسيذ وهندوراس

قدم  المفو ممممممممممية الدعم إلى الفريق العامل الحكومي الدولي  ،  2020 ي تشممممممممممرين األول/  توبر   -48
.  المفتوح العضمموية المعني بالشممرااا عبر الورنية وغ رها من مؤ ممسمماا األعمال تيما يتعلق بحقون اانسممان 

وقدم  المفو مية  يضمًا تقريرًا مو موويًا إلى العملية ا متنادًا إلى النتارج المسمت لصمة من مشمرو  المسما لة  
 .ا21 واالنتصاف

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspxانظر  ا19 
 . www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdfانظر   ا20 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspxانظر  ا21 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx
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 البيئة وتغير الفواخ وحقوق اإلنسان  -6 

دع  المفو ممممممممية إلى النهوو بحق اانسممممممممان  ي ب تة  ممممممممحية وتنف ذ ، بما  ي ذلذ من خالل   -49
وبنماً  على اقتراح من . جهودهما الراميمة إلى تفع مل دعوة األم ن العمام إلى العممل من  جمل حقون اانسممممممممممممممان

ارة القضايا  ي إرار  ريق إدارة الب تة لتعزيز نهج مشترك لمنظومة  المفو ة السامية،  نشئ  ريق جديد اد
 .19-األمم المتحدة إزا  العمل الب تي القارم على الحقون واالنتعاص األخضر من جارحة او  د

وو مع  المفو مية وبرنامج األمم المتحدة للب تة ومكت  ال ونيسمية لشمرن آ ميا والمحيا الهادئ   -50
و ي ا نيا،  ممممماهم دعم  .  شمممممرن حق األرفال  ي ب تة  مممممحية  ي جنو   مممممرن آ مممممياتوج هاا  ممممميا ممممماتية ب

المفو ممممممية للتقا ممممممي من جان  مجتمب  وينو  وهورو المحلي  ممممممد مصممممممهر الر مممممماا  ي  وز المجتمب  
 المحلي المتضرر بقرار تاري ي  مام محكمة الب تة واألرا ي.

ال اا المعني بحقون الشممممعو     و ي جنو   ممممرن آ مممميا، نظم  المفو ممممية، إلى جان  المقرر  -51
األ مممملية، حلقاا درا ممممية  ممممبكية عن   ر تغ ر المنام و نشمممم ة األعمال التجارية على الشممممعو  األ مممملية،  

 .  ي ذلذ المدا عون عن الب تة بما

 السل  واألمن   -جة  

 دع  بعثات السالم -1 

مم المتحدة للسممممممممالم،  ررح  تحدياا إ مممممممماتية لعملياا األ  19-على الرغم من  ن جارحة او  د -52
 ألن المفو مممممية وا مممممل  تعزيز إدمان حقون اانسمممممان  ي عملياا السمممممالم، بما  ي ذلذ  ي  ممممميان مبادرة  

و مممممممارا   ي إنشممممممما  بعلة األمم المتحدة المتراملة للمسممممممماعدة  .  األم ن العام للعمل من  جل حفظ السمممممممالم
ب ن االتحاد األ ريقي واألمم المتحدة  ي االنتقالية  ي السممممممممممممممودان، ودعم  ت فيا حجم العملية الم تل ة  

 . بيساو -دار ور ومكت  األمم المتحدة المترامل لبنا  السالم  ي غ نيا 

و ماهم  المفو مية  ي التدري  التمه دي لل يادة المدنية الموحدة لعملياا السمالم، وإدمان حقون   -53
السيا ية ال ا ة، والسلوك واالنضباف، واختيار ر  ا   اانسان  ي التوج هاا المتعلقة بالبد   ي البعلاا  

 . عنا ر الشررة وتو يب ن اقهم

ودعم  المفو ممية  يضممًا عنا ممر حقون اانسممان  ي عملياا السممالم  ي تو  ق العن  الجنسممي   -54
 . المرتبا بالنزا ، باتبا  نهج يراز على الضحايا

السمممممممامية مجلح األمن  ي  ول مناقشمممممممة مفتوحة له بشمممممممرن و ي تموز/يوليه، خارب  المفو مممممممة   -55
و ي تشممممرين األول/  توبر،   ممممدرا المفو ممممية درا مممة  .  حقون اانسممممان  ي عملياا األمم المتحدة للسممممالم

 .ا22 تو ق مساهمة عنا ر حقون اانسان  ي تنف ذ والياا بعلاا األمم المتحدة

 أطر المتثال بذل العواية الواجبة في مجال حقوق اإلنسان و  -2 

 مماهم  المفو ممية  ي تنف ذ  مميا مماا األم ن العام المتعلقة بفح  حقون اانسممان، وذلذ بتقديم   -56
وقدم   يضممممممممممممًا توج هاا لضمممممممممممممان إدران  .  توجيه منهجي ليمانة العامة وغ رها من اياناا األمم المتحدة

 القواا التي  مر بها مجلح األمن.مبادئ الفح   ي األرر وا لياا ذاا الصلة التابعة ليمم المتحدة و 

__________ 

انظر   ا22 
www.ohchr.org/Documents/Press/WebStories/Going_Further_Together_advance_unedited_version.pdf . 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/WebStories/Going_Further_Together_advance_unedited_version.pdf


A/HRC/47/54 

GE.21-05970 10 

و مممارا  المفو مممية  يضمممًا مب االتحاد األ ريقي  ي و مممب وتنف ذ إرار لحقون اانسمممان والقانون   -57
ودعم   يضمممًا القوة المشمممتراة التابعة للمجموعة ال ما مممية  .  الدولي اانسممماني والسممملوك واالمتلال للضممموابا
و دى ذلذ إلى  .  ن حقون اانسممممممان والقانون الدولي اانسممممممانيلمن قة السمممممماحل  ي تفع ل إرار المتلال قانو 

 . إنشا  خلية لتتبب اا اباا والحوادث وتق يمها، ومجموعة متنقلة من المدرب ن، ومنهان تدريبي قوي

وبد ا المفو مممممية مشمممممروعًا لزيادة قدرة قواا األمن الداخلي  ي بورا نا  ا مممممو وتشممممماد وموريتانيا   -58
و ي الصمومال ومالوي، وا مل  المفو مية دعمها لتنف ذ  .  قون اانسمان والتصمدي لهاعلى منب انتها اا ح

 يا ة األمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة  ي مراعاة حقون اانسان تيما ي   دعم األمم المتحدة  
يتعلق   صومال تيماو  هم   يضًا  ي تعزيز آلية بعلة االتحاد األ ريقي  ي ال.  لقواا األمن غ ر التابعة لها

 بمنب االنتها اا التي ترتربها قواتها والتصدي لها.

 الوقاية واإلنذار الفبكر والستجابة في حالت الطوارئ  -3 

  - و دا المفو ممممممممممية   رقة  ي  مممممممممميان األزماا المحتملة  و النا ممممممممممتة  ي  وغندا وبوليفيا  دولة   -59
و نشمرا  يضمًا قدراا للر مد عن بعد، لدول  . وار والنيجر المتعددة القوميااا وب رو وق رغ ز متان واوا ديف

 . اارابام -منها إ  وبيا وميانمار، واذلذ تيما يتعلق بمن قة النزا   ي ناغورنو 

المتعمددة القوميمااا وترين مداد وتوبماغو وايمانما ونيكماراغوا وهنمدوراس، قمدمم    -و ي بوليفيما  دولمة   -60
و ممياا عملية إلى الحكوماا واأل رقة الق رية التابعة ليمم المتحدة  المفو ممية معلوماا لإلنذار المبكر وت

للت فية من حدة النزاعاا االجتماوية والسممممممممميا مممممممممية وانتها اا حقون اانسمممممممممان، بما  ي ذلذ  ي  ممممممممميان  
و ي جنو  السمممممممودان، عمل   . العملياا االنت ابية، ولمعالجة المسمممممممارل المنهجية التي تل ر توتراا مترررة

مب ال ونيسممممممممممية وبرنامج األمم المتحدة اانماري لمعالجة األ ممممممممممبا  الجذرية للنزاعاا المحلية  المفو ممممممممممية  
و ي امبوديا، دعم  المفو مممممممممية و مممممممممب لوحة معلوماا عن م ارر حقون اانسمممممممممان  .  المتزايدة ودوا عها

 القتصادية.ا - للتق يم الق ري المشترك تربا آلياا األمم المتحدة للوقاية ب  ا اال تجابة االجتماوية

وعززا المفو ية قدرتها على إدارة المعلوماا وتحل ل البياناا لدعم عملياا الوقاية على ن ان   -61
  واعتمدا نظامًا للتتبب على.  األمم المتحدة، مسممممممتف دة  ي ذلذ  يضممممممًا من تو ممممممياا آلياا حقون اانسممممممان

تحل ل   اانترن  من  جل جمب مرازي للمعلوماا المتعلقة بمسممممارل حقون اانسممممان المتصمممملة بالجارحة وتعزيز 
 و يدا  يضًا تعزيز نظام اانذار المبكر لالتحاد األ ريقي والجماعاا االقتصادية ااقليمية.. الم ارر 

سمممممان، ح    جرا تجربة وقدم  المفو مممممية تدريبها األول عن بعد اليًا بشمممممرن ر مممممد حقون اان -62
و  درا  يضًا  لسلة .  لترنولوجياا التعليم الجديدة لتزويد مراقبي حقون اانسان برعلى المعاي ر المنهجية

من المواد السممممممهلة اال ممممممتعمال التي تتضمممممممن الدراية الفنية  ي مجال ر ممممممد حقون اانسممممممان، المجمعة  ي 
 . مستود  إلرتروني

الشممممممرن األو مممممما ومنارق عديدة  ي   ري يا،  عدا المفو مممممية  و ي جنو   ممممممرن آ مممممميا ومن قة   -63
  على حقون اانسممممممممممممممان، مب الترا ز على  19-تحل الا للم مارر واالتجماهاا المتعلقمة بتمر  ر جارحمة او  مد

 . تداب ر ال وارئ التي اعتمدتها الحكوماا والعواق  المترتبة على الفتاا المعر ة ل  ر الت ل  عن الرا 

  بواء السالم -4 

وا ممممممل  المفو ممممممية جهودها لدمج حقون اانسممممممان  ي عمل األمم المتحدة بشممممممرن بنا  السممممممالم   -64
مكت  دعم بنا  السمممممممممممممالم    2022-2021وتشمممممممممممممرك خ ة العمل المشمممممممممممممتراة الجديدة للفترة  .  والحفاظ عليه

ان  يضمًا  وهما معًا يؤيد.  والمفو مية  ي  مرا ة ا متراتيجية على المسمتوى البرنامجي والسميا ماتي والمؤ مسمي
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، الذي ُيدعى تيه رريح لجنة بنا  السمممممالم إلى إحارة المجلح  45/31متابعة قرار مجلح حقون اانسمممممان  
 على   اس  نوي.

  2020و  2019بلدان  ي  منتي    10وبدعم من  مندون بنا  السمالم، نفذا المفو مية مشماريب  ي   -65
لصمممندون بنا    2020جنح والشمممبا  لعام  و ال ة مشممماريب   مسمممتف د مبا مممرا  ي إرار مبادرة تعزيز نو  ال

 السالم، رازا على تعزيز وحماية حقون اانسان ب ن النسا  والشبا  العامل ن  ي مجال بنا  السالم.

ودعم  المفو ممممية و ممممب االتحاد األ ريقي  توى لتوجيه الجهود الرامية إلى زيادة مشمممماراة المر ة   -66
 مشاراة مجدية  ي عملياا السالم.

 ف الجوسي والجوساني، والستغالل والنتهاك الجوسةان، والتجار وما يرتبط بذلك من استغالل العو  -5 

 مماعدا المفو ممية على تعزيز تفع ل األمم المتحدة لنهج حقون اانسممان والنهج الذي يراز على   -67
 الضحايا إزا  اال تغالل واالنتهاك الجنس  ن.

  19-لمتحدة للدعوة والسمممميا مممماا المتعلقة بجارحة او  دو مممماهم  المفو ممممية  ي مبادراا األمم ا -68
والعن  الجنسمممماني، تمشمممميًا مب ا ممممتراتيجية المشمممماراة السمممميا ممممية ليم ن العام، و مممممن إرار مبادرة تسممممليا 

و ي   ري يا، دعم  المفو ممممممممممية االتحاد األ ريقي  ي .  الضممممممممممو  وحملة  اتحدوا انها  العن   ممممممممممد المر ة 
و ي  مريكا الالت نية، يسممرا  .  19-السمميا مماا المتعلقة بالعن  الجنسمماني وجارحة او  دت وير حوار  بشممرن 

المفو مية حلقاا درا مية  مبكية أل محا  المصملحة الورن  ن بشمرن آلياا اابالغ والدعم لضمحايا العن   
 ممية  و ي بعا بلدان الشممرن األو مما، يسممرا المفو .  الجنسمماني   نا  الجارحة، وال  مميما ال  وف السمماخنة

 .19-جارحة او  دحمالا و ارا التوا ل االجتماعي  د العن  الجنساني  ي  يان 

ودعم  المفو ممممية جهود الوقاية والمسمممما لة وحماية الضممممحايا وتو  ق العن  الجنسمممماني، بما  ي  -69
ذلذ العن  الجنسمممممممممممي المرتبا بالنزا ،  ي جمهورية   ري يا الو ممممممممممم ى وجنو  السمممممممممممودان والعران و نزويال  

وعقدا  يضمممممًا مناقشممممماا لل برا   .  البوليفاريةا واليمن، واذلذ  ي األرو الفلسممممم  نية المحتلة –مهورية   ج
على اانترن  بشمممرن اال مممتراتيجياا القضمممارية  ي حاالا العن  الجنسممماني، وال  ممميما العن  الجنسمممي،  ي 

  مريكا الالت نية.

ي الصمممممومال، وتنف ذ خ ا العمل  وقدم  المفو مممممية المشمممممورة بشمممممرن اا مممممالحاا التشمممممريعية   -70
ودعم   يضمًا  .  للتصممدي للعن  الجنسممي المرتبا بالنزا   ي جمهورية الرونغو الديمقرارية وجنو  السممودان

المؤ مممسممماا الورنية  ي التحق ق  ي العن  الجنسمممي والجنسممماني، والمجتمب المدني  ي مسممماعدة الضمممحايا،  
و ي عدة بلدان  ي  مريكا الالت نية،  .  وهندوراس واليمن ي  وغندا والسمممممممممممملفادور والسممممممممممممودان وا نيا ومالوي  

 .ا23 روج  المفو ية لبروتواول نموذجي للتحق ق  ي حاالا قتل النسا  بدا ب جنساني

وقدم  المفو مممية الدعم إلى الدول ومنظماا المجتمب المدني و  مممحا  المصممملحة ا خرين  ي  -71
و ممممممممدرا مذارة توج هية بشممممممممرن االتجار  .  اللالتصممممممممدي لالتجار باأل مممممممم اا وما يتصممممممممل به من ا ممممممممتغ

 . بالشرا ة مب منظماا  خرى  19-باأل  اا وجارحة او  د

و ي إرار  ممممرا ة مب منظمة ال  ران المدني الدولي، و ممممع   داة تدريبية ألرقم ال  ران بشممممرن   -72
 . اابالغ عن حاالا االتجار المر ودة على متن ال ارراا و ي الم اراا

__________ 

انظر   ا23 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf  

  باا بانيةا. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
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 العفل اإلنساني  -6 

ظل  المفو ممممية تشممممارك  ي اللجنة الدارمة المشممممتراة ب ن الوااالا، ومجموعة الحماية العالمية،   -73
و ماهم   ي ر مارل رريسمية للدعوة إلى الحماية، ال  ميما تيما .  19-و ريق األمم المتحدة ادارة  زمة او  د

الصممادر عن الجهاا الفاعلة الرريسممية  ي اللجنة  وتغ ر المنام، والبيان المشممترك    19-يتعلق بجارحة او  د
  ومنذ آذار/ .ا24 الدارمة المشمتراة ب ن الوااالا المعنية بالعنصمرية والتم  ز العنصمري  ي الق ا  اانسماني

،   ممبح  المفو ممية جز ًا من المجموعة الصممحية العالمية لدعم حماية الفتاا الضممعيفة  ي 2021مارس  
 تنف ذ خ ا الت عيم.

ووا ممل  المفو ممية إدمان حقون اانسممان  ي عملياا األمم المتحدة  ي الب تاا اانسممانية، تيما   -74
و ممممل ذلذ المشممماراة  ي اال مممتجاباا اانسمممانية اعصمممار إيتا وإعصمممار  .  19-يتعلق  يضمممًا بجارحة او  د

 قمة تيغري  ي إيوتما  ي غواتيمماال وهنمدوراس، والحمالمة بعمد االنت مابماا  ي اوا ديفوار، والصممممممممممممممرا   ي من
إ  وبيا، واالنفجاراا  ي م نا  ب روا،  ضممممماًل عن موا ممممملة العمل  ي   غانسمممممتان و وارانيا وبورا نا  ا مممممو  
وجمهورية   ري يا الو مممممممم ى والجمهورية العربية السممممممممورية وجمهورية الرونغو الديمقرارية وجنو  السممممممممودان  

البوليفاريةا وتيجي والرام رون واولومبيا   –ة  والسممممممممممودان والصممممممممممومال والعران وغواتيماال و نزويال  جمهوري
ول بيا ومالي ومالوي وموزامب ق وميانمار ونيج ريا وهايتي وهندوراس واليمن، وعلى الصمممممممممممع د ااقليمي مب  

 . البلدان الجزرية  ي المحيا الهادئ، و ي األرو الفلس  نية المحتلة

 عدم التفييز -دال 

 العوصر  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعوصرية والتفييز  -1 

 مددا المفو مة السمامية، بو مفها منسمقة للعقد الدولي للسمكان المنحدرين من   مل   ريقي،  ي  -75
تقريرها نصممم  السمممنوي عن العقد على  مممرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز مسممماواة السمممكان المنحدرين من 

 .ا25   ل   ريقي وارامتهم

المفو مية واللجنة االقتصمادية ألمريكا الالت نية ومن قة البحر الراريبي مؤ مراا ل ياس    و  مدرا -76
 وجه عدم المسمممماواة اا نية والعرتية ب ن السممممكان المنحدرين من   ممممل   ريقي والسممممكان غ ر المنحدرين من 

 من   ل   ريقي. وتم تجري  مشرو  ل ياس  وجه عدم المساواة التي يواجهها الب رو  ون   .ا26   ل   ريقي

و ي  .  و ي تونح،  يدا المفو مممية  مممياغة قانون للقضممما  على جميب   مممكال التم  ز العنصمممري  -77
 . جنو    ري يا،  ارا  مب ممللي و ارا ااعالم  ي مكا حة العنصرية وار  األجان  وخ ا  الرراهية

حددا    19-مة او  دو  ممممدرا المفو ممممية مذارة توج هية بشممممرن التم  ز العنصممممري  ي  مممميان  ز  -78
ويسمرا، بالتعاون مب    .ا27   ها المسمارل التي   را بشمكل خاا على السمكان المنحدرين من   مل   ريقي

 مندون األمم المتحدة للسمكان، عقد اجتما  للقادة المنحدرين من   مل   ريقي من  مريكا الالت نية ومن قة  
 . اتهم المحليةعلى مجتمع 19-البحر الراريبي لمناقشة آ ار  زمة او  د

__________ 

-https //interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statementانممممممممممممظممممممممممممر   ا24 
principals-inter-agency-standing-committee-iasc-racism. 

 .23، الفقرة A/HRC/45/47 ا25 
 .www.un.org/sites/un2.un.org/files/19-00854_people_of_african_descent-web.pdfانظر  ا26 
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdfانظر  ا27 

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-racism
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-racism
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/19-00854_people_of_african_descent-web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
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و نشممممممممممرا المفو ممممممممممة السممممممممممامية  ريق عمل م صمممممممممم  للعمل من  جل تنف ذ قرار مجلح حقون   -79
الذي رل  تيه المجلح إلى المفو ممممممممممة السممممممممممامية  ن تعد تقريرًا عن العنصممممممممممرية البن وية    43/1 اانسممممممممممان

 ريق  ن والمنحدرين من وانتها اا القانون الدولي لحقون اانسمممممان التي ترتربها  جهزة إنفاذ القانون  مممممد األ
  ممممل   ريقي، وال  مممميما الحوادث التي   ممممفرا عن و اة جورن  لويد و  ريق  ن ومنحدرين من   ممممل   ريقي  

 . آخرين، بقصد اا هام  ي المسا لة عل ها وتقديم الجبر للضحايا

 الفهاجرون  -2 

ا  ي ذلذ  ي  ممممممميان  ر مممممممدا المفو مممممممية حقون اانسمممممممان للمهاجرين  ي جميب  نحا  العالم، بم -80
وا  لع  ببعلة ر د إلى مال ة لبح  قضايا حقون اانسان المتعلقة بالمهاجرين  ي .  19-جارحة او  د

 ل بيا والمن قة المجاورة.

و ي جنو   .  وبدعم من المفو ية السامية لحقون اانسان، اعتمدا النيجر  يا ة ورنية للهجرة -81
ألمم المتحمدة التجريبي لتعزيز إدممان المهماجرين والتمما ممممممممممممممذ    ري يما،  مممممممممممممماهمم  المفو مممممممممممممميمة  ي برنمامج ا

و ي بنما، عززا المفو مممممممممية قدرة الجهاا الفاعلة الورنية على تقديم تقارير عن حالة حقون  .  االجتماعي
و ي هندوراس،  رلق  حملة إعالمية لمنب التم  ز وار  األجان   مممممممممممممد المهاجرين  .  اانسمممممممممممممان للمهاجرين

و ي غواتيماال والمكسمممميذ وهندوراس،  .  19-والمشممممردين داخليًا  ي  مممميان جارحة او  د  والالجت ن والعاردين
و و دا المفو مية خب رًا لتقديم المشمورة  .  ر مدا المفو مية حالة حقون اانسمان المتصملة بقوا ل المهاجرين

  .إلى واالة حرس الحدود وخفر السواحل األوروبية بشرن السيا اا المتوا قة مب حقون اانسان

  وقدم  المفو مية الدعم إلى الدول األعضما   ي تنف ذ االتفان العالمي من  جل الهجرة ا منة والمنظمة  -82
 . والنظامية من خالل  بكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة على الصع د العالمي وااقليمي والورني

و ي ال وم الممدولي للمهمماجرين،  رلقمم  المفو مممممممممممممميممة حملممة عممالميممة للهجرة ومجموعممة  دواا على   -83
 ة.اانترن  تتضمن معلوماا و نش ة عملية بشرن ايفية تغ  ر الرواياا الضارة بشرن الهجر 

 التفييز على أساس النتفاء إلى الشعوب األصلةة أو األقلةات -3 

عقدا المفو ية االجتما  األول الرتيب المستوى لشبكة األمم المتحدة المعنية بالتم  ز العنصري   -84
وحماية األقلياا، الذي نشر توج هاا أل رقة األمم المتحدة الق رية بشرن مكا حة التم  ز العنصري وحماية 

19-ألقلياا، بما  ي ذلذ  ي  يان جارحة او  دا
  .ا28 

ويسمرا المفو مية الحوار ب ن الشمعو  األ ملية و مل اا الدولة بشمرن عملياا ااخال  القسمري   -85
للشممممممعو  األ مممممملية    نياا وا ممممممت دام الدولة معاي ر  حقون اانسممممممان لمنب نشممممممو  الصممممممراعاا االجتماوية  

وقدم  الدعم للتغ  راا التشمممممممممريعية والسممممممممميا ممممممممماتية المتعلقة  .  واتيماالاواألزمة النا مممممممممتة وت فية حدتها  غ
بو ممممممول الشممممممعو  األ مممممملية إلى العدالة، وتعليمها المالرم  قاتيًا، وحقوقها  ي األرا ممممممي، وموا قتها الحرة  

 والمسبقة والمستن رة   وغندا وجمهورية الرونغو الديمقرارية، من ب ن بلدان  خرىا.

آلية ال برا  المعنية بحقون الشمعو  األ ملية، بما  ي ذلذ بشمرن مسمرلة إعادة    ودعم  المفو مية -86
 . األ يا  المقد ة إلى الشعو  األ لية

وقدم  المفو ممممية مدخالا لمشممممرو  القانون المتعلق بحقون األقلياا  ي  وارانيا وراجيكسممممتان   -87
و ي  .  ي جمهورية الرونغو الديمقراريةوالعران، ومشممممرو  القانون المتعلق بحقون  ممممعو  األقزام األ مممملية  

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/AnnotatedChecklist.docxانظر  ا28 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/AnnotatedChecklist.docx
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هندوراس، عززا المفو مممية قدرة المؤ مممسممماا الحكومية على العمل من  جل مكا حة التم  ز  مممد السمممكان  
و ي جمهورية مولدو ا، تيم  المفو مممممممممية  وجه عدم  .  األ مممممممممل  ن والسمممممممممكان المنحدرين من   مممممممممل   ريقي

و ي ا نيا، و ق  المفو مممممممية  بعاد  . ة ترانسمممممممنيسمممممممترياالمسممممممماواة التي تعاني منها مجتمعاا الروما  ي من ق
ور ممدا  يضممًا احترام  .  قرية 512ب ن مجتمعاا الشممعو  األ مملية  ي   19-حقون اانسممان لجارحة او  د

و ي العران، عقدا المفو مممممممممية حلقاا عمل لحماية حقون  .  حقون الدال    ي الهند ون بال خالل الجارحة
 ل ن نوى.األقلياا  ي إقليم ارد تان و هو 

 الفساواة بين الجوسين وحقوق الفرأة -4 

،  19-دعم  المفو ممية إدمان المسمماواة ب ن الجنسمم ن  ي ا ممتجاباا األمم المتحدة لجارحة او  د -88
 وحقون اانسان للنسا  والفتياا. 19-بما  ي ذلذ من خالل و ب توج هاا المفو ية بشرن او  د

االعتماد الجنسممممماني من خالل مكتبها  ي اولومبيا وبعلة ر مممممد حقون  ونفذا المفو مممممية برنامج   -89
 اانسان  ي  وارانيا لتعزيز المنظور الجنساني والتنو .

و ي السممممودان،  يدا المفو ممممية اعتماد مجلح الوزرا  مشممممرو  قانون يتناول العن   ممممد النسممما    -90
ديدة المتعلقة بالعن  الجنسممممماني والعن   و ي  ممممممال مقدونيا، عمل  على موا مة التشمممممريعاا الج.  والفتياا

و ي موريتانيا،  دى نشمممممممماف الدعوة الذي قام  به إلى إنشمممممممما  مر ممممممممد ورني  .  المنزلي مب المعاي ر الدولية
و ي جنو    ري يا و وروغواي،  جرا المفو ممممممية تدريبًا لمعالجة القوال  النم ية  .  لحقون النسمممممما  والفتياا

و ي السمملفادور، دعم  حملة إعالمية  ممد القوال  النم ية المتح زة  ممد  .  الجنسممانية  ي الجهاز القضمماري
 و ي او و و،  اعدا المفو ية  ي إنشا   ول مروى للنسا   حايا العن  المنزلي.. المر ة 

و مممماهم  المفو ممممية  ي االحتفال بالذارى السممممنوية ال امسممممة والعشممممرين العتماد إعالن ومنهان   -91
 عمل بيج ن.

و مارا  المفو مية  ي إرالن  ملسملة   ديو عن الحق  ي عالم   ضمل تسمترشم  ايفية ا مت دام   -92
و رلق   يضمممًا    .ا29 التداب ر القارمة على حقون اانسمممان اعمال حقون الصمممحة الجنسمممية واانجابية للجميب

  .ا30 نشرة  القوال  النم ية الجنسانية والسل ة القضارية  دل ل حلقة عمل 

 ص ذوو اإلعاقةاألشخا -5 

 ي ب الروس وتونح وجمهورية الرونغو الديمقرارية وجورجيا والمغر  ونام بيا، قدم  المفو مية   -93
و ي جمهورية الرونغو  .  المشمممممممممورة العتماد  و ا مممممممممتعراو التشمممممممممريعاا المتعلقة باأل ممممممممم اا ذوي ااعاقة

ز وتونح وايانا و ممممال مقدونيا  الديمقرارية وغواتيماال،   مممهم  المفو مممية  ي حمالا االتصمممال، و ي بل 
 . وعدة بلدان  ي  رن البحر الراريبي، عززا قدراا منظماا األ  اا ذوي ااعاقة

و  ممدرا المفو ممية مجموعة موارد لتوجيه الدول  ي تنف ذ  هداف التنمية المسممتدامة ا ممتنادًا إلى   -94
ا ال ا ة بحقون ذوي ااعاقة تمشيًا وو ع   يضًا ا تراتيج ته .ا31 اتفاتية حقون األ  اا ذوي ااعاقة

 مب ا تراتيجية األمم المتحدة ادمان منظور ااعاقة.

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/RightBetterWorld.aspxانظر  ا29 
  www.ohchr.org/Documents/Publications/GenderStereotyping_EN.pdfانظر    ا30 

 . www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/GenderStereotypingWorkshopGuide.aspxو
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/SDG-CRPD-Resource.aspxانظر   ا31 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/RightBetterWorld.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GenderStereotyping_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/GenderStereotypingWorkshopGuide.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/SDG-CRPD-Resource.aspx
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 لخصائص الجوسةةالفيل الجوسي والهوية الجوسانةة وا -6 

وا مممممل  المفو مممممية عملها اذاا  الوعي بشمممممواغل حقون اانسمممممان ال ا مممممة بالمللياا والملل  ن   -95
الجنسممممممممانية وحاملي  ممممممممفاا الجنسمممممممم ن، بما  ي ذلذ من خالل    ومزدوجي الم ل الجنسممممممممي ومغايري الهوية

حمالا األمم المتحدة ااعالمية العامة   حرار ومتسممممممماوون   وقدم  المفو مممممممية التعاون التقني تيما يتعلق  
بحالة حقون اانسان للمللياا والملل  ن ومزدوجي الم ل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي  فاا  

المتعممددة القوميممااا وتونح والجمهوريممة    -روغواي و وارانيمما وبنممما وبنن وبوليفيمما  دولممة  الجنسمممممممممممممم ن  ي  و 
الدوم نيكية والسمممممممممممنغال و مممممممممممربيا وغامبيا وغانا وغواتيماال واابو   ردي واو مممممممممممتاريكا ول بريا والمكسممممممممممميذ  

 . وهندوراس، واذلذ على الصع د ااقليمي  ي غر    ري يا

يرًا إلى محكمة البلدان األمريكية لحقون اانسمممممممممممممان تيما يتعلق  وقدم  المفو مممممممممممممة السمممممممممممممامية تقر  -96
 بالتزاماا الدولة بشرن التحق ق المنا    ي مقتل امر ة متحولة جنسيًا.

و رلق  المفو ممممممممممممممية دورة تعليمية إلرترونية لتوجيه موظفي األمم المتحدة بشممممممممممممممرن إدمان حقون   -97
الجنسممممي ومغايري الهوية الجنسممممانية وحاملي  ممممفاا الجنسمممم ن  اانسممممان للمللياا والملل  ن ومزدوجي الم ل  

وتعاون   يضممًا مب ق ا  األعمال والمجتمب المدني  ي تنف ذ معاي ر السمملوك ليعمال التجارية  .   ي عملهم
بشمرن التصمدي للتم  ز  مد المللياا والملل  ن ومزدوجي الم ل الجنسمي ومغايري الهوية الجنسمانية وحاملي  

 بالتعاون مب المنتدى االقتصادي العالمي.  فاا الجنس ن،

 كبار السن -7 

عززا المفو ممممممية الدعوة للنهوو بحقون اانسممممممان لربار السممممممن  ي  مممممميان اال ممممممتجابة لجارحة   -98
و ممممممممارا   ي إرالن التقرير العالمي الجديد عن التم  ز  ممممممممد المسممممممممن ن،  ضمممممممماًل عن مبادرة  .  19- و  د

 ي  وروبا الشممممممممرتية    19-سممممممممن تيما يتصممممممممل باال ممممممممتجابة لجارحة او  دإقليمية لدعم حقون وارامة ابار ال
 الو  ى. وآ يا

 األطوال والشباب  -8 

 ي إرار  مرا ة مب منظمة العمل الدولية،  رلق  المفو مية تقرير الدرا مة اال متقصمارية العالمية   -99
ووا ممممل   ممممبكة   .ا32 ، الذي يسممممترشمممم  األ ر المحدد للجارحة على الشممممبا 19-المتعلقة بالشممممبا  واو  د

 موظفي المفو ية من الشبا  تعزيز حقون اانسان مب الشبا  ومن  جلهم  ي جميب المجاالا الم دانية.

و ي من قة الشممممرن األو مممما و مممممال   ري يا، و ممممع  المفو ممممية  ممممبكتها الشممممبابية لتشمممممل   لر   -100
شممممممممريب لحماية ال فل  ي ودعم  المفو ممممممممية  يضممممممممًا و ممممممممب ت.   ممممممممابًا نا مممممممم ًا  ي مجال الدعوة  150 من

 بيساو. غ نيا

 األشخاص ذوو الفهق  -9 

 ي مالوي، قدم  المفو مممممممممية الدعم التقني ا مممممممممراك األ ممممممممم اا ذوي المهق  ي جميب جوان    -101
 المجتمب والتصدي للتم  ز  دهم و مان المسا لة عن هذ  األ عال.

__________ 

  .www.decentjobsforyouth.org/campaign/COVID19-surveyانظر   ا32 

http://www.decentjobsforyouth.org/campaign/COVID19-survey
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 الفساءلة  -هاء 

 العدالة النتقالةة  -1 

و ي  .  السمودان،  يدا المفو مية و مب مشمرو  القانون المتعلق بألنشما  لجنة العدالة االنتقالية ي  -102
جمهورية   ري يا الو  ى، قدم  المفو ية وبرنامج األمم المتحدة اانماري و ندون بنا  السالم المساعدة  

و ي ل بريا،  .  والمصمممممممممالحة المنشمممممممممرة مؤخراً التقنية والمالية إلى لجنة االختيار للجنة الح يقة والعدالة والجبر 
و ي  .  دعم  المفو مممممممممية إنشممممممممما  وحدة للعدالة االنتقالية داخل اللجنة الورنية المسمممممممممتقلة لحقون اانسمممممممممان

.   ولومبيا، قدم  المفو مممية المسممماعدة التقنية إلى نظام العدالة االنتقالية الذي  نشمممئ بموج  اتفان السمممالم 
مسماعدة تقنية إلى مكت  المدعي العام االتحادي لضممان الح يقة والعدالة  و ي المكسميذ، قدم  المفو مية  

و ي او و و، دعم  عملياا العدالة االنتقالية  .  2014رالبًا  ي  يوتزينابا  ي عام    43تيما يتعلق باختفا   
 المتعلقة بالمفقودين، و اعدا الناج ن من العن  الجنسي المرتبا بالنزا .

.  ولومبيا وهايتي، ر مممممدا المفو مممممية حاالا رمزية النتها اا حقون اانسمممممان و ي غواتيماال وا -103
و ي دولة بوليفيا المتعددة القومياا، قدم  المفو ممية مسمماعدة تقنية إلى مكت  النار  العام  ي التح يقاا  

و ي  .  2019المتعلقة بانتها اا حقون اانسمممممممممممممان التي وقع   ي  عقا  انت اباا تشمممممممممممممرين األول/  توبر  
وراس، مكن  دعوة المفو ممممية من ب  جلسمممماا ا ممممتما   ي قضممممايا رمزية، بما  ي ذلذ مقتل المدا عة  هند

 . عن حقون اانسان ب رتا اا  ريح

 عقوبة اإلعدام -2 

وا ممممل  المفو ممممية الدعوة مب الدول من  جل إقرار  و موا مممملة وق  اختياري ال ممممت دام عقوبة   -104
، ومن  جمل حممايمة حقون من يواجهون عقوبمة ااعمدام، بمما  73/175  ااعمدام، عماًل بقرار الجمعيمة العماممة

اا مممالميةا وبا سمممتان وبنغالديس وبوتسممموانا وجمهورية الرونغو الديمقرارية    - ي ذلذ  ي إيران  جمهورية  
 والعران ومالي ومصر والمملرة العربية السعودية ونيج ريا والوالياا المتحدة األمريكية.

بو  الرتيب المسممممممممتوى للدورة ال امسممممممممة والسممممممممبع ن للجمعية العامة،  ممممممممارا   وعلى هامس األ مممممممم -105
المفو مية  ي تنظيم حدث ا ترا مي رتيب المسمتوى بشمرن عقوبة ااعدام و بعادها الجنسمانية،  مل   خالله  

 المفو ة السامية الضو  على الت ب ق التم  زي وغ ر المتنا   لعقوبة ااعدام على المر ة.

 رهاب وموع التطرف العوةفمكافحة اإل  -3 

وا ممل  المفو ممية، بصممفتها رريسممة الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقون اانسممان و مميادة   -106
القانون  ي  مممممممميان مكا حة اارها  ودعم  ممممممممحايا اارها  بموج  اتفان األمم المتحدة العالمي لتنسمممممممم ق 

 . مم المتحدة لمكا حة اارها مكا حة اارها ،  مان إدمان حقون اانسان  ي  نش ة األ

و جرا المفو مممممممممممية تدريبًا لموظفي إنفاذ القانون بشمممممممممممرن حقون اانسمممممممممممان ومكا حة اارها   ي  -107
 الرام رون، مما د ب البلد إلى بد  العمل بشرن قانونه المتعلق بمكا حة اارها .

انسممممان  ي ا ممممت دام  و ممممرع  المفو ممممية  ي مشممممرو  بحلي بشممممرن ا  ار المترتبة على حقون ا -108
 . الذاا  اال  ناعي  ي  يان مكا حة اارها 

وتعاون  المفو مممممممممية مب اياناا  خرى تابعة ليمم المتحدة  ي و مممممممممب إرار عالمي لدعم األمم   -109
المتحدة لموارني البلدان اللاللة العاردين من العران والجمهورية العربية السممممورية، و مممممن   ن ترون حقون  

ورا ق  هذ  المشاراة دعوة عامة من المفو ية بشرن ا تجاباا  .  ًا مرازيًا مفعَّاًل  ي اارار اانسان عنصر 
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الدولة لموارني البلدان اللاللة المحتجزين  ي م يماا المشردين ومرا ز االحتجاز و ما ن  خرى  ي العران  
 .ا33 والجمهورية العربية السورية

 إقامة العدل وإنواذ القانون  -4 

درا المفو ممية، بالتعاون مب مراز حقون اانسممان  ي ب رالي، منشممورًا تاري يًا عن المبادئ    مم -110
والمعاي ر التي ينبغي  ن تسممممممممتند إل ها المواد المفتوحة المصممممممممدر لري ترون قابلة لال ممممممممت دام  ي المحكمة  

 .ا34  دل ل،  و  ي عملياا التدق ق،  و من خالل آلياا العدالة االنتقالية

دا المفو ممية  يضممًا و ممب مشممرو  بروتواول عالمي بشممرن إجرا  مقابالا  عالة غ ر قسممرية و ي -111
ودل ل منفصمل لشمررة األمم المتحدة بشمرن المو مو  نفسمه، وقدم  المشمورة بشمرن ا متعراو دل ل التقصمي  

مه نة  والتو  ق الفعال ن للتعذي  وغ ر  من  ممممممممممممممرو  المعاملة  و العقوبة القا ممممممممممممممية  و الالإنسممممممممممممممانية  و ال
لة.   بروتواول ا  نبولا بصيغته المعدَّ

وا ممممممتعر مممممم  المفو ممممممية مشممممممرو  قانون إ  وبيا المتعلق بااجرا اا الجنارية واألدلة، وا ممممممت دام   -112
وقدم  المشممممممممورة إلى  .  بروتواوالا القوة لوحداا الشممممممممررة المت صممممممممصممممممممة  ي جمهورية  نزويال البوليفارية

متعددة القومياا بشممممممممممممممرن القواعد والمعاي ر الدولية المتعلقة با ممممممممممممممت دام  المدع ن العام ن  ي دولة بوليفيا ال
وا متعر م   يضمًا مشمرو  المقرر الذي ينشمئ آلية إ مراتية لر مد ا مت دام القوة من .  وحقون اانسمان القوة

 . جان    راد  رونتيكح

األ مممملحة الصممممغ رة  ي و مممماهم  المفو ممممية  ي الرت   المنشممممور حديلًا بعنوان  تصممممنية ذخ رة   -113
 .ا35 ب تاا العن  المسل ، الصادر عن معهد األمم المتحدة لبحوث نز  السالح

 حقوق اإلنسان وسةاسة مكافحة الفخدرات -5 

 جرا المفو مممممممية بحو ًا عن   ر  ممممممميا مممممممة مكا حة الم دراا على ا تظاظ السمممممممجون  ي جنو    -114
 . آ يا  رن 

المفو مممممممممممممية الحوار ااقليمي اللاني بشمممممممممممممرن تنف ذ المبادئ    و ي تشمممممممممممممرين اللاني/نو مبر، نظم  -115
التوج هية الدولية المتعلقة بحقون اانسمان و ميا مة مكا حة الم دراا  ي جنو  آ ميا وجنوبها الشمرقي، مب  

 . عدة  راا 

__________ 

الممممملمممممممال،   ا33  عمملممى  مممممممممممممممبمم مممممممل  المممممؤرم    بمميمممممممانانممظممر،  السمممممممممممممممممممماممميمممممممة  المممممتممممممماح  ممي 2020حممزيممران/يممونمميمممممممه    22المممممفممو ممممممممممممممممممممة   ،
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25986&LangID=E  ، تمممممممممقمممممممممريممممممممرو  

 ا.A/HRC/45/27المفو ة السامية عن اارها  وحقون اانسان  
بروتواول ب رالي بشممممرن التح يقاا الرقمية المفتوحة المصممممدر  دل ل عملي بشممممرن اال ممممت دام الفعال للمصممممادر والمعلوماا الرقمية    ا34 

 ا. 2020  ن اانسان والقانون الدولي اانسانيالمفتوحة  ي التحق ق  ي انتها اا القانون الجناري الدولي وحقو 
 . https //unidir.org/publication/handbook-profile-small-arms-ammunition-armed-violence-settingsانظر     ا 35 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25986&LangID=E
http://ow.ly/mCyx50BxQuM
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 الفشاركة   -واو 

 تعزيز وحفاية الحيز الفدني والفشاركة الشعبةة -1 

ااالا  ممممممارا   ي تيادتها المفو ممممممية وه تة األمم المتحدة للمر ة،  نتيجة لعملية مشممممممتراة ب ن الو  -116
ُ رل قم  ممذارة توج هيمة على ن مان منظوممة األمم المتحمدة بشمممممممممممممممرن تعزيز الح ز الممدني وحممايتمه، تعترف 

  .ا36 بالح ز المدني امسرلة عتبة لنجاح عمل األمم المتحدة  ي إرار الراارز اللالث جميعها

الدول األعضمما   ي تنف ذ المبادئ التوج هية المتعلقة بالتنف ذ الفعال للحق  ي   ودعم  المفو ممية -117
المشماراة  ي الشمؤون العامة، و ماهم   ي تن ي  المذارة التوج هية ليم ن العام بشمرن المسماعدة الد متورية  

 . التي تقدمها األمم المتحدة

وتقديم تقارير عنها والدعوة لها تيما يتعلق  و جرا المفو مممممممممية عملياا لر مممممممممد حقون اانسمممممممممان   -118
19-باعتماد التداب ر ال اررة  ي  يان جارحة او  د

ودع  إلى مشاراة المجتمب المدني  ي التصدي    .ا37 
للجارحة، بما  ي ذلذ مشمممماراة الشممممبا    ممممربياا والمدا عاا عن حقون اانسممممان  آ مممميا والمحيا الهادئ،  

واألمريكتانا، من خالل جملة  مور منها اال ممممممتفادة من الترنولوجياا    والشممممممرن األو مممممما، و مممممممال   ري يا،
و ي دولة بوليفيا المتعددة القومياا،  ممممممماهم  المفو مممممممية  ي تعديل مر ممممممموم اان من  مممممممرنه  ن  .  الجديدة

 . 19-يفرو ق ودًا على حرية التعب ر  ي  يان جارحة او  د

ل منها المشممممماراة  ي تنظيم دورة تدريبية  ودعم  المفو مممممية  يضمممممًا الصمممممحف  ن  ي عملهم، بسمممممب -119
تجريبية للصممممحفياا والعامل ن  ي و ممممارل ااعالم  ي جنو  آ مممميا وجنوبها الشممممرقي للتحق ق  ي القضممممايا  
المتعلقة بنو  الجنح واابالغ عنها  ي  مممميان تقل  الح ز المدني، ومناقشممممة متعددة   ممممحا  المصمممملحة  

و جرا المفو ية  .  العقا   ي حاالا النزا   ي المن قة العربيةحول  المة الصحف  ن وإنها  اا الا من  
 .  يضًا عملياا ر د وتقديم تقارير  ي  يان االحتجاجاا السلمية  ي  وارانيا والعران وق رغ ز تان

و ي غواتيماال واولومبيا والمكسممممممميذ وهايتي وهندوراس، دعم  المفو مممممممية المدا ع ن عن حقون   -120
و ي المكسمميذ،  رلق  حمالا انها   .  ي الو ممول إلى آلياا حماية حقون اانسمماناانسممان والصممحف  ن  

و ي الصومال، قدم  التدري   ي مجال حقون  .  اا الا من العقا  على الجرارم المرتربة  د الصحف  ن
 . اانسان للصحف  ن  ي من قة جوبا هوس

للمجتمب المدني، و ماهم   ي اليمن  ي و ي إ  وبيا،  ماهم  المفو مية  ي إنشما  موقب  مبكي  -121
و ي تايلند،  قام  المفو ممية مدر ممتها السممنوية للمدا ع ن عن .  إنشمما  منتدى للمدا ع ن عن حقون اانسممان

حقون اانسمان لتعزيز قدراا المدا ع ن عن حقون اانسمان، ومعظمهم من النسما ،  ي مجال األمن المادي  
اا المدا عاا عن حقون اانسمممممان  ي آ ممممميا والمحيا الهادئ، و ي  وعززا المفو مممممية  يضمممممًا قدر .  والرقمي

،  رلق  المفو مية تدريبًا  مبكيًا    توبر   /و ي تشمرين األول.  الشمرن األو ما و ممال   ري يا و ي األمريكت ن
.  للمدا ع ن عن حقون اانسمممممممممممممان من الروما  ي األمريكت ن لتعزيز قدراتهم ودعوتهم لحماية حقون األقلياا 

 ممو و، دعم  المفو ممية منظماا من خلفياا إ نية م تلفة  ي تو  ق ور ممد حقون اانسممان على  و ي او 
 منصة مشتراة.

 زم اًل  قدم  من األقلياا   34، دعم  المفو مممممممممممية السمممممممممممامية لحقون اانسمممممممممممان  2020و ي عام   -122
.  داني ليمم المتحدة ومجتمعاا السكان األ ل  ن لتلقي التدري    نا  العمل  ي المفو ية و ي الوجود الم 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/CivicSpace/Pages/UNRoleCivicSpace.aspxانظر   ا36 
 .www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdfانظر   ا37 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/CivicSpace/Pages/UNRoleCivicSpace.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
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مشاراًا من   ل   ريقي    28و ي إرار برنامج زماالا آخر، و را تدريبًا ا ترا يًا على بنا  القدراا لمممممممممممم  
بلدًا، وا مممتضممما   مدا عًا عن حقون اانسمممان من مغايري الهوية الجنسمممانية  ي إرار برنامج زمالة    14من 

ووا مممل  .  ي الهوية الجنسمممانية وحاملي  مممفاا الجنسممم نالمللياا والملل  ن ومزدوجي الم ل الجنسمممي ومغاير 
 .  ندون األمم المتحدة للتبرعاا لضحايا التعذي  برنامجه للزماالا، ومن  زمالت ن

 الوضاء الرقفي -2 

دع  المفو ممممية إلى  ن يكون قانون حقون اانسممممان ومبادره جز ًا من األ مممماس الذي تقوم عليه   -123
لوجيماا الرقميمة، بمما  ي ذلمذ عنمدمما تسممممممممممممممت مدم همذ  الترنولوجيماا ألغراو   رر اادارة ال ممممممممممممممت مدام الترنو 

و ي إرار تنف ذ دعوة األم ن العام إلى العمل،  .  19-المراتبة وتتبب الم ال  ن  ي اال متجابة لجارحة او  د
قادا المفو ممية عملية ت وير مراز حقون اانسممان والترنولوجيا الرقمية، الذي ا ممتضمما ته المفو ممية على  

 موقعها الشبكي.

وا ت دم  المفو ية  دواا ترنولوجية جديدة لر د االتجاهاا  ي ال  ا  العام على اانترن    -124
.  المتعددة القوميااا   -  نا  الجارحة، بما  ي ذلذ خ ا  الرراهية   نا  االنت اباا  ي إ وادور وبوليفيا  دولة  

لى ر ى بشمممممرن تغ  ر السممممملوك الجماعي،  و  وا مممممت دم   يضمممممًا بياناا  مممممغا على اانترن  للحصمممممول ع
 .عدمه، تيما يتعلق بااغالقاا التي تفر ها الحكوماا والوعي العام بالجارحة ا خذ  ي الترش 

و ممممممممممارا  المفو ممممممممممية  ي الدعوة تيما يتعلق بقانون ال دماا الرقمية الذي اقترحته المفو مممممممممية   -125
 مممالة مفتوحة إلى رريح المفو مممية األوروبية تدعو    ها  و ي  يلول/ مممبتمبر، بعل  المفو مممة بر .  األوروبية

  و ي تشممممممرين اللاني/.  إلى مزيد من الشممممممفاتية، و ممممممماناا قوية لحرية التعب ر، وآلياا   ضممممممل لالنتصمممممماف
نو مبر، عقدا المفو مممية بصمممورة مشمممتراة حلقة نقاص حول الديمقرارية  ي العصمممر الرقمي،  مممم  نار   

األوروبيمممة، والمقرر ال ممماا المعني بتعزيز وحممممايمممة الحق  ي حريمممة الر ي والتعب ر،  رريح المفو مممممممممممممميمممة 
 ومملل ن للمجتمب المدني، ومملاًل من تويتر.

و ي لبنمان، نظمم  المفو مممممممممممممميمة نمدوة ا ترا مممممممممممممميمة عن حممايمة البيمانماا  ي إدارة حماالا االختفما    -126
 القسري.

 العفلةات النتخابةة -3 

 ممممد حقون اانسممممان و جرا ما يتصممممل بذلذ من  نشمممم ة الدعوة والمسمممماعدة  قام  المفو ممممية بر  -127
المتعددة    -التقنية  ي  ميان العملياا االنت ابية  ي إ وادور و وغندا و وارانيا وبورا نا  ا مو وبوليفيا  دولة  

يفاريةا  البول –القوميااا وتشممممممممماد وجمهورية   ري يا الو ممممممممم ى وجمهورية تنزانيا المتحدة و نزويال  جمهورية  
 . واوا ديفوار ول بريا والنيجر وهندوراس

ونتيجة ألنشممم ة الدعوة التي تقوم بها المفو مممية، اعتمدا الرام رون حصمممصمممًا لمشممماراة النسممما    -128
و ي الصممومال،  .  والشممبا  والسممكان األ ممل  ن واأل مم اا ذوي ااعاقة امر ممح ن  ي االنت اباا ااقليمية

.  من  جل المشممماراة السممميا مممية أل راد األقلياا والنسممما   ي االنت اباا   رلق  المفو مممية حملة  ي هرجيسممما
و ي  وغنمدا وجمهوريمة   ري يما الو مممممممممممممم ى والنيجر، عززا المفو مممممممممممممميمة قمدراا الجهماا الفماعلمة  ي المدولمة  

و ي  وارانيا،  .  والمجتمب الممدني لل يمام بجهود اانمذار المبكر ور ممممممممممممممد حقون اانسممممممممممممممان   نما  االنت مابماا
 مفو ية مذارة إنذار مبكر بشرن الح ز المدني والحرياا األ ا ية قبل االنت اباا المحلية.  درا ال
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 دع  الفؤسسات الوطوةة لحقوق اإلنسان واآللةات اإلقلةفةة -4 

دعم  المفو مممممية اعتماد تشمممممريعاا بشمممممرن المؤ مممممسممممماا الورنية لحقون اانسمممممان  ي السمممممودان   -129
لمتعلقة بمراز المؤ ممممممسمممممماا الورنية لتعزيز وحماية حقون اانسممممممان  وليسمممممموتو،  ممممممامنة االمتلال للمبادئ ا

وعززا  يضممًا قدراا المؤ ممسمماا الورنية لحقون اانسممان  ي بوروندي وتشمماد والسمملفادور  .   مبادئ باريحا
و ي النيجر، عززا المفو ممممممممممممممية  .  وغابون وغامبيما وغواتيمماال وتيجي وق ر ولبنمان ول بريا ومالوي وهايتي

 . الورنية لمنب التعذي قدراا ا لية 

 التثقةف في مجال حقوق اإلنسان  -5 

وعمل  مب  ا38 نشمرا المفو مية إر ماداا بشمرن الممار ماا الج دة للتدري  على حقون اانسمان -130
ال ونسممكو ومبعوث مكت  األم ن العام المعني بالشممبا  لتشممجيب التل ية  ي مجال حقون اانسممان للشممبا   

ا لبنا   2021-2020، و ع  المفو ية ا تراتيجية  19- ي  يان جارحة او  دو .  على الصع د الورني
 قدراا موظف ها من  جل ت ب ق الترنولوجيا  ي مجال التدري  على حقون اانسان.

ونظم  المفو ممية بصممورة مشممتراة حلقة عمل  ممبكية إقليمية  ي من قة الشممرن األو مما و مممال   -131
يا االتصممممماالا  ي التل ية  ي مجال حقون اانسمممممان، واذلذ ماردة    ري يا بشمممممرن  را ا مممممت دام ترنولوج

 . مستديرة إقليمية بشرن القوال  النم ية الجنسانية  ي المناهج الدرا ية

 الستوتاجات  -ثالثاا  

أثر   19-، كان لجائحة كوفيدا39 كفا أشنارت الفووةنة السنامةة في تقريرها إلى الجفعةة العامة -132
وتأثرت تواعالت الفووةنةة مع  .  اإلنسنان في جفةع أنحاء العال  وعلى عفل الفووةنةةكبير على حقوق 

الشنننركاء، بفا فيه  الدول األعضننناء والخبراء وأفراد الفجتفع الفدني، بالقيود الفوروةنننة على التجفعات  
 . والتوقل والسور

ةة دولةة  وكان مجلس حقوق اإلنسنننننننننان آخر هيئنة حكوم.  وتكةون  الفووةنننننننننةنة مع التحنديات -133
وتفكو  الفووةنةة السنامةة لحقوق اإلنسنان، من  . رئةسنةة في جوةف توفف مؤقتاا أنشنطتها الحضنورية

وُعقدت الدورتان الخامسننننننننة واألربعون  . خالل أسنننننننناليب ابتكارية، من نقل أعفال الفجلس إلى اإلنترن 
  الشننامل عن بعد كلةاا،  والسننادسننة واألربعون للفجلس ودورات الوريق العامل الفعوي بالسننتعراض الدور 

 . بفشاركة عدد كبير من أصحاب الفصلحة

ل أيضننننننننناا إلى الطرائق الفتراةنننننننننةنة عفنل هيئنات الفعناهندات والفكلوين بولينات في إطنار   -134 وُنقنل
وتولي الفووةةة أهفةة كبيرة . اإلجراءات الخاصة، مع إبداء الخبراء وموظوي الفووةةة التزاماا استثوائةاا 

رة آلةات حقوق اإلنسننننننان على الةننننننطالت بولياتها وتجوب حدوة ثغرات كبيرة في مجال  لسننننننتفرار قد
 بيد أنها تالحظ أن عفلها يعتفد إلى حد كبير على التواعالت الحضورية.. الحفاية

وقد قام  الفووةنننننننةة بتعديل عفلها في الفيدان، ودعف  البلدان لعتفاد اسنننننننتجابة لجائحة   -135
لحقوق، ونقح  أسناليب عفلها لزيادة توسنةع نطاق الرصند عن بعد بالتعاون مع  قائفة على ا  19-كوفيد

 الشركاء.

__________ 

  Fromمن اتا     ال بعة اا مممممممممبانيةو   ،Evaluating Human Rights Training Activities  Workshop Guideانظر   ا38 
Planning to Impact  A Manual on Human Rights Training Methodology. 

 .A/75/36 ا39 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/WorkshopGuide.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6en.pdf
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بشننكل صننارخ مركزية الفسنناواة وحقوق اإلنسننان في جدول األعفال    19-وأبرزت جائحة كوفيد -136
  وكشننننو  الجائحة عن آثار عقود من نقص السننننتثفار في الخدمات العامة، كفا أبرزت بشننننكل.  العالفي

والتفييز   أوةن  كةف أن سنوء اإلدارة والوسناد وانعدام سنةادة القانون ومحدودية فرص الوصنول إلى العدالة 
وبهذا  .  وةننننعف الفؤسننننسننننات أو تحيزها يهدد مبادئ الفسنننناواة والكرامة وحقوق اإلنسننننان أثواء األزمة

.  عةة والحك  الرشننيد الفعوى، تثب  السننتثفارات العامة في هذه الفجالت أنها ةننرورية للفصننلحة الجفا
وهي ترسنني األسنناس لنتعاي قو  قائ  على الحقوق يضننع الواس في الفركز، وهي ةننرورية لتسننهيل  

 واتواق باريس. 2030النتقال إلى التوفةة الفستدامة وحةاد الكربون، بفا يتفاشى مع خطة عام 

  - جابة الجتفاعةةوقد أدت الفووةننننننةة دوراا رئةسننننننةاا في وةننننننع إطار األم  الفتحدة لالسننننننت  -137
، كفا كان لها دور حاسنننن  في إدماش مؤشننننرات حقوق اإلنسننننان  19-القتصننننادية الوورية لجائحة كوفيد

ومن خالل مبادرة الزيادة الفواجئة،  .  19-الفواةنةعةة في اسنتجابة مومومة األم  الفتحدة لجائحة كوفيد
قوق القتصننننننننادية والجتفاعةة عززت الفووةننننننننةة العفل في مجالت أهداف التوفةة الفسننننننننتدامة والح

والثقافةة وقدم  الفسننننننناعدة التقوةة لتوجةا جهود اإلنعاي القتصننننننناد  القائفة على حقوق اإلنسنننننننان  
 . والفراعةة لالعتبارات الجوسانةة فةفا يتعلق بالجائحة

وخالل الوترة الفشننننفولة بالتقرير، لحم  الفووةننننةة أن الحتجاجات والفعارةننننة التي أعرب   -138
ها أصننننننحاب الحقوق، التي  الباا ما أثارها التعامل مع الجائحة وجأو أوجا عدم الفسنننننناواة التي طال  عو 

أمدها، قوبل  في مواسنننننبات عديدة بردود فعل  ير متواسنننننبة بل وقوة، مفا أد  إلى تقلص تدريجي في  
 الحيز الفدني، بفا في ذلك على اإلنترن .

ديد من الشننننننننعوب والفجتفعات الضننننننننعةوة، التي ما زال   وقد أدت الجائحة إلى تواق  حالة الع -139
وفي داخل البلدان، يتحفل الوقراء والوئات الفهفشننننننة والضننننننعةوة مثل كبار السننننننن  .  متخلوة عن الركب

وه  يعانون أكثر من  يره   . والوساء والوتةات واألقلةات والشعوب األصلةة العبء األكبر لفختلف القيود
الغذائي وعدم الحصننول على الرعاية الصننحةة والفةاه والصننرف الصننحي والتعلة  والعفل  من انعدام األمن 

 . الالئق والضفان الجتفاعي

ويشفل ذلك تعزيز الدعوة  .  وقد دأب  الفووةةة على الدعوة إلى التضامن في مكافحة الجائحة -140
في الفتواول ومتاحة للجفةع  إلى الفسنننناواة في الحصننننول على اللقاحات للجفةع، باعتبارها مووعة عامة 

؛ والحاجة  ا40 في كل مكان؛ والحاجة إلى تخفةف عبء الديون وتقدي  دع  مالي وتقوي سنننننريع وسنننننخي
 . إلى تخفةف العقوبات لتفكين الوم  الطبةة من مكافحة الجائحة والحد من العدو  العالفةة

لبواء بشنكل أفضنل اسنتواداا إلى  فرصنة حيوية إلعادة ا  19-وقد أتاح  السنتجابة لجائحة كوفيد -141
  ويوبغي أن. عقند اجتفناعي جديد بين الحكومات والشنننننننننعوب والفجتفع الفندني واألعفنال التجنارية و يرها

البحتة،   تسنتود هذه العفلةة إلى اتواق عالفي جديد يقةس الوجا  من الواحةة اإلنسنانةة، ولةس القتصنادية
  ، واتواق باريس،2030هداف الفحددة في إطار خطة عام  ويضننع العال  على الفسننار الصننحة  لتحقيق األ

ولكي يتسنننننوى إعادة البواء  . وخطة عفل أديس أبابا الصنننننادرة عن الفؤتفر الدولي الثالو لتفويل التوفةة
ك أحد خلف الركب  .  على نحو أفضنل، يجب وةنع حقوق اإلنسنان في صنفة  جهود النتعاي حتى ل ُيترح

وتحقةقاا لهذه الغاية، سننتواصننل .  ل السننتجابات للجائحة وما بعدهاوحقوق اإلنسننان أسنناسننةة في تشننكي 
الفووةنةة العفل مع الدول األعضناء والفجتفع الفدني ومومومة األم  الفتحدة، تفشنةاا مع دعوة األمين 
.  العنام إلى العفنل وهندفهنا األوسنننننننننع الفتفثنل في ةنننننننننفنان تنأثير حقةقي على الوناس على أرض الواقع 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25833انظر، على  ب ل الملال،  ا40 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25833
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  الفووةننننةة في العفل على وةننننع خطة مشننننتركة في متابعة الذكر  السننننووية الفعوى، سننننتسننننه وبهذا
 الخامسة والسبعين إلنشاء الفومفة.

أن األولويات الرئةسننننننةة التي حددتها الفووةننننننةة قبل األزمة ل تزال   19-وأكدت جائحة كوفيد -142
ةة، وأوجا عدم الفسناواة،  صنالحة  فأهداف التوفةة الفسنتدامة، والحقوق القتصنادية والجتفاعةة والثقاف

 . وما بعده 2021والتكوولوجةا وحقوق اإلنسان، وتغير الفواخ كان  ول تزال األولويات الرئةسةة لعام 

ومن أجل التكةف مع الواقع  .  وطوال األزمة، أعادت الفووةنننةة معايرة تركيزها وأسننناليب عفلها -143
تب وخططها للوعالةة التومةفةة لكي تضننننفن بقاء  الجديد، سننننتقوم الفووةننننةة بتوقة  خطتها إلدارة الفكا

 الفووةةة فعالة ومحوزة حيثفا كان  هواك حاجة ماسة إلى عفلها وكان لهذا العفل أكبر األثر.

والتحد  الدائ  الذ  نواجها، في البواء مسنننننتقبالا مع جفةع الشنننننركاء، هو تحويل الوعد الذ    -144
.  لفي لحقوق اإلنسننننننننننان إلى تغيير حقةقي على أرض الواقع قطعنا ميثناق األم  الفتحندة واإلعالن العنا

والفووةنننننةة مفتوة للثقة التي وةنننننعتها فيها الدول األعضننننناء، كفا يتضننننن  من الدع  الفقدم للوليات  
ول تزال القيود . 2020القنائفنة وللعندد  ير الفسنننننننننبوق من الولينات الجنديندة التي أةنننننننننةون  في عنام 

  19-ةة العادية وما تبقى من قيود السننور التي تورةننها جائحة كوفيدالفسننتفرة على السننيولة في الفيزان 
وتذكر الفووةننة السننامةة بأهفةة الدع  الفسننتفر الذ  تقدما .  تؤثر على عفل الفووةننةة وعلى إنجازها

إليهنا الندول األعضننننننننناء، سنننننننننواء من خالل عفلةنة الفيزننة العنادينة أو التبرعنات، من أجنل الةنننننننننطالت  
 بوعالةة. بوليتها
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