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والر  مليون 
ر من املوارد العادية املقررة،   12 مليون دو

ر من املوارد املقررة لعمليات حف السالم،   و 2 مليون دو
عات ر من الت 1 مليون دو و 9

يسية الربام الر

نسان ات املنشأة بموجب معاهدات حقوق ا دعم الهي  

اته الفرعية وآلياته نسان وهي دعم مجل حقوق ا  

ة  ستشارية والتعاون التقني واألنش الخدمات ا  

امليدانية

نسان، والحق يف التنمية،  تعميم مراعاة حقوق ا  

والبح والتحليل

تارة واليات م

رار الجمعية  نسان،  عالن العاملي لحقوق ا ا   

) د  21 العامة 

رار الجمعية العامة  إعالن الحق يف التنمية،   
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نسان  املفو السامي لتعزيز جميع حقوق ا  

1 1/ رار الجمعية العامة  وحمايتها، 

ات معاهدات  تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هي  

2 / رار الجمعية العامة  نسان،  حقوق ا

ستعرا الدوري الشامل،  نسان وا مجل حقوق ا  

2 1/ 2 و 1/ رارا الجمعية العامة 0

تارة يانات م

نسان ية األمم املتحدة لحقوق ا  مفو
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ا عبارة  ا التعليمية وما تعنيه ل لت ر انو تتحد عن  مارتا سو
اون مة  نا اليوم العاملي ملتال ب أ د عن الر ل أ أال يت
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السياق
العاملي  عالن  ل العامة  الجمعية  اعتماد  ومع  عاماً،  سبع  بل 

اء أن  ، أعلنت الدول األع د  21 رارها  نسان يف  لحقوق ا

لجميع  بالنسبة  نجا  ل املشرتك  املعيار  تشكل  عالن  ا مواد 

الشامل  عرتاف  ا مان  إ  بالسعي  والتزمت  واألمم.  الشعوب 

والفعال بهذ الحقوق والحريات ومراعاتها.

يف  مشجعة  مكاسب  تحققت  ية،  املا السبعة  العقود  الل  و

أن  ري  للجميع.  نسان  ا حقوق  جميع  وحماية  تعزيز  مهمة 

ري من  د تركت الك املسرية العاملية من أجل املساواة يف الحقوق 

راب  ا وطأة  يتحملون  النا  يزال  و  الركب.  لف  النا 

ري  اق  واملعاناة يف النزاعات التي تؤدي إ ترشيد السكان ع ن

راً  جمعاء  نسانية  ا فيه  تواجه  الذي  ت  الو يف  مسبوق، 
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ورشطة  والحماية،  نسان  ا حقوق  شعبة  من  محقق  من  املؤّلف  ما  يف  ستقرار  ا لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  ة  بع  فريق 
ائع  و وف ع  للو الفريق تحقيقاً  . ويجري  ما قة موبتي يف وس  دا يف من رية سوباني  والعلمية، يف  التقنية  الرشطة  املتحدة، ووحدة  األمم 

، بمن فيهم النساء واألطفال. الهجوم الذي ُشّن ع القرية يف 9 حزيران/يونيه 2019 وأسفر عن مقتل عرشات املدني

تغري  يف  ّل  يتم وداهماً  وجودياً 

ن  النزاعات، ف ار إطار  . و املنا

واملظالم  املساواة  عدم  أوجه  تزايد 

تأجي  إ  يؤدي  تحّل  لم  التي 

ستياء والكراهية والعنف. كما أن  ا

تم  التي  التقدم  وأوجه  القيم 

اق عاملي والرتوي  تحقيقها ع ن

املتعدد  النظام  الل  من  لها 

د أصبحت ع املحك. األطراف 

العمل الذي نقوم به عمل 
نسان  حيوي، ألن لحقوق ا

يمة  أهمية حيوية: فلكل فرد 
وحق يف الكرامة.

ة السامية   ميشيل باشليت، املفو
ية األمم املتحدة  نسان، مفو لحقوق ا

نسان لحقوق ا
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
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قة   املجموعة الخماسية ملن
الساحل  بوركينا فاسو****

ة األمم  بع جمهورية أفريقيا الوس 
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 

ستقرار يف جمهورية أفريقيا الوس ا

نسان  ليمي لحقوق ا مركز األمم املتحدة دون ا
ياوندي والديمقراطية يف وس أفريقيا 

يا لي

نيجرييا

قة   املجموعة الخماسية ملن
الساحل  النيجر****

النيجر

ة  بع جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ستقرار  منظمة األمم املتحدة لتحقيق ا

يف جمهورية الكونغو الديمقراطية

قة  املجموعة الخماسية ملن
**** الساحل  ما

ا   سوي
جنيف

بيا أوروبا بيالرو
بروكسل

مقدونيا الشمالية 

ندا أو

ة األمم  بع الصومال 
املتحدة لتقديم 

املساعدة إ الصومال
 جنوب السودان 
ة األمم املتحدة   بع

يف جنوب السودان
كينيا

تشاد

 رشق أفريقيا 
أدي أبابا 

قة  املجموعة الخماسية ملن
الساحل  تشاد**** 

كمبوديا

ينيا  بابوا 
 الجديدة 

ماليزيا

الفلب

اليمن

يق يف مجال حقوق  مركز األمم املتحدة للتدريب والتو
الدوحة  قة العربية  رب آسيا واملن نسان لجنوب  ا

تيمور ليشتي

بيشكيك  وس آسيا 

تبيلي  ا  جنوب القو

تحاد الرو  ا

ة األمم املتحدة  بع أفغانستان 
لتقديم املساعدة إ أفغانستان 

نسان  ية السامية لحقوق ا املفو
سول  الهيكل امليداني  

ة لالتحاد  العملية املختل السودان 
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

بوروندي

مالوي

مبابوي  

الجنوب األفريقي 
بريتوريا

بانكوك جنوب رشق آسيا 

املقر بانكوك ميانمار 

بانكوك

املقر كوك  ميانمار 
ار، بنغالدي با

نكا ي 

نيبال

ملديف

أوكرانيا  جمهورية مولدوفا 

رواندا

 املحي الهاد 
سوفا

بنغالدي

ة  بع كوسوفو* 
دارة  األمم املتحدة ل
تة يف كوسوفو  املؤ

شقر مد

قوق اإلنسان يف  موقعا يف جميع أنحا العالم تنت األمم املتحدة يف مجال 
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املقر

ات  رية/املكاتب القائمة بذاتها/بع املكاتب الق
نسان حقوق ا

ليمية املكاتب/املراكز ا

ات األمم املتحدة  نسان يف بع عنا حقوق ا
ات السياسية لحف السالم/البع

نسان املوفدين يف إطار فريق  مستشارو حقوق ا
نمائي األمم املتحدة ا

ر من الوجود امليداني أشكال أ

املكسيك يات املتحدة األمريكية نيويورك الو

كولومبيا 

بربادو

إكوادور 

ينيا

مكتب األمم املتحدة املتكامل   ينيا  بيساو 
ينيا  بيساو لبناء السالم يف 

موريتانيا

قة  املجموعة الخماسية ملن
الساحل  موريتانيا**** 

داكار رب أفريقيا 

تون

واتيما

األرجنت

واي  أورو

واي  بارا

بوليفيا

بريو

هندورا

السلفادور

بنما سيتي أمريكا الوس 

جامايكا

الجمهورية الدومينيكية

ة األمم املتحدة  بع هايتي 
لدعم نظام العدالة يف هايتي

ة األمم املتحدة  بع العراق 
لتقديم املساعدة إ العراق

ة األمم  بع ليبيا 
املتحدة للدعم يف ليبيا

زة ورام الله  *** دولة فلس

األردن

اململكة العربية السعودية

 الجمهورية العربية السورية 
املقر يف بريوت

قة الرشق األوس وشمال أفريقيا  من
بريوت

ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة  بع  ما 
ستقرار يف ما  األبعاد لتحقيق ا

سرياليون 

1999 و يخل بمركز كوسوفو.  12 رار مجل األمن  ل تماماً ألحكام  شارة إ كوسوفو ع نحو يمت ينبغي أن تُفهم ا  *

 .2 /2 نسان  رار مجل حقوق ا بتكليف من   **

.19/ ً لقرار الجمعية العامة  ا شارة إ دولة فلس امت ينبغي أن تُفهم ا  ***

. بوركينا فاسو وتشاد وما وموريتانيا والنيجر قة الساحل  مرشو القوة املشرتكة التابعة للمجموعة الخماسية ملن  ****

ً رسمياً من جانب األمم املتحدة. بو راراً أو  ورة إ اء، و هي تعني بال الية من األ مانة بأن تكون طريقة عر واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات الصلة يف الخرائ   

 أمريكا الجنوبية 
و، شي  سانتيا

يل  ا ال
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يسية النتا الر
ليات الدولية لحقوق اإلنسان ة تنفي نتا ا يا

ملجل  الخاصة  جراءات  ا وّلدت  السابقة،  السنوات  رار  ع 

املعاهدات  ات  وهي املتحدة  األمم  تدعمها  التي  نسان  ا حقوق 

ات تق الحقائق معلومات ملساعدة الدول  ولجان التحقيق وبع

ت  ل يف الو رارات مستنرية ومعالجة الشوا اء ع اتخاذ  األع

للتعاون  الل مشاريعها  املتحدة، من  األمم  امت  كما  املناسب. 

يف  اء  األع الدول  من   0 من  ر  أك درات  بتعزيز   التقني، 

.201 عام 

ات  ا لة عن انت ة القانون واملسا ي سيا  تع
قوق اإلنسان

اء يف مجال  درات الدول األع ساعدت األمم املتحدة ع تعزيز 

سيادة القانون بناء ع طلبها، ودعمتها يف إنشاء آليات املساءلة 

وتعزيزها. واملساءلة أساسية لتسوية النزاعات واملظالم السابقة، 

األمم  ووفرت  عتداءات.  وا نتهاكات  ا منع  يف  تساهم  أنها  كما 

ودعمت  نتقالية،  ا للعدالة  آليات  نشاء  مة  الال ة  الخ املتحدة 

والجهات  ائية  الق الجهات  عمل  دعمت  وكما  اليومي،  عملها 

يف  املساهمة  طريق  عن  ذلك  يف  بما  املدني،  املجتمع  من  الفاعلة 

حايا وإرشاكهم. حماية ال

قوق اإلنسان ماية  ي  ات وتع ا منع االنت

حدو  ملنع  رئيسية  أداة  نسان  ا حقوق  ة  تعزيز  يشكل 

بيق  ت املتحدة  األمم  واصلت  د  و نسان.  ا لحقوق  انتهاكات 

حقوق  حماية  كفالة  أجل  من  عات  املنا لتسوية  بديلة  تدابري 

ت  الحا ويف  األرا  ع  عات  املنا يف  كما  عفاء،  ال األشخا 

والالج  لياً  دا املرشدين  ب  توترات  ع  وي  تن التي 

أدوات  املنظمة  عت  وو أفريقيا.  رب  يف  يفة  امل واملجتمعات 

حماية  ع  ساعد  مما  نسان،  ا حقوق  ع  تقوم  املبكر  نذار  ل

أصحاب  تمك  الل  من  جديدة  توترات  ظهور  ومنع  املدني 

ت أبكر. ل يف و ل استعداداً والتد املصلحة من أن يكونوا أف

يسية داف الر  األ
اتها  وهي املتحدة  األمم  تقوم  التحديات،  لهذ  التصدي  إطار  يف 

األساسية  الحريات  احرتام  بتعزيز وتشجيع  الصلة  ذات  الفرعية 

اللغة  أو  الجن  أو  العرق  أسا  ع  تمييز  دون   للجميع 

يتها، ع تعميم مراعاة حقوق  أو الدين. وتركز املنظمة، وفقاً لو

ال بالبح والتحليل،  نسان، وتعزيز الحق يف التنمية، وا ا

أعمال  يف  نسان  ا حقوق  جميع  إدما  مواصلة  بهدف  وبذلك 

تعزيز  عن  الً  ف تها،  وأنش وبرامجها  املتحدة  األمم  منظومة 

املنشأة  ات  الهي املنظمة  وتدعم  اء.  األع للدول  الوطنية  القدرة 

نسان،  ا حقوق  ومجل  نسان  ا حقوق  معاهدات  بموجب 

اء وأصحاب  درة الدول األع دمات استشارية لتعزيز  وتقدم 

نسان  ا بحقوق  النهو  ع  امليدان  يف  والرشكاء  املصلحة 

مات. ت األ للجميع، بما يف ذلك يف حا

الدائم  للمنتد  عرشة  امنة  ال وعية  املو الدورة  افتتا  يف  مشاركون 
التقليدية:  املعرفة  وعها  ومو األصلية  الشعوب  ايا  بق املعني 

. إنتاجها ونقلها وحمايتها
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قوق اإلنسان ات  ي ربات والدعم ل تقدم األمم املتحدة ال

 لجنة 
ا ع  الق
التميي العن

قوق  مجل 
اإلنسان 

ة ملجل  ا ات ال  اإلجرا
قوق اإلنسان

 لجنة 
قوق الطف

اللجنة املعنية 
ية  بالحقوق االقتصا
ية واالجتماعية والثقا

 اللجنة املعنية 
اجرين  بالعمال امل

 اللجنة املعنية 
بحقوق اإلنسان 

 اللجنة املعنية 
ا ع  بالق

د املرأة التميي 

ة   لجنة مناه
يب التع

وب املعاملة أو العقوبة  ري من  يب و اللجنة الفرعية ملنع التع
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 اللجنة املعنية 
ا  بحقوق األ

ذو اإلعاقة 

 اللجنة املعنية 
بحاالت االختفا 

الق 

ة بموجب امليثاق  ات املن ي ال
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خالل  األمم  ق  يف  ارات  الح وتحال  اإلنسان  قوق  قاعة 
قوق اإلنسان ية ملجل  يع املستو من الدورة العا الج الر

دات ة بموجب معا ات املن ي ال
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سسات ممتثلة ملبا باري ا م  بلدا لدي

سسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ا م ارتفا عد البلدان التي لدي

نسان ية األمم املتحدة لحقوق ا املصدر: مفو
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ً رسمياً من جانب األمم املتحدة. بو راراً أو  ورة إ اء، و هي تعني بال الية من األ مانة بأن تكون طريقة عر واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات الصلة يف الخرائ   
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حة التميي ي املساواة ومكا تع

وي  يكمن تغري املنا وراء عدد متزايد من تدفقات الهجرة، إذ ين

الل  ومن  املساواة.  عدم  أوجه  ويعّمق  وجودية  تهديدات  ع 

نسان  ا حقوق  وحماية  املنا  تغري  بشأن  متعمقة  بحو  إجراء 

 ، A/HRC/37/35 انظر A/HRC/38/21 و  للمهاجرين ع الحدود 

اء الهجرة  ائم ع الحقوق إ ع نه  ساهمت األمم املتحدة يف و

 . املتصلة باملنا

ا ذو اإلعاقة ما األ إ

حقوق  مباد  الركب  لف  أحد  ترك  عدم  ب  التعهد  ع  ي

عام  ة  صميم  يف  التمييز  وعدم  باملساواة  املتصلة  نسان  ا

املتحدة  األمم  منظومة  ت  وكا مع  العامة  األمانة  وعملت   .20 0

حقوق  ع  ائم  بنه  ذ  باأل املتعلق  الفهم  يف  تغيري  لتحقيق 

ذ بنه  األ نتقال من  ا أُحر تقدم يف  د  ة. و عا ا اء  إ نسان  ا

ائم ع حقوق  إ نه  م  ذ بنه اجتماعي ومن  إ األ طبي 

مما  املتحدة،  األمم  منظومة  سياسات  يف  ة  عا ا اء  إ نسان  ا

نسان. ل مباد ومعايري حقوق ا ن بصورة أف يعك ا

ماية الحي املدني ة و ار ي امل تع

تقرير التنمية يف   تشري تقديرات البنك الدو يف تقرير املعنون 

مستمراً  توّسعاً  الذي شهد  املدني،  الحيز  أن  إ   ”201 العالم 

م  ويف  العاملي.  الصعيد  ع  يتقل  ية،  املا العقود  الل 

عف  أ إحد  الشباب  يصب  وتهميشهم،  الشباب  الة  ب مة  أ

وانعدام  والعنف  لالستغالل  ون  فيتعّر املجتمع،  يف  ات  الف

عمل  إطار  يف  واألطفال  الشباب  أصوات  إسما  ويشكل  األمن. 

201، كانت  . ويف عام  صو أولوية  ذات  املتحدة مسألة  األمم 

املمارسات  عن  تخلت  إذ  به  يُحتذ   ً ا م فل  ال حقوق  لجنة 

اتها.  رشاك األطفال والشباب يف مفاو السابقة فقامت ب

قوق  عملنا يف مجال تعميم مراعاة 
اإلنسان والدعم امليداني 

12 
ة لحف السالم موجود  1 بع ة من أصل  بع

قوق اإلنسان  فيها عن 

  00  
ت حقوق  د أوفدت للتحقيق يف حا بعثة ر

يقها  نسان وتو ا

 0 000 
يب يف  بلداً  حايا التع حية من 
حصلوا ع الدعم يف مجال إعادة التأهيل

 10 000 
كال الرق  حايا أ علية من  حية 
2 بلداً حصلوا ع املساعدة ة يف  املعا

10 
دول حصلت ع دعم يف إنشاء آليات العدالة 

االنتقالية

 World Bank  World Development Report 2017: Governance and the Law   
.(Washington, D.C., 2017)

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/21


نسان وحمايتها تعزيز حقوق ا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة
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 Youth for Human Rights International ا يتحد باسم منظمة
امسة ع لحقوق اإلنسان نا القمة الدولية ال أ



نسان وحمايتها تعزيز حقوق ا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

اق املستقب 
تنفيذ  ع  اء  األع الدول  مساعدة  يف  املتحدة  األمم  ستستمر 

نسان. وستستمر املنظمة يف إسما  التزاماتها يف مجال حقوق ا

حافزاً  وستظل  بنزاهة،  ر  ال بج  البة  وامل حايا  ال أصوات 

ات.  والتجاو نتهاكات  ا من  مزيد  نشوء  منع  أجل  من  للتغيري 

حقوق  آليات  توصيات  بشأن  الدعوة  جهود  بذل  هذا  وسيشمل 

الترشيعات  وتحس  املؤسسات  تعزيز  ع  للمساعدة  نسان  ا

إتاحة  الل  من  هذا  املنظمة  تحقق  وسوف   . األروا وإنقاذ 

التقني  والتعاون  الدعوة  جهود  وبذل  الحوار  وتيسري  األدوات 

نسان.  بيق الفّعال للمعايري الدولية لحقوق ا مان الت ل

ة ار ي امل تع

عالن  ر السنوية السبعني ل ملة ال
 العاملي لحقوق اإلنسان وصلت إ

 00 مليون 
شخ

  
يمت يف امليدان  ة جديدة أ ا

 0 
نسان  ّدمتها لجنة املن املعنية بحقوق ا منحة 
ر ملشاريع يف  مم املتحدة  مالي دو التابعة ل

 ً ر من 0 بلدا أك

 2  
رشكة تجارية أيدت معاي السلو يف األعمال 

د املثليات  التجارية ملحاربة التميي 
وجو املي الجن ومغايرو  واملثليون وم

فات الجنسني املو  وية الجنسانية و ال

 V
io

lai
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شارة  10 كانون األول/ديسم يف جنيف. وتجدر ا نسان  ، يحيي املشارك يف مناسبة لالحتفال بيوم حقوق ا ، مغني راب وناش روبن أك
نسان. عالن العاملي لحقوق ا 201 هو العام الذي حّلت فيه الذكر السنوية السبعون ل إ أن عام 
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