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ال بمقرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ااان  ،119/17الذي طلب فيه المجلس إلى األمانة
يقدَّم هذا التقرير عم ً

أن تقدم معلومات محدَّثة خطية سا اانوية عن عمليات قا ااندوق التبرعات الساع بالمسا اااعدة المالية والتقنية

في تنفيذ االسا ا ااتعرار الدوري العا ا ااامد وعن الموار .المتاحة لها وأعدت األمانة هذا التقرير بالتعا ا اااور م مجلس
أمناء قاندوق التبرعاتا م
ويقدم التقرير لمحة عامة عن التبرعات والنفقات حتى  31كانون األول./يسامبر 2020

(انظر الجدول  ،)1م بيان عمليات قاندوق التبرعات منذ تقديم التقرير السااب ( ،)1والنتائج المحرزة من خالل

مستلف األنعطة الممولة من الصندوق في عام 2020ا
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وطلب مجلس حقوق اإلنسا ا ااان في رار  17/6إلى األمين العام إنعا ا اااء قا ا ااندوق تبرعات خاع

بتقديم المسا اااعدة المالية والتقنية كي يوفر ،إلى جانب تليات التمويد المتعد.ة األطراص ،مصا ااد ًار للمسا اااعدة

المالية والتقنية لمعاونة البلدان في تنفيذ التوق ا ا ا ا ا اايات المنباقة من عملية االس ا ا ا ا ا ااتعرار الدوري الع ا ا ا ا ا ااامد،
بالتعااور م البلد المعني ومموافقتها وطلب المجلس في رار  21/16تعزيز قاندوق التبرعات وتفعيله من
أجد توفير مصا ا ا اادر للمسا ا ا اااعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان ،وال سا ا ا اايما أ د البلدان نموًا والدول الجزرية
الصا ا االيرة النامية ،في تنفيذ التوقا ا اايات المنباقة من اسا ا ااتعرار الحالة فيضاا وطلب المجلس أي ا ا ا ًا إنعا ا اااء

مجلس أمناء وفقاً لقواعد األمم المتحدةا

وأنعا قاندوق التبرعات الساع بالمسااعدة المالية والتقنية في تنفيذ االساتعرار الدوري العاامد
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في عام 2009ا وتقدم مفوض ا ا ااية األمم المتحدة الس ا ا ااامية لحقوق اإلنس ا ا ااان (المفوض ا ا ااية) المس ا ا اااعدة المالية
والتقنياة إلى الادول التي طلبال الادعم أو وافقال على تل ياه ،انطال ااً من رور القرار  1/5المؤمسا ا ا ا ا ا اس لياة
االس ااتعرار الدوري الع ااامد ،الذي أه ااار فيه المجلس إلى أن من أهداص االس ااتعرار تحس ااين حالة حقوق
اإلنس ا ا ااان على أرر الوا  ،والوفاء بالتزامات الدولة وتعضداتضا في مجال حقوق اإلنس ا ا ااان ،والنضور بقدرة
الدولة ومالمسا اااعدة التقنية المقدمة إليضا ،بالتعا اااور م الدولة المعنية ومموافقتضاا ون

المجلس أي ا ااً ،في

ذلك القرار ،على أن االستعرار الدوري العامد ينبلي أن يدمج على نحو تام منظو اًر جنسانياًا

ثان ا -عةل ات صلدوق التترعات
ألف -مجلس أملاء صلدوق التترعات
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إن أع ا ا ا ا ا اااء مجلس أمناء قا ا ا ا ا ااندوق األمم المتحدة للتبرعات من أجد التعاون التقني في ميدان

حقوق اإلنساان هم أي ااً أع ااء في مجلس أمناء قاندوق التبرعات الساع بالمسااعدة المالية والتقنية في
تنفيذ االس ااتعرار الدوري الع ااامد ،وهم م لَّفون بمضمة اإلها اراص على إ.ارة الص ااندو ينا وفي عام ،2020
كان المجلس يتألف من األع ا ا ا ا ا اااء التالية أس ا ا ا ا ا اامارهم أزيتا بيرار عور (جمضورية إيران اإلس ا ا ا ا ا ااالمية)

وسا ااانتياوو كوركوي ار  -كابيسا ااوت (الم سا اايك) ومورتن كياي روم (الدانمرك) وفاليريا لوتكوفسا ا ا (أوكرانيا)

وعينل الس ا اايدة بيرار عور في تذار/مار  2020لمدء المقعد
وإيزي س ا اااذرالند  -ت.ي (وانا) (رئيس ا ااة)ا ا
علد منصب الرئيس على أسا التناوب ،وتدوم فترة واليته
العاور الذي كانل تعلله لين ليم (ماليزيا)ا ويا َ
.ورتين على األ د من .ورات المجلسا ويقدم الرئيس تحديا ًا هفوي ًا سنوي ًا إلى مجلس حقوق اإلنسانا
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ويقدم مجلس األمناء ،بالتعااور الوثي م المفوضاية ،توجيضات ساياسااتية بعاأن عمليات قاندوق

التبرعات الساع بالمسااعدة المالية والتقنية لتنفيذ االساتعرار الدوري العاامد ،من أجد زيا.ة فعالية المساعدة
التقنية والدعم المالي المتاحين للدول في تنفيذ التوقاايات المنباقة من االسااتعرار الدوري العااامد وا ليات

الدولية األخرىا
__________
()1
2

A/HRC/44/19ا
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وتأثرت .ورات المجلس ،في عام  ، 2020بالقيو .المفروضا ا ااة على السا ا اافر الحتواء جائحة مرر

فيرو

كورونا (كوفيد)19-ا وفي هذا الصا ااد ،.طبقل أمانة المجلس انضجا مبتكرة لالضا ااطالع بأعمالضا ،بتنظيم
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وعقد مجلس األمناء .ورته الاالاة ععا ارة بالوسا ااائد اإللكترونية في  20أيار/مايو 2020ا وركزت

.ورات على اإلنترنل ،فتسنى إجراء منا عات .اخلية ومنا عات م هركاء رئيسيين في جمي مناط العالما

مداخالت مفوض ا ااة األمم المتحدة الس ا ااامية لحقوق اإلنس ا ااان ونائبة مفوض ا ااة األمم المتحدة الس ا ااامية لحقوق

اإلنسااان وكبار مويفي المفوضااية المعنيين في الدورة على تثار جائحة كوفيد 19-على معاااري المفوضااية

م الدول ،وعلى ما يجري إ.خاله من تعديالت ذات قا ا ا ا االةا وأحين مجلس األمناء علم ًا بجضو .التنسا ا ا ا ااي
المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة ،ب يا.ة األمين العام ،لتيساير تقديم رساائد وأها ال .عم منساجمة

ومنسا ااقةا ويحد .النداء الصا ااا.ر عن األمين العام في الو ل المناسا ااب ،في مجلس حقوق اإلنسا ااان في 24

هااباف/فبراير  ،2020بعنوان "أساامى التطلعات نداء للعمد من أجد حقوق اإلنسااان" ،جدول أعمال طموحاً
لتعبئة األمم المتحدة والمجتم الدولي لجعد احترام حقوق اإلنساان أم ًار وا ع ًا لكد هاس في كد بلد ،على
أن ي ون من مجاالت التركيز الرئيس ا ااي ة في هذا الص ا ااد .تحقي المس ا اااواة بين الجنس ا ااين ومس ا اااواة المرأة م

الرجد في الحقوقا
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وعقدت الدورة الرابعة ععارة لمجلس األمناء على اإلنترنل يومي  17و 18تعارين الااني/نوفمبر ،2020

من خالل مؤتمر عبر الفيديو اسات اافته لوند بالساويدا وفي الدورة ،اساتعرر أع ااء المجلس ونائبة مفوضاة

األمم المتحدة الس ا ااامية لحقوق اإلنس ا ااان والسبراء والع ا ااركاء األنع ا ااطة والمع ا اااري المقررة والمنفذة في جمي

المناط في سااياق جائحة كوفيد 19-ا وأهااارت نائبة المفوضااة السااامية إلى المذكرة التوجيضية العملية التي
قدرت منذ عضد ريب بعأن االستفا.ة القصوى من تلية االستعرار الدوري العامد على الصعيد القطري(،)2

وإلى االسا ااتعرار الدوري العا ااامد باعتبار أ.اة هامة للمعا اااركة على الصا ااعيد القطريا وأولي اهتمام خاع
لعمد مسا ااتعا اااري حقوق اإلنسا ااان الذين يسا اادون المعا ااورة التقنية إلى الدول في الميدان وفي تنفيذ المعا اااري

التي يدعمضا قندوق التبرعاتا
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ويت اامن أحدق تقرير ق ااا.ر عن رئيس مجلس أمناء ق ااندوق األمم المتحدة للتبرعات من أجد

التعاون التقني في ميدان حقوق اإلنسان

()3

معلومات عن أمالة جيدة على المعاركة في االستعرار الدوري

ومناء على طلب الدولا وواقد مجلس األمناء تقديم
العامد ومتابعة التوقيات ،من خالل التعاون التقني
ً
توجيضات سااياساااتية بضدص تحقي أ صااى حد من فعالية المساااعدة التقنية والدعم المالي المتاحين للدول في

تنفيذ التوقا اايات المنباقة من االسا ااتعرار الدوري العا ااامدا وتت ا اامن المذكرة التوجيضية العملية بعا ااأن االسا ااتفا.ة
القصااوى من تلية االسااتعرار الدوري العااامد على الصااعيد القطري ،التي اوضااعل مؤخ ًار اسااتناً.ا إلى نداء
األمين العام للعمد من أجد حقوق اإلنس ااان ،مع ااورة بع ااأن س اابد عمد كيانات األمم المتحدة على الص ااعيد

القطري على .عم التقدم الذي تحرز الدول في مجال حقوق اإلنسا ااان ،بدءًا بتنفيذ توقا اايات االسا ااتعرار الدوري

العامد المقبولة ،وعلى تحقي أهداص التنمية المستدامة ،بما فيضا الضدص  5المتعل بتحقي المساواة بين الجنسين

وتم ين المرأةا

باء -االستبدام االسترات جي لصلدوق التترعات
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أكملل تلية االس ااتعرار الدوري الع ااامد منذ إنع ااائضا جولتين من االس ااتعرار ،ه ااملتا اس ااتعرار

كد .ولة ع ا ااو في األمم المتحدةا ومدأت جولة االسا ااتعرار الدوري العا ااامد الاالاة في أيار/مايو ،2017

__________
()2

انظر www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_Practical_Guidance.pdfا

()3

A/HRC/46/70ا
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وأبدت الدول األع ا ا ا اااء اهتمام ًا متزايداً بعملية االس ا ا ا ااتعرار ونتيجة لذلك ،زا .متوس ا ا ا اان عد .توق ا ا ا اايات
االسا ا ااتع ارضا ا ااات في الجولة الاالاة زيا.ة كبيرةا ومنذ الجولة الاانية وما بعدها ،كان تركيز االسا ا ااتع ارضا ا ااات

ينص ااب بص اافة خاق ااة على تنفيذ التوق اايات المقبولة ،على النحو الذي ن

في رار 21/16ا
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عليه مجلس حقوق اإلنس ااان

وتبرز التوق اايات المنباقة من االس ااتعرار الدوري العا اامد ،باال تران م توق اايات هيئات المعاهدات

والم لفين بواليات في إطار اإلجراءات الساق ا ا ااة ،ه ا ا اريحة من الالرات السطيرة في مجال حقوق اإلنس ا ا ااان

على الصا ا ااعيد القطري ،ت ا ا اام التمييز والعنف ضا ا ااد المرأة وانتضاكات أخرى لحقوق المرأةا وتعا ا ااير إلى المجاالت
التي تحتاج إلى تعزيز من أجد تدعيم المؤساساات الوطنية لحقوق اإلنساان والقدرات الوطنية ،وتوطيد القدرة

على الصامو ،.وتضيئة بيئة مواتية الجتااق األساباب الجذرية النتضاكات حقوق اإلنساان وتؤثر من ثم تأثي ًار
و ائياًا إضافة إلى ذلك ،ترتبن هذ التوقيات ارتباطاً جوهرياً بأهداص التنمية المستدامةا
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وما برحل المفوضا ااية تدعم الدول في تنفيذ التوقا اايات المنباقة من االسا ااتعرار الدوري العا ااامد

بعا ا د كلي ،باال تران م توقا اايات تليات األمم المتحدة األخرى لحقوق اإلنسا ااان ،وال سا اايما باسا ااتسدام قا ااندوق
بناء على طلب الدولة
التبرعات الساع بالمسا اااعدة المالية والتقنية في تنفيذ االسا ااتعرار الدوري العا ااامدً ،
المعنية ومموافقتضاا

وتبذل المفوض ااية ص ااارى جضدها حتى ي ون الدعم الذي تقدمه في مجال المتابعة اس ااتبا ي ًا بقدر
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أكبر ومنضجيااً ومرك اًز على تحقي النتاائجا وفي كاد .ورة من .ورات الفري العااماد المعني بااالسا ا ا ا ا ا ااتعرار
الدوري العااامد ،عقدت المفوضااية على األ د اجتماعين إعالميين وير رسااميين ألع اااء الوفو .المعاااركة

في اس ا ا ااتعرار بلدانضاا وتضدص االجتماعات اإلعالمية إلى إعطاء الوفو .لمحة عامة عن عمليات المتابعة

وتدابير تنفيذ التوقاايات المنباقة من تليات حقوق اإلنسااان ،وال ساايما االسااتعرار الدوري العااامد ،وإطالع

المندومين على السيارات التي يتيحضا ق ا ا ااندوق التبرعاتا وفي عام  ،2020ومس ا ا اابب جائحة كوفيد ،19-عقدت
المفوضية اجتماعات إعالمية هسصية وير رسمية ،في ه د هجين و/أو بالوسائد اإللكترونية ،في .ورتي

الفري العامدا
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ومغية الدعوة إلى زيا.ة التنفيذ على الصا ا ااعيد الوطني ،وجضل مفوضا ا ااة األمم المتحدة السا ا ااامية لحقوق

اإلنساان انتبا الدول التي خ اعل الساتع ارضاات الجولة الاالاة إلى المجاالت التي تساتح اهتمامًا خاقاًا خالل

الس ا اانوات األرم والنص ا ااف حتى االس ا ااتعرار المقبد ،وعرض ا اال عليضا .عم المفوض ا ااية ومنظومة األمم المتحدة

فيما يتعل بتنفيذ التوق اايات وجضو .التكامد م تحقي أهداص التنمية المس ااتدامةا وتع ف المفوض ااية أي اًا على
اتعرضااة ،بدءًا بالتوقاايات التي
إعدا .مصاافوفات من التوقاايات المجمعة تجميعًا مواضاايحيًا بحسااب الدولة المسا َ
بلتضا الدولة موضا ااوع االسا ااتعرارا وترتبن التوقا اايات الوار.ة في المصا اافوفات بأهداص محد.ة من أهداص

التنمي ة المستدامةا إضافة إلى ذلك ،أعدت المفوضية قفحات رسوم بيانية تع س االتجاهات بين الجولتين

الااانياة والااالااة من حياو التوقا ا ا ا ا ا اياات المقبولاة ،بااعتباارهاا أ.وات ال تعني الادول بعاد اسا ا ا ا ا ا ااتعرار حااالتضاا

فحسب ،بد أي اً أ.وات لبرمجة أنعطة وكاالت األمم المتحدة وقنا.يقضا ومرامجضاا

بناء على طلب الدولة المعنية ومموافقتضا ،وتؤ.ي المفوضا ااية .ور
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وتقدَّم موار .قا اانا.ي التبرعات ً
مصا ا ا ا ا اادر للسبرة والدعم التقنيا ومالماد ،تا َع اد المقترحات المقدمة من الم اتب الميدانية التابعة للمفوض ا ا ا ا ااية

بالتع ا ا اااور م البلد المعني ومموافقتها وال يع ا ا ا د هذا المبدأ الحد األ.نى من المتطلبات فحس ا ا ااب ،بد يعزز

أي ا ًا أم ًار ضاروري ًا هو تولي زمام األمور على المساتوى الوطنيا ويع س تولي زمام األمور على المساتوى

الوطني رور االسا ا ااتعرار ،حيو تق المسا ا ااؤولية الرئيسا ا ااية عن تنفيذ التوقا ا اايات المنباقة من االسا ا ااتعرار

ومبا َ.إعالن باريس بعاأن فعالية المعونات ،وهو عامد أسااساي لنجار
الدوري العاامد على عات الدولة،
َ
أي مسعى للتعاون اإلنمائي واستدامتها
4
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ولزيا.ة الموضا ااوعية لدى النظر في المعا اااري المقترحة للحصا ااول على الدعم من قا ااندوق التبرعات،

اسا ااتندت المفوضا ااية في ارراتضا المتعلقة بالتمويد إلى خمسا ااة معايير مسا ااتمدة من اختصا ااقا ااات قا ااندوق

التبرعاتا إض ااافة إلى ذلك ،ذكرت المفوض ااية في كانون األول./يس اامبر  2020م اتبضا الميدانية المع اااركة

في التفاور على المقترحات التي يابتلى تمويلضا من قااندوق التبرعات بم.ماج المنظور الجنساااني ،تمعااي ًا
م رار مجلس حقوق اإلنساان  ،30/6وم مراعاة تأثير الجائحة وير المتناساب على المرأةا ونافذت جمي
بناء على طلبضا ،على المس ا ا ا ا اااعدة التقنية التي تقدمضا
المع ا ا ا ا اااري م الدول المعنية ،التي يم ن أن تعتمدً ،
الم اتب الميدانية التابعة للمفوضية ،أو التي يقدمضا مقر المفوضية مباهرةا

-1

تعزيز وتل يذ التوص ات الرئ س ة الةلتثقة من االستعراض الدورف الشامل
-17

أهار األمين العام ،في تقرير عن تعزيز إجراءات األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان بتعزيز

التعاون الدولي وأهمية الالانتقائية والحيا .والموضا ااوعية  ،إلى أن السا اانوات القليلة الماضا ااية ها ااضدت زخماً
جديداً من أجد التفاعد البناء والتعاوني في ميدان حقوق اإلنس ا ا ا ااانا وكان اعتما .خطة التنمية المس ا ا ا ااتدامة
()4

لعام  ،2030وإطالق عملية إق ااالر األمم المتحدة ،ومدء جولة االس ااتعرار الدوري الع ااامد الاالاة ،بماابة

عامد محفز للجضو .الوطنية التي تدمج حقوق اإلنسا ااان في تنفيذ خطة عام  2030ووايات ومؤها ارات أهداص
التنمية المستدامةا

-18

واز.ا .عد .التوقاايات المنباقة من عملية االسااتعرار الدوري العااامد من ب ا ععارات بالنساابة

للبلدان األولى التي خ ااعل لالسااتعرار إلى نحو  200توقااية لكد بلد في المتوساان في الجولة الاالاةا وعلى
الروم من كارة التاداخاد والتكرار ،تطرر هاذ الزياا.ة تحادياات أماام الادول على قا ا ا ا ا ا ااعياد التنفياذ ،باالنظر إلى

تراكم توقا اايات االسا ااتعرار الدوري العا ااامد على مر الزمن وفي ضا ااوء التزامات أخرى ،ماد تلك المتعلقة

بتوقيات هيئات المعاهدات واإلجراءات الساقة لمجلس حقوق اإلنسان وا ليات اإل ليمية لحقوق اإلنسانا
-19

ولذلك ،يجب أن يركز الدعم المقدم من قندوق التبرعات لتنفيذ التوقيات المنباقة من االستعرار

الدوري العامد على التوقيات الرئيسية ،بحيو يتسنى لضذا الدعم أن يسضم إسضاماً كبي اًر و.ائماً في التليير

على الصاعيد الوطنيا وتكتساي األسائلة الوار.ة أ.نا أهمية خاقاة في تحديد ما إذا كان ينبلي إنفاق موار.
قندوق التبرعات على مقترر لتنفيذ توقيات بعينضا قا.رة عن االستعرار الدوري العامد
(أ)

هد أهااارت هيئات المعاهدات والم لفون بواليات في إطار اإلجراءات الساقااة إلى المسااألة

(ب)

هد تتطاب التوقيات الوار.ة في المقترر م المجاالت التي أهارت إليضا المفوضة السامية

(ج)

هد سا اايسا ااضم تنفيذ المقترر في تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق اإلنسا ااان والتلييرات

().

هد سايساضم تنفيذ المقترر في تحساين التوفي بين الجضو .المبذولة في مجال حقوق اإلنساان

المواضيحية المعنية؟

في الرسالة التي أرسلتضا عقب االستعرار؟
في القوانين وفي الممارسة العملية؟

وتنفيذ وايات ومؤهرات أهداص التنمية المستدامة؟

وفي عام . ،2020عم ق ااندوق التبرعات المبا.رات التي ا ترحتضا الدول لتعزيز وتنفيذ التوق اايات الرئيس ااية
المنباقة من االستعرار الدوري العامدا

__________
()4
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إنشاء آل ات وطل ة للتل يذ واإلبالغ والةتابعة أو تعزيزها
ما فتئل الدول تنتضج على نحو متزايد نا اضج ًا هااملة وأكار فعالية واساتدامة إزاء اإلبالو والمعااركة
-20
ومتابعة التوق اايات من خالل إنع اااء نوع جديد من الضياكد الح ومية المعروفة با لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو

والمتابعةا وتعمد ا ليات الوطنية هذ بالتنس ااي م الو ازرات والضيئات الح ومية المتسصا اص ااة ،ماد م تب

اإلحصاء الوطني والبرلمان والق اء ،ومالتعاور م المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتم

المدنيا وفي عام . ،2020عم قندوق التبرعات المبا.رات التي ا ترحتضا الدول إلنعاء هذ ا ليات أو تعزيزهاا
-21

وطلب مجلس حقوق اإلنساان إلى المفوضاية ،في رار  30/42بعاأن تعزيز التعاون الدولي لدعم

ا ليات الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعة ،تنظيم معا ا ا اااورات إ ليمية لتبا.ل السبرات والممارسا ا ا ااات الجيدة المتعلقة

بمنع ا ا ا ا اااء وتطوير هذ ا ليات وتأثيرها على فعالية تنفيذ االلتزامات والتعضدات في مجال حقوق اإلنس ا ا ا ا ااانا

وس ا اايف ا ااي التمويد المقدم من ق ا ااندوق التبرعات للمع ا اااري الساق ا ااة بمنع ا اااء أو تعزيز تلية وطنية للتنفيذ

واإلبالو والمتابعة إلى تضيئة درات متواق االة لغبالو عن توق اايات االس ااتعرار الدوري الع ااامد وتنفيذها،

تمعا ااياً م القرار  ،30/42عندما تاسا ااتأنف المعا اااورات اإل ليمية ،حالما يسا ااما بذلك سا ااياق الصا ااحة العامة
على الصعيد العالميا

-3

و ع خطة لتل يذ التوص ات
.ول عديدة خطط ًا لتنفيذ التوقيات ،تدعمضا أحياناً برمجيات واعد بيانات تست يفضا و ازرة
ت
-22
تادير البرمجيااتا وتا م
جم هاذ السطن ،وأي واعاد بيااناات لادعمضاا ،في الحااالت المالى ،كاد التوقا ا ا ا ا ا اياات

الص ا ااا.رة عن ا ليات الدولية لحقوق اإلنس ا ااان تجميع ًا مواض ا اايحياً ،وترتبضا حس ا ااب األولوية ،وتحد .الجضات
ال عن الموار .ال اارورية ومؤه ارات اإلنجازا وخالل المنا عااات
المسااؤولة عن التنفيذ وإطا ًار زمني ًا للتنفيذ ،ف ا ً
العامة بعااأن االسااتعرار الدوري العااامد التي تاعقد في مجلس حقوق اإلنسااان ،تعرر الدول في كاير من
األحيان الممارسات الجيدة والسطوات الملموسة لتنفيذ التوقيات المنباقة من االستعراضاتا

-23

وس ا ا ااتس ا ا اااعد اعدة البيانات الوطنية لتتب التوق ا ا اايات التي وض ا ا ااعتضا المفوض ا ا ااية والمتاحة حاليًا

بالللات اإلس اابانية واإلنكليزية والروس ااية والعرمية والفرنس ااية ،مس اااعدة كبيرة في عمد ا ليات الوطنية للتنفيذ

واإلبالو والمتابعة ،وفي وض ا خطن تنفيذ التوقااياتا ويم ن بسااضولة مقارنة التوقاايات المجمعة بأهداص

التنمية المسا ا ا ا ا ا ااتدامة من أجد إيجا .أوجه ت زر وترابن بين مستلف أنعا ا ا ا ا ا ااطة المتابعة واإلبالو المتصا ا ا ا ا ا االة

باألهداص ومحقوق اإلنساانا ويم ن أي ا ًا أن تكون بماابة أ.وات مفيدة ألفر ة األمم المتحدة القطرية ،توجه
تقييماتضا القطرية المعا ا ا ااتركة وأطر األمم المتحدة للتعاون من أجد التنمية المسا ا ا ااتدامة والتفاعد م الجضات
الح ومية النظيرةا وخالل عام . ،2020عم قا ا ااندوق التبرعات مبا.رات ا ترحتضا الدول بعا ا ااأن خطن تنفيذ
متصلة بأهداص التنمية المستدامة و واعد البيانات اإللكترونيةا

-4

تعزيز قدرات أفرقة األمم الةتحدة القطرية
-24

إضااافة إلى تنفيذ التوقاايات المنباقة من االسااتع ارضااات الدورية العاااملة ،هناك طريقة أخرى من

طرائ الدعم تتماد في إ.راج هذ التوقا اايات في قا االب برامج أفر ة األمم المتحدة القطرية ،تلبي ًة لطلب ح ومة
ما الحصااول على هذ المساااعدةا ومف ااد يا.ة المنسااقين الم يمين ،يم ن تجساايد التوقاايات المقبولة على

نحو متزايد في التقييمات القطرية المعا ااتركة أو في أطر األمم المتحدة للتعاون من أجد التنمية المسا ااتدامة،

وفي وثائ التسطين والبرمجة لفرا.ى وكاالت األمم المتحدة وقانا.يقضا ومرامجضاا فمن هاأن هذ الممارساة

أن تس ا اااعد الدول على إحراز تقدم ملمو

التنمية المستدامةا

6

في تنفيذ التوق ا اايات ،وفي إعمال حقوق اإلنس ا ااان وتنفيذ أهداص
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و د وضعل المفوضية في منتصف تب/أوسطس  2020الصيلة النضائية للمذكرة التوجيضية العملية

بع ااأن االس ااتفا.ة القص ااوى من تلية االس ااتعرار الدوري الع ااامد على الص ااعيد القطري ،بالتعاون الوثي م

كيانات األمم المتحدة ،وهي متاحة بجمي الللات الرسا ا اامية للمنظمةا وتضدص المذكرة التوجيضية العملية إلى

تقديم المعااورة بعااأن الكياية التي يم ن بضا لكيانات األمم المتحدة على الصااعيد القطري أن تعااارك في عملية
االستعرار الدوري العامد لدعم التقدم الذي تحرز الدول في ميدان حقوق اإلنسان ،وتت من إهارة محد.ة

إلى قاندوق التبرعاتا وساتماد المذكرة التوجيضية العملية أ.اة إضاافية هامة لمسااعدة كيانات األمم المتحدة

في إ.ماج التوقاايات المتعلقة بحقوق اإلنسااان في تنفيذ أهداص التنمية المسااتدامة وأطر األمم المتحدة للتعاون

في مجال التنمية المساتدامة ،وفي زيا.ة تعاونضا ومسااعدتضا التقنيين للدول ،ومالتالي زيا.ة اساتسدام قاندوق
التبرعات في هذا المجال أي اًا

-5

تعزيز القدرات الترلةان ة على التل يذ
-26

أ ر مجلس حقوق اإلنس ااان في رار  29/35بال دور الحاس اام األهمية الذي ت ااطل به البرلمانات

في ترجمة االلتزامات الدولية إلى س ااياس ااات و وانين وطنيةا وطلب المجلس أي ا اًا إلى المفوض ااية أن تاعد  .ارس ااة
عن سبد تعزيز وتحسين أوجه الت زر بين البرلمانات وأعمال المجلس واستعراضه الدوري العامدا ويت من

التقرير الذي أاعد عن الد ارسا ا ااة( ،)5بناء على ذلك ،مجموعة من معا ا اااري المبا َ.بعا ا ااأن البرلمانات وحقوق
ً
اإلنسان ،تضدص إلى توجيه البرلمانات إلى إنعاء لجان برلمانية لحقوق اإلنسان وإلى ضمان فعالية أ.ائضاا

-27

وسا ا اايؤ.ي تعزيز .ور البرلمانات في ضا ا اامان االمتاال لاللتزامات في مجال حقوق اإلنسا ا ااان ،من

خالل مضامضا الر ابية والتعا اريحية والمضام المتعلقة بالميزانية ،إلى رف مس ااتوى تنفيذ التوق اايات المنباقة من

تليات حقوق اإلنسانا وتعمد المفوضية بنعاف على تدعيم .ور البرلمانات واللجان البرلمانية لحقوق اإلنسان في

عملية االس ا ااتعرار الدوري الع ا ااامد ،بطرق منضا حلقات ا لعمد أو المع ا اااورات اإل ليمية لتبا.ل الممارسا ااات
الجيدة في تنفيذ توق اايات االس ااتعرار الدوري الع ااامد ومتابعتضاا وواق االل المفوض ااية تنظيم أحداق على

اإلنترنل في عام  2020لتوعية البرلمانيين وتعزيز درتضم ومعاااركتضم في جمي مراحد عملية االسااتعرار

الدوري العا ا ا ا ا ااامد ،بالتعاون وال تنسا ا ا ا ا ااي الوثيقين م االتحا .البرلماني الدولي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية

والكومنولوا ووضااعل المفوضااية منذ عضد ريب مذكرة توجيضية بعااأن الدور المحد .للبرلمانيين بد عملية

االساتعرار الدوري العاامد وأثناءها ومعدها( ،)6بالتعاون الوثي م االتحا .البرلماني الدولي ،تكمد المذكرة
التوجيضية العملية بع ا ااأن االس ا ااتفا.ة القص ا ااوى من تلية االس ا ااتعرار الدوري الع ا ااامد على الص ا ااعيد القطري

ألقاحاب المصالحة ا خرينا ويم ن أن تساتفيد من األ.اة الجديدة أي ااً المعااري الحالية والمساتقبلية التي
يدعمضا قندوق التبرعات وتعارك فيضا البرلماناتا

ثالث ا -اللتائج التي تحققت بتل يذ األنشننننننطة التي صعةوا صننننننلدوق التترعات خال
عام 2020
-28

واف قا ااندوق التبرعات في عام  2020على تقديم مسا اااعدة مالية وتقنية لةنعا ااطة في إكوا.ور،

أورووواي ،الب ارزيد ،بليز ،بنلال.يش ،بوتان ،بيرو ،تركمانسااتان ،تونس ،جاماي ا ،جزر البضاما ،الجمضورية

الدوميني ية ،جمضورية الكونلو الديمقراطية ،جمضورية مولدوفا ،السنلال ،السو.ان ،سيراليون ،قرميا ،وينيا،

وينيا  -بيساو ،كمبو.يا ،كينيا ،ماليزيا ،مدوعقر ،منلوليا ،موريتانيا ،نيجيريا ،اليمنا وعلى ورار السنوات السابقة،
__________
()5

A/HRC/38/25ا

()6

انظر www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TIPs_Members_Parliament.pdfا
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ركز الصااندوق تركي اًز اسااتراتيجي ًا في عام  2020على مساااعدة الدول في تنفيذ التوقاايات الرئيسااية المنباقة
من االسا ا ااتعرار الدوري العا ا ااامد ،وإنعا ا اااء و/أو تعزيز ا ليات الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعة ،ووضا ا ا

خطن للتنفيذ و واعد بيانات متعلقة بالتوق ا ا اايات ،ف ا ا ا االً عن .عم أفر ة األمم المتحدة القطرية والبرلمانيين

في تنفيذ التوقياتا
-29

و د أثرت جائحة كوفيد 19-على تنفيذ عد .من تلك المعا ا ا اااري في الميدانا وأبللل مفوضا ا ا ااية حقوق

اإلنسان الدول المعنية بتلك المعاري بمرونتضا فيما يتعل بالنظر في أي تعديالت ضرورية تطلبضا البلدان،

وفق ًا ألولوياتضا الوطنية الجديدة في س ا ا ا ا ااياق الجائحة المتلير على الص ا ا ا ا ااعيد العالميا و د نو ش هذا النضج
واتاف عليه م أع اااء مجلس األمناء والمفوض ااة الس ااامية ونائبة المفوض ااة الس ااامية ،في االجتماعات التي

اعقدت على اإلنترنل في أيار/مايو وتعا ارين الااني/نوفمبر ،وناظمل باالها ااتراك م قا ااندوق األمم المتحدة
للتبرعات من أجد التعاون التقني في ميدان حقوق اإلنسا ا ا ا ااانا وعلى الروم من الصا ا ا ا ااعومات الناجمة عن جائحة

كوفيد ،19-نفذت الم اتب الميدانية للمفوضية والدول المعنية عدً.ا من األنعطة االستراتيجية المبينة أ.نا ،
بدعم من قندوق التبرعاتا
-30

ونس ا ا ا م تب المفوضا ا ااية القطري في كمبو.يا ،باسا ا ااتسدام الدعم المتار من قا ا ااندوق التبرعات،

تنسايقًا وثيقًا م ح ومة كمبو.يا إلطالق اعدة بيانات وطنية لتتب التوقاياتا وعقد م تب المفوضاية القطري،
على وجه السصا ا ااوع ،بدعم من المفوضا ا ااية في المقر والم تب اإل ليمي ،اجتماعاً إعالمياً إلكترونياً للجنة
الكمبو.ية لحقوق اإلنسا ااان ،وهي المؤسا اسا ااة الح ومية المسا ااؤولة عن الجضو .المبذولة في مجال حقوق اإلنسا ااان

في البلد ،بعااأن اسااتسدام اعدة البياناتا و دم الم تب القطري عرض اًا وافيًا عن اعدة البيانات وساابد إسااضامضا
في مسااعدة كمبو.يا في تتب تنفيذ التوقايات المتصالة بحقوق اإلنساان وفي إعدا .تقارير التنفيذ التي تقدمضا
الدولةا وعقب االهتمام الذي أبدته اللجنة الكمبو.ية لحقوق اإلنسا ااان ،دمل ح ومة كمبو.يا طلباً رس ا اامياً لتنظيم
تدريب إضافي على اعدة البياناتا
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ونظم م تب المفوضية القطري في كمبو.يا معاورات إلعدا .ور ة المنا عة بعأن تبسين إجراءات

تمليك أ ارض ا ااي المع ا اااع ،تع ا اااور فيضا م الو ازرات المعنية ومنظمات المجتم المدني التي تعمد على .عم

العاعوب األقالية ومنظمة العمد الدولية والبنك الدوليا ويت امن المعاروع النضائي ،الذي ينتظر موافقة السالطات

عليه ،المبا َ.الوار.ة في خطة عام  ،2030بما في ذلك المبا َ.العالمية لحقوق اإلنس ااان ،وعدم ترك أحد
خلف الركب ،وتعزيز المساواة بين الجنسين وتم ين المرأة ،ومن المقرر إقدار في مطل عام 2021ا
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وفي نيجيريا ،واقا ااد مسا ااتعا ااار ها ااؤون حقوق اإلنسا ااان ،بدعم من قا ااندوق التبرعات ،مسا اااعدة

السا االطات الوطنية في إقا ااالر نظام العدالة الجنائية ،وال سا اايما نظام السا ااجونا وجاءت هذ األنعا ااطة في

أعقاب المسا ا اااعدة السا ا ااابقة المتعلقة باعتما .انون إ امة العدالة الجنائية لعام  2015و انون .ائرة السا ا ااجون

لعام  ،2019اللذين يعا ا ا الن محور جضو .الح ومة الرامية إلى إقا ا ااالر نظام العدالة الجنائية ،من خالل تدابير
انونية ومؤسسية تستضدص إرساء إطار انوني وتليات مؤسسيةا

-33
كبير

واسا ااتفا.ت نيجيريا ،بدعم من قا ااندوق التبرعات ،من اجتماع مائدة مسا ااتديرة على اإلنترنل عقد

اة محاكم الدرجة العليا في منطقة العاقمة االتحا.ية ،ضم ررساء محاكم جمي الواليات الا ا ا ا ا 36

وممالي و ازرة العدل االتحا.ية الس ا ا ااتعرار مع ا ا ااروع التوجيه العملي المتعل بالعقومات لمحاكم منطقة العاق ا ا اامة
االتحا.يةا و.عم قاندوق التبرعات أي اًا عقد .ورة تقنية لمدة يومين لمويفي و ازرة العدل االتحا.ية والق ااة من
أجد التص ا اادي على مع ا ااروع التوجيه ،وعقد مؤتمر مة وطني بالوس ا ااائد اإللكترونية لمدة ثالثة أيام بع ا ااأن

إقا ا ا ا ااالر .ائرة السا ا ا ا ااجونا وحلل هذ األنعا ا ا ا ااطة محد حلقات عمد وطنية كان من المقرر سا ا ا ا ااابقاً عقدها

بح ااور األهااساع ،بساابب جائحة كوفيد 19-والتوجيه الح ومي الذي ين

بالوسائد اإللكترونيةا
8

على عقد جمي االجتماعات
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ومف ا ااد الدعم المقدم من المفوض ا ااية ،وض ا ااعل منطقة العاق ا اامة االتحا.ية واعتمدت التوجيه العملي

(المتعل بالعقومات) لمحاكم منطقة العاق ا اامة االتحا.ية ،الذي يوحد المبا َ.التوجيضية الس ا ااارية بع ا ااأن العقومات
ويت ا ا اامن األح ام وير االحتجازية ،على النحو المنص ا ا ااوع عليه في انون .ائرة الس ا ا ااجون لعام 2019ا
ونو ش التوجيه العملي ،عقب اعتما ، .في مؤتمر مة وطني. ،عمته المفوضاية أي ا ًا ،للمساااعدة في التوعية

بالجضو .المبذولة إلقاالر نظام العدالة الجنائية عمالً بالتوقايات المنباقة من االساتعرار الدوري العاامد،
ولتوليد زخم للتنفيذ على المستوى االتحا.ي وعلى مستوى الواليات والمستوى اإل ليميا

-35

وفي بيرو ،تم نل الح ومة ،بدعم من قا ااندوق التبرعات ،من بدء عملية وير مسا اابو ة إلها اراك

سال ح ومات إ ليمية بعاأن التوقايات المنباقة من االساتعرار الدوري العاامد وتحديد أساس الموافقة على
جداول األعمال اإل ليمية لتنفيذهاا وه ا ااملل العملية تعزيز درات تلية المنس ا ااقين المعيَّنين للمناط الس ا اال،

وتقديم ثالثة معااري خطن إ ليمية لحقوق اإلنساان ،لمناط أياكوتعاو وهوانكافيلي ا ولوريتو ،يساتند جميعضا

إلى توقاايات االسااتعرار الدوري العااامدا ومن المتو أن تواف و ازرة العدل وحقوق اإلنسااان ،بف ااد مساااهمة

قا ا ا ااندوق التبرعات ،على تلك المعا ا ا اااري من خالل أ.وات اإل.ارة اإل ليمية ،أي الق اررات اإل ليمية وتلية المتابعة،
استناً.ا إلى اعدة البيانات الوطنية لتتب التوقيات والفضر العالمي لحقوق اإلنسان ونظام وضعته الو ازرةا
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وعلى الروم من حاالاة الطوارَ الوطنياة النااجماة عن كوفياد ،19-التي أو عال بيرو في واحادة من

أس ا اوأ األزمات االجتماعية واال تصا ااا.ية والصا ااحية م نذ عقو ،.وعلى الروم من السا ااياق السا ااياسا ااي الحالي في

بيرو ،أطل البلد عملية إ ليمية لالس ا ا ا ااتعرار الدوري الع ا ا ا ااامد ،تركز على مناط أياكوتع ا ا ا ااو وكاخاماركا

وكوس ا ا ا ا ا و وهوانكافيلي ا ولوريتو وما.ري .ي .يو ا ونافذت عدة أنعا ا ا ا ااطة على اإلنترنل ها ا ا ا ااملل ما يلي
حلقات عمد نظمتضا الح ومة والم فوضا ااية للمويفين العموميين من المناط السا اال ،ومحامي الدفاع العام،
ومويفي المؤس اس ااات الوطنية لحقوق اإلنس ااان و.ورات تقنية للمويفين من المناط الس اال لمس اااعدتضم في

تحديد أهم التوقيات لكد منطقة وحلقة عمد م محفد المجتم المدني المعني باالستعرار الدوري العامد

والمؤساساة الوطنية لحقوق اإلنساانا وأتار التعاون م المناط  ،في إطار عملية مبتكرة ،فرقاة لح ومة بيرو

لتنفذ ،ألول مرة على الص ا ااعيد اإل ليمي ،البروتوكول المع ا ااترك بين القطاعات إلعدا .تقارير بيرو المقدمة إلى

نظم الحماية الدولية لحقوق اإلنسانا وكانل الموافقة على البروتوكول في عام  2020أي ًا نتيجة للدعم الممنور
من قااندوق التبرعات في الساانوات السااابقة ،و دمل المفوضااية مساااعدة تقنية مباه ارة في قااياوته والدعوة
إلى الموافقة عليها
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ونفذ م تب المفوضية الميداني في جمضورية مولدوفا ،بمساعدة من قندوق التبرعات في عام ،2020

ساالساالة من األنعااطة الرامية إلى المساااهمة في طريقة متكاملة ومتسااقة لتنفيذ التوقاايات المتعلقة بحقوق اإلنسااان
المنباقة من االس ااتعرار الدوري الع ااامد وهيئات المعاهدات واإلجراءات الساق ااة لمجلس حقوق اإلنس ااانا

واسااتجابل هذ األنعااطة الحتياجات مسااتعااارية الدولة في جمضورية مولدوفا وإ.ارة تنسااي حقوق اإلنسااان والحوار
االجتماعي التابعة لضا ،ونافذت بعاراكة متينة معضما ،وتؤ.ي هذ اإل.ارة أي ااً وييفة األمانة الدائمة لحقوق

اإلنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وهو ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعةا
-38

وتتماد النتائج الرئيسية التي تحققل في تعزيز معارص ومضارات المنسقين المعنيين بحقوق اإلنسان في

مجاالت الرقاد واإلبالو والمتابعةا وها لل سالسالة من حلقات العمد على اإلنترنل هااركل فيضا األمانة الدائمة

لحقوق اإلنس ااان مع اااركة كاملة عنص ا ًار أس اااس ااي ًا في هذا الص ااد.ا إض ااافة إلى ذلك ،وض ااعل األمانة الدائمة
لحقوق اإلنس ا ااان ،بدعم من مفوض ا ااية حقوق اإلنس ا ااان ،مبا َ.توجيضية بع ا ااأن تنفيذ التوق ا اايات الدولية من
جانب ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعةا وهذ المبا َ.التوجيضية هي أ.اة .عم منضجية للمنسا ا ا ااقين المعنيين

بحقوق اإلنسا ا ا ااان ،بمن فيضم المنسا ا ا ااقون المعيَّنون حديااً ،وتسا ا ا اااعد في فضم ا ليات الدولية والوطنية القائمة
المعنية برقد تنفيذ التوقيات واإلبالو عنها
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وأاطلقال ااعادة البيااناات الوطنياة لتتب التوقا ا ا ا ا ا اياات في ح وماة جمضورياة مولادوفاا بااعتباارهاا أ.اة

لمسا ا اااعدة ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعة في تحسا ا ااين التسطين لتنفيذ التوقا ا اايات المتعلقة بحقوق

ال عن تحديد أولويات
اإلنسا ااان وتتبعه ورقا ااد واإلبالو عنها ومذلك ايكفد فضم أف ا ااد للتحديات الرئيسا ااية ،ف ا ا ً
النضور بتنفيذ خطة العمد الوطنية لحقوق اإلنس ااان والتوق اايات المتعلقة بحقوق اإلنس ااانا وعقدت األمانة

الدائمة لحقوق اإلنس ااان اجتماعاً تع اااورياً ه ااامال بع ااأن مس ااتوى تنفيذ خطة العمد الوطنية لحقوق اإلنس ااان،

بدعم وتوجيه من م تب المفوضية في جمضورية مولدوفاا
-40

ووضا ااعل خريطة طري لغجراءات المترابطة المنباقة من خطة العمد الوطنية لحقوق اإلنسا ااان،
ا

ووايات ومؤه ا ارات أهداص التنمية المسا ااتدامة ،وتوقا اايات االسا ااتعرار الدوري العا ااامد وهيئات المعاهدات

واإلجراءات الساقااة لمجلس حقوق اإلنسااان ،بغية .عم األمانة الدائمة لحقوق اإلنسااان في جمضورية مولدوفا في

مستلف األنعطةا وأم ن تحسين رقد التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات المتوخاة في خطة العمد واإلبالو عنه
من خالل المنضجية اإلطارية بع ااأن وس ااائد ومص ااا.ر المعلومات المتعلقة بجم البيانات للتحق من مدى إنجاز
المؤهرات القائمة على النتائج في خطة العمد ،وهي منضجية اوضعل بدعم من قندوق التبرعاتا
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و دم فري المفوضا ااية في ق ا ارميا ،بدعم من قا ااندوق التبرعات ،المسا اااعدة االسا ااتعا ااارية والتقنية

إلعدا .ثالثة تقارير لمنتصاف المدة عن حالة البلد للجولة الاالاة من االساتعرار الدوري العاامد ،بمعااركة

جمي الممالين المعنيين للو ازرات والسالطة الق اائية والبرلمان عبر ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعةا

و.عمل المفوضا ا ا ااية أي ا ا ا اًا إعدا .تقرير منظمات المجتم المدني لمنتصا ا ا ااف المدة ،بتوفير المعلومات والبيانات

الوار.ة من  14منظمة وها ا ا ا ااب ة تابعة للمجتم المدني عبر منصا ا ا ا ااة المنظمات المعنية بالتعاون م تليات األمم
المتحدة لحقوق اإلنساان ،مساتسدمة في ذلك مؤهارات حقوق اإلنساان ل يا

التقدم المحرزا ومالماد ،أقادر

فري األمم المتحدة القطري في ق ا ا ارميا تقرير لمنتص ا ا ااف المدة ،الذي يت ا ا اامن إس ا ا ااضامات جمي وكاالت األمم
المتحدة وقنا.يقضا العاملة في قرمياا
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وا دم .عم إضافي إلى ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعة بضدص تعزيز درة مؤسسات الدولة

على رقد تنفيذ التوقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان واإلبالو عنه ،ورمن هذ التوقيات بسطة عام 2030
ومأهداص التنمية المسا ا ا ا ااتدامةا ونتيجة لذلك ،اوضا ا ا ا ااعل خطة التنفيذ الوطنية ،التي لم تاعتمد بعد وتعا ا ا ا اامد
مواقلة تنفيذ التوقيات الا  ،175بما فيضا التوقيات المتعلقة بتحقي المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق

المرأة ،التي اعتامدت في سا ااياق الجولة الاالاة من االسا ااتعرار الدوري العا ااامد لص ا ارمياا وفي الرم األخير

من عام  ،2020تعاون فري المفوض ااية في ق ارميا تعاوناً وثيق ًا م و ازرة حقوق اإلنس ااان واأل ليات والحوار
االجتماعي المنعأة حديا ًا ،والتي ستاسند إليضا مسؤولية رقد تنفيذ التوقيات واإلبالو عنها
-43

وفي أوروووايَّ ،
تحق هدص هام ،على الروم من تأجيد بعض األنعااطة المقررة لعام  2020إلى

عام  2021بس اابب جائحة كوفيد19-ا واس ااتاسدم ق ااندوق التبرعات لدعم ا لية الوطنية للتنفيذ واإلبالو والمتابعة

في فترتضااا االنتقاااليااة خالل العااام األول من تعيين اإل.ارة الح وميااة الجاادياادة في البلاادا وفي تذار/مااار ،2020

وعينل سلطات جديدة لتنسي ا لية الوطنية في و ازرة السارجيةا
تولل ح ومة جديدة مضامضا ا
-44

و.عم قندوق التبرعات تسليم ا لية المسؤولية عن وحدة نظام الرقد المعني بالتوقيات الدولية

وعملية تعيين المنس ا ا ااقين الجد .الذين يمالون المؤس ا ا اس ا ا ااات العامة للفترة 2025-2020ا وفي عام ،2020
ا.رمب المنسا ااقون الجد .ومنسا ااقو نظام الرقا ااد المعني بالتوقا اايات الدولية على مواضا ااي ماد نظام الحماية
العا اااملة ،والتوقا اايات المقدمة إلى أورووواي ،وأ.اء نظام الرقا اادا وفي تعا ارين األول/أكتومر ،ناظمل .ورة
تدريبية بعااأن تلية الحماية العاااملة ،في إطار التدريب من أجد بناء درات المنسااقينا و د بدأ نظام الرقااد

المتكامد الجديد العمد بالفعد على مساعدة الدولة في تقديم تقريرها المقبد لمنتصف المدة في عام 2021ا
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رابع ا -الو ع الةالي لصلدوق التترعات
الجدول 1

ب ان اإليراصات والل قات لل ترة من  1كانون الثاني/يلاير إلى  31كانون األو /صيسةتر 2020

(بدوالرات الواليات المتحدة)
أوالً -اإليرا.ات
التبرعات الوار.ة في عام 2020

346 597,13

م اسب وخسائر أسعار الصرص
التعضدات بالتبرع الوار.ة في عام 2019

تعضد من سنلافورة

إيرا.ات م
متنوعة وإيرا.ات االستامار
مجةوع اإليراصات

466,12
–
20 763,34
367 826,59

ثانياً -النفقات
تكاليف المويفين

317 975,13

تكاليف المويفين األخرى (أتعاب السبراء االستعاريين وتكاليف سفرهم)

67 056,23

سفر المويفين والسبراء االستعاريين

786,64

سفر الممالين أو المعاركين في االجتماعات والحلقات الدراسية

()5 647,59

السدمات التعا دية

64 517,17

تكاليف التعليد العامة والتكاليف المباهرة األخرى

21 881,24

المعدات والمركبات و ط األثاق
م
المنا (<. 50 000والر) والزماالت

–
()13 218,62

تكاليف .عم البرامج (وير المباهرة)

58 973,51

مجةوع الل قات
تسويات ن قات السلة السابقة (تصف ة االلتزامات)

–

صافي زياصة (نقص) اإليراصات عن الل قات لل ترة الةحدصة

()144 497,12

الرصيد االفتتاحي في  1كانون الثاني/يلاير 2020

2 352 992,80

التترعات الةستحقة القبض غير الةدفوعة (ال ترة السابقة )2019-2017

()105 000,00

التترعات الةستحقة القبض غير الةدفوعة في عام 2020

–

مجةوع رصيد الصلدوق في  31كانون األو /صيسةتر 2020
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512 323,71

2 208 495
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الجدول 2

التترعات الةقدمة إلى صلدوق التترعات البال بالةساعدة الةال ة والتقل ة في تل يذ االستعراض الدورف

الشامل ،ملذ إنشاء الصلدوق حتى  31كانون األو /صيسةتر 2020

(بدوالرات الواليات المتحدة)
الجضة المانحة

التبرعات

فترة السلتين 2009-2008

كولومبيا

40 000

االتحا .الروسي

450 000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا العمالية

45 326

فترة السلتين 2011–2010

ألمانيا

148 148

الملرب

500 000

االتحا .الروسي

200 000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا العمالية

133 707

فترة السلتين 2013–2012

أستراليا

387 580

ألمانيا

475 664

كازاخستان

9 975

النرويج

849 114

فترة السلتين 2015–2014

ألمانيا

242 844

كازاخستان

53 890

هولندا

30 000

النرويج

601 733

عمان

10 000

فترة السلتين 2017–2016

12

فرنسا

22 753

ألمانيا

221 631

كازاخستان

10 000

النرويج

475 367

باراوواي

3 000

جمضورية كوريا

50 000

المملكة العرمية السعو.ية

150 000

إسبانيا

111 485

اإلمارات العرمية المتحدة

100 000
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التبرعات

الجضة المانحة
2018

فرنسا

23 229

ألمانيا

124 224

النرويج

357 270

باكستان

3 000

جمضورية كوريا

50 000

االتحا .الروسي

200 000

المملكة العرمية السعو.ية

70 000

سنلافورة

5 000

إسبانيا

56 818

2019

جمضورية كوريا

50 000

المملكة العرمية السعو.ية

75 000

إسبانيا

27 352

باكستان

3 000

2020

فرنسا

128 807

الضند

100 000

كازاخستان

10 000

باكستان

5 000

جمضورية كوريا

50 000

سنلافورة

5 000

مجةوع
-45

6 924 591

ومنذ إنعاااء قااندوق التبرعات في عام  2009وحتى نضاية عام  ،2019دمل . 18ولة تبرعات

مالية ،هي االتحا .الروساي ،إسابانيا ،أساتراليا ،ألمانيا ،باراوواي ،باكساتان ،جمضورية كوريا ،سانلافورة ،عمان،

فرنس ا ا ا ا ااا ،كازاخس ا ا ا ا ااتان ،كولومبيا ،الملرب ،المملكة العرمية الس ا ا ا ا ااعو.ية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا العمالية ،النرويج ،الضند ،هولندا (انظر الجدول )2ا

ويعا ا د توطيد األسا ااا المالي لصا ااندوق التبرعات اتجاه ًا إيجابي ًا ،وياظضر األهمية المت ازيدة التي
-46
توليضا الدول لتنفيذ التوق اايات المنباقة من االس ااتعرار الدوري الع ااامد وتلقي الدعم المسصا ا أل.اء تلك
المضمةا وإن اسا ا ااتمرار التبرعات للصا ا ااندوق وتوسا ا ااي

اعدة المانحين عنص ا ا اران حاسا ا اامان لمواقا ا االة تعزيز

اس ا ااتدامة التعاون التقني المتص ا ااد باالس ا ااتعرار الدوري الع ا ااامد على المدى الطويد ،سا ا اواء خالل الجولة

الاالاة من االس ا ااتعرار أو خالل جوالت االس ا ااتعرار المقبلة ،خاق ا ااة م مراعاة الزيا.ة في المع ا اااري المتو عة

لعام 2021ا

GE.21-05649
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خامس ا -االعتبارات اللوائ ة
-47

ذكر األمين العام ،في تقرير عن تعزيز إجراءات األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنس ااان بتعزيز

التعاون الدولي وأهمية الالانتقائية والحيا .والموض ا ااوعية  ،أن زيا.ة التركيز على متابعة وتنفيذ التوقا اايات
()7

المقدمة من تليات حقوق اإلنسااان تتيا لمنظومة األمم المتحدة فرقااة لمزيد من التفاعد م الدول األع اااءا
وينبلي أن تس ا ااتند المس ا اااعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنس ا ااان إلى هذ التوق ا اايات وأن تاقدَّم في إطار من
التعاون والع اراكة األوث م الدول األع اااء والمؤس اسااات الوطنية لحقوق اإلنسااان والمنظمات وير الح ومية

وا ليات اإل ليمية لحقوق اإلنسان ومنظومة األمم المتحدة األوس نطا ًاا

وتا َع اد التوقايات المنباقة من تليات حقوق اإلنساان ،خاقاة توقايات االساتعرار الدوري العاامد
-48
التي تقبلضا الدولة المعنية ،من أف ااد المداخد لمع اااركة منظومة األمم المتحدة برمتضا على الص ااعيد الوطنيا

وإن تنفيذ خطة عام  ،2030ورمطضا بتوق ا ا ا اايات االس ا ا ا ااتعرار الدوري الع ا ا ا ااامد ،ليم ن األمم المتحدة من
مس اااعدة الدول على تحقي نتائج ملموس ااة من حيو التقدم في مجال حقوق اإلنس ااان وفي أهداص التنمية كليضما،

م إيالء الضدص المتماد في تحقي المساواة بين الجنسين اهتماماً خاقاًا

وذكرت مفوض ا ا ااة األمم المتحدة الس ا ا ااامية لحقوق اإلنس ا ا ااان ،في تقريرها عن تنفيذ وتعزيز التعاون
-49
()8
الدولي في ميدان حقوق اإلنس ااان  ،بأن حلقة النقاش الرفيعة المس ااتوى بع ااأن تعميم مراعاة حقوق اإلنس ااان

د أه ا ا ااارت إلى أن منظومة األمم المتحدة توجد في وضا ا ا ا جيد يم نضا من العمد على المس ا ا ااتوى القطري لدعم

جضو .التنفيذ التي تبذلضا الدول األع ا ا اااء من خالل اسا ا ااتسدام التوقا ا اايات المقبولة المنباقة من االسا ا ااتع ارضا ا ااات
الدورية العاملةا

وأبرز األمين العام ،في ندائه للعمد من أجد حقوق اإلنس ا ا ااان ،أهمية توق ا ا اايات االس ا ا ااتعرار الدوري
-50
العااامد للنضور بتنفيذ خطة عام 2030ا وهااج على أن تاسااتسدم تليات حقوق اإلنسااان اسااتسداماً كامالً،

بما في ذلك االس ا ااتعرار الدوري الع ا ااامد ،للمس ا اااهمة في تحقي أهداص التنمية المس ا ااتدامةا وطلب أي ا ا ًا
االسا ااتفا.ة على نحو أف ا ااد من نتائج عمليات االسا ااتعرار الدوري العا ااامد في التسطين اإلنمائي الوطني

وفي المتابعة واإلبالو ،بما فيضا النتائج المتعلقة بتنفيذ األهداص ،وفي إعدا .االستعراضات الوطنية الطوعية
ذات الصالةا واعتَبر أي ا ًا تحقي المسااواة بين الجنساين ومسااواة المرأة م الرجد في الحقوق من المجاالت
الحاسمة لعمد األمم المتحدةا

-51

والمعاورة المقدمة من المفوضاية إلى الدول أثناء خ اوعضا للجولة الاالاة من اساتع ارضاضا ،بعرر

الدعم عليضا من المفوضا ا ية أو منظومة األمم المتحدة ،تحل يا.ة المنسا ااقين الم يمين المعنيين ،باالها ااتراك

م مصا اافوفات التوقا اايات المجمعة تجميعًا مواضا اايحيًا والمرتبطة بأهداص محد.ة من أهداص التنمية المسا ااتدامة،
ف االً عن إعدا .ق اافحات الرس ااوم البيانية ،هي أ.وات مبتكرة تضدص إلى تيس ااير جضو .المتابعة التي تبذلضا
الدول ،بالتعاون الوثي م أقحاب المصلحة الوطنيين والعركاء الدوليين ومنظومة األمم المتحدة .اخد البلدا

-52

إض ا ااافة إلى ذلك ،أق ا اادرت المفوض ا ااية المذكرة التوجيضية بع ا ااأن إه ا اراك المؤس ا اس ا ااات الوطنية لحقوق

اإلنسا ااان والمجتم المدني على الصا ااعيد القطري في سا ااياق االسا ااتعرار الدوري العا ااامد  ،بالتعاون الوثي م
()9

التحالف العالمي للمؤساسااات الوطنية لحقوق اإلنسااان والمنظمة وير الح ومية اإلعالم عن االسااتعرار الدوري

العاامد ،،والمذكرة التوجيضية بعاأن الدور المحد .للبرلمانيين بد عملية االساتعرار الدوري العاامد وأثناءها ومعدها،
التي أاعدت بالتعاون م االتحا .البرلماني الدوليا وفي عام  ،2021ساتتار على الصافحة العاب ية الرئيساية
لالس ااتعرار الدوري الع ااامد  .ارس اةا ،من إعدا .خبير اس ااتع اااري .ولي ،عن الممارس ااات الجيدة الناه اائة عن

__________
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A/72/351ا
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A/HRC/41/25ا

()9

انظر www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/Tips_21Sept2020.pdfا
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عملية االساتعرار الدوري العاامدا وهذ الد ارساة أ.اة إضاافية لتحديد وتعزيز الممارساات الجيدة فيما يتعل بتنفيذ
التوقا ا اايات المنباقة من االسا ا ااتعرار الدوري العا ا ااامد على الصا ا ااعيد الوطني ،وأها ا ا ال التعاون الفعالة للنضور
بحقوق اإلنسان بين الح ومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتم المدنيا

-53

وتعا ااج المفوضا ااية على وجه السصا ااوع المنسا ااقين الم يمين وأفر ة األمم المتحدة القطرية على

ض اامان أن تدمج التوق اايات المجمعة ،بما فيضا التوق اايات المتعلقة بتحقي المس اااواة بين الجنس ااين وإعمال

حقوق المرأة ،في أطر األمم المتحدة للتعاون من أجد التنمية المس ااتدامة المو عة على الص ااعيد القطري وأن

تص ا اابا جزءًا من جضو .تنفيذ أهداص التنمية المس ا ااتدامةا ويت ا اامن التوجيه الجديد بع ا ااأن إطار عمد األمم
المتحدة للمسااعدة اإلنمائية اعتراف ًا بأن التوقايات المنباقة من تليات حقوق اإلنساان أسااساية لتحقي أهداص

التنمية المساتدامةا وتاعد توقايات االساتعرار الدوري العاامد المقبولة مدخالً هاماً يحظى على نحو متزايد
باعتراص المفوضية وم ية كيانات منظومة األمم المتحدةا

-54

وتضدص المذكرة التوجيضية العملية الص ااا.رة مؤخ اًر بع ااأن االس ااتفا.ة القص ااوى من تلية االس ااتعرار

الدوري العاامد على الصاعيد القطري ،التي أعدتضا المفوضاية ،إلى تقديم المعاورة العملية بعاأن الكياية التي

يم ن بضا لكيانات األمم المتحدة على الصا ااعيد القطري أن تعا ااارك في عملية االسا ااتعرار الدوري العا ااامد
لدعم الدول في إحراز تقدم في مجال حقوق اإلنساان ،بدءًا بتوقايات االساتعرار الدوري العاامد المقبولةا

وسااتصاابا المذكرة التوجيضية العملية ،التي تت اامن إهااارة إلى ق اندوق التبرعات والمتاحة بالللات الرساامية

السا ا ا ا اال لةمم المتحدة ،أ.اة هامة لمعاونة كيانات األمم المتحدة في مسا ا ا ا اااعدتضا التقنية المقدمة إلى الدول،

ومن المتو أن تزيد من استسدام قندوق التبرعات ،بالنظر إلى تكاثر الطلبات الوار.ة من الدول وتزايد عمد
األمم المتحدة .اخد البلدان في ذلك المجالا

وياتوخى أن يدعم قا ا ا ااندوق التبرعات في عام  2021ما ال يقد عن  27معا ا ا ااروعاً في بلدان في
-55
مناط أفري يا واألمري تين وتساايا والمحين الضا َ.وأوروما وتساايا الوسااطى والعاارق األوساان وهاامال أفري يا،
تمعااي ًا م االتجا المتصاااعد الذي لوح في الساانتين الماضاايتين فيما يتعل بالمقترحات الوار.ة من الدول،
وعقب إحدى التوقا ا ا اايات الرئيسا ا ا ااية التي دمضا مجلس األمناء إلى مفوضا ا ا ااية حقوق اإلنسا ا ا ااان ،وهي زيا.ة

رار مجلس حقوق اإلنس ااان . ،30/6عي

اس ااتسدام ق ااندوق التبرعاتا وفي نضاية عام  ،2020وتمع ااي ًا م
ررسا اااء الم اتب الميدانية للمفوضا ااية إلى االهتمام بوجه خاع بم.ماج منظور جنسا اااني عند منا عا ااة المقترحات
التي سايدعمضا قاندوق التبرعات م الدول ،م مراعاة تأثير جائحة كوفيد 19-وير المتناساب على المرأةا

وستعيد المفوضية التفكير باستمرار في رريتضا االستراتيجية لدعم المتابعة وستنعطضا بمعورة مجلس األمناء ،من

أجد زيا.ة الفعالية في توجيه الدعم المقدم إلى الدول في جضو.ها الرامية إلى تنفيذ توقا اايات االسا ااتعرار الدوري
العامد المقبولة على األ دا

-56

وتكرر المفوضا ااية تأكيد أهمية معا اااركة المؤسا اسا ااات الوطنية لحقوق اإلنسا ااان ومنظمات المجتم

المدني األخرى بنعاااف في عمليات المتابعة ،وسااتسااعى جاهدة إلى اسااتكعاااص الساابد التي يم ن من خاللضا

لضذ الجضات المعنية أن تستفيد أي ًا استفا.ة مباهرة أو وير مباهرة من قندوق التبرعات ،عن طري المعاركة

في برامج التعاون والمس ا اااعدة التقنيين للدول المعنية ،ومن ثم توس ا ااي العا ا اراكات واالس ا ااتسدام االس ا ااتراتيجي
لصندوق التبرعاتا
-57

إضا ا ااافة إلى أه ا ا ا ال التعاون بين العا ا اامال والجنوب ومين بلدان الجنوب ،من األهمية بم ان

توق ا ااية الدول بالنظر في االس ا ااتسدام المنضجي للمس ا اااعدة اإلنمائية الرس ا اامية التي تقدمضا .عم اً لتنفيذ
التوقايات التي تقبلضا الدولة وينطب هذا بصافة خاقاة على البلدان ذات األولوية لب رامجضا الساقاة

بالمساعدة اإلنمائيةا
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