
48  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

 

20
18

ل 
ري

/أب
ان

س
ني

 2
9 

7؛
59

74
7 

قم
 ر

ك؛
كلي

ني 
ول

ار
/ك

دة
ح

ملت
م ا

ألم
ر ا

صو
ة 

تب
مك



تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  49 

 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  - دال 

اآلالف من الجئي الروهينغيا يحتشدون عىل الطريق املوصل إىل مستوطنة كوتوبالونغ 

الكربى لالجئني يف بنغالديش
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يصادف عام 2018 الذكرى السنوية السبعني 
لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وهي وثيقة 

هامة يرتكز عليها كل التقّدم املحرز يف 
النهوض بحقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي، 

حتى يتمكن الناس كافة من العيش يف حرية 
ومساواة وكرامة. وتشكل التحّديات التي تواجه 

 حماية حقوق اإلنسان ظاهرة عاملية. 
وال تزال املستويات الراسخة من التمييز 

وانعدام املساواة والنزاعات العنيفة تتسبب يف 
ترشيد ماليني الناس يف شتى أصقاع العالم. ويف 

عام 2017، كان هناك 68.5 مليون شخص 
من النازحني، كانت النساء واألطفال بينهم 

الفئتني األكثر عرضة للمزيد من االستغالل. 
ويتزايد حالياً التهديد العاملي للديمقراطية 

وسيادة القانون تزايداً مطرداً، كما يظهر من 
القمع املتكرر للمظاهرات واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان ووسائل اإلعالم، وما يالزم ذلك من 
تفكيك للمؤسسات والسياسات التي تشجع عىل 

تحقيق عدالة أكرب. 

حماية حقوق اإلنسان يف سياق منع 
نشوب النزاعات وتعزيز السالم واألمن

قامت مفوضية األمم املتحدة لحقوق االنسان، 
إذ أثارت جزعها العملياُت العسكرية الواسعة 
النطاق يف منطقة راخني الشمالية يف ميانمار 

التي تسببت يف نزوح قرابة 000 900 من 
مسلمي الروهينغيا، بإيفاد أفرقة رصد إىل 

بنغالديش. وأبرزت التقارير الالحقة بشكل 
صارخ املعاناة الشديدة لالجئني وأسفرت 

عن إنشاء مجلس حقوق اإلنسان بعثة دولية 
مستقلة لتقيّص الحقائق يف ميانمار. ويف 

سياقات أخرى، َكلف املجلس بمواصلة أو 
إنشاء ما مجموعه تسع بعثات لتقيّص الحقائق 

ولجان تحقيق وأفرقة خرباء. 

وأسهم رصد حالة حقوق اإلنسان يف أوكرانيا 
وفقاً لقرار الجمعية العامة 262/68 يف 
اإلنذار املبكر ووفر دعماً ألنشطة تسوية 

النزاعات برعاية ترتيبات مينسك. 

زاد عدد البلدان التي لديها مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان إىل 
أكثر من الضعف منذ عام 2000

البلدان التي توجد بها مؤسسات ممتثلة ملبادئ باريس

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة .

ودعمت األمم املتحدة إنشاء آليات للعدالة 
االنتقالية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات 

وغامبيا وكولومبيا وغريها. ويف كوسوفو، 
تعاونت األمم املتحدة بشكل وثيق مع اللجنة 

الدولية للصليب األحمر والسلطات يف بريشتينا 
وبلغراد من أجل معرفة مصري 658 1 شخصاً 

ُفقدوا أثناء النزاع الذي دارت رحاه ما بني 
عامي 1998 و2000. 

ويف نيسان/أبريل 2018، وضعنا أول إطار 
عمل مشرتك بني االتحاد األفريقي واألمم 
املتحدة بشأن حقوق اإلنسان وسياسات 

متعلقة بالسلوك واالنضباط يف مجال 
االستغالل واالنتهاك الجنسيني من أجل 

عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي.

وتشكل حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 
حجر الزاوية لخطة عام 2030، عىل النحو 
الذي أكده املفوض السامي لحقوق اإلنسان 

يف املؤتمر الذي عقد يف فيينا يف أيار/مايو 
2018. فأهداف التنمية املستدامة “يُقَصد بها 
إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وتحقيق 
املساواة بني الجنسني وتمكني النساء والفتيات 

كافة”.

يف عام 2017، كان 68.5 
مليون شخص يف حالة 

انتقال.
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أبرز اإلنجازات يف مجال حقوق اإلنسان يف 
عام 2017 

ضحية من ضحايا التعذيب يف 80 بلداً 
تلقوا الدعم يف مجال التأهيل من خالل 

178 منظمة غري حكومية

بعثة رصد أوفدت للتحقيق يف حاالت 
حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العالم 

وتوثيقها

تقديم الدعم التقني لـ

70 
مؤسسة من املؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان، يف بلدان منها أوزبكستان 
وآيسلندا وتركمانستان وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان 
وسيشيل والكويت ولبنان ومدغشقر

نظر هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 
فيما مجموعه

165 
تقريراً من تقارير الدول األطراف 

وتلّقيها 138 تقريراً إضافياً من تقارير 
الدول األطراف عن التقّدم املحرز يف 
وفائها بالتزاماتها الدولية يف مجال 

حقوق اإلنسان

زيادة معارف ومهارات مسؤولني من 
حوايل

34
دولة بشأن املتطلبات الدولية املتعلقة 

بحقوق اإلنسان وبتقديم التقارير عنها

ضحية من ضحايا أشكال الرق 
املعارصة حصلوا عىل املساعدة والجرب

دورة تدريبية قّدمت إىل حوايل 700 54 من الرشكاء الحكوميني والرشكاء يف 
املجتمع املدني يف أكثر من 50 بلداً بشأن الرصد والتحقيق وإمكانية اللجوء إىل 

القضاء ومعايري مكافحة التمييز والسلوك املسؤول يف األعمال التجارية وغري ذلك 
من القضايا الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان

زيارة أجريت ألماكن االحتجاز

45 000

7 500

30 000

2 600

4 000

أكثر من 



52  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

أطلقنا وحدة للتعّلم اإللكرتوني بشأن تفعيل الحق يف 
التنمية عند تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

تقديم الدعم إىل املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان والرصد الدقيق لحاالت األعمال 

االنتقامية ضد األشخاص الذين يتعاونون مع 
األمم املتحدة واإلبالغ بدقة عن تلك الحاالت. 

ويف عام 2017 أبلغنا عن أكرب عدد من 
الحاالت املنترشة عرب أوسع املناطق جغرافية، 
وشملت 39 حالة يف 29 بلداً. وبناء عىل ذلك، 
قمنا بزيادة أنشطة الدعوة التي نضطلع بها 
يف جميع بقاع العالم للمساعدة عىل تحسني 

حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ويف غواتيماال، دعمنا املعهد الوطني لإلحصاء 
يف اتباع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف 

التعداد الوطني للسكان واملساكن لعام 2018، 
مما يرسَّ عمله مع الشعوب األصلية وذوي 

األصول األفريقية. ويف أوغندا وفلسطني وكينيا، 
وّحدت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

ومكاتب اإلحصاء الوطنية جهودها لتحسني 
التعاون مع الفئات السكانية الضعيفة. ويف 

أملانيا وتايلند وجمهورية تنزانيا املتحدة 
وشييل وفييت نام وماليزيا، قّدمنا الدعم لتنفيذ 

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية 
وحقوق اإلنسان؛ وبالتعاون مع األوساط 

األكاديمية، أطلقنا وحدة للتعلم اإللكرتوني 
التفاعيل بشأن تفعيل الحق يف التنمية عند 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

املشاركون يف الدورة العارشة ملؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األمم املتحدة، نيويورك.
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توسيع نطاق حماية حقوق اإلنسان 
واإلسهام يف تعزيز الحيز الديمقراطي 

والتنمية

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصلنا رصد 

حاالت حقوق اإلنسان يف عدة بلدان، ال سيما 

فيما يتعلق بالفئات الضعيفة مثل املهاجرين 

واملرشدين واملثليات واملثليني ومزدوجي 

امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية 

وحاميل صفات الجنسني. وتشكل حماية 

حقوق اإلنسان وإرساء سيادة القانون أمرين 

ني لألداء الجيد للمؤسسات الديمقراطية  هامَّ

والحفاظ عىل الحيز املدني والسيايس، الذي 

يتعرض بشكل متزايد للتهديد من جراء اعتماد 

ترشيعات أمنية وتدابري طوارئ قمعية. ولذلك 

دعمنا الدول يف وضع نُُهج أشمل وأكثر امتثاالً 

ملعايري حقوق اإلنسان استجابة لشواغلها 

األمنية من خالل توفري الدعم يف مجال بناء 

القدرات وتقديم املساعدة إىل البلدان التي 

تواجه تهديدات وهجمات إرهابية. ودعمنا 

أيضاً اتباع نُُهج تعّزز التفاهم املشرتك فيما بني 

األديان وفيما بني املجتمعات املحلية من خالل 

مبادرة العقيدة من أجل الحقوق التي تقوم 

من خاللها الجهات الفاعلة الدينية باستكشاف 

الصالت العميقة القائمة بني الدين وحقوق 

اإلنسان. ويف 14 تموز/يوليه 2017، أطلقنا 

خطة العمل للزعماء الدينيني والجهات الفاعلة 

من أجل منع التحريض عىل العنف الذي يمكن 

أن يؤّدي إىل ارتكاب جرائم وحشية.

وأسهمت األمم املتحدة يف حماية املدافعني عن 
حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العالم من خالل 
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العالم بعد مرور سبعني عاماً عىل اعتماد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

وفيما ييل قائمة بأبرز اإلنجازات املتعلقة بوضع حقوق اإلنسان منذ صدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

االتفاق عىل 18 معاهدة وخيار يف 
مجال حقوق اإلنسان

طفل واحد من كل 10 أطفال 
يتعّرض لعمالة األطفال

880 مليون شخص من سكان 
املناطق الحرضية يعيشون يف أحياء 

فقية

29 يف املائة من األطفال دون سن 
الخامسة ليس لديهم شهادة ميالد

شخص واحد من كل 3 محتجزين 
محتجز دون محاكمة

250 مليون امرأة يتزوَّجن قبل بلوغ 
سن الخامسة عرشة

تمتع املرأة بالحق يف التصويت يف 198 
بلداً، مقارنة بـ 91 بلداً يف عام 1948

اعتماد 111 بلداً لقوانني وسياسات 
بشأن حرية اإلعالم

استمرار مجلس حقوق اإلنسان يف 
استعراضه الدوري الشامل الذي 

يستعرض سجالت حقوق اإلنسان 
لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

اضطالع املقررين الخاصني لألمم 
املتحدة بصفتهم خرباء مستقلني معيَّنني 
من ِقبل مجلس حقوق اإلنسان بزيارات 

قطرية وبأنشطة الرصد وتقديم 
املشورة واإلبالغ علناً عن الحاالت 

التي قد تكون فيها انتهاكات حقوق 
اإلنسان جارية.

احتواء عمليات حفظ السالم اآلن عىل 
عنارص متعلقة بحقوق اإلنسان تعالج 

املسائل املتصلة بهذا املجال

حظر 104 بلدان لعقوبة اإلعدام، 
مقارنة بـ 9 بلدان يف عام 1948

وجود برملان وطني يف أغلبية الدول، 
مقارنة بـ 26 دولة يف عام 1948

الثغرات املتبقيةالتطورات اإليجابية 

صحفي واحد يُقتَل كل أربعة أيام يف 
املتوسط




