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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 2البند 
التقرير السنوي لمفوو  امموا المتحودة السوامق لحقووق اإلنسوان 

    وتقارير المفوضية السامية واممين العام
 التقرير السنوي لمفو  امما المتحدة السامق لحقوق اإلنسان  

 
 مقدمة -أولا  

 
م نبــلة عامــ  عــن  عمــال 48/141العامــ  يعــ ه اــلا الت، يــ م امل،ــدق عمــجلم ي،ــ ا  ا مع ــ   -1

مفوضـــ   األمـــم املتحـــدة القـــام   )،ـــوة اقنقـــاس نمفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس    الفـــ ة مـــن  ـــانوس 
مــــــن اق ــــــا   20م اس شــــــادام يال نــــــام  2015إىل تشــــــ ين الفــــــا /نو م   2014األول/ديقــــــم  

 هـــا   ا اـــ  اقدا يـــ  ملفوضـــ   م،ـــوة العـــاق وياألولويـــاض املواضـــ ع   املشـــا  إل االســـ ات لأل ل مـــن
 .2017-2014 اقنقاس للف ة

يعفـــــ   64م  انـــــض مفوضـــــ   م،ـــــوة اقنقـــــاس تـــــدعم 2015تشـــــ ين الفـــــا /نو م   1و   -2
م ووقعــــض اتفاقــــام مــــر ميومــــ  انــــدو ا   1نم دان ــــ م منهــــا ميتبــــاس جديــــداس   يو ونــــد  وســــ ول

ـــــد  لـــــول  ايـــــ  عـــــاق  ـــــللي البل ـــــل ي ـــــا املفوضـــــ     توكـــــو 2015قنشـــــاب ميت ـــــف ميتب . وقـــــد  مكل
 .2015  النصف األول من عاق   2نو وسو و

و  الفــ ة املشــمول  ياالســتع اهم وا  مفــوه األمــم املتحــدة القــامأل )،ــوة اقنقــاس  ــجل   -3
مـــن الواليـــاض املتحـــدة األم يي ـــ م وتـــونهم ويو ونـــد م ورهو يـــ   و يـــام ورهو يـــ     ي، ـــا الوســـا م 

  املتحـــدة ل ياان ـــا العيمـــ  و ي لنـــدا الشـــمال  م وسويقـــ ام والقـــويدم وامليقـــ يم وال اويـــ . واململيـــ
__________ 

و ،ام للوالي  الصاد ة من جمله م،وة اقنقاس يغ ه تعزيز  صـد وتوي ـف مالـ  م،ـوة اقنقـاس   رهو يـ   و يـا   1ن 
 الشعب   الدمي، ا   . 

  ودوس املقـــــا  يوضـــــر  1999ن1244ينبغـــــأل  س تمفهـــــم اقشـــــا اض إىل  وســـــو و   ســـــ اة قـــــ ا  جملـــــه األمـــــن   2ن 
  وسو و. 
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ي نمـــا وا  نااـــل املفـــوه القـــامأل )،ـــوة اقنقـــاس  ولومب ـــام  مـــا وا  األمـــن العـــاق املقـــاعد )،ـــوة 
لم وجنــو  اقنقــاس  ــجلم مــن   غانقــتاسم ورهو يــ  م،ــدون ا ال وكوســجل    ســاي،امم و و  ان ــام والصــوما

 القوداسم وشا ك   يعفاض إىل آس ا الوسا  و ي لندا ون لرييا   إ ا  و د ت ّ سه األمن العاق.
م وا ــل امتفــالم األمــم املتحــدة يالــل  ا القــنوي  القــبعن قنشــااها ع،ــد 2015و  عــاق  -4

تدام م وا)ـد مـن   يع  مؤمت اض قم   ا قـ     سـض إ ـا  التعـاوس الـدوأ مـن  جـ  ت، ـف التنم ـ  املقـ
خاــ  اليــوا كم و ــبا تغــري املنــاام و علنــض األمــم املتحــدة التزامهــا يةتامــ  املــوا د الجلومــ . و  هــ ض 
مــؤمت اض ال،مــ  تلــي قــد ة اوتمــر الــدوأ علــ  التعــاوس علــ  إلــاد ملــول للمشــا   العامل ــ م وي نــض 

 تنم   املقتدام . س م،وة اقنقاس مع ف هبا عل  نااة واسر يوصفها  مد    اس ال
و  الوقـض ااتــهم تواصــلض انتها ـاض م،ــوة اقنقــاس يـجل اــوادة. وال يــزال عـدد متزايــد مــن  -5

النزاعــاض ومــاالض العنــفم النارــ     فــري مــن األم ــاس عــن التم  ــز العم ــف ا ــلو  و  ــا   اســ   
رية العنصـــ ي  وخاـــا  مـــن االســـتبعاد وانعـــداق ا) يـــاضم يعـــ   منـــا ف  فـــرية مـــن العـــا . وتتزايـــد وتـــ

 الي اا      ما ن  فرية من العا م وجتد سب لها    فري من األم اس إىل الق اس . 
ــــ  مفوضــــ   2015و  عــــاق  -6 ــــاض ميوم ــــ  دول  ــــاض جديــــدة صــــاد ة عــــن ا ض م دعــــض والي

 م،ــوة اقنقــاس إىل  صــد املقــاعدة الت،ن ــ  وت،صــ ها وت،ــدو ت،ــا ي  عنهــا ووياد ــام   الوقــض الــل 
استلزق   ه تيف ف التعاوس مـر شـ  اب منيومـ  األمـم املتحـدة   جمـاالض األمـن والتنم ـ  واملقـاعداض 
اقنقــان  م ال ســ ما اوــاالض الناشــض  عــن مبــاد ة  م،ــوة اقنقــاس  والم م مزيــدام مــن ا هــود. وتؤ ــد 

مـــوا د مفوضـــ   تلـــي املاالبـــاضم   ســـ اة التحـــدياض املع،ـــدة )،ـــوة اقنقـــاسم ا)اجـــ  إىل ويـــادة 
 م،وة اقنقاس ليأل يتقىن هلا الو اب يواليتها عل  النحو املناسل. 

  
 تعزيز اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

 
 سـهمض  عمـال آل ـاض م،ــوة اقنقـاس ومفوضـ   م،ـوة اقنقــاسم سـواب   امل،ـ  ال ا قــأل  -7

ــــ  واقنــــلا  املبيــــ   ــــ م   جهــــود الوقاي ــــ  استيشــــاف  ــــ ة  ق   املياتــــل امل دان  وا)مايــــ . وتمواصم
  ج  تقن ا)ماي .  توس ر نااة اق ا  املع ا   من

و كــم اســتم ا  ال، ــود املتعل،ــ  يــاملوا دم قــدمض املفوضــ   دعمــام  م ــر ا ل ــاض وســعض إىل  -8
تيف ف التعاوس   مـا ي نهـا. و سـهمض املفوضـ  م مـن خـجلل جتم ـر املؤشـ اض العامل ـ  وخـ اا  العـا م 
  ت قــري ا)صــول علــ  معلومــاض عــن التزامــاض الــدول وتعــاوس الــدول مــر ا ل ــاض الدول ــ  )،ــوة 

. وقــد تزايــد االعــ اف  نهل ــ  مؤشــ اض م،ــوة اقنقــاسم الــح وضــعتها مفوضــ   م،ــوة  3ناقنقــاس
اقنقـــاس يالتعـــاوس مـــر ا ل ـــاض الدول ـــ  )،ـــوة اقنقـــاسم يوصـــفها  داة  ساســـ   و ا ســـ  ج ـــدة   

ــــد يبام   جمــــال املؤشــــ اض لللهــــاض تن ف ــــل توصــــ اض آل ــــاض م،ــــوة اقنقــــاس. وقــــدمض املفوضــــ   ت
__________ 

 .http://indicators.ohchr.orgاني    3ن 
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الو ن ـــــ  املعن ـــــ    العديـــــد مـــــن البلـــــداسم منهـــــا تـــــونهم والقـــــلفادو م و اج يقـــــتاسم وكوات مـــــاالم 
 وقريك زستاسم و اواخقتاسم واندو ا . 

 
 هيئات المعاهدات -1 

االجتماعــاض اقضـــا  امل صــق  وجــل قـــ ا   م اســتفم ض املفوضـــ   وقــض2015  عــاق  -9
ت، يــ ام م،ــدمام مــن الــدول  173  ت قــري اســتع اه ا ضــاض املعااــداض لـــ  68/268ا مع ــ  العامــ  

يجلكــام   ديـام و ـا  ويـا اض قا يـ  قامـض هبــا  160األ ـ افم واعتمـاد آ اب وم،ـ  اض يشـكس   فـ  مـن 
املعاملـ   و الع،ويـ  ال،اسـ    و الجلإنقـان    و امله نــ . الللنـ  الف ع ـ  ملنـر التعـليل وكـريض مـن ضـ و  

ونت ل  للليم قّلصض معيم الللاس عـدد الت،ـا ي  امل ا مـ  الـح تـكخ  النيـ    هـا. واعتمـدض ر ـر 
 الللاس  يضام اقج اب املبق  لت،دو الت،ا ي .

آ اباـــا األوىل يشـــكس  واعتمـــدض الللنـــ  املعن ـــ  يـــا)،وة االقتصـــادي  واالجتماع ـــ  والف،ا  ـــ  -10
 يجلغ   د م وتل،ض  ن  م،وة الاف   وىل شياوااا  وجل إج ااها املتعلف يت،دو البجلكاض.

يجلكـــام  250إىل  2013يجلكـــام   عـــاق  170واوداد عـــدد البجلكـــاض الف ديـــ  املقـــلل  مـــن  -11
العاجـــ   م   الوقـــض الـــل  تضـــاعف   ـــه عـــدد الالبـــاض املقـــلل   وجـــل اقجـــ اب2015  عـــاق 

 50ا ــاب ياالتفاق ــ  الدول ــ  )مايــ  ر ــر األشــ اب مــن االختفــاب ال،قــ     يعــ   ضــعافم مــن 
األ ــ اد الــلين يــّدعوس  . ويعــد  ــوب2015 لــل   عــاق  200إىل   فــ  مــن  2014 لبــام   عــاق 

يــن ينبغــأل انتهــاك م،ــوة اقنقــاس امليفولــ  هلــم يصــو ة  عالــ  إىل ا ضــاض املعااــداض  مــ ام إلاي ــامم ول
 س يصـــامبه تـــو ري مـــوا د  ا  ـــ  لتلنـــل التـــكخري  ـــ اض  ويلـــ . و  ل،ـــض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس 

 م /http://juris.ohchr.orgقاعـــدة ي انـــاض علـــ  اقن نـــض تشـــتم  علـــ  جمموعـــ  القـــوايف ال،ضـــاا   ن
 واأل تعم  عل  ضماس يث وقاار ر ر دو اض ا ضاض املعااداض ع  اقن نض.

ؤســـــاب ا ضـــــاض املعااـــــداضم   اجتمـــــاعهم القـــــنو  القـــــاير والعشـــــ ين املع،ـــــود    و عـــــد    -12
 وســتا ييام م، مــاض لتعزيــز التعــاوس مــر  نــ  البلــداس األم يي ــ  )،ــوة اقنقــاسم و مبــوا يالــدعوة 
الــح   ل،تهــا  وســتا ييا قجــ اب عمل ــ    ادمي ــ  للتفيــ    مقــت،ب  نيــاق ا ضــاض املعااــداض. و يــد 

يضـــام املبـــادج التوج ه ـــ  املتعل،ـــ   يا حـــ  الت ويـــف  و األعمـــال االنت،ام ـــ  نمبـــادج ســـاس ال ؤســـاب  
خوســـ ه التوج ه ـــ   و وصـــوا يـــكس تعتمـــد اـــلض املبـــادجم التوج ه ـــ  ر ـــر ا ضـــاض املعااـــداضم الـــح  قـــ  

 يعضها الض املبادج   تلي األيناب. 
د اض ا ضــاض املعااــداضم الـــل  ويــد ض مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس   تنف ــل ي نــام  ينــاب قــ -13

م م ـــث يـــد  تنف ـــل  نشـــا  علـــ  الصـــع د الـــو     68/268 نشـــو  وجـــل قـــ ا  ا مع ـــ  العامـــ  
يلــــدام. ود إعــــداد د اســــ  ودل ــــ  عملــــأل يشــــكس ا ل ــــاض الو ن ــــ  امليلفــــ  يــــاقيجلغ  40  فــــ  مــــن 

م امل صصــــتاس للمقــــؤولن واملتايعـــ . وعم،ــــدض الــــدو تاس األول ــــاس دوس اققل م تـــن لتــــد يل املــــد ين
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ا)يـــوم ن   منا،ــــ  ادـــ   اهلــــادجم وللمقــــؤولن ا)يـــوم ن   منا،ــــ  البحـــ  اليــــا ي  والبلــــداس 
 وي يادو م عل  التواأ.   ساموا األم يي   النا ،  ياقنيل زي م 

 وامتفلـــض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس يالـــل  ا القـــنوي  ا مقـــن العتمـــاد االتفاق ـــ  الدول ـــ  -14
لل،ضاب عل  ر ر  شـيال التم  ـز العنصـ   ويالـل  ا القـنوي  ا امقـ  والعشـ ين العتمـاد االتفاق ـ  

املفـــوه اناـــجلة االمتفـــال  الدول ـــ  )مايـــ  م،ـــوة ر ـــر العمـــال املهـــاج ين و  ـــ اد  ســـ ام. و علـــن
الــــل  اســــتم  عامــــام  ــــامجلم يالــــل  ا القــــنوي  ا مقــــن العتمــــاد العهــــدين تــــض شــــعا   م،وقنــــا. 

 م ياتنا. داامام . 
 

 مجلس حقوق اإلنسان -2 
م واصـــلض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاسم  وجـــل الواليـــ  الصـــاد ة مـــن جملـــه 2015  عـــاق  -15

معن ـــ  يا مهو يــ  الع ي ـــ  القــو ي م واأل ه الفلقـــا ن   م،ــوة اقنقــاسم دعـــم يــجلك  ـــاس ت، ــف ن
ادتلــ م وإ ي يــا م  مــا  جــ ض ت، ،ــاض و و ــدض يعفــاض لت،صــأل ا)،ــااف يشــكس ســ   النيــا والعــ اة 
ول ب ــــام و ــــللي يشــــكس االنتها ــــاض ااض الصــــل  فماعــــ  يو ــــو مــــ اقم و و ــــدض يعفــــ  إىل جنــــو  

و كــم التحــدياض التنف ليــ م متفــ  الت،ــا ي  الناجتــ  عــن  القــوداس لت، ــ م مالــ  م،ــوة اقنقــاس انــاك.
 الض األنشا  مم اجر مقت،ل  ونزيه  ومويوق . 

ونيمض مفوض   م،ـوة اقنقـاس مل،ـاض ن،ـال مـول ع،ويـ  اقعـداقم وتغـري املنـاام وآيـا   -16
وم،ـــوة اق اـــا  علـــ  التمتـــر  ،ـــوة اقنقـــاس وا) يـــاض األساســـ  م والتـــدايري ال،قـــ ي  االنف اديـــ م 

الافـــ م وم،ـــوة املـــ  ةم ومـــف  ـــ   تـــاة   التعلـــ مم والتم  ـــز العنصـــ     العـــا م وتـــوخأل  ـــ  قـــاام 
علـــ  م،ـــوة اقنقـــاس   اقدا ة ال شـــ دةم ومتايعـــ  نتـــاا  املـــؤمت  العـــاملأل املعـــ  يالشـــعو  األصـــل  . 

وة اقنقـــاسم و  ـــزض مل،ـــ  الن،ـــال القـــنوي  املتعل،ـــ  يـــةد ام منيـــو  جنقـــا     عمـــال جملـــه م،ـــ
م علــــ  املقــــاواة يــــن ا نقــــن. وألول مــــ ةم  انــــض مقــــكل  تــــكيري 2015املع،ــــودة    يلول/ســــبتم  

مشـــيل  امل ـــد اض   العـــا  علـــ  م،ـــوة اقنقـــاس موضـــوملم مل،ـــ  ن،ـــال. ونيمـــض املفوضـــ    يضـــام 
  معااـدة عددام من األمداك ا انب   تناولض عدة مواضـ رم منهـا تاب ـف معـايري م،ـوة اقنقـاس علـ

 جتا ة األسلح . 
و جــــ ا جملــــه م،ــــوة اقنقــــاس مــــوا ام تفاعل ــــام موســــعام مــــول م،ــــوة اقنقــــاس امليفولــــ   -17

م و جـ ا  يضـام 2015للمهاج ينم وموا ام يشكس مال  املفاوضـاض املتعل،ـ  ةاـ  التنم ـ  ملـا يعـد عـاق 
 حمادياض كري  مس   مر ناال األمن العاق ومر املفوه القامأل.

كاــ  صـــندوة الت عـــاض االســتضما  لت،ـــدو املقـــاعدة الت،ن ـــ  لــدعم مشـــا     قـــ  البلـــداس و  -18
مقــؤوالم  18 ــوام والــدول ا ز يــ  الصــغرية النام ــ     عمــال جملــه م،ــوة اقنقــاس تيــال ف مشــا    

 ميوم ام   دو اض اوله. 



A/HRC/31/3 
 

 

GE.15-22770 5/24 

 

 اإلجراءات الخاصة -3 
تن جديـــدتن   إ ـــا  اقجـــ اباض ا اصـــ م  نشـــك جملـــه م،ـــوة اقنقـــاس واليتـــن مواضـــ ع  -19

تتعل،ــــاس يتمتــــر األشــــ اب املصــــاين يــــاملهف  ،ــــوة اقنقــــاسم ويــــا)ف   ا صوصــــ  . و دا اــــلا 
 55ال،ــ ا  إىل ويــادة عــدد واليــاض اقجــ اباض ا اصــ  الــح تقــاعداا مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس إىل 

 ي  حمددة .والي  تتعلف  االض قا   14والي  مواض ع   و 41والي  ن
م 2015تشـــــ ين الفـــــا /نو م   30إىل  2014 ـــــانوس األول/ديقـــــم    1و  الفـــــ ة مـــــن  -20

إقل مــام قــاق هبــا ميلفــوس يواليــاض دولــ  و  60إىل ويــا ة قا يــ   83دعمــض مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس 
دولـــ   122 ســـال  إىل  524  إ ـــا  اقجـــ اباض ا اصـــ . ووّجـــه امليلفـــوس يالواليـــاض مـــا جمموعـــه 

م قـــدق 2015امـــ  ة. و  عـــاق  157  ـــ اد علـــ  األقـــ م مـــنهم  810 ســـال  مشـــ     يشـــكس  439ن
ت، يـــ ام إىل جملــه م،ــوة اقنقـــاسم  130امليلفــوس يواليــاض   إ ــا  اقجـــ اباض ا اصــ    فــ  مــن 

 نش ة إخبا ي  وي اس عاق.  300ت، ي ام إىل ا مع   العام م و صد وا   ف  من  39و
ـــــ  ويـــــدعم مـــــن مف -21 وضـــــ   م،ـــــوة اقنقـــــاسم شـــــا ك امليلفـــــوس يواليـــــاضم عـــــن   يـــــف الللن

التنق ،   لإلجـ اباض ا اصـ  ويصـو ة   ديـ م    عمـال جملـه م،ـوة اقنقـاسم و سـهموا   صـ اك  
م  ا   هـا  اـداف التنم ـ  املقـتدام م وقـاموا يكنشـا  دعـوة تتعلـف 2030خا  التنم   املقتدام  لعاق 

لجلجضـــن واملهـــاج ينم ويا)اجـــ  املتزايـــدة إىل تنيـــ م عمل ـــ  مقـــابل  ا هـــاض يتغـــري املنـــاام ويوضـــر ا
 الفاعل  كري ا)يوم   وضماس الض املقابل .

وميف  تعـاوس الـدول األعضـاب عـامجلم مهمـام   متيـن امليلفـن يواليـاض مـن الو ـاب يواليـا م.  -22
الـح وجهتهـا الـدول لل، ـاق يزيـا اض ويع   املفوه القامأل عن سـ و ض لزيـادة عـدد الـدعواض الداامـ  

دولــ   167دعــوة نمنهــا دعــوة وجهتهــا دولــ  هلــا م  ــز امل اقــل . وعلــ  مــ  القــننم قبلــض  115 إىل
وامـــد علـــ  األقـــ    إ ـــا   يواليـــ   املااـــ    لبـــاض ال، ـــاق يزيـــا اض قا يـــ  ووا اـــا ميلـــف  86.5ن

 اقج اباض ا اص .
 

 الستعرا  الدوري الشامل -4 
تواصلض ا ول  الفان   لجلستع اه الدو   الشام   شا    ر ر الدول امل،   استع اه مال   -23

دول م و  زض ا ول  عل  الت،دق اد و منل ا ولـ  القـاي، .  42م،وة اقنقاس   ها الح يبلغ عدداا 
 ل .وقدمض الدول  وعام ت،ا ي  منتصف املدة عن مال  تنف ل التوص اض والتحدياض ااض الص

وقــدمض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقــاس دعمـــام إىل الـــدول موضـــومل االســتع اهم مـــفجلم عـــن   يـــف  -24
منــدويام ن مشــا  ن  و  21صــندوة الت عــاض ا ــاب ياملقــاعدة املال ــ  والت،ن ــ م م ــث مولــض ســف  

 مــــ اقبن  إىل دو اض الف يــــف العامــــ  املعــــ  ياالســــتع اه الــــدو   الشــــام .  مــــا يّقــــ ض املفوضــــ   
يلـــدام   يـــجلك مل،ـــاض عمـــ  إقل م ـــ  عم،ـــدض   ال اويـــ  وي يـــادو   30ش صـــام مـــن  97    مشـــا

و  لــأل. و دض الشـــ ا   مــر االتـــاد ال ملــا  الـــدوأ واملنيمــ  الدول ـــ  للف انيو ون ــ  إىل ويـــادة مع  ـــ  
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نــدويام م م 14ال ملـان ن يعمل ــ  االســتع اه الــدو   الشــام  وتعزيـز مشــا  تهم   هــا نيتمويــ  مشــا    
 يقب  منها اقما اض اقعجلم   والدو اض التد يب   وا)ل،اض الد اس   اققل م  .

م الــل  شــّلر   ــه اولــه الــدول علــ  تعزيــز 30/25وعمــجلم ي،ــ ا  جملــه م،ــوة اقنقــاس  -25
نميــم املتايعــ  وعمل ا ــا علــ  الصــع د الــو  م واصــلض املفوضــ  م مــفجلم عــن   يــف صــندوة الت عــاض 

اب ياملقــاعدة املال ــ  والت،ن ــ م تعزيــز اهل ا ــ  الداامــ  املشــ    يــن الــووا اض ووضــر خاــ  تنف ــل ا ــ
وقواعـــد ي انـــاض و ن ـــ  ألكـــ اه التتبـــر. و ســـف  تقـــن عمل ـــ  توي ـــف املما ســـاض ا  ـــدة عـــن ويـــادة 

صــندوة الالبـاض علــ  التعـاوس الت،ــ . ويعـ  الــي  نــه ينبغـأل توســ ر ناـاة قاعــدة التمويـ  ا اصــ  ي
 الت عاض لتل  الالباض املتزايدة.

 
 التطوير التدريجق للقانون الدولق -5 

م عــــ ه الف يــــف العامــــ  املعــــ  ياالمتلــــاو التعقــــفأل علــــ  جملــــه 2015   يلول/ســــبتم   -26
م،وة اقنقاسم ينابم عل   لل الا األخريم املبادج األساسـ   واملبـادج التوج ه ـ  املتعل،ـ  يا)صـول 

االنتصاف وتاب ف اقج اباض املتعل،   ف    ش ق مقلو  ا) ي    الاعـن   شـ ع   عل  سب  
امتلـــاوض  مـــاق حميمـــ م الـــح ومضـــعض يـــدعم مـــن مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس. وقـــد ســـاعدض املفوضـــ   
الللنـ  املعن ــ  يال،ضـاب علــ  التم  ـز ضــد املـ  ة و نــ  م،ـوة الافــ    إعـداد التوصــ   العامـ  املشــ    

يشكس املما ساض الضا ةم واو  ول نق من نوعه تش ك   اعتمـادض  18والتعل ف العاق  قم  31 قم 
اينتــاس مــن ا ضــاض املعااــداض. ودعمــض املفوضــ   الللنــ  املعن ــ  يال،ضــاب علــ  التم  ــز ضــد املــ  ة   

لـــف    ـــز   يشـــكس األيعـــاد ا نقـــان   امل تباـــ  يـــامل  ة   مـــا يتع2014ن 32إعـــداد التوصـــ   العامـــ   قـــم 
الجلجـو والللـوب وا نقـ   وانعـداق ا نقـ  . وقـدمض املفوضـ   الـدعم  يضـام إىل ا بـرية املقـت،ل  املعن ـ  

  ،وة اقنقاس والتضامن الدوأ   إعداد مش ومل إعجلس.
ودعمــــض مفوضــــ   م،ــــوة اقنقــــاس األ  قــــ  العاملــــ  ا)يوم ــــ  الدول ــــ  املفتومــــ  العضــــوي   -27

إميان ـــــ  وضـــــر  م ـــــ  تني م ـــــ  دول ـــــ  تتعلـــــفم مـــــفجلمم يتنيـــــ م  نشـــــا  الشـــــ  اض امليلفـــــ  يـــــالني    
العقـــي ي  واألمن ـــ  ا اصـــ  و صـــداا وم اقبتهـــا  و ،ـــوة املـــزا عن وكـــريام مـــن العـــاملن   املنـــا ف 
ال يف ـــ   و ،ـــوة اقنقـــاس للمقـــنن  ويالشـــ  اض عـــ  الو ن ـــ  واملؤسقـــاض التلا يـــ  األخـــ ا ااض 

 نقاس.الصل   ،وة اق
 

 صناديق المساعدات اإلنسانية -6 
م قدق صندوة األمم املتحدة للت عاض لضحايا التعليل ِمنحام يلغض ق متهـا 2015  عاق  -28

ضح       فـ   57 000مجلين دوال  لدعم عمل   إنصاف وإعادة تكا     ف  من  7.1 اقرال  
نا عاجلـــ  للمشـــا ير الـــح ت،ـــدق املقـــاعدة يلـــدام. وقـــدق الصـــندوة دعمـــام  و يـــامم   شـــي  ِمـــ 80مـــن 

اقنقان  م   األ دس و و  ان ا ويو ونـد  والعـ اةم إىل الضـحايا الفـا ين مـن النـزامل الـداا    ا مهو يـ  
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ــــا وصــــ ي ا. وع،ــــد الصــــندوة مل،ــــ  عمــــ   شــــا    ا ــــ اب  ــــن   انغا ي ــــ  القــــو ي  وإىل الجلجض الع ي 
 ماالض الاوا ج وتلب   امت اجا م   األج  الاوي . املما سن يشكس إعادة تكا   ضحايا 

م قــدق صــندوة األمــم املتحــدة االســتضما  للت عــاض ا ــاب يكشــيال الــ ة 2015و  عــاق  -29
يلدامم  كـم املصـاعل املال ـ  الـح  35مش وعام    44ضح   عن   يف  30 000املعاص ة الدعم إىل 

نشــك  وجــل ال وتو ــول االخت ــا   التفاق ــ  منااضــ  تعــ ه الصــندوة. ومــّول الصــندوة ا ــابم امل
التعــليل وكــريض مــن ضــ و  املعاملــ   و الع،ويــ  ال،اســ    و الجلإنقــان    و امله نــ م  كــم صــعوي  وضــعه 

 املاأم مشا ير   مخق  يلداس من  ج  تعزيز ال،د اض املؤسق   املتعل،   نر التعليل.
  

 تحسين المساواة ومكافحة التمييز  -باء 
 

 التمييز فق حق المهاجرين  -1 
يـــاض املهـــاج وسم  ــــن  ـــ هم الجلجضـــوسم   يلــــداس العبـــو  وامل،صـــدم يــــد عوس  ـــن اال ت،ــــا   -30

األوأ إىل مبــادج ت،ــوق علــ  م،ــوة اقنقــاس   إدا ة شــؤوس اهللــ ة علــ  الصــع د العــاملأل واققل مــأل 
وضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس إىل إد ام منيـــو  م،ـــوة اقنقـــاس   الن،ــــال والـــو  . ولـــلليم ســـعض مف

العــاملأل املتعلــف يــاهلل ةم ياــ ة منهــا  نشــا  الــدعوة والتشــا ك    ااســ  الف يــف العامــ  املعــ  يــاهلل ة 
وم،ـــوة اقنقـــاس واملقـــاا  ا نقـــان   التـــاير للف يـــف العـــاملأل املعـــ  يـــاهلل ةم ودعـــمم املنتـــدا العـــاملأل 

ل ة والتنم  . ونـاق  املفـوه القـامأل آ ـاةم املقـت،ب    مـا يتعلـف يكومـ  اهللـ ة مـر  ـ  مـن املع  ياهل
مفـــوه األمـــم املتحـــدة القــــامأل لشـــؤوس الجلجضـــن واملـــدي  العــــاق للمنيمـــ  الدول ـــ  للهلـــ ة واملمفــــ  
ا ـــاب ل مـــن العـــاق املعـــ  يـــاهلل ة الدول ـــ  والتنم ـــ . ومـــث املفـــوه القـــامألم   ي ـــاس  صـــد ض   
تش ين األول/  توي م االتاد األو ويب ودوله األعضـاب علـ  اليـف عـن اعتبـا  إنفـاا ال،ـانوس الوصـف  

 القح ي  للتغلل عل  تدياض اهلل ة املعاص ة. 
وقّدمض مفوض   م،ـوة اقنقـاس التـد يل ملـو فأل ال،ـوة البح يـ  األو وي ـ  امليلفـ   يا حـ   -31

فوضـــ  م يالشـــ ا   مـــر جهـــاض  خـــ ام التـــد يل ملقـــؤولن الته يـــل   البحـــ  املتوســـ . وقـــدمض امل
م  صـــــــد ض 2015تونقـــــــ ن   جمـــــــال م،ـــــــوة اقنقـــــــاس امليفولـــــــ  للمهـــــــاج ين. و  آاا /مـــــــا   

عـن م،ـوة املهـاج ين االقتصـادي  واالجتماع ـ  والف،ا  ـ م وا خـ  يعنـواس  املفوض   منشـو ينم  مـد ا
نقـــاس للعمـــال املنـــزل ن املهـــاج ين الـــلين اـــم    خلـــف األيـــوا  املغل،ـــ ع يايـــ  وتعزيـــز م،ـــوة اق

م 2015م ونيمـــض املفوضـــ   مل،ـــ  د اســـ   عـــن موضـــوعه. و   يلول/ســـبتم  وضـــر كـــري نيـــامأل 
 عــدض املفوضــ     لمــام وياا، ــام قصــريام يقــل  الضــوب علــ  وضــر العــامجلض املنزل ــاض املهــاج اض كــري 

 املقلجلض.
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 العنصرية والتمييز العنصري وكره امجانب وما يتصل بذلك من تعصب  -2 
االمتفـــال يالـــل  ا ا مقـــن العتمـــاد االتفاق ـــ   2015  الوقـــض الـــل  صـــادف   ـــه عـــاق  -32

الدول   لل،ضاب عل  التم  ز العنص   ييا    شيالهم ال يزال التم  ز العنص   و  ض األجانل ل سف 
ام مـا يقـتهدف خاـا  الي اا ـ  وجـ اام الي اا ـ  األقل ـاض الع ق ـ  والدين ـ  شااعن مول العـا . و فـري 

واقين ــ . وقــد  داس املفــوه القــامألم   الفــ ة املشــمول  يــالت، ي م تزايــد  ــ ض األجانــل وا  اب املعاديــ  
  مـف  للمقـلمن  دام علـ    ومـ   اهللـ ة   يعـا يلـداس االتـاد األو ويبم ونبّـه إىل اسـتم ا  التم  ـز

األمـــ يي ن مـــن  صـــ     ي،ـــأل و شـــيال التح ـــز العنصـــ     ســـ اة إنفـــاا ال،ـــانوس و  جمـــال العدالـــ  
م ا تتا املفـوه 2015ا ناا   و  كريض من اواالض   الوالياض املتحدة. و   انوس األول/ديقم  
وأ للمنحـد ين مـن  صـ  القامألم   ال اوي م االجتمامل اققل مأل األول   س اة  عال اض الع،د الـد

 م واـــو   صـــ  لل   ـــز علـــ  مواضـــ ر االعـــ اف والعدالـــ  والتنم ـــ . و عـــدض 2024-2015   ي،ـــأل ن
مفوض   م،وة اقنقاسم من خجلل عمل ـ  تشـا    م مبـادج توج ه ـ  ل صـد التنمـ   الع قـأل وتوي ،ـه. 

ــــر ونيمــــض املفوضــــ    يضــــام مل،ــــ  عمــــ   وىل  شــــا    صــــحف ن  و  و و ــــ ان ن ي شــــكس مقــــكل  من
 التح يا عل  الي اا   والتم  ز   وساا  اقعجلق وميا حتهما.

وسعض مفوضـ   م،ـوة اقنقـاس إىل مواجهـ  املقـاا  املتعل،ـ  يالعنصـ ي  والتم  ـز عـن   يـف  -33
ال ياضـــ .  نيمـــضم يالتعــــاوس مـــر االتــــاد ال وســـأل واالتـــاد الــــدوأ ليـــ ة ال،ــــدق ومنيمـــاض اوتمــــر 

 وما يعدض.  2018ملواجه  التحدياض استعدادام ليك  العا  لعاق  املد م مدين
 

 لألقليات  أوعلى أساس النتماء للشعوب امصلية  التمييز -3 
  إ ـــا  متايعـــ  الوي ،ـــ  ا تام ـــ  للمـــؤمت  العـــاملأل املعـــ  يالشـــعو  األصـــل   الـــل  عم،ـــد    -34
عمل ـــ  إشـــ اك الشـــعو  األصـــل      م واصـــلض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس تعزيـــز وت قـــري2014 عـــاق

اختــاا ال،ــ ا اض علــ  الصــع دين الــو   والــدوأ.  مــفجلمم دعمــض املفوضــ   عمل ــ  إعــداد خاــ  عمــ  
للمتايعــ  علــ  ناــاة النيــاق. و  يــا اكوا  و ولومب ــام  ســهمض املفوضــ     تعزيــز مشــا    الشــعو  

 األصل   عن   يف التد يل ودعم وضر ي وتو والض خاص . 
و  إ ـا  شــبي  األمــم املتحـدة املعن ــ  يــالتم  ز العنصــ   ويايـ  األقل ــاضم قــدمض املفوضــ    -35

 .  2015التد يل إىل   ي،أل األمم املتحدة ال،ا ين   الفلبن و  لألم   عاق 
و  رهو يـــ  م،ـــدون ا ال وكوســـجل    ســـاي،امم دعمـــض املفوضـــ   إنشـــاب موقـــر شـــبيأل تعل مـــأل  -36

 ــــزم وقــــدمض املقــــاعدة إىل الللنــــ  الو ن ــــ  مليا حــــ  التم  ــــز   إنشــــاب م  ــــف لت،ــــدو مليا حــــ  التم 
الشــياوا عــ  اقن نــض. و  صــ ي ام  ســهمض املفوضــ     وضــر اســ ات ل   و ن ــ  جديــدة  ــدف 

 إىل إدمام جمتمعاض ال وما   اوتمر.
واستااعض مفوض   م،وة اقنقاسم يفض  مباد اض خمتلف م منها ي ام  الزماالض الد اس    -37

للشـــعو  األصـــل   ويـــ ام  املـــنا الد اســـ   ل قل ـــاضم تعزيـــز قـــد ة األقل ـــاض والشـــعو  األصـــل   علـــ  
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 املاالبــــ   ،وقهــــا   يلــــدا ا و  ادا ــــ  الدول ــــ . وواصــــ  صــــندوة األمــــم املتحــــدة للت عــــاض لصــــاح
ال، ـاق يـدو  م ـو   -عامـام علـ  إنشـااه  30مـ و   2015الل  يصـادف عـاق  -القياس األصل ن 

   ت قري مشا     فلأل الشعو  األصل     األنشا  الدول   املتعل،   ،وة اقنقاس. 
 

 المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة  -4 
ــــــام 2015 يلول/ســــــبتم   15   -38 يــــــكس ييــــــوس وامــــــدام مــــــن  م تعهــــــد املفــــــوه القــــــامأل علن

م والتــزقم   رلــ   مــو   خـ ام يــكس لتمــر مــر منيمــ   4ن مناصـ   املقــاواة يــن ا نقــن   جن ـف 
وامــــدة علــــ  األقــــ  مــــن املنيمــــاض النقــــاا      ــــ  ويــــا ة م دان ــــ . و ناســــب  االمتفــــال يالــــل  ا 

عجلم ـــ  عمـــ ه   العشـــ ين لصـــدو  منهـــام عمـــ  ي لـــنم   ل،ـــض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس يلـــ  إ
ــــام يقــــت دق  12إ ا اــــا    لمــــام للتع يــــف ينقــــاب مــــدا عاض عــــن م،ــــوة اقنقــــاسم وتضــــمنض ميون

وساا  التواص  االجتماعأل لتشـل ر التضـامن الشـع  مـر املـدا عاض عـن م،ـوة اقنقـاس. ونشـ ض 
عــــم املفوضــــ  م يالتعــــاوس مــــر شــــ  اب األمــــم املتحــــدةم  ت بــــام يشــــكس مــــا ت،دمــــه األمــــم املتحــــدة مــــن د

ومقــاعدة مليا حــ  عمل ــاض ال،تــ  ااض الصــل  ينــومل ا ــنهم و صــد ض سلقــل  منشــو اض تتضــمن 
 معلوماض عن الصح  ا نق   واقجناي   وا)،وة ا نق   واقجناي  . 

وســـــعض مفوضـــــ   م،ـــــوة اقنقـــــاس إىل التصـــــد  للتنمـــــ   ا ـــــاا  الـــــل  ميا ســـــه ا هـــــاو  -39
نــف ا نقــأل وا نقــا  ن  كوات مــاال وكــ      ي، ــا . و  ال،ضــااأل   الــدعاوا امل  وعــ  يقــبل الع

ينمـــام ويـــريوم والقـــلفادو م و وســـتا ييام و ولومب ـــام شـــلعض املفوضـــ   اســـت داق ي وتو ـــول  م ييـــا 
الجلت ن ـــ  النمـــواجأل   التح، ـــف   عمل ـــاض قتـــ  اقنـــاك األعضـــاب   ا هـــاو ال،ضـــااأل. و  يـــايوا 

التـــد يل للمـــدا عاض عـــن م،ـــوة اقنقـــاس ووضـــعض دلـــ جلم يشـــكس ك ن ـــا ا ديـــدةم قـــدمض املفوضـــ   
 التصد  للعنف ا نقا . 

و ســهمض مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس   ينــاب ال،ــد اض الو ن ــ  الجلومــ  ملعا ــ  املقــاا  ااض  -40
الصـــل   ،ـــوة املـــ  ة واملقـــاواة يـــن ا نقـــن نالعنـــف ضـــد املـــ  ةم والتنمـــ   ا نقـــا م وم ـــاوة املـــ  ة 

م والصــح  ا نقــ   واقجناي ــ  م  ضــجلم عــن ينــاب قــد اض ا هــاض املعن ــ    يــا اكوا م وينمــام لــ  ه
وتــــــونهم وا مهو يــــــ  الدوم ن ي ــــــ م وا مهو يــــــ  الع ي ــــــ  القــــــو ي م ورهو يــــــ   و يــــــام والقــــــلفادو م 

مض وسويقــــ ام وشــــ لألم وكامب ــــام و ولومب ــــام ولبنــــاسم ول ب ــــام ومــــاأم ون يــــا اكوام وانــــدو ا . وقــــد
املفوضــــ   املقــــاعدة  يضــــام إىل يعــــا الــــدول   ســــ اة وضــــر  و تن،ــــ ا قــــوانن األســــ ة والتشــــ يعاض 

 املتعل،  يالعنف ضد امل  ة ن  ي جل و  وتونه والقنغال وكامب ا وم ا ا  وال من . 
وقــدمض املفوضــ  م ياالشــ اك مــر النيــ اب الــو ن ن والــدول نم التوج ــه للم شــحاض لل ملــاس  -41
 لنقاب األعضاب   ال ملاس      من يننم ويو   نا  اسوم والقنغالم و ايو  ريد م والن ل . ول

__________ 

 .  www.genevagenderchampions.comملزيد من املعلوماضم اني    4ن 
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ش صــــام مــــن  350واســــتفاد مــــن  نشــــا  ينــــاب ال،ــــد اض   جمــــال اقدمــــام ا نقــــا   ــــو  -42
 مو فأل األمم املتحدة و فلأل ا)يوماض واوتمر املد . 

 
 التمييز القائا على أساس اإلعاقة -5 

 دض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس دو ام  ساســـ ام   إد ام م،ـــوة األشـــ اب او  اقعاقـــ     -43
م و ــــللي   تع يــــف املؤشــــ اض و  الب انــــاض 2015صــــلل خاــــ  التنم ــــ  املقــــتدام  ملــــا يعــــد عــــاق 

 املصنف   قل اقعاق . 
  ال،انون ـــ  و  جو ج ـــام قـــدمض املفوضـــ   املشـــو ة يشـــكس تعـــديجلض التشـــ ير املتعلـــف ياألال ـــ -44

 . و  آ /2015ل ش اب او  اقعاقاض النفقـ  م واـأل التعـديجلض الـح اعتممـدض    ي ـر عـاق 
م اعتمـدض الللنـ  املعن ـ   ،ـوة األشـ اب او  اقعاقـ  خاـ  عمـ  و ن ـ  يشـكس 2015 كقاه 

م  نشــك 2015م،ــوة األشــ اب او  اقعاقــ م  معــدض يــدعم مــن املفوضــ  . و   ــانوس الفا /ينــاي  
ال ملاس التونقألم  قاعدة من املفوض    يضامم  ن  خاصـ  معن ـ  ياألشـ اب او  اقعاقـ  ويالفضـاض 

 ضع ف  األخ ام والي يعد تصديف ال ملاس عل  م فاة و   يشكس م،وة اؤالب األش اب. ال
 

 التمييز على أساس الميل الجنسق والهوية الجنسانية -6 
تقــاند مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس ا هــود ال ام ــ  إىل منااضــ  املواقــف الــح تناــو  علــ   ــ ض  -45

نقــان  م والــي عــن   يــف يلــ  التوع ــ  العامــ  الــح   ل،تهــا املفل ــن واملفل ــاض و ــ ض مغــاي   اهلويــ  ا 
  ــديوااض جديــدة وصــحااف  2015يعنــواس  ا) يــ  واملقــاواة م واــأل ا)ملــ  الــح  صــد ض   عــاق 

ل شحم والقلفادو م  -وقاار ومواد  خ ا. وقادض املفوض    نشا  ا)مل    ال اوي م ويريوم وت مو  
و ايو  ريد م و امبوديام وامليق يم والنمقـام والواليـاض املتحـدة. وقـد والقنغالم والصنم و  لألم 

ميــأل   ــديو  عدتــه ا)ملـــ م يعــ ه تنــومل املفل ـــاض واملفل ــن ومزدوجــأل امل ـــ  ا نقــأل ومغــاي   اهلويـــ  
مجليــن شــ ق علــ   10ا نقــان   ومــاملأل صــفاض ا نقــن ومقــا ا م   اوتمــرم  شــاادة  ــو 

مدينــ  ميقــ يو ســ حم يــث نيــاق قاــا اض األنفــاة معلومــاض عــن ا)ملــ  ملــدة  شــبي  اقن نــض. و 
  لف ش ق يوم ام.  400مخق   شه  عل  خ  قاا اض يقت دمه  و 

و   يلول/ســـبتم م استضــــا ض مفوضــــ   م،ــــوة اقنقـــاس اجتمــــامل خــــ اب   جن ــــف عم،ــــد  -46
اض ا نقــنم منهــا ا  امــ  كــري ملناقشــ  تــدياض م،ــوة اقنقــاس الــح يواجههــا تديــدام مــاملو صــف

الضــ و ي  وكــري الاوع ــ  وســب  العــجلم الاــ  األخــ ام  ضــجلم عــن عــدق إميان ــ  وصــوهلم إىل العدالــ  
واملما ســـاض التم  زيـــ  الـــح يتع ضـــوس هلـــا   جمـــاالض التعلـــ م والعمـــ  وال ياضـــ . و صـــد ض املفوضـــ   

ر عــــن م،ــــوة اقنقــــاس ومــــاملأل صــــفاض  يضــــامم   إ ــــا  يلــــ   ا) يــــ  واملقــــاواة م صــــح ف  وقــــاا
 ا نقنم واأل متام  عل  اقن نض. 
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 التمييز ضد امشخاص المصابين بالمهق -7 
 قامـــــض مفوضـــــ   م،ـــــوة اقنقـــــاسم   آاا /مـــــا  م مع ضـــــام يعنـــــواس  ا ينـــــو  األيـــــ ا   -47

  .  www.albinism.ohchr.orgو  ل،ض موقعام شبي ام خاصام    يا /مايو ن
املفوضـــ  م ياقضـــا   إىل  نشـــاتها   جمـــال الـــدعوةم اســـ ات ل اض و ن ـــ  مليا حـــ  و عـــدض  -48

ــــ  تنزان ــــا املتحــــدة ومــــجلو .  العنــــف والتم  ــــز ضــــد األشــــ اب املصــــاين يــــاملهفم والــــي   رهو ي
وقــــدمض املفوضــــ   الــــدعم إىل ووا ة العــــدل   مــــجلو  هبــــدف م،اضــــاة مــــ تي  االعتــــداباض علــــ  

هـــف. و  رهو يــــ  تنزان ـــا املتحــــدةم قـــدق صــــندوة األمـــم املتحــــدة للت عــــاض األشـــ اب املصــــاين امل
 لضحايا التعليل دعمام للمنيماض الح ت،دق املقاعدة املباش ة لضحايا االعتداباض و قا هبم. 

  
 مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون  -جيا 
 

 العدالة النتقالية -1 
شــبا /  اي م  صــد ض مفوضــ   م،ــوة اقنقــاس  ت بــام يعنــواس   دواض ســ ادة ال،ــانوس      -49

ــــدول ا ا جــــ  مــــن نزاعــــاض  ــــه املما ســــاض ا  ــــدة ااض الصــــل  يــــةدا ة القــــلجلض  5نال م مــــددض   
وادفو ــاض   ســ اة ا)ـــف   مع  ــ  ا)، ،ـــ . وســعض املفوضـــ   إىل تعزيــز ال،ـــد اض الو ن ــ  الجلومـــ  

 االنتها ـــاض ا اـــرية )،ـــوة اقنقـــاس وم،اضـــاة م تيب هـــام مـــفجلم   كوات مـــاال و مبوديـــا للتح، ـــف  
و ولومب ا. و عدض املفوض  م ياالش اك مـر  ـ  مـن يعفـ  منيمـ  األمـم املتحـدة لتح، ـف االسـت، ا    

واملمفل  ا اص   رهو ي  اليونغو الدمي، ا   م وا ض  األمم املتحدة للمقاواة ين ا نقن ومتين امل  ةم
ل من العاق املعن   يالعنف ا نقأل   ماالض النزاملم مـل  ة نصـدي،  للمحيمـ   يشـكس التعويضـاض 

 .  6ن  قض   املدعأل العاق ضد جريمن  اتانغام املع وض  عل  ني  اديم  ا ناا   الدول  
ـــ  االنت،ال ـــ   وواصـــلض مفوضـــ   م،ـــوة اقنقـــاس ت،ـــدو املشـــو ة الت،ن ـــ  يشـــكس آل ـــاض -50 العدال

وا)ــــوا اض الو ن ــــ  ااض الصــــل .  فــــأل رهو يــــ     ي، ــــا الوســــا م مــــفجلمم قــــدمض املفوضــــ   املشــــو ة 
ال،انون ــ  يشــكس إنشــاب حميمــ  جناا ــ  خاصــ  خمتلاــ  للنيــ    االنتها ــاض ا اــرية )،ــوة اقنقــاس 

مــر يعفــ  األمــم املتحــدة  م2015م واشــ  ض املفوضــ  م    يلول/ســبتم  2003امل تيبــ  منــل عــاق 
املتياملــــ  املتعــــددة األيعــــاد لتح، ــــف االســــت، ا    رهو يــــ     ي، ــــا الوســــا  والقــــلااض ادل ــــ م   

. و  جنــو  القــوداس والقــوداس  7نتنيــ م مل،ــ  د اســ   دول ــ  يشــكس ميا حــ  اق ــجلض مــن الع،ــا 
ومـــاأم قـــدمض املفوضـــ   املشـــو ة يشـــكس ت ت بـــاض املقـــابل  والعدالـــ  االنت،ال ـــ  املمينـــ  الـــح تتوخااـــا 

__________ 

 .  .www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdfاني    5ن 
 .  .www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1977022.pdfاني    6ن 
 .  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16372&LangID=Eاني    7ن 
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اتفاقـاض القـجلق. وواصـلض املفوضـ   دعـم الــدواا  األ  ي، ـ  االسـتفناا     ادـا م القـنغال  م و اقبــض 
 حما م  مقن م  . 

ــــو     و  ســــ   النيــــام قــــدم -51 ــــ  علــــ  الصــــع د ال ــــدعم إىل ا هــــاض املعن  ض املفوضــــ   ال
ا اــواض األول ــ  قنشــاب آل ــاض مويوقــ  و عالــ  وشــامل  للعدالــ  االنت،ال ــ  يغ ــ  النيــ    االدعــاباض 

 ااض الصل  يال،انوس الدوأ )،وة اقنقاس وال،انوس الدوأ اقنقا . 
 ام ـ  إىل التشـل ر علـ  تبـ  عمل ـاض العدالـ  االنت،ال ـ  ودعمض املفوض   املباد اض ادل   ال -52

و ن امم مفجلم   تشاد ومو يتان ا. و  تـونهم قـدمض املفوضـ   املشـو ة إىل ا ضـ  ا)، ،ـ  والي امـ    مـا 
ــــــام دعمــــــض  ــــــ  والف،ا  ــــــ . و   ولومب  ــــــفم مــــــفجلمم يانتها ــــــاض ا)،ــــــوة االقتصــــــادي  واالجتماع  يتعل

عمل ـــ  قتـــ  وعـــن  4 500معلومـــاض آمـــنم رـــر األدلـــ  عـــن   فـــ  مـــن  املفوضـــ  م عـــن   يـــف نيـــاق
 مـــا ن مـــدويهام لتميـــن ميتـــل املـــدعأل العـــاق مـــن م،اضـــاة مـــ تي   عمـــال ال،تـــ  خـــا م ناـــاة 

مقـــؤولوس  بـــا . ودعـــض املفوضـــ   إىل إشـــ اك النقـــاب يصـــو ة  عل ـــ    عمل ـــاض  ال،ـــانوسم  ـــن  ـــ هم
 نقتاس وتونه وك ن ا ول ب ا. القجلق وآل اض املصا) م مفجلم     غا

 
 عقوبة اإلعدام -2 

واصــلض املفوضــ   الــدعوة إىل إلغــاب ع،ويــ  اقعــداق   العــا م ياــ ة منهــا تشــل ر التصــديف  -53
علـــــ  ال وتو ـــــول االخت ـــــا   الفـــــا  امللحـــــف يالعهـــــد الـــــدوأ ا ـــــاب يـــــا)،وة املدن ـــــ  والق اســـــ  . 

املعنــــوس  االيتعــــاد عــــن ع،ويــــ  اقعــــداقع ا)لــــ  و صــــد ض املفوضــــ    بعــــ  جديــــدة مــــن اليتــــا  
واالجتاااض والتوقعاض م  مـا   ل،ـض يلـ  علـ  وسـاا  التواصـ  االجتمـاعأل يعنـواس   وقفـوا ع،ويـ  
اقعداق . ونيمض املفوض   مديام    ر املقـتوا   امل،ـ  ال ا قـأل ل مـم املتحـدةم   ـز علـ   صـواض 

اققل م ــــ  الداع ــــ  إىل إلغــــاب ع،ويــــ  اقعــــداق. ونشــــ ض  ســــ  الضــــحايا و  لــــف عــــددام مــــن املبــــاد اض 
م ودعمــضم  8ناملفوضــ    ت بــام يعنــواس  االيتعــاد عــن ع،ويــ  اقعــداقع د و  مــن جنــو  شــ ة آســ ا 

عم،ــدض    ديــه  يايــا  ةلغــاب ع،ويــ  اقعــداقم  مــدايام إقل م ــ م تتعلــف ييالتعــاوس مــر االتــاد األ  ي،ــأل
  ي،ـــأل األمـــم املتحـــدة ال،اـــ ين   مدكشـــ،  ومـــجلو    تنف ـــل  والدومـــ . ودعمـــض املفوضـــ    يضـــام 

 مشا ير تشلر عل  إلغاب ع،وي  اقعداق. 
وشـــلعض املفوضـــ   يايـــ  م،ـــوة األ ـــ اد الـــلين يواجهـــوس ع،ويـــ  اقعـــداق   الـــدول الـــح  -54
 تزال تابف الض الع،وي .  ال

 
 مكافحة اإلرهاب -3 

األمـــــم املتحـــــدة العامـــــ  املعـــــ  يتعزيـــــز ويايـــــ  م،ـــــوة تشـــــا  ض املفوضـــــ      ااســـــ    يـــــف  -55
اقنقـــاس وســـ ادة ال،ـــانوس   ســـ اة ميا حـــ  اق اـــا  التـــاير لف قـــ  العمـــ  املعن ـــ  يالتنف ـــل   جمـــال 

__________ 
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ميا حــــ  اق اــــا م واــــو الف يــــف الــــل  يقــــهم   تنم ــــ  قــــد اض امليلفــــن يةنفــــاا ال،ــــانوس.  مـــــا 
  ـــه جمـــددام عـــن يواعـــث قلـــف يشـــكس تشـــ يعاض األمـــن   صـــد ض املفوضـــ   عـــددام مـــن الت،ـــا ي   ع يـــض

ال،ـــــومأل ااض الصــــــ اك  الفضفاضــــــ  الــــــح تمقــــــت دق ألكـــــ اه قمــــــر  نشــــــا  مشــــــ وع  واســــــتهداف 
الصـــحف ن واملــــدا عن عـــن م،ــــوة اقنقــــاس و ضـــاض األقل ــــاض واملعا ضــــن الق اســـ ن وكــــريام مــــن 

 األ  اد  و ا ماعاض.
 

 إقامة العدل وإنفاذ القانون -4 
واصــلض املفوضــ   املشــا      م اجعــ  ال،واعــد النمواج ــ  الــدن ا ملعاملــ  القــلنابم ودعــضم  -56

  الصـــح م وإىل ت،ـــدو التوج ـــه املقـــلوي  مـــ يتهم   رلـــ   مـــو   خـــ ام إىل يايـــ  مـــف األشـــ اب 
يشـــــكس م،ـــــوة اقنقـــــاس   مـــــا يتعلـــــف يالتح، ،ـــــاض   و ـــــاة ادتلـــــزين  و اختفـــــااهم  و تع ضـــــهم 

خاــريةم ويشــكس ناــاة تاب ــف ا)ــبه االنفــ اد م وا)صــول علــ  املقــاعدة ال،انون ــ . و  قصــاياض 
تشـــ ين األول/  تـــوي م ع،ـــدض املفوضـــ   اجتماعـــام دول ـــام لل ـــ اب  ـــأل يالعـــوا يعضـــهم الـــبعا علـــ  

 ا)ف   حما م  عادل . املما ساض ا  دة املتعل،    اقب  ادا ماض يوصفها  داة لضماس ام اق
و سهمض املفوض     املناقشاض املتعل،ـ   شـ ومل الـدل   الـل   عـدض ميتـل األمـم املتحـدة  -57

املعـــ  يامل ـــد اض وا  ميـــ م واملتعلـــف يالتعامـــ  مـــر القـــلناب الشـــديد  ا اـــو ةم و  ل،ـــض  املبـــادج 
ف األساس   واملبادج التوج ه   املوصـ  هبـا يشـكس إعمـال م،ـوة اقنقـاس علـ  ا)ـدود الدول ـ   هبـد

ت رــ  اق ـــا  الــدوأ )،ـــوة اقنقــاس إىل تـــدايري عمل ــ  لـــإلدا ة ال شــ دة علـــ  ا)ــدودم تشـــم  ينـــاب 
ال،ــد اضم واقن،ــاا واالعــ اهم واملقــاعدةم والفحــقم وتديــد اهلويــ م واقمالــ م  ضــجلم عــن شــ و  

   عم،ــــد   امتلــــاو  و إيعــــاد ضــــ و  . وشــــا  ض املفوضــــ     اجتمــــامل كــــري  مســــأل لف يــــف خــــ ابم 
م اســـــتهدف اســـــتع اه مشـــــ ومل قـــــانوس  ـــــواجأل يشـــــكس املقـــــاعدة 2015النمقـــــا   مزي اس/يون ـــــه 

 اهللـــ ة ال،انون ـــ    نيـــم العدالـــ  ا ناا ـــ . و ســـهمض املفوضـــ     الـــدل   املعمـــد لل ملـــان نم املعنـــوس 
 .2015وي  م الل   عدض االتاد ال ملا  الدوأ   تش ين األول/  توم،وة اقنقاس واقدا ة 

و   وكنــــدام واصــــلض املفوضــــ   تعزيــــز قــــد ة مدي يــــ  االدعــــاب العــــاق وشــــعب  ا ــــ اام الدول ــــ   -58
التايعــ  للمحيمــ  العل ــام هبــدف تعزيــز مصــول الضــحايا والشــهود علــ  العدالــ  وا)مايــ م ال ســ ما 

. و  امليقــــ يم قــــدمض املفوضــــ   الــــدعم إىل ووا ة األ فــــال وضــــحايا العنــــف ا نقــــأل وا نقــــا 
الداخل ـــ    تصـــم م نيـــاق ملعلومـــاض م،ـــوة اقنقـــاس. واشـــ  ض الللنـــ  الدول ـــ  ملنااضـــ  اق ـــجلض 
مــن الع،ــا    كوات مــاال مــر املفوضــ     دعــم عــدد مــن املبــاد اض ال ام ــ  إىل ضــماس الوصــول إىل 

ال العامـــ . و  جاماييـــام نيمـــض املفوضـــ  م يالتعـــاوس العدالـــ  وضـــماس الشـــفا      اســـت داق األمـــو 
مــر شــ  اب األمــم املتحــدة ومعهــد التــد يل ال،ضــااألم مل،ــ  د اســ   يشــكس م،ــوة اقنقــاس لل،ضــاة 
امل، مــن وقضــاة اديمــ  العل ــا. و دا الــدعم الــل  قدمتــه املفوضــ   قدا ة العدالــ  والنااــل العــاق   

عمــــ  و ن ــــ م وإىل إنشــــاب  نــــ  التصــــد  للعنــــف ا  الصــــل   يــــايوا ك ن ــــا ا ديــــدة إىل وضــــر خاــــ 
 ياال اماض  ما س  القح  والشعواة. 
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وقــدمض يعفــ  األمــم املتحــدة لتح، ــف االســت، ا    اــايح ومفوضــ   م،ــوة اقنقــاس الــدعم  -59
الت،ـــ  إىل املفتشـــ   العامـــ  للشـــ    الو ن ـــ م  ـــا  دا إىل تعزيـــز قـــد  ا علـــ  النيـــ    دعـــاوا ســـوب 

  جمـــال  إىل الشـــ   ســـلوك الشـــ    والبـــض   هـــا. و    لـــأل وم ا ـــا م قـــدمض املفوضـــ   التـــد يل 
ــــام  األمــــم املتحــــدة  -ة اقنقــــاس. و  ت مــــو  م،ــــو  ل شــــحم قــــدمض املفوضــــ  م ياالشــــ اك مــــر ي ن

اق ـــااألم الـــدعم إىل املؤسقـــ  الو ن ـــ  )،ـــوة اقنقـــاس   إعـــداد وتنف ـــل دل ـــ  لتـــد يل الشـــ      
جمــال م،ــوة اقنقــاس. و عــدض حميمــ  العـــدل العل ــا   امليقــ يم يالتعــاوس مــر املفوضــ  م قاعـــدة 

ض تشـم  ر ـر املعـايري الدول ـ  املتعل،ـ   ،ـوة اقنقـاس علـ  النحـو الـل  تـددض منيومـ  األمـم ي انا
. و  تـــونهم قـــدمض املفوضـــ   وي نـــام  األمـــم  9ناملتحـــدة ونيـــاق البلـــداس األم يي ـــ  )،ـــوة اقنقـــاس

لــ  ال،ضــاب املتحــدة اق ــااأل الــدعم إىل ووا ة العــدل وم،ــوة اقنقــاس وإىل اهل ضــ  املؤقتــ  لإلشــ اف ع
  ســ اة تصــم م خاــ  عمــ  و ن ــ  قصــجلق املؤسقــاض ال،ضــاا   والقــلوس. وتعاونــض املفوضــ   
مــر القــلااض   تــونه و  األ ه الفلقــا ن   ادتلــ  علــ  التصــد  )ــاالض االعت،ــال واالمتلــاو 
 ة التعقــــف نم وعلــــ  تقــــن  وضــــامل االمتلــــاو. و  يــــايوا ك ن ــــا ا ديــــدةم قــــدمض املفوضــــ   املشــــو 

والتــــد يل إىل  مانــــ  امليــــا  يشــــكس م اقبــــ  م ا ــــف االمتلــــاو. و  ســــ اة التصــــد  النــــدالمل مــــ ه 
 ــريو  إيبــوالم قامــض املفوضــ   ويعفــ  األمــم املتحــدة   ل  يــا فهــود ناجحــ    الــدعوة إىل ختف ــف 

 اال تياظ   م ا ف االمتلاو يتحقن إدا ة م ا ف االمتلاو ق د ادا م . 
 

 حات الدستورية والتشريعيةاإلصال -5 
دعــــض املفوضــــ   إىل إجــــ اب إصــــجلماض دســــتو ي  وتشــــ يع   لضــــماس امــــ اق الــــدول )،ــــوة  -60

 اقنقاسم  ا   الي    و  ان ا وتايلند ورهو ي  تنزان ا املتحدة وك ينادا ول ب ا. 
ورهو يــ     ي، ــا  وقــدمض املفوضــ   الــدعم إىل ا هــاض املعن ــ  الو ن ــ     وكنــدا ويو ونــد  -61

الوسا  والقوداسم هبـدف إ سـاب   ـ  تشـ يع   )مايـ  ضـحايا وشـهود االنتها ـاض ا قـ م  )،ـوة 
 اقنقاس واالنتها اض ا ارية لل،انوس الدوأ اقنقا . 

ويعـــد املقـــاعدة الـــح تل،ااـــا ي ملـــاس قريك زســـتاس مـــن املفوضـــ  م اعتمـــد ســـبع  قـــواننم منهـــا  -62
معـــايري دول ـــ  متعل،ـــ  يةقامـــ  العـــدل ومنـــر  ا ناا ـــ م وقـــد  مدجمـــض   اـــلض ال،ـــوانن قـــانوس اقجـــ اباض

التعـــليل. وينـــاب علـــ  مشـــو ة قـــدمها ميتـــل املفوضـــ   اققل مـــأل للشـــ ة األوســـ م جـــ ا تـــديث 
مدونـــ  قواعـــد ســـلوك عناصـــ  قـــوا األمـــن الـــداخلأل اللبنـــا    ـــث ت اعـــأل توصـــ اض  نـــ  منااضـــ  

م وينـــاب علـــ  مشـــو ة املفوضـــ  م اعتمـــد ي ملـــاس مو يتان ـــا قانونـــام لـــ ق 2015ه التعـــليل. و  متوو/يول ـــ
 التعليل وآخم  ينشو آل   وقاا   و ن   ملنر التعليل. 

__________ 

 .  www.bjdh.org.mxاني    9ن 
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 إدماج حقوق اإلنسان فق التنمية وفق القتصاد -دال 
 

 حقوق اإلنسان فق التنمية  -1 
شـــد يـــةعجلس ا)ـــف   التنم ـــ    إعـــداد خاـــ  التنم ـــ  -63 م  ـــا   هـــا 2030املقـــتدام  لعـــاق  اس م

 اــــداف التنم ــــ  املقــــتدام  ا ديــــدة الــــح  انــــض حمــــو   عمــــال التنم ــــ  الــــح قامــــض هبــــا املفوضــــ     
متوو/يول ــهم دعــا املفــوه القــامأل الــدول األعضـــاب إىل  27. و   ســال  مفتومــ  مؤ خــ  2015 عــاق

سم و مـــل ييـــوس اهلـــدف األساســـأل ضــماس ت ســـ ة ا اـــ  ا ديـــدة   اق ـــا  الـــدوأ )،ــوة اقنقـــا
 ضمن  اداف التنم   املقتدام  او ت،ل ق مياا  التفاوض وإعمالم م،وة اقنقاس لللم ر. 

واشــــ  ض املفوضــــ   مــــر الــــدول األعضــــاب   دعــــم عمل ــــ  وضــــر إ ــــا  للمؤشــــ اض ي اعــــأل  -64
قـــــــتند م،ــــــوة اقنقــــــاسم وإ ــــــا  قــــــو  لل صــــــد وامل اجعــــــ  واملقــــــابل . ودعــــــض املفوضــــــ   إىل  س ت

إىل معــايري ومبــادج م،ــوة اقنقــاسم مــر ضــماس  الّ ي،تصــ   2030اســ ات ل اض تنف ــل خاــ  عــاق 
  ال نقتف   مدام م وإ ا  يضام  الوصول  والم إىل من ام  شد م مانام . األم  عل  

و جـــ ض املفوضـــ   مشـــاو اض  ول ـــ  و عمـــاالم منهل ـــ  هبـــدف جتم ـــر املؤشـــ اض العامل ـــ  ااض  -65
كاــــداف التنم ــــ  املقــــتدام م والــــي عــــن   يــــف   يــــف ا ــــ اب املشــــ ك يــــن الو ــــاالض املعــــ  الصــــل  ي

 ؤشـــ اض  اـــداف التنم ـــ  املقـــتدام  و نـــ  تنقـــ ف األنشـــا  اقمصـــاا   ل مـــم املتحـــدة وملنيمـــاض 
دول ـــ   خــــ ا. و  تشـــ ين األول/  تــــوي م ع،ـــدض املفوضــــ   اجتمـــامل خــــ اب لوضـــر قواعــــد إ شــــادي  

اام علــ  م،ــوة اقنقــاس   معا ــ  الب انــاض واقمصــاباضم ي  ــز علــ  نيــم لتصــن ف يشــكس  ــ  قــ
الب انــــــاض ورعهــــــا علــــــ   ــــــو ال يهّمــــــ   مــــــدام. و ســــــهمض املفوضــــــ     وضــــــر مؤشــــــ اض يشــــــكس 
املهـــاج ينم ت  ـــز يشـــي   وأ علـــ  ا)،ـــوة   الصـــح  والتعلـــ م والعمـــ  الجلاـــف. ووضـــعض ميومـــ  

مؤشــــ اض )،ــــوة اقنقــــاس تتعلــــف يــــالف، م وا)،ــــوة االقتصــــادي   يــــا اكوا م يــــدعم مــــن املفوضــــ  م
 واالجتماع  م وا)ماي  االجتماع  . 

ـــا الـــح وضـــعها املـــؤمت  الـــدوأ الفالـــث  -66 و  مـــا يتعلـــف يتمويـــ  التنم ـــ  وخاـــ  عمـــ   ديـــه  ياي
ـــــدول  لتمويـــــ  التنم ـــــ م وجهـــــض املفوضـــــ  م   إ ـــــا   نشـــــا  الـــــدعوةم  ســـــال  مفتومـــــ  إىل ر ـــــر ال

 األعضاب يشكس االعتبا اض املتيامل  )،وة اقنقاس ويشكس    ا)ف   التنم  . 
مـــ م م،ــوة اقنقـــاس    عمــال منيومـــ  األمــم املتحـــدة اق اا ــ م واصـــلض و  مــا يتعلــف يتع -67

املفوض   التشا ك    ااسـ  الف يـف العامـ  املعـ   ،ـوة اقنقـاس التـاير لف يـف األمـم املتحـدة املشـ ك 
ـــــ  املتعل،ـــــ   ،ـــــوة اقنقـــــاس  ـــــ . ومـــــدهيض املفوضـــــ   املـــــل  ة التوج ه  يـــــن الو ـــــاالض واملعـــــ  يالتنم 

 امل، مـــن و   قـــ  األمـــم املتحـــدة ال،ما يـــ م واـــأل املـــل  ة الـــح ت،ـــدق التوج ـــه و مفلـــ  عمل ـــ  للمنقـــ،ن
يشــكس ســب  و ــاب املنقــ،ن امل، مــن واأل  قــ  ال،ما يــ   قــؤول ا م جتــاض م،ــوة اقنقــاسم  ــا   الــي 

   ضوب مباد ة  م،وة اقنقاس  والم  الح   ل،ها األمن العاق. 
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     إد ام م،ـــوة اقنقـــاس   صـــلل  عمـــال املؤسقـــاض الدول ـــ  املمولـــ  وســا ض املفوضـــ -68
ي الـــدوأم مــر ال   ـــز علـــ  تعزيــز س اســـاض ا)مايـــ  االجتماع ــ  والب ض ـــ  الـــح نـــللتنم ــ م  ـــا   هــا الب

 ي،وق عل ها اقق اه االستفما   من املصا ف اق اا   املتعددة األ  اف. 
عل،ـــ  يالتلـــا ة علـــ  د اســـ   ول ـــ   مج يـــض   إ ـــا  ت، ـــ م  ل يـــ  و ّ ـــزض  عمـــال املفوضـــ   املت -69

املتوقـر علــ  م،ـوة اقنقــاس التفـاة املنا،ــ  ال،ا يـ  للتلــا ة ا)ـ ةم الــل  ي  ـز علــ  الز اعـ  والعمــ . 
واستنادام إىل  دل  موضـوع  م  ـدف اـلض الت،  مـاض إىل ضـماس  س تقـف  املفاوضـاض عـن اختـاا قـ ا  

اس. وقــــدمض املفوضــــ   إســــهامام   مــــا يتعلــــف ياــــ ة إصــــجلق نيــــاق معااــــداض ميتفــــ  )،ــــوة اقنقــــ
 اس.قاالستفما م و ج ض د اس  يشكس الع،ود امل م  ين الدول  واملقتفم م وم،وة اقن

و  شـــبا /  اي م شـــا  ض املفوضـــ     تنيـــ م مـــوا  مـــر مؤسقـــ  مـــا    وينقـــوس يشـــكس  -70
علـ  التشـا ك     ضـ  املما سـاض واملعـا ف يـن خـ اب  العدل املناخألم  سف  عن موا ،  عـدة دول

م،ـــوة اقنقـــاس واملنـــاا. ودعـــض املفوضـــ   إىل إد ام اعتبـــا اض م،ـــوة اقنقـــاس   الوي ،ـــ  ا تام ـــ  
للــدو ة ا)اديــ  والعشــ ين ملــؤمت  األ ــ اف   اتفاق ــ  األمــم املتحــدة اق ا يــ  يشــكس تغــري املنــاام واــأل 

  انوس األول/ديقم .   الوي ،  الح اعتممدض  
 

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -2 
ــــام يشــــكس  15   -71  يلول/ســــبتم م   ل،ــــض املفوضــــ   وشــــ  اب األمــــم املتحــــدة موقعــــام إلي ون 

ا)ــدود الــدن ا للحمايــ  االجتماع ــ  وم،ــوة اقنقــاسم هبــدف تــو ري  دواض إعمــال ا)ــف   الضــماس 
 .  ما سنللدول واملاالجتماعأل 

وقــدمض املفوضــ   الــدعم إىل معهــد الد اســاض ال،ضــاا      وكنــدا    ــ ق منهــام د اســأل  -72
 لل،ضاة   جمال إعمال ا)،وة االقتصادي  واالجتماع   والف،ا   . 

وع،ــدض املفوضــ   مشــاو اض لل ــ اب   جن ــف   متوو/يول ــه يغ ــ  استيشــاف الــ واي  يــن  -73
االقتصــادي  واالجتماع ــ  والف،ا  ــ  ووقــومل النزاعــاضم ولتحديــد العناصــ  األساســ   انتها ــاض ا)،ــوة 

لنيــاق إنــلا  مبيــ   عــال. و ع،ــل املشــاو اض ع،ــد اجتمــامل إقل مــأل   يــانيوك   ــز علــ  انتها ــاض 
 م،وة اقنقاس   س اة املقاا  ااض الصل  ياأل اضأل.

ألشـــ اب و ،ـــدا م أل اضـــ همم  ـــا وتـــؤد  عمل ـــاض اقخـــجلب ال،قـــ   إىل تشـــ د مجليـــن ا -74
يزيـــد مـــن و ـــكة الف،ـــ . ولـــلليم  عـــدض املفوضـــ   صـــح ف  وقـــاار يشـــكس اقخـــجلب ال،قـــ   ملقـــاعدة 
ر ــر ا هـــاض املعن ـــ  علـــ  منــر انتها ـــاض م،ـــوة اقنقـــاس   ســ اة اقخـــجلب وعـــجلم آيا اـــا. و  

اقنقـــاس علـــ   صـــد إعمـــال  ل شـــحم قامـــض املفوضـــ   يبنـــاب قـــد ة املؤسقـــ  الو ن ـــ  )،ـــوة -ت مـــو  
ا)ــف   القــين الجلاــفم وعلــ  منــر عمل ــاض اقخــجلب. وواصــلض املفوضــ   العمــ  مــر ي نــام  األمــم 
املتحــدة للمقــتو ناض البشــ ي  علــ  ت، ــ م آيــا  اقخــجلبم  ــأل يتقــىن ت،ــدي  تيــال ف اقخــجلب ت،ــدي ام 

 م الـــح يصــامبها عمومــام مت  ــز و وجـــه واقع ــام. واناجلقــام مــن التزايــد املقـــتم    م  ــ  التوســر العمــ ا
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دمـام م،ـوة اقنقـاس   عمل ـ  اختـاا ال،ـ ا اض املتعل،ـ  يعمل ـاض إعدق مقاواةم دعـض املفوضـ   إىل 
التوســر العمــ ا م و ــللي يــالني  إىل مــؤمت  األمــم املتحــدة الفالــث املعــ  ياقســياس والتنم ــ  ا)ضــ ي  

 .2016  إ وادو    تش ين األول/  توي   املقتدام  ناملوا  الفالث  امل،   ع،دض
وقـادض املفوضــ   مقــا  عمــ  م،ــوة اقنقــاس   ســ اة إعــداد االســ ات ل   العامل ــ  ل مــن  -75

. 2015 م الــح  م ل،ـــض   عـــاق 2030-2016العــاق يشـــكس صــح  النقـــاب واأل فــال واملـــ اا،ن ن
 فــال واملـ اا،ن مــن املاالبـ   ،ــوقهم   ونت لـ  لـلليم صــا ض مقـكلتا املقــابل  ومتيـن النقـاب واأل

صلل االس ات ل  . و صـد ض املفوضـ  م ياالشـ اك مـر شـ  اب آخـ ينم مفـ  صـندوة األمـم املتحـدة 
للقــياس ومنيمــ  الصــح  العامل ــ م دلــ جلم مفصهــجلم ل امســأل الق اســاض   جمــال الصــح  وللمؤسقــاض 

الـــح ينبغـــأل م اعا ـــا   تاب ـــف  ـــ  قـــاام علـــ   الو ن ـــ  )،ـــوة اقنقـــاس يشـــكس االعتبـــا اض ال ا قـــ  
ا)،وة إواب الصح  ا نق   واقجناي   وصـح  األق والول ـد واأل فـال الـلين ت،ـ   عمـا ام عـن مخـه 
ســنواض. و  رهو يــ  تنزان ــا املتحــدة ووامب ــا ومــجلو م جــ ا ت، ــ م تلــي املقــاا  مــن منيــو  م،ــوة 

الصـع د الـو    شـا    جهـاض معن ـ  متعـددة. و   اقنقاسم ونوقشض   اجتماعـاض عم،ـدض علـ 
 وكنـــدام ســـاعدض املفوضـــ   اوتمـــر املـــد    تاـــوي  قد تـــه علـــ   صـــد انتها ـــاض م،ـــوة اقنقـــاس 

 ااض الصل  يالصح  ا نق   واقجناي  .
 

 امعمال التجارية وحقوق اإلنسان -3 
ألعمـــال التلا يـــ  وم،ــــوة ع،ـــل اعتمـــاد جملـــه م،ـــوة اقنقـــاس مبـــادجم توج ه ـــ  يشـــكس ا -76

م قــدمض املفوضــ   الــدعم إىل يعــا الــدولم منهــا مال زيــام   وضــر خاــ  2011 اقنقــاسم   عــاق
عمــ  و ن ــ  يشــكس األعمــال التلا يــ  وم،ــوة اقنقــاسم وتعاونــض مــر شــ  اض لتشــل عها علــ  إدا ة 

تلزق ت، ــف اــدف خمــا   م،ــوة اقنقــاس النارــ  عــن عمل ا ــا يصــو ة   فــ   عال ــ . ومــر الــيم يقــ
املبـــادج التوج ه ـــ  مزيـــدام مـــن ال، ـــادة وإجـــ اباض   فـــ  قـــوةم ال ســـ ما   مـــا يتعلـــف ياملقـــابل  ومصـــول 
ضحايا انتها اض م،وة اقنقاس ااض الصـل  يكنشـا  األعمـال التلا يـ  علـ  االنتصـاف. وواصـلض 

 ضعته املفوض  .املفوض   املشا      مشاو اض   إ ا  مش ومل املقابل  واالنتصاف الل  و 
و   مبوديـــام الـــتمه  ـــ س مــــن املؤسقـــاض التلا يـــ  الـــح اســــتفادض مـــن امت ـــاواض ع،ا يــــ   -77

واوتمعــاض ادل ــ  املتضــ  ة جــ ّاب الــيم املشــو ة مــن املفوضــ   مــن  جــ  عــجلم  يــ  اــلض العمل ـــاض 
املتحــدة ا)ــوا  علــ  م،ــوة اقنقــاس. و  ينمــام يقــ ض املفوضــ   والي انــاض األخــ ا التايعــ  ل مــم 

يــن  نــ  ميوم ــ     عــ  املقــتوا و فلــأل الشــعو  األصــل   الــلين يعا ضــوس ينــاب ســّد يــاّ و يجلنيــو 
اليه مــااأل. و   ولومب ــام ســاعدض املفوضــ   عــددام مــن الشــ  اض واوتمعــاض ادل ــ    الوصــول إىل 

ــــاض التلا يــــ  علــــ  م،ــــوة اقنقــــاس. وتعاونــــض ا ــــكيري العمل  ــــ  لت ملفوضــــ   مــــر الشــــبي  ملــــول عادل
اققل م ــــ  للم فــــاة العــــاملأل    م ييــــا الوســــا  علــــ  إدمــــام م،ــــوة اقنقــــاس    نشــــا  الشــــ  اض 
ا اصـــ . وقـــدمض املفوضـــ   الـــدعم والتوج ـــه إىل املقـــؤولن ا)يـــوم ن و فلـــأل املؤسقـــاض التلا يـــ  
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تعل،ـــ  ياألعمــــال وكـــريام مـــن  صـــحا  املصـــلح    تـــونه ومــــجلو    جمـــال املبـــادج التوج ه ـــ  امل
 التلا ي  وم،وة اقنقاس.

  
 توسيع الحيز الديمقراطق -هاء 

 
م واجهـــض يلـــداس مـــن ر ـــر املنـــا ف تـــدياض   إعمـــال ا)،ـــوة   م يـــ  2015  عـــاق  -78

ــــح تقــــبف االنت ايــــاض و   ــــاض والتلمــــر القــــلمألم ال ســــ ما   الفــــ اض ال ــــري وتيــــوين ا مع  التعب
ســ اة ميا حـــ  اق اـــا  و  مواجهــ  االمتلاجـــاض االجتماع ـــ  والق اســ  . و م ضـــض   مـــاالض 

 عن عــن م،ــوة اقنقــاس و ســ امم وعلــ  املــدا عن عــن الب ضــ م والنشــااب    فــرية ق ــود علــ  املــدا
جمــال ميا حــ  الفقــادم والصــحف نم وقــادة املعا ضــ   و مؤيــديها. وميــأل يااتمــاق خــاب اســتم ا  
األعمـــال االنت،ام ـــ    مـــف ملتمقـــأل التعـــاوس مـــر األمـــم املتحـــدة   جمـــال م،ـــوة اقنقـــاس. ونبّـــه 

إىل االعتــداباض الــح تمشــن علــ  املــدا عن عــن م،ــوة اقنقــاس والصــحف نم املفــوه القــامأل مــ ا ام 
وقـــدمض املفوضـــ   املشـــو ة الت،ن ـــ  إىل ســـلااض عـــدة دول يشـــكس   ف ـــ  تقـــن ســـب  ا)مايـــ م منهـــا 
تونه وجنـو  القـوداس وكوات مـاال. و   ولومب ـام قـدمض املفوضـ   املشـو ةم واعتمـد ميتـل النااـل 

ـــل   مـــف املـــدا عن عـــن م،ـــوة اقنقـــاس. و  العـــاق خاـــ  اســـ ات ل    للتح، ـــف   العنـــف امل تيم
القــــلفادو  وامليقـــــ يم  ســـــهمض املفوضــــ     تعزيـــــز آل ـــــ  يايـــــ  املــــدا عن عـــــن م،ـــــوة اقنقـــــاس 

 املعتدا عل هم واملهددين ياالعتداب. 
تقــن  وواصــلض املفوضــ   اقســهاق   تنم ــ  قــد اض منيمــاض اوتمــر املــد م وســعض إىل -79

ا)مايـ  علــ  املقــتوا الـو   ياملقــاعدة   اقصــجلماض ال،انون ــ  والـدعوة إىل إوالــ  ال، ــود املف وضــ  
علــــ  ا) يــــاض العامــــ . وســــاندض املفوضــــ   إنشــــاب شــــبي  جديــــدة للنقــــاب املــــدا عاض عــــن م،ــــوة 

د  اقنقــــاس   الشــــ ة األوســــ  و ــــال    ي، ــــام  ضــــجلم عــــن إنشــــاب تــــالف إقل مــــأل للملتمــــر املــــ
ل شــحم دعمــض املفوضــ   مــوا  املــدا عن عــن  -مليا حــ  التحــ يا وتشــل ر التقــاما. و  ت مــو  

 م،وة اقنقاس يشكس إنشاب شبي  داام  للد امل عن م،وة اقنقاس. 
وقـــــدمض املفوضـــــ   املشـــــو ة يشـــــكس مشـــــ ومل ال،ـــــانوس املتعلـــــف ي اياـــــاض اوتمـــــر املــــــد     -80

يشــلر مشــا    اوتمــر املــد    العمل ــ . و    ن ــام قــدمض املفوضــ   مو يتان ــام واــو املشــ ومل الــل  
املشــو ة إىل ا)يومــ  يشــكس مشــ ومل س اســ  تتعلــف ياملشــا    العامــ . و   وكنــدام ســاندض املفوضــ   
جهـود الــدعوة الـح يبــلهلا اوتمـر املــد  قدمــام م،ـوة اقنقــاس املعـ ف هبــا دول ـام   مشــ ومل قــانوس 

  ا)يوم  .املنيماض كري
وشــــا  ض املفوضــــ     ا ل ــــ  املشــــ    يــــن الو ــــاالض لتنقــــ ف املقــــاعدة االنت اي ــــ  ل مــــم  -81

املتحدةم ودعض إىل اتبامل  ـ  م،ـوة اقنقـاس إواب املقـاعدة االنت اي ـ  امل،دمـ  مـن األمـم املتحـدة. 
مــ اق  االنت ايــاض  و  شــبا /  اي م تشــا  ض املفوضــ   وم  ــز  ــا ت     ااســ  مل،ــ  عمــ  رعــض
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واملــــدا عن عــــن م،ــــوة اقنقــــاس ملناقشــــ  مقــــكل  تعزيــــز التعــــاوس. و  يو ونــــد  وكوات مــــاال واــــايحم 
  اقبض املفوض   مال  م،وة اقنقاس   س اة االنت اياض.

وعلـــ  الصـــع د العـــاملألم واصـــلض املفوضـــ   دعو ـــا إىل يايـــ  ا)ـــف   ا صوصـــ   وم،ـــوة  -82
 الي   عدة حما  م منها االتاد ال ملا  الدوأ ومنتدا إدا ة اقن نض.اقنقاس األخ ام و 

وميفــــ  ال نـــــام  العــــاملأل للتف، ـــــف   جمـــــال م،ــــوة اقنقـــــاس توا ،ــــام دول ـــــام   ا  اب يشـــــكس  -83
املقـــا   ال ا قـــ   الـــح يؤديهـــا التف، ـــف الفعـــال   جمـــال م،ـــوة اقنقـــاس   إعمـــال تلـــي ا)،ـــوة. 

القامأل الدول علـ  االسـتفادة الياملـ  مـن امل ملـ  الفالفـ  مـن م امـ  تنف ـل ال نـام  وشلر املفوه 
    تشـــل ر تــــد يل العــــاملن   وســــاا  اقعــــجلق والصــــحف ن   جمــــال م،ــــوة 2019-2015ن

 اقنقاس.
ل شــح و  ن ــا والن لــ م عمِملمــض املفوضــ   علــ  إدمــام م،ــوة اقنقــاس  -و   وكنــدا وت مــو   -84

  املؤسقــاض التعل م ــ  مــن املــدا   االيتداا ــ  إىل ا امعــاض. و  االتــاد ال وســألم  عــدض   منــاا
تقر جامعاض   ا من مخـه منـا فم يـدعم مـن املفوضـ  م منـاا  د اسـ   مشـ    تتضـمن دو اض 

  ساس   عن آل   األمم املتحدة )،وة اقنقاس وا ل اض اققل م   )،وة اقنقاس.
  

 لمبكر وحماية حقوق اإلنسان فق حالت النزاع والعنف وانعدام اممناإلنذار ا -واو 
 

 حقوق اإلنسان والسلا واممن -1 
تواصـــلض املفوضـــ   مـــر جملـــه األمـــن يشـــكس عـــدد مـــن املقـــاا  ال،ما يـــ  واملواضـــ ع   املتعل،ـــ   -85

  ،وة اقنقاس والقلم واألمنم والي عن   يف اقما اض اقعجلم   واملشاو اض.
و  إ ا  ا هود ال ام   إىل ويادة إدمـام م،ـوة اقنقـاس    نشـا  األمـم املتحـدة   جمـاأ  -86

ــــف املقــــت،  ال   ــــر املقــــتوا املعــــ  يعمل ــــاض القــــجلقم  القــــلم واألمــــنم تعاونــــض املفوضــــ   مــــر الف ي
و مبــــض يت، يــــ ض. و  ــــد األمــــن العــــاقم   ت، يــــ ض الجلمــــف عــــن مقــــت،ب  عمل ــــاض القــــجلقم األ  ــــ  

دو يـــ  )،ـــوة اقنقـــاس ويايـــ  املـــدن ن   عمل ـــاض مفـــأل القـــجلق الـــح ت،ـــوق هبـــا األمـــم املتحـــدةم ا
 يوصف الي مقؤول   املنيوم   ي .

ـــــاض مفـــــأل القـــــجلق والشـــــؤوس الق اســـــ    -87 و جـــــ ض املفوضـــــ  م ياالشـــــ اك مـــــر إدا اض عمل 
  يةدمـــام م،ـــوة اقنقـــاس   املتعل،ـــ 2011والـــدعم امل ـــدا م استع اضـــام لعمل ـــ  تنف ـــل س اســـ  عـــاق 

عمل ـــاض األمـــم املتحـــدة للقـــجلق و  البعفـــاض الق اســـ   ا اصـــ . وقـــّدق االســـتع اه خا  ـــ    يـــف 
شــــامل م تضــــمنض توصــــ اض يشــــكس الت،ــــا ي  العاديــــ  والعلن ــــ  املتعل،ــــ   ،ــــوة اقنقــــاسم  مــــا عــــزو 

القــــجلق. وقــــدمض  االســــتع اه التــــد يل امل،ــــدق   جمــــال م،ــــوة اقنقــــاس إىل   ــــ اد قــــواض مفــــأل
املفوض  م يصفتها عضوام    ن  األمم املتحـدة الداامـ  املشـ    يـن الو ـاالض املعن ـ  يـامل  ة والقـجلق 
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ـــام لد اســـ  عامل ـــ  يشـــكس تنف ـــل قـــ ا  جملـــه األمـــن    وإســـهامام   2000ن1325واألمـــنم دعمـــام ت،ن 
 تلي الد اس م وقدمض  يضام توص اض يشكس ا اواض امل،بل .

وســـعض املفوضـــ   إىل اقســـهاق   وضـــر إ ـــا    فـــ  اتقـــاقام لبعفـــاض مفـــأل القـــجلق يغـــ ه  -88
تـــو ري ا)مايـــ م مـــفجلمم ل  فـــال ولضـــحايا العنـــف ا نقـــأل ا  الصـــل  يالنزاعـــاض. وقـــدمض املفوضـــ   
الــــدعم إىل يعفــــاض القــــجلق التايعــــ  ل مــــم املتحــــدة   رهو يــــ     ي، ــــا الوســــا  وجنــــو  القــــوداس 

متي نهـــا مـــن تنف ـــل واليا ـــا املتعل،ـــ   مايـــ  املـــدن ن. و صـــد ض املفوضـــ   ت، يـــ ام عـــن  ومـــاأم قصـــد
م،ــوة اقنقــاس ويايــ  املــدن ن   ســ اة مفــأل القــجلق. و  آ / كقــاهم  نشــكض شــعب  م،ــوة 
اقنقــــاس التايعــــ  لعمل ــــ  األمــــم املتحــــدة    ــــوض ديفــــوا  وال،ــــواض ا مهو يــــ  ليــــوض ديفــــوا  آل ــــ  

دل املعلومــاض والنيــ    ادعــاباض انتهــاك م،ــوة اقنقــاس مــن جانــل عناصــ  ال،ــواض مشــ    لتبــا
 ا مهو ي  ليوض ديفوا  وتقن يناب ال،د اض   جمال م،وة اقنقاس.

وعـــزوض املفوضـــ   تعاو ـــا مــــر مفوضـــ   االتـــاد األ  ي،ـــأل مــــن  جـــ  إدمـــام منيـــو  م،ــــوة  -89
الـح ينفـلاا االتـاد األ  ي،ـأل. وقـدمض املفوضـ   اقنقاس عل   ـو  وسـر   عمل ـاض مفـأل القـجلق 

التــد يل إىل إدا ة القــجلق واألمــن التايعــ  لجلتــاد األ  ي،ــأل واىل ميتــل األمــم املتحــدة لــدا االتــاد 
األ  ي،ــــألم هبــــدف ضــــماس امتفــــال ال،ــــواض الــــح ينشــــ اا االتــــاد األ  ي،ــــأل لل،ــــانوس الــــدوأ )،ــــوة 

وضــماس امتفــال الــدعم الــل  ت،دمــه األمــم املتحــدة إىل االتــاد اقنقــاس وال،ــانوس الــدوأ اقنقــا م 
األ  ي،ـأل لق اسـ  يـلل العنايـ  الواجبــ    م اعـاة م،ـوة اقنقـاس عنــد ت،ـدو دعـم األمـم املتحــدة إىل 
قــواض  من ــ  كــري تايعــ  هلــا. وقــدمض املفوضــ   دعمــام ت،ن ــام مــن  جــ  تعزيــز قــد اض   يــف يــدب البعفــاض 

 ي،ـــأل وامليلـــف يتفع ـــ    قـــ  العمـــ  املشـــ    املتعـــددة ا نقـــ اض الـــح  ســـند إل هـــا التـــاير لجلتـــاد األ 
جمله القجلق واألمن التـاير لجلتـاد األ  ي،ـأل واليـ  دعـم ا هـود اققل م ـ  ال ام ـ  إىل ميا حـ  راعـ  

 يو و م اق.
املتحــدةم منهــا وقــدمض املفوضــ   املشــو ة  يضــام إىل البعفــاض واأل  قــ  ال،ا يــ  التايعــ  ل مــم  -90

البعفــاض املوجــودة   يــنغجلدي  ورهو يــ  اليونغــو الدمي، ا  ــ  والصــومالم يشــكس تنف ــل س اســ  يــلل 
 العناي  الواجب    م اعاة م،وة اقنقاس.

 
 الستجابة السريعة واإلنذار المبكر -2 

الــ  م،ــوة واصــلض املفوضــ   التصــد  ل ومــاض الناشــض  واملقــتم ةم و و ــدض    قــ  لت، ــ م م -91
اقنقــاس   اليــامريوس والن لــ  ون لرييــا   ســ اة العمل ــاض الــح تنفــلاا يو ــو مــ اق  و  رهو يــ  
مولــدو ا   مــا يتعلــف يعــدق االســت، ا  الق اســأل  و  كوات مــاال وك ن ــا   ســ اة االنت ايــاض  وعلــ  

ن مـــن  صـــ  اـــايح ا)ـــدود يـــن ا مهو يـــ  الدوم ن ي ـــ  واـــايح ل صـــد معاملـــ  األشـــ اب املنحـــد ي
املاــ ودين مــن ا مهو يــ  الدوم ن ي ــ . ويواجــه صــندوة الاــوا ج وقاامــ  النشــ  القــ ير املقــت دمماس 
  إيفـــــاد اـــــلض البعفـــــاضم التايعـــــاس للمفوضـــــ  م صـــــعوياض رّـــــ  يقـــــبل املصـــــاعل املال ـــــ . و اقبـــــض 
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ا   هـا   ال،ـد  الشـ ق  م املفوض   تزايد وتـرية العنـف واالضـا اياض   األ ه الفلقـا ن   ادتلـ م  ـ
 .2015اعتبا ام من  اي   يلول/سبتم  

وواصـــلض املفوضـــ   املشـــا    الياملـــ    تنف ـــل مبـــاد ة  م،ـــوة اقنقـــاس  والم  ياـــ ة منهـــا  -92
ت،دو الدعم واملشو ة إىل شـ  اب األمـم املتحـدة   امل،ـ  ال ا قـأل و  امل ـداسم علـ  القـواب. ونّقـ،ض 

عــــداد دو ة تد يب ــــ  إلزام ــــ  علــــ  اقن نــــض  م ــــر مــــو فأل األمــــم املتحــــدة تتعلــــف املفوضــــ   عمل ــــ  إ
 قــــؤول اض األمــــم املتحــــدة جتــــاض م،ــــوة اقنقــــاسم و م ل،ــــض اــــلض الــــدو ة   ال ــــوق الــــدوأ )،ــــوة 

 .2015اقنقاس لعاق 
 وتــــؤد  إدا ة املعلومــــاض املتعل،ــــ  يانتها ــــاض م،ــــوة اقنقــــاس والتهديــــداض األوســــر نااقــــام  -93

للقياس دو ام مهمام   التنف ل الفعـال للمبـاد ة و  ضـماس التحل ـ  والتصـد   مـا ينبغـأل و  الوقـض 
املناســل. ولبلــوغ اــلض الغايــ م قــادض املفوضــ     قــ  عمــ  مشــ    يــن الو ــاالض   مــض خ ــا اض 

فوضـ   قنشاب نياق مش ك تـاير ل مـم املتحـدة قدا ة املعلومـاض عـن م،ـوة اقنقـاس. و سـهمض امل
  تديــد آل ــاض للتنقــ ف ولإلنــلا  املبيــ    امل،ــا  ال ا قــ   ا ديــدة. وقــدمض املفوضــ   يانتيــاق إىل  
  انــــاض منيومــــ  األمــــم املتحــــدة تلــــ جلم )الــــ  م،ــــوة اقنقــــاس واقنــــلا  املبيــــ    يلــــداس مع نــــ م 

االســ ات ل اض علــ  وتبادلــض سلقــل  مــن املــل  اض ال،ما يــ  مــر املنقــ،ن امل، مــن مــن  جــ  توج ــه 
 الصع د ال،ما  .

وعــزوض املفوضــ   اســتفاد ا مــن مصــاد   خــ ا للمعلومــاض.  مــفجلمم  ي مــض املفوضــ   مــل  ة  -94
تفاام مر ي نام  التاب ،ـاض القـاتل   العمل ات ـ  التـاير ملعهـد األمـم املتحـدة للتـد يل والبحـث هبـدف 

   التح،ف من املعلوماض املتعل،   ،وة اقنقاس. توس ر نااة است داق الصو  املـملت،مام  يالقوات 
وعلـــ  الصـــع د ال،ماـــ  م  ســـف ض مبـــاد ة  م،ـــوة اقنقـــاس  والم  عـــن تعزيـــز إد ام م،ـــوة  -95

اقنقــاس   صــم م اســتلاياض األمــم املتحــدة يواســا  إدمــام تل ــ  مالــ  م،ــوة اقنقــاس    م ــ  
جـــ اباض العمل ـــ  ملواجهـــ  خمـــا   م،ـــوة اقنقـــاسم املقـــاعدة اق اا ـــ م وتقـــن االســـ ات ل اض واق

والتنب ــه إىل شــواك  م،ــوة اقنقــاس األول ــ م وتعزيــز  نشــا  الــد امل عــن م،ــوة اقنقــاس. وتعاونــض 
املفوضـــ   مـــر يعـــا الشـــ  ابم ال ســـ ما إدا ة الشـــؤوس الق اســـ  م علـــ  وضـــر مفهـــوق للنشـــ  القـــ ير 

تنشــك   هــا  ومــاض. وقــد نمشــ   ول اــلض األ  قــ     ل   قــ  املتعــددة الت صصــاض   البلــداس الــح قــد
   يو   نا  اسو ول قوتو. 2015ال ير األخري من عاق 

وواصـــلض املفوضـــ   جهوداـــا ال ام ـــ  إىل جعـــ   نشـــا   صـــد م،ـــوة اقنقـــاس والتح، ـــف    -96
ـــــ  ممقـــــ مد املفوضـــــ   ا ـــــاب  ـــــي يوضـــــر وتـــــديث  دواض التوج ـــــهم مف ـــــ  مهن ـــــ م وال انتها ا ـــــا   ف
يانتها ـــاض ال،ـــانوس الـــدوأ )،ـــوة اقنقـــاس وال،ـــانوس اقنقـــا  الـــدوأم وإد ام  صـــول جديـــدة   

م شــــ عض املفوضــــ     م اجعــــ  2015ملتعلــــف ي صــــد م،ــــوة اقنقــــاس. و  عــــاق دل ــــ  املفوضــــ   ا
منهل ـــ  تقـــل   ا قـــاا  هبـــدف تقـــن املما ســـاض ال،اامـــ . وقـــدمض املفوضـــ   التوج ـــه والتـــد يل 
واملشـــو ة ومصـــ ل  الـــد و  املقـــتفادة إىل  ـــاس التح، ـــف ويعفـــاض ت،صـــأل ا)،ـــااف وعمل ـــاض النشـــ  
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ضــــ  . وجــــ ا تعمــــ م وجت يــــ  الــــدو اض التد يب ــــ  امل،دهمــــ  مــــن يمعــــد   امل صصــــ  الــــح تنفــــلاا املفو 
ا)ــاالض الــح   يقــما   هــا الوضــر األمــ  يتــد يل العــاملن   املوقــرم  مــا مــدك   يو ونــد . 
وج ا  يضام تعمـ م قاعـدة ي انـاض املفوضـ   ا اصـ  ي،ضـايا م،ـوة اقنقـاسم واـأل  داة مهن ـ  قدا ة 

فوضــ  م علــ  يجليــ  مياتــل إضــا   م و معــدهض ومــدة تد يب ــ  جديــدة تتنــاول ال،ضــايا علــ  ناــاة امل
 تديد مساض ا ناة املزعومن.

 
 العنف الجنسق والجنسانق، والتجار وما يتصل بذلك من استغالل -3 

دعمـــــض املفوضـــــ   وضـــــر وتنف ـــــل قـــــوانن مليا حـــــ  العنـــــف ا نقـــــأل نمـــــفجلم     غانقـــــتاسم  -97
ـــا الوســـا م والعـــ اة نإقلـــ م   دســـتاس م ون لرييـــا    مـــا دعمـــض تعزيـــز  ويو ونـــد م ورهو يـــ     ي، 
مشـــا    الضـــحايا والشـــهود   عمل ـــاض القـــجلق واملصـــا)  ن  القـــوداس ندا  ـــو   ورهو يـــ     ي، ـــا 

ومقـاعدةم ضـحايا العنــف ا نقـأل ن  تـونهم ورهو يــ  اليونغـو الدمي، ا  ـ م والقــوداسم  الوسـا   
وكوات مــــاال . وســــعض املفوضــــ   إىل تعزيــــز ال،ــــد اض الو ن ــــ  الجلومــــ  للتح، ــــف   العنــــف ا نقــــأل 
وا نقـــــا      غانقـــــتاس ورهو يـــــ  اليونغـــــو الدمي، ا  ـــــ  والقـــــوداس ول  يـــــا. و   وســـــو وم دعـــــض 

   إىل ختصــ ق مــوا د مال ـ  ملواجهــ  العنــف ا نقــا    يلديـ  م  و  تشــا الشــمال  م ودعمــض املفوضـ
التلمــــر النقــــااأل   اولــــه البلــــد . و   وســــو و  يضــــامم دعمــــض املفوضــــ  م عــــن   يــــف ال جمــــ  
املشـــ    ل مـــم املتحـــدةم وضـــر مشـــ ومل الاحـــ  يشـــكس التح،ـــف مـــن وضـــر ضـــحايا العنـــف ا نقـــأل 

 اعاض.املتص  يالنز 
وقـــدمض يعفـــ  األمـــم املتحـــدة   ل برييـــا واملفوضـــ   املقـــاعدة إىل النيـــ اب الـــو ن ن   إنشـــاب  -98

م ا ــــز ت،ــــدق ا ــــدماض الشــــامل  إىل ضــــحايا العنــــف ا نقــــأل وا نقــــا . و  مو يتان ــــام  ســــهمض 
ـــــ  علـــــ  التصـــــد  للعنـــــف ا نقـــــأل  املفوضـــــ   وشـــــ  اب األمـــــم املتحـــــدة   تقـــــن ال،ـــــد اض الو ن 
وا نقــــا م وقــــدموا املشــــو ة ال،انون ــــ  يشــــكس مشــــ ومل قــــانوس مليا حــــ  اــــلا العنــــف ولتعزيــــز يايـــــ  

 الضحايا.
و  إ ــا  تشــل ر اتبــامل  ــ  قــاام علــ  م،ــوة اقنقــاس   التصــد  لجلجتــا  ياألشــ ابم  -99

املــد م  قــّدمض املفوضــ   املقــاعدة الت،ن ــ  واملقــاعدة   ينــاب ال،ــد اض إىل الــدول وراعــاض اوتمــر
 ـــا   الـــي   يـــ جل و  وتايلنـــد. و  إ ـــا  يلـــ  منيمـــ  العمـــ  الدول ـــ  لتشـــل ر التصـــديف علـــ  

 م شـا  ض املفوضـ     جهـود التوع ـ  يالعمـ  29ناالتفاق ـ   قـم  1930اتفاق   العمـ  ا ـ   لعـاق 
 ا    وصجلته  ،وة اقنقاس واالجتا  يالبش .

منيو  م،وة اقنقاس   صم م املواقف املت ملة من الق اساض وجنحض املفوض     إد ام  -100
املشـــــ    مليا حـــــ  االجتـــــا  يالبشـــــ م مفـــــ    يـــــف التنقـــــ ف املشـــــ ك يـــــن الو ـــــاالض مليا حـــــ  االجتـــــا  
يام  ــدم ياألشــ ابم و  ت، ــ م جهــود التصــد  لجلجتــا  يالبشــ . و   يلول/ســبتم م نيمــض املفوضــ   مم

تزامل  عضاب ا قمم والي يالش ا   مر ي جل و  و شا       من ميتل مليا ح  االجتا  ألك اه ان
 األمم املتحدة املع  يامل د اض وا  مي  ومنيم  الصح  العامل   ومنيم  األمن والتعاوس    و ويا.
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 العمل اإلنسانق  -4 
العامل ــــ  واصــــلض املفوضــــ   التعــــاوس مــــر الللنــــ  الداامــــ  املشــــ    يــــن الو ــــاالض واوموعــــ   -101

 2015للحمايـــ م وتشـــا  ض   ق ـــادة الف يـــف امليلـــف يـــةيجلب األولويـــ  للحمايـــ . واســـتميم    عـــاق 
 استع اه  ا قأل مقت،  للحماي    س اة العم  اقنقا .

وتولـــــض املفوضـــــ   ق ـــــادة جمموعـــــاض ا)مايـــــ    ل  يـــــا ن  مـــــا يتصـــــ   ـــــ ه إيبـــــوال م و   -102
ادتلــــ م واشــــ  ض مــــر ميتــــ  مفوضــــ   شــــؤوس الجلجضــــن    و  ان ــــا  مو يتان ــــام واأل ه الفلقــــا ن  

ومنا،  اد   اهلـادج   ق ـادة اـلض اوموعـاض. و  إ ـا  جهـود املفوضـ   قدمـام م،ـوة اقنقـاس 
   عمـــال االســـتلاي  اقنقـــان   الـــح ت،ـــوق هبـــا األمـــم املتحـــدة تصـــديام ل ومـــ    ا مهو يـــ  الع ي ـــ  

ن يجليـ  مقتشـا ين   م،ـوة اقنقـاس لـدعم جهـود منقـف الشـؤوس اقنقـان     القو ي م ج ا تع ـ
البلـــد واملنقـــف اققل مـــأل للشـــؤوس اقنقـــان   املعـــ  ياألومـــ  القـــو ي  وناابـــه. و لـــض عمل ـــاض النشـــ  
ـــ م   إ ـــا  العمـــ  اقنقـــا م إيفـــاد يعفـــاض إىل ن بـــال نع،ـــل الزلـــزال م و و  ان ـــام  القـــ يع  واملفاجض

ان ــام والــ من. و  واليــ   اخــنم   م ا ــا م قــدمض املفوضــ   املقــاعدة إىل ا هــاض الفاعلــ    ومو يت
 العم  اقنقا  قدمام م،وة اقنقاس    عمال االستلاي  الح تنفلاا الض ا هاض.

  
 اإلدارة والتنظيا -ثانياا  

 
ملبــاد ة إىل ويــادة اليفــابةم   ل،ــض املفوضــ   مبــاد ة مهمــ  للتغ ــري التني مــأل. و ــدف اــلض ا -103

وتعيــ م املــوا د وال،ــد اض إىل  قصــ  مــدم وتنقــ ف تنف ــل الــ ام م  ــأل يتقــىن للمفوضــ   االســتلاي  
ــــاض وتوقعــــاض الــــدول األعضــــابم وشــــ  اب األمــــم املتحــــدةم و صــــحا   ــــ   عال ــــ  لالب علــــ   ــــو   ف

اـداف  ــ ام اــألع االســتفادة مــن ا)،ـوة. وتتمفــ  ال ؤيــ  الــح ت تيـز عل هــا املبــاد ة   ت،ــف يجليــ   
دو  املفوضـ   ياعتبا اــا الن،اــ  امل جع ــ  العامل ــ  ملعــايري وآل ـاض م،ــوة اقنقــاس  والعمــ  مباشــ ةم ومــر 
ش  اب آخ ين عل  توي  توص اض آل ـاض م،ـوة اقنقـاس التايعـ  ل مـم املتحـدة إىل تغ ـرياض تق ـن 

ات لأل والشــ ا اض الو  ــدة   إ ــا  األمــم املتحــدة مــن م ــاة الشــعو م وإيــجلب    ــ  للتنقــ ف االســ  
 و  النياق الدوأ.

الـل   20ويتوقف ت، ف الض ال ؤي  عل  توج ـه املـوا د املتامـ   ـو التنف ـل الفعـال لل نـام   -104
. وسـت،وق املفوضـ  م   م، اـا ال ا قـألم 2017-2016او جـزب مـن ا اـ  ال ناجم ـ  لفـ ة القـنتن 

وإعـــادة تديـــد اختصاصـــا ا  ـــأل يتقـــىن هلـــا دعـــم آل ـــاض م،ـــوة اقنقـــاس  زيـــد مـــن  يتو  ـــد خ  ـــا
الفعال ــ . وســتعزو املفوضــ    عماهلــا   ن ويــو ك ليــأل تضــر م،ــوة اقنقــاس   صــم م خاــ  التنم ــ  

  العــا    فــ   والقــجلق واألمــن. وياقضــا   إىل الــيم ستمنشــك م ا ــز إقل م ــ  جتعــ  مضــو  املفوضــ  
ت ق  التعاوس الت،ـ  وينـاب ال،ـد اض. وسـتموجهه    و ـو اض ناجتـ  عـن اليفـابة  ـو االسـتلاي  تواونامم و 

لالبــاض التعــاوس الت،ــ  لبنــاب ال،ــد اض علــ  الصــع د الــو  . ومــن شــكس ويــادة النتــاا  واليهــو  الــح 
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مـــال يمتوقـــر ت، ،هـــا يفضـــ  اـــلض التغ ـــرياض  س تشـــلر الـــدول األعضـــاب علـــ  االســـتفما    فـــ     ع
 املفوض  م سواب   شي  مقا اض  وع    ق   س اة امل زان   العادي .

  
 الستنتاجات -ثالثاا  

 
فوق العووام الماضووق، بووذلض المفوضوية جهوووداا، علووى جميووع المسوتويات وبمووا يتسووق مووع  -105

تعزيووز وحمايووة الحقوووق المكفولووة لكوول  مووا تووني عليووه وليتهووا، لحووا ومسوواعدة الوودول علووى
ض إلى تطبيق المساءلة عون جميوع النتهاكواتو وواصولض المفوضوية رصود وتوثيوق إنسان، ودع

 أوضاع حقوق اإلنسان فق العالا وتقديا المساعدة التقنيةو
 70 وواصلض المفوضية، إخالصاا منها للرؤيوة المدرجوة فوق ميثواق امموا المتحودة منوذ -106

حد أركان المنظمة الثالثة، الدعوَة عاماا ورغبة منها فق ضمان أن تكون حقوق اإلنسان بالفعل أ
إلووى تعموويا منظووور حقوووق اإلنسووان وبنوواء القوودرات بالتعوواون مووع اممووا المتحوودةو وأدت مبووادرة 
"حقوق اإلنسان أولا" التق أطلقها اممين العام إلى إعادة ترتيب أولويات جدول أعموال حقووق 

يود مون العمول حتوى يتسونى إدمواج اإلنسان فق العديد من الحالت، ومع ذلوك ينبغوق القيوام بمز 
 المبادرة على نحو كامل فق استراتيجيات امما المتحدة وأعمالهاو

وتمثووول حركوووات الهجووورة الواسوووعة النطووواق التوووق تحووود  اآلن فوووق العوووالا توووذكرة قويوووة  -107
عنوودما يتهوودد الخطوور  - بأهميووة حقوووق اإلنسووانو وتبوورهن حركووات الهجوورة هووذه علووى أن البشوور

يووذهبون كوول مووذهب بحثوواا عوون سووبل البقوواء  - وتُقووو   كوورامتها، ويفقوودون كوول أموولحيوواتها، 
والحمايووة والنجووواةو ولكوووق يوووتمكن النوواس مووون الحيووواة فوووق سووالم وكراموووة وأموووان، ينبغوووق للووودول 
وللمجتموع المودنق أخوذ حقووق اإلنسوان مأخوذ الجوود وإجوراء تقيويا أكثور أمانوة موجوه القصووور 

 ماتوالراهنة المسبِّبة لهذه امز 
وللمفوضووية دور تيديووه موون حيووا تحديوود أوجووه القصووور هووذه أو السووعق إلووى الق وواء  -108

علوووى أنمووواي التمييوووز أو انتهاكوووات حقووووق اإلنسوووان امزليوووة، وتنميوووة قووودرات ميسسوووات الدولوووة 
علووى اإلنصووا  موون المظووالا، والمسوواعدة فووق عووالج الفقوور بطريقووة شوواملة وكاملووةو غيوور أنووه ل 

فينبغوق لجهوات أخورن أن تودر  أن تأييود حقووق اإلنسوان  -الودور وحودها  يمكنها القيام بهوذا
بالقول ل بالفعل والمشاركة فق ذلوك النووع مون التعواون الودولق الوذي "يقووم بوالمطلوب فقو " 
نهووود قووود عفوووا عليوووه الوووزمنو فقووود توووأخرت الووودول كثيوووراا فوووق التنفيوووذ الفعوووال للمعوووايير العالميوووة 

لتزموووض بهوووا علوووى مووودن عقوووود مووون الوووزمن فوووق إطوووار امموووا لحقووووق اإلنسوووان التوووق وضوووعتها وا
 المتحدة والمنظمات اإلقليميةو والمفوضية على أهبة الستعداد لتقديا المساعدةو

 


