
تجدون معلومات أكثر عن الفهرس العالمي لحقوق 
االنسان وأهداف التنمية المستدامة هنا: 

ht tps://uhri.ohchr.org/ar/sdgs
 

كيف يربط أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة عملهم بخطة 
2030؟

 
: لمعرفة ذلك زوروا

. t inyur l .com/SP-2030 
 

عمل اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة بجائحة 
كورونا-١٩:

 
COVID-19 and special procedures

 
COVID-19 and Treaty Bodies

العراق
٢ ٠ ٢ ١ ي  ع و ط ل ا ي  ن ط و ل ا ض  ا ر ع ت س ال ا

إن من المهم متابعة سير التقدم والتعلم من بعضنا
البعض من خالل عرض الممارسات الجيدة في هذه
األوقات غير المسبوقة في ظل الوباء العالمي، والذي
يهدد التقدم في خطة عام 2030 ويعّرض مجموعة واسعة

من حقوق اإلنسان للخطر.
 

إن االستعراضات الوطنية الطوعية (VNRs) هي طريقة
لتسليط الضوء على الممارسات والسياسات التي أثبتت
فعاليتها في بناء القدرة على الصمود، وفي معالجة
عدم المساواة والتمييز، والتي تساعد على ضمان عدم
تخلف أحد عن الركب، بما في كجزء من االستجابة

والتعافي من جائحة كورونا-١٩.
 

توفر المفوضية السامية لحقوق االنسان األدوات
والُنهج التي يمكن أن تساعد في دمج معلومات
وتحليالت حقوق االنسان القائمة على االستعراضات
الوطنية الطوعية. يمكن لهذه األدوات أن تساعد في
وضع األشخاص والحقوق في قلب تقارير المراجعة
الوطنية الطوعية، ويمكنها المساعدة في توجيه رصد
التقدم الوطني، وتحديد نقاط التسريع والمفاضالت
لكون النهج القائم على الحقوق محورا في االستجابة
لجائحة كورونا-١٩ وفي تنفيذ خطة عام 2030 وتعهدها

بعدم تخلف أحد عن الركب.

تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن عمل اآلليات الدولية
لحقوق اإلنسان مع روابط لصفحات الدول ذات الصلة.
يمكن أن تزيد هذه المعلومات من ربط التقارير عن
أهداف التنمية المستدامة مع الحقوق المقابلة لها
. يمكن أن (مثل: الحق في المياه والصحة واإلسكان)
تساعد أيًضا في تحديد المجموعات المعرضة لخطر التخلف
عن الركب، واألبعد في التخلف عن الركب، والطرق
الفعالة لمعالجة وضعهم. توفر الصفحة الثانية من هذه
الوثيقة روابط لإلرشادات ذات الصلة بشأن المشاركة
واإلدماج، وجمع البيانات، وطرق الربط المنهجي بين خطة

عام 2030 وعمليات متابعة حقوق اإلنسان.
 

لقد عملت أيًضا المفوضية السامية لحقوق االنسان
واآلليات الدولية لحقوق االنسان على وضع إرشادات تخص
جائحة كورونا-١٩ حول قضايا وحقوق وفئات سكانية
معينة، والتي يمكن أن تساعد في تقييم المخاطر
والفجوات والتقدم المحرز، وكذلك تساعد في رسم
طريقة إلعادة بناء مجتمعات أفضل وأكثر اخضراًرا

ومساواة وأكثر عدًال.
 

يمكنكم الوصول الى هذه اإلرشادات هنا:
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx    

ن ا س ن ال ا ق  و ق ح ل ة  ي ل و د ل ا ت  ا ي ل آل ا

تتضمن التقارير الخاصة بآليات حقوق االنسان (اإلجراءات
الخاصة، وهيئات المعاهدات واالستعراض الدوري
الشامل) ثروة من البيانات والمعلومات ذات الصلة
باالستجابة والتعافي من جائحة كورونا-١٩ وبتنفيذ خطة

عام ٢٠٣٠.
 

وضعت أدناه أهم المعلومات القطرية ذات الصلة منذ
اعتماد خطة عام 2030. كما يمكنكم العثور على مزيد من
المعلومات في الفهرس العالمي لحقوق اإلنسان
"قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق اإلنسان على
اإلنترنت"، والتي تجمع التوصيات من جميع آليات حقوق
اإلنسان لكل دولة وتسمح بالبحث فيها من خالل أهداف
التنمية المستدامة وغاياتها والمجموعات المتأثرة و /

أو مواضيع حقوق االنسان.
ة  ص ا خ ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ت ا ا د ه ا ع م ل ا ت  ا ئ ي ه

ل م ا ش ل ا ي  ر و د ل ا ض  ا ر ع ت س ال ا

منذ ٢٠١٦، زار العراق خبراء مختصون بشؤون المشردين 
داخليا واألقليات واإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات 

موجزة أو تعسفا.
 https:/ / t inyurl .com/SP-VNR-2021 : زوروا

تم استعراض الحالة في العراق من قبل االستعراض
نوفمبر ٢٠١٩. تلقت الدوري الشامل في تشرين الثاني/
البلد ٢٩٨ توصية وحظت ٢٤٥ منها بتأييد. وتناولت
التوصيات مجموعة واسعة من أهداف التنمية

المستدامة.
 

تستطيع العراق أن تقدم تقرير منتصف المدة الذي
مايو ٢٠٢٢. يخص االستعراض الدوري الشامل في أيار/

 
إن ربط عمليتي اعداد التقارير لالستعراض الوطني
الطوعي واالستعراض الدوري الشامل يفيد كال
التقريرين وبذلك يمكن ضمان تحسين االتساق في
السياسات والبرامج ذات الصلة والمتابعة لخطة عام ٢٠٣٠
وحقوق االنسان. ويمكنها أيضا" أن تساهم  والتعافي

من جائحة كورونا-١٩ بنجاح.
 

 https://t inyurl.com/UPR-VNR-IRQ2021A :زوروا
 

٪٧٪٩

لتي  ا المستدامة  تنمية  ل ا أعاله خمسة من أهداف  األيقونات  تظهر 
الدولي  أكبر قدر من االهتمام خالل عملية االستعراض  ب حظيت 
الدوري  كما هو موضح في توصيات االستعراض  ) بلد  ل ل الشامل 

. المستدامة) تنمية  ل ا بلها من أهداف  يقا الشامل وما 
 

لعالمي لحقوق االنسان. ا الفهرس  المصدر: 
 

منذ ٢٠١٦، استعرضت العراق لجان القضاء على التمييز 
ضد المرأة  األشخاص ذوي اإلعاقة والتمييز العنصري. 

 
 https:/ / t inyurl .com/TB-VNR-2021 : زوروا

٪١٢٪٢٥٪٢٧

https://uhri.ohchr.org/ar/sdgs
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CrosscuttingThematicIssues.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://uhri.ohchr.org/ar/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20(UHRI)%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82,%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=completed&lang=ar
https://tinyurl.com/UPR-VNR-IRQ2021A
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeAr.aspx?lang=ar


ة ل م ا ش و ة  ن م آ و ة  ف د ا ه ة  ك ر ا ش م ز  ي ز ع ت

إن إحدى المبادئ األساسية لخطة 2030 هي ضرورة أن
تكون جميع عملياتها قائمة على المشاركة الشاملة قدر
المستطاع . وغالبا ماتكون هناك حاجة لبذل جهود خاصة
للوصول إلى اولئك المعرضين لخطر التخلف عن الركب أو

لعدم سماع صوتهم.
 

يجب أن يكون للمتأثرين بقرارات الحكومة القدرة على
توصيل إحتياجاتهم واهتمامتهم، وكذلك دعم تصميم
وتنفيذ ومراجعة السياسات والبرامج العامة. وفي سياق
الجائحة العالمية، يشكل ضمان المشاركة الهادفة
ا إضافًيا على بلدان االستعراض والشاملة تحدًيا وعبًئ

الوطني الطوعي.
 

تهدف التوجيهات والتوصيات العملية بشأن المشاركة،
والتي وضعتها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
وخبراء مستقلون، إلى المساعدة في ضمان تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة بوجود مساءلة و بصورة

شاملة.

التوجيهات للدول بشأن التنفيذ الفعال لحق المشاركة
في الشؤون العامة.

 
ohchr.org/participationguidelines  : زوروا

 
 

التوجيهات العملية لمشاركة المجتمع المدني في
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 
https:/ / t inyurl .com/undocs-HRC-Arabic : زوروا

 
 

تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة: فضاء المجتمع المدني
والفقر والسياسة الوطنية.

 
: الدروس ندوة عبر اإلنترنت: في ظل جائحة كورونا-١٩

المستفادة عن الفضاء المدني والحريات العامة.

ن ا س ن إل ا ق  و ق ح ى  ل ع م  ئ ا ق ل ا ت  ا ن ا ي ب ل ا ج  ه ن

يعد جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها أداة أساسية
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واإلبالغ عن التقدم
المحرز، وكذلك لالستجابة الهادفة والفعالة لجائحة
كورونا -19. ومع ذلك، فإن وضع تصنيف للمؤشرات أو
(عدم وضعها) ليس معيارًا أو ممارسة محايدة من حيث

القيمة.
 

إن النهج القائم على حقوق اإلنسان للوصول إزاء
البيانات لديه الكثير ليعطي. فيمكن أن يجمع بين بيانات
أصحاب المصلحة المعنيين وتطوير المجتمعات الممارسة
التي تحسن جودة وأهمية استخدام البيانات واإلحصاءات
بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق

اإلنسان.
 

قامت العديد من الدول بوضع هياكل أو عمليات لخطة 
أعمال 2030 ولإلبالغ عن تقارير حقوق اإلنسان 

وتنفيذها.
 

إن ربط هذه الهياكل بشكل منهجي والتأكد من أنها
تعمل جنبا إلى جنب سوف يحسن التماسك وجودة
التقارير وكذلك يساعد على تأمين قدر أكبر من
المشاركة والملكية. كما أنه سيخفف من أعباء اإلبالغ
ويسمح بمشاركة المعلومات والتحليالت للتأكد من عدم
تخلف أحد عن الركب، بما في ذلك في سياق جائحة

كورونا-١٩.

للوصول الى مؤشرات حقوق اإلنسان: أدوات لقياس
تقدم العمل زوروا:

https:/ / t inyurl .com/Indicators-ARA-2020
 

للوصول الى نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء
البيانات: عدم إغفال أي أحد في خطة التنمية

المستدامة لعام 2030 زوروا:
https:/ / t inyurl .com/Doc-HRBA-2020

 
للوصول الى جداول مؤشرات حقوق اإلنسان مع

مؤشرات التنمية المستدامة زوروا:
t inyurl .com/SDG-IND

 
كيف تغير جائحة كورونا العالم: منظور إحصائي:

 
ة المجلد االول ، المجلد الثاني ع ب ا ت م ل ا و ر  ي ر ا ق ت ل ا د  ا د ع إل ة  ي ن ط و ل ا ت  ا ي ل آل ا

هياكل وطنية ودون الوطنية لتنفيذ 
والرصد واإلبالغ عن خطة 2030. 

الهياكل الوطنية لالبالغ والرصد ومؤسسات 
بوالية حقوق اإلنسان (على سبيل المثال: 

. مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية)

ت ا ي ص و ت ل ا ة  ع ب ا ت م ل ة  ي ن ط و ل ا ت  ا ن ا ي ب ل ا ة  د ع ا ق

يمكن للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، عند الطلب،
أن تدعم الدول بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة
التوصيات. إن هذه األداة متاحة على اإلنترنت باللغات
اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية والروسية
وهي تسهل التسجيل والمتابعة واإلبالغ عن تنفيذ

توصيات آليات حقوق اإلنسان.

يتم تخصيص قاعدة البيانات حسب طلب البلد المعني،
ويمكن أن تخفف بشكل كبير من أعباء اإلبالغ في إطار
كل من حقوق اإلنسان وخطط التنمية المستدامة،
ويمكنها أيًضا تسهيل تحديد المسؤوليات ومتابعة

سير العمل.
للتواصل ولمعلومات أخرى اتصل ب:

 
nrtdsupport@ohchr.org

للوصول الى الدليل العملي إلرتباط الدولة الفعال مع 
آليات حقوق اإلنسان الدولية زوروا:

 
https:/ / t inyurl .com/NMRF-ARA-PG-2020

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_AR.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/41/Add.2
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/CivicSpacePovertyandExclusion.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/Webinar-In-the-shadow-of-COVID-19.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/SDG_Indicators_Tables.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wX__VVaJP00&list=PLYUVFvBU-loe5Uwgwtj2AVWcQ6e0S9XWT&index=3
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf

