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 مقدمة -أولا  
عامة عنن األعمنال ، نبذة 48/141يعرض هذا التقرير، املقدم عماًل بقرار اجلمعية العامة  -1

يف مقرهننا  الننأ أهتا ننا مة اننية األمننم املتحنندة ال ننامية )قنن ي احن نناإل سمة اننية  قنن ي احن نناإل 
ويتبنننذ هنننذا التقرينننر  ومنننن  نننالل م البطنننا القلرينننة واحاإليمينننة )قننن ي احن ننناإل. جبنينننيف ويف ني يننن ر 

 .2017-2014إل لإلةرتة األول يات امل اايعية احملددة يف اخللة احدارية ملة اية  ق ي احن ا
م تبننناً  60 مة انننية  قننن ي احن ننناإلدعمننن   ،2016ن فمرب لشنننرين ال/نننا / 1 و نننى -2

 12فيطنننننا م تنننننن جديننننند يف هنننننندوراس  ومبنننننا  م تبننننناً الريننننناً أو م نننننتقاًل، 15 ميننننندانياً يشنننننم 
ااً إاإليميننناً   19و  ال نننالم  ةننن  بع/ننناتبع/نننة منننن  14 وعناصنننر )قننن ي احن ننناإل يف  م تبننناً/مًر

هننننننا   ينننننادة يف اللإلنننننن عإلننننن  و . القلرينننننة ألمنننننم املتحننننندةم تشننننناراً )قننننن ي احن ننننناإل يف أفرانننننة ا
افينةول نن  ، ق ي احن ناإل م تشاري نالً  وهن  منا ،األمن ال رينكً  منن عمإلينات النشنر  يعنرتضً 
منصنن  2016يف عنام أُلغن   ،ديدة. ونتيجة لنذل اجلإللإلبات لوالقدرة عإل  االستجابة القائمة 

مناصنننن م تشننناري مجط رينننة لناانينننا املتحننندة و امبينننا و و حن ننناإل يف بننننغالدي   قننن ي ام تشنننار 
آسننيا واحملننيا ا ننادي وأمري ننا الاللينيننة والبحننر ال نناري . ني يف منلقننأ  قنن ي احن نناإل احاإليمينن

قنننننن ي احن ننننننناإل  نننننننالل ) ة م تشننننننارين آ نننننننرينت نننننننعب  تةنننننننا اال م نننننن لة النظنننننننر يف وسننننننُيعاد
منذ  تعناوإلال مة اية  ق ي احن ناإل. وست اص  الال مة لذل  األم ال إإل أُليح  ،2017 عام

ياننننات القننني م الشننن  لإلحصننن ل عإلننن  س يننن  م نننتدام  نننذا احمنائينننة األمنننم املتحننندة  جمم عنننة  مننننً 
 .احن اإل  ق ي

 ،أملانينا ار مة ض األمم املتحدة ال نام  )قن ي احن ناإل  ،الةرتة ايد االستعراض أثناءو  -3
 ،والنننر ،وفرن نننا ،وس ي نننرا ،وسنننري الن نننا ،ومجط رينننة ال  نغننن  الدةقرا ينننة ،وبإلجي نننا ،والربا يننن 
ندا  ،والننروي  ،الشنمالية آيرلننداواملمإل ة املتحندة لربيلانينا العظمن  و  ،وليختنشتاين ،ًو ل مبيا ،ًو

م املتحنننندة ال ننننام  )قنننن ي نائبننننة مةنننن  ض األمنننن ت ار و . وال اليننننات املتحنننندة األمري يننننة ،وه لننننندا
ينا ،واحمارات العربينة املتحندة ،وألبانيا ،ورإً اد احن اإل منمتسر القمنة العنامل  لإلعمن  ناسنبة سمب ولًر
نذل  ميامننار وسنري الن نا  ،وهنندوراس ،والنم نا ،والعنراي ،والدامنر  ، احن ا  يف إ نار وفند ًو

منمتسر امنة س)ضن ر  إثي بينا ار األمني العام امل اعد ال ابق )ق ي احن ناإل و . لرأ سه األمني العام
رانيننا ،االحتنناد األفريقنن   وال اليننات املتحنندة  ،والنم ننا ،ورييانننا ،وس ي ننرا ،ومجط ريننة م لنندوفا ،وأًو

ذل  ب روندي ومجط رية ال  نغن  الدةقرا ينة وجنن ب ال ن داإل  ،األمري ية يف إ نار وفند لرأ سنه ًو
مجط رينننننة  ،2016أًتنننن بر لشننننرين األول/ 1الننننذي لننننن   مطامننننه يف  ،هو ار  إلةنننن. األمننننني العننننام

 .ال  نغ  الدةقرا ية أيضاً 
. وبإلغ  اخل ائر ال ربى و  يإلة األمد مات األ إ دى التقريرب وسادت الةرتة املشم لة -4

 ت يات م/كة لإلقإلق، يف  ني استمر ارلةنا  معندالتم نااعات يف صة ف املدنيني يف الامل جإلة 
ننات األشنخا  ا النامجننة عننناملعاننناة أوجننه ال فينات و   املشننم لة. و ننالل الةننرتة ل اسننعة النلننايحتًر

نظنننك  املت سنننا  األبننني  حمننناوالت ا جنننرة عنننرب البحنننر النننناجم عننننعننندد القتإلننن   جتننناو  ،التقريربننن
واننند أصنننب  . ال افننندين إ  أوروبنننا عننندداخنةننناض  عإلننن  النننرريم منننن بقةيف ال نننن ات ال نننا امل نننج 

عإلنن  وجننه التحدينند املتعإلقننة  ،العدينند مننن هننذ  املنسنن  احن ننانية النندائر  نن لاخللنناب ال ياسنن  
ننر  مشننن باً أً/نننر فننن ً/ر ،املطنناجرينب مبنننادي أصنننبح  يف  نننني  حينننا،األجاننننن والت بالتعصنننن ًو
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مننمتسر القمننة يف  ،مة اننية  قنن ي احن نناإلوشننددت . م اننعاً لإلشنن   قنن ي احن نناإل األساسننية
نن  مننن القننان إل  ،منناي أيار/يف شننطر املنعقنند  العننامل  لإلعمنن  احن ننا  النندوحل )قنن ي عإلنن  أةيننةً 
 التاامننناً  32 وأ نننذت عإلننن  نة نننطا يف جمنننال العمننن  احن نننا  احن نننا  احن ننناإل والقنننان إل الننندوحل

تطا يف العم  احن ا لت  .عايا مشاًر
يف دعننم لنةيننذ االلتاامننات   قنن ي احن نناإل ملة اننيةالرئي ننية  إ نندى األول ينناتتم/نن  ول -5

 ننن ال الةنننرتة و . عإلننن  الصننعيد القلنننري اإلوالت صننيات الدولينننة الصنننادرة عنننن آليننات  قننن ي احن ننن
لعمنن  مننذ ا)  مننات واملمتس ننات ال  نيننة مة اننية  قنن ي احن نناإل اواصننإل   ،املشننم لة بننالتقرير

ة )قن ي أفراة األمنم املتحندة القلرينة و )ق ي احن اإل واجملتمذ املد   ل انذ اسنرتاليجيات مشنرًت
مذ ل صيات  ق ي احن اإل. واد عا  اعتمناد  اخللا احمنائية عإل  حن  أفض احن اإل وم اءمة 

وعمإلننن  بنننني  قننن ي احن ننناإل والتنمينننة.  العالانننة اجل هرينننة 2030 لنننة التنمينننة امل نننتدامة لعنننام 
الننأ عإل مننات عننن ال/غننرات امل عإلنن  مجننذ يف مجيننذ أحننناء العننامم الننن مة اننية  قنن ي احن نناإل 

ع ة مننن  ننالل الننند  نندهالو نيننة  فاعإلننة جطنننات إعمننال  قنن ي احن نناإل ولعاوننن  مننذ لشنن ب
 . واحصالح التشريع  والتدرين

ات مذ املنظمات احاإليمية ولعايا  لدعيمالرامية إ  جط دها  وااعة  املة اية -6 الشرًا
دعمنن  املة اننية لنةينننذ  ،يف أفريقينناو الت امنن  بننني اتليننات الدوليننة واحاإليميننة )قنن ي احن نناإل. 

، وعمإلننن  منننذ جامعنننة الننندول قننن ي احن ننناإل يف أفريقيننناحب ته املتعإلقنننةاالحتننناد األفريقننن  السنننرتاليجي
 مة انننيةاحن ننناإل. وعنننالوة عإلننن  ذلننن ، لعاونننن  وانننذ اسنننرتاليجية إاإليمينننة )قننن ي العربينننة عإلننن  

، بانتظننام مننذ جمإلننب أوروبننا ومنظمننة األمننن والتعنناوإل يف أوروبننا واالحتنناد األوروي قنن ي احن نناإل 
ننذل   انندم  املة اننية أيضنناً و التلننرف العنيننيف.  جننن ب شننري آسننيا بشنن إل منننذ أمننممننذ رابلننة  ًو

آراء صادرة عن اخلنرباء إ  احمل منة األوروبينة )قن ي احن ناإل  وألقارير م جاة عإل  سبي  النص  
 . وحم مة البإلداإل األمري ية )ق ي احن اإل

ةاء ننا ة اننيةاملةنن ض ال ننام  اسننرتاليجيات لاينننادة فعاليننة امل والبننذ -7 يتطنننا يف لنةيننذ وال ًو
لقنندا املاينند منننن  ي نننكلت الال مننة عننن التغنننكات التنظيميننة فضننالً  ول سننيذ ااعنندة اجلطننات املاحننننة،

اء آ رينلإلدول األع الدعم  .ضاء وأصحاب ا)ق ي وشًر

 مفو  امما المتةدة السامق لةقوق اإلنسانامولويات المواضيعية ل -ثانياا  
 تعزيز اآلليات الدولية لةقوق اإلنسان -ألف 
 ات المعاهداتهيئ -1 

 168استعراض هيئات املعاهندات لنن رت املة اية ي    ، 1س الل الةرتة املشم لة بالتقرير -8
بالرينناً فردينناً   186ومقننررات بشنن إل أً/ننر مننن اعتمنناد آراء و   لقريننراً مقنندماً مننن النندول األ ننراف

الإلجنننة الةرعيننة ملنننذ التعننذين وريننك  مننن اننروب املعامإلننة أو العق بننة  أجر نناالريننة  يننارات  10و
 وسننننجإل  هيئننننات املعاهنننندات. سننننرية وا نننندة حتقيننننقو يننننارة   القاسننننية أو الالإن ننننانية أو املطينننننة

ناإل هننا  30و نى  .فنردي بنال  300جمم عه  ما بالريناً م نجاًل ينتظنر أإل  1 215 نن فمرب،ً 
__________ 

   .68/268استةادت من ختصيص وا  إاايف لالجتماعات نتيجة لقرار اجلمعية العامة   1س
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الإلجنننة املعنيننة  ال لنناال لنظننر فيننه إجننراًء عنناجالً  350ًنناإل و  ةننةلبنن   فيننه هيئننات املعاهنندات املختإل
ننأهنننم لعرانن ا الاألفننراد الننذين ينند ع إل وجلنن  حبنناالت اال تةنناء الق ننري.   قنن ي احن نناإل  اتنتطًا

بنننك افينننةول نننن  إ  هيئنننات املعاهننندات، بشننن  ً  لتجننننن  ال بننند أإل يقابننن  ذلننن  لننن افر مننن اردً 
مدلنه سننة يف س  /ي ليه مشنروعاً من ذجيناً  أ إلق  املة ايةو الش اوى.  دراسةالت  ك الل ي  يف 

 .عإل  احنرتن  معاهدات  ق ي احن اإل هيئات لبث دورات مجيذوا دة 
 مب جننناجلمعيننة العامننة  ذي أنشنن لهالنناملعاهنندات برنننام  بننناء انندرات هيئننات يف إ ننار و  -9

 170لدرين  ول ىنعإل   إلبطا.  بناءً  الدولمل اعدة  نشا اً  50 نُنة ذ   احل ،68/268ارارها 
أدى منا  وهن  ،املعاهندات مب جننلقندا التقنارير  يف جمنالًمندربني اً  بإلند 77من اً    مياً م ظة

بقنرار جمإلنب  عمنالً  ، أصدرت املة انية،إ  لقدا العديد من التقارير املت  رة. وعالوة عإل  ذل 
اتلينننات ال  نينننة ملتابعنننة  اجملإلنننب الننندول عإلننن  لعاينننا فينننه النننذي شنننجذ 30/25 قننن ي احن ننناإل 

  نينننة اللينننات اتودراسنننة عنننن  اً عمإليننن دلنننيالً  ،ولنةينننذ ل صنننيات اتلينننات الدولينننة )قننن ي احن ننناإل
 . 2سير إ  هيئات املعاهدات واملتابعةلتقدا التقار 

س  /ي ليننه، ال نن  األمننني العننام، يف التقريننر األول لةننرتة ال نننتني املقنندم إ  اجلمعيننة  18يف و  -10
 ، اختناذ A/71/118س 68/268مة عن  الة نظام هيئات معاهدات  ق ي احن ناإل عمنالً بنالقرار العا

 لنن ات إبابيننة لتنةيننذ القننرار، ول نننه رأى أإل مننن الننال م بننذل انندر أًننرب مننن اجلطنن د لت  ينند أسننالين 
يف العم . وسيش   استعراض نظام هيئات املعاهدات النذي أصندرت اجلمعينة العامنة ل إليةناً بهجرائنه 

 .ياال ي اجططا هذا النظام فرصة هامة لإلتصدي لإلتحديات ال بكة الأ ال 2020عام 
قننن ي احن ننناإل والإلجننننة املعنينننة بنننا)ق ي املعنينننة حبجننننة وانننادت املة انننية، إ  جاننننن الإل -11

ر    ال العنام اال تةال ،االاتصادية واالجتماعية وال/قافية العطند  حبنرام ال نن ية اخلم نني ىبالنًذ
ة واالجتماعينة والعطد الدوحل اخلا  با)ق ي االاتصادي اخلا  با)ق ي املدنية وال ياسيةحل الدو 

رى ال نننننن ية العاشنننننرة حح يننننناء  أ نننننداا أيضننننناً وال/قافينننننة. ونُظ مننننن   لةااينننننة  قننننن ي ابنننننرام النننننًذ
 .األشخا  ذوي احعااة

 مجلس حقوق اإلنسان -2 
حتمننن  جمإلنننب  ،2016ن فمرب ال/نننا /لشنننرين و  2015سنننبتمرب أيإل ل/بنننني يف الةنننرتة منننا  -12

 إلقننة  28مبننا فيطننا  ،جإل ننة 199عقنند  قنن ي احن نناإل عنننء عمنن  م ي ننبق لننه م/ينن ،  يننث 
انراراً  148يف إ نار احجنراءات اخلاصنة، واعتمند مذ امل إلةني ب الينات  جإل ة حتاور 52نقاش و
جلمط رينة العربينة ال ن رية جلننة التحقينق الدولينة امل نتقإلة املعنينة بادعنم وواصنإل  املة انية . ومقرراً 

أإل يقندم  إ  املةن ض ال نام  . ودعا اجملإلب أيضاً جلنة التحقيق املعنية حبق ي احن اإل يف إريرتياو 
عإلننن  النحننن  املناسنننن وعنننند عنننن  النننة  قننن ي احن ننناإل يف مجط رينننة ال  نغننن  الدةقرا ينننة  لقرينننراً 

ننات و االب روننندي لإلتحقيننق يف ي فنند فريقنناً مننن اخلننرباء امل ننتقإلني إ  و  االاتضنناء، تجنناو ات النتطًا
__________ 

 اتليات ال  نينة حعنداد التقنارير واملتابعنةي دلين  عمإلن  بشن إل لعناوإل الندول منذ اتلينات الدولينة )قن ي احن ناإل  2س
  ، ة ن اال ال  عإليه عإل  امل اذ التاحلي  HR/PUB/16/1س

www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf  وNational 

Mechanisms for Reporting and Follow-Up: A Study of State Engagement with International 

Human Rights Mechanisms (HR/PUB/16/1/Add.1) ، النننأ ة نننن اال نننال  عإليطنننا عإلننن  امل انننذ التننناحلي
www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Study.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
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التقرينننر النطنننائ   صننندور بعننندو . 2015أبري  ني ننناإل/قننن ي احن ننناإل النننأ ارل بننن  منننذ املتعإلقننة حب
 حتقينق بشن إل  النةلش ي  جلننة  ،33/24يف القرار ارر اجملإلب،  ، A/HRC/33/37لبع/ة اخلرباء س

  ق ي احن اإل يف ب روندي.
وعالوة عإلن  ال الينات النأ أنشن ها اجملإلنب، أًمإلن  املة انية التحقيقنات واندم  لقنارير  -13

ات  قن ي احن ناإل واالعتنداءات النأ يتعنرض  نا م نإلم  الروهنجينا واألاإلينات األ نرى  عن انتطًا
يف ميامنار  ويف البإلداإل الأ لضررت من أعمال بً    رام  ويف العنراي وليبينا. وعقنن صندور لقرينر 

ق التقينننيم التنننابذ ملة انننية  قننن ي احن ننناإل املعنننال جبنننن ب ال ننن داإل وعمنننالً بقنننرار جمإلنننب  قننن ي فريننن
معنية حبقن ي احن ناإل يف جنن ب ال ن داإل لتن ليف منن ثالثنة أعضناء  ، ُعي ن  جلنة31/20احن اإل 

لرصنننند ا)الننننة ولقييمطننننا ولقنننندا لقريننننر إ  اجملإلننننب يف دورلننننه الرابعننننة وال/الثننننني. و إلننننن اجملإلننننب يف 
إ  املة ض ال ام  لعيني  بكين اثنني لدعم عم  املقرر اخلا  املعال حبالة  قن ي  31/18 ار ار 

 . احن اإل يف مجط ريةً  ريا الشعبية الدةقرا ية ولقدا لقرير يف الدورة الرابعة وال/الثني
أ إلذ املة ض ال ام   ،2016 ولشرين ال/ا /ن فمرب 2015دي مرب ًان إل األول/يف  و  -14

إلعدالنة لندوحل لنظنام االالتحنديات النأ للر طنا ا جنرة العاملينة و عإلن  و  عإل  بع/النهالدول األعضاء 
رى ال نننن ية العاشنننرة لت سي نننه جمإلنننب  قننن ي احن ننناإل  ايراإل/ي نينننه، ا تةننن يف و اجلنائينننة.   بالنننًذ
دعمن  املة انية الندورة و . نيإلب ال نابقاجملرؤساء  شار  فيطا إلقة نقاش رفيعة امل ت ى  بتنظيم

 ،اجملإلنب الأ أنش هااملنتديات خمتإليف ال/امنة عشرة لإلةريق العام  املعال با)ق يف التنمية ودورات 
 ق ي احن اإل والدةقرا ية وسيادة القان إل.رة األو  ملنتدى األمم املتحدة املعال حبالدو  فيطامبا 
ة أان  البإلنداإل مل اعدة التقصندوي التربعات االستئما  لتقدا ام ن  و  -15 نينة لندعم مشناًر
من عقد دورله العاملية  اجملإلب  والدول اجلارية الصغكة النامية يف أعمال جمإلب  ق ي احن اإل  اً من  

ة  مننندوباً. وأ إلننق الصننندوي االسننتئما  أداة  18األو  يف  ايراإل/ي نينه مننن  ننالل لي ننك مشنناًر
 ه.لإلتعإلم احل رتو  بش إل اجملإلب وآليال

 الستعرا  الدوري الشامل -4 
يف إ ننار االسننتعراض النندوري الشننام  يف  املقننرر أإل يُنظننر يف  التطننا 39 الننن مجيننذ النندول -16
ات الأ مشإل  جإل ات حتاور شاًر  بنشاط يف هذ  العمإلية 2016عام  التقندم احملنر   عإلن  ًر

واصننإل  املة اننية دعننم الننندول ثننائق ذات الصننإلة، . وباحاننافة إ  إعننداد ال  منننذ اجل لننة ال ننابقة
ةصنندوي التربعنات لي نك منذ  املقرر اسنتعراض  التطنا، يف االسنتعراض الندوري  منن أجن  املشناًر

ة ملالشننام    م البطننا القلريننةمننن  ننالل وعمإلنن  املة اننية أيضنناً،  ننالل العننام.  مننندوباً  32شنناًر
ة يف العمإليننننة واملت ،اإليميننننةواح اء النننن  نيني لتعايننننا املشنننناًر وبنننناب ا ريينيننننا  ،األردإلابعننننة يف مننننذ الشننننًر

كيبناس ،وفنان ال  ،وسنام ا ،وجار مارشنال ،وجار سإليماإل ،ليشأ -وليم ر  ،اجلديدة ينينا ،ًو  ،ًو
 . امل  دة  -ومي رونيايا سواليات  ،وم  امبيق

 الل الدورة ال ادسة والعشنرين  ُعقدت ،30/25بقرار جمإلب  ق ي احن اإل  عمالً و  -17
بني الدورات بشن إل التعناوإل الندوحل   باالستعراض الدوري الشام   إلقة نقاشملعاللإلةريق العام  ا

بنادل لتاملة انية معرفنة" نظمتطنا منتنديات " بن، واست مإل   ق ي احن اإلتابعة  نية ملالنظم ال  و 
 .الدول فيطا املمارسات واخلربات ال  نية
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ا  -18  ،2017ماي  ستبدأ يف أيار/، الأ اجل لة ال/ال/ة من االستعراض الدوري الشام وسرًت
ومننننن امللإلنننن ب، يف هننننذا عإلنننن  لعايننننا القنننندرات ال  نيننننة لتنةيننننذ الت صننننيات ال ننننابقة.  ،بالضننننرورة
امل نننناعدة املاليننننة والتقنيننننة يف لنةيننننذ ب اخلننننا لصننننندوي التربعننننات  املقنننندم  يننننادة النننندعمال ننننياي، 

 . لأ لقدمطا الدولا امل اعدة  إلبات العدد املتاايد من لتإلبيةاالستعراض الدوري الشام  

 اإلجراءات الخاصة -4 
واليتنننني م اانننيعيتني جديننندلني يف إ نننار  2016يف عنننام أنشننن  جمإلنننب  قننن ي احن ننناإل  -19

 خلبننكوا نندة   و 33/14معننال بننا)ق يف التنميننة سالقننرار   ننا  ملقننرر، وا نندة احجننراءات اخلاصننة
ية اناجلن نن  وا  يننة اجلن نن ينن القننائمني عإلنن  أسنناس املا)مايننة مننن العنننيف والتمييننا ب معننال م ننتق 
 57إ   مة اية  قن ي احن ناإل الأ ل اعدهاليص  العدد احمجاحل لإل اليات  ، 32/2سالقرار 
 دعننم امل إلةننني ب اليننات يفوواصننإل  املة اننية  . واليننة الريننة 14و واليننة م ااننيعية 43سواليننة 

إلننة إلننيطم،األنشننلة  االاننلال  مبختإلننيف دولننة  61 يننارة الريننة إ   93 إجننراء مبننا يف ذلنن  املً 
رسنننالة  465دولنننة وجطنننة فاعإلنننة رينننك    مينننة سمنطنننا  122إ  رسنننالة  538وإاإليمننناً  ول جينننه 

ة   134امنننرأة  ولقننندا  1 183منننن بيننننطم  ،شخصننناً  6 170لناولننن  منننا ال يقننن  عنننن  ،مشنننرًت
. ياننناً عامنناً ب 462 بنننلقريننراً إ  اجلمعيننة العامننة  واحدالء  38لقريننراً إ  جمإلننب  قنن ي احن نناإل و
إ  جانننن الإلجنننة التن ننيقية لءجننراءات اخلاصننة  ، شنناًر وبنندعم مننن مة اننية  قنن ي احن نناإل

 الدورات االست/نائية. طامبا في ،فرادى امل إلةني ب اليات يف أعمال اجملإلب
 صننةةمنطننا دعنن ة وجطتطننا دولننة  ننا النندول س الننأ وجطتطننا الدائمننة ارلةننذ عنندد النندع اتو  -20

ويعننرب . دعنن ة 118إ  مل إلةننني ب اليننات يف إ ننار احجننراءات اخلاصننة امل ااننيعية ا  إ  املرااننن
ند ،دائمنةالدع ات ال عدد الايادة امللردة يفب املة ض ال ام  عن سعادله عإلن  انرورة  ول ننه يمًت

 ذا االلتاام يف املمارسة العمإلية.ل فاء هبا
أ إلقنن  املة اننية اسننتمارة  مننن أجنن   يننادة إم انيننة ال صنن ل إ  آليننات  قنن ي احن نناإل،و  -21

عإل  احنرتن  لتقدا املعإل منات إ  امل إلةنني ب الينات يف إ نار احجنراءات اخلاصنة بشن إل ادعناءات 
ذل  بش إل التشريعات وال ياسات واملمارسات ذات الصإلة ات  ق ي احن اإل ًو  .انتطًا

 شاملة لعمل آليات حقوق اإلنسانالمتابعة ال -5 
 بشنن إلمرفقننة اً ودراسننة عمإلينن دلننيالً  2016يف عننام  رت املة اننية، أصنندًننر أعننال ًمننا ذُ  -22

 . اإلالدول مذ اتليات الدولية )ق ي احنلعاوإل 
بإلنداً. واُند م   26دعم  املة اية إنشاء آليات لن يق و نية حعنداد التقنارير واملتابعنة يف و  -23

رة عنن اتلينات الدولينة )قن ي منصات و نية لإلبيانات لربا الت صنيات الصناد امل اعدة التقنية حنشاء
ب ليةينننا املتعنننددة الق مينننات، ومجط رينننة دولنننة وروريننن اي، وبنناراري اي، و احن نناإل طلنننا التنةينننذ ال  نينننة أل

ينينا، وامل  ني ، واملمإل نة العربينة ال نع دية، مقدونيا الي ري سالفية سابقاً  ، ودولة فإل لني، وسنام ا، ًو
، انندرات لنن نب، واملمإل ننة العربيننة ال ننع دية، وم ريشنني س. وعننالوة عإلنن  ذلنن ، ُعننا  ت يف وهننندوراس

 .اجلطات الةاعإلة ال  نية عإل  استخدام ممتشرات احبال  ومتابعة ل صيات اتليات
دعمنن  املة اننية واننذ  لننا عمنن  و نيننة )قنن ي احن نناإل اسننتناداً إ  ل صننيات آليننات و  -24

ووفننننرت املة اننننية،  .ج رجيننننا، وريامبيننننااجلمط ريننننة الدوميني يننننة، و األمننننم املتحنننندة )قنننن ي احن نننناإل يف 
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بالتعاوإل مذ م تن األمم املتحدة لشمتوإل نا  ال الح، لدريباً إاإليمياً لتعاينا القندرات يف جمنال  قن ي 
 .احن اإل لإلدبإل ماسيني يف منلقأ الشري األوسا وجن ب ريرب آسيا

  صناديق المساعدات اإلنسانية -6 
حنندة االسننتئما  لإلتربعننات اخلننا  ب شنن ال الننري املعاصننر النندعم انند م صننندوي األمننم املت -25
بإلداً. وادم صندوي األمم املتحدة لإلتربعنات  34مشروعاً يف  42احية من  الل  25 000 إ 

ماليننني دوالر لنندعم عمإليننة إنصنناف وإعننادة  7.1لضننحايا التعننذين ًمنحنناً بإلغنن  ايمتطننا احمجاليننة 
بإلننننداً، باحاننننافة إ  لقنننندا مننننن  عاجإلننننة.  80مننننن  اننننحية يف أً/ننننر 47 000ل هينننن  أً/ننننر مننننن 

واسنننتجابة لإلعننندد املتاايننند منننن األ ةنننال النننذين يتعراننن إل لإلتعنننذين واحملتننناجني إ  م ننناعدة عاجإلنننة، 
 .عقد الصندوي  إلقة عم  لإلخرباء بش إل إنصاف األ ةال احايا التعذين وإعادة ل هيإلطم

ن ل اال تيناري اللةااينة مناهضنة التعنذين واد م  -26 الصندوي اخلا  املنشن  مب جنن الربولً 
 240 000بإلغن  ايمتطنا  وريك  من اروب املعامإلة أو العق بة القاسية أو الالإن انية أو املطينة منحناً 

 .ياريأ راف يف الربولً  ل اال تمنذ التعذين يف سبذ دول لدعم مشاريذ دوالر 

 اة ومكافةة التمييز المساو  تعزيز -باء 
 المهاجرين  ضدالتمييز  -1 

ننات األشننخا  -27  فضننالً  ، ننالل الةننرتة املشننم لة بننالتقرير ال اسننعة النلنناي اسننتجابة لتحًر
ياهننا عننا ت ،واالسننتغالل والعنننيف لإلتمييننااملطنناجرين  لنننام  لعننرضعننن  عإلنن   قنن ي  املة اننية لًر

ر املطاجرين وعإل    قن ي احن ناإل يف  اائم عإلن  األجانن. وسع  إ  إدماج منظ ر م افحةً 
رفيننذ امل نننت ى المبنننا يف ذلنن  يف سنننياي االجتمننا  العنننام  ،العننامل  بشننن إل ا جننرةال ياسنننا   ا)نن ار

ننات ال بننكة لالجئننني واملطنناجرينالتعامنن  مننذ التح بشنن إللإلجمعيننة العامننة   وأشننرف  املة اننية، .ًر
اً يف رئاسة ا اباعتباره لةريق العام  املعال با جرة و ق ي احن اإل وامل ائ  اجلن انية التابذ مشاًر

لضنننم أصنننحاب مصنننإلحة متعنننددين ل انننذ مبنننادي مبنننادرة عإلننن   ،لإلةرينننق العنننامل  املعنننال بنننا جرة
 .احن اإل لإلمطاجرين امل تضعةني حبق ي ولتعإلق مدع مة بهرشادات عمإلية، ل جيطيةومبادي 

إلتصننندي ل نننر  النننأ أ إلقطنننا األمنننني العنننام ل "معنننا"محإلنننة  إعنننداد يفوسننناعدت املة انننية  -28
انية يف سناة  املة   ،. وعنالوة عإلن  ذلن ورينكهم منن املطناجريناد الالجئنني  األجانن امل جه

محايننننة املطنننناجرين يف االحتنننناد األوروي وجننننن ب شننننري آسننننيا االسننننرتاليجيات احاإليميننننة الراميننننة إ  
 ،وبنناب ا ريينيننا اجلدينندة ،إيلاليننا إ هننا اننام هبننا م ظة   الايننارات الننأب ننب  منطننا  ،واحملننيا ا ننادي

 . والي ناإل ،وناورو ،وليبيا ،وفرن ا ،ومجط رية مقدونيا الي ري سالفية سابقاً  ،وبإلغاريا

 العنصرية والتمييز العنصري وكره امجانب وما يتصل بذلك من تعصب -2 

سنيما  ال، و لنةيذ نتائ  ممتسر ديرباإلادم  مة اية  ق ي احن اإل الدعم تليات متابعة  -29
والإلجنننة املخصصننة الةريننق ا) نن م  النندوحل املعننال بالتنةيننذ الةعننال حعننالإل وبرنننام  عمنن  ديربنناإل، 

مبناسننبة . و ، وفريننق اخلننرباء العامنن  املعننال باملنحنندرين مننن أصنن  أفريقنن املعنيننة ب اننذ معننايك ل ميإليننة
رى ال نننن ية اخلام نننة عشنننرة حعننن عقننند جمإلنننب  قننن ي الإل وبرننننام  عمننن  ديربننناإل، اال تةنننال بالنننًذ

احن نناإل  إلقننة نقنناش لناولنن   الننة التمييننا العنصننري يف مجيننذ أحننناء العننام وأًنندت لااينند  نناالت 
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نننر  األجانننن ومننا يتصننن  بننذل  مننن لعصنننن. وانند عننارض املةننن ض  العنصننرية والتمييننا العنصننري ًو
 .  عام   ال الةرتة املشم لة بالتقريرال ام  باستمرار هذ  االجتاهات ال ائدة يف خمتإليف أحناء ال

التننندابك العمإلينننة مل افحنننة العنصنننرية والتميينننا ب املتعإلقنننةاملة انننية ااعننندة بيانا نننا و ننند ث   -30
ننر  األجانننن ومننا يتصنن  بننذل  مننن لعصننن متا ننة لإلجمطنن ر  أدوات جمم عننةوهنن   ،العنصننري ًو

هذ  القضنايا منذ  بش إل املة اية أيضاً  ولعاون  . 3سعم اجلط د ال  نية يف هذا اجملالدولرم  إ  
 ي ننكدولننة عربيننة لت 11مننن  اننادمني لقضنناة  إلقننة دراسننية إاإليميننة ، يف مناسننبات منطنناال ننإللات

 . يف جمال للبيق مبادي عدم التمييالبادل اخلربات 

 التمييز على أساس النتماء للشعوب امصلية أو لألقليات -3 

بني الشنع ب األصنإلية  ال ياسا  القدرات وا) ار بناء مة اية  ق ي احن اإلدعم   -31
ننناالت األمنننم املتحننندة لتم نننني الشنننع ب األصنننإلية  ال ياسنننات  عإلننن التننن ثك  مننننوا)  منننات وًو

املة اية مذ  لعاون  ،يف مجط رية ال  نغ  الدةقرا يةو . عإل  سب  عيشطمواملمتس ات الأ لمتثر 
املة انية  ي  نرت ،يف ري اليماالو ع ب األصإلية. اعتماد اان إل )ماية  ق ي الش لتشجيذ برملانيني
م تننن  دعمنن األصننإلية و  بالقضنناء العننريف لإلشننع بمنااشننات بشنن إل االعننرتاف الدسننت ري إجننراء 

 . إم انية ا ت ام الشع ب األصإلية إ  القضاءالعام لتح ني  دع امل
  والصننناعات االسننتخراجية شنناورة قن ي امل بشنن إل)  منة بننكو  تقنيننةم  املشنن رة الد  واُن -32
بش إل إجنراء عمإلينات و)  مة شيإل    إً ادورالأ لعي  يف عالة   عية يف لإلشع ب األصإلية و 

ة  اسنتجابة أل منة سن ء و منذ الشنع ب األصنإلية مبنا يتماشن  منذ املعنايك الدولينة. اائمة عإل  املشاًر
 املة انننية عقننندت ،رجنتننننييف مشنننال األ احملإلينننني ويتشننن و  جمتمعننن  اُننن مالتغذينننة لننندى األ ةنننال يف 

ة ننناالت شنننرًا اننننائم عإلننن   قنننن ي احن نننناإل. أ ننننرى لابعنننة لحمننننم املتحننندة حجننننراء حتقينننق  مننننذ ًو
ينينننا منننذ  النننأ أجر نننا شننناوراتاملدعمننن  املة انننية و  ل انننذ  األصنننإل  األنننندوروي شنننعن   منننةً 

 ا توعنن ،حبننكة ب ري ريننا ال ااعننة عإلنن  انةاف جنندادأراان  األ عإلنن  م ننت ى املقا عننة حدارة لنة 
 .البن  الدوحل عإل  الصعيد القلريمذ  العاوهن
االاننلال  بنندور صننندوي األمننم املتحنندة لإلتربعننات لصنناأل ال نن اإل األصننإليني واصنن  و  -33

ة ل/إلنن  الشننع ب األصننإلية يف اجتماعننات آليننات  قنن ي احن ننا ي ننكيف ل  ينن ي إل، مبننا يف مشنناًر
بالتعناوإل منذ جلننة  قن ي وعقندت املة انية، جلمعينة العامنة. ذل  يف عمإلية التشاور الأ جتريطا ا

محايننة  قنن ي األاإليننات والشننع ب األصننإلية يف مينننداناو  بشنن إلعمنن    إلقننة ،احن نناإل يف الةإلبننني
  .الربملاإل عإل  عروض  الياً املش رة بش إل مشرو  اان إل م افحة التمييا امل ادم و 

 واننذيف  رومنناعننات الاعتمنندت ا)  مننة منطجيننة املة اننية لإلتشنناور مننذ مجا ،يف صننربياو  -34
ل  يننذ أيضنناً مننذ مدينننة بإلغننراد لتعنندي  ا اعنند  املة اننية وعمإلنن . رومنناإدمنناج ال بشنن إل لننة عمنن  

ن القروينننة لتح نننني فنننر  اسنننتةادة الرومنننا منطنننا دعمننن  املة انننية ا)  منننة  ،يف العنننرايو . امل نننًا
ذ املنند  أيضنناً مننذ منظمننات اجملتمنن املة اننية وعمإلنن  اننذ  لننة عمنن  و نيننة )مايننة األاإليننات. ل
 . ات يف اجلمط رية العربية ال  ريةلتعايا محاية  ق ي األاإلييف امل تقب   لنةذ  اذ اسرتاليجياتل

__________ 

 .http://adsdatabase.ohchr.org/SitePages/Anti-discrimination%20database.aspx انظر  3س
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 35مننندافعاً منننن  41األصنننإلية  املتعإلقنننة باألاإلينننات والشنننع ب بنننرام  الامننناالتمجعننن  و  -35
األمننم  ةعإلنن  آلينن ننال  ال نن اإل األصننإليني واألاإليننات يف جنيننيف لال جمتمعنناً حمإلينناً مننن جمتمعننات

 . الدع ة عإل  الصعيد الدوحل يف جمال راتمطاما لديطم من املتحدة )ق ي احن اإل ولعايا 

 المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة  -4 
فننر  ا ت ننام عمإلطننا مننذ ال ننإللات القان نيننة لتعايننا  مة اننية  قنن ي احن نناإلقنن  عم   -36

املشنن رة  وانندم  املة انية. وعمناإل، ا املتحنندةومجط ريننة لناانين، وب ليةينا ،بنمننايف  املنرأة إ  القضناء
 ،وال ننننغال ،لننن نبيف ذات الصنننإلة حبقننن ي املنننرأة وامل ننناواة بنننني اجلن نننني بشننن إل القننن انني  تقنينننةال

مب ديننا ،واكريياسننتاإل ،وريامبيننا  الال مننة يف لعايننا القنندرات أيضنناً   . وسنناةوهننندوراس ،وليربيننا ،ًو
 .إلقة حبق ي املرأة يف أفغان تاإلالية املتعلتنةيذ األ ر القان نية وال ياس

سجملإلنب  يف اجملنال القضنائ  املتعإلقة بالتنميا اجلن نا الدعم لتل ير م اد التدرين  وُاد م -37
دلينن  والصننحة وا)قنن ي اجلن ننية واحهتابيننة س ،اتنن  الن نناء سدورة عإلنن  شننب ة احنرتننن  و  ،أوروبننا 
إلةنن  املة اننية أيضنناً بننهجراء  . التة ننك  التصنندي لإلتنمننيا اجلن ننا دراسننة عننن دور القضنناء يف ًو

  .لصحة وا)ق ي اجلن ية واحهتابيةيف القضايا املتعإلقة با
أهننداف  لتحقيننقاسننتخدام النننط  القننائم عإلنن   قنن ي احن نناإل  عإلنن  املة اننية وشننددت -38

اجلطن د  دعمن  ،عإلن  سنبي  امل/نالو املتعإلقة حبق ي املرأة وامل اواة بني اجلن نني. التنمية امل تدامة 
رو  اسنرتاليجية متعنددة مبادي  ق ي احن اإل يف مشن دراجو ارة الصحة يف أوريندا ح بذلتطاالأ 

 . وفيات ومرااة األمطات الأ ة ن ال ااية منطا من )دالقلاعات لرم  إ  ا
ننننن -39 فطننننم الصننننحة وا)قنننن ي اجلن ننننية واحهتابيننننة مننننن  ننننالل عقنننند اجتماعننننات  وانننند حت  

واملطننارات يف  ولنظننيم  إلقننات عمنن  لبننناء املعننارف  ة متعننددين يفً  سننتاري امصننإلحألصننحاب 
عنن  رينق ربنا النشنلاء منذ آلينات  قن ي احن ناإل و امل  ي  والشري األوسنا ورينرب أفريقينا  

 ةيننة البننا  هننن  اننائم عإلنن   قنن ي احن نناإل يف ب والت عيننة  يف األرجنتننني  إلقننات دراسننية شننب ية
 سإل ننننإلة منشنننن راتلعمنننيم و   اجلن ننننية واحهتابينننة يف هننننندوراس  ي نننا والصننننحة التصننندي لةننننكوس

الإلغننننات ب عإلنننن  نلننناي واسنننذلتضننننمن معإل منننات عنننن الصننننحة اجلن نننية واحهتابينننة  املة انننية النننأ
  . 4ساحن إلياية، والعربية، والةرن يةو  ،احسبانية

 ،جمإلنننب  قننن ي احن ننناإل بشننن إل األ ةنننال والننناواج املب نننر والق نننري واسنننتناداً إ  أعمنننال -40
عنننرتض ملنااشنننة العقبنننات النننأ ل لإلخنننرباءفرينننق  اجتمنننا  يف لشنننرين األول/أًتننن بر عقننندت املة انننية

تقنندا مننن  ننالل بع/ننة األمننم املتحنندة لولعاوننن  املة اننية، إهننناء هننذ  املمارسننات الضننارة.  سننبي 
  ننننننام وإدارات شننننننمتوإل املننننننرأة والاعمنننننناء النننننندينيني و  ياتمننننننذ الشننننننر  ،أفغان ننننننتاإل إ مل نننننناعدة ا

نننند فطننننم مشننننرت الت صنننن  إ  لتعايننننا ا ننننرتام  قنننن ي املننننرأة و  املقا عننننات أإل بعنننن  املمارسننننات  يمًت
 ،ل نبو  ،يف ريرب ووسا أفريقياو . أيضاً لإلشريعة خمالةة ه ب   ،اارة فح ن لي  التقإليدية 
اء الننننن  نيني لتشنننننجيذ  املة انننننية عمإلننننن  ،ومصنننننر ،ولبنننننناإل ة املنننننرأة يف منننننذ الشنننننًر  ينننننادة مشننننناًر

 . لشمتوإل العامةاالنتخابات وا

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx انظر  4س
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 التمييز القائا على أساس اإلعاقة -5 
مة اية  ق ي احن ناإل دعم   ،الدورة ا)ادية وال/الثني جملإلب  ق ي احن اإل الل  -41

ننننات عإلنننن  ،  قنننن ي األشننننخا  ذوي احعااننننةاملنااشننننة ال ننننن ية بشنننن إل  ذوي األشننننخا  الننننأ ًر
 .  االت اخللر والل اري احن انية يف احعااة
م ننناعدة ا)  منننات عإلننن  لنةينننذ الةااينننة  قننن ي األشنننخا  ذوي واصنننإل  املة انننية و  -42

ا)قنننن ي اجلن ننننية  بشنننن إل إلقننننة دراسننننية إاإليميننننة  لنظننننيم دعمنننن  املة اننننية ،يف شننننيإل و احعااننننة. 
 ظنننننات اخلتامينننننة لإلجننننننة املعنينننننة حبقننننن ي إ  املال اسنننننتناداً  ،واحهتابينننننة لحشنننننخا  ذوي احعاانننننة

امننن  إنشننناء فرينننق ع عننننهنننذا ا)ننندا وأسنننةر امل اننن  . طصننن   هنننذا  األشنننخا  ذوي احعاانننة
جنن ب لنناول هنذ  امل ن لة. ويف يف  ة لإلمض  ادماً الي اذ مبادي ل جيطية سياس   م  معال ب

ونتيجننة ة مننذ االلةاايننة. م اءمننة القنن انني ال  نيننوريامبيننا، سنناعدت املة اننية ا)  مننة عإلنن   أفريقيننا
تح ني القان إل لاان إل  يف ل نب يف أيار/ماي  صدر ،املة اية الأ بذلتطاالدع ة امل تمرة جلط د 

ويف ال نننغال، عننا ت املة اننية . املتعإلننق بننالنط ض باألشننخا  ذوي احعااننة ومحننايتطماح نناري 
يف و حشننخا  ذوي احعااننة يف التعامنن  مننذ اتليننات الدوليننة )قنن ي احن نناإل. انندرات ائننتالف ل

نناالت األمننم املتحنندة عإلنن  عمإلنن  املة اننية يف إ ننار برنننام  مشننرت  ، ليشننأ - ليمنن ر س ننني لً 
 . الأ يتعرا إل  االتميياية  من التصدي لإلم اايفاألشخا  ذوي احعااة 

 ية الجنسانيةالتمييز على أساس الميل الجنسق والهو  -6 
م افحنة ، يف إ ار عمإلطنا الرامن  إ  املة اية لق دهامحإلة ا)رية وامل اواة الأ واصإل   -43

إلم/إلينننات وامل/إلينننني ومادوجننن  امليننن  اجلن ننن  للعاينننا امل ننناواة يف ا)قننن ي واملعامإلنننة العادلنننة  ،التميينننا
 لتصننن  إ  مالينننني ،عإلننن  الصنننعيد العنننامل  ومغنننايري ا  ينننة اجلن نننانية و نننامإل  صنننةات اجلن نننني

أ نننداا يف تقإليدينننة ومنننن  نننالل لنظنننيم احعنننالم االجتماعينننة وال امنننن  نننالل وسنننائ شنننخا األ
 ،وفيجنن  ،والصننني ،وال نننغال ،وسننري الن ننا ،ليشننأ -وليمنن ر  ،وبننكو ،وب لنناإل ،وبنمننا ،الربا ينن 

نناب  فننكدي مب ديننا ،ًو أًتنن بر لشننرين األول/يف  أُ إلقنن صننغرى . وسنناعدت محإلننة ومدريشننقر ،ًو
 .  امإل  صةات اجلن نيمن  ةال عإل  الت عية بالعمإليات اجلرا ية الضارة الأ جترى عإل  األ

 الننذي ،"Living Free & Equal"منشنن ر  أ إلقنن  املة اننية /ن فمرب،يف لشننرين ال/ننا و  -44
إ  محايننة األفننراد مننن العنننيف  ويرمنن  بإلننداً  65يف  م/ننال لإلمبننادرات املتخننذة 200إلنن  أً/ننر مننن حي

اخلصنائص اجلن نية. /اجلن ننيومحن  صنةات ية اناجلن ن  وا  ينة اجلن ن ين عإلن  أسناس املوالتميينا 
ا)  منننات  اختنننذ ا اخللننن ات النننأ اسنننتناداً إ لإلننندول  اً إ امنننل جيطننناً عمإليننناً و الدراسنننة  تضنننمنول

م والربملانات  . وريكها من املمتس اتواملمتس ات ال  نية )ق ي احن اإل  ال  نية واحملإلية واحملًا
مننذ اجلطننات الةاعإلننة ا)  ميننة وريننك   ي ننا ا)نن ار القننائمدعمنن  املة اننية  ،يف ال نننغالو  -45

مل/إليات وامل/إليني ومادوج  املي  اجلن   ومغايري ا  ينة با اخلاصة ا)  مية املعنية حبق ي احن اإل
مب دينننا، أدرجننن  املة انننية. اجلن نننانية و نننامإل  صنننةات اجلن نننني  العنيفبنننلإلت عينننة  م  نننناً  ويفً 

امل/إليات وامل/إليني ومادوج  املي  اجلن   ومغنايري ا  ينة اجلن نانية و نامإل  صنةات اد  املمارس
 اجلن ننا ملناهضننة العنننيف  الننأ نظمنن  يف لشننرين ال/ننا /ن فمرب  نيننة المإلننة يف إ ننار ا) اجلن ننني

منظمنننات اجملتمنننذ   إلقنننة دراسنننية شنننب ية منننذعقننندت  ،يف األرجنتننننيو . ي مننناً  16واسنننتمرت ملننندة 
امل/إلينات وامل/إلينني ومادوجن  املين  اجلن ن  ومغنايري ا  ينة و قن ي  القضايا اجلن نانية بش إلملد  ا
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ًنات  قن ي احن ناإل انتطا  احبنال  عننعإلن   لتعاينا اندرا ماجلن انية و امإل  صنةات اجلن نني 
ات  . الأ يتعرا إل  ا ول ثيق هذ  االنتطًا

 مكافةة اإلفالت من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون  -جيا 
 العدالة النتقالية -1 

نا ظ   -46 اماإل لنةيذ عمإليات العدالة االنتقالية الشامإلة الأ لق م عإلن   قن ي احن ناإل ولًر
عإلننن  الضنننحية يشننن   إ ننندى أول ينننات املة انننية  نننالل الةنننرتة املشنننم لة بنننالتقرير، مبنننا يف ذلننن  يف 

. ويف ب روننندي، ب روننندي، ولنن نب، وسننري الن ننا، وال ننإلةادور، وريينيننا، ًو ل مبيننا، ومنناحل، ونيبننال
عا ت املة اية، بتعاوإل وثيق مذ املقرر اخلا  املعال بتعايا ا)قيقة والعدالة واجلنرب وانمانات عندم 

حن ننا . ويف الت ننرار، مطننارات أعضنناء جلنننة ا)قيقننة واملصننا)ة يف جمننال  قنن ي احن نناإل والقننان إل ا
ري اليمنناال، ال ظنن  املة اننية اضننايا العدالننة االنتقاليننة ورافقنن  اننحايا العنننيف اجلن نن  أثننناء الننناا  
امل نننإل  يف جإل نننات النظنننر يف اضننناياهم. واسنننتلاع  املة انننية، بعننند إلغننناء احمل منننة العإلينننا لقنننان إل 

ة الننننذي واننننعته    مننننة العةنننن  يف س  /ي ليننننه، الشننننرو  يف لقنننندا النننندعم لربنننننام  العدالننننة االنتقالينننن
ننات اجل ننيمة )قنن ي احن نناإل الننأ  ال ننإلةادور. ويف نيبننال،  يننث ال ينناال اننان إل العةنن  عننن االنتطًا
ارل بن   ننالل الننناا  امل ننإل  سنناري املةعنن ل، اندم  املة اننية الت جيننه التقننال لإلح  مننة وأصننحاب 

 واملعايك الدولية.املصإلحة ات رين بش إل التعديالت الال مة لإلقان إل  ى ةت/  لإلق انني 
واجلمط رية العربية  ،مجط رية أفريقيا ال سل يف  بالنااعات ال ابقة أو ا)اليةوفيما يتعإلق  -47

ن ت ديةن ار ،والعنراي ،سدارفن ر  وال ن داإل ،وجن ب ال ن داإل ،ال  رية ينينا ،ًو  نةنذت ،ومناحل ،ًو
 م ناعدة واند م  ة مناسنبة،انتقالين عدالنةآلينات بنناء القندرات منن أجن  إنشناء لاملة اية أنشلة 

ارينننة اال تةننناالت  ودعمننن ،القننن انني وال ياسنننات املقرت نننة بشننن إللقنينننة  واصنننإل  و العامنننة.  التًذ
م ال ننننغالية و احملننندعنننم الننندوائر األفريقينننة االسنننت/نائية يف  املة انننية أيضننناً  منننة   نننني راابننن  ًا حمًا

هنشننناء آلينننات م ث انننة ب املتعإلقنننة  نينننة الشننناورات املدعمننن  املة انننية  ،يف سنننري الن ننناو  نننربي. 
وانندم  املشنن رة بشنن إل عمإليننات الةننر  احملإليننة واأل ننر الال مننة  لإلعدالننة االنتقاليننة، وفعالننة وشننامإلة

 )ماية الضحايا والشط د.
عمإليات ال الم واملصا)ة يف  أص ات احايا العنيف اجلن  مسا   ودع  املة اية إ  -48

 ،ومجط رينة ال  نغن  الدةقرا ينة ،ولن نب ،ة وا رسن الب سننيف  جلنرب الضنرر املبذولنة ط داجل ولنمية
يف عمإليات ال نالم  إشرا  املرأة بص رة مةيدة دعم  املة ايةو . وري اليماال ،سدارف ر  وال  داإل

 .وليبيا ،وريينيا ،ول نب ،أفغان تاإلوآليات املصا)ة يف 

 عقوبة اإلعدام -2 
/ةن بعق بنة احعندامبعد إعنالإل عندد منن الندول عامطنا عإلن  إعنادة العمن   -49 املة انية  ،ً 

نن ل اال تيننناري ال/ننا  املإلحنننق بالعطنند الننندوحل اخلننا  بنننا)ق ي التصننديق عإلننن  دع  ننا إ   الربولً 
ادم  املة اية املشن رة  ، ذ  الغاية حتقيقاً و . ا ادف إ  إلغاء عق بة احعدام ،املدنية وال ياسية

 احسنالمية ، -إندوني يا، وإيراإل سمجط رينة   مات يف أو ا)/التقنية ألفراة األمم املتحدة القلرية و
ينيا ،وري اليماال ،وسري الن ا ،و مباب ي ،وبيالروس ،وب ل  انا  ة انيةاملواصنإل  و . ومالوي ،ًو
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النأ ال لناال للبنق فيطنا هنذ  لعايا  ق ي األفراد النذين ي اجطن إل عق بنة احعندام يف الندول  أيضاً 
 . 5سعق بة احعدام جتا ضحايا النظر يتناول وجطات  وأصدرت منش راً  العق بة،

ل ننننننبذ دول نا قننننننة  إاإليمينننننناً  نظمنننننن  املة اننننننية اجتماعنننننناً  ،أًتنننننن برلشننننننرين األول/ يفو  -50
إلغناء  النأ لعنرتضالتحديات احاإليمية  بش إلالنقاش  ي كمنلقة البحر ال اري  لت يفإلياية باحن 

املتخننذة حلغننناء هنننذ  لننن ات اخللإلخننرباء بشننن إل منتننندى  أيضننناً ة اننية املنظمننن  و عق بننة احعننندام. 
ينينننا العق بنننة ال انننيف اال تيننناري  احبقننناء عإلننن  عإلننن  لشنننجيذ مإلننندييفمنننذ    منننة   عمإلنننو  يفً 

 .ال ااذ منذ أمد   ي  عإل  عق بة احعدام املةروض حب م

 ومنع التطرف العنيف مكافةة اإلرهاب -3 
جطننند يرمننن  إ  يف أي  اً أساسننني عنصنننراً ا نننرتام القنننان إل الننندوحل )قننن ي احن ننناإل يشننن    -51

يف و . هننذ  األعمننالومنننذ التلننرف العنيننيف الننذي يننمتدي إ   يننة بةعاليننةاحرهاب م افحننة األعمننال
والندروس امل نتةادة بشن إل ال يةينة عنن أفضن  املمارسنات  م املةن ض ال نام  لقرينراً اد   س  /ي ليه،

 لنننننننرف العنينننننننيف وم افحتنننننننهالنننننننأ ل ننننننناهم هبنننننننا محاينننننننة ولعاينننننننا  قننننننن ي احن ننننننناإل يف مننننننننذ الت
يننا عإلنن  إشننرا  اجملتمعنن ، A/HRC/33/29س ومنننذ  وإشننرا  الشننباب، وس ينطننا، ةاحملإلينن اتمننذ الرًت

عإلنن  احنرتننن . وشنن إل  هننذ  الرسننائ  حمنن راً هامنناً مننن حمنناور لعنناوإل وم افحتننه  التلننرف العنيننيف
 .احرهابلدابك م افحة  فراة العم  املعنية بتنةيذ املة اية مذ

الننرئيب املشننار  لإلةريننق العامنن  املعننال حبمايننة ولعايننا  قنن ي  بصننةتطا املة اننية، ونةننذت -52
مشننروعاً لبننناء القنندرات مننن أجنن  حت ننني  احرهنناب،  افحننةاحن نناإل وسننيادة القننان إل يف سننياي م

لننن نب، والعنننراي، امت/نننال املننن ظةني امل إلةنننني بهنةننناذ القنننان إل لقننن انني ومعنننايك  قننن ي احن ننناإل يف 
وشنناًر  املة اننية يف أنشننلة النندع ة وبننناء القنندرات يف جمننال إدمنناج هننن  اننائم عإلنن   .ونيجكيننا

ينيا، وم ريتانيا ق ي احن اإل يف سياي م افحة احرهاب يف   .األردإل، ول نب، والعراي، ًو

 إقامة العدل وإنفاذ القانون -4 
يننة لإلح  مننات مشنن رة لقنمرافننق اال تجننا  وانندم   مة اننية  قنن ي احن نناإلرصنندت  -53
 . واليمن ،وفيج  ،وفان ال  ،وال نغال ،ل نبيف  ظروف اال تجا إ  حت ني أدت 
ياناتيف اليمن، و  -54 ي نك احفنراج عنن حمم املتحدة لتل أ رى لابعة لعاون  املة اية مذً 

إنشنناء ولعاينا آليننات  أيضناً  دعمن  املة اننيةو دوإل  مننة.  ا تجناواإثينن بيني مطناجرين صن ماليني و 
الت جيننننه يف  وانننندم  أيضنننناً . ، وال نننننغال، وم ريتانيننننالنننن نبالتعننننذين يف  واائيننننة و نيننننة ملناهضننننة

عمإلن  املة انية ويف ري اليمناال، الشنر ة.  اند ش اوىال م تقإلة لتقدا نشاء هيئةحم ريشي س 
مةمذ أمني املظام حعداد دراسة مشرًت  . ة بش إل اال تجا  ال ابق لإلمحًا

وبناب ا ريينينا  ،األردإلإنةناذ القنان إل يف   اية املش رة التقنية والتندرين  يئناتادم  املةو  -55
ينينننا ،وفيجننن  ،سدارفننن ر  وال ننن داإل ،وسنننام ا ،ليشنننأ -وليمننن ر  ،ولننن نب ،ولايإلنننند ،اجلديننندة  ،ًو

__________ 

. وة نن اال نال  عإلينه Death Penalty and the Victims (United Nations publication, Sales No. E.16.XIV.2)  5س
 .  www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Death-Penalty-and-the-Victims-WEB.pdfعإل  امل اذ التاحلي 
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امل ننناءلة عنننن  إ يف الننندع ة  شننناًر و  مننناج معنننايك  قننن ي احن ننناإل يف عمإلطنننا،إد بشننن إل ولبنننناإل
ات اجل يمة )ق ي احن اإل الأ االنت ينيا ونيبالا ات األ ارل بتطاطًا  .من يفً  ت دية ار ًو
إلق اعند واملعنايك الدولينة )قن ي القضنائية ل العمإلياتامت/ال  لعايا وُاد م الدعم الرام  إ  -56

القضننناة إ  و  املعنينننة بنننالري،الننندوائر اخلاصنننة بو ارة العننندل يف م ريتانينننا فيمنننا يتعإلنننق  إ  احن ننناإل
مب ديا ،ل نب يفواملدعني العامني  منن  نالل  وواصنإل  املة انية، .واملمإل ة العربية ال ع دية ،ًو

دعنم  ،بع/ة األمم املتحدة املت امإلة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجط رية أفريقيا ال سنل 
 .يعم  وفقاً لقان إل  ق ي احن اإلو ال ادة إنشاء نظام عدالة إع

 يالقتصاد المجالإدماج حقوق اإلنسان فق التنمية و  -لدا 
 التنمية  مجال حقوق اإلنسان فق -1 

رى ال نننن ية ال/الثنننني حعنننالإل ا)نننق يف التنمينننة ا تةننناالً  -57 مة انننية  قننن ي  نةنننذت ،بالنننًذ
محإلنة إعالميننة  لنظننيم مبننا يف ذلن  ،لعاينا لنةيننذ احعنالإلاحن ناإل سإل نإلة مننن األنشنلة الراميننة إ  

ار ةاالت ا تو   .ية و إلقأ نقاش يف جمإلب  ق ي احن اإللًذ
يف منظ منة  الرامية إ  لعميم مراعاة  ق ي احن اإلواليتطا  ودعم  املة اية، يف إ ار -58

 وأهنننداف التنمينننة امل نننتدامةا)ننن ار عإلننن  نلننناي املنظ منننة بشننن إل  قننن ي احن ننناإل  ،األمنننم املتحننندة
ألمننم املتحنندة وأ ننر عمنن  ا   نندةإرشننادات جدينندة بشنن إل التقييمننات القلريننة امل واننذعننن فضننال ً 

وهيئنننة األمنننم املتحننندة لإلم ننناواة بنننني  مة انننية  قننن ي احن ننناإل شننناًر ول. لإلم ننناعدة احمنائينننة
اجلطن د املبذولنة عإلن  نلناي املنظ منة  اينادة يف  هيئنة األمنم املتحندة لإلمنرأةساجلن ني وس نني املنرأة 

لتنةيننذ  لننة لنندول األعضنناء املقنندم إ  ا النندعم صننميمدم امل نناواة والتمييننا يف ل اننذ م افحننة عنن
لعمننيم  الراميننة إ  املة اننية اجلطنن د اننادت ،. وباحاننافة إ  ذلنن 2030 التنميننة امل ننتدامة لعننام

إلم نننناعدة احمنائيننننة و لننننا التنميننننة ال  نيننننة ل ألمننننم املتحنننندةا أ ننننرمراعنننناة  قنننن ي احن نننناإل يف 
رانيا ،ري ايوأورو  ،إً ادور يف  ،وبنكو ،وب ل ن انا ،والربا ين  ،وبناراري اي ،وباب ا ريينيا اجلديدة ،وأًو

ينيننننا ،واكريياسننننتاإل ،وريامبيننننا ،والعننننراي ،وشننننيإل  ،ودولننننة فإل ننننلني ،ومجط ريننننةً  ريننننا ،ولنننن نب  ،ًو
 . ونيبال ،وم ريتانيا

 ،ومجط رينننةً  رينننا ،ولننن نب ،بننننغالدي يف  نيالننن  ني وعمإلننن  املة انننية منننذ اح صنننائيني -59
ينينننننا ،وفنإلنننننندا ،وشنننننيإل  معنننننايك  قننننن ي احن ننننناإل يف املمتشنننننرات إدراج لتعاينننننا  ،وم ريشننننني س ،ًو

رة ل جيطيننة جلمننذ البيانننات ول ت املة اننيةنشننر  ، ننذ  الغايننة حتقيقنناً و اح صننائية.  صنننيةطا مننن مننًذ
لتجميذ واذ منطجية  يف املة اية أيضاً  وشرع  . 6س2030عام   لة ما حتقق مناياس أج  

 . ب هداف حمددة لإلتنمية امل تدامة املتعإلقةاملمتشرات 
وادم  املة اية إ  عمإليات اسنتعراض الضنمانات االجتماعينة والبيئينة لإلمصنرف اتسني ي  -60

لإلبنننىن التحتينننة والبنننن  الننندوحل ومصنننرف التنمينننة ا  لنننندي ورانننات  ننندف إ  انننماإل ل افنننق عمإليا نننا 
 .  وإدارة املخا ر االجتماعية مذ املعايك الدولية )ق ي احن اإلاملتعإلقة ببذل العناية ال افية 

__________ 

. A Human Rights-Based Approach to Data: Leaving No One Behind in the 2030 Development Agenda  6س
  وة ن اال ال  عإليطا عإل  امل اذ التاحلي 

www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf  . 
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عمإلنن  املة اننية بنشنناط  ،الةاايننة األمننم املتحنندة اح اريننة بشنن إل لغننك املنننا  سننياي يفو  -61
ي نتةيد مننه النذي  القنائم عإلن  ا)قن ياملننا   الشنام  و العمن  ب م نار لإلمضن  اندماً رسنم  عإل 

عمن  ننكوي املتعإلنق بتن ثكات لغنك املننا  لربننام   إسنطامات اً اندم  املة انية أيضنو مجيذ الناس. 
بشن إل امل نائ  عم  ليما  برنام و فيما يتعإلق با)ق يف الصحة   ،والقابإلية لإلت ثر به والت ييف معه

 . اجلن انية  وجلنة باريب املعنية ببناء القدرات

 الةقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -2 
عنصننر مننن  قنن ي احن نناإل  سنناة  مة اننية -62 واملقننر رة اخلاصننة املعنيننة بال نن ن الالئننقً 

 م ناةة نشنلة عناصر ا)ق يف م ت ى معيش  مناسنن وبنا)ق يف عندم التميينا يف هنذا ال نياي
مننمتسر األمنننم املتحنندة املعننال باحسننن اإل والتنميننة ا)ضننرية امل نننتدامة  قنن ي احن نناإل يف يف إدراج 

لإلح  مننات بشنن إل  تقنيننةاملشنن رة ال انندم  املة اننية أيضنناً و . اخلتاميننة وثيقتننهويف  سامل ئنن  ال/الننث 
مب دينا ،ليشنأ -وليمن ر  ،لايإلنندمبا يف ذلن  يف  ،ا انني األراا  ينينا ،ًو مبنادي إدمناج  بغينة ،ًو

مب دينناو  قنن ي احن نناإل.  يف عمإليننة "ل ننجي  ه يننة  اجملتمعننات األصننإليةدعمنن  املة اننية  ،يفً 
منن  ب راانيطا اجملتمعينة )مايتطنارمسن  العنرتاف اال م  نطا من التماسوه  ما  ،"شع ب األصإليةال

  .لعدي ممتس ات القلا  اخلا  وريكها من املمتس ات
اتصنادية حتإليإلن  لءننذار املب نر وا)قن ي االعمإلطا بشن إل وانذ إ نار واصإل  املة اية و  -63

 . ح مات الناشئةستجابة الة رية لحت ني ادر ا عإل  االواالجتماعية وال/قافية من أج  
مة اننية  قنن ي احن نناإل ومنظمننة أنشنن ت  ،وال ننتني التاسننعة الصننحة العامليننة مجعيننةيف و  -64

الننندعم لتنةينننذ التننندابك  )شننندرفينننذ امل نننت ى منننن األبلنننال العنننامليني فريقننناً عننناماًل الصنننحة العاملينننة 
 املراهننننقاملننننرأة واللةنننن  و  صننننحة االسننننرتاليجية العامليننننة بشنننن إلإ ننننار قنننن ي احن نننناإل يف حب املتعإلقننننة

يف الننندورة ال/ال/نننة واألربعنننني لإلجننننة األمنننن  وأبنننر ت املة انننية، النننأ شننناًر  . 2030-2016س
ناي ،أًتن برلشنرين األول/يف  املنعقندة الغذائ  العنامل    لنة)قن ي احن ناإل يف حتقينق  الندور املًر

 .لتح ل الرية ء يف سياي الت سذ ا)ضري وامحاية ا)ق يف الغذا وارورة ،2030عام 
ناالت األمنم املتحندة األ نرى  إ  انضم  املة اية ،يف أفغان تاإلو  -65 ة يف نشنر ًو املشنرًت

ولناولن    ،التطديندات النأ ل اجنه التعإلنيم والرعاينة الصنحيةثالا سن ات بعن اإل  استغرا دراسة 
ومنا سارسنه هنذ   مجينذ أ نراف النناا  يف هنذا البإلند املتص  بالناا  الذي سارسه عنيفأدى ال ًييف

ل افر  واإل   من ،العامإلني يف جمال الصحة والتعإليمإ  إ)اي الضرر ب لرهينو   ديداأل راف من 
 . دمات الصحية والتعإليمية األساسية ص ل األ ةال عإل  اخل  د  من إم انيةالرعاية الصحية و 

 امعمال التجارية وحقوق اإلنسان -3 
ة األعمننال التجاريننة امل ننمتولة يف  لننة  سننع  مة اننية  قنن ي احن نناإل إ  -66 اننماإل مشنناًر
األعمنال التجارينة و قن ي احن ناإلي ب ، وادم  الدعم لتنةيذ املبادي الت جيطية املتعإلقة2030عام 

أوروريننن اي، ، مبنننا يف ذلننن  يف لنةينننذ إ نننار األمنننم املتحننندة املعنننن إل "ا)ماينننة واال نننرتام واالنتصننناف"
يني مب ديا، ًو . وُعرا  نتائ  مشرو  املة اية ال امية ا، واملغرب، وم  امبيقوسكالي إل، وشيإل ، ًو

)ق ي احن اإل املتعإلق بامل اءلة واالنتصاف عإل  جمإلنب  قن ي احن ناإل يف دورلنه ال/انينة وال/الثنني 
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 ، مننذ ل صننيات لرمنن  إ  لعايننا اتليننات القضننائية القائمننة عإلنن  م ننت ى Corr.1و A/HRC/32/19س
ات  ق ي احن اإل ذات الصإلة باألعمال التجاريةالدولة لضماإل امل اءلة ا  . لقان نية يف انتطًا

الةرينننق العامننن  املعنننال مب ننن لة  قننن ي احن ننناإل  لقننندا امل ننناعدة إ واصنننإل  املة انننية و  -67
ات عرب ال  نية وريكها من ممتس ات األعمال يف واذ ص  مإلام اان ناً  ات  والشًر لتإلن  الشنًر

 إلقنننات  دت يف آسنننيا سالنننر  وأمري نننا اجلن بينننة ساألرجنتنننني ًقنننفيمنننا يتعإلنننق حبقننن ي احن ننناإل. وعُ 
اندم  املة انية  ،يف امل  ني و إلندول األعضناء والةرينق العامن .  إل لل/إلن  ضنرها دراسية إاإليمية

 ي ننرت قنن ي احن نناإل و حعمننال التجاريننة و  ننربة يف جمننال  قنن ي احن نناإل ألول  لننة و نيننة ل
 . ع ب األصإلية يف هذا الش إلتمذ املد  وجمتمعات الشمنظمات اجمل إسطام
املة انية  نالل   نظمن ،ت ن ل جينا املعإل منات وااللصناالتليف سياي الت سنذ ال نريذ و  -68

امنن  النندورة ا)اديننة وال/الثننني جملإلننب  قنن ي احن نناإل لتحدينند اسننرتاليجيات  اجتماعنناً ملنندة ينن مً 
 . ستغالل واالعتداء اجلن يني)ماية األ ةال من اال

األعمنننال ب املعننالنظمنن  املة اننية املنتننندى ال ننن ي اخلننامب  /ن فمرب،ال/ننا يف لشننرين و  -69
عمننال مننن النندول واأل وسننإلل  الضنن ء عإلنن  أسننإل ب القيننادة املت اننذ ،التجاريننة و قنن ي احن نناإل

ننننات  قننن ي احن نننناإل. و  منننننماينننة ا)لضننننماإل  التجارينننة  2 000مجننننذ املنتننندى أً/ننننر مننننن انتطًا
 إلقننننة نقنننناش  70 مبننننا يف ذلنننن  لنظننننيم ،ثالثننننة أيننننام دامبرنننننام    نننن ل بإلننننداً  140مشننننار  مننننن 

 بشن إلألصحاب املصإلحة املتعنددين عامل  يُعقد  ى اتإل  بعإله أًرب  دا وه  ما ،ةم اايعي
 .ق ي احن اإلاألعمال التجارية و 

 توسيع الةيز الديمقراطق -هاء 
 المدافعون عن حقوق اإلنسان فيها بم ،تقديا الدعا للمجتمع المدنق -1 

أعإلنننن األمننني العنننام أإل األمننني العننام امل ننناعد لشننمتوإل  قننن ي  /أًتنن بر،يف لشننرين األول -70
 الننأ ل ننتطدفواالنتقننام  أعمننال التخ يننيفاجلطنن د الننأ لبننذ ا املنظمننة لإلننرد عإلنن   سننيق داحن نناإل 

عقننن إثننارة املتعنناونني مننذ األمننم املتحنندة يف جمننال  قنن ي احن نناإل. وجنناءت هننذ  اخللنن ة ا امننة 
 .  A/HRC/33/19نتقامية ساالعمال األيف لقرير  عن  جدية ام لش اري األمني الع

أمننام مإلتقنن  دبإلننن ال/ننامن لإلمنندافعني عننن  ال إلمننة الننأ ألقاهنناولعطنند املةنن ض ال ننام  يف  -71
الرامينة إ  لنر  طن د اجل بن إل لندعم املة انية /ن فمرب،قد يف لشرين ال/ا الذي عُ  ، ق ي احن اإل

امل الننن القلريننة واحاإليميننة التابعننة اشننرتا   مبننا يف ذلنن  مننن  ننالل   نناً، يننا اجملتمننذ املنند  مةت
القننان إل ولقنندةطا لإلم نناعدة يف  بننناء القنندرات عإلنن  امل ننت ى النن  ال ولعايننا سننيادةيف  لإلمة اننية

 . هذا الش إل، ومن  الل  يادة أنشلة الدع ة
املباشننننر لإلتطدينننندات  عنننا  ت املة اننننية بننننرام  ا)مايننننة لإلمجتمننننذ املننند  مننننن  ننننالل الرصنننندو  -72

واالعتنننداءات، ولقننندا املشننن رة التقنينننة بشننن إل القننن انني وال ياسنننات وأنشنننلة الننندع ة، مبنننا يف ذلننن  يف 
ينيننننا،  -الربا ينننن ، ولايإلننننند، ولنننن نب، وليمنننن ر  ليشننننأ، ومجط ريننننة ال  نغنننن  الدةقرا يننننة، وري اليمنننناال، ًو

ذل  يف أمري ا ال سل ، بالتعاوإل موم ريتانيا، وميامنار ذ جلننة البإلنداإل األمري ينة )قن ي احن ناإل. ، ًو
يةننن ، اعُتمننند يف شنننباط/فرباير  ويف أعقننناب الننندعم النننذي ادمتنننه املة انننية ل نننإللات مقا عنننة جنننن بً 

 .  اان إل إاإليم  بش إل محاية املدافعني عن  ق ي احن اإل يف مجط رية ال  نغ  الدةقرا ية
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امل ننتقإلة لاللصننال ال ننمع  البصننري ا يئننة العإليننا اننع  و  ،املة اننية ادمتننه لقننالبنندعم و  -73
يف  وهنن  مقينناس ل ننرر  املة اننية  الينناً  ،لرصنند التحننري  عإلنن  ال راهيننة اً و نينن يف لنن نب مقياسنناً 

اً يف لندريب االنتخابنات الرئاسنية يف ريامبينا، إجنراء  ابن ،نظمن  املة انيةو ً ت دية ار واملغنرب. 
دعننم و ارة ، واصننإل  املة اننية ايالنننديف لو ملنندافعني عننن  قنن ي احن نناإل. ا)مايننة لةائنندة ا جمننال

 .ماية املدافعني عن  ق ي احن اإلالعدل يف إنشاء فريق عام  معال حب
اننندم  املة انننية امل ننناعدة ملنظمنننات اجملتمنننذ املننند   ، نننالل الةنننرتة املشنننم لة بنننالتقريرو  -74

ة يف عمننن  آلينننات  قننن ي احن ننناإل منننن  نننالل بنننرام  حمنننددة  ،ليةيننناب  مبنننا يف ذلننن  يف  ،لإلمشننناًر
. واد لنرجم وهندوراس ،وميامنار ،والعراي ،ومجط ريةً  ريا ،وجاماي ا ،ول نب ،ولرينيداد ول باري 

ا)ينا املتناح لإلمجتمنذ املند  ونظنام  قن ي احن ناإل  بعن اإل ملة ايةالدلي  العمإل  الذي واعته ا
 .لغة أ رى 19إ   يف األمم املتحدة

إصنننندار النننندلي  واالحتنننناد الربملننننا  النننندوحل  ويف لشننننرين األول/أًتنننن بر، أعننننادت املة اننننية -75
عرفانننناً  2005يف عنننام  أصنننالً  ، النننذي ُنشنننردليننن  الربملنننانيني إ   قننن ي احن ننناإلاحملننندا املعنننن إل 

الننذي  دورالننعننا ت املة اننية و يف محايننة  قنن ي احن نناإل والدةقرا يننة.  لإلربملننانينيالرئي نن   بالنندور
ل صنننيات آلينننات األمنننم املتحننندة )قننن ي  متابعنننة يفشنننيإل  و  أوروريننن اي إل يفيضنننلإلذ بنننه الربملننناني  

اجلماعنة االاتصنادية و  هيئنة األمنم املتحندة لإلمنرأة باالشرتا  مذ أيضاً، عمإل  املة ايةو احن اإل. 
ة املنن عإلنن  لي ننكلنندول ريننرب أفريقيننا  بإلننداً يف  14يف  يف االنتخابننات الننأ أجرينن  رأة يننادة مشنناًر
 .ريرب ووسا أفريقيا

 /يف لشنننرين ال/نننا  ،نظمننن  املة انننية ،28/14بقنننرار جمإلنننب  قننن ي احن ننناإل  عمنننالً و  -76
، الننذي قنن ي احن نناإل والدةقرا يننة وسننيادة القننان إلمنتنندى األمننم املتحنندة األول املعننال حب، ننن فمرب
ا  أمامطم يف جمال اختناذ القنرارات العامنة.والةر  املتا ة  الأ لعرتض الشباب عإل  التحديات ًر

الختنناذ املاينند مننن  2017صننيات لتقنندةطا إ  جمإلننب  قنن ي احن نناإل يف عننام املنتنندى ل   وواننذ
ة الشنباب و ينادة  ما يتعإلق منطا بتطيئةمبا يف ذل   احجراءات، الشنباب  إشنرا بيئنة م الينة ملشناًر

 .العنييف ويف  االت ما بعد الناا  التلرفالرامية إ  منذ ال ياسات  واذ يف

 ية لةقوق اإلنسانتقديا الدعا للمؤسسات الوطن -2 
ممتس ننة  50 ننالل الةننرتة اينند االسننتعراض، نةننذت املة اننية أنشننلة لبننناء القنندرات )نن احل  -77

ب رونندي، ومجط رينة ال  نغن  الدةقرا ينة، و نية )ق ي احن اإل يف مجيذ أحنناء العنام، مبنا يف ذلن  يف 
مإل نة العربينة ال نع دية، وم  امبينق، و مباب ي، وسام ا، وس ا يإلند، وال  داإل، والعراي، وري اليمناال، وامل

. ونُظ م  أيضاً أنشلة إاإليمية منذ الشنب ة العربينة لإلممتس نات ال  نينة )قن ي احن ناإل ودول والنيجر
 .ريرب أفريقيا املنض ية يف شب ة املمتس ات ال  نية األفريقية )ق ي احن اإل

التحنناليف العننامل  لإلممتس ننات ال  نيننة أمانننة  وواصننإل  املة اننية أيضنناً االاننلال  بنندور -78
ممتس نة  نالل  30أً/نر منن   استعران ، النأوجلنتطا الةرعينة املعنينة باالعتمناد)ق ي احن اإل 

ومجط ريننة  ،وجاماي ننا ،ولنن نب ،ول رينن  ،ب ل نن انايف ودعمنن  املة اننية الةننرتة املشننم لة بننالتقرير. 
ا ا  نتاإل ،يناوريامب ،و اجي  نتاإل ،سدارفن ر  وال  داإل ،أفريقيا ال سل   ،ولبنناإل ،وال  ين  ،ًو

نننا املمتس نننات إنشننناء أو إعنننادة هي إلنننة  ولي ننن ل  املمتس نننات ال  نينننة وفقننناً لإلمبنننادي املتعإلقنننة مبًر
اعتمند جمإلنب  ،أًتن برلشنرين األول/يف و  ال  نية لتعايا ومحاية  قن ي احن ناإل سمبنادي بناريب .
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اان ننناً بشنن إل    منندى عنندة سننن ات،عإلنن املة اننيةواسننذ النلنناي مننذ  لعنناوإلبعنند  ،الننن اب الإلبنننا 
 . إنشاء ممتس ات و نية

 ،لتثقيف والتدريب فق مجال حقوق اإلنسانا -3 
  لإلت/قييف يف جمال  ق ي لنةيذ الربنام  العامل طادعممة اية  ق ي احن اإل واصإل   -79

والتندرين يف  /قينيفمن  الل لعايا ادرات اجلطات الةاعإلة ال  نية والدولينة يف جمنال الت احن اإل
 نالل الندورة ال/ال/نة وال/الثنني جملإلنب  نظمن  املة انية ،سبتمربأيإل ل/يف و جمال  ق ي احن اإل. 

الضنن ء عإلنن  دور الت/قيننيف يف جمننال  قنن ي سننإلل  امل ننت ى  ةرفيعنن  إلقننة نقنناش  قنن ي احن نناإل
 . 2030عام   لةلإلتمييا والتلرف العنييف ويف حتقيق احن اإل يف التصدي 

ينينننا الجامعنننة  ، أاننناف املة انننية منننن بننندعمو  -80 دورة إلاامينننة يف إ  مناهجطنننا ي يبينننا يفً 
يف و  الن  ى اتإل.  2 000أً/ر من  ودر ب جلميذ اللالب اجلامعيني جمال  ق ي احن اإل 

، وإاامنة اصنكةلضنمن عنرض أفنالم قن ي احن ناإل ) اً صيةياً استضاف  املة اية برناجم ،ال نغال
اتالف مننن الشننباب ولشننجيعطم  يف صننة فحبقنن ي احن نناإل  لإلت عيننة البيننة أنديننة ومنااشننات 

ة يف اضنننايا التنمينننة.  متخصنننص  وانننذ مقنننرر دراسننن دعمنن  املة انننية  ،يف ب ليةيننناو عإلنن  املشننناًر
ري مدينننة العنننيف القننائم عإلنن  ننن   اجلنننب يف مدرسننة القضنناة يف بشنن إلودائننم  يف االحتنناد و . هسننً 
إ   ،يف مخننب منننا قلدرجننة املاج ننتك يف جمننال  قنن ي احن نناإل  بننرام  ل ننعة ، أُنًشننئ الروسنن 
 .عإل  نلاي واسذ طااالستةادة منل رتو  لضماإل إلتعإلم احيتضمن أدوات ل شب  م اذ جانن 

 اإلنذار المبكر وحماية حقوق اإلنسان فق حالت النزاع والعنف وانعدام اممن -واو 
 حقوق اإلنسان والسلا واممن -1 

حدمناج مبنادي محاينة  قن ي احن ناإل   اية  قن ي احن ناإل جطن داً متضنافرةبذل  مة -81
ادم   ، الل الةرتة املشم لة بالتقريرو حتقيق ال الم واألمن. د األمم املتحدة الرامية إ  يف جط  

 واصننإل  املة اننيةو إ  جمإلننب األمننن. إ ا ننات عنندة اخلننربات التقنيننة وامليدانيننة التابعننة لإلمة اننية 
أإل  وإدارة الشننمتوإل ال ياسننية لضننماإلبشنن   وثيننق مننذ إدارة عمإليننات  ةنن  ال ننالم العمنن   أيضنناً 

لعاوننن  املة اننية  ، ننذ  الغايننة حتقيقنناً و لعمإليننات ال ننالم.  حمنن راً رئي ننياً  قنن ي احن نناإل  لشنن  
ةائدة أفراد الشر ة واجلي  املعيَّنني يف لاب  االنتشار   ق ي احن اإل يف جماللدرين واذ عإل  

فحننص سنن ابق األفننراد الع نن ريني املقرت ننني يف جمننال  قنن ي  يف  وسنناة ،ل ننالمبع/ننات  ةنن  ا
 .فحص ال  ابق يف جمال  ق ي احن اإل سياسةمب جن  همر اشتنااب   احن اإل

يف مجط ريننننة أفريقيننننا ال سننننل ، والصنننن مال، ومنننناحل، عمإلنننن  املة اننننية بشنننن   وثيننننق مننننذ و  -82
يننا  احدارلننني املعنيتننني بنندعم مطننام ا)مايننة مل اصننإلة لعايننا مجيننذ  قنن ي احن نناإل ومحايتطننا، مننذ الرًت
نننات اجل نننيمة النننأ لرل نننن اننند  بشننن    نننا  عإلننن  العننننيف اجلن ننن  املنننرلبا بالنااعنننات واالنتطًا

ةإلننن  املة انننية ستنننذ منننراا   قننن ي احن ننناإل التنننابعني لالحتننناد األفريقننن  األ ةنننال. ويف ب ر  ونننندي،ً 
إلة إليطم. ويف سري الن ا، ادم  املة انية املشن رة إ  ا)  منة  باملطارات امللإل بة ألداء املطام املً 

 .بش إل إنشاء عمإلية فر  حمإلية لحفراد املقرر نشرهم يف عمإليات األمم املتحدة )ة  ال الم
 إ ننندى أولينننات نااعنننات يشننن  مننندنيني يف الواملتاايننندة لإلن نننقة امل ا)ماينننة لننن منيوظننن   -83
بع/نننة األمنننم املتحننندة لتقننندا و ننندة  قننن ي احن ننناإل التابعنننة ل اانننلال  ملة انننية. وباحانننافة إ ا
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يف لقنندا  فقنند اسننتمرت عنطننا،واحبننال   صننابات بننني املنندنينياحرصنند ب امل نناعدة إ  أفغان ننتاإل
واصنن  م تننن  قنن ي و . ختةيننيف احصننابات بننني املنندنيني جمنناليف  ا)  مننةإسننطامات لقنيننة إ  

منة بشنن إل محايننة مننذ ا)    دع لننه العنراي إ   نناعدةتقندا املاإل التننابذ لبع/نة األمننم املتحنندة لاحن ن
ة مننراابني ، نشننرت املة اننيالنندائر يف الننيمن واسننتجابة لإلننناا ل ننإل   الع نن ري. املنندنيني ومعننايك ا

 والت ثينننننق الشنننننامإلني لءصنننننابات بنننننني املننننندنيني، رصننننندالنننننة  قننننن ي احن ننننناإل لننننندعم الينننندانيني )م
نننات واال ،واسنننتخدام اجلنننن د األ ةنننال ،سنننتطداف البنينننة التحتينننة املدنينننةالو  قننن ي األ نننرى )نتطًا

رانيننا أربعننة لقننارير ربننذ سننن ية  رصنندبع/ننة  وأصنندرتاحن نناإل.   وثقنن  فيطننا قنن ي احن نناإل يف أًو
ات واالعتداءات  بني املدنيني احصابات   لقرينر  نا إعداد عن فضالً  الأ لعرا ا  ا،واالنتطًا

 .بش إل امل اءلة عن عمإليات القت 
حمنننم املتحننندة التابعنننة ل لبع/نننات واألفرانننة القلرينننةواصنننإل  املة انننية لقننندا املشننن رة إ  او  -84
ومجط رينة أفريقينا  ،بًا نتاإليف  ال اجبة يف مراعاة  ق ي احن اإل لنةيذ سياسة بذل العناية بش إل

 ،والصننن مال ،سدارفننن ر  وال ننن داإل ،وجنننن ب ال ننن داإل ،ومجط رينننة ال  نغننن  الدةقرا ينننة ،ال سنننل 
 .ونيبال ،وليربيا

 الستجابة السريعة واإلنذار المبكر -2 
واائمنننة النشنننر ال نننريذ   اسنننتخدم الصنننندوي اال تينننا  ، نننالل الةنننرتة املشنننم لة بنننالتقرير -85

إ  و دعم م تنن املة انية يف إ نار لصناعد العننيف  ، و فإل لني يف إيةاد أفراة إ  دولةالدا إلية 
رصنند لنندعم بع/ننات و  قنن ي احن نناإل يف سننياي عنندم االسننتقرار ال ياسنن    لرصنند  الننةال  نغنن  
قنن ي احن ننناإل يف   ، لرصنند  النننةريامبينناإ    و عنندة بإلننداإل أوروبينننةيف  التابعننة لإلمة انننيةا جننرة 

 لرصندحبناالت اللن اري  اخلاصنة اندرا ا أيضناً  اسنتخدم  املة انيةو سياي االنتخابات الرئاسنية. 
يا  األواا   .لتعذر إم انية االنتشار يف هذا البإلدعن بعد يف لًر

، بنندعم مننن نائننن األمننني املة اننية شننرع  ،ياي مبننادرة " قنن ي احن نناإل أواًل"سننيف و  -86
نننات  قننن ي احن ننناإل م  ننند نظنننام يف إنشننناء ،العنننام  حدارة معإل منننات األمنننم املتحننندة عنننن انتطًا

ات والتطديدات الأ يتعرض  ا الهبدف   .  اإلل جي  االنتطًا

 والتجار وما يتصل بذلك من استغالل ،العنف الجنسق والجنسانق -3 
لالجتنار واصإل  املة اية التشجيذ عإل  البا  هن  اائم عإل   ق ي احن ناإل يف التصندي  -87

باألشخا  عإل  الصعيدين ال  ال والدوحل. وحتقيقاً  نذ  الغاينة، اندم  املة انية امل ناعدة التقنينة 
وامل ننناعدة يف جمنننال بنننناء القننندرات لإلننندول واجملتمنننذ املننند ، مبنننا يف ذلننن  يف إ نننار أهنننداف التنمينننة 

ناالت مل افحنة االامل تدامة، و  . ويف جتنار باألشنخا بصةتطا رئي نة فرينق التن نيق املشنرت  بنني الً 
ة مننذ  ، عمإلننن  املة اننية عإلنن  لعايننا مطنننارات هيئننة ننننا  ال ننالح التابعننة لحمننم املتحنندةإ ننار شننرًا

 .م افحة االجتار بالبشرمن أج  املمتس ات ال  نية )ق ي احن اإل يف املنلقة العربية 
ننا لإلم نناعدة 10انندم   ،يف مجط ريننة ال  نغنن  الدةقرا يننةو  -88   مننة منننمدع القان نيننة مرًا

العنننيف اجلن نن  وامل نناعدة القضننائية  ية مننن اننحايااننح 249 لةائنندةاملة اننية املشنن رة القان نيننة 
شخصاً  22إدانة إ  ال إللات القضائية إ  الدعم  لقدا املايد منأدى و احية.  153 لةائدة
ة مننرل   العنننيف اجلن نن .مننن  فريننق اخلننرباء املعننال يف ايننادة  وواصننإل  املة اننية، بصننةتطا متشنناًر
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 ،لقدا امل اعدة التقنية إ  ال نإللات ال  نينة إل والعنيف اجلن   يف  االت الناا ،ب يادة القان  
مل افحة احفنالت  ،ًو ل مبيا ،ًو ت دية ار ،وريينيا ،مجط رية ال  نغ  الدةقرا يةمبا يف ذل  يف 

 .اتجرائم العنيف اجلن   املرلبا بالنااع عإل  من العقاب
ينا عإلن  لعاينا مطنارات اجملتمنذ املند  و  -89 يف اجلمط رية العربية ال  رية، واصإل  املة انية الرًت

لرصد أعمال العنيف اجلن   والعنيف القائم عإل  ن   اجلننب ول ثيقطنا. وي نرت املة انية، بالتعناوإل 
 ال مننذ ، إجنراء منااشننات عإلن  امل نت ى الن  بع/نة األمنم املتحندة لتقنندا امل ناعدة إ  أفغان نتاإلمنذ 

ناشلات يف جمال ال الم بش إل التلنرف العنينيف واانلإلع  ب نشنلة رصند ول ثينق ودعن ة يف جمنال 
م افحننة العنننيف انند املننرأة. ويف ب ليةيننا، انندم  املة اننية امل نناعدة التقنيننة مننن أجنن  إنةنناذ القننان إل 

 تنن نائنن املتعإلق بالعنيف اد املرأة، مبا يف ذل  واذ نظام شام  ملنذ هذا العنيف بالتعاوإل مذ م
، انندم  املة اننية النندعم يف جمننال بننناء القنندرات األرجنتننني وبنمننا وب ليةينناو يننر ل ننافمت الةننر . ويف 

لإلممتس ننات ا)  ميننة مننن أجنن  اعتمنناد واسننتخدام القنن انني واملعننايك الدوليننة )قنن ي احن نناإل عإلنن  
 .امل ت ى ال  ال يف التحقيق يف  االت ات  الن اء املتصإلة بن   جن طن

أفنراد ستجابة )االت االستغالل والعنيف اجلن يني من  نرف من ظة  األمنم املتحندة و وا -90
ينا  عن الندور احملن رياملة اية  افع د ،الدوليةال الم  ا ات  ة  )قن ي احن ناإل لضنماإل الرًت

 ،لعنرض الضنحايا لالسنتغالل اجلن ن  وراء وامل اءلة والع ام  ال امننة ودعم الضحايا محايةعإل  
 عإلن املة انية بنشناط  وعمإل اان  .  لع ي عدم امل اواة والتمييا وعدم وج د و الةقر  طامبا في

فريق االستعراض امل تق  اخلارج  املعال حباالت االسنتغالل واالنتطنا  اجلن نيني متابعة ل صيات 
 وانننندم  . 7سا ال سننننل لنننن رط فيطننننا أفننننراد انننن ات  ةنننن  ال ننننالم الدوليننننة يف مجط ريننننة أفريقينننن الننننأ

 واالنتطا تح ني استجابة األمم املتحدة لالستغالل ب املعنية ةاخلاص ةاملن قاملش رة إ   املة اية
 إعنداد بيناإل واشنرًت  يف احشنراف عإلن امل ائ  القان نية الناشئة عنن الت صنيات  بش إل نياجلن ي

 .الدعاءاتوالتعام  مذ ا املتبادلة معإل ماتلإلوامل متوليات واالستجابات  القائمة ال ياساتب

 العمل اإلنسانق -4 
واصنننإل  املة انننية النننندع ة إ  جعننن  محايننننة  قننن ي األشنننخا  املتضننننررين منننن األ مننننات  -91

حمننن ر عمإلينننات الت هنننن واالسنننتجابة.  - ننناالت اللننن اري املعقننندة وال ننن ارا واألوبئنننة  -احن ننانية 
ان  هذ  إ دى الرسائ  الرئي ية الأ وجطتطا املة اية يف   .عم  احن ا ممتسر القمة العامل  لإلًو

بنشنناط يف  أواًل"، شنناًر  املة اننية قنن ي احن نناإل " العمنن  املعن نننة روح  لننةلنن ووفقنناً  -92
ننات الننأ بننذلتطا طنن داجل اننان إل النندول واننماإل ا ننرتام  والتصنندي  ننا األمننم املتحنندة ملنننذ االنتطًا
 ي اعتبننننارات  قنننن وُوًاننننع األ مننننات.  ظننننروفوالقننننان إل النننندوحل احن ننننا  يف  قنننن ي احن نننناإل)

نا يف احن اإل عإل  حن  متاايند ناالتاجتماعنات  اهتمامنات مًر ة بنني الً   ،الإلجننة الدائمنة املشنرًت
لإلجننة الدائمنة يف النأ اعتمند ا االعامنة إ ندى ال ياسنات أارت  نالل الةنرتة املشنم لة بنالتقرير و 

 .يف واعطا املة اية ، واشرًت جمال ا)ماية

__________ 

  17"، "اختاذ إجراءات بش إل  االت االستغالل واالنتطا  اجلن يني النأ يتن رط فيطنا أفنراد ان ات  ةن  ال نالم  7س
 .2015ًان إل األول/دي مرب 
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الأ واصإل  املة اية إدماج  ق ي احن اإل يف اجلط د الشامإلة  ،القلري عإل  الصعيدو  -93
  شناًرو احن نانية.  شنمتوإلال  ومن نق لإلعمن  احن نا قلرينة لبذ ا جمم عنات ا)ماينة واألفرانة ال

 و افظن  ،ن ق  الشمتوإل احن نانيةمل املعت يف ال ن ياملة ض ال ام  )ق ي احن اإل يف  ةنائب
 عإلننن  الصنننعيدين قينننادة األعمنننال احن نننانيةلني لتقننندا املشننن رة نشنننر ثالثنننة مننن ظةعإلننن   املة انننية
مة انية  قن ي و اجلمط رينة العربينة ال ن رية.  النأ لشنطدهاما يتعإلنق باأل منة م  والقلري فياحاإلي

رانيننا   عضنن  يف احن نناإل جمم عننة ا)مايننة يف  وانند واصننإل  ايننادةالةريننق القلننري احن ننا  يف أًو
رانينايف  األفرانة العامإلنةل جمم عنات ا)ماينة أو يف أعمنا  وشاًر  دولة فإل لني وبناب ا ريينينا  ،أًو

ننذل  يف  ،والنيمن ،وهننايأ ،وميامننار ،والعنراي ،وال ننإلةادور ،ليشنأ -وليمنن ر  ،وبنمنا ،اجلديندة ًو
اء ال  نيني يف سياي العم  احن ا  وادم  املة اية أيضاً منلقة احمليا ا ادي.   ،الدعم لإلشًر
وشننجع  عإلنن  إشننرا  املنندافعني عننن  ذلنن  مديريننة ا)مايننة املدنيننة يف هننايأ،ومننن األم/إلننة عإلنن  

اي دع   ، الل الةرتة املشم لة بالتقريرو  ق ي احن اإل يف جمال العم  احن ا .  م الصندوي املًر
 املة اية يف ب روندي. عم  لالستجابة )االت ال  ارا

 اإلدارة والتنظيا -اا لثثا 
يف لقرينر  ، ووردت بالتةصني املة ض ال ام  الأ أ إلقطا التنظيم مبادرة التغيك  دف  -94

 A/71/218قن ي احن ناإل س) ال نامية مة انيةلإلي إلة احاإليمية املقرت نة ا األمني العام عن إعادة 
مة اية  ق ي احن اإل ال الية ال اردة يف  لنةذ هبما الأ ال ةاءةةعالية و الإ  حت ني  ، Corr.1و

س قنن ي احن نناإل  منننن اخللننة الربناجمينننة  20ويف لنةيننذ الربننننام   48/141اننرار اجلمعيننة العامنننة 
وأصنحاب املصنإلحة احاإليمينني الدول األعضاء  إ املة اية  وستقرب هذ  املبادرةلةرتة ال نتني. 

مة انننية وإنشننناء م تبننننني لإلاائمننننة إليمينننة  نننالل لعاينننا سننننتة م النننن إا مننننن والننن  نيني ات نننرين
 نننر ألمري ننا الشنننمالية ومنلقنننة اتأ نندةا ألوروبنننا الشننراية وآسنننيا ال سننل  و  ،إاإليميننني جديننندين

قنر الرئي ن  يف امل  اليناً  املضلإلذ هبا طامعدد من امل سيح لإلياية. و حر ال اري  النا قة باحن الب
 .إ  امل ت ى احاإليم 

العامنننننة، يف أعقننننناب املنااشنننننات النننننأ شنننننطد ا دور نننننا ا)ادينننننة واننننند أرجننننن ت اجلمعينننننة  -95
وال بعني، النظر يف التقرير املتعإلنق بهعنادة ا ي إلنة احاإليمينة املقرت نة لإلمة انية إ  اجلناء الرئي ن  
منننن دور نننا ال/انينننة وال نننبعني. وسنننتنةذ هنننذ  املبنننادرة، يف  النننة امل افقنننة عإليطنننا، يف  ننندود املننن ارد 

 ل التغيننكات مننن ال فنن رات النامجننة عننن نقنن  ال ظننائيف واملنن ارد ذات الصننإلة،املتا ننة،  يننث سننتم  
ننا إ  ،سنن اء  نند عإلنن   ارجطننا ومننن العاديننة املياانيننة مننناملم لننة  ل إلةننة. وسننُيعاد أانن   عمنن  مرًا

 .ختصيص وف رات إاافية من الروالن وال ةر مل اصإلة  يادة أنشلة التعاوإل التقال

 الستنتاجات -اا رابع 
مواجهة التةديات المزمنة والناشئة، عزز مفو  امما المتةدة السامق لةقووق فق  -96

اإلنسان ومكتبه الدور امساسق لةقوق اإلنسوان فوق صوميا السوتجابات لألزموات العالميوة  
وخالل الفترة المشمولة بوالتقرير، عملوا المفوضوية مون أجول وضوع نتهوة مشوتركة تسوتند إلوى 

ان موووع شوووركاء علوووى جميوووع المسوووتويات، ل ووومان الةمايوووة المبوووادل الدوليوووة لةقووووق اإلنسووو
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المستدامة مصةاب الةقوق فق مختلف أنةاء العالا، بما فق ذلك فوق سوياقات النزاعوات 
والهجرة والتنميوة  ومثلموا لووحي فوق هوذا التقريور وفوق تقوارير سوابقة قودمها المفوو  السوامق 

حقوق اإلنسان إلى موارد كافيوة  مفوضية إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة، تةتاج
  توقعات الدول امع اء وأصةاب المصلةة اآلخرين لتنفيذ وليتها، ف الا عن تلبية

الوذكر  وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير الحتفال بأحداث هاموة، بموا فوق ذلوك  -97
بووووالةقوق المدنيووووة والسياسووووية السوووونوية الخمسووووين لصوووودور العهوووودين الوووودوليين الخاصووووين 

الةقوق القتصووادية والجتماعيوووة والثقافيووةر والووذكر  السووونوية العاشوورة لتفاقيووة حقووووق وبوو
امشووخاذ ذوي اإلعاقووةر والووذكر  السوونوية الثالثووين إلعووالن الةووق فووق التنميووةر والووذكر  
السنوية العاشرة إلنشاء مجلس حقوق اإلنسان  وترمز هذه امحداث المرجعية إلوى القيموة 

للقانون الدولق لةقوق اإلنسان ومعاييرها الدوليوة التوق ترتكوز علوى مبودأ الدائمة والمتنامية 
الكرامة اإلنسانية  ومع ذلوك، فو ن أجوزاء كبيورة مون هوذه الصوكول موا زالوا فوق انتظوار أن 

  تقبلها جميع الدول وتنفذها بشكل كامل
 أن هياكوول حمايووة حقوووق اإلنسووان وتعزيزهووا علووى المسووتو  الوووطنق وموون المشووجع -98
دت تةسناا عاماا  وقد أنشوأت دول أع واء عديودة آليوات وطنيوة إلعوداد تقوارير شواملة شه

ومتابعوووة توصووويات اآلليوووات الدوليوووة لةقووووق اإلنسوووان، وعملوووا موووع أفرقوووة امموووا المتةووودة 
القطريووة لزيووادة مواءمووة خططهووا المتعلقووة بالمسوواعدة اإلنمائيووة مووع مبووادل حقوووق اإلنسووان  

إطوواراا جديووداا ومتعوودد التخصصووات لنتشووال  2030ة لعووام وتوووفر خطووة التنميووة المسووتدام
أشووود الفئوووات ضوووعفاا مووون دائووورة الفقووور وتةقيوووق المزيووود مووون الرفووواه  ويشوووكل تنفيوووذ خطوووة 

من خالل اعتماد نهة قائا على حقوق اإلنسان عنصراا ضورورياا لتةقيوق هوذه  2030 عام
ن الودول امع واء والشوركاء مستمراا بوي تةقيقاا كامالا  وسوف يتطلب ذلك تعاوناا  امهداف

 الدوليين اآلخرين ل مان أل يتخلف أحد بالفعل عن الركب 
فوووق اللتزاموووات المعلنوووة المقطوعوووة فوووق موووؤتمر القموووة العوووالمق للعمووول اإلنسوووانق و  -99

والجتموواع العوووام الرفيووع المسوووتو  للجمعيووة العاموووة بشووأن التعامووول مووع التةركوووات الكبيووورة 
لالجئووين والمهوواجرين، اعترفووا الوودول بالوودور المةوووري لةقوووق اإلنسووان فووق التةووديات 

ومووون امساسوووق السوووتناد إلوووى هوووذا الوووزخا اإليجوووابق  العوووالا اليووووم  جههووواايو العديووودة التوووق 
وزيادة حماية حقوق اإلنسان للجميوع  ل مان الوفاء بالوعود التق ت منتها هذه المبادرات

  بف ل الستجابات الوطنية والدولية لألزمات


