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أطفال من املدرسة العامة 22 يؤدون مشهد “نحن 
األطفال” مع تشاريل تشان يف االجتماع الرفيع املستوى 

للجمعية العامة املعقود بمناسبة الذكرى السنوية الثالثني 
 العتماد اتفاقية حقوق الطفل 

)نيويورك، 20 ترشين الثاني/نوفمرب 2019(

تعزيز حقوق 
اإلنسان وحمايتها

الربامج الرئيسية

دعم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  •

دعم مجلس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية وآلياته  •

الخدمات االستشارية والتعاون التقني واألنشطة امليدانية  •

تعميم مراعاة حقوق اإلنسان والحق يف التنمية والبحث والتحليل  •

املوارد اإلرشادية

323 مليون دوالر  
128 مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية    

 و 2 ماليني  دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم 
و 193 مليون دوالر من التربعات 

واليات مختارة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، قرار الجمعية العامة 217 )د-3(  •

إعالن الحق يف التنمية، قرار الجمعية العامة 128/41  •

املفوض السامي لتعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها، قرار   •

الجمعية العامة 141/48

تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،   •

قرار الجمعية العامة 268/68

مجلس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل، قرارا   •

الجمعية العامة 251/60 و28/65

كيانات مختارة

مفّوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  •
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هنريتا فوري، املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، وهي تقف بجوار منشأة يف مرج مقر األمم املتحدة. وترمز كل واحدة من 
الحقائب املدرسية الـ 758 3 املعروضة بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل، إىل واحد من األطفال الذين فقدوا حياتهم 

بسبب النزاعات ) نيويورك، 9 أيلول/سبتمرب 2019( 

السياق

التنمية  وتحقيق  إقامة مجتمعات سلمية  بني  وثيق  ارتباط  ثمة 

موقف  توحيد  ويُيرّس  اإلنسان.  حقوق  إعمال  وبني  املستدامة 

الخاص  القطاع  يف  الفاعلة  والجهات  املدني  واملجتمع  الدول 

العاملي  االلتزام  تأييد  يف  املصلحة  ذات  األخرى  والجهات 

بالحقوق بناء مجتمعات عادلة وشاملة للجميع.

األهداف الرئيسية

يشمل عملنا من أجل النهوض بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

الركائز املواضيعية التالية: دعم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان؛ 

وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف إطار الجهود املبذولة من أجل 

األساسية  باملبادئ  والنهوض  واألمن؛  والسالم  التنمية  تحقيق 

املتمثلة يف عدم التمييز واملشاركة واملساءلة. ويف سياق الجائحة 

املتحدة عىل ضمان مركزية مراعاة حقوق  األمم  الحالية، تعمل 

 14 إصدار  ضمنها  من  بوسائل  للجائحة،  التصدي  يف  اإلنسان 

مخصص  موجز  يف  العامة  السياسات  توصيات  من  توصية 

صادر عن األمني العام. 

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

الدفاع  الشباب يف  املعقودة تحت شعار دور  الخاصة  املناسبة  املشاركون يف 
عن حقوق اإلنسان وهم يشاركون يف لعبة تطرح فيها أسئلة تتعلق باإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان ) نيويورك، 10 كانون األول/ديسمرب 2019( 

 الحرص عىل تأمني حقوق األطفال والشباب يف 
 أثناء تنشئتهم أمر أسايس ملستقبل البرشية. 

وما زالت اتفاقية حقوق الطفل بعد ثالثني عاما 
من اعتمادها تشكل دليال جوهريا لنا جميعا. 

ميشيل باشليت، مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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عمل األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان عرب العالم يف عام 2019

املقر

املكاتب القطرية/املكاتب املستقلة/بعثات 
حقوق اإلنسان 

املكاتب/املراكز اإلقليمية

عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة 
لحفظ السالم/البعثات السياسية

مستشارو شؤون حقوق اإلنسان املوفدون يف 
إطار مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

أنواع الوجود امليداني األخرى

املكسيك

ترينيداد وتوباغو

غيانا املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل – 
بوركينا فاسو****

بوركينا فاسو

مركز األمم املتحدة دون اإلقليمي 
لحقوق اإلنسان والديمقراطية يف 
وسط أفريقيا )ياوندي(

ليربيا

نيجرييا

 املجموعة الخماسية ملنطقة 
الساحل – النيجر****

النيجر

فنزويال

جمهورية أفريقيا الوسطى )بعثة 
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف 
جمهورية أفريقيا الوسطى(

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية )بعثة منظمة 
األمم املتحدة لتحقيق 
االستقرار يف جمهورية 
الكونغو الديمقراطية(

أوغندا

 بوروندي
)أغلقت يف 2019(

الصومال )بعثة األمم 
املتحدة لتقديم املساعدة 

إىل الصومال(

 جنوب السودان 
 )بعثة األمم املتحدة 
يف جنوب السودان(

كينيا

تشاد

املجموعة الخماسية 
 ملنطقة الساحل – 
تشاد****

 رشق أفريقيا 
)أديس أبابا( 

كمبوديا

بابوا غينيا الجديدة

ماليزيا

الفلبني

اليمن

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق 
اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية )الدوحة( 

تيمور - ليشتي

وسط آسيا 
)بيشكيك(

منغوليا

جنوب القوقاز 
)تبيلييس( 

أفغانستان )بعثة األمم املتحدة 
لتقديم املساعدة إىل أفغانستان( 

 املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
الهيكل امليداني ** )سول، جمهورية كوريا( 

السودان )العملية املختلطة 
لالتحاد األفريقي واألمم 

املتحدة يف دارفور(

السودان 

مالوي

 زمبابوي

موزامبيق

الجنوب األفريقي 
)بريتوريا(

رسي النكا

نيبال

ملديف

رواندا

املحيط الهادئ 
)سوفا(

بنغالديش

مدغشقر

مقر واحدوجوداً ميدانياً 
84+1

)موقعان(

املكاتب/املراكز اإلقليمية 

عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم 
املتحدة لحفظ السالم/البعثات السياسية 

مستشارو شؤون حقوق اإلنسان 
املوفدون يف إطار مجموعة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة 

أنواع الوجود امليداني األخرى 

12

12

37

6

املكاتب القطرية/املكاتب املستقلة/
بعثات حقوق اإلنسان 

17

سويرسا  الجبل األسود رصبيا أوروبا بيالروس
)بروكسل(

االتحاد الرويس جمهورية مقدونيا الشمالية  أوكرانيا  كوسوفو* )بعثة جمهورية مولدوفا 
األمم املتحدة 

لإلدارة املؤقتة يف 
كوسوفو( 

جنوب رشق آسيا )بانكوك(

ميانمار )املقر بانكوك(

ميانمار )املقر كوكس 
بازار، بنغالديش(

غينيا

 غينيا - بيساو )مكتب األمم املتحدة املتكامل 
لبناء السالم يف غينيا - بيساو(

موريتانيا

املجموعة الخماسية ملنطقة 
الساحل – موريتانيا**** 

غرب أفريقيا )داكار(

تونس

العراق )بعثة األمم املتحدة 
لتقديم املساعدة إىل العراق(

ليبيا )بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا(

دولة فلسطني*** )غزة ورام الله(

األردن

اململكة العربية السعودية

 الجمهورية العربية السورية 
)املقر يف بريوت(

منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
)بريوت(

 مايل )بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل( 

املجموعة الخماسية ملنطقة 
الساحل – مايل**** 

كولومبيا 

بربادوس

إكوادور 

غواتيماال

بليز

األرجنتني

أوروغواي 

باراغواي 

بوليفيا

بريو

هندوراس

السلفادور

أمريكا الوسطى )بنما سيتي(

جامايكا

هايتي )بعثة األمم املتحدة 
لدعم نظام العدالة يف هايتي(

 أمريكا الجنوبية 
)سانتياغو، شييل( 

الربازيل 

نيويورك

ينبغي أن تُفهم اإلشارة إىل كوسوفو عىل نحو يمتثل تماماً ألحكام قرار مجلس األمن 1244 )1999(.  *

بتكليف من قرار مجلس حقوق اإلنسان 25/25.   **

ينبغي أن تُفهم اإلشارة إىل دولة فلسطني امتثاالً لقرار الجمعية العامة 19/67.  ***

مرشوع القوة املشرتكة التابعة للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل )بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر(.  ****

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.
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النتائج الرئيسية

دعم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

استمرينا خالل السنة املاضية يف تقديم دعمنا لهيئات املعاهدات 

املكلفون  قام  املثال،  سبيل  فعىل  الدولية.  الحكومية  والهيئات 

مجلس  آليات  من  وغريها  الخاصة  اإلجراءات  إطار  يف  بواليات 

حقوق اإلنسان بما عدده 84 زيارة إىل 57 دولة وإقليماً يف عام 

2019. وساعد برنامج بناء قدرات هيئات املعاهدات عىل تعزيز 

اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة يف بوتسوانا وبوركينا 

فاسو والسلفادور وسرياليون وكوستاريكا وكينيا وغريها.

نداء إىل العمل

وجه األمني العام نداءه إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان 

اإلنسان،  حقوق  ملجلس  واألربعني  الثالثة  الدورة  يف 

النهوض  أجل  من   ،2020 شباط/فرباير  يف  املنعقدة 

مكان،  كل  يف  اإلنسان  حقوق  بجميع  الفعيل  بالتمتع 

لحقوق  العاملي  واإلعالن  املتحدة  األمم  ميثاق  إىل  استناداً 

من  الكامل  الدعم  يتلقى  الذي  النداء  ويقرتح  اإلنسان. 

املتحدة،  األمم  أرسة  كيانات  ومن  العام  األمني  مكتب 

لتحقيق  مجاالت  سبعة  يف  أساسية  توجيهية  مبادئ 

“أسمى تطلعات البرشية”.

األمني العام أنطونيو غوترييش )عىل املنصة( يديل بمالحظات يف افتتاح الدورة األربعني ملجلس حقوق اإلنسان )جنيف، سويرسا، 25 شباط/ فرباير 2019( 

 الخربة والدعم املقدمان إىل هيئات حقوق اإلنسان

هيئات املعاهدات

لجنة مناهضة 
التعذيب

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اللجنة املعنية 
بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة

اللجنة املعنية بالعمال 
املهاجرين

اللجنة املعنية 
بحقوق 
اإلنسان

اللجنة املعنية 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية 
والثقافية

لجنة القضاء 
عىل التمييز 

العنرصي

1

1

6

2

7

3

8

45

لجنة حقوق 
الطفل

اللجنة املعنية 
بحاالت االختفاء 

القرسي

اللجنة املعنية 
بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

910
اإلجراءات الخاصة 

ملجلس حقوق 
اإلنسان

مجلس حقوق 
اإلنسان

2
هيئات امليثاق

تقريراً من تقارير الدول 

األطراف من قبل هيئات 

معاهدات حقوق 

اإلنسان يف عام 2019

واليات جديدة ملجلس 

حقوق اإلنسان، من 

بينها آلية خرباء جديدة 

بشأن الحق يف التنمية

آلية وطنية جديدة أو 

معززة لإلبالغ واملتابعة

استعراض تنفيذ توصيات 

 االستعراض الدوري

 الشامل يف 

قراراً من قبل مجلس 

حقوق اإلنسان 
دولة عضواً 

اعتماد

إنشاء

استعراض

92
42

41 6

133

دعم تنفيذ اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

44 
 والية مواضيعية 

 و12

 والية قطرية يف إطار 

اإلجراءات الخاصة 
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حقوق اإلنسان يف إطار جهود التنمية

يف  الحق  بشأن  قانوناً  ملزم  صك  مرشوع  أُعد   ،2019 عام  يف 

السياسات  لتصميم  نموذجية  أداة  أيضا  واستُحدثت  التنمية، 

وتقييمها.  ورصدها  اإلنسان  حقوق  عىل  القائمة  اإلنمائية 

السياسات  يف  اإلنسان  حقوق  إلدماج  األولوية  كذلك  وأعطينا 

قمة  ُعقدت   ،2019 أيلول/سبتمرب  ويف  واملناخية.  البيئية 

الشعوب املعنية بقضايا املناخ والحقوق وبقاء اإلنسان، وتُوِّجت 

بإعالن وقعه أكثر من 400 منظمة.

السالم واألمن

يف  أسايس  عنرٌص  السالم  عمليات  يف  اإلنسان  حقوق  إدماُج 

قمنا   ،2019 عام  ففي  السالم.  أجل حفظ  من  للعمل  مبادرتي 

البعثات وضباط الرشطة  500 قائد من قادة  بتدريب أكثر من 

سافر فريق متكامل من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل إىل منطقة موبتي للتحقيق يف الهجمات املسلحة األخرية 
التي وقعت يف منطقة بانكاس سريكل، والتي أشارت فيها املعلومات األولية إىل مقتل ما ال يقل عن 16 شخصاً )ليبي، مايل، 22 شباط/فرباير 2019( 

والجيش ووضعنا سياسة وتوجيهات جديدة بشأن منع العنف 

عمل  إىل  إضافة  له،  والتصدي  بالنزاعات  املرتبط  الجنيس 

وتقديم  التحقيقات  بإجراء  املكلفني  اإلنسان  حقوق  موظفي 

التقارير يف حاالت النزاع.

عدم التمييز

ومكافحة  املساواة  لتعزيز  عمل  من  به  نضطلع  ما  سياق  يف 

ملكافحة  جديدا  وطنيا  قانونا   15 العتماد  الدعم  قدمنا  التمييز، 

السلوك  معايري  تطبيق  واستمر  أشكاله.  بجميع  التمييز 

واملثليني  املثليات  ضد  للتمييز  التصدي  أجل  من  املوضوعة 

وحاميل  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي 

صفات الجنسني، بما يشمل تعميمها يف مناسبات عاملية لقطاع 

سويرسا،  دافوس،  يف  العاملي  االقتصادي  املنتدى  مثل  األعمال 

وحصولها عىل دعم 270 من أكرب الرشكات يف العالم.

عملنا يف مجال حقوق اإلنسان 

 35 997
شخصاً من ضحايا التعذيب يف 77 بلداً حصلوا 

عىل الدعم يف مجال إعادة التأهيل 

  8 594
شخصاً من ضحايا أشكال الرق املعارصة يف 23 

بلداً حصلوا عىل املساعدة 

 12
عنرصاً من عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم 

املتحدة للسالم، تضم 524 موظفاً 

  37
يف  نرشوا  اإلنسان  حقوق  شؤون  يف  مستشاراً 

إطار أفرقة األمم املتحدة القطرية 

دعمنا للتعاون فيما بني الدول األعضاء   

 39
إجراًء متعلقاً باملعاهدات: توقيعان؛ 19 

تصديقاً؛ 18 انضماماً 

 57
حكومة استضافت 84 زيارة للمكلفني بواليات 

يف إطار اإلجراءات الخاصة   

 133
تقريراً من تقارير الدول األطراف استعرض من 

قبل هيئات املعاهدات وقيام اللجنة الفرعية ملنع 

التعذيب بزيارة 7 دول أطراف 

  3 174
حقوق  آليات  الجتماعات  قدمت  رسمية  وثيقة 

االقتصادي  واملجلس  العامة  والجمعية  اإلنسان 

واالجتماعي
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أمايا بيال ماساكيزا تتحدث يف املناسبة التذكارية الرفيعة املستوى للجمعية 
حقوق  اتفاقية  العتماد  الثالثني  السنوية  الذكرى  بمناسبة  املعقودة  العامة 

الطفل )نيويورك، 25 أيلول/سبتمرب 2019( 

طفلة تقف قرب مدخل قاعة الجمعية العامة خالل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى الثالثني العتماد اتفاقية حقوق الطفل )نيويورك، 20 
ترشين الثاني/نوفمرب 2019( 

العتماد  الثالثني  السنوية  الذكرى  حلول   2019 عام  صادف 

مفروض  هو  بما  فيها  يُعرتف  التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

االتفاقية حق  للتفاوض. وتحمي  قابلة  لألطفال من حقوق غري 

جميع األطفال يف كل مكان يف أن يسلموا من ممارسات التمييز 

والعنف واإلهمال.

دولة قدمت 

تقريرا مرًة واحدة 

عىل األقل  

طفالً التقوا باللجنة يف 

إطار اجتماعات فريقها 

العامل قبل الدورات من 

عام 2008 إىل عام 

 2019

327

52

دولة طرفاً يف 

االتفاقية 

دولة طرفاً يف الربوتوكول 

االختياري امللحق باتفاقية 

حقوق الطفل بشأن اشرتاك 

األطفال يف املنازعات املسلحة 

دولة طرفاً يف الربوتوكول االختياري 

امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق 

ببيع األطفال وبغاء األطفال 

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

دولة طرفاً يف 

الربوتوكول االختياري 

امللحق باتفاقية حقوق 

الطفل املتعلق بإجراء 

تقديم البالغات 

196168176

46

دولة أعلنت عما يفوق 200 

تعهد بشأن 24 مادة من مواد 

االتفاقية يف إطار االحتفال 

بالذكرى السنوية  

196

إصدار نسخة ميرسة من 

االتفاقية لفائدة األطفال 

 بلغات األمم املتحدة الـ 

6 
تقريراً قدموا من قبل 

األطفال يف الفرتة املمتدة 

من 2009 إىل 2019

63

تقريراً من تقارير 

املجتمع املدني 

قدمت يف الفرتة من 

2009 إىل 2019 

1 592

 الذكرى السنوية الثالثون
 التفاقية حقوق الطفل
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املشاركة

واصلنا دعم العقد الدويل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، 

2011، جرى  عام  فمنذ  للزماالت.  برنامج  من خالل  وال سيما 

تمكني 83 زميال من 32 بلدا بفضل الربنامج، وقاموا بعد ذلك 

بأدوار أساسية يف الرتويج للعقد يف بلدانهم. 

املساءلة

يف  املعنية  الجهات  من  وغريها  للدول  دعمنا  تقديم  واصلنا 

االنتقالية  والعدالة  املساءلة  لتحقيق  عمليات  وتنفيذ  تصميم 

الضحايا  احتياجات  عىل  وتركز  السياق  خصوصيات  تراعي 

لضمان  األمن  قوات  مع  وعملنا  اإلنسان.  حقوق  إىل  وتستند 

احرتام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، وواصلنا تقلد 

العاملي  املتحدة  األمم  اتفاق  إطار  يف  العامل  الفريق  رئاسة 

لتنسيق مكافحة اإلرهاب املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

ضحايا  ودعم  اإلرهاب  مكافحة  سياق  يف  القانون  وسيادة 

اإلرهاب.

 مدربة حاصلة عىل تدريب خاص تعمل مع طفلني من ذوي اإلعاقة )ذوو االحتياجات الخاصة( يف فصل درايس شامل بمركز تعليم القراءة والكتابة والحساب 
)بوالوس، جيبوتي، 2018( 

تعزيز املساواة ومكافحة التمييز

قدم صندوق األمم املتحدة 

للتربعات لصالح الشعوب األصلية 

منذ إنشائه يف عام 1985 الدعم 

 ملشاركة أكثر من

2 500 
 شخص من الشعوب األصلية يف 

آليات األمم املتحدة لحقوق 

 اإلنسان 

15
قانوناً وطنياً اعتمدوا 

ملكافحة التمييز بجميع 

أشكاله 

270
رشكة أعلنت عن دعمها العلني 

ملعايري السلوك التي تتبعها األعمال 

التجارية يف التصدي للتمييز ضد 

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية 

وحاميل صفات الجنسني 

تدشني برنامج زمالة األمم 

املتحدة للمثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل الجنيس 

ومغايري الهوية الجنسانية 

وحاميل صفات الجنسني يف 

مجال حقوق اإلنسان  

قيام فريق الخرباء العامل املعني بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي 

 بإرسال 44 رسالة ادعاء ونداء عاجال لصالح أكثر من 

30 200 
ضحية

زيادة املشاركة وحماية الحيز املدني

7,6 ماليني 
من األتباع عرب منصات حقوق اإلنسان 

التابعة لألمم املتحدة عىل مواقع التواصل 

االجتماعي 

أكثر من 900 36  
زائر فريد ملوقع الفهرس العاملي لحقوق 

اإلنسان 

4,89 ماليني 
زيارة لصفحات املنشورات 

اإللكرتونية 

مناسبة جانبية للمجتمع املدني نظمت خالل دورات 

مجلس حقوق اإلنسان

481

من املنشورات وغريها من املواد مطبوعة أرسلت  

إىل 51 بلداً 

أكثر من 000 85 


