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 الدورة الثالثة والستون
 * من القائمة األولية٨١البند 

    سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل
 سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل  

  
 تقرير لألمني العام  

 

 موجز 
يعد جـردا   ، أن   ٦٢/٧٠  و ٦١/٣٩طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قراريها          

واملقـصود هبـذا اجلـرد أن يكـون دلـيال           . لألنشطة احلالية لألمم املتحدة يف جمال سـيادة القـانون         
عمليا لعمل منظومة األمـم املتحـدة يف تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                      

ن ويرتكــز اجلــرد علــى املعلومــات الــواردة مــ. اســتجابة لالحتياجــات اخلاصــة للــدول األعــضاء
وهــذا اجلــرد . مــن كيانــات األمــم املتحــدة عــن أنــشطتها الراهنــة يف جمــال ســيادة القــانون  ٤٠

موضــوع يف شــكل دليــل لألنــشطة احلاليــة لألمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة القــانون يقــدم، يف    
 .جممله، نظرة عامة على القدرة الراهنة لألمم املتحدة على االضطالع مبثل هذه األنشطة

حيتوي اجلزء األول على معلومات عامـة تتعلـق بـاجلرد مـن          :  إىل جزأين  وينقسم اجلرد  
حيث واليته وإعداده وحمتواه؛ ويتضمن اجلـزء الثـاين جـرد األنـشطة الراهنـة لألمـم املتحـدة يف         

 .جمال سيادة القانون
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وتنقـسم األنـشطة الراهنـة لألمــم املتحـدة يف جمـال ســيادة القـانون إىل فئـتني رئيــسيتني         
 هو مقصود منها، هل هو تعزيز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدويل أم علـى الـصعيد                  وفقا ملا 
وتنقسم األنشطة الواردة يف كل من هاتني الفئتني الرئيسيتني بدورها إىل فئات فرعيـة              . الوطين

حيقــق االحتياجــات  مبــاعامــة تــستند إىل اجلانــب احملــدد لــسيادة القــانون املطلــوب منــها تعزيــزه 
 .ل األعضاءاخلاصة للدو

أو لكـل جمموعـة مـن     (كـل نـشاط مـن أنـشطة سـيادة القـانون          لوهناك مدخل مستقل     
ويقــدم اجلــرد، حتــت كــل . الــيت يــضطلع هبــا أحــد كيانــات األمــم املتحــدة ) األنــشطة املترابطــة

ــه، باإلضــافة إىل حتديــد       ــة ووصــفا مقتــضبا ل ــوان النــشاط املعــين أو األنــشطة املعني مــدخل، عن
ال القــانون املعــين، مثــل إقامــة العــدل، ومنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،   جمــ (موضــوع النــشاط

ــدويل   ــاب الـ ــسان، واإلرهـ ــوق اإلنـ ــانون حقـ ــشاط )وقـ ــن النـ ــستفيدين مـ ــسؤولني  (، واملـ كاملـ
، وكــذلك )احلكــوميني، والقــضاة، والربملــانيني، واملؤســسات غــري احلكوميــة، وعامــة اجلمهــور

وخصوصا هل ُينفذ يف حالة وقـوع        (نفذ النشاط يف ظلها   عند االقتضاء الظروف اخلاصة اليت يُ     
قد يتوافر مـن معلومـات عـن الواليـة           ما ويشمل كل مدخل أيضا   ). نزاع أم بعد انتهاء النـزاع    

الــيت تــوفر األساســي القــانوين لالضــطالع بالنــشاط املعــين أو اإلذن بــه، والــشخص أو الكيــان  
أو رصــد /، والكيانــات املــشتركة يف تنفيــذ واملــأذون لــه ببــدء هــذا النــشاط أو طلــب القيــام بــه

النــشاط، واجلهــات الــيت يتعــاون معهــا الكيــان القــائم بالنــشاط هلــذا الغــرض، وطريقــة متويــل     
 .النشاط

 النظـر يف القـدرة الراهنـة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى        ريوملا كان املقصود باجلرد تيـس   
ابة لالحتياجــات املختلفــة للــدول   القيــام بطائفــة واســعة مــن أنــشطة ســيادة القــانون اســتج       

يقابلها من مـداخل عـن     مااألعضاء، فإن قائمة كيانات األمم املتحدة، املشفوعة بإحاالت إىل    
أنشطتها يف جمال سيادة القانون الواردة يف املرفق، مقـصود هبـا تيـسري النظـر يف قـدرة كيانـات                     

ــشطة         ــن أن ــة م ــى االضــطالع بطائف ــم املتحــدة عل ــة لألم ــة تابع ــتجابة   معين ــانون اس ــيادة الق س
 .لالحتياجات املختلفة للدول األعضاء
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٢٨-١
.الوالية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٨-١
.إعداد اجلرد -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨-٣
.دليل املعلومات الواردة يف اجلرد -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٣-١٥

جهــزة واهليئــات واملكاتــب واإلدارات والــصناديقجــرد لألنــشطة احلاليــة ملختلــف األ -ثانيا  
والربامج داخل منظومة األمم املتحدة املكرسة لتعزيز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين

.الوطين والدويل      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٤٢١٥-٢٣
.األنشطة املتصلة بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل -ألف    . . . . . . .٣٣١١٥-٢٣
.لقانون الدويل ونشره وتعزيزهاألنشطة املتعلقة بتدريس ا - ١     . . . . .١٨٨١٥-٢٣
.األنشطة املتعلقة بتعزيز القانون الدويل بشكل عام ١-١      . . . .٣٨١٥-٢٣
األنشطة املتعلقة بتوقيع املعاهدات وسـائر الـصكوك الدوليـة ٢-١     

.تطبيقها     أو  /والتصديق عليها و         . . . . . . . . . . . . . .٥٢٢١-٣٩
املـــشورة التقنيـــة يف األنـــشطة املتعلقـــة بتقـــدمي املـــساعدة أو  ٣-١     

.مسائل القانون الدويل          . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٢٥-٥٣
.األنشطة املتعلقة بوضع املعايري الدولية                ٤-١      . . . . . . . . . .٨٣٣٥-٧٩
الــدعم املــادي واللوجــسيت لتطبيــق األنــشطة املتعلقــة بتقــدمي ٥-١     

.القانون الدويل      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٣٧-٨٤
تدريبيـةتنظـيم الـدورات ال     (األنشطة املتعلقـة ببنـاء القـدرات       ٦-١     

والزماالت الدراسـية واحللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل،
.يف جمال القانون الدويل          )  واملشاركة فيها       . . . . . . . . .١٢٨٣٨-٨٧

تصلة بنشر القانون الدويل عن طريـق نـشر املـواداملنشطة  األ ٧-١     
١٨٣٥٨-١٢٩لبصرية      واواألدوات وقواعد البيانات اإللكترونية والسمعية                   
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طة املتعلقة بتوفري املعلومات العامة عن القـانون الـدويلاألنش ٨-١     
.املتحدة   وأنشطة األمم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨٧٨-١٨٤

ــذ    - ٢     ــساعدة يف تنفي ــة بتقــدمي امل ــشطة املتعلق ــانوناألن ــىالق ــدويل عل  ال
.الصعيد احمللي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٨٨٠-١٨٩

األنشطة املتعلقة بتنفيذ بـرامج جتمـع بـني التـدريب والتوعيـة ١-٢     
يلـزم مـن  مـا  لكيانـات الرصـد الوطنيـة واسـتحداث       والدعم  

١٩٩٨٠-١٨٩.احمللي  األدوات وغريها لتنفيذ القانون الدويل على الصعيد                      
األنـــشطة املتعلقـــة ببنـــاء القـــدرات يف جمـــال تنفيـــذ القـــانون ٢-٢     

.احمللي  الدويل على الصعيد        . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٢٨٤-٢٠٠
أو إعـــداد/ا وبرصـــد املعلومـــات ومجعهـــعلقـــة تاألنـــشطة امل ٣-٢     

.احمللي  التقارير حول تنفيذ القانون الدويل على الصعيد                      .٢٣١٩٢-٢٢٣
إعداد األدلة والقواعـد النموذجيـة، ( املتعلقة بالنشر  األنشطة ٤-٢     

خبـصوص) واتباع الـسبل األخـرى كمبـادئ توجيهيـة عامـة          
.تنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي                . . . . . . . . .٢٤٤٩٥-٢٣٢

نشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنيـة يف إعـداد الـصكوكاأل ٥-٢     
 الوطنية من أجل تنفيذ القانون الدويل على الـصعيدالقانونية

.احمللي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٥١٠٠-٢٤٥
األنشطة املتعلقة بالتشجيع بشكل عـام علـى تطبيـق القـانون            ٦-٢     

.على الصعيد احمللي      الدويل    . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨١٠٦-٢٦٦
قــة بتقــدمي الــدعم املــادي واللوجــسيت لتطبيــقاألنــشطة املتعل ٧-٢     

.احمللي  على الصعيد     القانون الدويل        . . . . . . . . . . . .٢٧١١٠٧-٢٦٩
األنشطة املتعلقـة بتعزيـز التنـسيق والتعـاون مـن أجـل تطبيـق ٨-٢     

.الوطين   على الصعيد     القانون الدويل        . . . . . . . . . . . .٢٧٨١٠٩-٢٧٢
.األنشطة املتعلقة بتسوية املنازعات على الصعيد الدويل  - ٣     . . . . . .٢٩٨١١١-٢٧٩
ــدة، والوســاطة، وتقــّصي    ١-٣      ــساعي احلمي ــة بامل ــشطة املتعلق األن

ــائق، واإلجــراءات القــضائية  وســائل وغــري ذلــك مــن  ،احلق
.تسوية املنازعات الدولية            . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٥١١١-٢٧٩
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األنشطة ذات الصلة بتوفري الدعم املادي واللوجسيت للـدول ٢-٣     
.الدولية   من أجل تسوية اخلالفات              . . . . . . . . . . . . .٢٩٨١١٧-٢٩٦

.األنشطة ذات الصلة بتسوية الرتاعات والعدالة االنتقالية                         - ٤     . . . . .٣٣١١١٩-٢٩٩
ــاء ١-٤      ــني بن ــيت جتمــع ب ــربامج ال ــذ ال ــصلة بتنفي ــشطة ذات ال األن

أو تـسيري أعمـال/القدرات وتقدمي املساعدة الفنية إلنـشاء و      
ــة يف حــاالت تــسوية الرتاعــات املؤســسات واهليئــات الوطني

.والعدالة االنتقالية      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤١١٩-٢٩٩
األنــــشطة ذات الــــصلة بإنــــشاء احملــــاكم اجلنائيــــة الدوليــــة ٢-٤     

.واملختلطة وتسيري أعماهلا            . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٩١٢٢-٣٠٥
األنــــشطة ذات الــــصلة بإنــــشاء آليــــات العدالــــة االنتقاليــــة ٣-٤     

عمليـــات التـــشاور، وعمليـــات (األخـــرى وتـــسيري أعماهلـــا
صاحلة، وتقـصي احلقـائق وجلـان التحقيـقمعرفة احلقيقة واملـ   

.) وبرامج محاية الضحايا والتعويضات                  . . . . . . . . . . .٣٢٧١٢٤-٣١٠
األنــشطة املتعلقــة ببنــاء القــدرات والنــشر والــدعوة يف جمــال ٤-٤     

.حل النـزاعات والعدالة االنتقالية              . . . . . . . . . . . . .٣٣١١٣١-٣٢٨
.األنشطة املتصلة بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطين                            - اءـب   . . . . . . .٥٤٢١٣٣-٣٣٢
األنشطة املتصلة بتعزيز املؤسسات اإلدارية وبالقانون العـام وشـؤون - ١    

.احلكم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٢١٣٣-٣٣٢
األنــشطة املتــصلة بتنفيــذ الــربامج الــيت جتمــع بــني قــضايا بنــاء ١-١     

.القدرات واملساعدة الفنية والنشر وتعزيز سيادة القانون                        .٣٥٤١٣٣-٣٣٢
تـــصلة ببنـــاء القـــدرات للمـــسؤولني احلكـــومينياألنـــشطة امل ٢-١     

اهليئــات التــشريعية، وهيئــات حقــوق اإلنــسان، واإلدارة يف(
.يف جمال سيادة القانون            )   العامة، اخل    . . . . . . . . . . . .٣٧٦١٤١-٣٥٥

األنشطة املتصلة ببنـاء القـدرات للمؤسـسات غـري احلكوميـة ٣-١     
.يف جمال سيادة القانون             . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٢١٤٩-٣٧٧

٣٨٣١٥٠ املتصلة باملمارسة املؤقتة للمهام التنفيذية واإلدارية                     األنشطة    ٤-١     
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األنــــشطة املتعلقــــة بإعــــداد القــــوانني النموذجيــــة واألدلــــة ٥-١     
ــادية ــة اإلرش ــة عام ــادئ توجيهي ــن األدوات كمب ــا م وغريه

.لإلصالح القانوين         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٥١٥١-٣٨٤
إسـداء املـشورةاألنشطة املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة التقنيـة أو            ٦-١     

ــانون    ــة يف جمــال ســيادة الق ــا (للمؤســسات العام يف ذلــك مب
اإلصــــالح القــــانوين، واالنتخابــــات، وحقــــوق اإلنــــسان،

حقـوق األراضـي وامللكيـة، (واملسائل املتعلقة بالقانون العام   
والتسجيل، وحتديد اهلوية علـى الـصعيد الـوطين، واملواطنـة،

مــوال، واملــسائل، والفــساد، وغــسل األ )وانعــدام اجلنــسية 
ــات، ــة األقلي اجلنــسانية، واملــسائل املتعلقــة باألطفــال، ومحاي

.) والبيئة، وما إىل ذلك         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٩١٥٢-٣٨٦
األنـــشطة املتـــصلة بتقـــدمي املـــساعدة أو املـــشورة الفنيـــة إىل ٧-١     

.املؤسسات غري احلكومية يف جمال سيادة القانون                        . . . . .٤٤٢١٧١-٤٤٠
.زيز قضايا سيادة القانون ونشرها                   األنشطة املتصلة بتع          ٨-١      . .٤٥٢١٧٣-٤٤٣
. القانون    ل وإنفاذ    د لع امة  قا إاألنشطة املتصلة ب         - ٢     . . . . . . . . . . .٥٤٢١٧٦-٤٥٣
ل وإنفـاذ دلعـ امـة  قااألنشطة املتصلة ببناء القدرات يف جمايل إ    ١-٢     

.القانون   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١١٧٦-٤٥٣
شورة يف إقامـة التقنية أو املـ    املساعدةاألنشطة املتصلة بتقدمي     ٢-٢     

.القانون    العدل وإنفاذ      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١٦١٨٩-٤٨٢
األنشطة املتصلة بتوفري املساعدة املادية واللوجستية يف إقامـة ٣-٢     

.العدل وإنفاذ القانون         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢٠٢٠٢-٥١٧
األنــشطة املتــصلة باملــساعدة يف رصــد اإلجــراءات القــضائية ٤-٢     

.ن وإنفاذ القانون وتقدمي التقارير يف هذا الشأ                    . . . . . . .٥٢٩٢٠٣-٥٢١
 القانونيـة وإمكانيـة الوصـولاملساعدةاألنشطة املتصلة بتعزيز     ٥-٢     

.إىل العدالة واحملاكمة املنصفة . . . . . . . . . . . . . . .٥٣٨٢٠٧-٥٣٠
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األنــــشطة ذات الــــصلة بتعمــــيم أســــاليب العدالــــة العرفيــــة ٦-٢     
والتقليدية واملتمحورة حـول اجملتمعـات احملليـة وآليـات حـل

.املنازعات     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٢٢١١-٥٣٩
 املرفق 

كيانــات األمــم املتحــدة الــيت تقــوم بأنــشطة خمصــصة لتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين  
.والدويل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٤
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 مقدمة -أوال  
 الوالية -ألف  

، بـشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين           ٦١/٣٩ من القـرار     ٢كان مما ورد يف الفقرة       - ١
 :امة تطلب إىل األمني العامالوطين والدويل، أن اجلمعية الع

ــد جـــردا لألنـــشطة احلاليـــة ملختلـــف األجهـــزة واهليئـــات واملكاتـــب          أن يعـ
واإلدارات والصناديق والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة املكرسـة لتعزيـز سـيادة                  
القانون على الصعيدين الوطين والـدويل لتقدميـه إليهـا يف دورهتـا الثالثـة والـستني، وأن                   

 .إليها تقريرا مؤقتا هبذا الشأن لكي تنظر فيه خالل دورهتا الثانية والستنييقدم 
 بـــشأن ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطين ٦٢/٧٠وكـــان ممـــا ورد يف القـــرار  - ٢

والدويل، أن اجلمعية العامة ترحـب بـالتقرير املؤقـت الـذي قدمـه إليهـا األمـني العـام يف دورهتـا                       
 . طلبها إعداد اجلرد لتقدميه إليها يف دورهتا الثالثة والستني، وتكرر)١(الثانية والستني

 
 إعداد اجلرد -باء  

يزود اجلرد الدول األعضاء مبعلومات شاملة ومستكملة عن قدرة األمـم املتحـدة علـى      - ٣
تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل اســتجابة لالحتياجــات اخلاصــة للــدول 

ة رد إىل تـوفري املعلومـات املتعلقـة باألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا األمانـة العامـ                   ويرمي اجل . األعضاء
لألمم املتحدة، ال بالتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء بصفتها مـشتركة يف اهليئـات احلكوميـة                

 ، أو هيئــات)مثــل اجلمعيــة العامــة، وجملــس األمــن، واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي (الدوليــة
، ))األونـسيترال  (نة القانون الدويل أو جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل         مثل جل  (اخلرباء

 .)٢(اليت تكون أنشطتها معروفة جيدا للحكومات اليت تعلن عنها على نطاق واسع

__________ 
ثانية والـستني   قدم األمني العام التقرير املؤقت عن سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل إىل الدورة ال               )١( 

يف ذلـك عمليـة      وحوى هذا التقرير معلومات أولية تتعلق باإلعـداد للجـرد، مبـا           ). A/62/261(للجمعية العامة   
مجع املعلومات ذات الصلة، وقائمة أولية باألنشطة املضطلع هبا حاليا يف جمال سيادة القـانون داخـل منظومـة                   

 .األمم املتحدة واملكاتب املشتركة يف تلك األنشطة
ولـذلك فـإن    . الدول هي يف العادة أعضاء يف اهليئات احلكومية الدولية وأجهزهتا وتشارك بنـشاط يف أعماهلـا                )٢( 

الدول األعضاء تكون على علم تام باألنشطة الراهنة هلذه اهليئات واألجهـزة املكرسـة لتعزيـز سـيادة القـانون               
 اخلـرباء تنـشئها يف العـادة اهليئـات احلكوميـة          وعالوة على ذلـك فـإن هيئـات       . على الصعيدين الوطين والدويل   

ومن هنا فـإن هيئـة اخلـرباء تقـدم تقاريرهـا عـادة إىل اهليئـة                 . الدولية أو أجهزهتا باعتبارها من أجهزهتا الفرعية      
ــزة          ــات أو األجه ــا هــذه اهليئ ــة هل ــدول األعــضاء التابع ــوم ال ــين، وتق ــاز املع ــة أو اجله ــة املعني ــة الدولي احلكومي

 .ه التقاريرباستعراض هذ
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ومتثلت عمليا اخلطوة األوىل مـن خطـوات إعـداد اجلـرد يف حتديـد األنـشطة احلاليـة يف                 - ٤
كرسة لتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل لـصاحل                 منظومة األمم املتحدة امل   

يتــصل باملوضــوع مــن التقــارير والوثــائق   مــاوهلــذا الغــرض جــرت دراســة. )٣(الــدول األعــضاء
 .األخرى اليت سبق أن أصدرهتا األمم املتحدة يف موضوع تعزيز سيادة القانون

د جمموعة واسعة مـن أنـشطة سـيادة         وقد أفضى استعراض الوثائق ذات الصلة إىل حتدي        - ٥
وقـد اقتـضى عـدد وتنـوع أنـشطة          . القانون اليت تقوم هبا خمتلف كيانات منظومة األمم املتحـدة         

ســيادة القــانون هــذه حتديــد فئــات وفئــات فرعيــة عامــة لتيــسري اجلمــع املنــتظم للمعلومــات عــن 
 .مة األمم املتحدةطائفة واسعة من أنشطة سيادة القانون من املكاتب ذات الصلة يف منظو

وقد قسمت أنشطة سيادة القانون يف البداية إىل فئتني رئيـسيتني وفقـا ملـا هـو مقـصود                    - ٦
مث قـسمت   . منها، هل هو تعزيز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدويل أم علـى الـصعيد الـوطين                    

عامــة أنــشطة ســيادة القــانون الــواردة يف كــل مــن هــاتني الفئــتني الرئيــسيتني إىل فئــات فرعيــة     
تعكس االحتياجات اخلاصة للدول األعضاء يف جمال تعزيز سيادة القانون اليت تـسعى األنـشطة               

 :يلي الفئات والفئات الفرعية اليت حددت على هذا النحو فيماو. إىل معاجلتها
 :األنشطة املتعلقة بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل )أ( 
 نون الدويل ونشره وتعزيزه؛األنشطة املتعلقة بتدريس القا ‘١’  
األنــشطة املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة يف تنفيــذ القــانون الــدويل علــى         ‘٢’  

 الصعيد احمللي؛
 األنشطة املتعلقة حبل الرتاعات على الصعيد الدويل؛ ‘٣’  
 األنشطة املتعلقة حبل الرتاعات والعدالة االنتقالية؛ ‘٤’  
 :لقانون على الصعيد الوطيناألنشطة املتعلقة بتعزيز سيادة ا )ب( 
األنشطة املتعلقة بتعزيز املؤسسات اإلداريـة وبالقـانون العـام وشـؤون             ‘١’  

 احلكم؛
 .األنشطة املتعلقة بإقامة العدل وإنفاذ القوانني ‘٢’  

__________ 
يركز اجلرد على األنشطة اليت تقوم هبـا األمـم املتحـدة والـيت تكـون ذات طـابع تنفيـذي أو يقـصد هبـا حتقيـق                )٣( 

يتـصل بتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين           نتائج عملية لتلبيـة االحتياجـات احملـددة للـدول األعـضاء فيمـا             
 بـاإلدارة الداخليـة لألمانـة العامـة أو بـسري عمـل أجهـزة        وال يـشمل اجلـرد األنـشطة املتعلقـة        . الوطين والدويل 
 .األمم املتحدة
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ومتثلت اخلطوة الثانية من خطوات إعداد اجلـرد يف حتديـد املعلومـات ذات الـصلة الـيت          - ٧
ومشلـت هـذه    . مم املتحدة عن أنشطتها الراهنة يف جمال سـيادة القـانون          ستطلب من كيانات األ   

 :يلي  مااملعلومات
 عنوان نشاط سيادة القانون ووصف مقتضب له؛. النشاط )أ( 
الشخص أو الكيان املأذون له ببـدء نـشاط سـيادة القـانون أو طلـب                . املبادرة )ب( 
 القيام به؛
 أو املخصــصة الــيت تــوفر األســاس القــانوين الواليــة العامــة أو اخلاصــة. الواليــة )ج( 

 لالضطالع بالنشاط أو اإلذن به؛
مثـل   (الظـروف اخلاصـة، إن وجـدت، الـيت ُينفـذ النـشاط يف ظلـها        . الظروف )د( 
 ؛)بعد انتهاء النـزاع  ماالنـزاع أو
مثـل   (جمال القانون الـذي يكـون موضـوعا لنـشاط سـيادة القـانون             . املوضوع )هـ( 

يف ذلـك اإلصـالح القـضائي؛ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ القـانون البيئـي؛                    امبـ إقامة العـدل،    
 ؛)قانون حقوق اإلنسان؛ القانون اإلنساين

املستفيد املستهدف من النشاط، سـواء كـان شخـصا أو كيانـا أو              . املستفيدون )و( 
ي إنفاذ القوانني   مثل املسؤولني احلكوميني، والقضاة، والربملانيني، والعسكريني، وموظف       (مؤسسة

 ؛)أو موظفي السجون، واألوساط األكادميية، واملؤسسات غري احلكومية، وعامة اجلمهور
الشخص أو الكيـان املـسؤول عـن تنفيـذ أو رصـد نـشاط               . التنفيذ أو الرصد   )ز( 

 سيادة القانون؛
يتعلـق بنـشاط    فيماالكيانات اليت توفر التعاون أو التنسيق     . التعاون والتنسيق  )ح( 

مثل كيانات األمـم املتحـدة، أو املنظمـات الدوليـة أو الكيانـات غـري احلكوميـة            (سيادة القانون 
 ؛)األخرى
مثل امليزانية العاديـة، أو املـوارد اخلارجـة عـن            (طريقة متويل النشاط  . التمويل )ط( 

 ).امليزانية، أو التربعات، أو التمويل من الصناديق االستئمانية أو من القطاع اخلاص
واخلطوة الثالثة من خطوات إعداد اجلرد كانت طلـب احلـصول علـى املعلومـات ذات          - ٨

ولــذلك حــددت شــعبة التــدوين يف مكتــب . الــصلة مــن شــىت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة 
الشؤون القانونية مكاتب األمانـة العامـة واللجـان اإلقليميـة وبـرامج األمـم املتحـدة وصـناديقها          

 . االتصال هبا ألغراض إعداد اجلردوهيئاهتا األخرى املقرر
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ــب إىل     - ٩ ــك، طُلـ ــى ذلـ ــاء علـ ــب واإلدارات    ٥٢وبنـ ــات واملكاتـ ــزة واهليئـ ــن األجهـ  مـ
والصناديق والربامج التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة تقـدمي املعلومـات ذات الـصلة عـن أنـشطتها                    

 .لتعزيز سيادة القانون
 االتــصال هبــا أهنــا ال تــشترك يف أي وذكــر اثنــا عــشر كيانــا مــن الكيانــات الــيت جــرى  - ١٠

 .)٤(نشاط مكرس لتعزيز سيادة القانون
 كيانـا التاليـة معلومـات تتعلـق بأنـشطتها املكرسـة لتعزيـز سـيادة القـانون             ٤٠وقدم الــ     - ١١

ــدويل   ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــشؤون    : علـ ــاب؛ إدارة الـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــة التنفيذيـ املديريـ
رة عمليات حفظ الـسالم؛ إدارة الـشؤون الـسياسية؛ إدارة شـؤون      االقتصادية واالجتماعية؛ إدا  

؛ اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا؛       )اإلسـكوا  (اإلعالم؛ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا      
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب؛       ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــا؛ اللجن ــصادية ألوروب ــة االقت اللجن

ام؛ قلم حمكمة العدل الدولية؛ قلم احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا؛       املكتب التنفيذي لألمني الع   
قلم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس            
نقص املناعة البشرية واإليدز؛ مكتب االتصال للـشؤون القانونيـة يف مكتـب األمـم املتحـدة يف                  

ؤون نــزع الــسالح؛ مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية؛ مكتــب الــشؤون    جنيــف؛ مكتــب شــ 
القانونية؛ مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح؛ مفوضية األمم املتحـدة             
حلقوق اإلنسان؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص             

؛ جلنـة األمـم     )اليونيـسيف  ( منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        لعملية السالم يف الـشرق األوسـط؛      
ــة      ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــضات؛ م ــاد (املتحــدة للتعوي ــم  )األونكت ؛ صــندوق األم

املتحدة للدميقراطية؛ صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة؛ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛                    
ــا     ــة؛ برن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــشرية   برن ــستوطنات الب ــم املتحــدة للم ــم   (مج األم ــل األم موئ

 ؛ معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛ معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث                )املتحدة
؛ معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة؛ مكتــب األمــم املتحــدة  )اليونيتــار(

 السامي ألقل البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري          مثلمخلدمات املشاريع؛ مكتب األمم املتحدة لل     
الساحلية والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة؛ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة؛                 

__________ 
إدارة شؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات؛ إدارة الـشؤون اإلداريـة؛ إدارة شـؤون الـسالمة             : هذه الكيانات هي   )٤( 

مكتب إدارة  واألمن؛ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ؛ مكتب خدمات الدعم املركزية؛            
املــوارد البــشرية؛ مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة؛ مكتــب ختطــيط الــربامج وامليزانيــة واحلــسابات؛ مكتــب  
ــدويل للبحــث           ــد ال ــة؛ املعه ــشراكات الدولي ــم املتحــدة لل ــا؛ صــندوق األم ــشؤون أفريقي ــشار اخلــاص ل املست

 .االجتماعيةوالتدريب من أجل النهوض باملرأة؛ معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية 
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صندوق األمم املتحدة للسكان؛ وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف             
 . املتحدة؛ برنامج األغذية العاملي؛ جامعة األمم)األونروا (الشرق األدىن

واخلطوة الرابعة واألخرية كانت إعداد جرد األنـشطة الراهنـة يف جمـال سـيادة القـانون                  - ١٢
ويـستند اجلـرد إىل البيانـات الـوفرية         . اليت قامت هبا الكيانات املختلفة يف منظومة األمم املتحدة        

مـن كيانـات األمـم املتحـدة الـيت جـرى            اليت تلقتها شعبة التدوين لغرض هذه العمليـة مـن كـل             
ويسعى اجلرد إىل تنسيق املعلومات املختلفة الواردة مـن هـذه الكيانـات وتقـدميها               . االتصال هبا 

 .)٥(يف صورة متسقة وثابتة ومقتضبة
ويهدف اجلرد إىل تقدمي معلومات عن القدرة الراهنة لألمم املتحدة على تعزيز سـيادة               - ١٣

ويقدم اجلرد معلومات وقائعيـة     .  الوطين والدويل لصاحل الدول األعضاء     القانون على الصعيدين  
عن األنشطة الراهنة اليت تقوم هبا شىت كيانات األمم املتحدة يف جمال سـيادة القـانون، يف إطـار              
واليتــها العامــة لتعزيــز ســيادة القــانون، وكــذلك الواليــات املتعلقــة بأنــشطة حمــددة أو خمصــصة 

 هنــا فــإن بعــض أنــشطة ســيادة القــانون مــستمر أو متكــرر، يف حــني أن ومــن. لــسيادة القــانون
ومـع أن اجلـرد حيتـوى       . أنشطة أخرى حمدودة املدة أو غري متكررة لعدم وجـود واليـة جديـدة             

على أنشطة راهنة لسيادة القانون حمددة للغاية أو حمدودة املدة، فـإن هـذه األنـشطة تـدل علـى                    
هبـذه األنـشطة إذا تـوافرت هلـا الواليـة املناسـبة يف حـاالت        قدرة األمم املتحدة على االضطالع  

تكـون حـسب      مـا  والواقع أن أنشطة سيادة القانون اليت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة غالبـا               . أخرى
كل حالة، لتلبية االحتياجات احملددة لدولة عضو معينة يف ظروف حمددة، على النحـور الـوارد                

 .يف والية ما
 املــؤرخ ٦٢/٧٠ مــن قرارهــا ٤ بــأن اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة وجيــب التــذكري أيــضا - ١٤
 :٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٦

تعزيـز  : لنوحـد قوانـا   ” بتقرير األمني العـام املعنـون        أحاطت علما مع التقدير     
، وأيـدت الفريـق املعـين       )٦(سـيادة القـانون   الدعم الذي تقدمه األمـم املتحـدة مـن أجـل            

 سيادة القانون الذي يتلقى الدعم من وحـدة سـيادة القـانون             بالتنسيق واملوارد يف جمال   
 .باملكتب التنفيذي لألمني العام، بقيادة نائبة األمني العام

 
__________ 

 أعاله أنـه طُلـب إىل مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة تقـدمي نفـس النـوع مـن املعلومـات لكـل                ٦ورد يف الفقرة     )٥( 
ومع ذلك يالحظ أن املعلومات اليت قدمتـها كيانـات خمتلفـة، وحـىت     . نشاط قامت به يف جمال سيادة القانون    

يتـصل   دة القـانون، متباينـة إىل حـد بعيـد، سـواء فيمـا          يتعلق مبختلف أنشطته يف جمال سيا      الكيان الواحد فيما  
 .بأنواع البيانات املقدمة أو بدرجة تفّردها

 )٦( A/61/636 – S/2006/980و  Corr.1. 
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 دليل املعلومات الواردة يف اجلرد -جيم  
املقــصود بــاجلرد أن يكــون مبثابــة دليــل عملــي لعمــل منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال    - ١٥

وهـذا اجلـرد موضـوع يف شـكل دليـل           . لـصعيدين الـوطين والـدويل     تعزيز سـيادة القـانون علـى ا       
لألنشطة احلالية لألمم املتحدة يف جمال سيادة القانون يقدم، يف جممله، نظرة عامة علـى القـدرة          

 .الراهنة لألمم املتحدة على االضطالع مبثل هذه األنشطة
ون إىل فئــتني رئيــسيتني وتنقــسم األنــشطة الراهنــة لألمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة القــان - ١٦

وفقا ملا هو مقصود منها، هل هو تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدويل أم علـى الـصعيد                
وتنقسم األنشطة الواردة يف كل من هاتني الفئتني الرئيسيتني بدورها إىل فئـات فرعيـة               . الوطين

ســتجابة لالحتياجــات عامــة تــستند إىل اجلانــب احملــدد لــسيادة القــانون املطلــوب منــها تعزيــزه ا 
 .اخلاصة للدول األعضاء

وقد قسمت أنشطة األمم املتحدة املكرسة لتعزيز سيادة القـانون علـى الـصعيد الـدويل            - ١٧
 :إىل أربع فئات فرعية

تتمثل الفئة الفرعية األوىل يف األنشطة الرامية إىل تعزيز قـدر أكـرب مـن املعرفـة          )أ( 
 مثل تعزيز القانون الـدويل، والـربامج التعليميـة، واملـساعدة            أو الوعي أو الفهم للقانون الدويل،     

 أو املشورة التقنية، والدعم املادي واللوجسيت، وبناء القدرات، والنشر؛
وتتمثل الفئة الفرعية الثانية يف األنشطة الرامية إىل تعزيز تنفيذ القانون الـدويل              )ب( 

ليــات الرصــد واإلبــالغ، وبنــاء القــدرات، علــى الــصعيد احمللــي، مثــل الــربامج التدريبيــة، دعــم آ
ونــشر املعلومــات ذات الــصلة، واملــساعدة التقنيــة يف إعــداد التــشريع الــوطين، والــدعم املــادي   

 واللوجسيت، وتعزيز التنسيق والتعاون يف عملية التنفيذ على الصعيد احمللي؛
املنازعـات علـى    وتتمثل الفئة الفرعية الثالثة يف األنشطة الرامية إىل تعزيز حـل             )ج( 

الصعيد الدويل، مثل املـساعي احلميـدة، والوسـاطة، وتقـصي احلقـائق، واإلجـراءات القـضائية،                 
وغريهــا مــن وســائل حــل املنازعــات علــى الــصعيد الــدويل، باإلضــافة إىل تــوفري الــدعم املــادي   

 واللوجسيت ملساعدة الدول على حل املنازعات على الصعيد الدويل؛
فرعيــة الرابعــة يف األنــشطة الراميــة إىل تعزيــز حــل املنازعــات   وتتمثــل الفئــة ال )د( 

والعدالة االنتقالية، مثل بناء القـدرات وتقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل املؤسـسات غـري احلكوميـة،                   
خمتلطة، وإنشاء وتشغيل آليات أخرى للعدالة االنتقاليـة،        ووإنشاء وتشغيل حماكم جنائية دولية      

 .لدعوة يف جمال حل املنازعات والعدالة االنتقاليةوبناء القدرات، والنشر وا
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وقسمت أنشطة األمم املتحدة املكرسة لتعزيز سيادة القانون علـى الـصعيد الـوطين إىل          - ١٨
 :فئتني فرعيتني

تتمثل الفئة الفرعية األوىل يف األنشطة الراميـة إىل تعزيـز املؤسـسات اإلداريـة،         )أ( 
ون احلكـــم، مثـــل بنـــاء قـــدرات املـــسؤولني احلكـــوميني ومعاجلـــة مـــسألة القـــانون العـــام وشـــؤ

ــة إىل املــسؤولني احلكــوميني       ــة، وتقــدمي املــساعدة أو املــشورة التقني واملؤســسات غــري احلكومي
املؤسسات غري احلكومية، وإعداد قوانني منوذجية أو مبادئ توجيهية عامـة بـشأن اإلصـالح       أو

ية بصورة مؤقتة، ونـشر املعلومـات ذات الـصلة،          القانوين، وممارسة الوظائف التنفيذية أو اإلدار     
 وتعزيز سيادة القانون بشكل عام؛

وتتمثل الفئة الفرعية الثانية يف األنشطة الراميـة إىل تعزيـز إقامـة العـدل وإنفـاذ                  )ب( 
ــادي واللوجــسيت،        ــدعم امل ــة، وال ــشورة التقني ــساعدة أو امل ــدرات، وامل ــاء الق ــل بن ــوانني، مث الق

تعزيــز املعونــة القانونيــة، واللجــوء إىل القــضاء واحملاكمــة العادلــة، وتعزيــز والرصــد واإلبــالغ، و
 .القضاء العريف والتقليدي واجملتمعي وآليات حل املنازعات

فـأوال  . ويف كل من هذه الفئات الفرعية تنظم أنشطة سيادة القانون على النحو التـايل              - ١٩
تركني، وثانيــا ترّتــب أنــشطة ســيادة  جتّمــع أنــشطة ســيادة القــانون ذات الطــابع والغــرض املــش  

 .اليت تضطلع هبذه األنشطة) باالنكليزية (القانون املترابطة هذه أجبديا حسب أمساء الكيانات
) أو مبجموعـة أنـشطة ذات طـابع واحـد          (ويتعلق كل مـدخل يف اجلـرد بنـشاط واحـد           - ٢٠

حبـروف داكنـة يف بدايـة       املعـين   ويوضع اسم كيان األمـم املتحـدة        . يقوم به كيان األمم املتحدة    
 . وتنفيذه، وتليه املعلومات املتعلقة بالنشاط)٧(الفقرة
ويــورد اجلــرد، حتــت كــل مــدخل، عنــوان النــشاط املعــين أو األنــشطة املعنيــة ووصــفا     - ٢١

أي جمـال القـانون املعـين،        (مقتضبا له باحلروف الداكنة، باإلضافة إىل حتديـد موضـوع النـشاط           
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وقانون حقـوق اإلنـسان، واإلرهـاب الـدويل،            مثل إقامة العدل، ومنع     

كاملــسؤولني احلكـوميني، والقــضاة، والربملــانيني، واملؤســسات   (، واملـستفيدين مــن النــشاط )اخل
، وكــذلك عنــد االقتــضاء الظــروف اخلاصــة الــيت ُينفــذ   )غــري احلكوميــة، وعامــة اجلمهــور، اخل 

وحتــت ). نفــذ يف حالــة وقــوع نــزاع أم بعــد انتــهاء النـــزاعوخــصوصا هــل ُي (النــشاط يف ظلــها
قد يتوافر من معلومات عـن الواليـة الـيت تـوفر األسـاس        ما، يورد كل مدخل   “التنفيذ”عنوان  

 لــه ببــدء هــذا املــأذونالقــانوين لالضــطالع بالنــشاط املعــين أو اإلذن بــه، والــشخص أو الكيــان 

__________ 
يف بعض األحيان يـذكر كيـان األمـم املتحـدة أن أحـد أقـسامه الفرعيـة هـو الـذي اضـطلع بنـشاط معـني مـن                  )٧( 

 . يوضع القسم الفرعي إىل ميني كيان األمم املتحدة مباشرةويف هذه احلالة. أنشطة سيادة القانون
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أو رصـد النـشاط، واجلهـات الـيت     /ركة يف تنفيـذ و النشاط أو طلب القيام به، والكيانـات املـشت      
 .يتعاون معها الكيان القائم بالنشاط هلذا الغرض، وطريقة متويل النشاط

وحيتــوى . وهلــذا التقريــر مرفــق حيتــوي علــى قائمــة باملختــصرات املــستخدمة يف اجلــرد  - ٢٢
القـانون، وإحـاالت    املرفق على قائمة بكيانات األمـم املتحـدة القائمـة بأنـشطة يف جمـال سـيادة                  

وملـا كـان    . إىل الفقرات املقابلة من اجلرد اليت تتضمن مداخل أنشطة سيادة القانون لكل كيان            
املقصود باجلرد تيسري النظر يف القدرة الراهنة ملنظومة األمم املتحدة على القيـام بطائفـة واسـعة                 

اء، فإن املرفق يرمـي إىل      من أنشطة سيادة القانون استجابة لالحتياجات املختلفة للدول األعض        
يتعلق بكيانات األمم املتحدة املعنية اليت تـضطلع بأنـشطة           فيماتيسري النظر يف هذه القدرة ذاهتا       

 .سيادة القانون
 

جرد لألنـشطة احلاليـة ملختلـف األجهـزة واهليئـات واملكاتـب واإلدارات               -ثانيا  
لتعزيـز سـيادة    والصناديق والربامج داخل منظومة األمم املتحدة املكرسة        

 القانون على الصعيدين الوطين والدويل
 األنشطة املتصلة بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل -ألف  

 األنشطة املتعلقة بتدريس القانون الدويل ونشره وتعزيزه - ١ 
 األنشطة املتعلقة بتعزيز القانون الدويل بشكل عام ١-١ 

مــال اهليئــات املنــشأة مبوجــب صــكوك حقــوق    تعزيــز أع-إدارة شــؤون اإلعــالم  - ٢٣
ــسان ــصلة، وذلـــك    اإلنـ ــن الـــصكوك ذات الـ ــستفيدين مـ ــالم واملـ ــائل اإلعـ ــة إىل وسـ ، املوجهـ

 :خالل من
 تـــوفري الـــدعم االســـتراتيجي يف جمـــال االتـــصال ألمانـــات اهليئـــات التعاهديـــة )أ( 

 ؛)سيما مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وال(
  لوسائل اإلعالم والترويج لألحداث؛وضع استراتيجيات )ب( 
 ؛)كالكتيبات والنشرات (صياغة وتعميم البيانات الصحفية ومواد االتصال )ج( 
 تنسيق وختطيط املؤمترات الصحفية؛ )د( 
الرد على تساؤالت وسائل اإلعالم، من خالل مواقـع اإلدارة علـى اإلنترنـت               )هـ( 

 .وشبكة مراكز اإلعالم التابعة لألمم املتحدة
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ــذ ــرة  - التنفيـ ــب الفقـ ــة   ٥ مبوجـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــن  - ٦١/١٢١ مـ ــل مـ ــاء؛ التمويـ  بـ
 .العادية امليزانية
 تعزيز الصك الـدويل لـتمكني الـدول مـن الكـشف             -مكتب شؤون نزع السالح      - ٢٤

ــها يف الوقــت املناســب         ــشروعة وتعقب ــة غــري امل ــصغرية واألســلحة اخلفيف عــن األســلحة ال
لـصاحل الـدول    )) A/60/88 (نظـر تقريـر الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية           ا (وبطريقة موثوق هبا  

 .واملنظمات غري احلكومية
 بالتنـسيق مـع     ٦٠/٥١٩ ومقرر اجلمعيـة العامـة       ٦١/٦٦ مبوجب قرار اجلمعية العامة      - التنفيذ

مـات  ، واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، واملنظ       )اإلنتربول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   
 .غري احلكومية، فضال عن الدول األعضاء؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية

 دعـم تنفيـذ الـربامج الوطنيـة لتـدريس      -مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان          - ٢٥
حقوق اإلنسان، من خالل إعداد كتيبات عن منهجية تـدريس حقـوق اإلنـسان، ومبـادئ                

نظام األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، ودورات منتظمـة          توجيهية للمدرسني، وعروض عن     
، لــصاحل دراســي القــانون، وطلبــة  وأنــشطة تدريبيــة ومــسابقات يف مــسائل حقــوق اإلنــسان 

مثـل   (بعد انتهاء الرتاع    ما املدارس الثانوية، ومدرسي املدارس الثانوية، وكلية احلقوق يف حالة        
 .)٨()ستانمكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيك

مثل موظف شؤون حقوق اإلنسان يف مكتب األمـم املتحـدة            (يتواله املكتب امليداين   ‐التنفيذ  
لدعم بناء السالم يف طاجيكستان، ومنسق مركز معلومـات ووثـائق حقـوق اإلنـسان، واملـدير                 

ــشاريع يف مف  ــة      وضــياإلقليمــي للم ــسويدية للتنمي ــة ال ــع الوكال ــسيق م ــسان، بالتن ــوق اإلن ة حق
 .امليزانية ؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن)يةالدول
 تنفيــذ مقــرر جلنــة الــسياسات بــشأن  -مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان   - ٢٦

، وذلــك بوضــع سياســات إدراج حقــوق اإلنــسان يف بعثــات الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة
هيمي لبعثـات الـسالم   واستراتيجيات للتأكد من إدراج حقـوق اإلنـسان يف حتديـد اإلطـار املفـا             

يف ذلك مهمة مراقبـة احملاكمـات، ومهـام رصـد حقـوق اإلنـسان،           مبا (واستراتيجياهتا وتنفيذها 
، يف حالة نشوب نزاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع، لـصاحل               )ومهام تقصي احلقائق، ومهام التحقيق    

 .مكونات عمليات حفظ السالم

__________ 
انظــر (علــى الــرغم مــن أن مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف طاجيكــستان قــد أجنــز مهمتــه              )٨( 

S/2007/296  فــإن اإلشــارات إىل أنــشطته تــرد يف اجلــرد باعتبارهــا عكــسا لقــدرات إدارة الــشؤون الــسياسية ،
 .حدة حلقوق اإلنسانومفوضية األمم املت
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ــذ  ــسالم واالســت    ‐التنفي ــات ال ــواله وحــدة دعــم بعث ــرع    تت ــى طلــب ف ــاء عل ــسريعة، بن جابة ال
ــاء ــسالم وإدارة        بنـ ــظ الـ ــات حفـ ــع إدارة عمليـ ــسيق مـ ــة، بالتنـ ــات امليدانيـ ــدرات والعمليـ القـ

 .السياسية الشؤون
 املـسامهة يف املـشروع التـوجيهي إلدارة         -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان        - ٢٧

املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان      ، بوضع سياسات وتوجيهات بـشأن األنـشطة         عمليات حفظ السالم  
ــة عامــة لتقــارير حقــوق     (وســيادة القــانون لبعثــات الــسالم  ــادئ توجيهي وخــصوصا بوضــع مب

ــسان ــات         ) اإلنـ ــات عمليـ ــصاحل مكونـ ــرتاع، لـ ــهاء الـ ــد انتـ ــا بعـ ــزاع ومـ ــشوب نـ ــة نـ يف حالـ
 .السالم حفظ

نـاء  تتواله وحدة دعـم بعثـات الـسالم واالسـتجابة الـسريعة، بنـاء علـى طلـب فـرع ب                     ‐التنفيذ  
القــدرات والعمليــات امليدانيــة ووحــدة املنهجيــة والتعلــيم والتــدريب وفــرع البحــث واحلــق يف   

 .التنمية، بالتنسيق مع إدارة علميات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية
 تـرويج ونـشر   - )شعبة شؤون احمليطـات وقـانون البحـار    (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٨

انون البحـار، مـن خـالل تقـدمي طائفـة واسـعة مـن اخلـدمات                 معلومات عن شؤون احمليطات وق    
للــدول واملنظمــات غــري احلكوميــة، تــشمل تقــدمي املعلومــات واملــشورة واملــساعدة، مــن أجــل    
تعزيز فهم أفـضل التفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار واتفاقيـة األمـم املتحـدة حلفـظ وإدارة              

 ١٩٩٥اتفـاق عـام      (ة السمكية الكـثرية االرحتـال     األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصد    
، وتوســـيع نطـــاق قبوهلمـــا، وتطبيقهمـــا بـــشكل موحـــد ومتـــسق )بـــشأن األرصـــدة الـــسمكية

يف ذلـك املـوارد    مبـا وتنفيذمها الفعلي، مـع تركيـز خـاص علـى تطـوير وزيـادة قـدرات الـدول،            
 .البشرية، وكذلك املوارد القانونية والتقنية

تتجـدد الواليـة سـنويا يف        (٥٢/٢٦  و ،٤٩/٢٨  و ،٣٧/٦٦معية العامـة     قرارات اجل  - التنفيذ
ــانون البحــار     ــة باحمليطــات وق ــة املتعلق ــة العام ــرارات اجلمعي ــة   )ق ــة العام ــرار اجلمعي ، وكــذلك ق

، بنـــاء علـــى طلـــب الـــدول األعـــضاء؛ التمويـــل مـــن امليزانيـــة العاديـــة يف حـــدود          ٥٦/١٣
 .الراهنة املوارد
 تعزيــز ونــشر القــانون الــدويل مــن  - )قــسم املعاهــدات (يــةمكتــب الــشؤون القانون - ٢٩

التــصديق، االنــضمام، الــتحفظ،  (خــالل تــسجيل املعاهــدات واإلجــراءات املتــصلة باملعاهــدات
 .، لصاحل مجيع الدول واملنظمات الدولية)إخل

) ١-د (٩٧ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وقــرار اجلمعيــة العامــة  ١٠٢ مبوجــب املــادة - التنفيــذ
املعــدل بقــرارات اجلمعيــة العامــة  ( مــن ميثــاق األمــم املتحــدة١٠٢ قواعــد تطبيــق املــادة بــشأن
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؛ التمويـل   ٥٢/١٥٣، وقرار اجلمعيـة العامـة       )٣٣/١٤١  و )٥-د (٤٨٢  و ،)٤-د (باء ٣٦٤
 .من امليزانية العادية

 تعزيـز ونـشر القـانون الـدويل مـن           -) قـسم املعاهـدات    (مكتب الشؤون القانونيـة    - ٣٠
داد النصوص املعتمدة للمعاهدات املتعددة األطراف املودعة لـدى األمـني العـام،             خالل إع 

فـــضال عـــن حتليـــل وتنفيـــذ وتـــسجيل ونـــشر املعلومـــات املتعلقـــة بـــإجراءات املعاهـــدات   
، )٥٣٠أكثـر مـن      (يتصل باملعاهـدات املتعـددة األطـراف املودعـة لـدى األمـني العـام               فيما

 .لصاحل مجيع الدول واملنظمات الدولية
 مــن ميثــاق األمـم املتحــدة، واملوافقــة  ٩٨ مبوجــب واليــة مـستمدة عمومــا مــن املـادة   - التنفيـذ 

الـضمنية للجهـاز الـذي أوصـى باعتمـاد املعاهـدة املتعـددة األطـراف املعنيـة، وقـرار               الصرحية أو 
، ونشرة األمـني العـام بـشأن اإلجـراءات الـيت ينبغـي إلدارات األمـم              )١-د (٢٤اجلمعية العامة   

ــا    امل ــة أن تتبعه ــا اإلقليمي ــها وجلاهن ــاتحــدة ومكاتب ــة    فيم ــات الدولي ــدات واالتفاق ــق باملعاه  يتعل
)ST/SGB/2001/7(؛ التمويل من امليزانية العادية. 

 تقدمي رأي صـديق  -مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح         - ٣١
حقـوق الطفـل ودعـم احلمايـة القانونيـة           ألغراض تعزيز    للمحكمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية    
 .للطفل يف سياق القانون اجلنائي الدويل

 مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات للمحكمــة اجلنائيــة  ١٠٣ مبوجــب القاعــدة - التنفيــذ
الدولية، بالتعاون مع جامعة نيويـورك؛ التمويـل علـى أسـاس املـصلحة العامـة، بـدعم تقـين مـن                      

 .مي امللفات إىل احملكمة اجلنائية الدوليةميزانية املكتب يف تقد
 االشـتراك يف املـؤمترات وحلقـات العمـل الدوليـة            -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٣٢

مثـل اإلصـالح     (اليت تعاجل املسائل املتـصلة بـسيادة القـانون والعدالـة علـى الـصعيد الـدويل                
 العالقـة  - اإلصـالح القـضائي   القضائي، وآليات القضاء غري الرمسـي، ورصـد وتقيـيم عمليـات       

اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، والعدالـة االنتقاليـة،            /بني قطاع العدل واخلطط اإلمنائيـة الوطنيـة       
وحقــوق اإلنــسان، والعــدل بـــني اجلنــسني، وقــضاء األحـــداث، وإصــالح القــضاء اجلنـــائي،        

 ).وإصالح السجون
 من املقر، واملراكز اإلقليميـة، واملرافـق دون    يتواله ممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   - التنفيذ

ــائي أو       ــامج اإلمن ــا الربن ــدة ينظمه ــشتركون يف أحــداث عدي ــوارد، امل ــة للم الوكــاالت  اإلقليمي
األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة، وجلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف    

منظمـــات العدالـــة املهنيـــة الدوليـــة واإلقليميـــة، امليـــدان االقتـــصادي، واملنظمـــات اإلقليميـــة، و
 .املنظمات الدولية/الكيانات/واملؤسسات
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، الرامـي    الربنـامج العـاملي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان          -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٣٣
ــسان يف         ــوق اإلن ــام حلق ــاج الت ــائي لإلدم ــامج اإلمن ــتراتيجية املوحــدة للربن ــسامهة يف االس إىل امل

وبراجمه وعملياته، وتوفري التوجيه اهلادف لتطبيـق النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان                 سياساته  
إزاء عمليات الربجمة يف الربنامج اإلمنائي، مع التركيز بـشكل خـاص علـى التنفيـذ التـام ملـذكرة                  

، يف اجملـاالت  مـذكرة تطبيقيـة  : حقوق اإلنـسان يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ٢٠٠٥عام  
دعــم تعزيــز الــنظم الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان؛ احلــث علــى تطبيــق  (جية الثالثــة احملــددةاالســتراتي

ــج ــة       هنـ ــة الوطنيـ ــاط باآلليـ ــادة االرتبـ ــة؛ زيـ ــة اإلمنائيـ ــسان إزاء الربجمـ ــوق اإلنـ ــى حقـ ــوم علـ يقـ
 ).اإلنسان حلقوق
ه  مبوجب اخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنـائي ودليـل املـستخدم للربجمـة الـذي وضـع                 - التنفيذ

 .الربنامج اإلمنائي
 الـتفكري التطلعـي يف املـسائل البيئيـة القانونيـة الـيت              -برنامج األمم املتحـدة للبيئـة        - ٣٤

كـأن يكـون الـتفكري مـن خـالل إنـشاء شـبكة حملـامي بيئـة أفـريقيني                     (تؤثر علـى منـاطق معينـة      
 ).األفريقية للقارة
س إدارة برنــامج األمــم املتحــدة  يف إطــار بــرامج مونتفيــديو، ومبوجــب مقــررات جملــ - التنفيــذ
، بنـاء علـى طلـب احلكومـات، وبالتنـسيق           ٢٣/١  و  ألـف،  - ثانيـا    ٢٢/١٧  و ،٢١/٢٣للبيئة  

مع املكاتب القطرية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي والـشركاء الـوطنيني واإلقليمـيني؛ التمويـل                 
 .من مسامهات صندوق البيئة والنظراء اآلخرين

 تعزيز املعرفة وبناء القدرات بشأن محاية حقوق -تحدة للسكان صندوق األمم امل - ٣٥
اإلنسان على الـصعيدين الـدويل والـوطين وعالقـة ذلـك باملـساواة بـني اجلنـسني واحلقـوق                    

كـأن يكـون ذلــك بتعزيـز قـدرات النــواب      (اإليــدز/اإلجنابيـة وفـريوس نقــص املناعـة البـشرية    
اإلنـسان ومنظومـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق      العامني التـابعني جمللـس أمريكـا الوسـطى حلقـوق          

 ).اإليدز/اإلنسان، يف موضوع احلقوق اإلجنابية وحقوق املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية
 يف إطار املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، بناء على طلـب احلكومـات ومعهـد البلـدان                  - التنفيذ

 .العاديةاألمريكية حلقوق اإلنسان؛ التمويل من امليزانية 
 تعزيــز العمــل املــشترك بــشأن املــرأة والــسالم -صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  - ٣٦

، مــــع كيانــــات أخــــرى داخــــل األمــــم املتحــــدة لــــصاحل املــــسؤولني احلكــــوميني،    واألمــــن
والدبلوماســيني، والقــضاة الــوطنيني، واملــشرعني، واملــسؤولني العــسكريني، وضــباط الــشرطة،   

 . املدنيني، واألكادميينيومديري السجون، واملوظفني
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، بناء على طلب احلكومات، وبالتعـاون       )٢٠٠٠ (١٣٢٥ مبوجب قرار جملس األمن      - التنفيذ
ــامج       ــائي وبرنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــرأة وبرنـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــع صـ مـ

 .العاملي األغذية
 الطفـل وغريهـا مـن        تعزيـز ونـشر اتفاقيـة حقـوق        -منظمة األمم املتحدة للطفولـة       - ٣٧

 اليت تتصل، على سـبيل املثـال، بتحقيـق العدالـة لألطفـال، واألطفـال                املعايري والقواعد الدولية  
والرتاع املسلح، والعنـف ضـد األطفـال، واأللغـام وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات، وكـذلك                    

 .األطفال املعاقني
) اليونيـسيف  (م املتحـدة للطفولـة     مكتبـا قطريـا تابعـا ملنظمـة األمـ          ١٥٥ يتواله حوايل    - التنفيذ

ــشرق األوســط واملكتــب اإلقليمــي يف وســط وشــرق       ــة وال ــا وأمريكــا الالتيني يف آســيا وأفريقي
أوروبا ورابطة الدول املستقلة، بالتعاون مع السلطات الوطنية واجملتمع املدين، وبدعم مـن مقـر         

وق الطفل على نطاق العـامل؛      اليونيسيف، اتساقا مع والية اليونيسيف يف دعم تنفيذ اتفاقية حق         
 .من املوارد اخلارجة عن امليزانية التمويل إما من امليزانية العادية أو

 تعزيـز ونـشر املعلومـات املتعلقـة         -مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        - ٣٨
اتفاقيـة  باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة وبرتوكوهلـا، و                

، من خالل التدريب وبناء القدرات واملعلومات القانونيـة، مـن           األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
قبيل املشاركة يف مؤمترات املنظمات اإلقليمية لنشر صـكوك األمـم املتحـدة، لـصاحل املـسؤولني        
احلكــوميني، وصــانعي الــسياسة، واملــشرعني، والدبلوماســيني، والقــضاة، وضــباط الــشرطة،        

 .ألكادمييني، وغريهموا
 مبوجـب القـرارات الـيت تنـيط باملكتـب تـوفري املـساعدة يف جمـال اجلرميـة املنظمـة عـرب                        - التنفيذ

قـرارا اجلمعيـة    (، والفـساد )٥٩/١٥٧  و ٥٦/١٢٠مثل قراري اجلمعية العامة      (احلدود الوطنية 
 ،١٨٨٩/١٦؛ وقـــــرارا اجمللـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي ٦٠/٢٠٧  و٥٦/١٨٦العامـــــة 

يف ذلــك مــن خــالل اســتعراض تنفيــذ   مبــا (؛ بنــاء عــل طلــب الــدول األعــضاء )٢٠٠١/١٣ و
كيانـات األمـم املتحــدة،    ، واملؤسـسات أو )الـصكوك الدوليـة، كـالردود علـى االســتبيانات إخل    

بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجامعة األمم املتحدة، ومعهـد األمـم املتحـدة ملنـع          
ــة ومعام ــة يف امليــدان        اجلرمي ــاون والتنمي ــة التع ــصى، ومنظم ــشرق األق ــيا وال ــة اجملــرمني يف آس ل

االقتــصادي، ومنظمــة الــدول األمريكيــة، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجملــس  
أوروبـا، واحملكمـة اجلنائيــة الدوليـة، ومنظمـة األمــن والتعـاون يف أوروبـا؛ التمويــل مـن امليزانيــة        

 .اخلارجة عن امليزانية، والتربعات، والرسومالعادية، واملوارد 
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ــا         ٢-١  ــصديق عليهـ ــة والتـ ــصكوك الدوليـ ــائر الـ ــدات وسـ ــع املعاهـ ــة بتوقيـ ــشطة املتعلقـ األنـ
 تطبيقها أو/و

مثـل   ( تنظيم حفل لتوقيع معاهدة دوليـة      -إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية      - ٣٩
 . التكامل اإلقليميةللدول ومنظمات) اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، مبوجـب الواليـة     )قـسم املعاهـدات    ( تتواله أمانة االتفاقية ومكتب الشؤون القانونيـة       - التنفيذ
 بـشأن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص         ٦١/١٠٦مثل قرار اجلمعيـة العامـة        (احملددة للمعاهدة املعنية  
 .؛ التمويل من امليزانية العادية)٢ذوي اإلعاقة، الفقرة 

 مــع  الــدعوة إىل التــصديق علــى صــكوك دوليــة معينــة-لــشؤون الــسياسية إدارة ا - ٤٠
 :املسؤولني احلكوميني، مثل

نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة   (يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى )أ( 
ــة لقمــع اهلجمــات        ــة الدولي ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة، االتفاقي ــة، اتفاقي الدولي

، يف إطــار الواليــة العامــة )بــل، اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملنــع ومكافحــة الفــساد اإلرهابيــة بالقنا
أوصـى بـه      مـا  ملكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، علـى حنـو               

ــره جملــس األمــن   ــام وأق ــة احملــددة  )S/2006/934  وS/1999/1235 (األمــني الع ، ويف إطــار الوالي
ــسا  ــوق اإلنــ ــسم حقــ ــة     لقــ ــسالم يف مجهوريــ ــاء الــ ــدعم بنــ ــدة لــ ــم املتحــ ن يف مكتــــب األمــ

 الوسطى؛ أفريقيا
، مبوجـب قـرار جملـس األمـن         )املعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان       (يف العراق  )ب( 
، مــن خــالل االجتماعــات املنتظمــة مــع املــسؤولني احلكــوميني، والربملــانيني،  )٢٠٠٧ (١٧٧٠

هــم مــن الــشركاء ذوي الــصلة، بالتعــاون مــع وزارة واللجــان الربملانيــة، وقاضــي القــضاة، وغري
 .حقوق اإلنسان

مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                ( يتواله املكتب امليـداين ذو الـصلة       - التنفيذ
 ).مجهورية أفريقيا الوسطى وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

 تــوفري - )٩(م املتحــدة حلقــوق اإلنــسان مفوضــية األمــ-إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٤١
ة الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،       التعزيز واملساعدة التقنية يف التصديق على االتفاقـات الدوليـ         

بعد انتهاء الرتاع، لصاحل املـسؤولني        ما ، يف حالة  يف ذلك عقد اجتماعات مائدة مستديرة      مبا
ــة  ــوميني واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــم املت  (احلكـ ــاء الـــسالم  مثـــل مكتـــب األمـ ــدعم بنـ ــدة لـ حـ

 ).طاجيكستان يف
__________ 

 .أبلغت إدارة الشؤون السياسية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن نفس النشاط )٩( 
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مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                ( يتواله املكتب امليـداين ذو الـصلة       - التنفيذ
طاجيكستان، بالتنسيق مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والوكالـة الـسويدية للتنميـة الدوليـة                   

حقوق اإلنسان؛ التمويـل مـن املـوارد    ، بناء على طلب الدولة وتوصية موظف شؤون  )وغريمها
 .اخلارجة عن امليزانية

 العمــل، مــن خــالل تــوفري الــدعم االســتراتيجي يف جمــال  -إدارة شــؤون اإلعــالم  - ٤٢
، الــيت ينظمهــا مكتــب  االتــصال، علــى تعزيــز املناســبة الــسنوية لتوقيــع وإيــداع املعاهــدات  

حدة، لصاحل الـدول وكـذلك، مـن خـالل     يف مقر األمم املت ) قسم املعاهدات  (الشؤون القانونية 
 .تساعدها هذه الصكوك/األنشطة املوجهة إىل وسائل اإلعالم، لصاحل اجملموعة اليت تؤثر فيها

 ثانيــا، بالتنــسيق مــع - بــاء ٦١/١٢١ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ١٩ مبوجــب الفقــرة - التنفيــذ
 .مكتب الشؤون القانونية؛ التمويل من امليزانية العادة

 تـشجيع القبـول العـاملي للقواعـد التعاهديـة وتنفيـذ       -كتب شؤون نزع السالح     م - ٤٣
 يف ميدان نزع السالح، والقانون اإلنساين الدويل، والقـانون          االلتزامات التعاهدية والتقيد هبا   

ــدويل    ــاب ال ــدويل، واإلره ــائي ال ــوجي   وال (اجلن ــاب البيول ــيما اإلره ــات  )س ــسوية املنازع ، وت
 . ومدونات السلوك، للمشاركني يف مؤمتر نزع السالحالدولية، واإلجراءات،

، وتشمل األقسام الفرعيـة التابعـة لـه أمانـة مـؤمتر             )جنيف ( يتواله فرع دعم املؤمترات    - التنفيذ
نزع السالح؛ ووحدات دعم تنفيذ اتفاقية األسـلحة البيولوجيـة والتكـسينية واالتفاقيـة املتعلقـة                

فاقية املتعلقة باأللغام األرضـية املـضادة لألفـراد، بالتنـسيق مـع      بأسلحة تقليدية معينة؛ وأمانة االت   
مكتب األمم املتحدة يف جنيف، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نـزع الـسالح، وجلنـة الـصليب                 
األمحــر الدوليــة، ومركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنــسانية، واملنظمــات غــري    

 املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة ومـن تربعـات الـدول               احلكومية، وكيانـات أخـرى؛ التمويـل مـن        
 .احلكومية األعضاء واملنظمات غري

 الـدعم املوضـوعي وتنـسيق األنـشطة املتفـق عليهـا             -مكتب شؤون نزع الـسالح       - ٤٤
مـن   ( يف آسيا ومنطقة احمليط اهلـادئ بني الدول األعضاء لتنفيذ تدابري السالم ونزع السالح 

مثــل إنــشاء مركــز منغوليــا كدولــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة؛  ؛ “عمليــة كتمانــدو”خــالل 
؛ واملراقبة اإلقليمية لالجتـار غـري املـشروع         ٢٠٠٦والتفاوض بشأن معاهدة سيميباالتنسك لعام      

ــصغرية واخلفيفــة  ــا) باألســلحة ال ــامج األفريقــي إلصــالح القطــاع     (ويف أفريقي ــذ الربن ــل تنفي مث
 ).نة سلوك لقوات األمن األفريقية املسلحةاألمين، الناجم عن اعتماد مشروع مدو

آسـيا ومنطقـة احملـيط       يف(  تتواله مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح        - التنفيذ
كقـراري اجلمعيـة العامـة       (، يف إطـار واليـة كـل منـها         )اهلادئ، ويف أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال         
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نـــاء علـــى طلـــب احلكومـــات الوطنيـــة، ، ب))أفريقيـــا ( زاي٤٠/١٥١  و)آســـيا ( دال٤٢/٣٩
ــة    ــة ودون اإلقليمي ــع املنظمــات اإلقليمي ــسيق م ــي   (بالتن ــل االحتــاد األفريق واملنظمــات غــري  ) مث

 .احلكومية والبلدان املاحنة؛ التمويل من املصادر اخلارجة عن امليزانية
ــسان      - ٤٥ ــصكوك   -مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــى ال ــصديق عل ــشجيع الت  ت

، بوضـع   ية الدولية يف ميدان حقوق اإلنـسان وإدراجهـا حمليـا يف سـياق بنـاء الـسالم                 القانون
 استراتيجية للتصديق والتوعية مبعاهدات حقوق اإلنسان املعروفة، لصاحل املسؤولني احلكـوميني          

مثــل اتفاقيــة حقــوق العمــال املهــاجرين وأســرهم، والربوتوكــول اإلضــايف للميثــاق األفريقــي    (
 ).تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، للمسؤولني يف سرياليونحلقوق املرأة، وا

مثـل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون،         ( يتواله املكتب امليداين ذو الصلة     - التنفيذ
ــن     ــس األم ــراري جمل ــق   )٢٠٠٦ (١٧٣٤  و)٢٠٠٥ (١٦٢٠مبوجــب ق ــع الفري ــسيق م ، بالتن

 ). والوكاالت احلكوميةالقطري التابع لألمم املتحدة
 تشجيع االشـتراك يف     -) شعبة القانون التجاري الدويل    (مكتب الشؤون القانونية   - ٤٦

، )األونــسيترال (االتفاقيــات املتــصلة بعمــل جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل 
ونيـة، لـصاحل   يتعلق ببيع البضائع، وتسوية املنازعـات، والنقـل، والتجـارة اإللكتر    فيماسيما   وال

مبــن فــيهم واضــعو الــسياسات، واملــشرعون، والوكــاالت التنظيميــة        (املــسؤولني احلكــوميني 
، وممارسي املهن القانونية، واألكادمييني، والقضاة، وأطراف املعـامالت، وغريهـم مـن             )واملنفذة
 .املصلحة أصحاب
 ٢٢٠٥يــة العامــة مــن اجلــزء ثانيــا مــن قــرار اجلمع) ج(  و)ب (٨ مبوجــب الفقــرتني - التنفيــذ

ــة     ) ٢١-د( ــراري اجلمعيــة العام ــده بق ــاد تأكي ــق مــع   ٦٢/٦٥  و٦٢/٦٤املع ــسيق الوثي ، بالتن
 ، وبالتنسيق مع وكاالت املعونـة املتعـددة األطـراف         )قسم املعاهدات  (مكتب الشؤون القانونية  

لدوليـة التابعـة   مثل الوكالة األملانيـة للتعـاون الـتقين ووكالـة التنميـة ا            (والثنائية) كالبنك الدويل (
، واملنظمـات الدوليـة   )كـالوزارات  (، ووكـاالت املعونـة، والـسلطات احملليـة    )للواليات املتحـدة  

ــة أو أو ــة   اإلقليميـ ــري احلكوميـ ــة وغـ ــة، احلكوميـ ــة أو  (احملليـ ــرف التجاريـ ــل الغـ ــسات  مثـ مؤسـ
 .؛ التمويل من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية)التحكيم
 . أدناه١١٠  و٦٣ا الفقرتني انظر أيض 

ــة   - ٤٧ ــشؤون القانوني ــدويل   (مكتــب ال ــانون التجــاري ال ــسري  -) شــعبة الق ــز التف  تعزي
 والتطبيق املوحدين لالتفاقيات املتعلقة بعمل جلنة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل               

ــساعدة التقنيــة    )األونــسيترال( التنــسيق ، و) أدنــاه٦٣انظــر الفقــرة   (، مــن خــالل أنــشطة امل
، ومجـع ونـشر     ) أدنـاه  ٢٧٤انظـر الفقـرة      (والتعاون مع سائر املنظمات النـشطة يف هـذا امليـدان          
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ــسيترال     ــسوابق القــضائية الــيت تــستند إىل صــكوك األون انظــر  (املعلومــات املتعلقــة مبجموعــة ال
يتــصل باملوضــوع مــن    مــا، ونــشر جمموعــات الــسوابق القــضائية، وتــوفري ) أدنــاه١٦١الفقــرة 
ت واملنتــديات والتــسهيالت، وإدارة موقــع األونــسيترال علــى اإلنترنــت، وخــصوصها   الــشبكا
يتعلق ببيع البضائع وتسوية املنازعـات، والنقـل، والتجـارة اإللكترونيـة، لـصاحل املـسؤولني                 فيما

، )مبــن فــيهم واضــعو الــسياسات، واملــشرعون، والوكــاالت التنظيميــة واملنفــذة        (احلكــوميني
ونية، واألكـادمييني، والقـضاة، وأطـراف املعـامالت وغريهـم مـن أصـحاب               وممارسي املهن القان  

 .املصلحة
، )٢١-د (٢٢٠٥مــن اجلــزء ثانيــا مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ) د (٨ مبوجــب الفقــرة - التنفيــذ

مثل رابطة احملامني الدولية، وحمكمة التحكيم الدائمـة، واجمللـس           (بالتنسيق مع خمتلف الكيانات   
ــدويل للتحكــيم ال  ــذها    ال ــة وتنفي ــراف بقــرارات التحكــيم األجنبي ــة االعت  تجــاري، لرصــد اتفاقي

؛ واملراسـلني الـوطنيني جملموعـة الـسوابق القـضائية الـيت             )١٩٥٨يونيـه   / حزيـران  ١٠نيويورك،  (
؛ )تستند إىل صكوك األونـسيترال وغريهـم مـن اخلـرباء يف موضـوع هـذه الـسوابق وجمموعاهتـا                   

 .ملوارد اخلارجة عن امليزانيةالتمويل من امليزانية العادية وا
 تنظــيم مناســبات -) شــعبة القــانون التجــاري الــدويل  (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ٤٨

) األونـسيترال  (تعزيز املعاهدات املتصلة بعمل جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل   
ت وغـري ذلـك     ، مـن خـالل تـوفري املـوظفني واخلـربة والتـسهيال            املشاركة يف هذه املناسبات    أو

 .من الدعم اللوجسيت والتنظيمي، لصاحل الدول األعضاء
 ٢٢٠٥مــن اجلــزء ثانيــا مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ) ج(  و)ب (٨ مبوجــب الفقــرتني - التنفيــذ

واملنظمات األخـرى   ) قسم املعاهدات  (، بالتنسيق الوثيق مع مكتب الشؤون القانونية      )٢١-د(
 .ة العاديةعند الضرورة؛ التمويل من امليزاني

ــة  - ٤٩  إعــداد وتنظــيم وتنفيــذ املناســبة  -) قــسم املعاهــدات (مكتــب الــشؤون القانوني
، للتـشجيع علـى مـشاركة أوسـع يف املعاهـدات            السنوية لتوقيـع وإيـداع املعاهـدات ونـشرها        

 .املتعددة األطراف اليت تودع لدى األمني العام، لصاحل مجيع الدول واملنظمات الدولية
 بدعم من الدول األعـضاء، ويف فتـرة أقـرب يف    ٢٠٠٠ االحتفال باأللفية يف عام   منذ - التنفيذ

ــة    ــامي للقمــة العاملي ــان اخلت ــرة  (للقمــة البي ــة   ) ب (١٣٤الفق ــة العام ــرار اجلمعي ، )٦٠/١مــن ق
مثـل إدارة شـؤون اإلعـالم وإدارة شـؤون           (بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة يف األمم املتحدة       

 .والدول األعضاء؛ التمويل من امليزانية العادية) ؤمتراتاجلمعية العامة وامل
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 تــشجيع االشــتراك يف املعاهــدات -) قــسم املعاهــدات (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ٥٠
املتعددة األطـراف الـيت اعتمـدت مـؤخرا وأودعـت لـدى األمـني العـام مـن خـالل ترتيـب                       

 .؛ لصاحل مجيع الدول واملنظمات الدوليةحفالت التوقيع
 مــن ميثــاق األمـم املتحــدة، واملوافقــة  ٩٨ مبوجــب واليــة مـستمدة عمومــا مــن املـادة   - يـذ التنف

الضمنية للجهاز الـذي أوصـى باعتمـاد املعاهـدة املتعـددة األطـراف املعنيـة، ونـشرة            الصرحية أو 
األمــني العــام املعنونــة بــشأن اإلجــراءات الــيت ينبغــي إلدارات األمــم املتحــدة ومكاتبــها وجلاهنــا  

؛ بالتنـسيق  )ST/SGB/2001/7 (يتعلـق باملعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة     فيمـا ية أن تتبعهـا   اإلقليم
مع إدارات األمم املتحدة ومكاتبها ووحداهتا، إخل، مثل إدارة شؤون اإلعالم، وإدارة الـشؤون              
االقتصادية واالجتماعيـة، وإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات، ومفوضـية األمـم املتحـدة                  

  اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، ومكتـب الـشؤون القانونيـة              حلقوق
 .، والدول األعضاء؛ التمويل من امليزانية العادية)شعبة القانون التجاري الدويل(

 تـشجيع التـصديق     -مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح          - ٥١
التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات       على الربوتوكول االختياري   

 .، لصاحل املسؤولني احلكومينياملسلحة
 مـن قـرار اجلمعيـة       ٣؛ والفقـرة    ٥١/٧٧ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٣٦ مبوجب الفقرة    - التنفيذ
 .٦٠/٢٣١ من قرار اجلمعية العامة ٣٦؛ والفقرة ٥٤/١٤٩العامة 
 تشجيع االنـضمام إىل بعـض الـصكوك         -ؤون الالجئني   مفوضية األمم املتحدة لش    - ٥٢

ــة  ــة واإلقليمي ــام    (الدولي ــة ع ــل اتفاقي ــام    ١٩٥١مث ــا لع  اخلاصــة مبركــز الالجــئني وبروتوكوهل
 ١٩٦١ املتعلقة مبركز األشخاص عـدميي اجلنـسية؛ واتفاقيـة عـام            ١٩٥٤؛ واتفاقية عام    ١٩٦٧

د ملفـات االنـضمام، وعقـد حلقـات     ، من خالل إعدا)املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية 
 .دراسية وإجراء حبوث معينة، لصاحل املشرعني واملسؤولني احلكوميني

ــذ ــرة  - التنفي ــة      ) أ (٨ مبوجــب الفق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــا م ــن الفــصل ثاني ، )٥-د (٤٢٨م
 مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٥، والفقـــرة ٤٩/١٦٩ مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ٢٠والفقـــرة 

لتنسيق مع االحتـاد الربملـاين الـدويل إلعـداد كتيـب عـن انعـدام اجلنـسية ومناقـشة                    با (٥٠/١٥٢
 ).املمارسات السليمة يف معاجلة مسائل انعدام اجلنسية

 
 املشورة التقنية يف مسائل القانون الدويل األنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة أو ٣-١ 

ــة ليوغـــسالفيا الـــسابقة      - ٥٣ ــة اجلنائيـــة الدوليـ ــاء القـــدرات ومبـــادرات   -احملكمـ  بنـ
، من خالل تقاسم اخلربات مع القائمني بإنـشاء حمـاكم دوليـة أخـرى،        استراتيجية االستكمال 
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مثل احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا، واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، واحملكمـة اخلاصـة بـسرياليون،          
 .لصاحل القضاة الوطنيني والنظم القضائية الوطنية

، بالتنـسيق مـع     )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و )٢٠٠٣ (١٥٠٣جـب قـراري جملـس األمـن          مبو - التنفيذ
 .احملاكم اجلنائية الدولية؛ التمويل من امليزانية العادية وتربعات الدول األعضاء

 تنظـيم حلقـات علـم بـشأن محايـة املـدنيني يف              -مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية         - ٥٤
وقـوات األمـن الوطنيـة، ووكـاالت األمـم           لصاحل السلطات احلكومية،     أوقات الرتاع املسلح،  

 .املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين
 بناء على طلب األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة ومنسقي الـشؤون اإلنـسانية مـن      - التنفيذ

ؤون اإلنــسانية، منــسق الــش/ بالتنــسيق مــع الوكــاالت الــشريكة واملنــسق املقــيم،خــالل املكتــب
 .وحتت إشراف فرق العمل غري الرمسية؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية

تدريب ونشر :  القدرة االحتياطية على احلماية-مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  - ٥٥
 لتقـدمي   مستشارين يف موضوع احلماية يف جمال القانون اإلنساين الدويل وحقـوق اإلنـسان،            

ومنهم املـشردون وغريهـم    ( حتديد أطر شاملة للحماية من أجل تعزيز محاية املدنيني  املشورة يف 
بعد انتهاء الرتاع، لصاحل األفرقـة القطريـة التابعـة            ما يف حالة الرتاع أو   ) من اجلماعات الضعيفة  
 ).ومنهم النظراء احلكوميون (لألمم املتحدة وشركائها

، بناء على طلب األفرقة القطرية التابعة لألمـم         ٤٦/١٨٢ مبوجب قرار اجلمعية العامة      - التنفيذ
منـسق الـشؤون اإلنـسانية، باالشـتراك مـع اجمللـس النروجيـي لالجـئني؛         /املنسق املقـيم   املتحدة أو 

 .التمويل من اجمللس النروجيي لالجئني وعدة جهات ماحنة يف إطار متويل خارج عن امليزانية
 توفري الدعم يف مسألة حقـوق الـشعوب         -ان  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنس     - ٥٦

مثل تعزيز حقوق الشعوب األصلية يف أفريقيا يف إطار العقد الدويل الثـاين للـشعوب                (األصلية
 األصــلية يف العــامل، قبــل الــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب

 )). ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(
شترك مع الفريق العامـل الـدويل لـشؤون الـشعوب األصـلية، وجلنـة التنـسيق                  بتنظيم م  - التنفيذ

جمتمعـات اللجنـة األفريقيـة      /لشعوب أفريقيا األصلية، والفريق العامل املعـين بالـسكان األصـليني          
 . املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الشعوب؛ التمويل من هيئة التعاون اإلسبانية للتنمية الدولية

 تقدمي املساعدة التقنية يف التصديق علـى   -م املتحدة حلقوق اإلنسان     مفوضية األم  - ٥٧
مثل مفوضية األمـم املتحـدة    (بعد انتهاء الرتاع    ما  يف حالة  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،   

، لـصاحل  ) أنغوال، مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف طاجيكـستان        -حلقوق اإلنسان   
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يتصل بعمليـة التـصديق، واملنظمـات غـري          فيماصلحة الوطنيني   وزارات اخلارجية، وأصحاب امل   
 . احلكومية
  بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء، وعلــى توصــية موظــف شــؤون حقــوق اإلنــسان  - التنفيــذ

ــة والنظــراء       ( ــة الدولي ــسويدية للتنمي ــة ال ــائي والوكال ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــسيق مــع برن بالتن
ومــن املــوارد اخلارجــة عــن ) أنغــوال (مــن امليزانيــة العاديــة؛ التمويــل )الــوطنيني يف طاجيكــستان

 ). طاجيكستان (امليزانية
  تقدمي الدعم آلليات اإلجراءات اخلاصة     -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٥٨

يتــصل باملــسكن املناســب، واالحتجــاز التعــسفي، واألطفــال والــرتاع املــسلح، وحقــوق   فيمــا(
ادي أو الــديون، وحــاالت االختفــاء، والتعلــيم، والغــذاء، وحريــة   اإلنــسان واإلصــالح االقتــص 

التعـــبري، واحلريـــة الدينيـــة، واإلعـــدام بـــإجراءات مـــوجزة، واملـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان، 
واستقاللية القضاة واحملـامني، والـشعوب األصـلية، واملـشردين داخليـا، واملرتزقـة، واملهـاجرين،            

ــصري   ــر، والعن ــات، والفق ــضايا األقلي ــات    وق ــال، واإلرهــاب، والتعــذيب، والنفاي ــع األطف ة، وبي
، لصاحل املكلفني بالوالية واألفرقـة العاملـة التابعـة     )السامة، واالجتار بالنساء، والعنف ضد املرأة     

 . جمللس حقوق اإلنسان
 تتــواله شــعبة اإلجــراءات اخلاصــة يف جملــس حقــوق اإلنــسان؛ التمويــل مــن امليزانيــة   - التنفيــذ

 . وارد اخلارجة عن امليزانيةالعادية وامل
 -) املكتـب اإلقليمـي للجنـوب األفريقـي        (مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ٥٩

اجلنوب  يف( تنسيق القواعد واملعايري الوطنية واإلقليمية والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان
 علـى التـصديق علـى    ، بتعزيـز قـدرة املؤسـسات الوطنيـة واإلقليميـة     )األفريقي على سـبيل املثـال   

األطــر الدوليــة حلقــوق اإلنــسان وتطبيقهــا مــن خــالل بعثــات الــدعوة وتطــوير القــدرات، مــع    
التركيز على رسم السياسة، ووصف عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وتطبيق القواعـد             
ــة حلقــوق       ــة علــى الــصعيد احمللــي، واعتمــاد خطــط واســتراتيجيات عمــل وطني واملعــايري الدولي

سان، لصاحل املسؤولني احلكـوميني، والـشركاء اإلقليمـيني، واألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم                 اإلن
 . املتحدة
 .  بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكاتبه يف البلدان ذات الصلة- التنفيذ
 إعـداد دراسـات حتليليـة متعمقـة يف          -) شـعبة التـدوين    (مكتب الـشؤون القانونيـة     - ٦٠

 يع خمتلفة من القانون الدويل العام للهيئات القانونية، وال سيما جلنة القانون الـدويل،             مواض
 : مثل
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منشور األمم املتحـدة، رقـم       (استعراض تارخيي للتطورات املتعلقة بالعدوان     )أ( 
 ؛ )A.03.V.10املبيع 

دراسة استقصائية لنظم املسؤولية ذات الصلة مبوضوع املسؤولية الدوليـة           )ب( 
املسؤولية الدولية يف حالـة      (النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل        عن  

 ؛ )A/CN.4/543 ()اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
 مـذكرة مـن     :دراسة للممارسـة والفقـه    : أثر الرتاع املسلح على املعاهدات     )ج( 

 ؛ )Corr.2  وCorr.1  وA/CN.4/550 (األمانة العامة
 ؛ )Corr.1  وA/CN.4/565 ( مذكرة من األمانة العامة:طرد اجلانب )د( 
 )٢٠٠٨ ( مذكرة مـن األمانـة العامـة   :محاية األشخاص يف حاالت الكوارث     )هـ( 

)A/CN.4/590( ؛ 
 مـذكرة مـن     :حصانة مسؤويل الدولة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة         )و( 
 ). A/CN.4/596 ()٢٠٠٨ (عامةاألمانة ال
 )٢-د (١٧٤ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وقـراري اجلمعيـة العامـة                ١٣ مبوجب املادة    - التنفيذ

، بالتعاون مع الدول األعضاء، واملنظمات الدولية، واملؤسـسات األكادمييـة حـسب             ٦٢/٦٦ و
 . االقتضاء؛ التمويل من امليزانية العادية

 توفري املـشورة    -) شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ٦١
مثل املنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األمم املتحدة        (والدعم للمنظمات الدولية ذات الصلة    

اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة، ومنظمـة األغذيـة      )/اليونسكو (للتربية والعلم والثقافة  
مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                ، ومفوضية األ  )الفاو (والزراعة

وجامعة األمم املتحدة، وأمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربيـة املعرضـة        
لالنقراض، وأمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي، واملنظمـات أو الترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مـصائد                

 االتـساق بـني الـصكوك والـربامج كـل يف جمـال اختـصاصه وبـني اتفاقيـة                    لضمان،  )األمساك
 من خالل املشاركة يف االجتماعـات، وإعـداد         األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقي تنفيذها،     
 . الوثائق أو استعراضها، وإجراء دراسات دورية

امـا بالوثيقـة    ، التز ٥٢/٢٦  و ،٤٩/٢٨  و ،٣٧/٦٦ مبوجـب قـرارات اجلمعيـة العامـة          - التنفيذ
ST/SGB/2006/12)  ــة العاديـــة أو مـــن  ))و(  و)ج(  و)أ (٢-٨الفـــرع ؛ التمويـــل مـــن امليزانيـ

 . الكيان الداعي، حسب املقتضى
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 تقـدمي املـساعدة إىل      -) شعبة القـانون التجـاري الـدويل       (مكتب الشؤون القانونية   - ٦٢
يف ذلــك بيــع  مبــا (اري الــدويلاملنظمــات اإلقليميــة يف تنفيــذ براجمهــا املتــصلة بالقــانون التجــ

ــشتريات،      ــة، واملـ ــارة اإللكترونيـ ــل، والتجـ ــات، والنقـ ــسوية املنازعـ ــسار، وتـ ــضائع، واإلعـ البـ
، لـصاحل املنظمـات اإلقليميـة ودوهلـا األعـضاء وممارسـي املهـن               )واملعامالت املكفولة بـضمانات   

ساعدة إىل املنظمـات الـيت      مثـل تقـدمي املـ      (القانونية اإلقليمية، واألكادميية، والقضاة، واحملكمـني     
كقواعد التحكيم بالنـسبة إىل      (جترى فيها إصالحات قانونية إقليمية يف صياغة نظمها الداخلية        

مثل القواعد املوحدة ملنظمـة      (أو وضع قواعد موحدة الستخدامها يف املنطقة      ) مراكز التحكيم 
 ). مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا

 قـرار اجلمعيـة العامـة        من من اجلزء ثانيا  ) هـ(  و )د(  و )ج(  و )ب( ٨ مبوجب الفقرة    - التنفيذ
ــوارد      )٢١-د (٢٢٠٥ ــة ومــن امل ــل مــن امليزاني ــة؛ التموي ــى طلــب املنظمــات اإلقليمي ــاء عل ، بن

 صـــندوق األونـــسيترال االســـتئماين للنـــدوات وغـــري ذلـــك مـــن       -اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة   
 .الراعية املؤسسات

تقدمي املساعدة التقنيـة     - )شعبة القانون التجاري الدويل    (مكتب الشؤون القانونية   - ٦٣
لإلصالحات القانونية يف جمال القانون التجاري الدويل، بطرق منها مساعدة احلكومـات علـى              
اســتعراض التــشريعات القائمــة وتقيــيم احتياجــات اإلصــالحات القانونيــة يف اجملــال التجــاري،   

يف ذلـك   مبـا فيذ نصوص القـانون التجـاري الـدويل،     واملساعدة على صياغة تشريعات وطنية لتن     
االتفاقيــات الدوليــة، وتقــدمي املــشورة واملــساعدة إىل املنظمــات والوكــاالت والرابطــات املهنيــة 

 بشأن اسـتخدام نـصوص      ،ة ومراكز التحكيم الدولية وسواها    يغرف التجار الوهيئات احملامني و  
ــدويل    ــانون التجــاري ال ــة األمــم املتحــدة للق ــسيترالاأل (جلن ــانون   )ون  وغريهــا مــن صــكوك الق

 ،مبــن فــيهم واضــعو الــسياسات واملــشرعون  ( املــسؤولني احلكــومينيلــصاحل التجــاري الــدويل؛
 وأطـراف   ، والقـضاة  ،، واألكـادمييني  ) التنظيميـة واملنفـذة، وممارسـي املهـن القانونيـة          وكاالتوال

 .وسواهم من أصحاب املصلحةاملعامالت، 

مـن اجلـزء ثانيـا مـن قـرار اجلمعيـة            ) هــ (  و )د(  و )ج(  و )ب (٨ اتمبوجـب، الفقـر    - التنفيذ
طلـــب  بنـــاء علـــى ؛٦٢/٦٤قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ، املعـــاد تأكيـــده ب)٢١-د (٢٢٠٥العامـــة 

احلكومات واملنظمات والكيانات األخرى، بتنسيق وتعاون مـع الـسلطات الوطنيـة واملنظمـات       
تمويـل  الو رادى اخلرباء، واملنظمات غري احلكومية؛    وف) مثل وكاالت املعونة   (الدولية واإلقليمية 

فيهــا التربعــات املقدمــة للــصندوق االســتئماين لنــدوات   مبــا (مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة 
 ).ومشاريعها املشتركة مع املؤسسات الراعية األخرىاألونسيترال 
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ــة  - ٦٤ ــانون تقـــدمي املـــشورة بـــشأن   - )قـــسم املعاهـــدات (مكتـــب الـــشؤون القانونيـ قـ
ــة أمــور  فيمــااملعاهــدات وممارســاهتا،  ــها مــسائل اخلالفــة ،يتعلــق جبمل  ، ونقــض املعاهــدات، من

 وإيداع حتفظات متـأخرة، واألجـل األقـصى لالعتـراض، وأهليـة املنظمـات الدوليـة والكيانـات                 
يتعلق باملعاهدات املتعددة األطـراف،      فيماعدا الدول إلبرام املعاهدات، وقبول مهام الوديع         ما
ــا ــيت مل  مب ــا تلــك ال ــدول        فيه ــسألة تغــري أمســاء ال ــع م ــم املتحــدة، والتعامــل م ــة األم ــربم برعاي ت

دة باألخطـاء  تعاقـ وانعكاسات ذلك على ممارسة مهـام اإليـداع، وإخطـار األطـراف املوقعـة وامل           
ــ يف النــصوص األصــلية وتبليــغ مقترحــات لتــصويبها؛   ، واحلكومــات، املنظمــات الدوليــةصاحلل

 .املعاهدات  وما إىل ذلك، وأمانات،املتحدة وأجهزهتاومكاتب األمم 

وافقــة امل و، مــن ميثــاق األمـم املتحــدة ٩٨ن املـادة  مــعمومــا مـستمدة  مبوجــب واليــة  - التنفيـذ 
 وقـرار  ،الـذي أوصـى باعتمـاد املعاهـدة املتعـددة األطـراف املعنيـة       للجهـاز   ضمنية  الـ صرحية أو   ال

 األمـم  إلداراتلعـام بـشأن اإلجـراءات الـيت ينبغـي         ، ونشرة األمـني ا    )١-د (٢٤اجلمعية العامة   
ــا     ــة أن تتبعه ــا اإلقليمي ــها وجلاهن ــااملتحــدة ومكاتب ــة    فيم ــات الدولي ــدات واالتفاق ــق باملعاه  يتعل

)ST/SGB/2001/7(من امليزانية العاديةالتمويلو ؛ . 

املـسامهة يف صـياغة معاهـدات جديـدة          )قسم املعاهدات  (مكتب الشؤون القانونية   - ٦٥
عــددة األطــراف تــودع لــدى األمــني العــام، عــن طريــق إســداء املــشورة بــشأن األحكــام  مت

 .الدولية الدول واملنظماتلصاحل مجيع  اخلتامية،

وافقــة امل و، مــن ميثــاق األمـم املتحــدة ٩٨ املـادة  مــنعمومــا مـستمدة  مبوجــب واليــة  - التنفيـذ 
 وقـرار  ،عـددة األطـراف املعنيـة   جهـاز الـذي أوصـى باعتمـاد املعاهـدة املت      للضمنية  الـ صرحية أو   ال

 األمـم  إلدارات، ونشرة األمـني العـام بـشأن اإلجـراءات الـيت ينبغـي             )١-د (٢٤اجلمعية العامة   
ــا     ــة أن تتبعه ــا اإلقليمي ــها وجلاهن ــااملتحــدة ومكاتب ــة    فيم ــات الدولي ــدات واالتفاق ــق باملعاه  يتعل

)ST/SGB/2001/7(تمويل من امليزانية العاديةالو ؛. 

الــسلع جمــايل شــعبة التجــارة الدوليــة يف   ( األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة مــؤمتر - ٦٦
 بناء القدرة على املـشاركة الفعليـة يف املفاوضـات           -) األساسية ومسائل السلع    واخلدمات
للمساعدة التقنية لبلدان خمتارة من اقـل البلـدان          ، عن طريق الربنامج املتكامل املشترك     التجارية

 إىل منظمــة التجــارة العامليــة، يــة أخــرى، لــصاحل الــوزارات املعنيــة باالنــضمام منــوا وبلــدان افريق
واحملامني، واألكادمييني؛ومؤسسات البحث واملنظمات غري احلكومية، والقطـاع اخلـاص املتـأثر            

 .بقواعد التجارة الدولية وتنفيذها على الصعيد احمللي
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توافـق آراء    مـن    ١٠٨مبوجب الفقرة   ة،  فرع املفاوضات والدبلوماسية التجاري     يتواله ‐ التنفيذ
ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة     بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التـابع         ،)TD/410 (ساو باولو 
 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانيةالو  ومنظمة التجارة العاملية؛)األونكتاد (والتنمية

بة التجارة الدولية يف الـسلع واخلـدمات        شع (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     - ٦٧
مـساعدة البلـدان الناميـة علـى إدارة العالقـات بـني قواعـد التجـارة                  -) والسلع األساسـية  

على سبيل املثـال، عـن طريـق     (املتعددة األطراف واإلقليمية هبدف حتقيق أقصى فائدة إمنائية  
 ،)واملـساعدة التقنيـة  )  غريهـا سـواء احلكوميـة الدوليـة أو    (البحث والتحليل وعقد االجتماعات   

ــ ــة   صاحلل ــة بالتجــارة الدولي ــوزارات املعني ــدد األطــراف    ( ال ــصعيدين اإلقليمــي واملتع ــى ال  ،)عل
املتـأثر   والقطاع اخلاص    ،واملنظمات غري احلكومية   واحملامني، واألكادمييني ومؤسسات البحث؛   

 .قواعد التجارة الدولية ومفاوضاهتاب

توافـق آراء    مـن    ٩٦مبوجـب الفقـرة     وضات والدبلوماسـية التجاريـة،      رع املفا ف يتواله   ‐ التنفيذ
تمويـل مـن امليزانيـة العاديـة واملـوارد           ال طلب الدول األعـضاء؛   ناء على   ، ب )TD/410 (ساو باولو 

 .امليزانية اخلارجة عن

الــسلع جمــايل شــعبة التجــارة الدوليــة يف   (مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ٦٨
تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال بنـاء املؤسـسات              -) السلع األساسـية  سائل  مواخلدمات و 

والقدرات، هبدف دعم املفاوضات علـى الـصعيد اإلقليمـي، فـضال عـن إقامـة هنـج متـسق                    
 ومتآزر تتبعه املنطقة اإلقليمية املعنية يف املفاوضات التجارية األقاليمية واملتعـددة األطـراف            

ــال تقــدمي املــ  ( ــة للجنــوب األفريقــي، وآليــات   علــى ســبيل املث ــة اجلماعــة اإلمنائي ساعدة إىل أمان
  واملــسؤولني احلكــوميني يف جمــال عقــد وإجــراء املفاوضــات بــشأن جتــارة اخلــدمات  ،التفــاوض

الوزارات املعنية بالتجارة الدوليـة     صاحل   ل ،)يف ذلك وضع بروتوكول بشأن جتارة اخلدمات       مبا(
 والقطـاع   ،واملنظمـات غـري احلكوميـة       ومؤسـسات البحـث؛    ،أو السلع، واحملامني واألكـادمييني    

 .قواعد التجارة الدولية ومفاوضاهتااملتأثر باخلاص 

توافـق آراء    مـن    ٩٦مبوجـب الفقـرة     فرع املفاوضات والدبلوماسـية التجاريـة،        يتواله   - التنفيذ
 األفريقـي   طلب الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب      ناء على   ب (،)TD/410 (ساو باولو 

 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية ال؛)وأمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 الــسلع  جمــايلشــعبة التجــارة الدوليــة يف (مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ٦٩
تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة مــن أجــل    - )الــسلع األساســيةمــسائل واخلــدمات و

ســيما يف ميــدان سياســات  الو، كة يف مفاوضــات قواعــد التجــارة الدوليــة وتنفيــذها املــشار
احلكوميـة الدوليـة     ( وعقد االجتماعات  ،على سبيل املثال عن طريق البحث والتحليل       (املنافسة
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ــواها ــة ،)وسـ ــساعدة التقنيـ ــصاحل، ) واملـ ــوميني لـ ــسؤولني احلكـ ــيني، املـ ــضاة ، والدبلوماسـ  والقـ
فسة ووكاالهتا، واملنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال تعزيـز املنافـسة          وخرباء املنا  ،الوطنيني

 .ومحاية املستهلك

 ٣٥/٦٣فـرع سياسـات املنافـسة واالسـتهالك، مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة                 يتـواله    ‐ التنفيذ
انظــر أيــضا جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنــصفة املتفــق عليهــا اتفاقــا متعــدد األطــراف ملكافحــة (

ــة  املم ــة التقييدي ــل ؛))TD/RBP/CONF/10/Rev.2 (ارســات التجاري ــة    التموي ــة العادي مــن امليزاني
  .واملوارد اخلارجة عن امليزانية

الــسلع جمــايل شــعبة التجــارة الدوليــة يف   (مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ٧٠
يل االنضمام إىل   تقدمي املساعدة إىل البلدان يف سب      - )السلع األساسية مسائل  واخلدمات و 

، منظمة التجارة العاملية عن طريق توعيتها بالبعد اإلمنائي التفاقات منظمـة التجـارة العامليـة              
وحتــديات نظــام التجــارة املتعــدد األطــراف وفرصــه، وحبقوقهــا وواجباهتــا يف عمليــة االنــضمام، 

 ، واألكـــادمييني، الـــوزارات املعنيـــة باالنـــضمام إىل منظمـــة التجـــارة العامليـــة، واحملـــامنيلـــصاحل
 والقطاع اخلـاص املتـأثر باالنـضمام إىل منظمـة           ،واملنظمات غري احلكومية   ومؤسسات البحث؛ 

 .التجارة العاملية

توافـق آراء    مـن    ٩٨مبوجـب الفقـرة     فرع املفاوضات والدبلوماسـية التجاريـة،        يتواله   - التنفيذ
ملـساعدة  يقـدم األونكتـاد ا   (فـرادى البلـدان املنـضمة   من ، بناء على طلب  )TD/410 (ساو باولو 

تمويـل مـن املـوارد اخلارجـة عـن           ال ؛)احتياجاهتـا احملـددة   على أساس الطلب وتوجـه حنـو حتقيـق          
 .امليزانية، مدعومة من امليزانية العادية

ــة   - ٧١ ــة    (مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــا وتنمي شــعبة االســتثمار والتكنولوجي
، عــن طريــق تقــدمي لتكنولوجيــا علــى الــصعيد الــدويلاملــساعدة علــى نقــل ا - )املؤســسات

سـيما الفريـق العامـل املعـين بالتجـارة        وال (الدعم الفـين للمفاوضـني يف منظمـة التجـارة العامليـة           
ــا  ــل التكنولوجي ــد )ونق ــة    واضــعي، وبتزوي ــاملواد والدراســات اإلفرادي ــاحثني ب ــسياسات والب  ال

حـاالت نقـل التكنولوجيـا الناجحـة والـنظم          املتعلقة بنقل التكنولوجيـا مـن أجـل التعـرف علـى             
  .التكنولوجية العاملية الناشئة ونشرها

خطـة   مـن    ١١٨؛ الفقـرة    )TD/410 (توافـق آراء سـاو بـاولو        مـن  ٥٢مبوجب الفقـرة     - التنفيذ
 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية ال؛)TD/386 (عمل بانكوك

ألغـراض  اخلدميـة   شـعبة اهلياكـل األساسـية        (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة      - ٧٢
ــة  ــاءة التجاريـ ــة واملـــشاركة يف احملافـــل    -) التنميـــة والكفـ ــة القانونيـ تقـــدمي املـــشورة الفنيـ

الصلة باملفاوضات املتعلقة بالصكوك القانونية املتصلة مبسائل النقل وتيـسري التجـارة             ذات
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قــانون  (الثالــث التــابع لألونــسيترالعلــى ســبيل املثــال املــشاركة يف الفريــق العامــل   (وتنميتــها
احلـق يف التنميـة، وعمليـة األمـم املتحـدة           بإعمـال    وفرقة العمل الرفيعـة املـستوى املعنيـة          ،)النقل

ــة املفتوحــة    ــشارية غــري الرمسي ــانون البحــار، ويف خمتلــف    ااالست ــة باحمليطــات وق لعــضوية املتعلق
وروبـا، ويف فريـق منظمـة التجـارة العامليـة           األطراف التابعـة للجنـة االقتـصادية أل       /األفرقة العاملة 

ــا إىل ذلــك    ــ)التفاوضــي املعــين بتيــسري التجــارة، وم  ، واملــسؤولني احلكــوميني ،اخلــرباءصاحل ، ل
ــادمييني،والدبلوماســـــينيواملـــــوظفني املـــــدنيني،  ــة، والطـــــالب، واألكـــ  ، والرابطـــــات املهنيـــ

 .األكادميية واملؤسسات

الفقـرة   ؛)TD/410 ( توافـق آراء سـاو بـاولو    مـن ١٠٧  و٩٣  و٥٩ الفقرات مبوجب ‐ التنفيذ
ــانكوك  مــن ١٥٠ ــسيق مــع ،)TD/386 (خطــة عمــل ب ــصلة  بالتن  علــى حنــو  ( الكيانــات ذات ال
 .مويل من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية الت؛)ذُكر أعاله ما

ت يف جمــال دعــم التــصديق علــى املعاهــدا  - صــندوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة  - ٧٣
يف ذلك عن طريق زيـادة معـارف الربملانـات           مبا (حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ورصدها    

يتعلق مبعاهدات حقوق اإلنسان، واملساعدة على إعداد التقارير القطرية املقدمـة            فيمااألفريقية  
إىل اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهــدات، ودعـم ائـتالف عـاملي مــن اخلـرباء لوضـع جمموعـة مــن          

 ).املعايري العاملية توضح بعض أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 .لدول األعضاءا من تربعات التمويل بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ - التنفيذ

تقـدمي الـدعم القـانوين يف مفاوضـات أو مـؤمترات             - برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة       - ٧٤
سـيما يف املـسائل الـيت تنطـوي علـى            الو (ت البيئيـة العامليـة واإلقليميـة      األطراف يف االتفاقيـا   

بالقيام، على سبيل املثـال، بتقـدمي املـشورة إىل احلكومـات بـشأن أمهيـة إدراج               ) موارد مشتركة 
أحكام تتعلق بإبالغ املعلومات وتبادهلا كطريـق لتفـادي املنازعـات، وكفالـة إطـالع األطـراف              

 . اليت قد متس جماالت تتجاوز الواليات القضائية لبعضها اآلخراملسائل بعضها بعضا على

ــذ ــامج    - التنفي ــرر جملــس إدارة برن ــة   مبوجــب مق ــم املتحــدة للبيئ ــع  ٢١/٢٣األم ــسيق م ، بالتن
 .تمويل من صندوق البيئة واملوارد اخلارجة عن امليزانية الأمانات االتفاقيات املعنية؛

الدعوة وبناء القـدرات مـن أجـل نـشر      -جئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال  - ٧٥
وتعزيــز القــانون الــدويل لالجــئني واملعــايري املتعلقــة بانعــدام اجلنــسية، فــضال عــن تنفيــذمها    

ــاء علــى وجــود قــوي يف امليــدان وعلــى املــشاركة يف عــدد مــن عمليــات التنــسيق      (العملــي بن
 ،نظمـــات غـــري احلكوميـــة وامل، احلكومـــاتلـــصاحل، )الدائمـــة (والتـــشاور الوطنيـــة واإلقليميـــة

 .والشركاء األكادمييني
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ديـــسمرب / كـــانون األول١٤املـــؤرخ ) ٥-د (٤٢٨مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - التنفيـــذ
وقـراري اجلمعيـة العامـة      املتعلقـة مبركـز الالجـئني؛    ١٩٥١ من اتفاقية عام     ٣٥واملادة   ؛١٩٥٠

فاقيــة ختفــيض حــاالت    مــن ات١١ واملــادة ١٥، الفقــرة ٥٠/١٥٢  و٢٠، الفقــرة ٤٩/١٦٩
، بالتنــسيق مــع األفرقــة القطريــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، ويف   ١٩٦١انعــدام اجلنــسية لعــام 

تمويـل مـن امليزانيـة اإلداريـة         ال حاالت املشردين داخليا، عن طريـق آليـات تنـسيق اجملموعـات؛           
، يف املقــام املعتمــدة وامليزانيــة الربناجميــة العاديــة) يتعلــق بوجــود مــوظفي املفوضـية  فيمــا (العاديـة 

آلليـــات التـــشاور إلقامـــة  (اخلاصـــةاألول، علـــى تربعـــات الـــدول األعـــضاء واجلهـــات املاحنـــة 
 ).الشبكات وحلقات دراسية ومؤمترات حمددة

املــــسامهة يف صــــياغة صــــكوك  -مفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني  - ٧٦
يف ذلـك اتفاقيـات األمـم        مبـا  (سانإقليمية يف جمال قانون الالجئني وقانون حقوق اإلن       /دولية

ــة      ،املتحــدة ــة العام ــرارات اجلمعي ــشأة مبوجــب معاهــدات، وق ــهيئات املن ــة لل  والتعليقــات العام
ــسان     ــوق اإلن ــس حق ــاعي وجمل ــصادي واالجتم ــس االقت  ، وتوجيهــات االحتــاد األورويب ،واجملل

 ، احلكومـات  صاحل، لـ  )واستنتاجات اللجنة التنفيذيـة ملفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني             
 .واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية

 ؛)٥-د (٤٢٨مبوجب قرار اجلمعية العامة  - التنفيذ

املـساعدة التـشريعية يف جمـال     -مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          - ٧٧
والقـانون   ،التصديق على املعاهدات املتعلقـة بإقامـة العـدل ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                

من قبيل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة            ( واملساعدة القانونية املتبادلة   ،اجلنائي الدويل 
بطـرق  ) املنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوليها واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             

 للتــصديق علــى   بعثــات التقيــيم إىل العديــد مــن الــدول األفريقيــة     ، علــى ســبيل املثــال  ،منــها
صاحل واضـعي  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، أو تنفيـذه، لـ     

 .واملشرعنيالسياسات 

تقـرره مـؤمترات الـدول األطـراف يف االتفاقيـات ذات الـصلة والقـرارات                  مـا  مبوجب - التنفيذ
ة تقـدمي املـساعدة يف جمـال        اليت تكلف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بواليـ               

، )٥٩/١٥٧  و ٥٦/١٢٠ مثـل قـراري اجلمعيـة العامـة        (اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية    
ــساد   ــة     (ويف جمــال مكافحــة الف ــة العام ــراري اجلمعي ــل ق ــراري  ؛٦٠/٢٠٧  و٥٦/١٨٦مث وق

 ، بناء على طلب الـدول األعـضاء       )٢٠٠١/١٣  و ١٩٩٨/١٦اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
 ؛)يف ذلـك عـن طريـق اسـتعراض تنفيـذ الـصكوك الدوليـة، مثـل الـردود علـى االسـتبيانات                       مبا(

 . من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانيةالتمويل
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تقـدمي   -) فـرع منـع اإلرهـاب      (مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،         - ٧٨
 عـن  ألنظمـة القانونيـة احملليـة ملكافحـة اإلرهـاب        املساعدة التقنيـة وتـوفري التـدريب لتعزيـز ا         

طريق التصديق على الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهـاب وتنفيـذها واالمتثـال الكامـل لقـرارات                
يتماشـى علـى حنـو كامـل مـع سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان                   مبـا جملس األمـن ذات الـصلة،       

 حلقــات عمــل علــى كــل مــن  املعتــرف هبــا دوليــا، وذلــك عــن طريــق إســداء املــشورة وتنظــيم  
يف ذلــك القيــادات  مبــا (املــسؤولني املعنــينيصاحل اإلقليمــي واإلقليمــي والــوطين، لــدون الــصعيد 
 ومـسؤولو العدالـة اجلنائيـة املختـارون بالتعـاون مـع املـسؤولني               ،الـسياسات ، وواضعو   السياسية

 ).وبإسهام منهمواملنسقني املعينني احلكوميني الرئيسيني 

مـن الـدول   بنـاء علـى طلـب    ، ٦٠/٢٨٨  و٦٠/١٧٥وجب قراري اجلمعية العامـة    مب - التنفيذ
 واملديريــة التنفيذيــة للجنــة ،تعــاون معهــا، وبالتعــاون مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب  الاألعــضاء و

مـن امليزانيـة العاديـة       التمويل    واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛     ،مكافحة اإلرهاب 
 . امليزانيةواملوارد اخلارجة عن

 
 األنشطة املتعلقة بوضع املعايري الدولية ٤-١ 

إعـداد أو املـساعدة      - )شعبة القـانون التجـاري الـدويل       (مكتب الشؤون القانونية   - ٧٩
يتعلق ببيع السلع،  فيماسيما   ، وال على إعداد معايري دولية يف جمال القانون التجاري الدويل        

 واملعـــامالت ، والتجـــارة اإللكترونيـــة واملـــشتريات، وتـــسوية املنازعـــات، والنقـــل،واإلعـــسار
، الــــسياساتواضــــعو يف ذلــــك  مبــــا (املــــسؤولني احلكــــومينياملكفولــــة بــــضمانات، لــــصاحل 

 ، والقـضاة  ،واألكـادمييني واملشرعون، والوكاالت التنظيمية واملنفذة وممارسـي املهـن القانونيـة،           
 . وسواهم من أصحاب املصلحة،وأطراف املعامالت

 ،)٢١-د (٢٢٠٥قـرار اجلمعيـة العامــة   مــن اجلـزء ثالثـا مــن   ) ج (٨ الفقـرة  مبوجـب  - التنفيـذ 
، )ST/SGB/2006/12 (انظر أيـضا نـشرة األمـني العـام بـشأن تنظـيم مكتـب الـشؤون القانونيـة               (

الغرفـة  مثـل   (، بالتشاور مع فرادى اخلرباء واملنظمـات ذات الـصلة العاملـة يف امليـدان           )٩الفرع  
الـدويل    واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، ومؤمتر الهاي بشأن القـانون          الدولية،التجارية  

 .تمويل من امليزانية العاديةال؛ )اخلاص، والبنك الدويل

وضــع املعــايري وتطويرهــا عــن طريــق  - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني - ٨٠
يتماشـى والقـانون    مبـا رهـا  ، هبـدف تلخـيص املعـايري وتطوي     إعداد استنتاجات اللجنة التنفيذية   

يتعلـق   فيمـا ) يف ذلك قانون الالجـئني وحقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل               مبا (الدويل
 احلكومـات  لـصاحل مبعاملة الالجئني وطاليب اللجوء، وسواهم من األشخاص موضـع االهتمـام،      

 .واملنظمات غري احلكومية الشريكة
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، بالتنــسيق مــع شــعبة خــدمات احلمايــة  )٥-د (٤٢٨ مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  - التنفيــذ
 .الدولية، وبالتشاور مع الدول

ــتقين يف   - معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح   - ٨١ تقــدمي اخلــربة والــدعم ال
ــزع          ــلحة ون ــد األس ــات حتدي ــشار، واتفاق ــدم االنت ــال لع ــه، واالمتث ــة جوانب ــق، بكاف التحق

ــسالح،  ــاال ــم املتحــدة   مب ــك دور األم ــق يف ذل ــال التحق ــات     يف جم ــداد ورق ــق إع ــن طري ، ع
معلومات أساسية فنية، وحتليل ورقات العمـل الـيت يقـدمها اخلـرباء، مـع التركيـز بوجـه خـاص                     

االمتثـال، وإجراءاتـه    واالمتثال، والتقدم احملـرز يف أسـاليب التحقـق       و على تطور مفهوم التحقق   
األسـلحة الكيميائيـة، والوكالـة    مثـل منظمـة حظـر     (وتكنولوجياته يف ضـوء اخلـربات املؤسـسية     

) الدولية للطاقة الذريـة، واللجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                   
يتعلــق بااللتزامـات الــيت لــيس هلـا طــابع مؤسـسي، اســتعراض فعاليــة وسـري عمــل آليــات      فيمـا و

لة، ســـواء الثنائيـــة االمتثـــال يف األنظمـــة واالتفاقـــات والترتيبـــات ذات الـــص  وحتديـــد التحقـــق
واملتعــددة األطــراف، وطــرح أفكــار للنــهوض مبــشاركة الــدول وبقــدراهتا الوطنيــة يف جمــال         

ــاء القــدرات املتعــددة األطــراف يف جمــال التحقــق    -التحقــق  االمتثــال، وطــرح أفكــار تتعلــق ببن
  .يف ذلك دور األمم املتحدة مبااالمتثال، و

، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون نــزع الــسالح ٥٩/٦٠مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  - التنفيــذ
 .وفريق اخلرباء احلكوميني

املـسامهة يف مـسعى األمـم املتحـدة          - معهد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع الـسالح           - ٨٢
، عــن طريــق حتديــد اجملــاالت الــيت ميكــن الرامــي إىل معاجلــة مــسألة القــذائف جبميــع جوانبــها

 وعقــد سلــسلة اجتماعــات مــع  ، تقريــروضــعها التوصــل فيهــا إىل توافــق يف اآلراء، بطــرق منــ 
االستــشاريني، وإصــدار تكليــف بإعــداد ورقــات معلومــات أساســية حمــددة وورقــات إضــافية     

 .لتوفري اخلربة من منظور سياسي وجغرايف أوسع

 .، مبساعدة االستشاريني ذوي السمعة الدولية٥٩/٦٠مبوجب قرار اجلمعية العامة  - التنفيذ

إعــداد دراســة عــن نــزع الــسالح  - تحــدة لبحــوث نــزع الــسالحمعهــد األمــم امل - ٨٣
، لتحديد التثقيـف والتـدريب املعاصـرين يف جمـال نـزع الـسالح وعـدم             وعدم انتشار األسلحة  

وتقيـيم الوضـع احلـايل       انتشار األسلحة، مع مراعاة احلاجـة إىل تعزيـز ثقافـة الالعنـف والـسلم؛              
نتشار األسلحة يف مستويات التعليم االبتـدائي       للتثقيف والتدريب يف جمال نزع السالح وعدم ا       

وتقدمي توصيات عن سـبل تعزيـز    والثانوي واجلامعي والدراسات العليا، يف مجيع مناطق العامل؛     
التثقيف والتـدريب يف جمـال نـزع الـسالح وعـدم انتـشار األسـلحة يف مجيـع مـستويات التعلـيم            

، والــضباط ربملـانيني، والقيـادات البلديـة   ، والاملعلمـني سـيما تــدريب   الرمسـي وغـري الرمسـي، وال   
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والبحث يف سـبل السـتخدام طرائـق تعليميـة أكثـر تطـورا،             املسؤولني احلكوميني؛ العسكريني و 
يف ذلــك الــتعلم مــن بعــد، لتعزيــز   مبــاوخاصــة الثــورة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،  

م انتـشار األسـلحة علـى مجيـع         اجلهود املتعلقـة بـالتعليم والتـدريب يف جمـال نـزع الـسالح وعـد               
وتقـدمي توصـيات عـن سـبل ميكـن فيهـا ملؤسـسات               املستويات، يف العامل املتقدم والعامل النامي؛     

ــسق        ــوائم وتن ــا أن ت ــسالح أو التثقيــف أو كليهم ــزع ال ــصة يف ن ــم املتحــدة املخت ــة األم منظوم
ــالتثقيف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة؛     ســتنباط ســبل وا جهودهــا املتعلقــة ب

انتــهاء بعــد   مــاإلدخــال التثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة يف حــاالت   
 .الصراع كمسامهة يف بناء السالم

يف إطار دراســــة األمـــم املتحـــدة عـن التثقيـــف فـــي جمـــال نــــزع الـسـالح وعــدم                       - التنفيذ
املعــين  واحلكــوميني التــابع لألمــني العــام     بالتعــاون مــع فريــق اخلــرباء     ، (A/57/124 (نتــشاراال

 .بالتثقيف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار
 

 الدعم املادي واللوجسيت لتطبيق القانون الدويل األنشطة املتعلقة بتقدمي ٥-١ 

املـشاركة يف   - )شعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار     (مكتب الشؤون القانونية  - ٨٤
إطار اجلـزء الـسابع مـن االتفـاق املتعلـق بتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة                 إدارة صندوق املساعدة يف     

 بــشأن حفــظ ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة  
، الـذي   وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصـدة الـسمكية الكـثرية االرحتـال            

وييــسر مــشاركة املمــثلني مــن الــدول   (يقــدم املــساعدة علــى تنفيــذ اتفــاق األرصــدة الــسمكية  
األعــضاء الناميــة يف اجتماعــات وأنــشطة املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ذات  

املساعدة على حتمل تكاليف السفر املرتبطة مبشاركة هـذه   الصلة املعنية بإدارة مصائد األمساك؛
ئد األمسـاك يف أعـايل البحـار التابعـة          الدول األطراف يف االجتماعات ذات الـصلة املتعلقـة مبـصا          

تقـــدمي الـــدعم يف املفاوضـــات الراميـــة إىل إنـــشاء منظمـــات  للمنظمـــات العامليـــة ذات الـــصلة؛
بنـــاء  اإلقليمـــي؛دون وترتيبـــات جديـــدة إلدارة مـــصائد األمســـاك علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي أو  
سؤوليات دولـة العلـم،   القدرات املتعلقة باألنشطة يف جماالت رئيسية مثل االضطالع الفعلـي مبـ      

يتعلــق باألرصــدة  فيمــا والبحــث العلمــي ، وجتميــع البيانــات، والرقابــة واالســتطالع،والرصــد
 ).السمكية املتداخلة املناطق والكثرية االرحتال على صعيد وطين أو إقليمي

 من اتفاق األرصـدة الـسمكية، بنـاء         ٢٦ واملادة   ٥٨/١٤مبوجب قرار اجلمعية العامة      - التنفيذ
 التمويـل   لى طلب الدول األطراف يف االتفاق، بالتعاون مع أمانـة منظمـة األغذيـة والزراعـة؛               ع

 ، واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة، واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة،الـــدولمـــن  (ربعـــاتمـــن الت
 ). واملنظمات غري احلكومية، فضال عن األشخاص الطبيعيني واملعنويني،واملؤسسات الوطنية
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تيـسري إعـداد     - )شؤون احمليطات وقانون البحـار    شعبة   (ؤون القانونية مكتب الش  - ٨٥
 مـن اتفاقيـة األمـم       ٧٦تقارير الدول النامية إىل جلنة حدود اجلرف القاري، امتثاال للمادة           

يـشمل عروضـا     مبـا  (يف ذلك عن طريق تنفيذ صـندوق اسـتئماين         مبااملتحدة لقانون البحار،    
ــة   ــسات إحاط ــف ب وجل ــادة التعري ــات      الزي ــل الطلب ــه وحتلي ــراز آليات ــتئماين، وإب ــصندوق االس ل

 بنــاء القــدرات ه يفأهدافــيف ضــوء الوافــدة، ووضــع الــسياسات بــشأن أمثــل الــسبل الســتغالله  
 وقـانون  ،فيهـا القـانون الـدويل العـام     مبـا يف اجملـاالت ذات الـصلة،       ؛)املرسومة له، وما إىل ذلك    

سـيما   الوالبلـدان الناميـة،     لـصاحل   ،  )ة املعلومـات   وإدار ، وعلوم البحار  ، ورسم اخلرائط  ،البحار
 .أقل البلدان منوا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية

، بالصيغة اليت عدهلا قـرار اجلمعيـة        ٥٥/٧قرار اجلمعية العامة     من   ١٨الفقرة  مبوجب   - التنفيذ
إىل الـصندوق   تمويل من التربعـات املقدمـة        ال ، بناء على طلب اجلمعية العامة؛     ٥٨/٢٤٠العامة  

 .االستئماين

 . أدناه١٠٦انظر أيضا الفقرة 

 تقـــدمي -) شـــعبة شـــؤون احمليطـــات وقـــانون البحـــار (مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة - ٨٦
املــساعدة إىل الــدول املــشاركة يف املــؤمتر املعــين بتعــيني احلــدود البحريــة يف منطقــة البحــر    

املتـوافرة، ووضـع قائمـة بأمسـاء        الكارييب، من خالل تقدمي العـروض عـن املـساعدة التقنيـة             
، واملـساعدة علـى تنظـيم       خرباء تقنيني مستقلني مشهورين يف تعـيني حـدود املنـاطق البحريـة            

وإدارة الصندوق االسـتئماين، مـن خـالل تـسهيل حـضور ممـثلني يف اجللـسات العامـة للمـؤمتر،                     
خـرباء استـشاريني    /وتيسري إجراء مفاوضات طوعية بشأن تعيني احلدود البحرية، وتعيني خرباء         

 . دوليني للمساعدة يف جهود تعيني احلدود
ــة     - التنفيــذ ــة، مبوجــب قــرارات اجلمعي باالشــتراك مــع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي
؛ مـــشروع إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة ٥٢/٢٦  و،٤٩/٢٨  و،٣٧/٦٦العامـــة 

RLA/02/X07/A/61ىل الصندوق االستئماين؛ التمويل من التربعات املقدمة إ . 
 

تنظـــيم الـــدورات التدريبيـــة والزمـــاالت الدراســـية  (األنـــشطة املتعلقـــة ببنـــاء القـــدرات ٦-١ 
 يف جمال القانون الدويل) واحللقات الدراسية وحلقات العمل، واملشاركة فيها

 حلقـات دراسـية عـن النـشر العـام للقـانون الـدويل يف                -إدارة الشؤون الـسياسية      - ٨٧
يتعلـق بتعمـيم مراعـاة الـشؤون اجلنـسانية، ومحايـة             فيمـا ، وال سـيما     بعد انتهاء الرتاع   ما حالة

على سـبيل املثـال بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن، واتفاقيـة                (األطفال، والقانون اإلنساين الدويل   
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، ونظـام رومـا األساسـي                     
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ــ ــا إىل ذلـــك للمحكمـ ، لـــصاحل املـــوظفني املكلفـــني بإنفـــاذ القـــوانني،  )ة اجلنائيـــة الدوليـــة، ومـ
 . والربملانيني، واملنظمات غري احلكومية

علـى   (ويتواله املكتب امليداين ذو الصلة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مبوجب قرار جملس األمن      - التنفيذ
اء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا        سبيل املثال مبوجب الوالية العامة ملكتب األمم املتحدة لدعم بنـ          

 ١٢٣٥بـالقرارين   (الوسطى، على النحو الذي أوصى به األمني العام ووافق عليه جملس األمـن       
، ومبوجب الوالية احملـددة لقـسم حقـوق اإلنـسان التـابع ملكتـب               ))٢٠٠٦ (٩٣٤  و )١٩٩٩(

تحـدة للـسكان،    مثل صندوق األمم امل    (، وبالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة     )دعم بناء السالم  
 . ؛ والتمويل من امليزانية العادية للمكتب امليداين)ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

 تقــدمي الــدعم لربنــامج هارفــارد للــسياسات اإلنــسانية - إدارة الــشؤون الــسياسية - ٨٨
ــابع لألمــم املتحــدة واملعــين    وحبــوث الــرتاع ، وتــوفري التــدريبات املــستمرة للفريــق القطــري الت

 . انون اإلنساين الدويلبالق
ــة الــسالم يف الــشرق األوســط،      - التنفيــذ يتــواله مكتــب منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعملي

، بالتنــسيق مـع برنــامج هارفـارد للــسياسات اإلنــسانية   ٤٨/٢١٣مبوجـب قــرار اجلمعيـة العامــة   
 . وحبوث الرتاع ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ــسياسية  - ٨٩ ــشؤون الـ ــعب (إدارة الـ ــسطينيني شـ ــوق الفلـ ــسنوي  -) ة حقـ ــامج الـ  الربنـ
لالجتماعـــات واملـــؤمترات الدوليـــة للجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الـــشعب الفلـــسطيين حلقوقـــه  

، مـع التركيـز علـى قـضايا القـانون الـدويل، وال سـيما القـانون اإلنـساين                    القابلة للتـصرف   غري
ــدول األعــ      ــصاحل ال ــسطني، ل ــضية فل ــصلة مبختلــف جوانــب ق ــدويل، ذات ال ــراقبني، ال ضاء وامل

ــة،       ــانيني، واملنظمــات الربملاني ــة، والربمل ــة الدولي وكيانــات األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكومي
 . اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، ووسائط

ــة العامــة   - التنفيــذ ، وبالتنــسيق مــع إدارة شــؤون  ٦٢/٨١  و٦٢/٨٠مبوجــب قــراري اجلمعي
 . ن اإلعالم؛ والتمويل من امليزانية العادية للجنةاجلمعية العامة واملؤمترات وإدارة شؤو

 بنــاء القــدرات يف جمــال -) شــعبة املــساعدة االنتخابيــة (إدارة الــشؤون الــسياسية - ٩٠
، لصاحل الوحدات االنتخابية اليت أنشئت حديثا يف املنظمـات      قضايا تقدمي املساعدة االنتخابية   

 ). يقيعلى سبيل املثال يف االحتاد األفر (اإلقليمية
 وإعــالن بــني األمــني العــام لألمــم املتحــدة   ٦١/٢٩٦مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة   - التنفيــذ

ــي  ــم املتحــدة     ” (واالحتــاد األفريق ــي واألم ــني االحتــاد األفريق ــاون ب ــز التع ــامج  : تعزي ــار لربن إط
، بنـاء  )٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦، “السنوات العـشر لبنـاء القـدرات لالحتـاد األفريقـي       
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؛ )على سبيل املثال، االحتـاد األفريقـي       (ى طلب املنظمة اإلقليمية ذات الصلة وبالتعاون معها       عل
 . والتمويل من امليزانية العادية

 بــرامج التــدريب علــى -) شــعبة شــؤون جملــس األمــن  (إدارة الــشؤون الــسياسية - ٩١
 : ، على سبيل املثالالقضايا املتعلقة بأنشطة جملس األمن

تـدريب علــى أعمـال وأســاليب عمـل جملـس األمــن وأمانتـه، لــصاحل      برنـامج لل  )أ( 
 ١٦٢٥املوظفني مبجلس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، مبوجـب قـرار جملـس األمـن                     

، بناء على طلب مـن جلنـة االحتـاد األفريقـي، وبالتعـاون مـع االحتـاد األفريقـي وإدارة             )٢٠٠٥(
 ية العادية ومن االحتاد األورويب؛ عمليات حفظ السالم؛ التمويل من امليزان

املشاركة يف حلقة العمل الفنلنديـة الـسنوية ألعـضاء جملـس األمـن عـن النظـام           )ب( 
ــدا لــدى األمــم       ــة الدائمــة لفنلن ــسيق مــع البعث ــداخلي والدبلوماســية املتعــددة األطــراف، بالتن ال

 ؛ )حكومة فنلندا (املتحدة وجامعة كولومبيا؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية
املــشاركة يف التــدريب الــسنوي الــذي ينظمــه معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب   )ج( 
 . لألعضاء املنتخبني حديثا يف جملس األمن) اليونيتار (والبحث

 بنــاء - )١٠( مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان -إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٩٢
مبن فـيهم القـضاة، واملـدعون العـامون، واملوثقـون،            (القدرات للموظفني احلكوميني الوطنيني   

ــون        ــانيون، واملعلم ــواطنني، والربمل ــة للم ــسجيل األحــوال املدني ــة لت ــز الدول ــو مراك يف ) وموظف
موضــوعات مثــل القــانون الــدويل وحقــوق اإلنــسان، ومنظومــة األمــم املتحــدة، ونظــام األمــم    

فاعل مـع اخلـرباء الـدوليني وهيئـات األمـم           املتحدة لتنفيذ حقوق اإلنسان، واحلكم العاملي، والت      
 ). على سبيل املثال يف طاجيكستان (بعد انتهاء الرتاع  مااملتحدة، يف حالة

علــى ســبيل املثــال، مكتــب األمــم املتحــدة لبنــاء   (تتــواله البعثــة امليدانيــة ذات الــصلة - التنفيــذ
لدولـة العـضو وبتوصـية مـن     ، يف إطار واليتها العامة، بناء على طلـب ا )السالم يف طاجيكستان  

ــة      ــع الوكــاالت الدولي ــشراكة م ــسان، بال ــوق اإلن ــال يف    (موظــف شــؤون حق ــى ســبيل املث عل
منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، ومفوضـية حقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األمـم              : طاجيكستان

يدية الوكالـة الـسو   : علـى سـبيل املثـال يف طاجيكـستان         (، والكيانات األجنبيـة   )املتحدة اإلمنائي 
علـى سـبيل املثـال     (، والـسلطات احلكوميـة    )للتنمية الدولية، واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان     

مكتــب الــضمانات الدســتورية حلقــوق املــواطنني التــابع للــرئيس، والربملــان،    : يف طاجيكــستان

__________ 
 . أبلغت إدارة الشؤون السياسية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن نفس النشاط )١٠( 
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، واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ التمويــل مــن املــوارد اخلارجــة   )ووزارة العــدل، وجملــس القــضاء 
 . يزانيةامل عن
 انظـر  : املساعدة يف تـدريب مـوظفي قطـاع العدالـة       -إدارة عمليات حفظ السالم      - ٩٣

 .  أدناه٤٥٤الفقرة 
 املـساعدة يف تـدريب أفـراد الـشرطة وغريهـم مـن            -إدارة عمليات حفظ الـسالم       - ٩٤

 .  أدناه٥ انظر الفقرة :املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني
ــصادية و  - ٩٥ ــة االقت ــيا   اللجن ــريب آس ــة لغ ــاة    -االجتماعي ــيم مراع ــى تعم ــدريب عل  الت

بناء قـدرات اآلليـات الوطنيـة للمـرأة ملعاجلـة اجملـاالت املهمـة لتحـسني                (الشؤون اجلنسانية 
، لـصاحل املكاتـب احلكوميـة ذات الـصلة، ومؤسـسات البحـوث الوطنيـة، واملنظمـات                  )فعاليتها

 . احلكومية غري
 )٢٢-د (٢٤٠) اإلسـكوا  (قتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا     مبوجب قرار اللجنة اال    - التنفيذ

، بنــاء علــى طلــب احلكومــات وبالتنــسيق مــع  )بــشأن إنــشاء جلنــة لــشؤون املــرأة يف اإلســكوا (
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمـة املـرأة العربيـة، حـسب االقتـضاء؛ التمويـل مـن               

 ). ون التقينالربنامج العادي للتعا (امليزانية العادية
 بناء القدرات يف جمال القـانون اجلنـائي الـدويل،           -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا      - ٩٦

، ومـن األمثلـة    بعـد انتـهاء الـرتاع       مـا  والقانون اإلنساين، وقانون حقـوق اإلنـسان، يف حالـة         
 : ذلك على

م ، بنـــاء علـــى مبـــادرة مـــن املـــدعي العـــا دورة تدريبيـــة عـــن إدارة القـــضايا )أ( 
 للمحكمة، لصاحل املواطنني الروانديني واهليئة القضائية الرواندية؛ 

، بنــاء علــى مبــادرة مــن املــدعي العــام دورة تدريبيــة عــن األدلــة واملعلومــات )ب( 
للمحكمــة، لــصاحل املــواطنني الروانــديني واهليئــة القــضائية الروانديــة، وعلــى أســاس تفــاهم بــني 

ــة الر  ــة واحلكومـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ ــة املـ ــاوانديـ ــات   فيمـ ــدريب وحتـــسني تطبيقـ ــق بالتـ يتعلـ
 البيانات؛  قاعدة

التــدريب علــى البحــوث القانونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت وبرجميــات إدارة  )ج( 
، بناء على مبادرة من قسم املكتبة واملراجع القانونية بقلم احملكمـة، لـصاحل املـواطنني     املعلومات

 بالتنسيق مع اجلامعات يف رواندا؛ الروانديني واهليئة القضائية الرواندية، 



A/63/64
 

42 08-26874 
 

، باإلضـافة إىل    حلقة عمل لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اسـتراتيجية اإلجنـاز           )د( 
التركيـــز علـــى إقامـــة العـــدل وإنفـــاذ القـــوانني، بنـــاء علـــى طلـــب مـــن حكومـــة روانـــدا،           

 معها؛  وبالتنسيق
امعــات  يف اجلحماضــرات عــن خمتلــف جوانــب القــانون اإلنــساين الــدويل       )هـ( 

الروانديــة، واإلشــراف علــى مـــشاريع البحــوث املتعلقــة بالقــانون الـــيت يــضطلع هبــا طـــالب         
 اجلامعات؛  تلك

لطــــالب القــــانون مــــن خمتلــــف    ) املنحــــة الــــسنوية  (برنــــامج الزمــــاالت  )و( 
 الرواندية؛  اجلامعات
 .  جلميع قطاعات اجملتمع الروانديبرنامج التوعية )ز( 
 ٩٥٥قرار جملـس األمـن       ( األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا     يف إطار النظام   - التنفيذ

، واستراتيجية اإلجناز للمحكمة، والقرارات ذات الصلة الـصادرة مـن جملـس األمـن           ))١٩٩٤(
؛ التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة واملـوارد           )٢٠٠٤ (١٥٣٤فيها قرار اجمللس     مباواجلمعية العامة،   

فيهـا الـصندوق االسـتئماين للمحكمـة، واملـنح املقدمـة مـن املفوضـية                 امبـ  (اخلارجة عن امليزانيـة   
 ). األوروبية

 تنظـيم املـؤمترات واالجتماعـات والنـدوات وحلقـات      -املساعدة اإلمنائية الرمسيـة      - ٩٧
، واملـشاركة فيهـا، مـع التركيـز علـى           العمل واملنشورات اليت تتناول مـسائل سـيادة القـانون         

عاهـــدات عـــدم االنتـــشار، لـــصاحل الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات   التـــرويج لـــرتع الـــسالح وم 
 . احلكومية غري

 . ST/SGB/2004/12مبوجب الوثيقة  - التنفيذ
 التدريب يف جمال املسائل املتصلة حبقوق     -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٩٨

 : ، على سبل املثالاإلنسان
 والتقـارير الدوريـة إىل اهليئـات        حلقة تدريبيـة عـن إعـداد التقـارير األوليـة           )أ( 

، ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة يف بورونــدي العــاملني يف املنــشأة مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة
ــة     ــة يف حال ــة، يف ســياق اإلصــالح املؤســسي والتنمي ــاوزارات احلكوم ــرتاع،     م ــهاء ال ــد انت بع

امج األمـم املتحـدة     يضطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي بالتعـاون مـع برنـ                   
ــرار جملــس األمــن      ــة، مبوجــب ق ــائي واملؤســسات الوطني ــن  )٢٠٠٤ (١٥٤٥اإلمن ــل م ؛ التموي

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
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، لتقدمي املـشورة وتـسهيل   حلقات عمل عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان  )ب( 
ب معاهـــدات وعقـــد التنـــسيق مـــن أجـــل صـــياغة التقـــارير البديلـــة إىل اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــ

اجتماعات إحاطة إعالمية عن املالحظات اخلتامية للجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، مـع                  
ــل           ــة عم ــار خط ــصاحلها، يف إط ــة ول ــضفة الغربي ــزة وال ــاع غ ــة يف قط ــري احلكومي ــات غ املنظم

مـن  املفوضية، بالتنسيق مع اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املـواطن ومؤسـسة احلـق؛ التمويـل                
 املوارد اخلارجة عن امليزانية؛ 

، لـصاحل   حلقات دراسـية عـن القـضايا املواضـيعية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               )ج( 
 املنظمات غري احلكومية يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛ 

التدريب على القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل               )د( 
لـصاحل املـسؤولني    ) ام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة         نظ (والقانون اجلنائي الدويل  

ــسجون،       ــديري الـ ــشرطة، ومـ ــباط الـ ــسكريني، وضـ ــسؤولني العـ ــضاة، واملـ ــوميني، والقـ احلكـ
واملوظفني احلكوميني، واألكادمييني، واحملامني، وممثلي املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين،           

بـال، مبوجـب اتفـاق بـني املفوضـية واحلكومـة يف نيبـال،              واللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف ني       
وذلك بالتنسيق مع جلنة الصليب األمحر الدولية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان، واملنظمـات            

 غري احلكومية الرئيسية؛ التمويل من امليزانية العادية؛ 
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥حلقــة دراســية عــن النــشر العــام لقــرار جملــس األمــن   )هـ( 

اقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، ونظـام رومـا                        واتف
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية حقوق الطفل، ونظام رومـا األساسـي للمحكمـة            
اجلنائية الدولية، واتفاقيات جنيف بشأن القانون اإلنساين الدويل، لـصاحل الربملـانيني، ومـوظفي              

لقانون، واملنظمات غري احلكوميـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وينفـذها مكتـب دعـم                  إنفاذ ا 
 بناء السالم بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، واملؤسسات الوطنية؛ 

 ، مــع التركيــز علــى التقاضــي الــدويل  تــدريب علــى اســتراتيجيات املقاضــاة  )و( 
اوى، واختصاص حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان،           الفقه القانوين، وقبول الدع    عن(

وجلنــة حقــوق اإلنــسان، وجلنــة العمــال املهــاجرين، واتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري،    
واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، واآلليـات                      

، وعلـى اسـتراتيجيات التقاضـي    )األمريكيـة باملكـسيك  اخلاصة، باالشتراك مع اجلامعة األيبرييـة       
على سبيل املثال لصاحل املنظمات غري احلكومية يف املكـسيك،           (الوطنية حلماية حقوق اإلنسان   

 ؛ )بالتعاون مع مراكز أحباث كليات احلقوق
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، ومــن ســبل تقــدمي التــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان للعــاملني يف امليــدان )ز( 
ملـوظفي األمـم املتحـدة املنتـشرين يف املكاتـب امليدانيـة للمفوضـية                (تدريبيةذلك تنظيم دورات    

، بالتعـاون مـع مؤســسات   )وعمليـات الـسالم، وأعـضاء قـوائم االحتــاد األورويب للنـشر امليـداين      
ــشرون       ــذين سين ــهجي للمــوظفني ال ــدريب املن ــة؛ ووضــع منــاذج أساســية للت ــدريب اخلارجي الت

 مكاتـب املفوضـية أو يف عمليـات الـسالم، بالتعـاون مـع               كموظفني لشؤون حقوق اإلنسان يف    
معهد التحقيقات اجلنائية الدولية الكائن يف الهاي؛ ووضع مواد ودورات تدريبيـة عـن الرصـد      
واإلبالغ يف جمال حقوق اإلنسان للتدريب على القدرة االحتياطية على احلماية ألفراد احلمايـة              

تـشار الـسريع يف حـاالت الطـوارئ للقيـام باخلدمـة يف              املوجودين علـى القـوائم االحتياطيـة لالن       
 وكاالت األمم املتحدة املكلفة باحلماية؛ 

الدورات التدريبية واملؤمترات املواضيعية بشأن إعالن األمم املتحدة بشأن  )ح( 
 يف اجلامعات   حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية           

 . بحوثومراكز ال
 الربنـامج الـسنوي للزمـاالت الدراسـية       -مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان         - ٩٩

، الــذي يهــدف إىل تعزيــز معرفــة ممثلــي الــسكان األصــليني مبنظومــة األمــم  للــسكان األصــليني
املتحــدة، والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان وآليــات محايتــها، حــىت يتــسىن هلــم حتــسني تعزيــز    

 . تمعات كل منهمومحاية حقوق جم
، بوصــفه أحــد أنــشطة العقــد الــدويل األول ٥٠/١٥٧مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  - التنفيــذ

، )اإلسـبانية واالنكليزيـة والروسـية والفرنـسية        (للسكان األصليني يف العـامل؛ نظـم بـأربع لغـات          
سماة الرابطـة   بالتعاون الوثيق مع جامعة ديوستو، وجامعة بورغوين، واملنظمة غري احلكومية املـ           

الروسية للشعوب األصلية ملناطق الشمال األورويب وسيبرييا والشرق األقصى، ومنظمة العمـل            
، واملنظمـة العامليـة للملكيـة       )اليونـسكو  (الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        

رنـامج األمـم املتحـدة      ، وب )اليونيتار (، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث     )الويبو (الفكرية
اإلمنائي واالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة؛ التمويـل بـصفة رئيـسية مـن امليزانيـة                      

 . العادية للتعاون التقين
 الربنـامج الـسنوي للزمـاالت الدراسـية         -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ١٠٠

قليــات مبنظومــة األمــم املتحــدة، والقــانون ، الــذي يهــدف إىل تعزيــز معرفــة ممثلــي األلألقليــات
ــوق          ــة حق ــز ومحاي ــسىن هلــم حتــسني تعزي ــها، حــىت يت ــات محايت ــسان، وآلي ــدويل حلقــوق اإلن ال

 . جمتمعات كل منهم
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االنكليزيــة   (؛ نظــم بــاثنتني مــن اللغــات    ٤٨/١٤١مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة      - التنفيــذ 
 . زانية؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن املي)والعربية
ــسان    - ١٠١ ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــوب آســيا   (مفوضــية األم  -) املكتــب اإلقليمــي جلن

 انظـر الفقـرة     :مواءمة القواعد واملعايري الوطنية واإلقليمية والدولية حلماية حقـوق اإلنـسان          
 .  أعاله٥٩

 برنامج األمـم املتحـدة للمـساعدة يف         -) شعبة التدوين  (مكتب الشؤون القانونية   - ١٠٢
، الـذي يرمـي إىل املـسامهة يف حتـسني           دريس القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمه      ت

ــة      املعرفــة بالقــانون الــدويل كوســيلة لتــدعيم الــسالم واألمــن الــدوليني وتعزيــز العالقــات الودي
 والتعاون بني الدول، مـن خـالل تقـدمي املـساعدة املباشـرة يف جمـال القـانون الـدويل عـن طريـق                       

بـرامج الزمــاالت الدراسـية، والــدورات التدريبيـة والنــدوات اإلقليميـة يف القــانون     ) أ (:يلــي مـا 
 . إعداد وتوزيع املنشورات وغريها من املعلومات ذات الصلة بالقانون الدويل) ب(  والدويل،
ــذ ــة   - التنفيــ ــشؤون القانونيــ ــواله مكتــــب الــ ــدوين  (يتــ ــعبة التــ ــعبة  )شــ ــع شــ ــاون مــ ، بالتعــ
ــانون ــة   التجـــاري الـــدويل القـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــار، مبوجـــب قـ  ، وقـــسم املعاهـــدات، واليونيتـ
؛ التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة ومـن التربعـات           ٦٢/٦٢، اجملدد بقرار اجلمعية     )٢٠-د (٢٠٩٩

 . استئماين يف صندوق
 برنــامج األمــم املتحــدة للزمــاالت -) شــعبة التــدوين (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ١٠٣

، الـذي يهـدف إىل املـسامهة يف تـدريس القـانون الـدويل               قـانون الـدويل   الدراسية يف جماالت ال   
ودراسته ونشره وتفهمه، من خالل متكني شباب العلماء واملسؤولني احلكـوميني، مـن البلـدان               
النامية يف املقام األول، من الدراسة وتعميق معارفهم يف ميدان القانون الـدويل وزيـادة تعـرفهم                 

علـى سـبيل املثـال       (تنظيم حلقات دراسية حول مواضيع خمتلفـة      : يةعلى أعمال املنظمات الدول   
قانون املعاهدات، وقانون امللكية الفكرية، وقانون البحار، واحلمايـة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،               
وقانون الالجئني، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون البيئي الدويل، والقانون اإلنساين الـدويل،            

، وحـضور   )لدويل، وقانون اجملاري املائية الدولية، والقانون التجاري الدويل       وقانون االستثمار ا  
 . حماضرات يف أكادميية الهاي للقانون الدويل، والقيام بزيارات دراسية

نظم يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للمـساعدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته                    - التنفيذ
، بالتعــاون مــع اليونيتــار وأكادمييــة الهــاي  ) أعــاله١٠٢انظــر الفقــرة  (ونــشره وزيــادة تفهمــه

ــات يف        ــن التربعـ ــة ومـ ــة العاديـ ــن امليزانيـ ــل مـ ــنوي؛ التمويـ ــاس سـ ــى أسـ ــدويل علـ ــانون الـ للقـ
 . استئماين صندوق
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ــة   - ١٠٤ ــشؤون القانوني ــب ال ــدوين  (مكت ــة يف جمــال   -) شــعبة الت  تنظــيم دورات إقليمي
ــدويل  ــانون ال ــدريس   الق ــسامهة يف ت ــادة    ، هتــدف إىل امل ــشره وزي ــدويل ودراســته ون ــانون ال الق

تفهمه، مـن خـالل متكـني شـباب العلمـاء واملـسؤولني احلكـوميني مـن دراسـة خمتلـف مواضـيع                       
على سبيل املثال قانون املعاهـدات، وقـانون امللكيـة الفكريـة، وقـانون البحـار،              (القانون الدويل 

ون اجلنائي الـدويل، والقـانون البيئـي        واحلماية الدولية حلقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، والقان      
الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون االسـتثمار الـدويل، وقـانون اجملـاري املائيـة الدوليـة،                 

 . ذات األمهية اخلاصة ملنطقة كل منهم، وتعميق معارفهم فيها) والقانون التجاري الدويل
عدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته          نظم يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للمـسا          - التنفيذ

، بالتعـاون مـع معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب             ) أعاله ١٠٢انظر الفقرة    (ونشره وزيادة تفهمه  
ــار (والبحــث ــدان املــضيفة ومــن التربعــات يف     ) اليونيت واحلكومــات املــضيفة؛ التمويــل مــن البل

 . صندوق استئماين
ــة   - ١٠٥ ــشؤون القانوني ــب ال ــدو  (مكت ــسمعية    -) ينشــعبة الت ــم املتحــدة ال ــة األم  مكتب

، الــيت هتــدف إىل تعزيــز تــدريس القــانون الــدويل ودراســته ونــشره  والبــصرية للقــانون الــدويل
يلـــي جمانـــا علـــى     مـــاوزيـــادة تفهمـــه، وال ســـيما يف البلـــدان الناميـــة، عـــن طريـــق تـــوفري       

 : اإلنترنت شبكة
رف هبـم دوليـا يف      حماضرات مـسجلة يقـدمها خـرباء معتـ        : سلسلة احملاضرات  )أ( 

علـى   (القانون الدويل، من خمتلف املناطق والنظم القانونيـة، حـول طائفـة واسـعة مـن املواضـيع                 
ــائي الــدويل، وتــسوية املنازعــات الدوليــة، والقــانون البيئــي الــدويل،      ســبيل املثــال القــانون اجلن

يل للمعاهـدات،   وحقوق اإلنسان الدولية، واملنظمات الدولية، وقـانون البحـار، والقـانون الـدو            
 ؛ )والسالم واألمن، والقانون التجاري الدويل

صور ولقطـات فيلميـة وتـسجيالت صـوتية الجتماعـات           : األرشيف التارخيي  )ب( 
ــة العامــة، أو جملــس األمــن، أو املــؤمترات الدبلوماســية الــيت اعتمــدت فيهــا الــصكوك          اجلمعي

 ملنـع  ١٩٤٨وق اإلنـسان واتفاقيـة عـام     على سـبيل املثـال اإلعـالن العـاملي حلقـ           (القانونية املهمة 
ــة عليهــا   ــة واملعاقب ــادة اجلماعي ــة  (جرميــة اإلب ــادة اجلماعي ــة اإلب ؛ وحملــة عامــة قــصرية عــن   )اتفاقي

األهداف واألحكام األساسية والتاريخ اإلجرائي العتماد هذه الصكوك، فـضال عـن وصـالت              
ها من الوثـائق الرئيـسية،   لتسجيالت اجللسات بالصوت والفيديو، ونص الصك القانوين، وغري       

 مثل القرارات ذات الصلة بذلك، وتقارير االجتماعات واحملاضر احلرفية أو املوجزة لألعمال؛ 
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فيهــا  مبــاروابــط عديــدة بــاملوارد القانونيــة لألمــم املتحــدة،  : مكتبــة البحــوث )ج( 
نونيـة الدوليـة الـيت      الفقه القانوين، واملعاهدات، واحلوليات، وغريها من املنشورات؛ واملـواد القا         

 . HeinOnlineيقدمها موقع 
ــذ ــرة   - التنفي ــة   ٢مبوجــب الفق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــرة ٥٢/١٥٢ م ــرار  ١٢، والفق ــن الق  م
؛ التمويــل مــن التربعــات يف HeinOnline؛ بالتعــاون مــع إدارة شــؤون اإلعــالم وموقــع ٦٢/٦٢

 . صندوق استئماين
 تنظيم وتقدمي   -) احمليطات وقانون البحار  شعبة شؤون    (مكتب الشؤون القانونية   - ١٠٦

يتعلـق   فيمـا ، دورات تدريبية عن إعداد التقارير اليت تقدم إىل جلنـة حـدود اجلـرف القـاري     
 ميـل حبـري مـن خطـوط األسـاس الـيت             ٢٠٠يتجـاوز    فيمـا باحلدود اخلارجية للجـرف القـاري       

يني من الدول النامية، الـذين      يقاس منها عرض البحر اإلقليمي، لصاحل املوظفني التقنيني واإلدار        
 . يشاركون يف إعداد التقارير ذات الصلة

 يتــواله موظفــو قــانون البحــار ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة بــشعبة شــؤون احمليطــات     - التنفيــذ
وقــانون البحــار، مبــساعدة خــرباء خــارجيني حــسب احلاجــة، بالتعــاون مــع الــدول واملنظمــات  

 األفريقـي، وأمانـة الكمنولـث، واجلماعـة االقتـصادية لـدول             علـى سـبيل املثـال االحتـاد        (الدولية
ــا وقاعــدة بيانــات املــوارد العامليــة التابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة       مركــز -غــرب أفريقي

ــوم األرضــية       ــة العل ــا، وجلن ــة بأملاني ــوارد الطبيعي ــوم األرض وامل ــدال، واملعهــد االحتــادي لعل أرين
ــة يف جــزر احملــيط اهلــاد   ــا إىل ذلــك التطبيقي ــة العامــة   )ئ، وم  ٥٩/٢٤، مبوجــب قــراري اجلمعي

، بناء على طلب جلنة حدود اجلرف القاري، دعمه اجتمـاع الـدول األطـراف يف                ٦٢/٢١٥ و
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار واجلمعيـة العامـة؛ التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة، وترتيبـات                    

الـــصندوق ”  وحمليطــات وقـــانون البحـــار، خمصــصة متنوعـــة مـــع الــشركاء يف شـــعبة شـــؤون ا  
 التقــارير املقدمــة إىل جلنــة حــدود اجلــرف القــاري للــدول  االســتئماين املخــصص لتيــسري إعــداد

 مـن  ٧٦النامية، وخباصة أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، واالمتثـال للمـادة           
 . ٥٥/٧ار اجلمعية العامة ، املنشأ مبوجب قر“اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

 إدارة وتنظيم   -) شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ١٠٧
برنامج زماالت هاميلتون شرييل امرياسينغ، من أجل الترويج لزيادة تفهم وتطبيـق اتفاقيـة              

احملاضـرين مـن     و، لصاحل ممثلـي احلكومـات أو الـزمالء البـاحثني أ           األمم املتحدة لقانون البحار   
املؤســــسات التعليميــــة واهليئــــات املــــشاركة يف قــــانون احمليطــــات أو الــــشؤون البحريــــة، أو   

 . التخصصات ذات الصلة هبا
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؛ التمويـل مـن     ٣٨/١٢٩  و ،٣٦/١٠٨  و ،٣٦/٧٩ مبوجب قرارات اجلمعيـة العامـة        - التنفيذ
 . تربعات لربنامج زمالة هاميلتون شرييل أمرياسينغ

 تنظيم وتنفيـذ  -) شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (ون القانونية مكتب الشؤ  - ١٠٨
، لـصاحل الـدول األعـضاء والـدول         اإلحاطات السنوية عـن شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار           

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار، الـيت تـشارك يف مفاوضـات اجلمعيـة العامـة،                 
 . وغريها من األفراد املهتمني

 الفــــرع  (ST/SGB/2006/12، والوثيقــــة ٥٢/٢٦مبوجــــب قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  - تنفيــــذال
والتعـاون  ) اليونيتـار  (، بالتعاون املنتظم مع معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث             ))أ (٢-٨

ــة الــيت تعمــل يف جمــال القــضايا      والتنــسيق املخصــصني مــع ســائر املنظمــات الدوليــة أو اإلقليمي
 .  حمددة؛ التمويل من امليزانية العاديةالواردة يف إحاطة

ــة  - ١٠٩ ــدويل   (مكتــب الــشؤون القانوني ــدريس  -) شــعبة القــانون التجــاري ال  نــشر وت
علــى سـبيل املثــال، عــن طريــق موقـع جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون    (القـانون التجــاري الــدويل 

ومــات األخــرى هبــا؛ علــى اإلنترنــت ومنــشوراهتا ومــوارد املعل) األونــسيترال (التجــاري الــدويل
فــيس حــول قــضية صــورية عــن التحكــيم التجــاري الــدويل؛ واحملاضــرات   . ومنــاظرة فيلــيم س

واإلحاطــات؛ وإعــداد مــواد التــدريس وغريهــا مــن املــواد التقنيــة؛ وتــشجيع تــدريس القــانون      
يتعلــق ببيــع البــضائع، واإلعــسار، وتــسوية      فيمــا، ال ســيما )التجــاري الــدويل يف اجلامعــات  

ــا ــضمانات،      املنازع ــة ب ــامالت املكفول ــشتريات، واملع ــة، وامل ــارة اإللكتروني ــل، والتج ت، والنق
مبن فيهم واضعو السياسات، واملـشرعون، والوكـاالت التنظيميـة           (لصاحل املسؤولني احلكوميني  

، وممارسي املهن القانونيـة، واألكـادمييني، والقـضاة، وأطـراف املعـامالت، وغـريه مـن                 )واملنفذة
 . ، وعامة اجلمهورأصحاب املصلحة

، بالتعـاون مـع     )٢١-د (٢٢٠٥/٢مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ) هــ  (٨مبوجب الفقـرة     - التنفيذ
فيهــا معهــد القــانون التجــاري الــدويل يف كليــة  مبــاخمتلــف الكيانــات والوكــاالت واملنظمــات، 

 عـة فيينـا   احلقوق جبامعة بـيس، والغرفـة االقتـصادية االحتاديـة النمـساوية وكليـة احلقـوق يف جام                 
، والرابطـة الدوليـة     )فيس حول قضية صورية عن التحكيم التجـاري الـدويل         . مناظرة فيليم س  (

مواد التعليم وغريها من املـواد       (الختصاصي إعادة اهليكلة واإلعسار واإلفالس، والبنك الدويل      
ــسيات    ــددة اجلنـ ــضائية املتعـ ــؤمترات القـ ــة للمـ ــات   )التقنيـ ــد الدراسـ ــا، ومعهـ ــة بولونيـ ، وجامعـ

املناهج الدراسـية عـن القـانون       (ألوروبية، واملركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية       ا
، )منـشورات مـشتركة   ()األونكتـاد  (، ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة  )التجاري الدويل 
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، ومكتبـة داغ    )جلـسات إحاطـة مـشتركة      ()اليونيتار (ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث    
 . ؛ التمويل من امليزانية العادية)ترقيم املواد األرشيفية لألونسيترال (رشولدمه

ــة  - ١١٠ ــشؤون القانونيـ ــدويل   (مكتـــب الـ ــاري الـ ــانون التجـ ــعبة القـ ــامج - )١١()شـ  برنـ
للحلقات الدراسية وحلقات العمل اإلقليميـة والقطريـة، ونـدوات ومـؤمترات جلنـة األمـم                

ــدويل   ــانون التجــاري ال ــسيترالا (املتحــدة للق ــدويل  ) ألون ــانون التجــاري ال ــدان الق ، يف مي
يتعلـــق ببيـــع البـــضائع، واإلعـــسار، وتـــسوية املنازعـــات، والنقـــل، والتجـــارة   فيمـــاســـيما  وال

 االلكترونيـــة، واملـــشتريات، واملعـــامالت املكفولـــة بـــضمانات، لـــصاحل املـــسؤولني احلكـــوميني
وممارسـي املهـن    ) ظيميـة واملنفـذة   بينهم واضعو السياسات، واملـشرعون، والوكـاالت التن        ومن(

 . القانونية، واألكادمييني، والقضاة
 ٢٢٠٥/٢مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ) هــ (  و )د(  و )ج(  و )ب (٨مبوجب الفقرات    - التنفيذ

ــة   )٢١-د( ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ــده بقـ ــاد تأكيـ ــى طلـــب  ٦٢/٦٥  و٦٢/٦٤، املعـ ــاء علـ ، بنـ
االت التنميــة الثنائيــة أو اإلقليميــة أو املتعــددة علــى ســبيل املثــال وكــ (احلكومــات أو املنظمــات

علـى سـبيل املثـال البنـك الـدويل           (، بالتنسيق مع وكاالت املعونـة املتعـددة األطـراف         )األطراف
ــصادي   ــدان االقت ــة يف املي ــة) ومنظمــة التعــاون والتنمي ــتقين    (والثنائي ــة للتعــاون ال ــة األملاني الوكال

، )مثــل الـــوزارات  (، والــسلطات احملليــة  )يــات املتحــدة  ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للوال    
علـى سـبيل املثـال الرابطـة         (واملنظمات الدولية أو اإلقليمية أو احمللية، احلكومية وغري احلكوميـة         

الدوليــة الختــصاصيي إعــادة اهليكلــة واإلعــسار واإلفــالس، يف جمــال اإلعــسار، ومــؤمتر األمــم    
 ومركز التجـارة الدوليـة املـشترك بـني األونكتـاد ومنظمـة             )األونكتاد (املتحدة للتجارة والتنمية  

؛ التمويـل مـن املـوارد اخلارجـة عـن           )التجارة العامليـة، يف جمـال التجـارة اإللكترونيـة والتحكـيم           
ــة ــع      (امليزانيـ ــشتركة مـ ــشاريع مـ ــسيترال؛ ومـ ــدوات األونـ ــتئماين لنـ ــصندوق االسـ ــات للـ تربعـ

 ). املؤسسات الراعية األخرى
 تنظــيم حلقــات دراســية وبــرامج -) قــسم املعاهــدات (ون القانونيــةمكتــب الــشؤ - ١١١

ــدات         ــانون املعاه ــة لق ــب العام ــشأن اجلوان ــة ب ــية إقليمي ــر ودورات دراس ــدريب يف املق للت
، لصاحل املسؤولني من الـوزارات، والبعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة، واهليئـات                 وممارساهتا

 . املتحدة ومكاتبها وصناديقها وبراجمها ووكاالهتااملنشأة مبوجب معاهدات، وإدارات األمم 
يف إطار استراتيجية عصر تطبيق القـانون الـدويل، خطـة للعمـل، الـيت اعتمـدها فريـق                    - التنفيذ

ــران    ــام، يف حزيـــــــ ــني العـــــــ ــا األمـــــــ ــق عليهـــــــ ــا ووافـــــــ ــه /اإلدارة العليـــــــ  ٢٠٠٠يونيـــــــ

__________ 
 .  أعاله٤٦انظر أيضا الفقرة  )١١( 
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)http://www.un.org/law/technical/technical.htm(  وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة يف ،
تدريس القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، كما أعادت تأكيـده اجلمعيـة العامـة يف            

التـدريب يف    ()اليونيتـار  (؛ بالتنسيق مع معهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث         ٦٢/٦٢القرار  
وغــريه مــن الكيانــات ذات الــصلة يف األمــم املتحــدة، مثــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  ) راملقــ

باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون     
الالجئني واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، والوحدات األخـرى يف مكتـب الـشؤون              

التمويل من امليزانية العادية، مـع متويـل إضـايف للحلقـات الدراسـية وبـرامج التـدريب                  القانونية؛  
 .اإلقليمية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل

تـدريب أفـراد    - مكتب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لألطفـال والـصراع املـسلح           - ١١٢
د تدريبية للمستـشارين يف جمـال محايـة     عن طريق مجع موا    (يف جمال محاية الطفل    حفظ السالم 

 ).الطفل

ــذ  ــسيق مــع  الب ‐التنفي ــة  تن ــة  إ واحتــاد )اليونيــسيف (منظمــة األمــم املتحــدة للطفول نقــاذ الطفول
 .، وبالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السالم)رادا بارنن (السويسري

درات ليـــل الـــسياسات وبنـــاء القـــ حت- مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة - ١١٣
، خيص اآلثار اإلمنائية لالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة             فيما

من أجل حشد عدد كاف مـن أصـحاب املـصلحة السـتخدام القواعـد اخلاصـة حبقـوق امللكيـة                  
 ويـشمل ذلـك   (الدولية بنجاح يف تعزيز األهداف اإلمنائية احمللية لـصاحل البلـدان الناميـة            الفكرية  

 واملنظمـات غـري احلكوميـة     ، وواضعي السياسات  ، واملسؤولني احلكوميني  ،املفاوضني التجاريني 
 ).يف جنيف ويف البلدان النامية

طلــب إدارة ، بنــاء علــى )TD/410 (توافــق آراء ســان بــاولو مــن ٥٢ الفقــرة مبوجــب ‐التنفيــذ 
لتجــارة والتنميــة املــستدامة؛ ، وبالتعــاون مــع املركــز الــدويل ل)اململكــة املتحــدة (التنميــة الدوليــة

 )). اململكة املتحدة (إدارة التنمية الدولية (امليزانيةية عن ارجاخلوارد املتمويل من ال

 ألغـراض   اخلدميـة شعبة اهلياكـل األساسـية       (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     - ١١٤
 واملــسؤولني ،اخلــرباءلــصاحل  ،عــروض وحماضــرات قــدمي ت - )التنميــة والكفــاءة التجاريــة  

 ، واجلمعيــات املهنيــة، والطلبــة، واألكــادمييني، والدبلوماســيني، واملــوظفني املــدنيني،احلكــوميني
 :واملؤسسات األكادميية، بشأن املواضيع التالية

يف ذلــك قــانون النقــل البحــري والنقــل املتعــدد       مبــا: قــانون النقــل الــدويل   )أ( 
هنيـة،  املرابطـات  الت أكادمييـة واجتماعـات    وحلقـات دراسـية ومؤسـسا   الوسائط، يف مؤمترات 

وذلك من أجل نشر املعلومات بشأن التطورات اجلارية يف هـذه اجملـاالت، ولتـشجيع املـصادقة        

http://www.un.org/law/technical/technical.htm
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النقل الدويل وتنفيذها على الصعيد الـوطين، وكـذلك للـدعوة           القائمة يف جمال    تفاقيات  االعلى  
 ائط؛إىل وضع نظام قانوين معروف وموحد للنقل املتعدد الوس

من  :األنظمة والتطورات يف جمال األمن البحري وأمن سلسلة اإلمدادات         )ب( 
ــدابري واألنظمــة الــيت اعُتمــدت مــؤخرا علــى        متعــدد مــستوىأجــل نــشر املعلومــات بــشأن الت

وإبراز أمهية وآثار مـشاركة البلـدان يف هـذه الـصكوك            األطراف أو على مستوى بلدان فردية،       
لدولية ألمن الـسفن واملرافـق املرفئيـة، وإطـار معـايري منظمـة اجلمـارك               وخاصة املدونة ا   (الدولية
يف ذلك معـايري     مبا (، وكذلك اعتماد معايري دولية أخرى     )تأمني وتيسري التجارة العاملية   ل العاملية

ــد املقــاييس    ــة لتوحي ــة واملنظمــة الدولي ــة الدولي ــة  )املنظمــة البحري ــادرات دولي ، واملــسامهة يف مب
 .وإقليمية أخرى

ــذ  ــب  ‐التنفيــ ــرات مبوجــ ــن١٠٨  و١٠٧  و٦٠  و٥٩الفقــ ــا  مــ ــق آراء ســ ــاولوو توافــ   بــ
)TD/410(خطـــة عمـــل بـــانكوك  مـــن ١٥٠  و١٤٩ تني؛ والفقـــر) TD/386( بالتنـــسيق مـــع ،

 ة عـن ارجـ اخلوارد املـ  امليزانيـة العاديـة ومـن    منتمويل الاملؤسسات األكادميية وكيانات أخرى؛   
 .امليزانية

وضع برامج عاملية وإقليمية ووطنية لدعم تطوير        - ملتحدة اإلمنائي برنامج األمم ا   - ١١٥
لـصاحل    علـى الـصعيد الـوطين،      ال سـيما  القدرات من أجل كفالة تطبيـق القـانون الـدويل، و          

 ،اجلهات املعنية بوضع الربامج اخلاصة بسيادة القانون وحقوق اإلنـسان والعـدل           / الفاعلني مجيع
 والـــوزارات ،نو والربملـــاني، والـــشرطة، واالدعـــاء،ائيأعـــضاء اجلهـــاز القـــض (جـــال األمـــنمبو

ــة ــة  ، واملؤســسات اإلصــالحية ،احلكومي ، واملنظمــات غــري  ) وغريهــا مــن اهليئــات التابعــة للدول
 . ودواوين املظامل،احلكومية واألجهزة الوطنية حلقوق اإلنسان

ون الوطنيـون، بنـاء علـى       املتعاون املكاتب القطرية للربنامج اإلمنائي أو الشركاء        تتواله ‐التنفيذ  
ــة أو املؤســسات    ــة،  األخــرى طلــب املؤســسات احلكومي ــة للدول ــاون مــع مكتــب  والتابع بالتع

، واليونيـسيف،    التـابعني للربنـامج اإلمنـائي      ومكتب منع األزمـات واإلنعـاش      السياسات اإلمنائية 
 واجلرميـة،   ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات              

وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، ومفوضــية األمــم      
املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك                

اإليــدز، ومكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف   /املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
جيكستان، ومنظمة الصحة العاملية، ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، واملنظمـات               طا

 والــصناديق ،تمويــل مــن املــوارد األساســية للربنــامج اإلمنــائيال وقــوائم اخلــرباء؛ ،غــري احلكوميــة
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ــة ،االســتئمانية ــات الوطني ــاحنني اخلــارجيني ، واحلكوم ــات   ، وامل ــع احلكوم ــات م  مبوجــب اتفاق
 .نامج اإلمنائي أو مع الربنامج اإلمنائي على الصعيد العاملي أو اإلقليميالشريكة للرب

تنظيم برامج تدريب وحلقات عمـل علـى الـصعيد     - برنامج األمم املتحدة للبيئة    - ١١٦
 من أجل تعزيز القدرة علـى  ،العاملي واإلقليمي والوطين يف جمال القوانني والسياسات البيئية   

 الدبلوماسـية يف  كـذلك القـدرة علـى التفـاوض وبـذل املـساعي           ، و ها وتنفيـذ  وضع قـوانني بيئيـة    
، وممارســي  والربملــانيني، وأعــضاء اجلهــاز القــضائي،املــسؤولني احلكــومينيلــصاحل جمــال البيئــة، 
 ، واألوســاط األكادمييــة،، ووكــاالت البيئــة) حمــامو الــدفاع،املــدعون العــامون (املهــن القانونيــة

 والقطــاع اخلــاص يف البلــدان ، واملنظمــات غــري احلكوميــة،يــةومعاهــد التــدريب القــضائي الوطن
 .النامية

ــذ  ــرامج   ‐التنفي ــديو ليف إطــار ب ــي واستعراضــه دوريــ   مونتيفي ــانون البيئ مبوجــب وا، تطــوير الق
، ٢٣/١  و ألـف - ثانيـا   ٢٢/١٧  و ٢١/٢٣قرارات جملس إدارة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة           

مـع املكاتـب القطريـة للربنـامج اإلمنـائي ومـع شـركائه              تنـسيق   الكومـات، وب  بناء على طلـب احل    
  . من صندوق البيئة ومسامهات مناظرة أخرىالتمويلالوطنيني واإلقليميني؛ 

تــوفري اخلــربة والــدعم لوضــع برنــامج تعليمــي يف  - برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة - ١١٧
ون البيئــي يف الــربامج  ويــشمل ذلــك إدمــاج القــان القــانون البيئــي احمللــي والــدويل واملقــارن،  

 لـــصاحلالتعليميــة علـــى الـــصعيدين الـــوطين واإلقليمـــي، وعـــن طريـــق شـــبكة مـــن احملاضـــرين،  
 املهـــن القانونيـــةوممارســـي  ، والربملـــانيني، وأعـــضاء اجلهـــاز القـــضائي،املـــسؤولني احلكـــوميني

دريب  ومعاهـد التـ   ، واألوسـاط األكادمييـة    البيئـة، ووكـاالت   ) حمـامو الـدفاع   /املدعون العـامون  (
 . والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية،القضائي الوطنية

 قـرارات   ا، ومبوجـب  تطوير القانون البيئي واستعراضه دوري     ل يف إطار برامج منتيفيديو    ‐التنفيذ  
بنـاء علـى    ،  ٢٣/١  و  ألف - ثانيا   ٢٢/١٧  و ٢١/٢٣جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة       

 املكاتــب القطريـة للربنــامج اإلمنــائي ومـع شــركائه الــوطنيني   تنـسيق مــع الاحلكومــات، وبطلـب  
  .تمويل من صندوق البيئة ومسامهات مناظرة أخرىالواإلقليميني؛ 

تنظــيم مــؤمترات وحلقــات دراســية  - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني - ١١٨
حـاالت   خمصصة للقانون الدويل لالجئني أو متصلة بشكل آخـر حبمايـة الالجـئني وتفـادي              

 ويـشمل ذلـك     ،هـا على الـصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين، واملـشاركة في            انعدام اجلنسية 
 يف قانون الالجئني يف املناهج التعليمية باجلامعات وبـرامج التـدريب،   مواد دراسيةإدماج تعزيز  
 . واحملامني، واملنظمات غري احلكومية،املسؤولني احلكومينيلصاحل 
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 حيانـا االسـتفادة أ مـع  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،  اسا موظفو يتواله أس ‐التنفيذ  
من الدعم االستـشاري الـذي تقدمـه املنظمـات غـري احلكوميـة أو الـشركاء األكـادمييون،                   أيضا  

، ٥٠/١٥٢ مــن قرارهــا ١٥والفقــرة  ٤٢٨اجلمعيــة العامــة  قــراراجلــزء خامــسا مــن  مبوجــب 
 املتعلقـة مبركـز   ١٩٥١  مـن اتفاقيـة عـام   ٣٥املـادة    مبوجب،  ألحوال ا تقتضيه بماحسكذلك،  و

بالتعـاون مـع   و، ١٩٦١ من اتفاقية ختفيض حـاالت انعـدام اجلنـسية لعـام         ١١الالجئني، واملادة   
ــا،       ــاهلجرة، وجملــس أوروب ــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، والفريــق العــاملي املعــين ب اللجن

 ،الفريــق القطــري مــع وعلــى الــصعيد الــوطينومنظمــة الــدول األمريكيــة، واالحتــاد األفريقــي،  
بتمويـل مـشترك يف      امليزانيـة العاديـة،      مـن تمويـل   السيق؛  نـ واألفرقة العاملة املواضيعية وآليات الت    

ــا واالحتــاد  بعــض احلــاالت مــن   واملنظمــة الدوليــة للــهجرة أو وكــاالت  األورويب جملــس أوروب
 .أخرى من وكاالت األمم املتحدة

دورات تدريبيـة بـشأن      -تحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة       معهد األمم امل   - ١١٩
 بوليفيـا وبـريو   وإكـوادور    يف( الصكوك الدولية ملكافحة الفساد واجلرائم اخلطرية املتصلة به       

 مع التركيـز بـشكل خـاص علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   على سبيل املثال،   وكولومبيا،
 واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة       ،ة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة        مكافحة اجلرمي اتفاقية   و ،الفساد

، من أجـل تعميـق املعرفـة بالـصكوك ذات الـصلة والتـشريعات الوطنيـة بـشأن           )ملكافحة الفساد 
الفساد، وتعزيز حتديد سياسات مشتركة ملكافحة الفساد واجلرائم اخلطـرية املتـصلة بـه، وإجيـاد       

القـضاة  لـصاحل    واكتـشاف الفـرص املتاحـة حاليـا للتعـاون،            حلول جديدة للتعامل مع احلـاالت     
 .واملدعني العامني

املـادة الثانيـة مـن النظـام       (١٩٨٩/٥٦مبوجب قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ‐التنفيذ  
طلــب الــدول نــاء علــى ، ب)األساســي ملعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ومنظمــة الــدول  األعــضاء، وبالتعــاون مــع 
وزارة  (امليزانيـة ومـن التربعـات   ة عـن    ارجـ اخلوارد  املتمويل من   الاألمريكية، واخلرباء الوطنيني؛    

 ). اخلارجية اإليطالية
نظـيم برنـامج شـهادة       ت - معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة         - ١٢٠
 تري يف القــانون يف جمــال املنظمــات الدوليــة والقــانون اجلنــائي الــدويل ومنــع اجلرميــة،املاجــس

 املتخصصني يف العلوم السياسية أو العالقات الدولية؛يف القانون طلبة الدراسات العليا صاحل ل

املـادة الثانيـة مـن النظـام       (١٩٨٩/٥٦مبوجب قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ‐التنفيذ  
، بالتعـاون مـع كليـة احلقـوق       ) ملعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة        األساسي

 . ومن التربعات اخلاصةالدراسيةرسوم التمويل من الالتابعة جلامعة تورينو؛ 
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برامج لدعم تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى          -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       - ١٢١
 . أدناه١٩٩ انظر الفقرة :رأةمجيع أشكال التمييز ضد امل

دورات تدريبية وبرامج زمالة وحلقات      - معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث     - ١٢٢
 : يلي  ما ومنها الشؤون القانونية الدولية،يف جمالدراسية وحلقات عمل 

 مــع ،حلقــة عمــل بــشأن التفــاوض والوســاطة يف ســياق متعــدد األطــراف    )أ( 
ــانون  ــز علــى ق ــا يف مهــارات التفــاوض      املنظالتركي ــدريبا عملي ــة، ويــشمل ذلــك ت مــات الدولي

 ومـوظفي   ،املـسؤولني احلكـوميني   صاحل  والقواعد اإلجرائية والدبلوماسـية املتعـددة األطـراف، لـ         
 والقطـاع اخلـاص، بالتنـسيق       ، واألوسـاط األكادمييـة    ،واملنظمات غـري احلكوميـة    ،  األمم املتحدة 

ــة ومــن ة عــنارجــاخلوارد املــمــن التمويــل مــع مؤســسة أولــوف بــامل؛   لــدول تربعــات ا امليزاني
 األعضاء وتربعات خاصة؛

مـع التركيـز     ،قة عمل عـن التفـاوض بـشأن الـصكوك القانونيـة الدوليـة             حل )ب( 
علــى قــانون املنظمــات الدوليــة، ويــشمل ذلــك تــدريبا عمليــا يف مهــارات التفــاوض والقواعــد   

ــددة األطــراف، لــ    ــة والدبلوماســية املتع ــسؤولني احلكــوميني  صاحلاإلجرائي ــم  ،امل ــوظفي األم  وم
 والقطــاع اخلــاص، بالتنــسيق مــع  ، واألوســاط األكادمييــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة،املتحــدة

لـدول األعـضاء    تربعـات ا   امليزانيـة ومـن      ة عـن  ارجـ اخلوارد  املتمويل من   المؤسسة أولوف بامل؛    
 وتربعات خاصة؛

واملمارســة يف هــذا ملعاهــدات حلقــة عمــل تدريبيــة إقليميــة بــشأن قــانون ا   )ج( 
، مــع )عــن طريــق حماكــاة عمليــات التفــاوض  (وصــياغة الــصكوك القانونيــة الدوليــة اجملــال، 

 ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،         ، وقانون املعاهدات  ،التركيز بشكل خاص على القانون البيئي     
ــ ترشــحهم   ومــسؤولني حكــوميني آخــرين ، ومــوظفي الــشؤون القانونيــة ،الدبلوماســينيصاحل ل

يف اجتمعـت    بلـدا مـن بلـدان آسـيا وجـزر احملـيط اهلـادئ                ١٩ومن ذلك مـثال مـن        (حكوماهتم
 وبرنـامج   ،)قـسم املعاهـدات    (، بالتعاون مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة         )٢٠٠٧إندونيسيا عام   

 نيي والـشركاء اإلقليمـ   ، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          ،األمم املتحدة للبيئة  
  امليزانية؛ة عنارجاخلوارد املتمويل من الوالوطنيني؛ ) أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ ثلم(

 مع التركيز بـشكل خـاص علـى    تدريب دبلوماسي يف القانون الدويل العام،  )د( 
ــانون املعاهــدات  ــدويل  ،ق ــساين ال ــانون اإلن ــدويل  ، والق ــائي ال ــانون اجلن ــا، والق  ،ون البحــارن وق

 والقـــانون البيئـــي الـــدويل، ، والقـــانون الـــدويل لالجـــئني،قـــوق اإلنـــسانواحلمايـــة الدوليـــة حل
صاحل  والتطــورات األخــرية يف القــانون الــدويل، لــ،واملـشاركة يف املعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة 

إريتريــا وميامنــار علــى  اخلارجيــة ووزارات متخصــصة أخــرى يفوزارتــا  (املــوظفني احلكــوميني
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؛ )إريتريـا  يف( تنـسيق مـع الربنـامج اإلمنـائي       الالدولـة العـضو، وب    طلـب   بنـاء علـى     ،  )سبيل املثـال  
 امليزانية؛ ة عن ارجارد اخلواملتمويل من ال

 حلقـة دراسـية بـشأن عمــل جلنـة األمـم املتحــدة للقـانون التجـاري الــدويل        )هـ( 
ــسيترال( ــة،      ، )األون ــشؤون الدولي ــددة األطــراف وإدارة ال ــامج الدبلوماســية املتع ــار برن يف إط
أعضاء البعثات الدائمة لدى مكتب األمم املتحـدة يف فيينـا، بالتعـاون مـع األونـسيترال؛                   صاحلل
 امليزانية؛ ة عن ارجاخلوارد املتمويل من ال

  بالتعــاون مــع مكتــب الــشؤون القانونيــة  برنــامج زمــاالت القــانون الــدويل،  )و( 
 ؛)أعاله ١٠٤انظر الفقرة  ()شعبة التدوين(

العــاملي زوار الــ احلقــوق جبامعــة كولومبيــا وبرنــامج  كليــةتبرنــامج زمــاال )ز( 
 املــسؤولني لــصاحلبــشأن القــضايا املتــصلة بالقــانون الــدويل،   لكليــة احلقــوق جبامعــة نيويــورك 

 ، واألوســـاط األكادمييـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة،احلكــوميني 
امليزانيـة  عـن   ارج  اخلـ وارد  املـ تمويل من   الوالقطاع اخلاص، بالتعاون مع اجلامعات ذات الصلة؛        

 لدول األعضاء وتربعات خاصة؛ من تربعات او

مثل تلك الـيت ُعقـدت يف تايلنـد     ( الفكريةحلقة دراسية بشأن قانون امللكية  )ح( 
ــام  ــة   ٢٠٠٧ع ــة يف التنمي ــة الفكري ــة امللكي ــشأن أمهي ــصاحل ، ) ب ــسلك الدبلوماســي   ل ــضاء ال أع

الدبلوماســيني الــذين ميثلــون بلــداهنم لــدى اللجنــة االقتــصادية  املعتمــدين يف بــانكوك، وخاصــة 
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ أو العاملني يف بيئة متعددة األطراف، مبوجـب قـرار اجلمعيـة                

، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملعهـد              ٦٠/٢١٣العامة  
امج التعاون املشترك بـني املفوضـية األوروبيـة ورابطـة أمـم جنـوب              اآلسيوي للتكنولوجيا، وبرن  

ملعهـد األمـم املتحـدة      تمويل مـن الـصندوق العـام        اليف جمال حقوق امللكية الفكرية؛       شرق آسيا 
 ؛)اليونيتار (للتدريب والبحث

 ومـوظفي   ،املـسؤولني احلكـوميني    لـصاحل    ،حلقة عمل بشأن امللكية الفكريـة      )ط( 
 والقطـاع اخلـاص، بالتعـاون    ، واألوسـاط األكادمييـة    ،واملنظمـات غـري احلكوميـة      ،األمم املتحدة 

مـن تربعـات     امليزانيـة و   ة عـن  ارجـ اخلتمويـل مـن مـوارد       المع املنظمة العامليـة للملكيـة الفكريـة؛         
 لدول األعضاء وتربعات خاصة؛ا

 دورة ميكن للمشترك تكييفهـا     (دورة تعلم من بعد يف القانون البيئي الدويل        )ي( 
املـسؤولني احلكـوميني    ، لـصاحل ) شهرا وتغطي مجيع أنواع االتفاقيات البيئية    ١٨ذاتيا، تستغرق   

يف وزارة البيئة والشؤون الدولية والوزارات األخرى الـيت تقـوم بأنـشطة متـصلة حبمايـة البيئـة،                    
ــشرعني، واحملــامني، واملــدعني العــامني ،والقــضاة ــشرطة ، وامل ــدنيني ، وضــباط ال  ، واملــوظفني امل
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برنامج القانون البيئـي لليونيتـار،       مبوجب   خل،إ وموظفي املنظمات غري احلكومية،      ،واألكادمييني
 ، واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة،بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة

تمويـل  لا واملركـز اجلـامعي بالربازيـل؛        ، وجامعة الروشيل  ،واملكتب االحتادي السويسري للبيئة   
  امليزانية؛ ة عنارجاخلوارد املمن 

دورة متقدمـة ومكثفـة    (برنامج زماالت يف القانون البيئـي الـدويل واملقـارن          )ك( 
 أســابيع، مكونــة مــن حماضــرات وحلقــات عمــل تفاعليــة       ٣ُتعقــد وجهــا لوجــه وتــستغرق    

 ،)رجيـــةمـــن وزارة البيئـــة واخلا (املـــسؤولني احلكـــومينيصاحل ، لـــ)وعمليـــات حماكـــاة وتقيـــيم
 ومـوظفي املنظمـات     ، واألكـادمييني  ، وضـباط الـشرطة    ، واملـشرعني  ، واملدعني العامني  ،والقضاة

ــة،   ــري احلكومي ــادي       مبوجــب غ ــب االحت ــع املكت ــاون م ــار، بالتع ــي لليونيت ــانون البيئ ــامج الق برن
 واملركـز البيئـي اإلقليمـي لوسـط وشـرق      ، وجامعة بازمـاين بيتـر الكاثوليكيـة   ،السويسري للبيئة 

 امليزانية؛ة عن ارجاخلتمويل من موارد ال وأمانات خمتلف االتفاقيات البيئية؛ ،روباأو

ــروين (دورة تدريبيــة أساســية يف القــانون البيئــي الــدويل   )ل(  ، )دورة تعلــم إلكت
 ، واملــدعني العــامني ، والقــضاة،)خلارجيــةامــن وزارة البيئــة و  (املــسؤولني احلكــوميني لــصاحل 

ــشرعني ــشرطة ،وامل ــة،    ، واألكــادمييني، وضــباط ال ــوظفي املنظمــات غــري احلكومي ــار يف  وم إط
تمويـل مـن    البرنامج القانون البيئي لليونيتار، بالتعاون مع املكتب االحتادي السويـسري للبيئـة؛             

 امليزانية؛ة عن ارجاخلوارد امل

مــع التركيــز علــى قــانون  (تــصلة بــاهلجرةاملقــضايا الدورات تدريبيــة بــشأن  )م( 
ومـن  ،  ) وقـانون العمـل    ، وقانون الالجئني  ، وقانون اهلجرة  ، والقانون اإلنساين  ،اإلنسانحقوق  

هـــذه القـــضايا هجـــرة اليـــد العاملـــة؛ ومـــسامهات املغتـــربني؛ وعالقـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة    
اإليدز باهلجرة؛ والعمليات االستشارية اإلقليمية؛ واهلجرة وحقوق اإلنـسان؛ واهلجـرة           /البشرية

ــاء ا  ــة؛ وبن ــد املــضيف؛    غــري القانوني ــشراكات؛ وتيــسري مــسامهة املهــاجرين يف البل ــون ل واملغترب
 ،املــسؤولني احلكــومينيلــصاحل وقــانون اهلجــرة الــدويل؛  عناصــر فاعلــة يف التنميــة؛  باعتبــارهم 

 والقطـاع اخلـاص،     ، واألوسـاط األكادمييـة    ، واملنظمات غـري احلكوميـة     ،وموظفي األمم املتحدة  
ــة للــ    ومنظمــة العمــل  ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  ،هجرةبالتعــاون مــع املنظمــة الدولي

وارد املـ تمويـل مـن     ال ومؤسـسة مـاك آرثـر؛        ،الالجئنياألمم املتحدة لشؤون     ومفوضية   ،الدولية
 دول األعضاء وتربعات خاصة؛من تربعات ال امليزانية وة عنارجاخل

ل  وتـسجي  عـام حلقة عمل بشأن إجراءات إيداع املعاهدات لدى األمـني ال          )ن( 
 ، واملنظمـات غـري احلكوميـة      ، وموظفي األمم املتحدة   ،املسؤولني احلكوميني  لصاحل،  املعاهدات

قـــسم  ( والقطـــاع اخلـــاص، بالتعـــاون مـــع مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة،واألوســـاط األكادمييـــة
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لـــدول األعـــضاء مـــن تربعـــات ا امليزانيـــة وة عـــنارجـــاخلوارد املـــتمويـــل مـــن ال؛ )املعاهـــدات
 خاصة؛ وتربعات

نـوفمرب  /، كما عّممه األمني العام يف تشرين الثـاين        لليونيتارالقانون األساسي   يف إطار    ‐فيذ  التن
 ،١٩٧٩يونيـــه / وحزيـــران،١٩٧٣يونيـــه / وحزيـــران١٩٦٧مـــارس / وُعـــّدل يف آذار١٩٦٥
ــار ــايو /وأيـ ــسان،١٩٨٣مـ ــل / ونيـ ــانون األول،١٩٨٨أبريـ ــسمرب / وكـ ــانون ،١٩٨٩ديـ  وكـ
 .١٩٩٩ديسمرب /األول

تعزيـز اتفاقيـة األمـم املتحـدة         - األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة        مكتب   - ١٢٣
ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة وبروتوكوالهتـا، واتفاقيـة األمـم املتحـدة             

 . أعاله٣٨ انظر الفقرة:  ونشر املعلومات بشأهنا،ملكافحة الفساد

حلقــة  -) التــصال للــشؤون القانونيــةمكتــب ا (مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف - ١٢٤
علـى  ، و التـدرجيي  تركـز علـى تـدوين القـانون الـدويل وتطـوره              دراسية بشأن القـانون الـدويل     

 .حمامني شباب من بلدان خمتلفةلصاحل عمل جلنة القانون الدويل، 

ــذ  ــة    ‐التنفي ــة العام ــرار اجلمعي ــدويل   ٦٢/٦٦مبوجــب ق ــانون ال ــة الق ــة جلن ــسيق مــع أمان  ، بالتن
وأعضاء جلنة القـانون الـدويل بـصفتهم الشخـصية؛          )) شعبة التدوين  (ب الشؤون القانونية  مكت(
 ).صندوق استئماين (لدول األعضاءتربعات اتمويل من ال

التـدريب والــدعوة يف جمـايل الــسالم واحلوكمـة، والبيئــة     - جامعـة األمـم املتحــدة   - ١٢٥
 .والتنمية

 .األمم املتحدة من ميثاق جامعة ١مبوجب املادة  ‐التنفيذ 
شواغل الـ  هتـدف إىل التوعيـة ب      ،حلقة عمل بشأن احلمايـة     - برنامج األغذية العاملي   - ١٢٦
محاية املستفيدين من برنـامج األغذيـة العـاملي وأمهيـة القـانون الـدويل يف                يف جمال   حتياجات  الوا

 والقـانون   ،مـع مـدخل إىل القـانون اإلنـسان الـدويل           (املساعدة يف سد الثغرات يف جمال احلماية      
 والقـوانني احملليـة ذات الـصلة بتعزيـز محايـة      ،قـوق اإلنـسان  الدويل حلقانون  ال و ،الدويل لالجئني 

الكيانـات   ( ومـوظفي الـشركاء املتعـاونني     ،موظفي برنامج األغذيـة العـاملي     لصاحل  ،  )املستفيدين
 . والنظراء احلكوميني،)األخرى التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية

وحدة احلاالت الطارئة واالنتقالية لربنـامج األغذيـة العـاملي، بنـاء علـى توصـية                تتواله   ‐التنفيذ  
 وجلنـة   ،الالجـئني األمـم املتحـدة لـشؤون       من املكاتب القطرية للربنامج، وبالتعاون مع مفوضية        

وارد املـ مـن  تمويـل مـن امليزانيـة العاديـة و    ال وجملس الالجئني النروجيـي؛     ،الصليب األمحر الدولية  
 .امليزانيةعن  ةارجاخل
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 القانون اإلنساين الدويل خالل التـدريب       دورة يف تقدمي   - برنامج األغذية العاملي   - ١٢٧
لقــانون اإلنــساين لمــع مــدخل إىل املفــاهيم األساســية  (علــى االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ

 ).وصلته حبماية املدنينيوتطبيقه الدويل 

حلاالت الطارئة واالنتقاليـة لربنـامج األغذيـة العـاملي ووحـدة التـدريب              وحدة ا تتواله   ‐التنفيذ  
رد للــسياسات اإلنــسانية وحبــوث الــرتاع؛ االتابعــة للربنــامج، بالتعــاون مــع مركــز جامعــة هارفــ 

 .امليزانيةاخلارجة عن وارد املتمويل من امليزانية العادية ومن ال
فـاوض مـع اجلماعـات املـسلحة بـشأن          التدريب على الت   - برنامج األغذية العاملي   - ١٢٨

مـع التركيـز علـى اسـتخدام القـانون الـدويل والقـوانني           (إمكانية إيصال املساعدات اإلنـسانية    
مـوظفي برنـامج    لـصاحل   ،  )الوطنية ذات الصلة واملبادئ اإلنـسانية كأسـاس إلجـراء املفاوضـات           

 . والشركاء اآلخرين، والنظراء احلكوميني،األغذية العاملي

 وحــدة احلــاالت الطارئــة واالنتقاليــة لربنــامج األغذيــة العــاملي، بالتعــاون مــع   تتــواله ‐ التنفيــذ
 .امليزانيةة من ارجاخلوارد املتمويل من ال؛ “الرمحةوديناميات الرتاع فيلق ”
 

تصلة بنشر القانون الدويل عن طريق نشر املواد واألدوات وقواعد البيانـات            املنشطة  األ ٧-١ 
 لبصرية واعيةاإللكترونية والسم

ــة  - ١٢٩ ــشر دليــل   - إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ــانيني بــشأن  ن ــة الربمل اتفاقي
 . صانعي القراراتلصاحل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

 بالتنـسيق مـع مفوضـية األمـم         ؛ أمانـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           تتـواله  ‐التنفيذ  
 مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦ملـاين الـدويل، مبوجـب الفقـرة          واالحتـاد الرب   حلقوق اإلنسان املتحدة  

 . امليزانيةة منارجاخلوارد املتمويل من ال؛ ٦١/١٠٦
لتدريس حقوق تقدمي الدعم يف تنفيذ الربنامج الوطين  - إدارة الشؤون السياسية - ١٣٠

املدرســني أدلــة ومــن ذلــك إعــداد املقــررات اخلاصــة حبقــوق اإلنــسان، وإعــداد   (اإلنــسان
اإلنسان، وتقدمي عروض لطلبـة القـانون يف املـدارس الـصيفية بـشأن نظـام                تدريس حقوق   ل

 مـع   ،) مواضيع متصلة حبقوق اإلنسان    يف مسابقات وتنظيم   ،قوق اإلنسان األمم املتحدة حل  
 ، واإلرهـاب الـدويل  ،أيضا القانون اإلنـساين ذلك يشمل والتركيز على قانون حقوق اإلنسان،  

 وتالميـذ   قـوق، طلبـة احل  لـصاحل    ، وقانون املنظمات الدولية   ،عات الدولية وإجراءات تسوية الرتا  
 . وحماضري كليات احلقوق،ومدرسي املدارس الثانوية

مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                ( الـصلة  ومليـداين ذ  يتواله املكتب ا   ‐التنفيذ  
فوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون        بالتنسيق مع املكتب اإلقليمـي مل     ؛   يف إطار واليته   ؛)طاجيكستان
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الالجئني والوكالة السويدية للتنمية الدولية، بناء على توصية موظف شـؤون حقـوق اإلنـسان؛         
 . امليزانيةة عنارجاخلوارد املتمويل من ال

نـشر معلومـات قانونيـة ذات       ،  )شـعبة حقـوق الفلـسطينيني      (إدارة الشؤون السياسية   - ١٣١
ات عن املسائل املتعلقة مبمارسة الـشعب الفلـسطيين حلقوقـه        معلوم  ذلك يف مبا،  صلة بفلسطني 

، والقـانون اإلنـساين الـدويل،       ١٩٤٩ لعـام    غري القابلة للتصرف، وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة      
ــة    ــوى حمكمــة العــدل الدولي ــشأن وفت ــة  ب ــار القانوني ــشييد  اآلث جــدار يف األرض الناشــئة عــن ت

 املعنيـة مبمارسـة الـشعب الفلـسطيين حلقوقـه غـري القابلـة                مببـادرة مـن اللجنـة      ؛الفلسطينية احملتلـة  
الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ومراقبيهــا،  لــصاحل للتــصرف وشــعبة حقــوق الفلــسطينيني،  

ــة   ــة،    وكيانــات األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكومي ــانيني، واملنظمــات الربملاني ــة، والربمل الدولي
، الـيت ُتطلـع بانتظـام علـى أحـدث املـستجدات مـن                ووسائط اإلعـالم   ،ومنظمات اجملتمع املدين  

فلـسطني، وبالـسبل   قضية الوثائق واملعلومات املتعلقة مبسألة القانون الدويل ومدى انطباقه على  
 .الكفيلة بتطبيق سيادة القانون

مبوجب القـرارات الـسنوية الـيت تتخـذها اجلمعيـة العامـة بـشأن واليـة اللجنـة وشـعبة                      ‐التنفيذ  
 وإدارة  ،، بالتنـسيق مـع أعـضاء اللجنـة        ٦٢/٨١  و ٦٢/٨٠ينيني، مثل القـرارين     حقوق الفلسط 
 . ومكتبة داغ مهرشولد يف األمم املتحدة،شؤون اإلعالم

، )الوســاطةوحــدة دعــم  - وحــدة ختطــيط الــسياسات  (الــشؤون الــسياسيةإدارة  - ١٣٢
صـانعي  بنـك معلومـات      (إنشاء قاعدة بيانات عامة متخصـصة لـدعم صـنع الـسالم الـدويل             

وثـائق األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املـواد املتعلقـة بالوسـاطة،                و، تضم اتفاقات الـسالم،      )السالم
سائل الوســاطة وســـيادة  مبــ  ذات الــصلة وكــذلك مــذكرات وكتيبــات التوجيهــات التنفيذيـــة     

 يف األعمــال املتعلقــة باملــساعي  املــشاركنيمبعــوثي األمــم املتحــدة وكياناهتــا   لــصاحل القــانون، 
ــد ــا (ةاحلمي ــدعم الوســاطة،     )يف ذلــك الوســاطة  مب ــيت ت ــا ال ــم املتحــدة ووكاالهت ، وإدارات األم

ها يف ؤواملنظمــات اإلقليميــة، واألطــراف يف النـــزاعات الــيت تــضطلع األمــم املتحــدة أو شــركا   
 .إطارها بدور الطرف الثالث

ارة الـشؤون    مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، واإلطـار االسـتراتيجي إلد             ٣٣مبوجب املادة    ‐التنفيذ  
البيان اخلتامي للقمـة العامليـة       (٦٠/١  و ٥٩/٦السياسية، الذي أقرته اجلمعية العامة يف قراريها        

ــاء علــى طلــب مــن الــدول األعــضاء يف مــؤمتر القمــة العــاملي، بالتعــاون مــع      )٢٠٠٥لعــام  ، بن
دة املعـين   مثل معهد الواليات املتحـ     (، ومنظمات دولية  )مثل االحتاد األفريقي   (منظمات إقليمية 

مثــل برنــامج األمــم  (ألمــم املتحــدةتابعــة لوكيانــات ) الــسالم السويــسرية ومؤســسة ،بالــسالم
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؛ التمويـل   )املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية            
 .امليزانيةمن أموال خارجة عن 

شر املتكرر للمالحق الـيت     الن )شعبة شؤون جملس األمن    (إدارة الشؤون السياسية   - ١٣٣
؛ تسجيل إجراءات جملس األمن املتعلقـة بأدائـه ملـسؤوليته           مرجع ممارسات جملس األمن   تكمل  

ــة يف   ــسية املتمثل ــدوليني  صــون الرئي ــن ال ــسالم واألم ــصاحل  ؛ال ــن أعــضاء جملــس  ل ــدول األم وال
 , واألوساط األكادميية، واألمانة العامة لألمم املتحدة؛األعضاء
الــذي حتــدد فيــه  (،)٧-د (٦٨٦قــرار اجلمعيــة العامــة مــن ) ب (١وجــب الفقــرة مب ‐التنفيــذ 
الذي تطلب فيه إىل األمني العام نشر األعداد احلاليـة واملقبلـة مـن          (٥٥/٢٢٢وقرارها  ) الوالية
تمويل من امليزانيـة العاديـة      وال؛ بناء على طلب الدول األعضاء؛       ) باللغات الرمسية الست   املرجع

مرجــــع ممارســــات تحــــديث ل الــــدول األعــــضاء للــــصندوق االســــتئماين  تكملــــه تربعــــاتو
 .األمن جملس
ــم      ، إدارة شــؤون اإلعــالم  - ١٣٤ ــة لألم ــة القانوني ــن احلولي ــوغرايف م ــع اجلــزء الببلي جتمي
وهـو   ( يشمل األنشطة اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة يف جمـال القـانون الـدويل                  الذي،  املتحدة

ن الكتب واملقاالت اليت تتناول األنشطة اليت تـضطلع هبـا األمـم             اجلزء املؤلف من االقتباسات م    
 .الدول وعامة اجلمهورلصاحل ، )املتحدة واملنظمات الدولية يف جمال القانون الدويل

 مـن قـرار اجلمعيـة       ٨ مبوجـب الفقـرة      ،مكتبة داغ مهرشـولد يف األمـم املتحـدة        تتواله   ‐التنفيذ  
تمويـل مـن املـوارد      ال؛ و )شعبة التـدوين   (ون القانونية  مع مكتب الشؤ   نسيقبالت ؛٦٠/١٩العامة  
 .املتاحة
، الـيت متثـل     املشاركة يف الشبكة العاملية للمعلومات القانونية      إدارة شؤون اإلعالم،   - ١٣٥

املتعلقـة  جهدا تعاونيـا تبذلـه احلكومـات واملنظمـات الدوليـة إلنـشاء مـستودع رقمـي للقـوانني                    
 واملـواد ذات الـصلة،      ، والـسجالت التـشريعية    ،دبيات القانونيـة   واأل ،والنظم األساسية بالوالية،  

تـسهم األمـم املتحـدة     (املنظمـات الدوليـة الرئيـسية   وتـضعه املنظمـات اإلقليميـة        مـا  يف ذلـك   مبا
 .عامة اجلمهورلصاحل ، )بنصوص موجزة ونصوص كاملة لفتاواها القانونية

 ومكتبــة داغ مهرشــولد يف ) التــدوينشــعبة (مكتــب الــشؤون القانونيــةبالتنــسيق مــع  ‐التنفيــذ 
 .تمويل من امليزانية العاديةالاألمم املتحدة؛ و

ــالم،   - ١٣٦ ــؤون اإلع ــد بانتظــام  إعــداد دليــل موضــوعي للقــانون الــدويل    إدارة ش ، ُيتعه
الرئيــسية املتعلقــة اإلنترنــت باعتبــاره دلــيال للبحــث يف وثــائق األمــم املتحــدة، ويــشمل مواقــع    
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، وهــو متــاح باللغــات )http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/specil.htm (بالقــانون الــدويل
 .  والبعثات، واملوظفني،عامة اجلمهورلصاحل نكليزية والروسية والفرنسية، الاإلسبانية وا

 . من امليزانية العاديةالتمويل ‐التنفيذ 
نـشر تقريـر كـل سـنتني عـن الرصـد            ،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا      - ١٣٧

اتفاقيـة   : عـن وضـع املـرأة العربيـة        ٢٠٠٧تقريـر عـام     مثل   (،اإلقليمي لوضع املرأة العربية   
ــة         ــات الوطني ــني اآللي ــها وب ــابق بين ــرأة والتط ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل  الق

املكاتـب احلكوميـة    لـصاحل    ؛))لقوانني والتشريعات اسياسات و االستراتيجيات واخلطط وال  (
 .املعنية، واملؤسسات البحثية الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، وعامة اجلمهور من النساء

؛ بنـــاء علـــى طلـــب  ٢٠٠٥/٣١مبوجـــب قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   ‐التنفيـــذ 
ــسيق مــع صــندوق األمــم املت    ــرأة    احلكومــات األعــضاء؛ بالتن ــائي للمــرأة ومنظمــة امل حــدة اإلمن

 .تمويل من امليزانية العادية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياالالعربية؛ 
 يف ذلك  مبا،  نشر املواد املتعلقة بعمل حمكمة العدل الدولية       حمكمة العدل الدولية،   - ١٣٨

م القـرارات الـصادرة عـن       وهي سلسلة تـض    (،“األحكام والفتاوى واألوامر  ” السلسلة املعنونة 
الــيت تــشمل ميثــاق األمــم  (“الــصكوك والوثــائق”  و،)احملكمــة بــاللغتني اإلنكليزيــة والفرنــسية

 ،) والتوجيهــات املتعلقــة باملمارســات، والنظــام الــداخلي والنظــام اإلداري للمحكمــة ،املتحــدة
ت بـه احملكمـة     اليت تنطوي على بيان بالعمـل الـذي اضـطلع          (“حولية حمكمة العدل الدولية   ” و

ــرة املمتــدة مــن   ــه مــن العــام  / متــوز٣١أغــسطس مــن العــام الــسابق إىل  / آب١خــالل الفت يولي
اليت تشمل قائمة باملؤلفات والوثائق املتعلقة باملـسائل الـيت اهتمـت             (“الببليوغرافيا”  و ،)احلايل

ومنـها   (ء، وبعض املنـشورات غـري املتسلـسلة حبـسب االقتـضا           )هبا احملكمة خالل السنة السابقة    
لـصاحل  ؛  )٢٠٠٦منشوران خاصان صدرا مبناسبة الذكرى الـسنوية الـستني للمحكمـة يف عـام               

 . وعامة اجلمهور، واملمارسنيني،األكادمييو ، واملكتبات،اجلامعات
 .تمويل من ميزانية احملكمة املخصصة ألعمال الطباعة اخلارجيةال ‐التنفيذ 
د املتعــددة الوســائط املتعلقــة مبحكمــة العــدل إعــداد املــوا حمكمــة العــدل الدوليــة، - ١٣٩

؛ وال ســـيما فـــيلم فيـــديو عـــن عمـــل احملكمـــة؛ لـــصاحل الـــدول، ووســـائط اإلعـــالم،   الدوليـــة
 .واجلامعات، واألكادمييني، واملمارسني، وعامة اجلمهور

إدارة اإلعالم؛ مببـادرة مـن قلـم احملكمـة؛ بالتنـسيق مـع إدارة شـؤون اإلعـالم؛                   تواله  ت ‐التنفيذ  
 .من امليزانية العاديةلتمويل ا

http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/specil.htm


A/63/64
 

62 08-26874 
 

تعهــد قاعــدة البيانــات القــضائية  ، احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة  - ١٤٠
وهي أداة حبث قانوين شامل توفر إمكانية        (للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة    

وجزة واإلجـراءات   االطالع على األحكـام والقـرارات واألوامـر واملرافعـات والتقـارير املـ             
، األكادمينيو ، واملشرعني ،املسؤولني احلكوميني لصاحل  ؛  )الدولية والقانون اجلنائي يف احملكمة    

ــدويل     ــانون ال ــة برصــد الق ــسانية،  والوكــاالت املعني ــة اإلن ــة ، والطــالب،واحملــامنيواحلال  وعام
 .سيما يف يوغوسالفيا السابقة اجلمهور، وال

ــذ  ــس    ‐التنفي ــرار جمل ــن مبوجــب ق ــى توصــية  ؛ ١٥٠٣األم ــاء عل ــة الدوليــة   بن ــة اجلنائي  احملكم
 .تمويل من امليزانية العاديةالليوغوسالفيا السابقة؛ 

دور األمم املتحدة يف أفضل لنشر مواد لترويج فهم ، مكتب شؤون نزع السالح - ١٤١
 مــثالومــن ذلــك  (جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة وتعزيــز دعــم هــذا الــدور  

 ؛))A/57/124 (“نتـشار الالتثقيف يف جمال نزع الـسالح وعـدم ا        عن  ألمم املتحدة   لدراسة  ”
 .املنظمات غري احلكوميةلصاحل 
؛ )فــرع الرصــد وقواعــد البيانــات واملعلومــات (مكتــب شــؤون نــزع الــسالح يتــواله ‐التنفيــذ 

اء؛  هــ٥٥/٣٣واملنظمــات غــري احلكوميــة، مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة املــربني بالتــشاور مــع 
 ارج عــن امليزانيــةاخلــتمويــل الو) خيــص الدراســة حبــد ذاهتــا فيمــا (تمويــل مــن امليزانيــة العاديــةال
 ).خيص أنشطة املتابعة فيما(

إعـداد جمموعـة قـرارات األمـم املتحـدة          ،  مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        - ١٤٢
 .رهابواملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإل

 .٦٠/١٥٨ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥/٨٠ة حقوق اإلنسان مبوجب قرار جلن ‐التنفيذ 
إعــداد املنــشورات يف جمــال حقــوق     ،مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان     - ١٤٣

  :ومن ذلك مثال ،اإلنسان

 من أجل الـدورة الـسادسة       دراسة عن حقوق اإلنسان واحلصول على املياه       )أ( 
 واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة،  ،الـــدول األعـــضاءلـــصاحل ؛ )٢٠٠٧ (اإلنـــسانجمللـــس حقـــوق 

، والقطـاع اخلـاص؛ مبوجـب مقـرر جملـس حقـوق             ينيواملنظمات احلكوميـة الدوليـة، واألكـادمي      
 ؛٢/١٠٤اإلنسان 

 واملنظمات غـري    ،الدول األعضاء لصاحل  ،  صحيفة وقائع عن احلق يف الصحة      )ب( 
، ومنظمة الـصحة العامليـة؛ مبوجـب قـرار جلنـة           ني واألكادميي احلكومية، واحملامني، ومهنة الطب،   

 ؛٢٠٠٥/٢٢حقوق اإلنسان 
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؛  بـشأن محايـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        “أسئلة وأجوبة ” )ج( 
 واملنظمـات احلكوميـة   ، واملنظمـات غـري احلكوميـة      ،الدول األعـضاء، والقـضاة واحملـامني      لصاحل  

 ؛٢٠٠٥/٢٢وجب قرار جلنة حقوق اإلنسان ، مبنيالدولية، واألكادميي

دراسـة   :حتديد التزامات الدول إزاء اإلجـراءات املؤسـسية       ”دراسة بشأن    )د( 
الــدول األعــضاء، لــصاحل ؛ )٢٠٠٧ (“لنظــام معاهــدات حقــوق اإلنــسان يف األمــم املتحــدة 

، واملؤســـسات، نيمعاهـــدات، والقـــضاة واحملـــامني، واألكـــادميي   وجـــب واهليئـــات املنـــشأة مب 
 ؛٢٠٠٥/٦٩املنظمات غري احلكومية؛ مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان و

ــة      )هـ(  ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــانيني عــن اتفاقي ــب للربمل ــصاحل ؛ كتيِّ ل
 الربملانيني؛ بالتنسيق مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واالحتاد الربملاين الدويل؛

املــسؤولني لــصاحل ؛ ري األساســيةتقــارير عــن التطــورات علــى صــعيد املعــاي   )و( 
 واملــوظفني ، وضــباط الــشرطة ، واملــسؤولني العــسكريني ، واملــشرعني، والقــضاة،احلكــوميني

التنفيــذ تتــوىل  ومــوظفي األمــم املتحــدة؛ و، واملنظمــات غــري احلكوميــةني، واألكــادمييني،املــدني
حقـوق اإلنــسان   مبوجـب مقـرر جلنـة    ،وحـدة سـيادة القـانون التابعـة ملفوضـية حقــوق اإلنـسان      

 ؛٢٠٠٤/١١٨

ــانون       )ز(  ــسان والق ــانون حقــوق اإلن ــق العملــي لق ــائع عــن التطبي صــحيفة وق
 ، واملـــسؤولني العـــسكريني، واملـــشرعني، والقـــضاة،املـــسؤولني احلكـــومينيلـــصاحل ؛ اإلنـــساين

 ومـوظفي األمـم     ، واملنظمات غري احلكومية   ني، واألكادميي املدنيني، وظفنيامل و ،وضباط الشرطة 
تمويـل مـن    الالتنفيـذ وحـدة سـيادة القـانون التابعـة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان؛                 تتوىل  دة؛ و املتح

 امليزانية العادية؛

، علـى   لإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان إىل اللغـات احملليـة          توضيحية  ترمجة   )ح( 
 سيما ملعلمي املدارس؛  ملصقات وكتيبات، وزعت يف مجيع أرجاء أفغانستان، وال

لـــصاحل  احلـــق يف معرفـــة احلقيقـــة مـــشفوعة بتقريـــر املتابعـــة؛ دراســـة عـــن )ط( 
 والبـــاحثني؛ مبوجـــب قـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان ، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة،احلكومـــات

 ؛٢٠٠٥/٦٦

ــار باألشــخاص يف ســياق       )ي(  ــساين إزاء االجت ــضعف اجلن ــة عــن ال دراســة حبثي
، معــدة افيــة يف غــريب نيبــالالتمييــز واحلرمــان مــن احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثق 

بالتــشارك مــع مكتــب املقــرر الــوطين املعــين مبــسألة االجتــار يف نيبــال واللجنــة الوطنيــة حلقــوق    
 اإلنسان يف نيبال؛
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دراســة عــن تــأثري التــدخالت املناهــضة لالجتــار باألشــخاص علــى حقــوق     )ك( 
 .اإلنسان يف جمال التشريعات والسياسات

لعامـة أو احملـددة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان، بالتنـسيق مـع خمتلـف              يف إطار الواليـات ا     ‐التنفيذ  
 .تمويل من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانيةالالكيانات، 

نـشر املعلومـات املتعلقـة بالقـانون الـدويل       ،  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ١٤٤
اإلنـسان، وتعهـد   مـات ووثـائق حقـوق       معلويف ذلك تقـدمي الـدعم ملركـز          مبا،  حلقوق اإلنسان 

مكتبــة للمعلومــات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، ونــشر صــحيفة حلقــوق اإلنــسان بــصفة منتظمــة، 
 .عامة اجلمهورلصاحل 
مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                (يتواله املكتب امليـداين ذو الـصلة       ‐التنفيذ  

ــه  ــا لواليت ــع مفوضــ )طاجيكــستان وفق ــسيق م ــوارد    ؛ بالتن ــل مــن امل ــسان؛ التموي ية حقــوق اإلن
 .اخلارجة عن امليزانية

للتوعية حبقـوق   على اإلنترنت   وضع أداة   ،  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ١٤٥
األمم املتحـدة   من املقرر البدء يف إعماهلا يف مؤمتر قمة          (اإلنسان يف إطار األعمال التجارية    

اخلــرباء واملؤســسات واملنظمــات غــري  مــن  حبقــوق اإلنــسان املعنــينيلــصاحل  ،)التفــاق العــامليل
 .احلكومية
 .يف إطار الوالية العامة للمفوض السامي ‐التنفيذ 
انتهاك حاالت إنشاء قاعدة بيانات بشأن ، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - ١٤٦

ات ، تــشمل حــاالت اإلخــالل بأصــول احملاكمــات وغــري ذلــك مــن االنتــهاك حقــوق اإلنــسان
 .عمليات حفظ السالملصاحل املتعلقة بعدم احترام سيادة القانون؛ 

والتعلــيم املنهجيــة وحــدة دعــم بعثــات الــسالم واالســتجابة الــسريعة ووحــدة  تتــواله ‐التنفيــذ 
 بالتنــسيق مــع ،مفوضــية حقــوق اإلنــسانيف التكنولوجيــا ووالتــدريب وقــسم إدارة املعلومــات 

 .إدارة الشؤون السياسية
نـشر املعلومـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان          ،  وضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    مف - ١٤٧

مثـل إذاعـة نـديكي لوكـا، وإذاعـة نـوتردام، وإذاعـة               (عرب احملطات اإلذاعية احملليـة يف أفريقيـا       
جمموعـات النـساء، واملنظمـات غـري احلكوميـة،          لـصاحل   ؛  )سنترافريك، وإذاعة إيفاجنيـل نيهيمـي     

 .ةكوم واحل،والربملانيني
يشمل على اإلنترنت   تعهد مكتبة وموقع    ،  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ١٤٨

يف ذلك املعلومـات املتعلقـة       مبا قاعدة بيانات إلكترونية للمعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان،      
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بقــانون حقــوق اإلنــسان، والقــانون اإلنــساين، والقــانون اجلنــائي الــدويل، واإلرهــاب الــدويل،   
 .عامة اجلمهورلصاحل الدولية، وقانون املنظمات الدولية؛ املنازعات راءات تسوية وإج

بنـاء الـسالم يف     لـدعم   مثـل مكتـب األمـم املتحـدة          (ذو الـصلة  املكتب امليـداين    تواله  ي ‐التنفيذ  
؛ بالتنـسيق مـع مـدير املـشروع اإلقليمـي ملفوضـية حقـوق اإلنـسان؛                 ) وفقا لواليته  طاجيكستان

 .ارجة عن امليزانيةاخلوارد املتمويل من ال
تطـوير أداة   ،  )فـرع املعاهـدات واللجنـة      (مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        - ١٤٩

أداة بـشكل أقـراص      (تدريب على عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان           
فيـــديو رقميـــة، تتـــضمن مقـــابالت جمـــراة مـــع أعـــضاء اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات،   

ــة   واملــ ــة حلقــوق اإلنــسان، واملنظمــات غــري احلكومي  ،سؤولني احلكــوميني، واملؤســسات الوطني
تقـع يف مخـسة فـصول       و؛  ا سـردي  ا وجـزء  ا بيانيـة وصـور    ارسـوم كما تتضمن   ووسائط اإلعالم،   

حقوق اإلنسان واألمم املتحـدة؛ نظـام اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات؛ الـدورة                  (توضيحية
ة وســهلة ري، وتعــرض هــذه األداة بطريقــة يــس )ة؛ مــستقبل النظــاماملــستمرة؛ الــشكاوى الفرديــ

علـــى وزعـــت قـــد نكليزيـــة والفرنـــسية؛ والاالســـتعمال؛ وهـــي متاحـــة باللغـــات اإلســـبانية وا 
 وغريها من اجلهات املهتمـة بـاألمر        ، واملنظمات غري احلكومية   ، واملنظمات الدولية  ،حلكوماتا

 ).نسخة ٨ ٠٠٠منها حىت اآلن وزعت  (يف مجيع أحناء العامل
 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانيةال ؛يف إطار الوالية العامة للمفوضية ‐التنفيذ 
مجــع ونــشر معلومــات عــن مــشاركة ، )شــعبة التــدوين (مكتـب الــشؤون القانونيــة  - ١٥٠

سيما الصكوك املتعلقة باإلرهاب الدويل والقـانون        ؛ وال الدول يف الصكوك القانونية الدولية    
 .الدول األعضاءلصاحل نساين الدويل؛ اإل

القـانون   (٦١/٣٠وقرارهـا   ) اإلرهاب الـدويل   (٤٩/٦٠مبوجب قرار اجلمعية العامة      ‐التنفيذ  
 .تمويل من امليزانية العاديةال؛ على النحو الذي طلبته اجلمعية العامة؛ )اإلنساين الدويل

مات املتعلقة بالقانون الدويل نشر املعلو، )شعبة التدوين (مكتب الشؤون القانونية - ١٥١
الــدول األعــضاء واجملتمــع القــانوين لــصاحل ، مــن خــالل خمتلــف املنــشورات واملــواد القانونيــة 

 :يف ذلك مباالدويل، 
 مرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة؛ )أ( 

 احلولية القانونية لألمم املتحدة؛ )ب( 
 حولية جلنة القانون الدويل؛ )ج( 



A/63/64
 

66 08-26874 
 

 انون الدويل؛ جلنة القعمل )د( 
 جمموعة قرارات التحكيم الدويل؛ )هـ( 
 ملخصات األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية؛ )و( 
 السلسلة التشريعية؛ )ز( 
 .الصكوك الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه )ح( 
، ٦٠/١٩قرارهـا    مـن    ٨ و ٧والفقـرتني   ) ٥-د (٤٨٧مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة         ‐التنفيذ  

املؤســسات األكادمييــة املــشاركة يف مــع  األمانــة العامــة وضــمنبالتنــسيق مــع وحــدات أخــرى 
، والـدول  )مبرجـع ممارسـات هيئـات األمـم املتحـدة       يتعلـق    فيمـا  (إعداد الدراسـات ذات الـصلة     

األعضاء، والوحدات األخرى ضمن األمانـة العامـة، والوكـاالت املتخصـصة، وغـري ذلـك مـن                  
 املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، واحملاكم اإلدارية القائمة ضمن منظومة األمم املتحـدة            

، وقلم حمكمة التحكيم الدائمـة واحملـاكم األخـرى          )باحلولية القانونية لألمم املتحدة   يتعلق   فيما(
يتعلـق   فيما (، وقلم حمكمة العدل الدولية    )مبجموعة قرارات التحكيم الدويل   يتعلق   فيما (املعنية

 ، والـدول األعـضاء    )مبلخصات األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدوليـة         
ــا( ــة  )بالسلـــسلة التـــشريعيةيتعلـــق  فيمـ ــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ  ، ومكتـــب األمـــم املتحـ
 مــن امليزانيــةالتمويــل ؛ )بالــصكوك الدوليــة املتــصلة مبنــع اإلرهــاب الــدويل وقمعــهيتعلــق  فيمــا(

 .العادية
نشر املعلومات املتعلقة بالقانون الدويل ، )شعبة التدوين (مكتب الشؤون القانونية - ١٥٢

الـدول األعـضاء واجملتمـع القـانوين الـدويل،          لـصاحل   ،  علـى اإلنترنـت   من خالل خمتلف املواقع     
 :يلي مبااملتعلقة اإلنترنت ومنها مواقع 

 شعبة التدوين؛ )أ( 

 معية العامة؛اللجنة السادسة للج )ب( 

 جلنة القانون الدويل؛ )ج( 

 جلنة امليثاق؛ )د( 

 املعنية مبسائل اإلرهاب، واملـساءلة اجلنائيـة، وإقامـة العـدل           (اللجان املخصصة  )هـ( 
فيهــا اللجــان املتــصلة   مبــا، فــضال عــن اللجــان املخصــصة القدميــة،  )موقــع مــن املقــرر تــشغيله (

 ؛)باحملكمة اجلنائية الدولية
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ج األمم املتحدة للمساعدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته ونـشره               برنام )و( 
 تفهمه؛ وزيادة

 مرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة؛ )ز( 

 جمموعة قرارات التحكيم الدويل؛ )ح( 

 ملخصات األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية؛ )ط( 

ــسمعية ال   )ي(  ــة األمــم املتحــدة ال ــدويل مكتب ــانون ال ــصرية للق ــع مــن املقــرر   (ب موق
 ؛)تشغيله

 ؛)من املقرر تشغيلهموقع  (احلولية القانونية لألمم املتحدة )ك( 

مــؤمترات األمــم املتحــدة الدبلوماســية الــيت اعتمــدت االتفاقيــات الدوليــة علــى  )ل( 
 ؛)موقع من املقرر تشغيله (أساس املشاريع اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل

 ).موقع من املقرر تشغيله (إقامة العدل يف األمم املتحدة )م( 

ــذ  ــرتني مبوجــب  ‐التنفي ــن ١٠  و٩الفق ــة    م ــة العام ــرار اجلمعي ــرة ، ٦٢/٦٢ق ــن ٢٤والفق  م
 .A/62/503تقرير األمني العام  من ٢٦ إىل ١٨من الفقرات مبوجب ، و٦٢/٦٦قرارها 
األمم املتحدة السمعية البـصرية     مكتبة  ،  )شعبة التدوين  (مكتب الشؤون القانونية   - ١٥٣

 . أعاله١٠٥نظر الفقرة ا: للقانون الدويل
تعهــد نظــام ، )شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ١٥٤

؛ شامل للمعلومات ومكتبة للبحث حتتوي املواد املتعلقة بشؤون احمليطـات وقـانون البحـار             
 تـشمل   ،مثال خالصات عن العلـوم املائيـة ومـصائد األمسـاك          ومنها   (يف ذلك قواعد البيانات    مبا

يتعلــق الكــثري منــها  الــيت ، ةببليوغرافيــال اتالصــاخل وتسجال مــن الــ١ ٠٠٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
وثيقــة يف  ٨٢ ٠٠٠  ومــن الكتــب والــدوريات   ٣ ٣٠٠، ومــا يزيــد علــى   )بقــانون البحــار 

دويل، والقـانون البحـري والـسياسة     جماالت القانون الدويل، وقانون البحار، والقانون البيئـي الـ         
والقــانون الــدويل لالجــئني، واملــوارد وممارســاهتا، العامــة ذات الــصلة، وقــانون مــصائد األمســاك 

البحريــة احليــة وغــري احليــة، وتــسوية املنازعــات، والعلــوم البحريــة، والتلــوث البحــري، ورســم   
لــصاحل ة، والتنــوع البيولــوجي؛ احلــدود البحريــة، وإدارة املنــاطق الــساحلية، والتنميــة املــستدام  

ــصة   ــاالت املتخصـ ــضاء، والوكـ ــدول األعـ ــدة،   ،الـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــربامج التابعـ ــصناديق والـ  والـ
 .واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية
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؛ بالتنــسيق مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  ٤٩/٢٨مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  ‐التنفيــذ 
تمويل من امليزانيـة    ال؛  )وال سيما من خالل تبادل مواد املكتبة       (رى واملؤسسات األكادميية  األخ

 .العادية
إعـداد التقـارير   ، )شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ١٥٥

تنفيـذ  : ، اليت تتضمن معلومات عمـا يلـي  الشاملة لألمني العام بشأن احمليطات وقانون البحار 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وحالة االتفاقيـة واتفـاقي تنفيـذها، واإلعالنـات والبيانـات                

 مــن االتفاقيــة، وممارســات الــدول ٣١٠  و٢٩٨  و٢٨٧الــصادرة عــن الــدول مبوجــب املــواد 
يتعلق باحليز البحري، والتطورات اليت شهدهتا اهليئات املنشأة مبوجـب االتفاقيـة، وتـسوية                فيما
يف ذلــك التطــورات يف أنــشطة  مبــا (نازعــات، وآخــر التطــورات ذات الــصلة بقــانون البحــار امل

ــا       ــوم والتكنولوجي ــاس يف البحــر، واألمــن البحــري، والعل ــدويل، وســالمة الن النقــل البحــري ال
البحريــة، وحفــظ املــوارد البحريــة احليــة وإدارهتــا؛ والتنــوع البيولــوجي البحــري، ومحايــة البيئــة  

 واملنظمـات   ،الـدول لـصاحل   ؛  )ا، وتغري املنـاخ، والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           البحرية وصوهن 
 يف اجتماعـات عمليـة      تلـك املـشاركة   سـيما    وال ( واملنظمات غـري احلكوميـة     ،احلكومية الدولية 

 ).املتعلقة باحمليطات وقانون البحارواألمم املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة العضوية 
 من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار، وقـرار اجلمعيـة العامـة                ٣١٩وجب املادة   مب ‐التنفيذ  
ــة العامــة  املعــاد تأكيــده ب، ٣٧/٦٦ ــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة؛   ٦٢/٢١٥قــرار اجلمعي ؛ بن

تمويــل مــن البالتعــاون مــع الوكــاالت املتخصــصة والــصناديق والــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة؛ 
 .امليزانية العادية

إعـــداد ، )شـــعبة شـــؤون احمليطـــات وقـــانون البحـــار (مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة - ١٥٦
يف ذلك نصوص  مبا، املنشورات املتعلقة مبواضيع خمتارة عن شؤون احمليطات وقانون البحار

ــات والتحفظــات        ــصوص اإلعالن ــذها، ون ــاقي تنفي ــانون البحــار واتف ــة األمــم املتحــدة لق اتفاقي
لتاريخ التشريعي لنخبة من أحكـام االتفاقيـة، وجمموعـات مـن التـشريعات              تفاقية، وا الااملتعلقة ب 

ــانون          ــة بق ــواد املتعلق ــن امل ــانون البحــار، وجمموعــات م ــشؤون احمليطــات وق ــة ب ــة املتعلق الوطني
احمليطات والسياسة العامة ذات الصلة، واملنـشورات املتعلقـة باجلوانـب التقنيـة لالتفاقيـة، وأدلـة           

تنفيـذ االتفاقيـة، والببليوغرافيـات الـسنوية وغريهـا مـن الببليوغرافيـات              وكتيبات للتدريب على    
املتعلقــة بعمــل شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار، ونــشرات قــانون البحــار وغريهــا مــن    
ــاين والثالــث لقــانون       ــة املتعلقــة مبــؤمتر األمــم املتحــدة األول والث ــائق التارخيي التعميمــات، والوث

ــدوللــصاحل البحــار؛  ــة، والوكــاالت املتخصــصة   وا،ال ــة الدولي  والــصناديق ،ملنظمــات احلكومي
 .والربامج التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية
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املعـاد  ،  ٣٧/٦٦قـرار اجلمعيـة العامـة       اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار و         مبوجب   ‐التنفيذ  
ملنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت     ؛ بالتعـاون والتنـسيق مـع ا   ٥٢/٢٦قرار اجلمعية العامة    تأكيده ب 

 جمموعــة”مثــل علــى ســبيل املثــال   (تــضطلع بأعمــال تتعلــق باملــسائل املــشمولة مبنــشور معــيَّن  
 أعـد بالتعـاون مـع منظمـة       وهـو منـشور   ،  “ مع فهـرس   لصكوك الدولية املتعلقة مبصائد األمساك    ا

تفاقيـة، الـيت أُعـدت     مـن اال ٢٤٧األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والدراسـة عـن تطبيـق املـادة           
ــة     ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــون  التابعــة بالتعــاون مــع اللجن لليونــسكو، واملنــشور املعن

، “التزامات الدول األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار والـصكوك املكملـة            ”
 الــصلة، الــذي أُعــد بالتعــاون مــع خمتلــف الوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات األخــرى ذات        

، الـذي أُعـد بالتعـاون مـع         “مـوجز للقـضايا الدوليـة املتعلقـة بقـانون البحـار           ” واملنشور املعنون 
 .من امليزانية العاديةالتمويل ؛ )خمتلف احملاكم واهليئات القضائية الدولية

إعـداد التقـارير   ، )شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ١٥٧
مني العام بشأن استدامة مـصائد األمسـاك وتقـاريره عـن مواضـيع حمـددة تتـصل                  السنوية لأل 

ــاك  ــصائد األمسـ ــتدامة مـ ــصاحل ؛ باسـ ــدوللـ ــة ،الـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــات ، واملنظمـ  واملنظمـ
 .احلكومية غري

 اتفيهـا القـرار    مبـا مبوجب قرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة مبـسائل مـصائد األمسـاك،                ‐التنفيذ  
؛ بنــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة؛ بالتنــسيق مــع خمتلــف  ٦٢/١٧٧  و٦١/١٠٥  و٤٤/٢٢٥

وال ســيما منظمــة األغذيــة والزراعــة، وبرنــامج   (املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
ــك          ــة، والبن ــة التجــارة العاملي ــائي، ومنظم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة، وبرن ــم املتحــدة للبيئ األم

ــدويل ــن ا  )ال ــد م ــضال عــن العدي ــة   أو ملنظمــات، ف ــات اإلقليمي ــصائد األمســاك؛  إلالترتيب دارة م
 .تمويل من امليزانية العاديةال

إعـداد تقـارير    ،  )شعبة شؤون احمليطـات وقـانون البحـار        (مكتب الشؤون القانونية   - ١٥٨
يف ذلك التقارير  مبا؛ األمني العام عن مواضيع حمددة تتعلق بشؤون احمليطات وقانون البحار    

ماية البيئة البحريـة واحلفـاظ عليهـا، وحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه                  املتعلقة حب 
بطريقة مستدامة يف املناطق الواقعة خارج نطاق الواليـة الوطنيـة، ودول العلـم، والتقـدم احملـرز                  

بـني الـدول واملنظمـات       فيمـا ، والتنـسيق والتعـاون       األمم املتحدة لقانون البحار    يف تنفيذ اتفاقية  
 واملنظمــات ،الــدوللــصاحل يتعلــق بــشؤون احمليطــات وقــانون البحــار؛   فيمــاميــة الدوليــة احلكو

 . واملنظمات غري احلكومية،احلكومية الدولية
، فضال عـن القـرارات الالحقـة الـيت تـنص علـى              ٣٧/٦٦مبوجب قرار اجلمعية العامة      ‐التنفيذ  

يف قة بـالتنوع البيولـوجي البحـري        مثل التقارير املتعل   (خيص فرادى التقارير   فيماواليات حمددة   
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الـوارد  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، اليت أُعدت بناء على طلـب اجلمعيـة العامـة                
؛ بنـاء علــى طلـب اجلمعيــة العامـة؛ بالتعــاون مـع الوكــاالت     )٦١/٢٢٢  و٥٩/٢٤ هـا يف قراري

ات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة؛ املتخصــصة والــصناديق والــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة، واملنظمــ
 .تمويل من امليزانية العاديةال

املواقع  تطوير   - )شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ١٥٩
 اإلنترنـت وشـبكة اإلنترانـت   /املتعلقة بقانون البحار وشؤون احمليطات على الشبكة العامليـة     

)www.un.org/depts/los(  مات عن آخـر املـستجدات يف جمـال شـؤون احمليطـات             نشر املعلو و؛
وقانون البحار، فضال عن مجيع الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة واملتـصلة بـشؤون احمليطـات                

 واملنظمــات احلكوميـة الدوليـة، والوكــاالت   ، الـدول لـصاحل وقـانون البحـار ومـصائد األمســاك؛    
 . ظمات غري احلكوميةاملتخصصة، وصناديق األمم املتحدة وبراجمها، واملن

 .تمويل من امليزانية العاديةال ؛٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ مبوجب قراري اجلمعية العامة ‐ التنفيذ
نشر وتعليم القـانون     - )شعبة القانون التجاري الدويل    (مكتب الشؤون القانونية   - ١٦٠

 . أعاله١٠٩ انظر الفقرة :التجاري الدويل
ــة  - ١٦١ ونــشر مجــع  - )١٢()قــانون التجــاري الــدويل شــعبة ال (مكتــب الــشؤون القانوني

الــيت تــستند إىل ) قــرارات احملــاكم والتحكــيم (املعلومــات عــن جمموعــة الــسوابق القــضائية
ــسيترال يتعلــق مبجــاالت بيــع البــضائع، واإلعــسار، وتــسوية     مــايف ذلــك مبــا، صــكوك األون

القـــــــضائي، وهيئـــــــات اجلهـــــــاز الـــــــدول األعـــــــضاء، وأعـــــــضاء لـــــــصاحل املنازعـــــــات؛ 
 .واألكادمييني كيم،التح

ــذ ــواله  ‐ التنفي ــة تت ــسيترال مــن  أمان ــوطنيني؛    األون خــالل شــبكة مــن املراســلني واملــسامهني ال
؛ )٢١-د (٢٢٠٥قــرار اجلمعيــة العامــة اجلــزء ثانيــا مــن مــن ) هـــ(  و)د (٨مبوجــب الفقــرتني 

 . من امليزانية العاديةالتمويل
ــة   - ١٦٢ ــشؤون القانوني ــب ال ــدات  (مكت ــسم املعاه ــن     - )ق ــات ع ــشر املعلوم ــسهيل ن ت

 الـدول  لـصاحل ، وتطـوير بـرامج احلوسـبة     وضـع   املعاهدات على شبكة اإلنترنت عـن طريـق         
 .اجلمهورعامة و

التنـسيق مـع شـعبة خـدمات        ب؛  ٥٤/٢٨  و ٥١/١٥٨ مبوجب قراري اجلمعيـة العامـة        ‐ التنفيذ
وقــسم ) لعامــةشــعبة الــشؤون القانونيــة ا  (تكنولوجيــا املعلومــات، ومكتــب الــشؤون القانونيــة 

 . من امليزانية العادية؛ التمويلالنشر
__________ 

 .أعاله ١٠٩ الفقرة أيضا انظر )١٢( 
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نـشر القـانون الـدويل عـن طريـق           - )قـسم املعاهـدات    (مكتب الـشؤون القانونيـة     - ١٦٣
عن املعاهـدات املـسجلة لـدى األمانـة العامـة يف      واملعلومات ذات الصلة إصدار املعاهدات   

 اهـــدات األمـــم املتحـــدةوجمموعـــة مع  واالتفاقـــات الدوليـــةالبيـــان الـــشهري باملعاهـــدات
ــدات   ” و( ــة املعاه ــي جملموع ــصدر يف مطبوعــات  ؛ “الفهــرس التجميع  كــذلك متاحــةهــي وت

عامــة  و، واملنظمــات الدوليــة،الــدول األعــضاءلــصاحل للجميــع باجملــان علــى شــبكة اإلنترنــت؛  
 .اجلمهور
) ١-د( ٩٧ اجلمعيـة العامـة      ي من ميثاق األمم املتحـدة، وقـرار       ١٠٢ مبوجب الفقرة    - التنفيذ

املعدل بقرارات اجلمعيـة     ( من ميثاق األمم املتحدة    ١٠٢املتعلق بالالئحة املنظمة لتطبيق الفقرة      
ــة  ــاء٣٦٤العامـــ ــل؛ ٥٢/١٥٣  و،)٣٣/١٤١  و،)٥-د (٤٨٢  و،)٤-د ( بـــ ــن التمويـــ  مـــ
 .العادية امليزانية
نـشر القـانون الـدويل عـن طريـق           - )قـسم املعاهـدات    (مكتب الـشؤون القانونيـة     - ١٦٤

 ونــشر املعلومــات عــن ،صــدار املعاهــدات املتعــددة األطــراف املودعــة لــدى األمــني العــام إ
حالـة املعاهـدات املتعـددة      وذلـك يف    ،  املعاهدات املودعـة واإلجـراءات املتعلقـة باملعاهـدات        

واملتاحــة مــضغوطة أقــراص يف  وةاملنــشورة كمطبوعــ؛ األطــراف املودعــة لــدى األمــني العــام 
 ، واملنظمــات الدوليــة،الــدول األعــضاءلــصاحل لــى شــبكة اإلنترنــت؛ كــذلك للجميــع باجملــان ع

 .اجلمهور عامةو
وافقــة وامل مــن ميثــاق األمـم املتحــدة،  ٩٨ مبوجــب واليــة مـستمدة عمومــا مــن املـادة   - التنفيـذ 

قـرار  و،  املعنيـة باعتمـاد املعاهـدة املتعـددة األطـراف    أوصـى  لجهـاز الـذي    لضمنية  الـ صرحية أو   ال
دارات األمـم   ينبغـي إل  اإلجراءات اليت   تعلقة ب ، ونشرة األمني العام امل    )١-د (٢٤اجلمعية العامة   

ــة     ــا اإلقليمي ــها وجلاهن ــا املتحــدة ومكاتب ــاأن تتبعه ــق  فيم ــة  يتعل ــات الدولي ــدات واالتفاق  باملعاه
)ST/SGB/2001/7( من امليزانية العاديةالتمويل؛ . 

املطبوعـات التاليـة    تعمـيم   د و إعـدا  - )قسم املعاهـدات   (مكتب الشؤون القانونية   - ١٦٥
دليـل   :يف ذلـك قواعـد وممارسـات التـسجيل واإليـداع           مبـا ذات الصلة بقانون املعاهدات،     

مـوجز ممارسـات األمـني    و،  للمعاهـدات املتعـددة األطـراف   دليل األحكام اخلتامية  و،  املعاهدات
ــة للحلقــات ، عــالوة علــى املــواد التدري تعــددة األطــرافامللمعاهــدات ا لالعــام بوصــفه وديعــ  بي

للجميـع  كـذلك   الدول واملنظمات الدوليـة، وكلـها متـاح         ، لصاحل   الدراسية اليت ينظمها القسم   
 .باجملان على شبكة اإلنترنت

 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وقـراري           ٩٨ مبوجب واليـة مـستمدة عمومـا مـن الفقـرة             - التنفيذ
 .لعاديةمن امليزانية االتمويل ؛ ٣٦/١١٢  و)١-د (٢٤اجلمعية العامة 
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 - اإليــدز/برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ١٦٦
ــسان األمــم املتحــدة حل مفوضــية  ــامج األمــم املتحــدة   منــشور  (؛قــوق اإلن مــشترك بــني برن

املـصابني بفـريوس    لـصاحل    ؛)اإليـدز واملفوضـية   /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية      
لبـــشرية، واملعرضـــني خلطـــر اإلصـــابة بـــه، والـــربامج الوطنيـــة املعنيـــة باإليـــدز،  نقـــص املناعـــة ا

 .واملنظمات غري احلكومية
 .١٩٩٦/٤٣ مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان ‐ التنفيذ
إصــدار سلــسلة مــن املنــشورات عــن    - مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ١٦٧

ــدويل،   ــدويل،    مبــا املــسائل ذات الــصلة بقــانون االســتثمار ال يف ذلــك اتفاقــات االســتثمار ال
ــة؛     ــتثمار الثنائيـ ــدات االسـ ــة، ومعاهـ ــتثمار الـــدويل مـــن أجـــل التنميـ  لـــصاحلوسياســـات االسـ

 .النامية البلدان
 مـن توافـق آراء سـاو بـاولو بالتنـسيق مـع الـوزارات، ووكـاالت                  ٥٦ مبوجب الفقـرة     - التنفيذ

ملؤســسات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة،  الســتثمار، ومنظمــات التكامــل اإلقليمــي، وا اتــرويج 
 . يف ذلك اجلامعات مبا

، نـشر املعلومـات املتعلقـة بقـانون النقـل          - مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        - ١٦٨
 : ومن أمثلة ذلك

إعــداد دراســات وتقــارير ووثــائق أخــرى حتليليــة مفــصلة تتنــاول آخــر         )أ( 
يف ذلك قـانون النقـل البحـري ومـسألة األمـن             مبا،  نقلالتطورات املواضيعية يف جمال قانون ال     

البحري، والنقل املتعدد الوسائط، ونقل البضائع جـوا، والوقايـة مـن التلـوث البحـري، ومحايـة                 
، واملـشرعني، والدبلوماسـيني،    واملوظفني املـدنيني  احلكوميني، واملسؤولني  اخلرباء، لصاحلالبيئة؛  

 املهنية، واملؤسسات األكادميية؛، والرابطات والطالبواألكادمييني، 
 املتكــررة وغــري املتكــررة املتعلقــة مبجــال النقــل      املنــشوراتاإلســهام يف  )ب( 

، يتـصل بـه مـن خـدمات، وتيـسري التجـارة، وقـانون النقـل، والنظـام التجـاري الـدويل                    وما
لتنميـة،  ؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة وا       ملـ والتقريـر الـسنوي      استعراض النقل البحري  يف ذلك    مبا

، وعــدة تقــارير ومــذكرات عــن والرســالة اإلخباريــة املتعلقــة بالنقــل الــصادرة كــل ثالثــة أشــهر
ورقـات   ()األونكتـاد  (ووثـائق تـصدر عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        قضايا حمددة   

منـها علـى سـبيل املثـال        (لعدة جلان ومـؤمترات   ) معلومات أساسية، ووثائق للدورات وللمتابعة    
نة املشاريع وتيسري األعمـال التجاريـة والتنميـة؛ واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة بالنقـل وتيـسري                   جل

، واملـوظفني املـدنيني   احلكـوميني،   واملـسؤولني   اخلـرباء،   لـصاحل   ؛  )التجارة؛ ومـؤمترات األونكتـاد    
 . ، والرابطات املهنيةوالطالبواملشرعني، والدبلوماسيني، واألكادمييني، 
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ــذ ــرات   مب- التنفي ــاولو  ١٠٨  و١٠٧  و٩٥  و٦٠  و٥٩وجــب الفق ــق آراء ســاو ب   مــن تواف
)TD/410( مــن خطــة عمــل بــانكوك ١٥٢  و١٥٠  و١٤٩  و١٠٤، والفقــرات ) TD/386( ؛

 .  من امليزانية العامةالتمويل
 يقــدم  علــى اإلنترنــت  تعهــد موقــع    - مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة      - ١٦٩

يف ذلــك ثــالث  مبــا؛ )www.unctad.org/iia (دوليــة لالســتثمارمعلومــات عــن االتفاقــات ال 
قواعد للبيانات شاملة عـن املعاهـدات الثنائيـة لالسـتثمار، واتفاقـات التجـارة احلـرة، وحـاالت                   

ــدول، فــضال عــن استنــساخ مجيــع      لــصاحل ؛ املنــشوراتتــسوية املنازعــات بــني املــستثمرين وال
 .البلدان النامية

 من توافـق آراء سـاو بـاولو؛ بالتنـسيق مـع الـوزارات، ووكـاالت             ٥٦ مبوجب الفقرة    - التنفيذ
الســتثمار، ومنظمــات التكامــل اإلقليمــي، وعــدة مؤســسات دوليــة وإقليميــة ووطنيــة،  اتــرويج 

 . يف ذلك اجلامعات مبا
وضـع املـواد التعليميـة املخصـصة ملعهـد           - مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة       - ١٧٠

ــاد االفتراضــ  ــة      األونكت ــصادية والقانوني ــب االقت ــاول اجلوان ــيت تتن ــة وال ي للتجــارة والتنمي
التفاقات االستثمار الدويل، وما يلي ذلك من حلقات عمل للتطوير املهين لألكادمييني من           

 .األكادمييني من أقل البلدان منوا يف آسيالصاحل ؛ أقل البلدان منوا يف آسيا
 ١١٥  و١١٤ضي للتجـارة والتنميـة مبوجـب الفقـرتني      معهد األونكتاد االفترا  يتواله   - التنفيذ

 مــن مرفقــه؛ بنــاء علــى طلــب اجلامعــات ذات   ١١-٩مــن توافــق آراء ســاو بــاولو والفقــرات  
؛ بالتنـــسيق مـــع قـــسم ترتيبـــات   للتجـــارة والتنميـــةالعـــضوية يف معهـــد األونكتـــاد االفتراضـــي

 . ل األعضاءمن تربعات الدوالتمويل ؛ األونكتاداالستثمارات الدويل التابع 
املـشاركة يف وضـع املنتجـات واملـواد واألدوات           - برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     - ١٧١

، عـن طريـق مواقـع       املعرفية املتعلقة بالتوجيه التقين على الصعد الوطنية واإلقليميـة والعامليـة          
ة للمـوارد ويف    املكاتب القطرية واملراكز اإلقليميـة واملرافـق دون اإلقليميـ         على اإلنترنت تنشئها    

 : املقر، ومنها
 ؛)http://www.undp.org/governance/practice-notes.htm (مذكرة تطبيقية،: الوصول إىل العدالة )أ( 
تــوفري إمكانيـة الوصـول إىل العدالـة للجميـع، دليــل     : الربجمـة مـن أجـل العدالـة     )ب( 

ــول    ــة الوصــ ــسان إزاء إمكانيــ ــوق اإلنــ ــستند إىل حقــ ــةللممارســــني عــــن هنــــج يــ   إىل العدالــ
)http://www.undp.org/governance/guidelines-toolkits.htm(؛ 

http://www.undp.org/governance/guidelines-toolkits.htm)�
http://www.undp.org/governance/guidelines-toolkits.htm)�
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ــر وحقـــــــــوق اإلنـــــــــسان  )ج(  ــة: احلـــــــــد مـــــــــن الفقـــــــ  مـــــــــذكرة تطبيقيـــــــ
)http://www.undp.org/governance/practice-notes.htm(؛ 

 مــــذكرة تطبيقيــــة: اإلنــــسان يف برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائيحقــــوق  )د( 
)http://www.undp.org/governance/practice-notes.htm(؛ 

 ؛ )http://www.undp.org/governance/publications.htm (:العدالة التصاحلية )هـ( 
ــة يف إطــار الربجمــة يف    )و(   مؤشــرات لنــهج يــستند إىل حقــوق اإلنــسان إزاء التنمي

 ؛)http://www.undp.org/governance/guidelines-toolkits.htm (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وتشمل مؤشـرات    ()الطبعة الثانية  (دليل للمستخدم : مؤشرات احلكم الرشيد   )ز( 
 ؛ )undp.org/oslocentre/flagship/governance_indicators_projects.html ()العدالة

، الدميقراطيـة والتنميـة يف أقـل البلـدان منـوا          : املـستقبل مـن أجـل      احلكم الرشيد  )ح( 
مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري               بالتعاون مع   

 ؛الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
طق مـع مقدمـة وحتليـل عـن خمتلـف املنـا           ،  بوصول الفقـراء إىل العدالـة     التعجيل   )ط( 

ــى        ــائي يف الربجمــة يف هــذا اجملــال عل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة اســتنادا إىل جتــارب برن اجلغرافي
 الصعيدين القطري واإلقليمي؛ 

 دليــل متهيــدي صــادر عــن برنــامج ،العدالــةاملــرأة وتكــافؤ فــرص الوصــول إىل  )ى( 
 األمم املتحدة اإلمنائي؛ 

دون اإلقليميــة للخــدمات التابعــة   مواقــع مراكــز اخلدمــة اإلقليميــة واملرافــق      )ك( 
 على اإلنترنت لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ؛http://www.POGAR.org: انظر( 
 http://UNDP.org.surf-panama/dgovernance.html؛  
 http://www.europeandcis.undp.org؛ 
 http://www.regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j(. 

إمـا يف صـيغة      (إصـدار مـواد تتعلـق بقـانون البيئـة          - برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة       - ١٧٢
احلكوميــون، املــسؤولون  ( احلكومــاتلــصاحل، ونــشرها) إلكترونيــة أو يف شــكل مطبوعــات

حمــامو الدولــة، وحمــامو    (املهــن القانونيــة ، وممارســي )القــضائيواجلهــاز وأعــضاء الربملانــات  
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ــدفاع ــدريب    ، والوكــاال)ال ــة للت ــة، واملعاهــد الوطني ــة، واألوســاط األكادميي ، القــضائيت البيئي
 .واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص

 ٢٢/١٧  و٢١/٢٣مبوجـــب قـــرارات جملـــس إدارة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة  - التنفيـــذ
نـامج  ؛ بنـاء علـى طلـب احلكومـات؛ بالتنـسيق مـع املكاتـب القطريـة لرب                 ٢٣/١  و ألـف  - ثانيا

ــوطنيني واإلقليمــيني؛     ــشركاء ال ــائي وال ــل األمــم املتحــدة اإلمن ــة ومــن   التموي مــن صــندوق البيئ
 .تربعات مناظرة أخرى

علـى   (تعهد قواعد البيانـات املتعلقـة بقـانون البيئـة          - برنامج األمم املتحدة للبيئة    - ١٧٣
مجيـع أحنـاء العـامل    قاعدة بيانات شاملة تتاح عن طريقها إمكانية الوصـول مـن      : سبيل املثال 

ــة  ، وقواعــد بيانــات خاصــة بكــل بلــد يف جمموعــة    )www.ecolex.org (إىل املعلومــات البيئي
احلكوميـون،  املـسؤولون    ( احلكومـات  لـصاحل  ؛) دولة ٢٠خمتارة من الدول األفريقية عددها      

، )فاعحمــامو الدولــة، وحمــامو الــد (املهــن القانونيــة، وممارســي )واهليئــات القــضائية، والربملانــات
والوكاالت البيئية، واألوساط األكادميية، واملعاهد الوطنية للتدريب القضائي، واملنظمـات غـري            

 .احلكومية املعنية بالقانون، والقطاع اخلاص
 ٢٢/١٧  و٢١/٢٣ مبوجـــب قـــرارات جملـــس إدارة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة - التنفيـــذ
ــا ــات مــن احلكومــ  ٢٣/١  وألــف - ثاني ــة   ؛ اســتجابة لطلب ــسيق مــع املكاتــب القطري ات؛ بالتن

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومع منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، واالحتـاد الـدويل                 
مـن صـندوق البيئـة      التمويـل   والـشركاء الـوطنيني واإلقليمـيني؛        حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية،   

 .ومن تربعات مناظرة أخرى
إصــدار مــواد تتعلــق بتــسوية املنازعــات يف جمــال   - حــدة للبيئــةبرنــامج األمــم املت - ١٧٤

ال ســيما دراســة أعــدها فريــق للخــرباء عــن تــاليف حــدوث املنازعــات  و، قــانون البيئــة الــدويل
وتــسويتها يف جمــال قــانون البيئــة الــدويل، وهــي عبــارة عــن جتميــع جملموعــة مــن الوثــائق جــرى   

ن املـشتغلني بالقـانون باآلليـات القائمـة       نشرها على نطـاق واسـع إلعـالم أصـحاب املـصلحة مـ             
 .احلكوماتلصاحل لتسوية املنازعات واإلبالغ عنها؛ 

؛ بالتنـسيق مـع اخلـرباء    ٢١/٢٣ مبوجب قرار جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئـة           - التنفيذ
 . يةمن صناديق البيئة واملوارد اخلارجة عن امليزانالتمويل القانونيني وأمانات االتفاقيات؛ 

منـها علـى سـبيل املثـال      (إعـداد أدلـة تدريبيـة     - صندوق األمم املتحـدة للـسكان      - ١٧٥
 مـع منـوذج عـن       ،دليل تـدرييب عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    

احلكـوميني،  لـصاحل املـسؤولني     ؛  )الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية يف منطقة الدول العربية       
 .، والقضاة احملليني، واملشرعنيوالدبلوماسيني
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ــذ ــيجني؛       - التنفي ــهاج عمــل ب ــة ومن ــسكان والتنمي ــدويل لل ــة للمــؤمتر ال ــة العام مبوجــب الوالي
 . بالتنسيق مع األفرقة القطرية لألمم املتحدة

علــى  ( القانونيــةملنــشوراتإعــداد ا - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  - ١٧٦
ــال جمموعــة مــستكملة   ــة وغريهــا مــن النــصوص    ســبيل املث  وموســعة مــن الــصكوك الدولي

؛ )القانونية ذات الصلة بالالجئني، واملشردين، ومنـع حـاالت انعـدام اجلنـسية واحلـد منـها                
 املــسؤولني احلكــوميني، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، واملنظمــات غــري     لــصاحل

 .نات الشريكةاحلكومية، واألكادمييني، وغري هؤالء من املوظفني بالكيا
 مبوجــب النظــام األساســي ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني؛ بالتنــسيق مــع  - التنفيــذ

 .األفرقة القطرية لألمم املتحدة
الجئـو  ”وضـع وتعهـد قاعـدة بيانـات          - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني      - ١٧٧
، مركز الالجـئني  حتديد  بشأن   وهي أداة الدعم الرئيسية للمفوضية الختاذ القرارات         “العامل

ممــا ييــسر علــى املــستخدمني االطــالع علــى مواقــف املفوضــية ومبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة          
بسياسات احلماية ومواقف املفوضية بشأن كل بلد مـن البلـدان، فـضال عـن الـصكوك الدوليـة                   

يــة املفوضــية، الرئيــسية، والتــشريعات اإلقليميــة والوطنيــة، والــسوابق القــضائية ذات الــصلة بوال
 مـوظفي املفوضـية الـذين       لصاحلومعلومات عن البلدان مستقاة من أطراف ثالثة ذائعة الصيت؛          

ــشأن    ــرارات ب ــد يــشتركون يف اختــاذ ق ــة، واحلكومــات،   حتدي مركــز الالجــئني ومــسائل احلماي
واملنظمــات غــري احلكوميــة، واحملــامني، واهليئــات القــضائية، واألكــادمييني، وأخــريا لالجــئني         

 .ملتمسي اللجوء وغريهم من األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضيةو
 .  مبوجب النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني- التنفيذ
 وتعمــيم أدلــة  نــشر-معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة    - ١٧٨

ومنـها علـى سـبيل املثـال         (اميـة تدريبية تتنـاول مكافحـة اجلرميـة املنظمـة والـشبكات اإلجر           
قبـــل  فيمــا برنـــامج التــدريب  :  بالبـــشر وعمليــات دعــم الــسالم   االجتــار الــدليل املعنــون   

 بلدا من البلـدان     ١٧متدربني من   لصاحل  ،  )أثناء اخلدمة ملوظفي إنفاذ القانون الدوليني     /النشر
 ،ن املزمـع نـشرهم     أو مـ   ،األعضاء يف االحتاد األورويب واملرشحة لعضوية االحتاد جرى نـشرهم         

 .يف عمليات دعم السالم يف مجيع أحناء جنوب شرق أوروبا
اهلولنــدي املركــز  مبوجــب املــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي للمعهــد؛ بالتعــاون مــع  - التنفيــذ

 للتعاون الدويل يف جمال الـشرطة، واملعهـد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، وجامعـة تورينـو                  
 .من املفوضية األوروبيةل التموي؛ )إيطاليا(
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أدلـة عـن   ونـشر  وضـع   - معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة    - ١٧٩
منها علـى سـبيل املثـال دليـل أفـضل املمارسـات يف جمـال تنفيـذ اتفاقيـة                     (أفضل املمارسات 

ــصاحل  ،)األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   ــة ان  ل ــيت متــر مبرحل ــدان ال ــة، املؤســسات يف البل تقالي
والبلدان اليت مل تقم بعد بالتوقيع أو التصديق علـى االتفاقيـة بغيـة تقـدمي الـدعم إليهـا يف عمليـة            
تنفيــذ أحكامهــا الرئيــسية، إضــافة إىل البلــدان الــيت صــدقت علــى االتفاقيــة إال أهنــا حتتــاج إىل     

 .املساعدة لتنفيذ أحكامها الرئيسية
ام األساســي للمعهــد؛ باالشــتراك مــع مكتــب األمــم  مبوجــب املــادة الثانيــة مــن النظــ  - التنفيــذ

مـن وزارة خارجيـة الواليـات املتحـدة ومؤسـسة           التمويـل    ؛املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino)  مؤســسةCRT ( ومنظمــة األمــن والتعــاون يف

 . أوروبا
 ذات الــصلة املنــشوراتإعــداد  - معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح   - ١٨٠

  :باجلوانب القانونية ملسألة نزع السالح، ومنها على سبيل املثال
املنظمـات اإلقليميـة وتنفيـذ قـرار      : مواصلة مسريتنا حنو نـزع الـسالح النـووي         )أ( 

؛ واإلصـدار دراسـة للـدور الـذي ميكـن للمنظمـات             ١٥٤٠جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة          
؛ )٢٠٠٤ (١٥٤٠ به ملساعدة الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  اإلقليمية القيام 

 املـــــسؤولني احلكـــــوميني صاحلبالتعـــــاون مـــــع معهـــــد مـــــونتريي للدراســـــات الدوليـــــة؛ لـــــ 
 اإلقليمية؛  واملنظمات
العمـل علـى إجنـاح املفاوضـات املتعـددة          : نزع السالح بوصفه عمال إنسانيا    ” )ب( 
الـدول األعـضاء، والدبلوماسـيني، واملـسؤولني        لصاحل  جنيف؛  ؛ بالتعاون مع منتدى     “األطراف

 احلكوميني؛ 
؛ “هـل هنــاك فـرص جديــدة؟  : بـدء نفـاذ معاهــدة احلظـر الــشامل للتجـارب    ” )ج( 

 الدول األعضاء والدبلوماسيني؛ لصاحل 
ــصغرية واألســلحة        )د(  ــشروعة يف األســلحة ال ــع السمــسرة غــري امل ــة ملن وضــع آلي
يقــات، ونطــاق وتطبيقــات آليــة لتعقــب األســلحة الــصغرية واألســلحة   النطــاق والتطب: اخلفيفــة
 والدراسـة االستقـصائية املتعقلـة باألسـلحة         بالتعاون مع مكتب شـؤون نـزع الـسالح،         اخلفيفة؛

 الـــدول األعـــضاء، والدبلوماســـيني، وقـــوات الـــشرطة، وإدارات اجلمـــارك،  الـــصغرية؛ لـــصاحل
 .وحرس احلدود
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قــرار اجلمعيــة العامــة   (مــة للمعهــد الــواردة يف نظامــه األساســي  مبوجــب الواليــة العا- التنفيــذ
طلب من دولة واحدة أو أكثر مـن الـدول األعـضاء؛ بالتنـسيق مـع       بناء على   ؛  ) حاء ٣٩/١٤٨

 . من التربعات املقدمة من دولة واحدة أو أكثر من الدول األعضاءالتمويل شركاء متنوعني؛ 
مـن أجـل    منـشورات   إعـداد    - رات واجلرميـة  مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـد         - ١٨١

تعزيز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوالهتـا            
يف ذلـك األعمـال التحـضريية واألدلـة التـشريعية            مبـا ،  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      

 .اجلمهورمة ، وعااحلكومات، وواضعي السياساتلصاحل للتنفيذ؛ 
 مبوجــب قــرارات مــؤمتر الــدول األطــراف، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   - التنفيــذ

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،       ــة وبروتوكوالهتــا، واتفاقي ــابرة للحــدود الوطني املنظمــة الع
مهمـة تقـدمي    والعديد من القرارات اليت تنيط مبكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                

 مـن امليزانيـة العاديـة       التمويلاملساعدة يف جمال اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد؛          
 . واملوارد اخلارجة عن امليزانية

مكتــب األمــم املتحــدة للممثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري  - ١٨٢
ــة    ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــساحلية وال ــشورات إعــداد  - ال ــسيادة  املن ــصلة ب ذات ال

الدميقراطية والتنميـة يف  : املستقبلمن أجل ومنها على سبيل املثال احلكم الرشيد     (القانون
 .اجلمهورعامة أقل البلدان منوا و، لصاحل )أقل البلدان منوا

ــة العامــة ملكتــب األمــم املتحــدة للممثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــ     - التنفيــذ واً  مبوجــب الوالي
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة؛ بالتعــاون مــع برنــامج األمــم  

 . ؛ التمويل من الربنامج اإلمنائياملتحدة اإلمنائي
يتعلـق    مـا  ؛ وال سـيما   إعـداد املـواد املتعلقـة بالقـانون الـدويل         ؛  جامعة األمم املتحدة   - ١٨٣
 .البيئة والتنمية) ب(  و الرشيد،السالم واحلكم) أ (:يلي مبامنها 

 .  من ميثاق جامعة األمم املتحدة١مبوجب املادة  ‐التنفيذ 
 

 املتحدة األنشطة املتعلقة بتوفري املعلومات العامة عن القانون الدويل وأنشطة األمم ٨-١ 
الـرد علـى االستفـسارات     - )شعبة شؤون جملس األمن (إدارة الشؤون السياسية  - ١٨٤

 ، الـدول األعـضاء    لصاحل بشأن املسائل اإلجرائية والتأسيسية املتصلة مبجلس األمن؛      الرمسية  
 . واألكادمييني،األمانة العامةوويشمل ذلك رئيس جملس األمن وأعضاءه، 
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ــذ ــادة  - التنفي ــم املتحــدة؛    ) أ ()١ (١٣ مبوجــب امل ــاق األم ــن ميث ــى  م ــاء عل ــدول  بن ــب ال طل
 . من امليزانية العاديةالتمويل لعامة، واألكادمييني؛ األعضاء، ورئيس جملس األمن، واألمانة ا

العمــل علــى التــرويج عمومــا للمــسائل املتــصلة بــسيادة   - إدارة شــؤون اإلعــالم - ١٨٥
 العديـد مـن اجلهـات الفاعلـة والكيانـات وحـسب املوضـوع واملوقـع احملـددين                   لـصاحل ؛  القانون

 ).لقانونية وشىت بعثات حفظ السالمعلى سبيل املثال مكتب الشؤون ا (للمسألة أو املبادرة
ــذ ــرة  - التنفيـ ــب الفقـ ــة    ١٩ مبوجـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــاء؛ ٦١/١٢١ مـ ــل  بـ ــن التمويـ مـ
 . العادية امليزانية
تقدمي املعلومات إىل اجلمهور بـشأن عمـل حمكمـة العـدل             - حمكمة العدل الدولية   - ١٨٦

ق الـيت تـرد فيهـا معلومـات عامـة عـن             يف ذلك إعداد مجيع الوثائق أو أجـزاء الوثـائ          مباالدولية؛  
املنـشورات  ، والترتيـب لتعمـيم   ) اجلمهـور  عامة يف ذلك احلولية ووثائق يطلع عليها      مبا (احملكمة

املطبوعة والوثائق العلنية الـيت تـصدرها احملكمـة، وتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى إذاعـة األنبـاء                
، والـرد  )صـدار بيانـات صـحفية   وال سـيما عـن طريـق إ       (عن عمل احملكمة ومساعدهتا يف ذلـك      

على طلبـات احلـصول علـى املعلومـات عـن احملكمـة، وتنظـيم جلـسات عامـة للمحكمـة وغـري                       
ذلــك مــن املناســبات الرمسيــة والزيــارات، وحتــضري عــروض عــن احملكمــة ُتقــدم لــشىت الــزوار،     
 وحتديث موقـع احملكمـة علـى اإلنترنـت، وإعـداد مـواد وسـائط اإلعـالم املتعـددة للعـرض علـى                      

الـدول، ووسـائط اإلعـالم،      لـصاحل   ؛  )وال سيما عرض فيديو عن عمل احملكمـة        (اجلمهورعامة  
 . اجلمهورعامة واجلامعات، واملدرسني، واملهنيني، و

 بالتنـسيق مـع إدارة شـؤون        ،إدارة شـؤون اإلعـالم واإلدارة القانونيـة باحملكمـة         تتواله   - التنفيذ
 . زانية العاديةمن امليالتمويل اإلعالم باألمم املتحدة؛ 

  تعهــد- )شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ١٨٧
املتعلقــة بعمــل جلنــة حــدود اجلــرف القــاري، وتقــدمي  (خــدمات إدارة املعلومــات اجلغرافيــة

تنفيــذ شــىت يف جمــال يتعلــق برصــد ممارســات الــدول   فيمــااملــشورة واملــساعدة إىل الــدول 
يف ذلـك تعهـد قاعـدة        مبـا ؛  ومواصلة تطويرهـا  ) مم املتحدة لقانون البحار   اتفاقية األ جوانب  
توضح احلدود اخلارجية للمناطق البحريـة، وتـضاريس   املتعلقة برسم اخلرائط    ملعلومات  ابيانات  

الــدول، واملنظمــات احلكوميــة لــصاحل  قــاع البحــار؛  يفالترســباتونوعيــة قــاع البحــر، ومســك 
احلكومـات احملليـة املتخصـصني يف    ومـسؤويل  كومية، واألكادمييني،   الدولية، واملنظمات غري احل   

 .شؤون احمليطات وقانون البحار
املوظفـــون املختـــصون بـــنظم املعلومـــات اجلغرافيـــة بالتعـــاون مـــع املـــوظفني  يتـــواله  - التنفيـــذ

شــؤون احمليطــات الــذين يتعــاملون مــع مــسائل الواليــة علــى املنــاطق  /املختــصني بقــانون البحــار
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ة؛ مبوجــب الواليــة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار وقــرارات البحريــ
اجلمعية العامة ذات الصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار اليت تتناول اخلدمات التقنية املقدمـة              

األعـضاء األطـراف   بنـاء علـى طلـب الـدول     إىل الدول األطراف وجلنة حدود اجلرف القـاري؛         
ــة      تفاقااليف  ــسائل اهليدروغرافيـ ــصة باملـ ــة املختـ ــة والوطنيـ ــات الدوليـ ــع الكيانـ ــاون مـ ــة؛ بالتعـ يـ

ــا دعــت احلاجــة         ــر للخــربات كلم ــادل املباش ــن خــالل التب ــة م ــة والتعليمي ــك واخلرائطي إىل ذل
مثل التعاون بني قسم رسم اخلـرائط بـإدارة عمليـات حفـظ       (التبادل الرمسي لرسائل التعاون    أو

 . تمويل من امليزانية العادية؛ ال) مركز أريندال- وارد العامليةاملالسالم وقاعدة بيانات 
مــؤمتر األمــم إتاحــة نــصوص اتفاقيــات  - مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة - ١٨٨

قـسم  ومعلومات مستكملة عن حالتـها علـى صـفحة    ) األونكتاد (املتحدة للتجارة والتنمية  
رية وشعبة اهلياكل األساسية اخلدميـة ألغـراض        السياسة والتشريع وفرع التشريعات التجا    

علـى اإلنترنـت، والـرد علـى االستفـسارات املقدمـة مـن الـدول                التنمية والكفاءة التجارية    
لـصاحل  ؛ واألفراد والكيانـات األخـرى عـن مـسائل تتعلـق حبالـة تلـك االتفاقيـات وتطبيقهـا                

، والطـالب وماسـيني، واألكـادمييني،     ، والدبل واملوظفني املدنيني احلكوميني،  واملسؤولني  اخلرباء،  
 . والرابطات املهنية

ــذ ــرات  - التنفيـ ــاولو  ١٠٧  و٦٠  و٥٩ مبوجـــب الفقـ ــاو بـ ــق آراء سـ ــن توافـ ، )TD/410 ( مـ
ــرات  ــانكوك  ١٥٢  و١٥٠  و١٤٩والفقــ ــل بــ ــة عمــ ــن خطــ ــن  ؛ )TD/386 ( مــ ــل مــ التمويــ

 . العادية زانيةاملي
 

 القانون الدويل على الصعيد احمللياألنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة يف تنفيذ  - ٢ 
األنشطة املتعلقـة بتنفيـذ بـرامج جتمـع بـني التـدريب والتوعيـة والـدعم لكيانـات الرصـد                      ١-٢ 

ــتحداث ــة واسـ ــاالوطنيـ ــدويل علـــى      مـ ــانون الـ ــذ القـ ــا لتنفيـ ــزم مـــن األدوات وغريهـ يلـ
 احمللي الصعيد
ــسياسية   إدارة - ١٨٩ ــسانقــوق ااألمــم املتحــدة حل مفوضــية  -الــشؤون ال تقــدمي  )١٣(إلن

آليات وطنية تتـوىل العالقـات مـع جلنـة حقـوق اإلنـسان       تطوير املساعدة التقنية يف إنشاء و  
انتــهاء بعــد   مــايف حــاالتمعاهــدات حقــوق اإلنــسان، مبوجــب واهليئــات األخــرى املنــشأة 

ــرتاع،  ــاال ــرارات والتوصــيات      مب ــشر الق ــذ ون ــة وتنفي ــويل البالغــات الفردي ــك ت ــصاحل ،يف ذل  ل
مثـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الـــسالم يف  (، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــةمـــةاحلكو

 .مهور وعامة اجل،)طاجيكستان
__________ 

 .النشاطنفس قوق اإلنسان عن األمم املتحدة حلإدارة الشؤون السياسية ومفوضية أبلغت  )١٣( 
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ــذ ــواله - التنفي ــداين حمــدد   يت ــب مي ــسالم يف       (مكت ــاء ال ــدعم بن ــم املتحــدة ل ــب األم ــل مكت مث
ة طاجيكستان واملكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنـسان، بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم املتحـد             

 بنـاء علـى طلـب الدولـة وبتوصـية مـن             ،)اإلمنائي، والوكالـة الـسويدية للتنميـة الدوليـة وغريمهـا          
 . املوارد اخلارجة عن امليزانيةمنتمويل ال ؛موظف شؤون حقوق اإلنسان

ــات - ١٩٠ ــسالم  إدارة عملي ــانون      - حفــظ ال ــسيادة الق ــم املتحــدة ل وضــع مؤشــر األم
ــذه ــل  وتنفي ــيح إجــراء حتلي ــشرحية مــن    ، وهــو أداة تت ــة ل ــات الواقعي ــستند إىل البيان  موضــوعي ي

ــسيادة القــانون يف بلــد    ــسبة ل ــشاملة واهلامــة بالن ــة، وال   مــاالعوامــل ال ســيما يف  أو منطقــة معين
بلـدان فيهـا عمليـات حفـظ     أساسـا لـصاحل     اجملتمعات اليت تـشهد نزاعـاً أو اخلارجـة مـن نـزاع؛              

 ، والقـضاة  ، العاملني يف جمال إنفاذ القانون      البلدان الوطنيني  تلكالسالم، ويشمل ذلك موظفي     
 اجلهـات الفاعلـة املرتبطـة بإقامـة      ، وبصورة أعـم   ، وموظفي اإلصالحيات  ،وأعضاء النيابة العامة  
 .العدل يف تلك البلدان

مبوجب الواليات اليت مينحها جملس األمن والـيت ختتلـف مـن عمليـة إىل أخـرى؛ بنـاء                    - التنفيذ
ــرتاع؛ ي   ــى طلــب أطــراف ال ــسالم ومفوضــية حقــوق     عل ــات حفــظ ال ــذ إدارة عملي ــوىل التنفي ت

 ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات        ، بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ،اإلنسان
 والدول األعضاء؛ حتت إشـراف مـوظفي        ، والبنك الدويل  ، ومكتب الشؤون القانونية   ،واجلرمية

 تتــوىل التقيــيم إدارة عمليــات حفــظ  اإلنــسان؛إدارة عمليـات حفــظ الــسالم ومفوضــية حقــوق 
 املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة املقدمــة مــن الــدول األعــضاء،   مــنتمويــل ال الــسالم واملفوضــية؛

 .وكذلك من حساب دعم عمليات حفظ السالم
تعزيـــز التـــصديق علـــى الـــصكوك  - قـــوق اإلنـــساناألمـــم املتحـــدة حلمفوضـــية  - ١٩١

احمللي يف حالة بنـاء     على الصعيد   حقوق اإلنسان وتعزيز إدماجها      الدولية يف جمال   القانونية
 . أعاله٤٥ الفقرة  انظر- السالم
ــم املتحــدة حل مفوضــية  - ١٩٢ ــسان األم ــوق اإلن ــسائل     - ق ــشتركة يف جمــال امل ــادرة م مب

ــشرية     ــسان وفــريوس نقــص املناعــة الب ــسانية وحقــوق اإلن ــدز/اجلن ــصاحل املؤســسات  اإلي ، ل
 األدوات   ملوائمـة   بـصورة خاصـة    ، واملنظمـات غـري احلكوميـة      ، احلكوميـة   والـسلطات  ،اإلقليمية

هبدف تعزيز احلوار بشأن سياسات حقوق اإلنـسان وإدراج مـسائل فـريوس             وضعها  والطرق و 
نقص املناعة البـشرية ومحايـة حقـوق اإلنـسان ضـمن التـشريعات والـسياسات العامـة؛ وتنظـيم                    

؛ )تــصادية اإلقليميــة واملؤســسات اإلقليميــةاللجــان االق (حلقــات عمــل مــع أصــحاب املــصلحة
 .تبادل املعارف ضمن نظم القضاء واحلكملإنشاء شبكات و
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 مفوضــية حقــوق اإلنــسان ومركــز اخلــدمات اإلقليميــة التــابع لربنــامج األمــم   تتــواله - التنفيــذ
 . واجلنوب األفريقيشرق أفريقيالاملتحدة اإلمنائي 

مايــة برنــامج بلــدان األنــديز املعــين حب - نــسانقــوق اإلاألمــم املتحــدة حلمفوضــية  - ١٩٣
يغطـي  الـذي   ،  ة ومتكينـهم  حقوق اإلنسان للشعوب األصلية واملتحدرين من أصـول أفريقيـ         

 واملتحــدرين مــن حقــوق الــشعوب األصــليةعمــال بوليفيــا وبــريو، ويقــدم الــدعم إلوإكــوادور 
  .الوطين وإنشاء آليات تشاورصعيد  على الأصول أفريقية

 . مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائينسيقبالت - التنفيذ
على الـصعيد  برامج وطنية لتنفيذ القانون الدويل    - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ١٩٤
كاتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      (، يف خمتلف اجملاالت حسب طلـب سـلطات الدولـة املعنيـة           احمللي

أصـحاب املـصلحة يف     /اجلهـات الفاعلـة   ، لـصاحل مجيـع      )أشكال التمييز ضـد املـرأة يف سـرياليون        
 ،والنيابـة العامـة   ،  ز القـضائي  ااجله (مناأل و ، والعدالة ، وحقوق اإلنسان  ، سيادة القانون  تجماال

  ). وغريها من اهليئات احلكومية، واملؤسسات اإلصالحية، والوزارات، والربملانات،والشرطة
املكتـب   (مـم املتحـدة اإلمنـائي مباشـرة     أو برنـامج األ   ونشركاء التعاون الوطنيـ    يتواله   - التنفيذ

 منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة، بالتعـــاون مـــع ) أو املقـــر،القطـــري، أو املكاتـــب اإلقليميـــة
 ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ،قـــوق اإلنـــساناألمـــم املتحـــدة حل ومفوضـــية ،)اليونيـــسيف(

 ،تحـدة اإلمنـائي للمـرأة      وصندوق األمـم امل    ، وإدارة عمليات حفظ السالم    ،باملخدرات واجلرمية 
 وبرنـامج  ،صندوق األمم املتحـدة للـسكان   ( وغريها ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

 اإليـدز وإدارة الـشؤون الـسياسية      /األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
، يف إطـار  )عامليـة ومنظمـة الـصحة ال  ) مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف طاجيكـستان        (

لربنـامج اإلمنـائي واالتفاقـات امللموسـة مـع اجلهـات املاحنـة احملـددة واحلكومـات                  لالوالية العامة   
تمويــل مــن ال ؛ربنــامج اإلمنــائيال طلــب الــسلطات الوطنيــة أو مببــادرة مــن بنــاًء علــىالــشريكة، 

انية، واجلهـات املاحنـة     الـصناديق االسـتئم   ولربنامج اإلمنائي،   لالتمويل األساسي    (خمتلف املصادر 
؛ وميكن االستعانة مبصادر خارجية لتتوىل أجزاء مـن عمليـة تنفيـذ             )املتعددة األطراف أو الثنائية   

إدارة تـويل   أو إدارة الربنامج، فيمكن ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على سبيل املثـال              
 .الشؤون املالية

فيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            دعـم تن   - صندوق األمـم املتحـدة للـسكان       - ١٩٥
التمييــز ضــد املــرأة عــن طريــق أنــشطة التــدريب والــدعوة لوضــع اســتراتيجيات تراعــي املنظــور  

، وإعـداد دراسـات عـن    )على سبيل املثال يف الدول العربية وأوروبا وآسـيا الوسـطى         (اجلنساين
، وتقـدمي املـساعدة     )ل املثـال  تركيا على سبي   يف( تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والبنات ومحايتها     
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وسـن  ) مـثالً يف سـرياليون وبوتـسوانا       (تفاقيـة االالتقنية للسلطات احلكومية لتقدمي تقارير بشأن       
ــشريعات املناســبة  ــثالً يف إكــوادور وغواتيمــاال  (الت ــان م ــصاحل )ولبن ــسؤولني، ل  ، احلكــومينيامل

 . واملشرعني،والقضاةوالدبلوماسيني، 
 واتفاقية القـضاء علـى      ،متر الدويل للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجني      يف إطار املؤ   - التنفيذ

 ضـد املـرأة، بنـاء علـى طلـب احلكومـات، وبالتعـاون مـع وكـاالت األمـم                     تمييزمجيع أشكال ال  
ــا     (املتحــدة األخــرى  ــال مــن أجــل الدراســة يف تركي ــى ســبيل املث ــة،  : عل منظمــة العمــل الدولي

، )الفـاو  (مة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعـة      وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظ    
منظمـة األمـم املتحـدة      ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، و             

ــة ــسيف (للطفول ــائي  )اليوني ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــيم  (، وبرن ــة  )املنــسق املق ، واملنظمــة الدولي
 وبرنــامج ،صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  :نيف ســرياليووللــهجرة، والبنــك الــدويل؛ 

 ).األغذية العاملياإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة 
اللتزامـات املتعلقـة بـاملرأة      اتقدمي الدعم لتنفيذ     - صندوق األمم املتحدة للسكان    - ١٩٦

نـع  ، عن طريق إجراء دراسات وحتليل للحاالت هبدف م         على الصعيد احمللي   والسالم واألمن 
لـشيت   -وسـرياليون وتيمـور      علـى سـبيل املثـال يف إندونيـسيا         (العنف القائم علـى نـوع اجلـنس       

، واملساعدة على إضفاء الطابع املؤسسي علـى عناصـر          )وكوسوفو واألراضي الفلسطينية احملتلة   
، وتقـدمي الـدعم يف تنفيـذ القـرار          )أمريكـا الالتينيـة    يف( )٢٠٠٠ (١٣٢٥من قرار جملس األمن     

س الفريـق   ؤ، وتـر  ميـدانيا نـشر الـوعي     إىل  ، ودعـوة الربملـانيني      )نيبـال  يف( لفترة االنتقالية خالل ا 
العامل لدعم السالم الذي ينسق األنشطة املتعلقة مبشاركة املرأة يف عملية بناء الـسالم وجهـود                

 ،والقــــضاة الــــوطنينييني، والدبلوماســــيني،  احلكــــومسؤولنياملــــالــــدعوة األخــــرى، لــــصاحل 
 دنيني، املـ  وظفنياملـ  و ، ومديري السجون  ، وضباط الشرطة  ، واملسؤولني العسكريني  ،واملشرعني

 .واألكادمييني
ومنهاج عمـل بـيجني، بنـاًء علـى طلـب           ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مبوجب قرار جملس األمن      - التنفيذ

واجلهــات املاحنــة،   ، واحلكومــات،احلكومــات، بالتنــسيق مــع أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة      
 . وأصحاب املصلحة اآلخرين، ووسائط اإلعالم،حلكوميةواملنظمات غري ا

الــربامج الوطنيــة لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة  -  منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة- ١٩٧
 املصممة واملنفذة بالتعاون مع احلكومات الوطنية واجملتمـع املـدين، والـيت تـشمل      حلقوق الطفل 

 . وتقدمي اخلدمات، والرصدالتوعية، و،لقدرات وبناء ا،لسياسات العامةاتطوير القوانني و
 يف آسـيا    )ليونيـسيف ا (نظمة األمـم املتحـدة للطفولـة       مل اً تابع اً قطري اً مكتب ١٥٥ يتواله   - التنفيذ

واملكاتب اإلقليمية يف بلدان وسـط وشـرق أوروبـا           وأفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط    
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 وبــدعم مــن مقــر  ،لطات الوطنيــة واجملتمــع املــدين ورابطــة الــدول املــستقلة، بالتعــاون مــع الــس  
اليونيسيف، وبـالتوافق مـع واليـة اليونيـسيف بـشأن دعـم تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق                       

، حسب البلد، إما من امليزانية العادية أو من املـوارد            املشاريع الطفل على مستوى العامل؛ متويل    
 .اخلارجة عن امليزانية

تنميــة القــدرات يف جمــال إعــداد   - ملتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح معهــد األمــم ا - ١٩٨
يف  مبـا ، التقارير لربنامج عمل األمم املتحدة املتعلـق باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        

 .وتقدمي املساعدة التقنيةالتدريب، والتوعية،  و،ذلك عن طريق وضع دليل
قــرار اجلمعيــة  (دة لبحــوث نــزع الــسالحيف إطــار الواليــة العامــة ملعهــد األمــم املتحــ ‐ التنفيــذ
والدراســـة ، بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، )، اجلـــزء حـــاء٣٩/١٤٨العامـــة 

ســتئماين لربنــامج األمــم  التمويــل مــن الــصندوق ا ال ؛األســلحة الــصغريةاالستقــصائية املتعلقــة ب
 .املتحدة اإلمنائي وتربعات الدول األعضاء

برامج دعـم تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى            - تحدة اإلمنائي للمرأة  صندوق األمم امل   - ١٩٩
، املتـضمن  برنـامج جنـوب شـرق آسـيا        :، علـى سـبيل املثـال      مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة      

بــشأن التنفيــذ الفعــال، وتقــدمي الــدعم لعمليــة إنــشاء اهلياكــل تــدريب وتوعيــة مــسؤويل الدولــة 
وتــدريب توعيــة اجلمهــور  ير والرصــد، وكــذلك  املؤســسية لتــسهيل التنفيــذ، وإعــداد التقــار    

املنظمات غري احلكومية، وإشراك مؤسسات الدولـة وتنظيمـات اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري          
ليـشيت ومجهوريـة     - إندونيسيا وتايلنـد وتيمـور     يف( احلكومية على املستويني الوطين واإلقليمي    

 ؛)االو الدميقراطية الشعبية والفلبني وفييت نام وكمبودي

ــاتج يف - التنفيــذ ــرةاملتعــدد الــسنوات   مــن اإلطــار التمــويلي ١ إطــار الن  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفت
 ).DP/2004/5 (لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 
 األنشطة املتعلقة ببناء القدرات يف جمال تنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي ٢-٢ 

ات عمـل حـول حقـوق اإلنـسان الدوليـة           تنظـيم حلقـ    - إدارة الشؤون الـسياسية    - ٢٠٠
يف ذلـك االلتزامـات الدوليـة ذات الـصلة، وتوصـيات             مبـا  الدستورية،   اكملربملانيني واحمل صاحل ا ل

قـوق  الـدويل حل  لقـانون   ل والتطبيـق املباشـر      ،عاهـدات حقـوق اإلنـسان     وجـب م  اهليئات املنشأة مب  
ــة    ــضائية، يف حالـ ــرارات القـ ــسان يف القـ ــااإلنـ ــد   مـ ــهاء بعـ ــرتانتـ ــبيل امل  (اعالـ ــى سـ ــال، علـ ثـ

 ).طاجيكستان يف
كمكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف   (ذات الــصلة امليدانيــة ةالبعثــ تتــواله - التنفيــذ

 بنـاء علـى طلـب الدولـة العـضو           ،يف إطـار الواليـة العامـة للبعثـة        )  سبيل املثال  ىطاجيكستان عل 
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مثـل برنـامج    (وكـاالت الدوليـة  وبتوصية من موظف شؤون حقوق اإلنـسان، باملـشاركة مـع ال    
علـى سـبيل املثـال يف        (والـسلطات احلكوميـة   ) األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية حقوق اإلنسان     

 وجملـس   ، الضمانات الدستورية حلقوق املواطنني التابع للرئيس، والربملـان        مكتبطاجيكستان،  
 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانيةال ؛)العدالة
ر ـّ توفـ  إنشاء مراكز تدريب يف جمـال التثقيـف القـانوين          - الشؤون السياسية إدارة   - ٢٠١

املـــسؤولني  و،التـــدريب علـــى مـــسائل حقـــوق اإلنـــسان وتقـــدم املـــساعدة القانونيـــة للـــسكان
بعـد    مـا  ، والقضاة، واحملـامني، وأعـضاء النيابـة العامـة، يف حـاالت            )وزارة الداخلية  (احلكوميني

ــهاء  ــرتاعانت ــى ســبيل امل  (ال ــانوين للمنظمــات غــري      عل ــى التثقيــف الق ــدريب عل ــال، مركــز الت ث
 .)مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستانالذي أنشأه  ،احلكومية
ــاء الــسالم يف     (امليــداين احملــدد يتــواله املكتــب - التنفيــذ مثــل مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بن

، )وزارة الداخليــة ( الــسلطات الوطنيــةبالتعــاون مــعو، يف إطــار واليتــه العامــة،  )طاجيكــستان
على سبيل املثال، بالنـسبة لطاجيكـستان، سـفارة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا            (واهليئات األخرى 

تمويـل مـن املـوارد اخلارجـة        ال ؛)يرلندا الشمالية، والوكالة الـسويدية للتنميـة الدوليـة        أالعظمى و 
 .عن امليزانية

انظـر  : قطـاع العـدل  سؤويل املساعدة يف تدريب مـ  - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٢٠٢
 . أدناه٤٥٤الفقرة 
 إنفــاذ سؤويلاملــساعدة يف تــدريب الــشرطة ومــ  - إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  - ٢٠٣

 . أدناه٤٥٥انظر الفقرة : القانون اآلخرين
 تعيني مـوظفني لنظـام الـسجون الـوطين وتدريبـهم        - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٢٠٤

 . أدناه٤٥٦انظر الفقرة : ) فحصهميف ذلك مبا(
ــائي      - ٢٠٥ ــانون اجلنـ ــين بالقـ ــشاري املعـ ــسم االستـ ــسالم، القـ ــظ الـ ــات حفـ إدارة عمليـ

إعـداد وثـائق الـدروس       - مكتـب سـيادة القـانون واملؤسـسات األمنيـة         /والشؤون القضائية 
 . أدناه٤٥٧ انظر الفقرة : ومواد التدريبتوجيهاملستفادة والسياسات وال

ــ - ٢٠٦ ــا اللجن ــصادية تنظــيم حلقــات عمــل  - ة االقتــصادية ألفريقي  ، حــول املــسائل االقت
كحلقـة العمـل حـول       (لصاحل القطاع اخلاص احمللي، والسلطات احلكومية واملؤسسات الدولية       

 ).تشجيع وضع قواعد ومعايري لإلدارة االقتصادية وإدارة الشركات الرشيدتني ونشرها
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اجلمعيـة العامـة ومنتـدى التنميـة األفريقيـة الرابـع التـابع         مـن    (يف إطار واليـات حمـددة      - التنفيذ
 مــع املكاتــب دون اإلقليميــة ومركــز نــسيقالتب، )للجنــة االقتــصادية ألفريقيــا علــى ســبيل املثــال

 ).مثل الوكالة األملانية للتعاون التقين (تمويل من جهات متويل خاصةال ؛حوكمة الشركات
بناء القدرات يف جمال تعزيز حقوق  -  آسيالغريب واالجتماعية اللجنة االقتصادية - ٢٠٧
 ،وتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني       ) اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            (املرأة

 . واهليئات النسائية الوطنية، ومؤسسات البحث الوطنية،لصاحل الوزارات
الذي أنـشأ    ()٢٢-د (٢٤٠ آسيا   قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب    مبوجب   ‐ التنفيذ

، بناء على طلب احلكومات الوطنية، بالتنسيق مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 )جلنة املرأة 
العـادي  الربنـامج    (تمويـل مـن امليزانيـة العاديـة       الللمرأة ومنظمة املرأة العربية، حسب االقتضاء؛       

 ).للتعاون التقين
مل حول محاية املدنيني يف الرتاعات      حلقات ع  - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    - ٢٠٨

ــة     ــة لــدعم أفرقــة األمــم املتحــدة القطري انظــر : املــسلحة، وتــدريب ونــشر مستــشاري محاي
 . أعاله٥٥  و٥٤الفقرتني 
ــسالح   - ٢٠٩ ــزع ال ــب شــؤون ن ــانيني    - مكت ــة للربمل ــة ودون إقليمي ــد دورات وطني عق

ة الناريـة واالتفاقـات واألنظمـة       واملساعدين الرئيسيني يف جمال التشريعات املعنيـة باألسـلح        
كالــدورة الــيت عقــدت مــن أجــل الربملــانيني وصــانعي القــرارات يف أمريكــا الالتينيــة     (الدوليــة

 ).ومنطقة البحر الكارييب
مدير مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع الـسالح والتنميـة يف أمريكـا               يتواله   - التنفيذ

، والفقـرتني   ٥٩/٧٤ ة من قرار اجلمعية العامـ     ٩ عمالً بالفقرة    الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،   
، بنــاء علــى مبــادرة التبــادل الربملــاين وبالتعــاون مــع   ٥٥/٢ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٣٠  و٩

 وجلنــة البلــدان األمريكيــة ،نوعلــى ســبيل املثــال الربملــاني (الــسلطات الوطنيــة وكيانــات أخــرى
ــسويدية للمــصاحلة   و،ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات   ــة ال ــوارد   ال ؛)الزمال ــن امل ــل م تموي

 .اخلارجة عن امليزانية
تنظيم حلقـة عمـل خـرباء مـشتركة بـني            - حقوق اإلنسان األمم املتحدة   مفوضية   - ٢١٠

مفوضية حقوق اإلنسان ومكتب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة                
 ،سان والتعـاون الـدويل يف مكافحـة اإلرهـاب         األمن والتعاون يف أوروبا حـول حقـوق اإلنـ         

مسؤولني من الدول املشاركة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا وخـرباء يف جمـاالت                صاحل  ل
ــة       ــصلة، واملنظمــات غــري احلكومي ــسان واجملــاالت ذات ال األمــن واالســتخبارات وحقــوق اإلن

 . القانونيةي املهن، وممارسقوق اإلنسانالوطنية حلؤسسات املالوطنية والدولية، و
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 ومكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان           ،مفوضية حقوق اإلنـسان    تتواله   - التنفيذ
 وحكومــة ليختنــشتاين، مبوجــب قــرار جلنــة حقــوق  ،التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا

تمويــل مــن ميزانيــة وحــدة ســيادة   ال ؛٦٠/١٥٨، وقــرار اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٥/٨٠اإلنــسان 
قـــانون والدميقراطيـــة التابعـــة ملفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان وعـــن طريـــق اتفـــاق منحـــة ملكتـــب ال

 .املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
واجتماعات مائـدة   تنظيم حلقات عمل     - قوق اإلنسان األمم املتحدة حل  مفوضية   - ٢١١

 :، على سبيل املثالنسان على الصعيد احملليمستديرة وندوات حول تطبيق حقوق اإل
معاهدات وجب  تنظيم حلقات عمل عن متابعة توصيات اهليئات املنشأة مب         )أ( 

ؤســسات امل ( واملــسؤولني العــامني اآلخــرين يني احلكــومسؤولنياملــحقــوق اإلنــسان لــصاحل  
 األرجنــتني يفعلــى ســبيل املثــال  (وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة ) قــوق اإلنــسانحلالوطنيــة 

وإندونيسيا وأوغندا وبوركينا فاسـو والبوسـنة واهلرسـك وتايلنـد ومجهوريـة كوريـا وجورجيـا                
 ؛)وغيانا وقريغيزستان وكوستاريكا واملغرب واملكسيك وموريشيوس وزامبيا

رفع التقارير  تنظيم حلقات عمل سنوية لتعزيز تنفيذ املعاهدات وعمليات          )ب( 
 وهياكل التقـارير ومناذجهـا ومـضموهنا        ،ع البيانات مجل  اثبيل امل على س  (على املستوى الوطين  

، لـــصاحل )بينـــها فيمـــااألساســـي، ومـــشاركة مجيـــع اإلدارات احلكوميـــة وعمليـــات املـــشاورة 
 وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة       الوطنية حلقـوق اإلنـسان،      ؤسسات  امل و ،املسؤولني احلكوميني 

 ؛)صني وهندوراسيف أوروغواي وسيشل والعلى سبيل املثال (
مبوجـب  حلقات عمل أوغندا بشأن تنفيذ توصيات اهليئـات املنـشأة      تنظيم   )ج( 

معاهـدات حقــوق اإلنــسان املتعلقــة بـاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واحلقــوق   
 واملسؤولني العامني اآلخـرين  احلكوميني، سؤولنيامل لصاحل املتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسان،  

ــشرطة و( ــسجون ال ــوظفي ال ــة ووســائط اإلعــالم    ،)م ــي املنظمــات غــري احلكومي ــة وممثل ،  احمللي
 ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦ (بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية

تــــدريب أعـــــضاء النيابـــــة العامــــة ومـــــسؤويل الـــــسجون يف األراضـــــي    )د( 
 احملتلة؛ الفلسطينية

ة علـى  تدريب مـوظفي وزارة شـؤون املـرأة يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـ        )هـ( 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
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قـوق اإلنـسان    األمـم املتحـدة حل     ملفوضـية     الـدويل  اجتماع املائدة املستديرة   )و( 
يئات اهلحول دور   ) بدعم من املفوضية األوروبية    (يرلندا الشمالية وجلنة حقوق اإلنسان أل   

 ؛)٢٠٠٦ (انتهاء النـزاع قوق اإلنسان يف حاالت الرتاع وما بعدالوطنية حل
 لتقـصي احلقـائق   ٢٠٠٥حلقة عمل يف أفغانستان حول نتـائج مـؤمتر عـام           )ز( 
قوق اإلنسان وبعثـة األمـم   األمم املتحدة حل الذي اشترك يف تنظيمه كل من مفوضية  واملصاحلة

ان، وحـول   املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنـس           
 ؛)٢٠٠٦ (بالعدالة االنتقاليةالتوعية 
 نــدوة قــضائية حــول تطبيــق معــايري حقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد احمللــي    )ح( 

توقــع تنظيمهــا يف أمريكــا الالتينيــة وشــرق وي؛ )٢٠٠٦ (واجلنــوب األفريقــيأفريقيــا  شـرق  يف(
 ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٧فترة الأوروبا وآسيا يف 

ــريوت حــول   )ط(  ــة يف ب ــسان   دورة تدريبي ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــات األم   آلي
ــسان      ،)٢٠٠٧( ــة احملــامني يف بــريوت، بالتعــاون مــع معهــد حقــوق اإلن  لــصاحل احملــامني ونقاب

 للنقابة؛ التابع
حلقات عمل يف املكـسيك حـول تطبيـق دليـل التقـصي والتوثيـق الفعـالني                  )ي( 

 الإنــسانية أو املهينــةبــشأن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ال 
، املـدنيني  وظفنياملـ ؛ لصاحل احملققني الطبيني والنفـسانيني املتخصـصني، و        )توكول إسطنبول وبر(

 وممثلي املنظمات غري احلكومية وجلان حقوق اإلنسان؛
لقـــضائي ادبلـــوم يف القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان لفـــرع املكـــسيك  )ك( 
 الوطنيـة، ومعهـد القـضاء االحتـادي، ومعهـد التحقيقـات              بالتنسيق مع احملكمة العليـا     االحتادي؛

 األمريكية؛ يبرييةالقضائية التابع للجامعة الوطنية املستقلة واجلامعة األ
تنظيم حلقة دراسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى حول توافق قوانني العمل       )ل( 

قت الدولـة عليهـا؛    الـيت صـد  الوطنية وقـوانني املرافعـات والعقوبـات مـع املعاهـدات الدوليـة        
 منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة بالتنـــسيق مـــع ،الـــوزارات الوطنيـــة املعنيـــةالتنفيـــذ تتـــواله و
قــوق اإلنــسان ومكتــب األمــم املتحــدة حلتمويــل مــن مفوضــية ال ؛ ووزارة العــدل)اليونيــسيف(

 األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
ــات عمــل    )م(  ــصاحلتنظــيم حلق ــضاة واحملــامني حــول    ل ــوق إخــضاع الق احلق

سـوفا، عـام     (يف منطقة احملـيط اهلـادئ     الختصاص القضاء   االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
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، بالتعـاون مـع جلنـة حقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٥/٧١، مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان       )٢٠٠٦
 .يف فيجي واملركز الدويل للحماية القانونية حلقوق اإلنسان

قـوق اإلنـسان،    األمـم املتحـدة حل    يف إطار الوالية العامة أو الواليات اخلاصة ملفوضـية           ‐ نفيذالت
 مع كيانات األمم املتحـدة األخـرى أو الكيانـات احملليـة واإلقليميـة، بنـاء علـى طلـب           ةبالشراك

مــن مــوارد امليزانيــة العاديــة أو مــن   (تمويــل مــن مفوضــية حقــوق اإلنــسان ال ؛الــسلطات احملليــة
 ).يف ذلك التربعات أو اهلبات مباوارد اخلارجة عن امليزانية، امل

تنظيم دورات تدريبية بقيادة اجملتمعـات       - قوق اإلنسان األمم املتحدة حل  مفوضية   - ٢١٢
، وهي عبارة عن سلـسلة مـن الـدورات التدريبيـة علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي والقاعـدة            احمللية

الدوليـة حلقـوق اإلنـسان وأمهيتـها يف الـسياق احمللـي حيـث              الشعبية حول تعزيز ومحايـة املعـايري        
ــات    ــشعوب األصــلية واألقلي ــو ال ــشارك ممثل ــها     ي ــربامج ومنهجيت ــصورة مباشــرة يف صــياغة ال ب

 .وتقييمهاوتنفيذها 
إدارة  - )شـــعبة شـــؤون احمليطـــات وقـــانون البحـــار (مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة - ٢١٣

، الـذي يقـدم      مؤسـسة نيبـون اليابانيـة      -دة  وتصريف شـؤون برنـامج زمـاالت األمـم املتحـ          
 شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار واجملـاالت      فرص تعليم وتدريب على مستوى متقدم يف جمايل       

مــن املــستوى املتوســط مــن الــدول هنــيني املرتبطــة هبمــا للمــسؤولني احلكــوميني وغريهــم مــن امل
لة معنيـة بـشؤون احمليطـات       الساحلية النامية، هبدف مساعدة بلـداهنم علـى صـياغة سياسـة شـام             

 .وتنفيذ النظام القانوين احملدد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار والصكوك ذات الصلة
الداعيـة إىل    (قرارات اجلمعية العامة السنوية بـشأن احمليطـات وقـانون البحـار           مبوجب   ‐ التنفيذ

سـتئماين لتنميـة    الالـصندوق ا  واتفـاق مـشروع     ) زيادة توفري فرص بناء القـدرات يف هـذا اجملـال          
 املربم بـني األمـم املتحـدة ومؤسـسة نيبـون            ،املوارد البشرية ودعم النظام القانوين حمليطات العامل      

، بنـاء علـى طلـب الـدول األعـضاء، بالتعـاون مـع إدارة        )٢٠٠٤أبريـل  / نيسان ٢٢ يف( اليابانية
، واملكاتب القطرية لربنامج األمـم      )دائرة إدارة التعاون التقين    (الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

ــافة إىل  )علـــى أســـاس خمـــصص (املتحـــدة اإلمنـــائي ، واملؤســـسات األكادمييـــة املـــضيفة، باإلضـ
 ومنظمـة   ،)الفـاو  (منظمة األغذيـة والزراعـة     (الكيانات األخرى اليت تقدم فرص تدريب عملي      

 البحــار، وبرنــامج األمــم العمــل الدوليــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واحملكمــة الدوليــة لقــانون 
 .تمويل من مؤسسة نيبون اليابانيةال؛ )املتحدة للبيئة

تنظيم برامج تدريبية ملساعدة البلدان الناميـة علـى          - برنامج األمم املتحدة للبيئة    - ٢١٤
 اوزارتـ  ( لـصاحل املـسؤولني احلكـوميني      ،تنفيذ املعاهدات البيئية الدوليـة علـى الـصعيد احمللـي          

 ، اجلمــاركو ومــسؤول،وكــاالت محايــة البيئــة (وغريهــم مــن املــسؤولني العــامني) البيئــة والعــدل
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برامج كل سنتني علـى املـستوى العـاملي؛ وبـرامج سـنوية علـى املـستويني اإلقليمـي                    ):والشرطة
 .والوطين
ــذ ــة       ‐ التنفي ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــس إدارة برن ــرر جمل ــدير  ٢١/٢٣مبوجــب مق ــر امل  وتقري

لبيئــة، اســتجابة ا، مــن خــالل برنــامج العمــل املعتمــد لربنــامج )UNEP/GCSS.VII/4 (التنفيــذي
لطلبات احلكومـات، بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وأمانـات االتفاقيـات ذات                    

 .تمويل من صناديق البيئة ومن املوارد اخلارجة عن امليزانيةال والشركاء اإلقليميني؛ ،الصلة
تنظــيم بــرامج تدريبيــة حــول األفعــال غــري القانونيــة  - تحــدة للبيئــةبرنــامج األمــم امل - ٢١٥

جتار باألنواع املهددة باالنقراض، واالجتار بـاملواد املـستنفدة         على سبيل املثال اال    (املتعلقة بالبيئة 
مبـن   ( لـصاحل مـسؤويل إنفـاذ القـانون        ،)لطبقة األوزون، وقطـع األخـشاب بـصورة غـري قانونيـة           

كاتفاقيـة   (هبـدف تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـات البيئيـة         )  وغريهـم  ،ك، والشرطة  اجلمار وفيهم مسؤول 
 ،ت البيئـة والعـدل    ا، لصاحل املـسؤولني احلكـوميني العـاملني يف وزار         )األوزونفيينا حلماية طبقة    

 . والشرطة، ومسؤويل اجلمارك،ووكاالت محاية البيئة
 ٧/٤-دإو ٢١/٢٣ للبيئـــة  جملـــس إدارة برنـــامج األمـــم املتحـــدةراتوجـــب مقـــر مب- التنفيـــذ

ومبــادرة اجلمــارك اخلــضراء؛ اســتجابة لطلــب مــن احلكومــة؛ بالتنــسيق مــع برنــامج   ، ٢٣/١ و
تمويل مـن صـندوق   ال؛ نطقة املعنيةاألمم املتحدة اإلمنائي، وأمانات االتفاقيات، والشركاء يف امل  

 .البيئة ومن املوارد اخلارجة عن امليزانية
تنظـيم مناسـبات مـن أجـل تعزيـز       -للمـستوطنات البـشرية      األمم املتحدة   برنامج - ٢١٦

ــاحلق   ــة ب ــذ الــصكوك املعني ــةتنفي ــة  ناســك يف اإلوق الدولي ــة املعني ــصاحل املؤســسات الوطني  ، ل
احلــوار اإلقليمــي علــى ســبيل املثــال  (واخلــرباء يف هــذا اجملــاليف اإلســكان واملــدافعني عــن احلــق 

 )).٢٠٠٤بانكوك،  (وق اإلسكانبشأن حق
 ي، مبوجب قـرار   )وق اإلسكان برنامج األمم املتحدة حلق    (م املتحدة مموئل األ  يتواله ‐ ذالتنفي

، بالتعـــاون مـــع مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان ٢٠٠١/٢٨  و١٦/٧جلنـــة املـــستوطنات البـــشرية 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ، وكـذلك مـع مركـز حقـوق اإلسـكان                  

تمويـل مـن   الميـة منظمـات اجملتمعـات احملليـة كـشركاء متعـاونني؛             ومعهد تن  ،وحاالت اإلخالء 
 .املوارد اخلارجة عن امليزانية

الدعوة وبناء القدرات مـن أجـل نـشر          - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     - ٢١٧
 . أعاله٧٥انظر الفقرة  :وتعزيز القانون الدويل لالجئني وتطبيقه العملي
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 ،بناء القدرات يف جمال قانون الالجئني - ة لشؤون الالجئنيمفوضية األمم املتحد - ٢١٨
 وغريهـم،   ،القانون، والربملـانيني، والقـضاة    /املسؤولني احلكوميني، وموظفي إنفاذ اهلجرة     لصاحل

ــائل  ــف الوس ــشريعي       و ،مبختل ــدابري اإلصــالح الت ــشأن ت ــسامهات ب ــات وامل ــدمي التعليق ــها تق من
ــسياسات العامــة؛ وتنظــيم وإدا   ــانون الالجــئني   وإصــالح ال ــة حــول مــسائل ق رة دورات تدريبي

 والشركاء من املنظمات غـري احلكوميـة؛ واملـسامهة يف           ، لصاحل املسؤولني احلكوميني   ،ومحايتهم
إعداد مناهج الدورات؛ واملساعدة يف حتديـد مركـز الالجـئني؛ وعـن طريـق احلـوار والتفـاوض                   

 .اتمع النظراء احلكوميني بشأن مسائل السياسات واملمارس
 تنظــيم دورات تدريبيــة معهـد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحـوث اجلرميــة والعدالــة   - ٢١٩

الــدورة  :مــشروع محايــة الــشهودعلــى ســبيل املثــال  ( حــول قــضايا القــانون اجلنــائي إقليميــة
سيما يف جمـايل اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة، لـصاحل             التدريبية اإلقليمية حول محاية الشهود، وال     

 بلــداً مــن بلــدان أمريكــا ١٩نيابــة العامــة وغريهــم مــن مــوظفي التحقيــق املعنــيني مــن  أعــضاء ال
يف ذلــك تعزيــز تطبيــق النمــوذج     مبــا، )٢٠٠٧كولومبيــا، بنــدياس إ هكارتاخينــا د (الالتينيــة

ــار    ــوطين يف إطــ ــستوى الــ ــى املــ ــدرييب علــ ــدرات ال ”التــ ــاء قــ ــبكة بنــ ــة شــ ــات العامــ  يف نيابــ
 .)“الالتينية أمريكا
مبوجـب املـادة الثانيـة مـن النظـام األساسـي ملعهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث                       ‐ التنفيذ

ــة  ــسيق  ،اجلرميــة والعدال ــة تن ــة مــن خــرباء وممــثلني    ( حتــت إشــراف جلن لوكــاالت املنفــذة  لمؤلف
 معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، ومركـز الدراسـات القانونيـة             (واملاحنني

، )اإسـباني مكتـب املـدعي العـام يف احملكمـة الوطنيـة يف      ، بدعم من ة العدل اإلسبانيةالتابع لوزار 
وزارة الــشؤون اخلارجيــة اإلســبانية، بالتنــسيق مــع   بالتعــاون مــع مركــز الدراســات القانونيــة و 

قــوق اإلنــسان؛ األمــم املتحــدة حلمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومفوضــية 
ــوزارة العــدل اإلســبانية، ووزارة     (عــاتتمويــل مــن الترب ال ــابع ل ــة الت مركــز الدراســات القانوني

 ).اخلارجية اإلسبانية
برنامج جنوب شـرق آسـيا لـدعم تنفيـذ           - صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     - ٢٢٠

 . أعاله١٩٩انظر الفقرة : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــدريب والبحــث معهــد األمــم امل  - ٢٢١ تنظــيم حلقــات عمــل حــول تطبيــق    - تحــدة للت

 لـصاحل املـسؤولني احلكـوميني وغريهـم         ،املعاهدات وقانون البيئة الدويل على الـصعيد احمللـي        
 ).٢٠٠٦على سبيل املثال يف دوشاميب،  (من املسؤولني العامني، وطلبة اجلامعات
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ــذ ــة    ‐ التنفيـ ــة الوطنيـ ــن احلكومـ ــى طلـــب مـ ــاء علـ ــبيل  (بنـ ــى سـ ــال علـ ــدل يف  املثـ وزارة العـ
تمويـل مـن   ال، )وزارة اخلارجيـة على سبيل املثـال   (، بالتنسيق مع السلطات احمللية )طاجيكستان

 .املوارد اخلارجة عن امليزانية
مكتــب األمــم املتحــدة للمثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري     - ٢٢٢

تنظيم حلقة عمل سنوية لصاحل مراكـز التنـسيق          - الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    
 حـول احلكـم     ٢٠٠٥حلقـة العمـل الـسنوية لعـام         على سبيل املثال     (الوطنية يف أقل البلدان منواً    

علـى الـصعيد     كجزء من جهود تعزيز التنفيذ الفعال        ،)فرصالتحديات و  ال :يف أقل البلدان منواً   
 لــصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ج عمــل العقــد وبرنــام) (A/CONF.191/12إلعــالن بروكــسل الــوطين 

، ٥٥/٢٧٩ اللــذين أيــدهتما اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   ،)A/CONF.191/11 (أقــل البلــدان منــواً 
على الصعيدين الوطين والدويل، اليت تتضمن، مـن        ليمة  بشأن اإلدارة الس   ٢يف ذلك االلتزام     مبا

وق اإلنـسان واحلريـات األساسـية    مجلة أمور، االلتزام بـتعزيز سيادة القانون، واحترام مجيع حقـ   
 .املعترف هبا دولياً

 ؛بالتنــسيق مــع الــصناديق والــربامج واملنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ككــل ‐ التنفيــذ
 ).باستثناء نفقات سفر املشاركني وبدالهتم اليومية (تاحةاملوارد املالتمويل من 

 
أو إعــداد التقــارير حــول تنفيــذ القــانون  /برصــد املعلومــات ومجعهــا و علقــة تاألنــشطة امل ٣-٢ 

 الدويل على الصعيد احمللي

تـوفري املـساعدة والـدعم الـتقين بـشأن           - مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان       - ٢٢٣
علـى   (تقدمي التقارير يف إطـار املعاهـدات الدوليـة املـصدق عليهـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان                   

اسـتراتيجية لتقـدمي التقـارير، والتوعيـة باملعاهـدات          سبيل املثال يف سـرياليون، عـن طريـق وضـع            
املعلقة، وتـدريب الـوزارات احلكوميـة املعنيـة وبنـاء قـدراهتا، وتيـسري ترشـيح مراكـز تنـسيق يف                    
جمــال حقــوق اإلنــسان يف كــل وزارة، وإشـــراك املنظمــات غــري احلكوميــة يف عمليــة تقـــدمي         

توجيهيـة عمليـة حـول كيفيـة صـياغة          التقارير، وإعـداد أدلـة عمليـة تـشمل معلومـات ومبـادئ              
تقــارير الدولــة، وكفالــة متابعــة تنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات بــشأن اهليئــات املنــشأة  

على سبيل املثال عن طريـق       (لصاحل احلكومات ) مبوجب معاهدات مع احلكومة، وما إىل ذلك      
 ).إلمنائي يف أفغانستانمشروع لتقدمي التقارير أُعد باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة ا

على سبيل املثال مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف           ( يتواله املكتب امليداين ذو الصلة     ‐التنفيذ  
سرياليون، بالتنسيق مع الفريق القطري التابع لألمم املتحدة والوكاالت احلكوميـة؛ التمويـل يف      

 ).A/57/387 (لألمني العام“ ٢مبادرة اإلجراء ”إطار 
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 تعزيز الشراكة مع املبـادرات اإلقليميـة        -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٢٢٤
 التركيــز علــى تعزيــز قــدرة :والوطنيــة القائمــة بــشأن رصــد وتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان

علـى سـبيل املثـال يف اجلنـوب      (املسؤولني احلكوميني على رصد اآلليات وتقدمي التقارير بشأهنا     
سؤولني احلكوميني ومراكز تنسيق حقوق اإلنسان داخـل األفرقـة القطريـة            ، لصاحل امل  )األفريقي

 .التابعة لألمم املتحدة
على سبيل املثال املكتـب اإلقليمـي        ( يتواله املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان      ‐التنفيذ  

مويـل مـن    ، بالتعاون مع املكاتب الوطنية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي؛ الت          )للجنوب األفريقي 
 .ميزانييت مفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 توفري الدعم   -) فرع املعاهدات واللجنة   (مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ٢٢٥
املوضــوعي لــست مــن اهليئــات الــسبع املنــشأة مبوجــب معاهــدات الــيت تتــوىل رصــد تنفيــذ  

 .ل اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى الفردية وتشمالصكوك األساسية حلقوق اإلنسان،
 . التمويل من املوارد العادية وتلك اخلارجة عن امليزانية‐التنفيذ 
مجـع معلومـات بـشأن تنفيـذ القـانون       - )شعبة التـدوين  (مكتب الشؤون القانونية  - ٢٢٦

ت ، وذلـك يف جمـاالت العالقـا   الدويل وما ُيزعم من انتهاك ألحكامه ونـشر تلـك املعلومـات         
 .الدبلوماسية والقنصلية واإلرهاب الدويل

ــذ  ــة    ‐التنفيـ ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ــب قـ ــصلية   (٦١/٣١ مبوجـ ــية والقنـ ــات الدبلوماسـ  )العالقـ
 .؛ التمويل من إطار امليزانية العادية)اإلرهاب الدويل (٤٩/٦٠ و

ــة  - ٢٢٧ ــشؤون القانوني ــدويل   (مكتــب ال ــانون التجــاري ال  رصــد التفــسري  -) شــعبة الق
ــشري ــذها   التــ ــة وتنفيــ ــيم األجنبيــ ــرارات التحكــ ــراف بقــ ــة االعتــ ــورك،  (عي التفاقيــ نيويــ

 عن طريـق إعـداد دراسـات وملخـصات وتقـارير تقـدم إىل جلنـة             )١٩٥٨يونيه  /حزيران ١٠
، اســتنادا إىل املعلومــات املقدمــة مــن  )األونــسيترال (األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل  

عــن طريــق الــشبكات واملنتــديات واملرافــق لرصــد   (اعدةاحلكومــات، باإلضــافة إىل تقــدمي املــس
 ).املعلومات وتقدمي تقارير بشأهنا ونشرها وتعزيز تفسري النصوص وتنفيذها بشكل موحد

مــن اجلــزء ثانيــا مــن قــرار ) هـــ(  و)د (٨ تتــواله أمانــة األونــسيترال، مبوجــب الفقــرة ‐التنفيــذ 
علــى  ( األعــضاء وغريهـا مــن الكيانـات  ، بالتعـاون مــع الـدول  )٢١-د (٢٢٠٥اجلمعيـة العامــة  

ســبيل املثــال رابطــة احملــامني الدوليــة، واحملكمــة الدائمــة للتحكــيم، واجمللــس الــدويل للتحكــيم     
 .؛ التمويل من امليزانية العادية)التجاري
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 رصـد إقـرار أو سـن        -) شعبة القانون التجاري الدويل    (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٢٨
يف  مبـا ،  نـصوص األونـسيترال وتوزيـع املعلومـات ذات الـصلة     تشريعات حملية على أسـاس  

ــارير ســنوية          ــت، وإصــدار تق ــى اإلنترن ــسيترال عل ــع األون ــى موق ــشرها عل ــق ن ــك عــن طري ذل
لألونسيترال بشأن حالة االتفاقيـات والقـوانني النموذجيـة، اسـتنادا إىل املعلومـات الـيت توفرهـا                  

دويل مـن مـصادر أخـرى، مـن قبيـل شـبكات             احلكومات أو جتمعها شعبة القـانون التجـاري الـ         
 .املراسلني الوطنيني، واخلرباء، واملصادر العامة املتاحة

مـن اجلـزء ثانيـا مـن قـرار اجلمعيـة       ) هــ  (٨ تتواله أمانة األونـسيترال، مبوجـب الفقـرة          ‐التنفيذ  
، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء وغريهــا مــن الكيانــات؛ التمويــل مــن   )٢١-د (٢٢٠٥العامــة 

 .يزانية العاديةامل
 تقيــيم تنفيــذ -مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والــصراع املــسلح    - ٢٢٩

يتعلـق حبمايـة األطفـال يف حـاالت الـصراع            فيمـا قرارات جملس األمن على الصعيد احمللي       
، عن طريق الزيارات القطرية، واملشاورات مـع الـسلطات الوطنيـة، والتوصـيات باختـاذ          املسلح
 .ت وتدابري موجهة حنو التصدي لالنتهاكات املنهجية واخلطرية اليت حتدث لألطفالإجراءا

ــذ  ــصلة    ‐التنفي ــن ذات ال ــس األم ــرارات جمل ــراران     ( مبوجــب ق ــال الق ــبيل املث ــى س  ١٥٣٩عل
، بالتنـــسيق مـــع اليونيـــسيف، وإدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم، )٢٠٠٥ (١٦١٢  و)٢٠٠٤(

 .البلدان ذات الصلةواحلكومات، وبعثات األمم املتحدة يف 
ــشرية    - ٢٣٠ ــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــامج األم ــم املتحــدة  (برن ــل األم ــق  ()موئ الفري

 تـوفري   -) االستشاري املعين بعمليات اإلخـالء القـسري التـابع لقـسم سياسـات اإلسـكان              
اخلــدمات االستــشارية وخــدمات الوســاطة لــدعم احلكومــات احملليــة والوطنيــة يف الــدول    

اللتــزام بالتــشريعات الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلســكان، والنــهوض بتطبيــق   األعــضاء يف ا
يف  مبا،  الصكوك ذات الصلة يف جمال حقوق اإلسكان واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلخالء          
 .ذلك عن طريق حتديد حاالت اإلخالء القسري يف الدول األعضاء ورصدها وتوثيقها

 س إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية            من قـرار جملـ     ٧ مبوجب املادة    ‐التنفيذ  
، يف سياق احلملة العاملية لضمان احليازة، بالتعـاون مـع املنظمـات           ١٩/٥) موئل األمم املتحدة  (

ذات الصلة األعضاء يف الفريـق االستـشاري املعـين بعمليـات اإلخـالء القـسري وشـبكة الـدعم                    
 .ارد اخلارجة عن امليزانيةالتابعة للفريق االستشاري؛ التمويل من املو

 رصــد تنفيــذ تــشريعات اللجــوء    -مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني      - ٢٣١
ــشأنه    ــارير ب ــصعيد احمللــي وتقــدمي تق ــسياسي علــى ال ــق اســتعراض    مبــا، ال يف ذلــك عــن طري

ــسوابق أو قــضايا       ــد ال ــدابري اإلصــالح، والتــدخل يف حتدي األحكــام التــشريعية والتعليــق علــى ت
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 الكربى، واملـشاركة املباشـرة يف العناصـر الفاعلـة يف الـدول يف إجـراءات حتديـد مركـز                     اللجوء
الالجــئني والــدخول يف حــوار وثيــق مــع املــسؤولني احلكــوميني وغريهــم مــن العناصــر الفاعلــة    

 .لضمان االمتثال للمعايري الدولية لقانون الالجئني
 الالجـــئني املنـــصوص عليهـــا يف  يف إطـــار واليـــة مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون ‐التنفيـــذ 
 .األساسي نظامها

 
إعـداد األدلـة والقواعـد النموذجيـة، واتبـاع الـسبل األخـرى         (األنـشطة املتعلقـة بالنـشر    ٤-٢ 

 خبصوص تنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي) كمبادئ توجيهية عامة
عم املـشترك بـني      عقد وإدارة فريق الـد     -إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية      - ٢٣٢

 .الوكاالت املكلف مبهمة إعداد استراتيجية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ويف أعقــاب تقريــر ٦١/١٠٦ تتــواله أمانــة االتفاقيــة، مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  ‐التنفيــذ 

ق مـع منظمـة     ، بالتنـسي  )CEB/2006/7 (اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى يف دورهتا الثانية عشرة       
ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونـسكو،         ) الفاو (األغذية والزراعة 

، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الـدويل؛ التمويـل    )اليونسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة   
 .من امليزانية العادية

ملتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف         مكتب منسق األمـم ا     (إدارة الشؤون السياسية   - ٢٣٣
املـسامهة يف  :  املـشاركة يف أفرقـة دعـم اإلصـالح القـضائي والتـشريعي             -) الشرق األوسط 

برنــامج اجتماعــات فريــق دعــم اإلصــالح القــضائي، واملــشاركة يف تلــك االجتماعــات ورصــد 
منتـدى التنميـة   التقدم احملرز يف القطاع القضائي للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنميـة يف إطـار             

احملليــة ومنتــدى تنــسيق املــاحنني احمللــيني، واإلطــالع علــى آخــر التطــورات يف القطــاع القــانوين   
والقضائي؛ وتشمل األهداف احملددة االرتقاء باهلياكل األساسية للعدالة املدنية واجلنائية، وبنـاء            

ــرارات احملكمــة     ــة القــضاة  قــدرة الوحــدة املــشكلة داخــل قــوة الــشرطة املكلفــة بإنفــاذ ق  ومحاي
وموظفي احملاكم، والتـشغيل التلقـائي للعمليـات ونظـم احملفوظـات، وتـوفري مرافـق خمصـصة يف                   
ــة وغــزة لتــوفري التــدريب والتطــوير املهــين املــستمر للقــضاة واملــوظفني يف قطــاع       الــضفة الغربي
العـــدل، تـــشمل معهـــدا للتـــدريب القـــضائي، لـــصاحل مـــوظفي قطـــاع العـــدل، والقـــضاة،          

 .مهوراجل وعامة
 يتـــواله مكتـــب منـــسق األمـــم املتحـــدة اخلـــاص اســـتنادا إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   ‐التنفيـــذ 

، وخريطة الطريق الـيت وضـعتها اللجنـة الرباعيـة واملعتمـدة علـى األداء واملفـضية إىل         ٤٨/٢١٣
، وقـرار   )S/2003/529 ( الفلـسطيين قـائم علـى وجـود دولـتني          -حل دائـم للـصراع اإلسـرائيلي        
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الذي يـصدق علـى خريطـة الطريـق، بنـاء علـى توصـية مكتـب                 ) ٢٠٠٣ (١٥١٥من  جملس األ 
املتحدة اخلاص عن طريق آليات للتنسيق بني املاحنني الـدوليني واخلطـة الفلـسطينية              منسق األمم 

 .لإلصالح والتنمية
ــسان     - ٢٣٤ ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــيم   -مفوضــية األم ــات تقي ــانوين يف بعث ــل الق  التحلي

ــات أو ــوق        االحتياجـ ــه حقـ ــل مبوجبـ ــار ُتكفـ ــع إطـ ــل وضـ ــن أجـ ــوارئ مـ ــيط للطـ  التخطـ
القانون اإلنساين الدويل بشكل مستمر، وحتليل الكيفية اليت ميكن هبـا للوضـع أن              /اإلنسان

يتطور، وذلك لكفالة استجابة مفوضية حقـوق اإلنـسان واألمـم املتحـدة بـصورة مالئمـة،                 
 .يف ذلك اإلنذار املبكر مبا

كاتب اجلغرافية التابعة للمفوضية، ووحدة دعـم بعثـات الـسالم واالسـتجابة        تتواله امل  ‐التنفيذ  
 .السريعة، ووحدة سيادة القانون والدميقراطية؛ التمويل من امليزانية العادية

 نشر صحيفة وقائع عن حقوق اإلنسان -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      - ٢٣٥
العالقـة بـني حقـوق اإلنـسان واإلرهـاب،        ، بغـرض تعزيـز فهـم        واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب  

لـصاحل الــسلطات الوطنيــة، واملنظمــات غــري احلكوميـة الوطنيــة والدوليــة، واملؤســسات الوطنيــة   
 .حلقوق اإلنسان، وممارسي املهن القانونية، وما إىل ذلك

، ٦٠/١٥٨ وقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٥/٨٠ مبوجــب قــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان ‐التنفيــذ 
 .ع شركاء األمم املتحدة ذوي الصلةبالتشاور م

 إعـداد أدلـة تـساعد       -) شعبة القانون التجاري الـدويل     (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٣٦
على سـن قـوانني منوذجيـة ومـذكرات وشـروح تفـسريية لألحكـام التـشريعية النموذجيـة،                   

إىل اتفاقية  وأدلة قانونية وتشريعية، والصكوك األخرى اليت أعدهتا األونسيترال، باإلضافة          
، اليت هتدف إىل تيسري )١٩٥٨نيويورك،  (االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها

 .تنفيذ صكوك األونسيترال واتفاقية نيويورك على الصعيد احمللي
من اجلزء ثانيا مـن قـرار اجلمعيـة العامـة           ) هـ(  و )د(  و )ج(  و )ب ( مبوجب الفقرات  ‐التنفيذ  
 حمددة لألونسيترال، بالتشاور مع فرادى اخلـرباء واملنظمـات ذات           ، وواليات )٢١-د (٢٢٠٥

 .؛ التمويل من امليزانية العادية)على سبيل املثال البنك الدويل (الصلة العاملة يف امليدان
شعبة اهلياكـل األساسـية اخلدميـة ألغـراض          (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     - ٢٣٧

ــة  ــاءة التجاري ــة والكف ــانون النقــل  -) التنمي ــشر املعلومــات يف جمــال ق ، ومــن ذلــك علــى   ن
 :املثال سبيل
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مجع ونشر املعلومات عن تنفيذ االتفاقيات الدولية يف جمال النقل والقانون      )أ( 
 ، الــيت يــتم التفــاوض بــشأهنا حتــت رعايــة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة          البحــري

رباء، واحلكومـــة، وغريهـــم مـــن املـــسؤولني ، علـــى الـــصعيد الـــوطين، لـــصاحل اخلـــ)األونكتـــاد(
علــى ســبيل املثــال  (احلكــوميني، والدبلوماســيني، واألكــادمييني، والطــالب، والرابطــات املهنيــة 

بشأن استخدام مستندات النقل يف التجارة الدولية، والنقل املتعـدد الوسـائط، وتنفيـذ االتفاقيـة                
، واالتفاقيـة الدوليـة بـشأن حجـز         ١٩٩٣عـام   الدولية املتعلقة باالمتيازات والرهونات البحريـة ل      

 ؛)١٩٩٩السفن لعام 
ــانون النقــل،     )ب(  ــة يف جمــال ق ــواد تدريبي ــاإعــداد م ــدد   مب يف ذلــك النقــل املتع

االتفاقيـات املتعلقـة باجلمـارك والنقـل العـابر الـيت            على سبيل املثـال      (الوسائط وتيسري التجارة  
، ))٢٠٠٥ى أقـراص حاسـوبية مدجمـة يف عـام           ُسـجِّلت علـ    (تؤثر علـى النقـل املتعـدد الوسـائط        

لصاحل اخلرباء، واحلكومة، وغريهـم مـن املـسؤولني احلكـوميني، والدبلوماسـيني، واألكـادمييني،               
 .والطالب والرابطات املهنية

ــذ  ــرات  ‐التنفيــ ــب الفقــ ــاولو  ١٠٨  و١٠٧  و٦٠  و٥٩ مبوجــ ــاو بــ ــق آراء ســ ــن توافــ   مــ
)TD/410( مــن خطــة عمــل بــانكوك ١٥٢  و١٥٠  و١٤٩  و١٠٤، والفقــرات ) TD/386( ؛

 .التمويل من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية
 تنظـيم عمليـات تـشاورية حكوميـة دوليـة العتمـاد       -برنامج األمم املتحدة للبيئة     - ٢٣٨

مبادئ توجيهية يف جمال إنفاذ القوانني على املستوى الوطين يف سبيل تنفيـذ اتفاقـات بيئيـة                 
املبـادئ التوجيهيـة لالمتثـال لالتفاقـات البيئيـة املتعـددة            ”علـى سـبيل املثـال        (دة األطراف متعد

، وهــي املبــادئ الــيت اُعتمــدت مبوجــب مقــرر جملــس إدارة برنــامج األمــم  “ وإنفاذهــااألطــراف
ــة دإ  ــسلطات املختــصة التابعــة هلــا،   ، مــن أجــل مــساعدة احلكومــات  )٧/٤-املتحــدة للبيئ ، وال

 وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وفقا ملـا يقتـضيه احلـال، وغـري               ووكاالت اإلنفاذ، 
ذلك من املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة يف وضع أدوات وإنـشاء آليـات واسـتحداث                

ومتابعة تنفيذ هذه املبـادئ التوجيهيـة عـن طريـق إعـداد ونـشر أدوات                . أساليب يف هذا الصدد   
 ).“دليل استخدام املبادئ التوجيهية وزيادة تفصيلها”ل على سبيل املثا (مكملة
علـى سـبيل املثـال مقـرر         ( يف إطار والية من جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة            ‐التنفيذ  

، ومقـرر جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة      ٢١/٢٣جملس إدارة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة          
، بناء على طلـب     )٢٣/١، ومقرر جملس اإلدارة     SS/VII/4عاملي  املنتدى البيئي الوزاري ال   /للبيئة

احلكومــات، بالتنــسيق مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وأمانــات االتفاقيــات ذات الــصلة،  
 .والشركاء اإلقليميني املعنيني؛ التمويل من صناديق البيئة واملوارد اخلارجة عن امليزانية
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 وضع برنامج ملساعدة الـدول يف تنفيـذ االتفاقيـات    -ة برنامج األمم املتحدة للبيئ  - ٢٣٩
 .ذات الصلة باملواد الكيميائية

مقــرر جملــس اإلدارة  ( يف إطــار واليــة مــن جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ‐التنفيــذ 
، ومقـرر جملـس اإلدارة      ٧/٤-املنتدى البيئي الوزاري العاملي دإ    /، ومقرر جملس اإلدارة   ٢١/٢٣
ناء على طلب احلكومـات، بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وأمانـات                   ، ب )٢٣/١

االتفاقيــات ذات الــصلة، والــشركاء اإلقليمــيني املعنــيني؛ التمويــل مــن صــناديق البيئــة واملــوارد    
 .اخلارجة عن امليزانية

آليـة   إنـشاء  -) موئل األمم املتحـدة  (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   - ٢٤٠
اهليئــات  (، ممــا ميكِّــن أصــحاب املــصلحة عامليــة لقيــاس اإلعمــال التــدرجيي حلقــوق اإلســكان 

) الدولية لرصد حقـوق اإلنـسان، واحلكومـات الوطنيـة ومناصـري حقـوق اإلسـكان، واخلـرباء                 
 .لتقييم التقدم احملرز يف اإلعمال الكامل والتدرجيي حلقوق اإلسكان

 ١٩٩٧مــايو / أيــار٧ املــؤرخ ١٦/٧توطنات البــشرية  مبوجــب قــراري جلنــة املــس   ‐التنفيــذ 
ــشرية     ٢٠٠١/٢٨ و ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــى طلــب جملــس إدارة برن ــاء عل  ، بن
ــادرة    )موئــل األمــم املتحــدة ( ، كجــزء مــن برنــامج األمــم املتحــدة حلقــوق اإلســكان، وهــو مب

ألمــم املتحــدة حلقــوق مــشتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية ومفوضــية ا 
يـأيت التمويـل مـن الـدول األعـضاء لـصاحل             (اإلنسان؛ التمويل من املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة         

 ).احليازة احلملة العاملية لضمان
 إعــداد ونــشر ترمجــات إىل اللغــات  -مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   - ٢٤١

ات اإلقليميـة والوطنيـة وقـضايا احملـاكم     احمللية لبعض الصكوك القانونيـة الدوليـة والتـشريع        
، لـصاحل احلكومـة وغريهـا       املتعلقة بتحديد السوابق وغري ذلك مـن الوثـائق املتعلقـة باملعـايري            

 .من املسؤولني احلكوميني، والربملانيني، واملنظمات غري احلكومية، والدوائر األكادميية
عة ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،     تتواله املكاتب اإلقليمية أو القطرية التاب      ‐التنفيذ  

بالتشاور مع السلطات الوطنية والشركاء األكادمييني واملنظمـات غـري احلكوميـة؛ التمويـل مـن                
 .ميزانيات تلك الكيانات

 وضـع مـشاريع حبثيـة       -معهد األمم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة              - ٢٤٢
علـى سـبيل املثـال تبـادل االسـتخبارات داخـل االحتـاد         (جلنائيبشأن األمور املتعلقة بالقانون ا    

األورويب ملكافحة اإلرهاب، ورسـم خـرائط جملتمـع االسـتخبارات األورويب، والتوصـية بوضـع            
اســتراتيجيات لتحــسني التعــاون داخــل االحتــاد األورويب، ملــوظفي االســتخبارات الــوطنيني،        

 ).الت املعلومات األوروبيةوالدوائر األمنية، والضباط املنتمني إىل وكا
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 يف إطار الواليـة العامـة املنـصوص عليهـا يف املـادة الثانيـة مـن النظـام األساسـي ملعهـد                        ‐التنفيذ  
األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة، والرصــد الــذي يتــواله املعهــد وغــريه مــن   

علـى سـبيل    (يانـات العامـة  والتنـسيق مـع الك  ) على سبيل املثال مؤسـسة سـان بـاولو        (الكيانات
علــى ســبيل املثــال عــن  (؛ التمويــل مــن التربعــات))يوروبــول (املثــال مكتــب الــشرطة األورويب

ــة       ــسياسات اخلارجي ــامج األورويب لدراســات ال ــاولو، كجــزء مــن الربن طريــق مؤســسة ســان ب
 ).واألمنية
 إعـــداد دراســـات وطنيـــة مـــوجزة -معهـــد األمـــم املتحـــدة للتـــدريب والبحـــث  - ٢٤٣
علـى   (صكوك أخرى اهلدف منـها تعزيـز تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة علـى الـصعيد احمللـي                   و

سبيل املثال إعـداد دراسـات وطنيـة مـوجزة، وحتديـد األولويـات، ووضـع خطـط عمـل لتنفيـذ                      
 من إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة يف أمريكـا الوسـطى؛ وإعـداد دراسـات وطنيـة                       ١٠املبدأ  

درات الوطنية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية الوصول إىل املعلومات واملـشاركة          موجزة لتقييم وتعزيز الق   
آرهــــوس،  (العامــــة يف صــــنع القــــرار وإمكانيــــة اللجــــوء إىل القــــضاء يف املــــسائل البيئيــــة       

 .، لصاحل املسؤولني احلكوميني)١٩٩٨يونيه /حزيران ٢٥
، بنـاء علـى     )اليونيتـار  (لبحـث  يف إطار الوالية العامة ملعهد األمم املتحدة للتـدريب وا          ‐التنفيذ  

ــة    ــة  (طلـــب مـــن احلكومـــات ذات الـــصلة، بالتنـــسيق مـــع اللجـــان االقتـــصادية اإلقليميـ اللجنـ
وغريهـا مـن    ) االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب           

تمويل من املـوارد اخلارجـة      ؛ ال )على سبيل املثال جلنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية        (الكيانات
 .عن امليزانية وتربعات من الدول األعضاء

ــة      - ٢٤٤ ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــد   -مكت ــة والقواع ــداد األدل  إع
 النموذجية وما إىل ذلك لتنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي يف أمور القانون اجلنـائي        

النمـوذجي بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف الـشؤون اجلنائيـة،             على سـبيل املثـال مـشروع القـانون          (
والتشريعات النموذجية بـشأن بروتوكـول االجتـار، وتنظـيم فريـق خـرباء حكـومي دول لوضـع             
تــشريعات منوذجيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة   

 ).ات بشأن التعاون القانوين الدويلوفريق خرباء حكومي دويل لوضع أنظمة وإجراء
 يف إطار الصكوك الدولية ذات الـصلة وقـرارات اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي                  ‐التنفيذ  

واالجتماعي اليت ختول مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة مهمـة تقـدمي املـساعدة                
اد؛ التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة واملـوارد           يف جمال اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والفس       

 .اخلارجة عن امليزانية
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األنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية يف إعـداد الـصكوك القانونيـة الوطنيـة مـن أجـل                ٥-٢ 
 تنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي

 -) دارة التنميـة  شـعبة اإلدارة العامـة وإ      (إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة      - ٢٤٥
 يف إعــداد دليــل للتوعيــة حبقــوق اإلنــسان ودعــم  تــوفري الــدعم الــتقين للمؤســسات اإلداريــة 

 ).على سبيل املثال يف موريتانيا (التنسيق بني التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
، مبوجـب   )موريتانيـا  ( بناء على طلب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومـة املعنيـة           ‐التنفيذ  

ــة       ــسلطات الوطني ــائي وال ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــشراكة مــع برن ــة، وبال ــاب موافق وزارة  (كت
ــة   ــصادية والتنمي ــشؤون االقت ــة     )ال ــن امليزاني ــة ع ــوارد اخلارج ــن امل ــل م ــم   (؛ التموي ــامج األم برن

 ).اإلمنائي املتحدة
ني القانون اجلنـائي     تقدمي املساعدة التقنية يف التنسيق ب      -إدارة الشؤون السياسية     - ٢٤٦

علــى ســبيل املثــال يف مجهوريــة  (بعــد انتــهاء الــرتاع  مــا يف حالــةالــوطين واملعاهــدات الدوليــة
 ).الوسطى أفريقيا

علــى ســبيل املثــال  ( يتــواله قــسم حقــوق اإلنــسان التــابع للبعثــة امليدانيــة ذات الــصلة ‐التنفيــذ 
، يف إطـار واليتـه العامـة،    )يا الوسـطى مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريق       

؛ التمويـل مـن   )على سبيل املثال وزارتا العـدل واخلدمـة املدنيـة         (بالتنسيق مع السلطات الوطنية   
 .ميزانية البعثة امليدانية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

ــسياسية   - ٢٤٧ ــشري   -إدارة الــشؤون ال ــة يف إعــداد مــشروع ت ع  تقــدمي املــساعدة التقني
 ومواءمـة هـذا املـشروع مـع املعـايري           وطين للمساعدة يف أغراض تنفيذ معايري القانون الدويل       

 ).على سبيل املثال يف طاجيكستان (بعد انتهاء الرتاع  ماالدولية حلقوق اإلنسان يف حالة
ء على سبيل املثال مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـا             ( تتواله البعثة امليدانية ذات الصلة     ‐التنفيذ  

، يف إطــار واليتــها العامــة، بنــاء علــى طلــب ســلطات البلــد املــضيف، )الــسالم يف طاجيكــستان
وبتوصية من موظف شؤون حقوق اإلنسان، باالشتراك مع املكتب اإلقليمـي ملفوضـية حقـوق               

علــى ســبيل املثـال مكتــب الــضمانات الدســتورية   (اإلنـسان، وبالتنــسيق مــع الـسلطات الوطنيــة  
علـى سـبيل    (، واملنظمات األجنبيـة )ابع لرئيس طاجيكستان، ووزارة العدل  حلقوق املواطنني الت  

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  (والكيانــات الدوليــة) املثــال الوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة
 .؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية)واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 تقـدمي الـدعم يف صـياغة وتنقـيح التـشريعات ويف        -عمليات حفظ الـسالم     إدارة   - ٢٤٨
 . أدناه٣٥٩انظر الفقرة : إحداث اإلصالح الدستوري
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 تقــدمي الــدعم املوضــوعي يف تنفيــذ برنــامج العمــل -اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا  - ٢٤٩
الشركات التابع لتنفيذ اإلعالن املتعلق بالدميقراطية واحلكم السياسي واالقتصادي وإدارة 

 الســتعراض األقــران عــن طريــق تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان وتنظــيم بعثــات   لآلليــة األفريقيــة
 .استعراض

 بالتعاون مع أمانة اآللية األفريقية الستعراض األقران وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               ‐التنفيذ  
 .يزانيةومصرف التنمية األفريقي؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امل

 تقيــيم املعــايري والتــشريعات عــن طريــق إقامــة نظــام - مكتــب شــؤون نــزع الــسالح - ٢٥٠
لقواعد البيانات وتنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية ملـساعدة الـدول علـى تقيـيم وضـع               
تــشريعاهتا الوطنيــة بالنــسبة ألســلحة الــدمار الــشامل وناقالهتــا، والتعــرف علــى فــرص جديــدة    

عاون، واقتراح حلول ألي مشاكل من شـأهنا عرقلـة أعمـال هـذه الـدول الـيت تـتم                    للتنسيق والت 
 ).على سبيل املثال يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (إما بشكل فردي أو مشترك

ــذ  ــصلة  ‐التنفي ــق املركــز اإلقليمــي ذي ال ــال مركــز األمــم املتحــدة     ( عــن طري علــى ســبيل املث
يف إطـار  ) الح والتنمية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب           اإلقليمي للسالم ونزع الس   

)  حـاء املتعلـق بـاملركز اإلقليمـي    ٤٣/٧٦علـى سـبيل املثـال قـرار اجلمعيـة العامـة             (واليته العامة 
، بالتنـسيق مـع مكتـب شـؤون نـزع           )٩، الفقـرة    ٥٩/٧٤قرار اجلمعيـة العامـة       (وواليته احملددة 

 .؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية)إلقليميفرع نزع السالح ا (السالح
 إسداء املشورة للدول بشأن إقامة إطار       - مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ٢٥١

دســتوري أو تــشريعي مالئــم يتعلــق باملؤســسات الوطنيــة اجلديــدة العاملــة يف جمــال حقــوق 
يف ذلـك عـن طريـق إجـراء حتلـيالت            امبـ ،  اإلنسان بطبيعتها ووظائفها وسلطاهتا ومـسؤولياهتا     

مقارنــة، وتقــدمي التعــاون الــتقين، وإجــراء تقييمــات لالحتياجــات، وصــياغة املــشاريع، وتقيــيم   
ــدي       (املهــام ــا وباكــستان وبلجيكــا وبورون ــال يف أنغــوال وأوروغــواي وإيطالي ــى ســبيل املث عل

 وشـيلي وصـربيا      ليشيت وجزر القمر وزمبابوي وسري النكـا والـسودان وسـرياليون           -وتيمور  
ــديف        ــسوتو ومل ــوار وكوســوفو ولي ــا وكــوت ديف ــسا وكمبودي ــراق وفرن وطاجيكــستان والع

 ).ونيبال ونيجرييا) خبصوص اسكتلندا (واململكة املتحدة
يــتم هــذا بالتعــاون مــع   مــا بنــاء علــى طلــب الــسلطات الوطنيــة ذات الــصلة، وكــثريا‐التنفيــذ 

ملثــال برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وإدارة   علــى ســبيل ا (شــركاء آخــرين يف األمــم املتحــدة 
والــشبكات اإلقليميــة للمؤســسات الوطنيــة العاملــة يف جمــال حقــوق   ) عمليــات حفــظ الــسالم 

 .اإلنسان
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 تقــدمي املــساعدة يف تنفيــذ الــصكوك  -مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان   - ٢٥٢
 :ال، على سبيل املثالدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد احمللي

تقدمي اخلدمات االستشارية يف سبيل التنسيق بني القـوانني احملليـة واملعـايري              )أ( 
على سبيل املثال االجتماعـات، والتـأثري، واملـشورة املقدمـة إىل جلنـة               (الدولية حلقوق اإلنسان  

ــسجون يف      ــوانني الـ ــتعراض قـ ــرياليون؛ واسـ ــان يف سـ ــدل والربملـ ــوانني ووزارة العـ ــالح القـ إصـ
استعراض التشريعات الوطنية النيبالية وتقدمي توصيات بشأهنا واستعراض املـشاريع          سرياليون؛ و 

؛ يتـوىل التنفيـذ   )والتدريب بغرض صياغة قانون بشأن الـشعوب األصـلية يف مجهوريـة الكونغـو             
على سبيل املثـال مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون ومكتـب             (املكتب امليداين املعين  
علــى ســبيل املثــال واليــة مــن  (، ويف إطــار واليــات خمتلفــة)نــسان يف نيبــالمفوضــية حقــوق اإل

جملس األمن، واستراتيجية توطيـد الـسالم، واسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، وتوصـيات مـن جلنـة                     
ــال       ــة نيب ــسامي وحكوم ــني املفــوض ال ــائق واملــصاحلة يف ســرياليون؛ واالتفــاق ب ، )تقــصي احلق

علـى سـبيل املثـال برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،               (املتحـدة بالتنسيق مع كيانات تابعـة لألمـم        
ــة        ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــرأة، ومنظم ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــسيف (وصــندوق األم ، )اليوني

على سبيل املثـال جلنـة الـصليب         (والوكاالت غري التابعة لألمم املتحدة    ) ومنظمة العمل الدولية  
 العــدل، واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف جمــال  األمحــر الدوليــة، ومــشروع تطــوير قطــاع 

 ؛)حقوق اإلنسان
 تقــدمي املــساعدة وإســداء املــشورة بــشأن االمتثــال علــى املــستوى الــوطين   )ب( 

للمعايري الدوليـة   ) على سبيل املثال التشريعات الوطنية، واملنشورات، واملبادئ التوجيهية       (
 مات الدولية؛، لصاحل الدول األطراف واملنظحلقوق اإلنسان

إرسال موظفي اإلدارات الوطنية لتقدمي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ                )ج( 
ــصعيد احمللــي     ــسان علــى ال ــة مبعاهــدات حقــوق اإلن ــى أســاس قــصري  االلتزامــات املتعلق  عل

ــسان،        أو ــوق اإلنـ ــال حقـ ــة يف جمـ ــة العاملـ ــسات الوطنيـ ــة، واملؤسـ ــصاحل احلكومـ ــط، لـ متوسـ
 ليـشيت   -لى سبيل املثـال يف االحتـاد الروسـي وأفغانـستان وتيمـور              ع (واملنظمات غري احلكومية  

، يتــوىل التنفيــذ فــرع املعاهــدات واللجنــة وفــرع بنــاء القــدرات  )وســري النكــا وشــيلي وغيانــا
والعمليــات امليدانيــة، بنــاء علــى طلــب اهليئــات الوطنيــة ذات الــصلة، يف إطــار واليــة عامــة مــن  

 اخلارجة عن امليزانية ومن صندوق األمم املتحـدة للتربعـات           اجلمعية العامة؛ التمويل من املوارد    
 .للتعاون التقين

 األورويب  - املشاركة يف احلـوار العـريب        -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٢٥٣
الذي نظمه املعهد الـدامنركي حلقـوق اإلنـسان واملركـز الـوطين األردين              بشأن حقوق اإلنسان    
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؛ هبــدف مــساعدة ٢٠٠٧أبريــل /قــد يف عمَّــان بــاألردن يف نيــسانحلقــوق اإلنــسان، والــذي ُع
املؤسسات الوطنية العربية واألوروبية على مواجهة أفضل التهديـدات الـيت تتعـرض هلـا حقـوق                 

 .اإلنسان بسبب اإلرهاب والتشريعات الوطنية ملكافحة اإلرهاب
ــة   - ٢٥٤ ــشؤون القانوني ــانون البحــار    (مكتــب ال  إســداء - )شــعبة شــؤون احمليطــات وق

املشورة وتقدمي املساعدة وتـوفري املعلومـات إىل الـدول األعـضاء مـن أجـل تيـسري تنفيـذها                   
 .وتطبيقها املوحد التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقي تنفيذها

ــذ  ــة    ‐التنفي ــة العام ــرارات اجلمعي ــة   (٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨  و٣٧/٦٦ مبوجــب ق وجتــدد الوالي
واتفاقية األمم املتحـدة لقـانون      )  العامة بشأن احمليطات وقانون البحار     سنويا يف قرارات اجلمعية   

 .البحار، بناء على طلب الدول األعضاء؛ التمويل من امليزانية العادية يف إطار املوارد املتاحة
 تقـدمي املـساعدة يف      -) شعبة القـانون التجـاري الـدويل       (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٥٥

يف ذلك التحكيم    مباائمة على القوانني النموذجية لألونسيترال،      إصدار تشريعات وطنية ق   
واملــصاحلة يف اجملــال التجــاري الــدويل، والتجــارة اإللكترونيــة واإلعــسار عــرب احلــدود،        

 .واملساعدة يف تقييم االحتياجات يف إصالحات القانون التجاري الدويل
ة أو املنظمـــة املقدمـــة للطلـــب،  تتـــواله أمانـــة األونـــسيترال، مبـــساعدة مـــن احلكومـــ‐التنفيـــذ 
 ٢٢٠٥من اجلزء ثانيا من قرار اجلمعيـة العامـة        ) هـ(  و )د(  و )ج(  و )ب (٨الفقرات   مبوجب

على سـبيل املثـال القـرار     (، املعاد تأكيده بالقرارات الالحقة ذات الصلة باألونسيترال  )٢١-د(
) يل املثـال البنـك الـدويل    علـى سـب    (، بالتنسيق مع وكاالت املعونة املتعـددة األطـراف        )٦٢/٦٤

، )الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــتقين ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة  (والثنائيــة
واملنظمــات الدوليــة والوطنيــة واإلقليميــة املختلفــة،  ) مــن قبيــل الــوزارات (والــسلطات الوطنيــة

تربعـات   ( اخلارجـة عـن امليزانيـة      احلكومية وغري احلكومية على حد سواء؛ التمويـل مـن املـوارد           
ــع املؤســـــسات     ــشاريع املـــــشتركة مـــ ــسيترال واملـــ ــدوات األونـــ ــتئماين لنـــ للـــــصندوق االســـ

 )األخرى الراعية
تقدمي  - اإليدز/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         - ٢٥٦

ة إىل إصـالح القـوانني      املساعدة والدعم التقنيني إلجراء استعراضـات للـسياسات والـدعو         
 يف جمـاالت فـريوس نقـص املناعـة البـشرية      والقيام حبمالت للتثقيـف العـام ووضـع تـشريعات      

 .وملكية املرأة وحقوق اإلرث
شــعبة التجــارة الدوليــة يف جمــايل الــسلع   (مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  - ٢٥٧

ىل البلـدان املنـضمة إىل منظمـة     تقـدمي املـساعدة إ  -) واخلدمات ومـسائل الـسلع األساسـية    
 التجارة العاملية يف تطويع إطارها القانوين بغرض الوفـاء بالتزامـات منظمـة التجـارة العامليـة                
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لـــصاحل الـــوزارات الـــيت تتعامـــل مـــع مـــسألة االنـــضمام ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة، واحملـــامني،    
ع اخلـــاص املتـــأثر واألكـــادمييني، ومؤســـسات البحـــث، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، والقطـــا 

 .باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية
 مـن توافـق آراء   ٩٨ يتواله فرع املفاوضات والدبلوماسـية التجاريـة، يف إطـار الفقـرة         ‐التنفيذ  

يقــدم مــؤمتر األمــم املتحــدة  (، بنــاء علــى طلــب فــرادى البلــدان املنــضمة)TD/410 (ســاو بــاولو
ــة  ــاد (للتجــارة والتنمي دة علــى أســاس الطلــب وتوجــه حنــو حتقيــق احتياجاهتــا    املــساع) األونكت

 .احملددة؛ التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية مدعومة من امليزانية العادية
اخلدميـة ألغـراض    شعبة اهلياكـل األساسـية       (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     - ٢٥٨

 بشأن تنفيـذ متطلبـات قـانون النقـل          إسداء املشورة القانونية   - )ةيكفاءة التجار الالتنمية و 
على الصعيد الوطين، ووضع األطر التنظيمية والقانونيـة؛        الوسائط  البحري والنقل املتعدد    

وتوفري الدعم ملشاريع املساعدة التقنية اليت تشمل إعداد التـشريعات الوطنيـة يف اجملـاالت               
شريعات املقترحة، وتقـدمي    يشمل، حسب االقتضاء، استعراض مشاريع الت      مبا،  املذكورة أعاله 

يّتــصل بالــصكوك التنظيميــة الدوليــة يف هــذا اجملــال   فيمــاالتعليقــات واملــشورة الفنيــة، وخاصــة  
وبتطبيــق هــذه الــصكوك علــى الــصعيد الــوطين بــشكل فّعــال؛ واملــساعدة يف حتــسني األداء          

 .اجلمركي وعبور الشحنات
ــذ ــرات   - التنفيــ ــب الفقــ ــن توا١٠٨  و١٠٧  و٦٠  و٥٩مبوجــ ــاولو   مــ ــاو بــ ــق آراء ســ  فــ

)TD/410( بــانكوكخطــة عمــل  مــن ١٥٢  و١٥٠  و١٤٩  و١٠٤، والفقــرات) TD/386(؛ 
 .من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانيةالتمويل 
تقدمي املساعدة من أجل االلتزام مبعاهـدات        - صندوق األمم املتحدة للدميقراطية    - ٢٥٩

نــسان، وحقــوق املــرأة، ومكافحــة الفــساد وتنفيــذ هــذه   األمــم املتحــدة حلمايــة حقــوق اإل 
 . الدميقراطيات الناشئة باألخصلصاحل  املعاهدات،

 .من تربعات الدول األعضاءالتمويل  ؛بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - التنفيذ
برنــامج ووضــع تقــدمي اخلــدمات االستــشارية    - برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة    - ٢٦٠
علـى سـبيل     (على الصعيد احمللـي   االتفاقات البيئية الدولية    تنفيذ  اعدة التقنية من أجل     للمس

 الــدويل بــأنواع احليوانــات  االجتــاراتفاقيــة رامــسار املتعلقــة باألراضــي الرطبــة، واتفاقيــة   املثــال 
، واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايـات         ١٩٧٣ لعام   لالنقراضوالنباتات الربية املعرضة    

اخلطرة والتخلص منها عرب احلـدود، واالتفاقيـات والربوتوكـوالت املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي                
عملية كولومبـو   على سبيل املثال     (، بوسائل منها عقد اجتماعات اخلرباء     )والسالمة البيولوجية 
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 وغـري ) وزارات البيئـة والعـدل     (احلكومـات لـصاحل   ،  )لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطـراف     
 ).وكاالت محاية البيئة، ومسؤولو اجلمارك، والشرطة (ذلك من املسؤولني العامني

علـى سـبيل املثـال     (مبوجب والية صادرة عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة     -التنفيذ  
 املنتــــدى البيئــــي الــــوزاري العــــاملي /، ومقــــرر جملــــس اإلدارة٢١/٢٣مقــــرر جملــــس اإلدارة 

، بناء على طلب احلكومات الوطنيـة، بالتنـسيق مـع           )٢٣/١لس اإلدارة   ، ومقرر جم  ٧/٤ -د إ   
ــيني؛       ــشركاء اإلقليم ــات، وال ــات االتفاقي ــائي، وأمان ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــل برن ــن التموي م

 .صناديق البيئة واملوارد اخلارجة عن امليزانية
زراء صـحة   دعـم الـدورة االسـتثنائية ملـؤمتر و         - صندوق األمـم املتحـدة للـسكان       - ٢٦١

خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة يف      على   حصول اجلميع االحتاد األفريقي بشأن    
ــا ــابوتو،  (أفريقي ــة يف     ،)٢٠٠٦م ــسياسات القاري ــل إطــار لل ــذي أصــدر خطــة عمــل لتفعي  ال

 .اجملال هذا
ــذ ــى        - التنفيـ ــاء علـ ــيجني، بنـ ــل بـ ــهاج عمـ ــة ومنـ ــسكان والتنميـ ــدويل للـ ــؤمتر الـ ــار املـ يف إطـ
 .حلكوماتا طلب
ــة الدوليــة  (مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   - ٢٦٢  - )شــعبة خــدمات احلماي

إسداء املشورة التقنيـة يف جمـال تـصميم الـصكوك اإلقليميـة والتـشريعات الوطنيـة املتعلّقـة                   
بـاللجوء واحلـصول علــى اجلنـسية وتأكيــدها وفقـداهنا، ومركـز عــدميي اجلنـسية، وصــياغة       

 والقـانون الـدويل حلقـوق       ، لالجـئني  يتماشى والقانون الدويل   مبا ،يعاتتلك الصكوك والتشر  
علـى سـبيل     (والقانون اإلنـساين الـدويل، وذلـك سـواء لوضـع التـشريعات ألول مـرة               ،  اإلنسان
أوروبــا الغربيــة  يف(  أو لتنقــيح التــشريعات القائمــة،)يف أوروبــا الــشرقية وآســيا الوســطىاملثــال 

 .احلكومات والربملاناتلصاحل ، )تينية وأمريكا الال الوسطىأوروباو
 ،)شـعبة خـدمات احلمايـة الدوليـة        (قسم عمليـات احلمايـة واملـشورة القانونيـة        يتواله   ‐التنفيذ  

بدعم من املكاتب اإلقليمية والقطرية، مبوجـب الواليـة العامـة ملفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                   
، أينمـا انطبقـت، بنـاء    ١٩٥١لالجـئني لعـام    مـن االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز ا         ٣٥الالجئني واملادة   

على طلب الـسلطات الوطنيـة أو مببـادرة مـن مفوضـية شـؤون الالجـئني، مبـساعدة املؤسـسات                     
مـــن امليزانيـــة القطريـــة أو اإلقليميـــة التمويـــل بعـــض األحيـــان؛  األكادمييـــة احملليـــة الـــشريكة يف

يع احملـّددة الـيت يقيمهـا االحتـاد     بعـض املـشار  على سبيل املثال     (لمفوضية وغري ذلك من املوارد    ل
 ). األورويب وجملس أوروبا

 . أدناه٤٣٠انظر أيضا الفقرة 
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اآلسيوي لدعم تنفيـذ    اإلقليمي  الربنامج   - صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     - ٢٦٣
 . أعاله١٩٩انظر الفقرة  :اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املساعدة  - )فرع منع اإلرهاب   (ملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   مكتب األمم ا   - ٢٦٤
الــصكوك القانونيــة  (يف صــياغة القــوانني الوطنيــة لتنفيــذ النظــام العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب  

 ،، بإسـداء املـشورة القانونيـة      )العاملية وقرارات جملـس األمـن ذات الـصلة الـيت تتنـاول اإلرهـاب              
ــة    وتنظــيم حلقــات العمــل دون اإل  قليميــة والوطنيــة، واملــساعدة علــى تعزيــز قــدرة نظــم العدال

لـصاحل  يتماشـى ومبـادئ سـيادة القـانون؛          مبـا تطبيق أحكام هذه الصكوك      اجلنائية الوطنية على  
 . السياسات، ومسؤويل العدالة اجلنائيةوواضعي  ،القيادات السياسية

ــة   - التنفيـــذ ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ـــس/ول أيلـــ٨ املـــؤرخ ٦٠/٢٨٨مبوجـــب قـ  ٢٠٠٦بتمرب ــــ
، بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء،  ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٧٥ و

مــن التمويــل بالتعــاون مــع الــشركاء الــوطنيني واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة؛  
 .امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية

تقـدمي   - )فـرع منـع اإلرهـاب      ( باملخـدرات واجلرميـة    مكتب األمم املتحـدة املعـين      - ٢٦٥
انظـر   :املساعدة التقنية والتدريب لتعزيز النظم القانونية احمللية يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب             

 . أعاله٧٨الفقرة 
 

 على الصعيد احمللي الدويل  األنشطة املتعلقة بالتشجيع بشكل عام على تطبيق القانون ٦-٢ 
الترويج بشكل عام ملعايري حقوق اإلنسان والتـشجيع     - ياسيةإدارة الشؤون الس   - ٢٦٦

انتـهاء  بعـد     مـا  حالـة  يف   على التقّيد بالصكوك الدولية يف هذا اجملال علـى الـصعيد الـوطين،            
 ). طاجيكستانعلى سبيل املثال يف  (الرتاع

لـدعم بنـاء   مكتـب األمـم املتحـدة    على سبيل املثـال   (ذو الصلةاملكتب امليداين   يتواله   - التنفيذ
علـى توصـية    و، مبوجب واليته العامة، بناء علـى طلـب الدولـة العـضو              )السالم يف طاجيكستان  

ــوق شــؤون موظــف  ــب      حق ــائي واملكت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن ــسان، باالشــتراك م اإلن
علـى سـبيل     (اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بالتنسيق مـع الـسلطات الوطنيـة            

ــال  ــواطنني    املث ــضمانات الدســتورية حلقــوق امل ــابع لــ مكتــب ال رئيس طاجيكــستان، ووزارة الت
اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              على سبيل املثال     (، واهليئات الدولية  )العدل

) الوكالـــة الـــسويدية للتنميـــة الدوليـــةعلـــى ســـبيل املثـــال  (، والكيانـــات األجنبيـــة)ضـــد املـــرأة
 .من املوارد اخلارجة عن امليزانيةالتمويل حلكومية؛ ا واملنظمات غري
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 )٢٠٠٨ (تنظــيم منتــدى اجملتمــع املــدين األفريقــي - اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا - ٢٦٧
ملساعدة املنظمات غري احلكومية واجلمعيات األفريقية على املـشاركة يف أعمـال األمـم املتحـدة         

 . وعلى تطبيق احلوكمة الرشيدة

، مببـادرة مـن     التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا   األفريقي الرابع   اإلمنائي  نتدى  املإطار  يف   - التنفيذ
أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومؤمتر املنظمـات غـري احلكوميـة ذات العالقـة االستـشارية مـع                  
األمــم املتحــدة، بالتنــسيق مــع املكاتــب دون اإلقليميــة، ومــؤمتر املنظمــات غــري احلكوميــة ذات   

ــصاالت،        ال ــة واالت ــة للتنمي ــسائية األفريقي ــشبكة الن ــم املتحــدة، وال ــع األم ــشارية م ــة االست عالق
 .من املوارد اخلارجة عن امليزانيةالتمويل واالحتاد األفريقي، وما إىل ذلك؛ 

التـشجيع علـى االمتثـال لتـدابري مكافحـة انتـشار         - مكتب شؤون نـزع الـسالح      - ٢٦٨
 بوســائل منــها تنظــيم حلقــات العمــل إلرهــابيني عليهــا،أســلحة الــدمار الــشامل أو حــصول ا

 ، واملــساعدة،وغريهــا مــن أنــشطة التوعيــة دون اإلقليميــة، مــع التركيــز علــى مــسائل اإلبــالغ    
 .وإذكاء الوعي باملتطلّبات املفروضة مبوجب القرار

املنــشأة لجنــة ال، بالتــشاور مــع رئــيس )٢٠٠٤ (١٥٤٠مبوجــب قــرار جملــس األمــن  - التنفيــذ
 .من امليزانية العاديةالتمويل  ؛١٥٤٠ب القرار مبوج

 
ــانون الـــدويل     ٧-٢  ــة بتقـــدمي الـــدعم املـــادي واللوجـــسيت لتطبيـــق القـ علـــى األنـــشطة املتعلقـ

 احمللي  الصعيد
ــسياسية  - ٢٦٩ ــشؤون الـ ــة      - إدارة الـ ــسالم يف وزارة الداخليـ ــظ الـ ــق حلفـ ــشاء فريـ إنـ

علـى   (انتـهاء الـرتاع  بعـد    مـا  حالـة  يفللمشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ الـسالم،         
 ). طاجيكستانسبيل املثال يف 

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء          على سبيل املثال     (ذات الصلة البعثة امليدانية    تتواله   - التنفيذ
ــسالم يف طاجيكــستان  ــة     )ال ــدريب الوطني ــع مراكــز الت ــسيق م ــة، بالتن ــها العام  ، مبوجــب واليت

ــسويدي واملركــز اهل  ( ــسالم     املركــز ال ــظ ال ــدريب يف جمــال حف ــاري واملركــز الروســي للت  ؛)نغ
الوكالـة الـسويدية للتنميـة الدوليـة،     علـى سـبيل املثـال     (من املوارد اخلارجة عن امليزانية   التمويل  

 ).وسفارة اململكة املتحدة يف طاجيكستان، واجمللس الربيطاين
تعّهــد  - )بحــارشــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون ال    (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ٢٧٠

وتقــدمي بعمــل جلنــة حــدود اجلــرف القــاري، املتعلقــة  (خــدمات إدارة املعلومــات اجلغرافيــة
شــىت تنفيــذ يف جمــال برصــد ممارســات الــدول يتعلــق  فيمــااملــساعدة إىل الــدول واملــشورة 

 . أعاله١٨٧انظر الفقرة  :ومواصلة تطويرها )جوانب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار



A/63/64
 

108 08-26874 
 

ــشؤون الالجــئني    - ٢٧١ ــم املتحــدة ل ــساعدة     - مفوضــية األم ــة وامل ــدابري احلماي ــوفري ت ت
يف ذلــك تنفيــذ  مبــافيهــا التــدابري التعويــضية لتلبيــة احتياجــات البقــاء األساســية،    مبــا املباشــرة،

إجراءات حتديـد مركـز الالجـئ، وإعـادة تـوطني الالجـئني، وإدارة املخيمـات، وتـوفري الرعايـة                    
ك من املساعدات اإلنسانية، يف احلاالت اليت تكون فيها احلكومـات املـضيفة             والصيانة وغري ذل  
قـوق اإلنـسان لالجـئني وغريهـم مـن األشـخاص حمـل االهتمـام         التـام حل تـأمني  الغري قادرة على  

 . غري راغبة يف القيام بذلك، أو يف ظلّ غياب نظام وطين للّجوء يؤّدي وظيفته أو

بالتـشاور  عـادة    ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ويـتم         مبوجب الوالية العامة   - التنفيذ
 .من ميزانية الربنامج القطري للمفوضيةالتمويل  ؛مع احلكومة املعنية

علـــى األنـــشطة املتعلقـــة بتعزيـــز التنـــسيق والتعـــاون مـــن أجـــل تطبيـــق القـــانون الـــدويل  ٨-٢ 
 الوطين  الصعيد
ــسان    - ٢٧٢ ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــشتركة   - مفوضــية األم ــادرة م ــسائل يف جمــال مب امل

 . أعاله١٩٢انظر الفقرة  :اإليدز/اجلنسانية وحقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشرية
 املـشاركة يف   - )شعبة شؤون احمليطـات وقـانون البحـار        (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٧٣

اتفاقيـة األمـم   أحكام فيذ تناالتفاق املتعلق بإدارة صندوق املساعدة يف إطار اجلزء السابع من    
ــة     ــانون البحــار املؤرخ ــانون األول١٠املتحــدة لق ــسمرب / ك ــظ وإدارة  ١٩٨٢دي ــشأن حف  ب

 وهـو الـصندوق     األرصدة السمكية املتداخلة املنـاطق واألرصـدة الـسمكية الكـثرية االرحتـال،            
ري مشاركة  تيس (األرصدة السمكية بشأن  الذي يوفر املساعدة يف جمال تنفيذ اتفاق األمم املتحدة          

املمثلني من الدول األطراف النامية يف االجتماعات واألنـشطة الـيت جتريهـا املنظمـات والترتيبـات       
ــصائد      ــإدارة م ــة ب ــصلة املعني ــة ذات ال ــة ودون اإلقليمي ــل   األمســاكاإلقليمي ــى حتّم ــساعدة عل ؛ وامل

املعنية مبـصائد  االجتماعات ذات الصلة يف  تكاليف السفر املرتبطة مبشاركة هذه الدول األطراف        
األمســاك يف أعــايل البحــار والــيت تنظمهــا املنظمــات العامليــة املعنيــة؛ ودعــم املفاوضــات اهلادفــة إىل 

؛ وبنـاء القـدرات   األمسـاك إنشاء منظمات وترتيبات إقليمية أو دون إقليمية جديدة إلدارة مصائد  
العلـم مبـسؤولياهتا علـى      يتصل مبمارسة األنشطة يف جماالت رئيسية من قبيل اضـطالع دولـة              فيما

يتـصل   فيمـا  والبحـوث العلميـة      ، ومجـع البيانـات    ،حنو فّعال، وأنـشطة الرصـد والـتحكم واملراقبـة         
 ).باألرصدة السمكية املتداخلة املناطق والكثرية االرحتال، على الصعيد الوطين أو اإلقليمي

سابع مـن اتفـاق األمـم     مـن اجلـزء الـ     ٢٦ واملـادة    ٥٨/١٤مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة         - التنفيذ
 الـدول األطـراف يف االتفـاق، باالشـتراك مـع             طلـب  األرصدة السمكية، بناء علـى    بشأن  املتحدة  

؛ ميــّول الــصندوق  )الفــاو (منظمــة األغذيــة والزراعــة  صــندوق املــساعدة، بالتعــاون مــع أمانــة     
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، واملؤسـسات   من الدول، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، واملؤسـسات املاليـة الدوليـة             (بالتربعات
 ).الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، إىل جانب بعض األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

ــة   - ٢٧٤ ــشؤون القانوني ــب ال ــدويل   (مكت ــانون التجــاري ال ــال   - )شــعبة الق ــسيق أعم تن
بإعــداد بينــها،  فيمــااملنظمــات الناشــطة يف جمــال القــانون التجــاري الــدويل وتــشجيع التعــاون  

جلنـة األمـم    ن أنشطة املنظمات األخرى يف جمال القانون التجاري الدويل وموافـاة            استقصاءات ع 
 هبـذه االستقـصاءات، وعقـد اجتماعـات التنـسيق           )األونسيترال (املتحدة للقانون التجاري الدويل   

االجتماعات الدورية للمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص،       على سبيل املثال     (أو املشاركة فيها  
يتعلّـق   فيمـا ، واملـشاركة  )هاي للقانون الـدويل اخلـاص علـى مـستوى رؤسـاء األمانـات          ومؤمتر ال 

مثــل أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    (بــاألمر مــن أعمــال تــضطلع هبــا املنظمــات األخــرى  
باملخــدرات واجلرميــة بــشأن مــسائل الغــش التجــاري واجلوانــب املتــصلة مبكافحــة الفــساد يف          

ــسيترال  وإشــراك) املــشتريات العامــة  ــال   ( منظمــات أخــرى يف عمــل األون إقامــة علــى ســبيل املث
، وإجـراء مـشاورات     والتمـاس تعليقاهتـا   املناسبات املشتركة، وتوزيع االستبيانات على املنظمـات        

 ).مع ممثلي املنظمات
ــسيترال، مبوجــب الفقــرات   تتــواله - التنفيــذ ــة األون  مــن ١٢  و١١  و،)ز(  و)و(  و)أ (٨أمان
ــا اجلــزء  ــثاني ــة  م ــة العام ــرار اجلمعي ــاد )٢١-د (٢٢٠٥ن ق ــده  املع ــشأن بتأكي ــة ب ــرارات الحق  ق

 بشأن التنسيق يف جمـال القـانون التجـاري          ٣٤/١٤٢األونسيترال، وحتديدا قراري اجلمعية العامة      
 .من امليزانية العاديةالتمويل ، ومبوجب السلطة املفّوضة لألونسيترال؛ ٦٢/٦٤  والدويل،
التعــاون مــع اهليئــات املنــشأة مبوجــب   - ملتحــدة لــشؤون الالجــئنيمفوضــية األمــم ا - ٢٧٥

 .معاهدات وتبادل املعلومات معها واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 بـالفقرتني مبوجب النظام األساسي ملفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، مكمَّـال                 - التنفيذ
ــن االســتنتاج  ) ل(  و)ك( ــة   للّج٢٠٠٣ -) ٥٤-د (٩٥م ــة التنفيذي ــة   لن ــراري جلن لمفوضــية وق

 استنادا إىل اإلسـهامات الـيت ّمجعهـا قـسم عمليـات             ،٢٠٠٥/٤٨  و ٢٠٠٥/٤٥حقوق اإلنسان   
مــن املكاتــب امليدانيــة واإلقليميــة، ) شــعبة خــدمات احلمايــة الدوليــة (احلمايــة واملــشورة القانونيــة

 .بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
القيـام، يف إطـار مـشروع     - هد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة        مع - ٢٧٦

، بتحديـد   تنسيق الـربامج البحثيـة الوطنيـة املتعلّقـة بـاألمن أثنـاء األحـداث الكـربى يف أوروبـا                   
العوائق القانونية واملالية اليت حتول دون إقامة تعاون فّعال وشامل يف األنـشطة البحثيـة يف االحتـاد                  

وبـاألخص يف جمــال اإلرهـاب الــدويل وآثـاره علــى     (ألورويب، وإزالـة هـذه العوائــق أينمـا أمكــن   ا
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، مــن خــالل تبــادل املعلومــات، وأفــضل املمارســات، واألنــشطة االســتراتيجية،   )ســيادة القــانون
 . واملبادرات املشتركة، والبحوث عرب الوطنية

عهد األمم املتحدة األقاليمي لبحـوث اجلرميـة   مبوجب املادة الثانية من النظام األساسي مل   - التنفيذ
ــشرطة       ــاألمر، ومكتــب ال ــة ب ــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب املعني ــاون مــع ال ــة، بالتع والعدال

تمويـل مـن املديريـة العامـة للبحـوث يف املفوضـية       ال ؛، واملفوضية األوروبيـة  )اليوروبول (األورويب
 .األوروبية
تعزيــز التعــاون الــدويل  - قــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــةمعهــد األمــم املتحــدة األ - ٢٧٧

النوويـة   وأ  االّتجار غري املـشروع بـاملواد واألسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة واملـشّعة        ملكافحة
 بتحـــسني القـــدرات، وتبـــادل املعلومـــات  واالســـتخدام اإلجرامـــي لتلـــك املـــواد واألســـلحة، 

 يف منطقـة أوروبـا وآسـيا،      على سبيل املثال   (الوطنيةوالتحليالت، وتبادل اخلربات واالستجابات     
 ).البحر الكارييب، وأفريقيا، وجنوب وشرق آسيامنطقة /أمريكا الالتينيةو

مبوجب املادة الثانية من النظام األساسي ملعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحـوث اجلرميـة      - التنفيذ
يف منطقة أوروبـا وآسـيا، واملفوضـية        بيل املثال   على س  (والعدالة، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية    

وبـدعم تقـين مـن      ) األوروبية، واليوروبول، واملركز التابع ملبادرة التعاون يف جنوب شرق أوروبا         
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمـة           (منظمات دولية عّدة  

مـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة          التمويـل   ؛  )اون يف أوروبا  اجلمارك العاملية، ومنظمة األمن والتع    
 .اخلاصةواملنح 
إسـداء املـشورة وتقـدمي املـساعدة      - مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   - ٢٧٨

معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقـة بالترتيبـات        وتطبيق  للدول األعضاء يف جمال استخدام      
يف ذلــك املــساعدة يف مكافحــة اإلرهــاب،  مبــا ســسية والعمليــة للتعــاون الــدويل؛القانونيــة واملؤ

واجلرمية املنظمـة وعـرب الوطنيـة، والفـساد، وغـسل األمـوال، واالّتجـار باملخـدرات واالجتـار غـري                    
املــسؤولني احلكــوميني، واملــشّرعني، والقــضاة، واملــّدعني العــامني، ومــسؤويل    لــصاحل املــشروع؛ 

 . القوانني إنفاذ

املكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ مبوجب           تتواله   - التنفيذ
 ،٦٠/١٧٥ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة        ٥تأكيـده يف الفقـرة      املعـاد   ،  ٤٦/١٥٢قرار اجلمعية العامة    

 ٤  و٢ و ١الفقرات  بتأكيده  املعاد  ،  ١٩٩٦/١٦ومبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
؛ بناء على طلب الـدول األعـضاء؛ بالتعـاون مـع منظمـة األمـن                ٢٠٠٥/٢١ من قرار اجمللس     ٧ و

 ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، واملعاهـد الـيت تتـألف منـها                 ،والتعاون يف أوروبا  
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ة العاديـة واملـوارد   تمويـل مـن امليزانيـ   الشبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛         
 .اخلارجة عن امليزانية

 
 األنشطة املتعلقة بتسوية املنازعات على الصعيد الدويل - ٣ 
 ،احلقائق، واإلجراءات القضائية   األنشطة املتعلقة باملساعي احلميدة، والوساطة، وتقّصي      ١-٣ 

  تسوية املنازعات الدوليةوسائلوغري ذلك من 
ــسياسية  - ٢٧٩ ــشؤون ال ــدويل،      - إدارة ال ــائي ال ــانون اجلن ــدعم يف جمــاالت الق ــدمي ال تق

دعـم جهـود املبعـوث اخلـاص        علـى سـبيل املثـال        (وإقامة العـدل، وقـانون حقـوق اإلنـسان        
 .السلطات القضائيةلصاحل  ؛)لألمني العام املعين باملناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة

 ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠خــة مبوجــب الواليــة املــستمدة مــن الرســالة املؤر  - التنفيــذ
؛ بناء على طلب رئـيس أوغنـدا        )S/2006/930 (املوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام       

 املوجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل          ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٤الوارد يف الرسالة املؤرخة     
  مكتــب الــشؤون القانونيــة؛ بالتنــسيق مــع)S/2004/271 (الــدائم ألوغنــدا لــدى األمــم املتحــدة 

 .ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )مكتب املستشار القانوين(
 : مثلالقيام باملساعي احلميدة واملبادرات الدبلوماسية، - إدارة الشؤون السياسية - ٢٨٠

اخلــاص لعمليــة الــسالم يف الــشرق    األمــم املتحــدة  مكتــب منــسق  قيــام  )أ( 
، ات دبلوماســية لــدى الــسلطات الفلــسطينية واإلســرائيليةمبــساع محيــدة ومبــادراألوســط 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، واالحتـاد األورويب،         (بالتعاون مع بقيـة أعـضاء اجملموعـة الرباعيـة         
ــوارد يف الرســالة      )واالحتــاد الروســي  ــب ال ــى الطل ــاء عل ــسطينية، وإســرائيل؛ بن ــسلطة الفل ، وال

ــة  ــول١٠املؤرخـ ــ/ أيلـ ــام   ١٩٩٩بتمرب سـ ــن األمـــني العـ ــن مـ ــة إىل رئـــيس جملـــس األمـ   املوجهـ
)S/1999/983(؛ 

 عمـوم الـسكّان   لـصاحل    بعثة األمني العام للمـساعي احلميـدة بـشأن قـربص،           )ب( 
، ويتوىل تنفيـذها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس       )القبارصة اليونانيون والقبارصة األتراك  (

ظ الـسالم يف قـربص، والفريـق املعـين بقـربص يف إدارة الـشؤون                البعثة، وقوة األمم املتحدة حلفـ     
شــعبة األمــريكتني وأوروبــا، مببــادرة مــن األمــني العــام وبالتنــسيق مــع إدارة عمليــات  /الــسياسية

يتــصل بقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص، ومــع برنــامج األمــم  فيمــاحفــظ الــسالم 
 مــن قــرار ٧شتركة بــني الطــائفتني، مبوجــب الفقــرة يتــصل باملــشاريع املــ فيمــااملتحــدة اإلمنــائي 
ــن   ــاد ، )١٩٦٤ (١٨٦جملـــس األمـ ــده املعـ ــتأكيـ ــن  ٥  و١الفقرتني بـ ــرار جملـــس األمـ ــن قـ   مـ

 .من ميزانية البعثات السياسية اخلاصةالتمويل ؛ )٢٠٠٦ (١٧٢٨
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تقـدمي الـدعم للقـائمني جبهـود         - )شـعبة أفريقيـا الثانيـة      (إدارة الشؤون الـسياسية    - ٢٨١
املستـشار اخلـاص    علـى سـبيل املثـال        (وساطة للتوّصل لتسويات سلمية للمنازعات الدولية     ال

يف ذلـك صـياغة مـذكرات        مبـا ،  )والوسيط املعين بالرتاع اإلقليمي بني غابون وغينيـا االسـتوائية         
ــاهم ــال    (التفـ ــبيل املثـ ــى سـ ــشترك     علـ ــتغالل مـ ــة اسـ ــشاء منطقـ ــة بإنـ ــاهم املتعلقـ ــذكرة التفـ  مـ

 . ووضع خطط التسوية)) ٢٠٠٤يوليه /متوز ٦(

 ٢٠٠٤ينـاير   /البيـان املوقّـع يف كـانون الثـاين        على سـبيل املثـال       (مبوجب والية حمّددة   - التنفيذ
بــني غــابون وغينيــا االســتوائية باملوافقــة علــى شــروط وســاطة األمــم املتحــدة لتــسوية نـــزاعهما  

 بالتعاون مـع كيانـات      ،)يف ذلك تعيني مستشار خاص ووسيط      مبااإلقليمي بالوسائل السلمية،    
ــم املتحــدة    ــة لألم ــال    (أخــرى تابع ــبيل املث ــى س ــة  عل ــشؤون القانوني ــب ال ــن  ال ؛)مكت ــل م تموي

 .العادية امليزانية
 - ) وحـدة دعـم الوسـاطة      -وحدة ختطـيط الـسياسات       (إدارة الشؤون السياسية   - ٢٨٢

كـا الالتينيـة،    يف أفريقيـا، وأمري   علـى سـبيل املثـال        (إجراء مشاورات إقليميـة بـشأن الوسـاطة       
يف ذلك إجـراء حتلـيالت منهجيـة خلـربات الوسـاطة يف              مبا،  )وأوروبا الوسطى، وآسيا الوسطى   

جمــال دعــم الوســاطة ويف املــسائل احلرجــة املتــصلة    والتــدريب يفكــل منطقــة علــى حــدة،  
 لـصاحل ،  )النظـام االحتـادي والالمركزيـة، والعدالـة االنتقاليـة         على سبيل املثال     (بسيادة القانون 

الوســطاء التــابعني لألمــم املتحــدة وغــري التــابعني هلــا، ومــوظفي املنظمــات األقليميــة، ومــوظفي  
 . األمم املتحدة

 ٦٠/١  و ٥٩/٦ من ميثاق األمم املتحدة وقـراري اجلمعيـة العامـة            ٣٣مبوجب املادة    - التنفيذ
 مـؤمتر القمـة   ، بناء علـى طلـب الـدول األعـضاء يف       ٢٠٠٥بشأن نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       

االحتـاد األفريقـي، ومنظمـة األمـن     علـى سـبيل املثـال        (العاملي، بالتعاون مع املنظمـات اإلقليميـة      
مركـز  علـى سـبيل املثـال        (، والشركاء الوطنيني  )والتعاون يف أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية     

 وأكادمييـة  نوب أفريقيا؛ ومركز جنيف للـسياسات األمنيـة؛  جبتسوية الصراعات يف كيب تاون     
علـى   (وكيانات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة       )Swisspeaceالسويد؛ ومؤسسة   بفولك برنادوت   

 ؛)لألمـني العـام لألمـم املتحـدة       واملمثلـون اخلاصـون      ،إدارة عمليـات حفـظ الـسالم      سبيل املثال   
 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانيةال

 - ) وحـدة دعـم الوسـاطة      -لـسياسات   وحدة ختطـيط ا    (إدارة الشؤون السياسية   - ٢٨٣
تقدمي الدعم التنفيذي لعمليات السالم وغريها من األنـشطة امليدانيـة املـضطلع هبـا ضـمن إطـار                   

يتــصل بعمليــات وضــع الدســاتري، وآليــات العدالــة االنتقاليــة،   فيمــاســيما  ســيادة القــانون، وال
نتخابيــة، وإســداء مــشورة والقطــاع األمــين، وتقاســم الثــروة، وتقاســم الــسلطة، والعمليــات اال 
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، ) يف الـصحراء الغربيــة، ودارفـور، ومشــال أوغنــدا  علــى سـيب املثــال  (اخلـرباء للمــشاريع اجلاريـة  
، وإدارات )فيهـا الوسـاطة    مبـا  (مبعوثي األمم املتحدة وكياناهتا القائمة باملساعي احلميدة      لصاحل  

 تقـوم ية، وأطراف النـزاعات اليت     األمم املتحدة ووكاالهتا الداعمة للوساطة، واملنظمات اإلقليم      
 .  كأطراف ثالثةبأدوارفيها األمم املتحدة أو شركاؤها 

 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة واإلطـار االسـتراتيجي إلدارة الـشؤون        ٣٣مبوجـب املـادة    - التنفيـذ 
 بــشأن نتــائج مــؤمتر القمــة  ٦٠/١  و٥٩/٦هــا يالــسياسية الــذي أقّرتــه اجلمعيــة العامــة يف قرار  

، بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء يف مــؤمتر القمــة العــاملي، بالتعــاون مــع ٢٠٠٥لعــام العــاملي 
علــى ســبيل املثــال  (الــشعب اإلقليميــة، واملمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام، والــشركاء الــوطنيني 

، واملنـسقني املقـيمني، وكيانـات أخـرى تابعـة      )االحتاد األفريقي وغـريه مـن املنظمـات اإلقليميـة     
 ؛)إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        على سبيل املثال     (ةلألمم املتحد 

 .تمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانيةال
 تقدمي املساعدة يف سياق تسوية املنازعات الدولية       - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٢٨٤

ارة عمليـات حفـظ الـسالم    على سبيل املثال يقوم العديد من عمليـات الـسالم الـيت تقودهـا إد         (
بتقدمي املساعدة يف الوساطة بشأن الصراعات ويف تـسوية الـصراعات، ويف العمـل علـى حتقيـق                  

 ). استقرار األوضاع يف سياق الصراعات اليت تترّتب عليها آثار دولية

مبوجب واليات صـادرة عـن جملـس األمـن ختتلـف مـن عمليـة إىل أخـرى؛ بنـاء علـى                    - التنفيذ
لنـزاع، بالتنسيق مع إدارة الشؤون السياسية أو وفقا للـدور القيـادي املُـسند، أو      طلب أطراف ا  

تمويل من ميزانيـات فـرادى      المع البلدان املتأثرة، أو مع اجملتمع الدويل، أو مع شركاء آخرين؛            
أنــشطة  (، أو حــساب دعــم عمليــات حفــظ الــسالم)أنــشطة البعثــات (عمليــات حفــظ الــسالم

 . العادية حسب االقتضاء، أو امليزانية)املقر
يتــّصل   مــافيهــا مبــا القيــام باملــساعي احلميــدة،  - املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام  - ٢٨٥

غينيــا /نيجرييــا، وغــابون/قطــر، والكــامريون/ البحــرينعلــى ســبيل املثــال (بالنـــزاعات اإلقليميــة
 -غينيــا /وغامبيــا، غامبيــا/الــسنغالعلــى ســبيل املثــال  (، والنـــزاعات غــري اإلقليميــة)االســتوائية

والـصراعات  ) إىل نـاورو، والـصراع يف الـشرق األوسـط         املتجهـون   األفغـان   والالجئون  بيساو،  
  وزمبــــابوي،،توغــــو، ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة   علــــى ســــبيل املثــــال    (الداخليــــة
 ).ونيجرييا وميامنار،

 ن أطــراف النـــزاعمــ (بنــاء علــى مبــادرة مــن األمــني العــام أو بنــاء علــى طلــب حمــدد  - التنفيــذ
ــوثني        )خــصوصا ــة األخــرى، واملبع ــسلطات الوطني ــة، وال ــدول املعني ــاء ال ــع رؤس ــسيق م ؛ بالتن

 .اخلاصني، ورئيس حمكمة العدل الدولية
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 بواســطة عمليــة التــسوية القــضائية للمنازعــات الدوليــة، - حمكمــة العــدل الدوليــة - ٢٨٦
 .الدول لصاحلقضائية متماشية والقانون الدويل العام واخلاص، 

ميثــاق األمــم املتحــدة والنظــام األساســي حملكمــة العــدل  الواليــة الــواردة يف مبوجــب  - التنفيــذ
ــادرة مــن الــدول األطــراف يف النظــام األساســي والــدول األطــراف يف املعاهــدات      الدوليــة؛ مبب

مـن ميزانيـة تقّررهـا      التمويـل   الدولية اليت تتضّمن أحكاما خاصة ختّول االختصاص للمحكمـة؛          
 . من النظام األساسي٣٣جلمعية العامة مبوجب املادة ا

 تطبيقـا لإلجـراء املنـصوص عليـه يف املـواد         إصدار الفتاوى،  - حمكمة العدل الدولية   - ٢٨٧
 . الدول واملنظمات الدوليةلصاحل  من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، ٦٨-٦٥

ملتحــدة والنظــام األساســي حملكمــة العــدل ميثــاق األمــم االــواردة يف مبوجــب الواليــة  - التنفيــذ
ــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة، وجملــس األمــن، وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى       الدوليــة؛ بن
ووكاالهتـــا املتخصـــصة إذا أذنـــت هلـــا اجلمعيـــة العامـــة بـــذلك، والـــدول األطـــراف يف النظـــام  

 خاصـــة ختـــّول األساســـي، والـــدول األطـــراف يف املعاهـــدات الدوليـــة الـــيت تتـــضّمن أحكامـــا 
 مــن ٣٣تقّررهــا اجلمعيــة العامــة مبوجــب املــادة   تمويــل مــن ميزانيــةالاالختــصاص للمحكمــة؛ 

 .النظام األساسي
 تقــدمي - )شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ٢٨٨

دة وجهـود وسـاطة يف جمـال        يـ يـضطلع بـه مـن مـساع مح         فيمـا املساعدة التقنية لألمني العام     
 . الدول األعضاءلصاحل ، قانون البحار وشؤون احمليطات

 مـن نـشرة   ٨ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، واملـادة        ٩٩املادة  الواردة يف   مبوجب الوالية    - التنفيذ
؛ بنــاء علــى طلــب  )ST/SGB/2006/12 (األمــني العــام بــشأن تنظــيم مكتــب الــشؤون القانونيــة  

 .تمويل من امليزانية العاديةالة األمني العام؛ األمني العام أو إحدى الدول األعضاء مبوافق
تعّهــد  - )شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ٢٨٩

تيـسريا ملـا يقّدمـه األمـني العـام مـن مـساعدة للـهيئات                 (خدمات إدارة املعلومات اجلغرافية   
يف ذلـك تعّهـد قاعـدة        مبـا  ،اومواصـلة تطويرهـ    )املعنية بتسوية املنازعات بالوسـائل الـسلمية      

للمعلومــات اخلرائطيــة تبــّين خمتلــف ســيناريوهات احلــدود اخلارجيــة للمنــاطق البحريــة؛  بيانــات
 الـــدول، واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واألكـــادمييني،  لـــصاحل

 .واملسؤولني احلكوميني املتخصصني يف شؤون احمليطات وقانون البحار

شـؤون  /موظفو نظم املعلومـات اجلغرافيـة بالتعـاون مـع مـوظفي قـانون البحـار                يتواله   - يذالتنف
احمليطات الذين يتعاملون مع األمور املتصلة بالوالية على املناطق البحرية؛ بالتنسيق مع اهليئـات              
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وغريهـا مـن     (املستفيدة من مساعدة األمني العام يف سياق تسوية املنازعات بالوسـائل الـسلمية            
ــة لكيانــات ا ــة والوطني ــة واملتخصــصة يف علــم اخلــرائط، حــسب   الدولي ــة والتعليمي اهليدروغرافي

؛ مبوجب والية اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار ومـا يتعلـق بـاألمر مـن قـرارات                  )االقتضاء
اجلمعية العامة بشأن احمليطات وقـانون البحـار يف سـياق تـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية؛                   

تمويـل مـن املـوارد      الرة من األمني العام بنـاء علـى طلـب الـدول احلـصول علـى املـساعدة؛                   بادمب
ــة ــات       يف( اخلارجيـ ــسوية املنازعـ ــر يف تـ ــا دور مباشـ ــيت هلـ ــات الـ ــات اهليئـ ــن ميزانيـ ــب مـ الغالـ
 ).السلمية بالوسائل
املـساعدة التقنيـة يف      - )شعبة القانون التجاري الـدويل     (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٩٠
حمكمـة  ) أ (يف ذلك تقـدمي املـساعدة إىل   مبا ال استخدام آليات بديلة يف تسوية املنازعات،     جم

ــة     ــة املـــستندة إىل قواعـــد األونـــسيترال اخلاصـ ــياغة قواعـــدها الداخليـ التحكـــيم الدائمـــة يف صـ
مثــل اللجنــة االستــشارية القانونيــة اآلســيوية  : واملنظمــات اإلقليميــة) ب (بــالتحكيم والتوفيــق،

ــة،األفريق ــة،     ي ــيم اإلقليمي ــز التحك ــشاء مراك ــل إن ــن قبي ــاالت م ــز التحكــيم  ) ج ( يف جم ومراك
اإلقليمية واملؤسـسات املماثلـة يف البلـدان الناميـة يف جمـال صـياغة قواعـدها التحكيميـة وتفـسري            

ومنظمــة الكمنولــث لالتــصاالت يف صــياغة قواعــدها     ) د (نــصوص األونــسيترال وتطبيقهــا،  
احلكومـات، واملنظمـات، والقـضاة واحملكّمـني وغريهـم مـن           لصاحل  ات؛  الداخلية لتسوية املنازع  

 . ممارسي املهن القانونية، وأطراف املعامالت

مــن قــرار اجلمعيــة ثانيــا مــن اجلــزء ) هـــ(  و)د(  و)ج(  و)ب (٨مبوجــب الفقــرات  - التنفيــذ
ب ؛ بنـــاء علـــى طلـــ٦٢/٦٤تأكيـــده بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  املعـــاد ؛)٢١-د (٢٢٠٥العامـــة 

 املنظمات اإلقليمية وغريها مـن املنظمـات، واملؤسـسات الوطنيـة للتحكـيم والتوفيـق؛ بالتنـسيق                
مثـل مركـزي    (األفريقيـة، واملراكـز اإلقليميـة للتحكـيم والتوفيـق      االستشارية القانونية اآلسـيوية   

ــور  ــق، واملنظمــات    )القــاهرة وكواالملب ــة للمــصاحلة والتوفي ، واحلكومــات، واملؤســسات الوطني
تمويـل مـن   ال؛ )مثل حمكمة التحكيم الدائمة ومنظمة الكمنولث لالتـصاالت  (كومية الدولية احل

فيهـــا التربعـــات الــواردة للـــصندوق االســـتئماين لنـــدوات   مبـــا (املــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيــة  
 ).األونسيترال واملشاريع املشتركة مع املؤسسات الراعية األخرى

ــة   - ٢٩١ ــشؤون القانوني ــدويل  شــعبة (مكتــب ال ــانون التجــاري ال ــايري   - ) الق ــداد املع إع
، ومنـها   الدولية يف جمال التسوية الدولية للمنازعات التجارية، أو تيسري إعداد هذه املعايري           

على سبيل املثال القوانني النموذجيـة املتعلقـة بـالتحكيم والتوفيـق التجـاريني الـدوليني، وقواعـد             
بتنظــيم إجــراءات التحكــيم، والتوصــيات اهلادفــة إىل   التحكــيم والتوفيــق، واملــذكرات املتعلّقــة  

يتـصل بـإجراء عمليـات       فيمـا مساعدة املؤسسات التحكيمية وغريها من اهليئات املهتّمة باألمر         
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 والـيت ينـصّب تركيزهـا بالدرجـة األوىل          ،التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال اخلاصـة بـالتحكيم       
فيهــا  مبــا احلكومــات، واملنظمــات لــصاحلدود؛ العــابرة للحــ/الدوليــة علــى املنازعــات التجاريــة 

املؤسسات التحكيميـة، واحملكّمـني وغريهـم مـن ممارسـي املهـن القانونيـة، وأطـراف املعـامالت                   
 . التجارية، والقضاة

 )٢١-د (٢٢٠٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ثانيــا مــن اجلــزء ) ج (٨مبوجــب الفقــرة  - التنفيــذ
ــادة  ( ــضا املـ ــر أيـ ــشرة األمـــني  ٩انظـ ــن نـ ــة    مـ ــشؤون القانونيـ ــيم مكتـــب الـ ــشأن تنظـ ــام بـ  العـ
)ST/SGB/2006/12((               بالتشاور مع فرادى اخلـرباء واملنظمـات املعنيـة الناشـطة يف هـذا اجملـال؛ ،
 .تمويل من امليزانية العاديةال

 االتـصاالت مـع      اسـتمرار  - )مكتب املستشار القانوين   (مكتب الشؤون القانونية   - ٢٩٢
طالع باملــسؤوليات القانونيــة لألمــني العــام مبوجــب النظــام  حمكمــة العــدل الدوليــة واالضــ 

؛ وخباصة التسوية القضائية للمنازعات الدوليـة وتنفيـذ األحكـام القـضائية             األساسي للمحكمة 
يتصل بقـانون املنظمـات الدوليـة، وقـانون حقـوق اإلنـسان، والقـانون اإلنـساين،                  فيماالدولية؛  

احلكومـات  لـصاحل   ري ذلـك مـن القـوانني التعاهديـة؛          وإجراءات تـسوية املنازعـات الدوليـة، وغـ        
 .واألمم املتحدة

؛ بنـاء علـى طلـب       )ST/SGB/2006/12 (نشرة األمني العـام   الوالية الواردة يف    مبوجب   - التنفيذ
التمويـل  مـع إدارة الـشؤون الـسياسية؛     مبـا األمني العام؛ بالتنسيق مع حمكمة العـدل الدوليـة، ور       

 .من امليزانية العادية
التصدي للمسائل املتعلقة بآليات التعاون  -مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  - ٢٩٣

على  (يتصل بسياسات املنافسة يف اتفاقات التجارة احلرة اإلقليمية        فيماوتسوية املنازعات   
سياســات املنافــسة عــام   قــانون وبواســطة فريــق اخلــرباء املخــصص املعــين ب    ســبيل املثــال  

سؤولني احلكوميني، والدبلوماسيني، والقضاة الـوطنيني، واخلـرباء يف جمـال           امللصاحل   ؛)٢٠٠٦
املنافــسة، والوكــاالت املعنيــة باملنافــسة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الناشــطة يف جمــال تــشجيع    

 . املنافسة ومحاية املستهلك؛ مع مراعاة املسائل اليت هتم البلدان الصغرية والنامية بصفة خاصة

 مـن   ١٢؛ مبوجـب الفقـرة      )جلنـة مـشاكل الـسلع األساسـية        (املوظف املـسؤول  ه  يتوال ‐ التنفيذ
القرار الذي اتُّخذ يف مؤمتر األمم املتحـدة اخلـامس السـتعراض مجيـع جوانـب جمموعـة املبـادئ                    
والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف ملكافحة املمارسات التجاريـة التقييديـة يف              

 ؛ وفقـا للواليـات املوكولـة      ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٨املعقودة يف    خلتاميةجلسته العامة ا  
تمويــل مــن ال يف جمــال سياســات املنافــسة؛ )ألونكتــادا (ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة 

 .امليزانية العادية
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دعـم بـرامج تنميـة قـدرات الـشركاء يف التعـاون              - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٢٩٤
؛ لصاحل أجهزة القـضاء وهيئـات       على الصعيد الوطين املشاركني يف تسوية اخلالفات الدولية       

االدعــاء والــشرطة والربملانــات والــوزارات ونظــم اإلصــالحيات الوطنيــة وغريهــا مــن اهليئــات     
 .احلكومية واجلمهور

ملكتــب مــن ِقبــل ا ( إمــا مــن ِقبــل الــشركاء يف التعــاون علــى الــصعيد الــوطين مباشــرة - التنفيــذ
الـذين تـرد أمسـاؤهم     (أو اخلرباء) القطري للربنامج اإلمنائي أو مكتبه اإلقليمي أو مكتبه يف املقر    

؛ وبالتنسيق مع اليونيسيف ومفوضـية حقـوق        )يف قوائم اخلرباء العامليني واإلقليميني املعدَّة سلفا      
ــسالم  اإلنــسان ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وإدارة عمليــات      حفــظ ال

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وصـندوق                  
ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــشترك املعـــين بفـ ــدة املـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــسكان وبرنـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

اإليــدز ومكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف طاجيكــستان ومنظمــة الــصحة  /البــشرية
 ومكتـب   األمـم املتحـدة اإلمنـائي    برنامج؛ وبتوجيهات من مكتب السياسات اإلمنائية يف        العاملية

منــع األزمــات واإلنعــاش، ومــن املستــشارين يف شــؤون العــدل وســيادة القــانون علــى الــصعيد    
اإلقليمي؛ ويف إطار والية الربنامج اإلمنائي العامة، إىل جانب الترتيبـات احملـددة الـيت تتخـذ مـع               

احنـة واحلكومـات الـشريكة؛ وبنـاء علـى طلـب املؤسـسات احلكوميـة أو املؤسـسات             اجلهات امل 
؛ بتمويــل مــن مــوارد الربنــامج اإلمنــائي  )ويف بعــض احلــاالت املنظمــات غــري احلكوميــة  (العامــة

 .األساسية أو الصناديق االستئمانية أو اجلهات املاحنة املتعددة األطراف أو الثنائية
مثـل   التعـاون مـع احملـاكم اإلقليميـة،          -ة لـشؤون الالجـئني      مفوضية األمـم املتحـد     - ٢٩٥

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان وحمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، ال سـيما عـرب                    
تبــادل املعلومــات وتــدريب القــضاة ومــوظفي احملــاكم وتقــدمي أصــدقاء احملــاكم عروضــا أمامهــا 

 .ت صلة بأشخاص معنيني بالقضيةبشأن قرارات فصلت فيها احملكمة سابقا وذا
 عـن طريـق شـعبة خـدمات احلمايـة الدوليـة يف مقـر مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                        - التنفيذ

 .الالجئني، إىل جانب مشاركة املكاتب القطرية املعنية
 

األنـــشطة ذات الـــصلة بتـــوفري الـــدعم املـــادي واللوجـــسيت للـــدول مـــن أجـــل تـــسوية     ٢-٣ 
 الدولية اخلالفات

 دعـم أعمـال جلنـة الكـامريون         -) شـعبة أفريقيـا الثانيـة      (دارة الشؤون الـسياسية   إ - ٢٩٦
/  تـشرين األول ١٠لتنفيذ احلكم الـذي أصـدرته حمكمـة العـدل الدوليـة يف       ونيجرييا املشتركة   

 . بشأن الرتاع احلدودي بني الكامريون ونيجرييا ولرصد تنفيذه٢٠٠٢أكتوبر 
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صادر عــن االجتمــاع الــذي ضــم األمــني العــام ورئيــسي   مبقتــضى الــبالغ النــهائي الــ - التنفيــذ
، الـــذي أنـــشئت مبوجبـــه اللجنـــة )٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٥ (الكـــامريون ونيجرييـــا

مثـل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم          (املشتركة، بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة       
ــة    ــشؤون القانوني ــداين ومكتــب ال ــدعم املي ــل)وإدارة ال ــة املخصــصة   ؛ بتموي ــة العادي  مــن امليزاني

مــن أجــل  (للبعثــات الــسياسية اخلاصــة الــيت تقــوم هبــا إدارة الــشؤون الــسياسية ومــن التربعــات  
 ).عملية ترسيم احلدود

 تــوفري -) شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ٢٩٧
احلاالت اليت ُرفعت أمام احملكمة الدولية املساعدات املالية لتغطية املبالغ اليت أُنفقت ملعاجلة 

لقــانون البحــار، بوصــف الــشعبة مكتــب التنفيــذ املعــين بالــصندوق االســتئماين مــن أجــل     
لــصاحل الــدول مــساعدة الــدول علــى تــسوية اخلالفــات املرفوعــة أمــام احملكمــة املــذكورة؛    

 .األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
؛ بنـاء علـى طلـب اجلمعيـة العامـة          ٥٥/٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٩فقـرة    مبوجب ال  - التنفيذ

 .والدول املهتمة؛ بتمويل من التربعات
 تــوفري -) شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     (مكتــب الــشؤون القانونيــة   - ٢٩٨

عــن طريــق إدارة صــندوق املــساعدات املاليــة لتغطيــة املبــالغ الــيت أُنفقــت لتــسوية اخلالفــات 
اعدات مبوجــب اجلــزء الــسابع مــن االتفــاق املتعلــق بتنفيــذ أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة    املــس

، وذات الــصلة حبفــظ  ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠لقــانون البحــار، الــيت ُوضــعت يف    
ــاطق واألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال؛ وتقــدمي      ــة املن وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخل

بني الـدول األطـراف       ما طية تكاليف اإلجراءات القضائية من أجل تسوية      املساعدات املالية لتغ  
ــذا االتفـــاق     يف االتفـــاق املتعلـــق باألرصـــدة الـــسمكية مـــن خالفـــات يف تفـــسري أو تطبيـــق هـ

ــة ذات     أو ــة أو العاملي ــة أو اإلقليمي األحكــام املتعلقــة بتفــسري أو تطبيــق االتفاقــات دون اإلقليمي
داخلة املناطق واألرصـدة الـسمكية الكـثرية االرحتـال الـيت تـشكل              الصلة باألرصدة السمكية املت   

 . فيها تلك الدول أطرافا؛ لصاحل الدول النامية األطراف يف االتفاق
 مــن اجلــزء الــسابع مــن االتفــاق  ٢٦ واملــادة ٥٨/١٤ مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  - التنفيــذ

 االتفـاق، وبالتعـاون بـني إدارة        املتعلق باألرصدة السمكية، بناء على طلب الدول األطـراف يف         
املقدمـة مـن دول      (الصندوق وأمانة منظمة األغذية والزراعـة؛ وميـول الـصندوق مـن التربعـات             

ومنظمات حكومية دولية ومؤسسات مالية دولية ومؤسسات وطنية ومنظمـات غـري حكوميـة              
 ).وأشخاص طبيعيني واعتباريني
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 لعدالة االنتقاليةاألنشطة ذات الصلة بتسوية الرتاعات وا - ٤ 
األنشطة ذات الصلة بتنفيذ الربامج اليت جتمع بني بناء القدرات وتقدمي املـساعدة الفنيـة     ١-٤ 

أو تــسيري أعمــال املؤســسات واهليئــات الوطنيــة يف حــاالت تــسوية الرتاعــات   /إلنــشاء و
 والعدالة االنتقالية

م اجلنائيـــة الدوليـــة  املـــساعدة يف إنـــشاء احملـــاك-إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم  - ٢٩٩
واملختلطة ويف عمليات التشاور بشأن العدالة االنتقالية، وعمليات كشف احلقيقة وحتقيـق       

 .بعد انتهاء الرتاعاتاملصاحلة، ومحاية الشهود والضحايا وبرامج التعويضات 
مكتـب  /مثل عملية األمم املتحـدة يف بورونـدي        ( من ِقبل عمليات حفظ سالم حمددة      - التنفيذ
ــ ــل يف بورونـــدي األمـ ــدة املتكامـ ــرها) م املتحـ ــشؤون   (وخمتلـــف عناصـ ــسان، والـ ــوق اإلنـ حقـ

، وفقا لوالية كـل منـها وللظـروف الـسائدة يف البلـد، وبالتعـاون         )السياسية، ومسؤولو البعثات  
مثــل مكتــب الــشؤون القانونيــة ومفوضــية حقــوق  (مــع وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة

 . بعثات حفظ السالم وتربعات من اجلهات املاحنة؛ بتمويل من ميزانيات)اإلنسان
 دعــم آليــات العدالــة االنتقاليــة -احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة  - ٣٠٠

ــالتحقيق يف جــرائم     الوطنيــة ، ال ســيما عــرب التنــسيق مــع الــسلطات الوطنيــة واللجــان املعنيــة ب
، )حــدة واملنظمــات غــري احلكوميــةالــسفارات ووكــاالت األمــم املت (احلــرب وكيانــات أخــرى
 يف جماالت من بينها مؤازرة جهودهم ملعرفة مكان وجـود الفـارين            (وتقدمي الدعم إىل احملققني   

واملساعدة والدعم إلنـشاء املؤسـسات الالزمـة ملقاضـاة املـشبوهني بارتكـاب              ) من وجه العدالة  
ــسيق و     ــهم، وتن ــدويل وحماكمت ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات جــسيمة للق ــراقبني   انت دعــم أعمــال امل

ــذين ــات         الـ ــهاء الرتاعـ ــد انتـ ــرب، بعـ ــرائم احلـ ــعيد جـ ــى صـ ــستجدات علـ ــد املـ ــون رصـ  يتولـ
 ).السابقة يوغوسالفيا(

 من ِقبل مكاتب االتصال التابعة للمحكمـة يف بلغـراد وسـاراييفو وزغـرب وبريـشتينا             - التنفيذ
تحـدة ومـذكرة التفـاهم      وسكوبيي وبانيالوكا، وذلك عمال بالفصل السابع من ميثاق األمـم امل          

ــسابقة وحكومــة البوســنة     ١٩٩٤املربمــة يف عــام   ــة ليوغــسالفيا ال ــة الدولي  بــني احملكمــة اجلنائي
ُيعـرف باسـم     ما وهو (واهلرسك واالتفاق اإلطاري العام للسلم يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته        

مويـل مـن التربعـات      ، مببادرة من مكتب املدعي العـام؛ بت       )، املرفق S/1995/999 ()اتفاق السالم 
 .الواردة من الدول األعضاء ومن امليزانية العادية

يف  تقدمي الدعم الشامل إىل نظم العدالة االنتقالية -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ٣٠١
بلدان شىت، ال سيما عرب توفري املساعدة الفنية آلليات التمويـل وغـري ذلـك مـن أشـكال الـدعم             

يف ذلك املـساعدة علـى       مباالقدرات، والدعم املايل ودعم تنفيذ املشاريع،       العملية، ودعم تنمية    
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إعــداد التــشريعات واخلطــط االســتراتيجية والــسياسات الوطنيــة، وتــدريب القــضاة واملــوظفني    
القضائيني يف جمال مهنتـهم، وإنـشاء نظـم إعـالم للتعريـف بعمليـات العدالـة االنتقاليـة، وتيـسري               

كوميــة يف جمــال العدالــة االنتقاليــة، والــدعوة العتمــاد ُنهــج شــاملة  مــشاركة املنظمــات غــري احل
مثــل  (تأخــذ الرتاعــات يف االعتبــار، والســتحداث أدوات حمــددة األهــداف للمرحلــة االنتقاليــة 

) املبادئ التوجيهية للمنظمات غري احلكومية أو أدوات شاملة، بشأن التدقيق على سـبيل املثـال              
 :لى ذلكيلي أمثلة ع  ماويف. وللتوعية
منــذ  (تنميــة قــدرات املــوظفني القــضائيني املعنــيني بعمليــة غاكاكــا يف روانــدا   )أ( 

ــرة جــرائم احلــرب التابعــة حملكمــة البوســنة واهلرســك    ) ٢٠٠٣ عــام منــذ  (وقــدرات قــضاة دائ
 ؛)٢٠٠٥ عام

 تنمية قدرات حماكم غاكاكا يف رواندا؛ )ب( 
 ليــشيت عــرب عمليــة   -تيمــور دعــم جلنــة االســتقبال واحلقيقــة واملــصاحلة يف      )ج( 

 املصاحلة بني خمتلف الفئات؛
تيسري إجراء عملية تشاورية مع أصـحاب املـصلحة احمللـيني واخلـرباء الـدوليني                )د( 

ــاطق وســائر اجلهــات مــن أجــل مراجعــة املنــهجيات املتبعــة لتحقيــق       ومنــسقي األنــشطة يف املن
 يف سرياليون؛املصاحلة، وذلك يف سياق إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة 

ــدعم والعمــل يف اجملــالني الفــين واإلداري للمــسامهة يف نقــل التربعــات مــن      )هـ(  ال
 اجلهات املاحنة للجنة احلقيقة واملصاحلة يف بريو؛

تنظيم برنامج بشأن تعزيز سيادة القـانون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة                  )و( 
 الة املايا التقليدية يف غواتيماال؛من أجل تيسري عملية تطبيق القانون العريف أي عد

مــساعدة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وتيــسري املــشاورات لوضــع سياســات      )ز( 
 خاصة بالعدالة االنتقالية يف العراق؛

 :مبادرات جديدة
دعـــم مـــوظفي قلـــم حمكمـــة البوســـنة واهلرســـك املعنـــيني جبـــرائم احلـــرب          )ح( 
 املنظمة؛ واجلرمية
 ة االنتقالية يف صربيا واجلبل األسود؛حتليل حالة العدال )ط( 
ــدها     )ي(  ــا وتزويـ ــائق واملـــصاحلة يف ليربيـ ــة تقـــصي احلقـ ــشاء جلنـ ــة إنـ ــم عمليـ دعـ
 الفين؛ بالدعم
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 .دعم عملية العدالة االنتقالية يف بوروندي وتنسيقها )ك( 
كتـب  من ِقبل املكاتب القطرية والفريق املعين بإصـالح قطـاعي األمـن والعـدل التـابع مل               . التنفيذ

ــع األزمــات واإلنعــاش يف   ــامجمن ــل املتعــدد    األمــم املتحــدة اإلمنــائي برن ، مبوجــب إطــار التموي
 السنوات، وبناء على طلب البلدان الشريكة وبالتنسيق مع كيانات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة        

اجلهـات   (وشركاء من خارج األمم املتحـدة     ) مثل مفوضية شؤون الالجئني والبعثات امليدانية     (
احنة واملنظمات غري احلكومية ومعاهد األحباث، مثل املركز الدويل للعدالـة االنتقاليـة ومعهـد               امل

الواليـــات املتحـــدة املعـــين بالـــسالم وأكادمييـــة الـــسالم الدوليـــة واملعهـــد الـــدويل للدميقراطيـــة   
رد ؛ بتمويل من مـوا    )واملساعدة االنتخابية وكلية فلتشر للقانون والدبلوماسية يف جامعة تافتس        

الربنـامج اإلمنـائي األساسـية أو مـن الـصناديق االسـتئمانية، أو مـن التربعـات الـواردة مـن سـائر            
 .اجلهات املاحنة املتعددة األطراف أو الثنائية

 تقــدمي املــساعدة الفنيــة آلليــات ســيادة القــانون والعدالــة االنتقاليــة -اليونيــسيف  - ٣٠٢
)  العـاملني يف احملكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني         ال سيما عرب تدريب احملققـني      (ولبناء القدرات 

، وذلـك يف سـياق برنـامج    للنظر يف اجلرائم املرتكبة ضـد األطفـال أثنـاء الرتاعـات املـسلحة         
 .األطفال والعدالة االنتقالية

 ليـشيت   -أوغندا وبورونـدي وبـريو وتيمـور         يف(  من ِقبل مكاتب اليونيسيف القطرية     - التنفيذ
بالتعـاون  ) الدميقراطية وجنوب أفريقيا وسرياليون وغواتيماال وليربيا ونيبـال       ومجهورية الكونغو   

مع السلطات الوطنية واجملتمع املدين، وبدعم من مقر اليونيـسيف ومركـز إينوتـشنيت لألحبـاث،        
يتفق مع والية اليونيسيف املتمثلة يف املـساعدة علـى تطبيـق اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف العـامل                      مبا

 .املشاريع، حبسب البلد، إما من امليزانية العادية أو من موارد من خارج امليزانيةأمجع؛ ومتول 
 تنفيـذ بـرامج لـدعم مـشاركة النـساء يف            -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       - ٣٠٣

أفغانستان وأوغنـدا    يف( بناء السالم وللحيلولة دون ارتكاب العنف اجلنسي أثناء الرتاعات        
، وبعد انتهائها، عـرب حتديـد أشـكال مـن بنـاء الـسالم               )واندا وليربيا وهاييت   ليشيت ور  -وتيمور  

وتوطيده ودعمها إىل جانب الكـشف عـن ردود فعـل اجملتمعـات احملليـة علـى االعتـداءات الـيت            
مـن   (تستهدف املرأة، وممارسة الـضغط إقليميـا وعامليـا علـى صـناع القـرارات ورصـد أعمـاهلم                  

؛ ودعـم   )فاوضات السالم ورؤسـاء الـدول والـسلطات التقليديـة         بينهم األطراف املشاركة يف م    
إصالح السياسات حبيـث تراعـي احتياجـات املـرأة، وإشـراف الـسكان احمللـيني يف هـذا اجملـال،                     
وتــدابري املــشاركة يف حفــظ األمــن، وحــصول املــرأة علــى خــدمات القــضاء، وتكييــف آليــات   

لية، وتيـسري مـشاركة املـرأة يف منتـديات صـنع      غري الرمسي لتستويف املعايري الدو    /العدل التقليدي 
القرار املتعلق باحلوكمـة والتنميـة، واملناصـرة احملـددة األهـداف لتنفيـذ سياسـات وبـرامج فعالـة                    



A/63/64
 

122 08-26874 
 

على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛ وذلـك دعمـا للنـساء ضـحايا العنـف اجلنـسي والعنـف                   
) لداخليـــة وشـــؤون املـــرأةالعـــدل وا (الـــذي يـــستهدفهن بـــسبب نـــوع جنـــسهن، والـــوزارات

ونقابـــات احملـــامني واملنظمـــات املعنيـــة بتنميـــة قـــدرات املـــرأة ورابطـــات احملاميـــات   والـــشرطة
 .وشبكات السالم النسائية

 من ِقبل املكاتب القطريـة واإلقليميـة التابعـة لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                    - التنفيذ
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ر التمويل املتعـدد الـسنوات للفتـرة     من إطا  ٢ومن ِقبل مقره، يف إطار النتيجة       

)DP/2004/5.( 
 الدعوة إىل متكني املرأة يف عملية العدالة        -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       - ٣٠٤

لضمان تفعيل مجيع حقـوق اإلنـسان للمـرأة لـدى تنفيـذ توصـيات جلنـة            ) املغرب يف( االنتقالية
 االجتماعيــة وبــرامج مــنح -نفيــذ بــرامج للتنميــة االقتــصادية احلقيقــة واملــصاحلة املغربيــة، عــرب ت

ــائق، وبنــــاء القــــدرات   ) لقطــــاعي األمــــن والعــــدل  (التعويــــضات، وإعــــداد األحبــــاث والوثــ
أصـحاب املـصلحة علــى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، ودعــم عقـد مـؤمتر إقليمـي بــشأن          وتوعيـة 
 .املسألة هذه
 ٢يف إطـار النتيجـة      ) لـشمال أفريقيـا    (تابع للصندوق  من ِقبل املكتب دون اإلقليمي ال      - التنفيذ

، بالتعاون مـع اجمللـس      )DP/2004/5 (٢٠٠٧-٢٠٠٤من إطار التمويل املتعدد السنوات للفترة       
االستشاري حلقوق اإلنـسان يف املغـرب وبالـشراكة مـع منظمـات غـري حكوميـة حمليـة وخـرباء               

ســائر أصــحاب املــصلحة علــى الــصعيدين  يف مــسأليت العدالــة االنتقاليــة واملــرأة، بالتنــسيق مــع   
 .الوطين والدويل

 
 األنشطة ذات الصلة بإنشاء احملاكم اجلنائية الدولية واملختلطة وتسيري أعماهلا ٢-٤ 

 تقــدمي الــدعم الــسياسي أو الفــين أو اللوجــسيت  -إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  - ٣٠٥
تقدمي الـدعم إىل احملكمـة   : سبيل املثال على  األمين إلنشاء احملاكم اجلنائية وتسيري أعماهلا،        أو

اجلنائيــة الدوليــة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة واحملكمــة اخلاصــة لــسرياليون    
وآلييت العدالة االنتقاليتني اللتني ُينظر حاليا يف إنـشائهما يف بورونـدي؛ وتعـيني قـضاة ومـدعني                  

  كوســـوفو، بعثـــة اإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفوعـــامني دولـــيني يف اجلهـــاز القـــضائي احمللـــي يف 
؛ وتــوفري قــضاة ومــدعني عــامني وحمــامي دفــاع دولــيني يف   )األمــم املتحــدة يف كوســوفو بعثــة(

 . ليشيت-تيمور 
ــذ ــة وخمتلــف عناصــرها    - التنفي ــسالم املعني ــات ال ــل عملي ــشؤون   ( مــن ِقب ــسان وال حقــوق اإلن

ليت يسندها إليه جملس األمـن، بالتعـاون مـع    ، كل مبوجب الوالية ا   )السياسية ومسؤولو البعثات  
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مكتب الشؤون السياسية ومفوضية شؤون الالجئني؛ بتمويل من ميزانية كل من بعثات حفـظ              
 .السالم والتربعات الواردة من اجلهات املاحنة

 نقل األشخاص الذين دانتهم احملكمة إىل حماكم -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  - ٣٠٦
 .، بعد انتهاء الرتاعكمتهموطنية حملا
ــذ ــات        - التنفي ــد اإلثب ــة وقواع ــد اإلجرائي ــة، مبوجــب القواع ــام للمحكم ــدعي الع ــل امل ــن ِقب  م

، ))٢٠٠٤ (١٥٣٤قــرار جملــس األمــن  (واســتراتيجيات إجنــاز األعمــال الــيت تعتمــدها احملكمــة
 .لتربعاتبالتنسيق مع املنظمات أو احلكومات املعنية؛ بتمويل من امليزانية العادية وا

ــسابقة     - ٣٠٧ ــة ليوغوســالفيا ال ــة الدولي ــرة خاصــة حملاكمــة   -احملكمــة اجلنائي ــشاء دائ  إن
مرتكيب جرائم احلرب داخل حمكمة البوسنة واهلرسك العامـة، وتزويـد احملكمـة باملـساعدة       

مـشاركة مكتـب املـدعي العـام يف سـن       : يلـي   ما ، بعد انتهاء الرتاع، ال سيما عرب      وبناء قدراهتا 
يعات وإنـشاء إطـار مـن التعـاون القـضائي يف املنطقـة؛ واملـساعدة يف اإلجـراءات اجلنائيـة                     التشر

الوطنيـة ورصـدها؛ وعقـد حلقـات تـدريب للقـضاة واملـدعني العـامني الـوطنيني؛ وإنـشاء إطـار            
مـن أجـل نقـل احملاكمـة املتعلقـة بقـضايا       )  مكررا مـن نظـام احملكمـة       ١١ مبوجب املادة     (قانوين

 .كم وطنية، وتنفيذ هذا اإلطار؛ والتعاون املتبادل مع القضاة الوطنينيخفيفة إىل حما
، وبالتعـاون مـع     )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و )٢٠٠٣ (١٥٠٣ مبوجب قراري جملـس األمـن        - التنفيذ

منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي وبرنـامج األمـم         (منظمات دولية وإقليمية أخرى   
، ممولــة مــن التربعــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء ومــن )ثــالاملتحــدة اإلمنــائي، علــى ســبيل امل

 .امليزانية العادية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 املساعدة يف إنشاء احملاكم -) مكتب املستشار القانوين (مكتب الشؤون القانونية - ٣٠٨

صـياغة  : يلـي   مـا   سـيما عـرب    ، ال اجلنائية الدوليـة واملختلطـة وتزويـدها بالـدعم فـور إنـشائها            
ــة       ــة ليوغوســالفيا واحملكمــة اجلنائي ــة الدولي تقــارير األمــني العــام املتعلقــة بإنــشاء احملكمــة اجلنائي
الدوليــة لروانــدا؛ وصــياغة نظامهمــا األساســي؛ ووضــع الترتيبــات العمليــة لتــسيري األعمــال يف   

اق املتعلــق باحملكمــة اخلاصــة   بدايتــها يف احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة واملختلطــة؛ وصــياغة االتفــ      
لسرياليون ونظامها األساسـي والتفـاوض بـشأهنما؛ ومتثيـل األمـني العـام يف جلنـة اإلدارة التابعـة                    

؛ وصياغة اتفاق بني األمـم املتحـدة        ) من االتفاق  ٧مبوجب املادة    (للمحكمة اخلاصة لسرياليون  
نون الكمبودي ملـرتكيب اجلـرائم      واحلكومة امللكية يف كمبوديا بشأن إجراء حماكمة مبوجب القا        

خــالل عهــد كمبوتــشيا الدميقراطيــة، والتفــاوض بــشأنه وإبرامــه؛ وإعــداد تقــارير األمــني العــام   
ووضع الترتيبات إلنشاء احملكمة اخلاصة للبنـان؛ وإجـراء مفاوضـات مـع األطـراف البورونديـة                 

 .بشأن تشكيل جلنة قضائية دولية للتحقيق يف بوروندي
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ــذ ــة     مبوجــ- التنفي ــشؤون القانوني ــشأن مكتــب ال ــام ب ــشرة األمــني الع ) ST/SGB/2006/1 (ب ن
علــى طلـب الدولــة العـضو املعنيــة أو اجلمعيـة العــام أو جملـس األمــن؛ بتمويـل مــن امليزانيــة       بنـاء 

 .العادية والتربعات
 تقـدمي مقترحـات   - اع املـسلح  رتمكتب املمثل اخلاص لألمـني العـام لألطفـال والـ           - ٣٠٩

، ال سيما عرب تشكيل جمموعات نقاش       احملكمة اخلاصة لسرياليون ومناقشته   بشأن اختصاص   
ــال دون      ــد األطفـ ــة يف جتنيـ ــة احلـــرب املتمثلـ ــة جرميـ ــذه احملكمـ ــة تـــضمني اختـــصاص هـ لكفالـ

ــا يف     ســن اخلامــسة عــشرة يف القــوات أو اجملموعــات املــسلحة أو اســتخدامهم للمــشاركة فعلي
 .أعمال القتال

 .يونيسيف ومنظمات غري حكومية بالتعاون مع ال- التنفيذ
 

عمليـات   (األنشطة ذات الصلة بإنشاء آليات العدالة االنتقالية األخرى وتـسيري أعماهلـا            ٣-٤ 
التشاور، وعمليات معرفة احلقيقة واملصاحلة، وتقـصي احلقـائق وجلـان التحقيـق وبـرامج               

 )محاية الضحايا والتعويضات
حقيقــات يف االعتــداءات اإلرهابيــة وتقــدمي  إجــراء الت-إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٣١٠

 املــساعدة الفنيــة إىل الــسلطات اللبنانيــة يف التحقيقــات الــيت جتريهــا يف هــذه االعتــداءات    
 ).لبنان يف(

 لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحـدة        من ِقبل شعبة التحقيقات التابعة ل      - التنفيذ
 ١٦٣٦  و )٢٠٠٥ (١٥٩٥ األمـن مبوجـب قراراتـه        بإشراف رئيس اللجنة ورصـد مـن جملـس        

، بنــــاء علــــى طلــــب )٢٠٠٧ (١٧٤٨  و)٢٠٠٦ (١٦٨٦  و)٢٠٠٥ (١٦٤٤  و)٢٠٠٥(
إدارة الـدعم امليـداين    (الـسلطات الوطنيـة، وبالتعـاون مـع كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة         
م املتحـدة االقتـصادية     ومكتب الشؤون القانونية وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وجلنـة األمـ            

؛ بتمويـل   )واالجتماعية لغرب آسيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنسق اخلاص املعين بلبنان          
 .من امليزانية العادية

  تنظــيم اللجــان الدوليــة-) شــعبة األمــريكتني وأوروبــا (إدارة الــشؤون الــسياسية - ٣١١
كضحايا  (لصاحل السكان ؛  )يف غواتيماال مثل اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب        (

 ).من حيث التدريب الذي تلقوه (واملتخصصني العاملني يف قطاع العدل) حمتملني
  مبوجب االتفاق الشامل بشأن حقوق اإلنـسان امللحـق باتفاقـات الـسالم الغواتيماليـة            ‐التنفيذ  

ى طلـب الدولـة     ؛ بناء عل  ٥٨/٢٣٩  و ٥٨/٢٣٨وقراري اجلمعية العامة    ) ١٩٩٤مارس  /آذار(
العـــضو؛ وبالتنـــسيق مـــع مفوضـــية شـــؤون حقـــوق اإلنـــسان ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  
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ــصندوق       ــل مــن ال ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف غواتيمــاال؛ بتموي باملخــدرات واجلرميــة وبرن
 . وبرنامج أمريكا الالتينيةOpen Society Instituteاالستئماين لإلجراءات الوقائية ومعهد 

ــسياسية  - ٣١٢ ــشؤون ال ــا األوىل  (إدارة ال ــيم -) شــعبة أفريقي ــات التقي ــشاركة يف بعث   امل
، بغرض إنـشاء آليـة ثنائيـة مكونـة          ) على سبيل املثال   ٢٠٠٦  و ٢٠٠٤بوروندي يف عامي     يف(

بعــد ) دائــرة خاصــة (وآليــة مــساءلة غــري قــضائية) جلنــة حقيقــة (آليــة مــساءلة غــري قــضائية مــن
 .الرتاع انتهاء

، وبالتعـاون مــع  )٢٠٠٦ (١٧١٩  و)٢٠٠٥ (١٦٠٦ عمـال بقـراري جملــس األمـن    - التنفيـذ 
 .مكتب الشؤون القانونية ومفوضية شؤون حقوق اإلنسان وجلنة بناء السالم

 تقدمي الـدعم لعمليـات املـصاحلة        -) شعبة أفريقيا الثانية   (إدارة الشؤون السياسية   - ٣١٣
عرب إيفـاد بعثـات رفيعـة املـستوى إىل     ) يل املثال مجهورية أفريقيا الوسطى، على سب     يف( الوطنية

 .البلد املعين أثناء الرتاع
مكتب األمـم املتحـدة لـدعم توطيـد الـسالم يف مجهوريـة               ( بالتعاون مع البعثة امليدانية    - التنفيذ

 .،بتمويل من امليزانية العادية)، على سبيل املثالأفريقيا الوسطى
 -)  وحـدة دعـم الوسـاطة      -ختطـيط الـسياسات     وحدة   (إدارة الشؤون السياسية   - ٣١٤

تقــدمي الــدعم مــن أجــل وضــع مبــادرات للحيلولــة دون نــشوب الرتاعــات وتنفيــذها علــى 
 بيساو وموريتانيـا ونيجرييـا وكينيـا، علـى          -إكوادور وغانا وغيانا وغينيا      يف( الصعيد الوطين 

ــال  ــة األخــرى ) ســبيل املث ــشطة الوقاي ــابوي وغام  يف( وألن ــنغالديش وزمب ــا وســري النكــا  ب بي
يف جمـاالت إدارة الرتاعـات، وإعـداد    ) والسودان وسرياليون وليسوتو واليمن، على سبيل املثـال    
بغـرض  ) ال سيما بشأن التـشريعات     (الربامج وتنسيقها، وتشجيع احلوار بني أصحاب املصلحة      

سات احليلولة دون نـشوب أعمـال عنـف أثنـاء االنتخابـات، واحلـوار واملـصاحلة، لـصاحل املؤسـ                   
 .الوطنية والسكان

 عرب الربنـامج املـشترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وإدارة الـشؤون الـسياسية                     - التنفيذ
 ٥٥/٢٨١املتعلق ببناء القدرات الوطنية ملنع نشوب الرتاعات، مبوجب قرارات اجلمعية العامـة             

وقـرار جملـس األمـن    ) ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام        (٦٠/١  و ٥٧/٣٣٧ و
 ، وبالتنسيق مع املراكز اإلقليمية املعنية وكيانات أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة     )٢٠٠١ (١٣٦٦

ــة، علــى ســبيل     ( ــة واليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العاملي ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت إدارة ال
 ).املثال
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 والتــشاور  التوســط- )١٤( مفوضــية حقــوق اإلنــسان-إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٣١٥
يف ســياق املــصاحلة وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني بعــد واحليلولــة دون نــشوب الرتاعــات 

 ).طاجيكستان، على سبيل املثال يف( انتهاء الرتاع
مكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الـــسالم يف  ( مـــن ِقبـــل املكتـــب امليـــداين املعـــين- التنفيـــذ

 ).وزارة الداخلية (ق مع السلطات الوطنية، وبالتنسي)، على سبيل املثالطاجيكستان

 املــساعدة علــى إنــشاء احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة   -إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   - ٣١٦
واملختلطة وعلى تسيري أعماهلا؛ وتوفري قضاة ومدعني عامني وحمامي دفـاع دولـيني للعمـل               

السالم؛ وتقدمي املساعدة يف اجلهاز القضائي للبلدان املضيفة اليت تنفذ فيها عمليات حلفظ       
الدولية يف عمليات التشاور بشأن العدالة االنتقالية، وعمليـات احلقيقـة وحتقيـق املـصاحلة،               

 . أعاله٢٩٩انظر الفقرة : بعد انتهاء الرتاعومحاية الشهود والضحايا وبرامج التعويضات 
 قـة واملـصاحلة    املـساعدة علـى إنـشاء جلـان احلقي         -املكتب التنفيـذي لألمـني العـام         - ٣١٧

 ).مجهورية الكونغو الدميقراطية وغانا، على سبيل املثال يف(
)  أعـاله  ٢٨٥انظـر الفقـرة      ( بناء على مبادرة من األمني العام أو أي طلب حمدد آخر           - التنفيذ

) حالة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة      يف( أو مبوجب أي والية مسندة من جلنة حقوق اإلنسان        
 ).لة غاناحا يف( وجملس األمن

 تقيــيم العناصــر املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف عمليــات  -مفوضــية حقــوق اإلنــسان  - ٣١٨
، حفظ السالم وختطيط عملياهتا، ال سيما يف جمايل العدالة االنتقالية ورصد حقوق اإلنسان        

) ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران  يف( دارفـور  (عرب مشاركة بعثات التقييم الفنية املشتركة بني اإلدارات       
مـارس  /آذار يف( والـصومال ) ٢٠٠٧فربايـر   / وشـباط  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  يف( دوتشا

 ).، على سبيل املثال)٢٠٠٧أبريل /نيسان يف( وكوت ديفوار) ٢٠٠٧
 . مبوجب والية من جملس األمن- التنفيذ
 تقـدمي املـساعدة والـدعم يف عمليـات إنـشاء اآلليـات              -مفوضية حقوق اإلنـسان      - ٣١٩

 :يلي أمثلة على ذلك  ماويفة االنتقالية ويف نشاط هذه اآلليات، الوطنية للعدال
ــة احلقيقــة      )أ(  تنظــيم حلقــة عمــل تفــضي إىل صــياغة القــانون املتعلــق بإنــشاء جلن

واملصاحلة الليربية، استنادا إىل مشاورات جتري مسبقا مع املنظمـات الـشعبية يف مخـسة بلـدان،                 
ات املناســبة ومــشاركة قــسم حقــوق اإلنــسان   ومث ممارســة الــضغط مــن أجــل اعتمــاد التــشريع  

__________ 
 . مفوضية حقوق اإلنسان عن النشاط نفسه-إدارة الشؤون السياسية  أبلغت  )١٤( 
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واحلماية يف فريق عامل يتم تشكيله ليتوىل التنفيذ، بالتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           
واملنظمات غـري احلكوميـة وبـدعم فـين مـن املركـز الـدويل للعدالـة االنتقاليـة ومؤسـسة حقـوق                       

 اإلنسان اليت تتخذ من جنوب أفريقيا مركزا هلا؛
دعــم البعثــات املــشتركة الــيت يــضطلع هبــا املكلفــون مبهــام يف لبنــان وإســرائيل   )ب( 
البعثة الرفيعة املستوى املعنية بدارفور اليت أنشأها جملس حقوق اإلنـسان يف              (السودان/ودارفور

 وفريق اخلرباء املعين بـدارفور التـابع لألمـم املتحـدة الـذي ُشـكّل مبوجـب                  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عام  
 ؛)S-4/101 اإلنسان قرار جملس حقوق

 إسداء املشورة بشأن آليات العدالة االنتقالية يف كولومبيا؛ )ج( 
إســداء املــشورة إىل أصــحاب املــصلحة املــشاركني يف مفاوضــات الــسالم يف     )د( 

أوغندا بـشأن مـسأليت املـساءلة واملـصاحلة مبوجـب القـانون الـدويل، ال سـيما عـرب إعـداد ورقـة                        
 العدالة االنتقالية ودراسة عن ماهية العدالة االنتقالية؛تعرض اخليارات املتعلقة ب

دعــم جلــان احلقيقــة واملــصاحلة واهليئــات األخــرى املعنيــة بتقــصي احلقــائق يف     )هـ( 
  ليشيت ومجهورية أفريقيا الوسطى وليربيا ونيبال؛-تيمور 

 البعثـة الرفيعـة    (دعم بعثات تقصي احلقائق اليت أوفدها جملس حقوق اإلنـسان          )و( 
املستوى لتقصي احلقائق، املوفدة إىل بيت حانون يف األراضي الفلسطينية احملتلة وجلنة التحقيـق              

 ؛)يف لبنان، على سبيل املثال
 بعثات تقييم جنائية يف ليربيا وأفغانستان؛ )ز( 
مساعدة حكومة سرياليون على تنفيذ التوصـيات الـضرورية الـيت تقـدمت هبـا                 )ح( 

عقـد   (ال سيما عرب تقدمي اخلدمات االستـشارية إىل الـسلطات الوطنيـة            (جلنة احلقيقة واملصاحلة  
ــال        ــى ســبيل املث ــة، عل ــايري الدولي ــشأن املع ــشورة ب ــضغط وإســداء امل ، )اجتماعــات وممارســة ال

الـــوزارات والوكـــاالت احلكوميـــة واملنظمـــات غـــري  (وتـــدريب الـــسلطات الوطنيـــة وتوعيتـــها
ال سـيما عـرب املـساعدة علـى          (الرتاعـات األهليـة   وبرنامج التعويـضات علـى ضـحايا        ) احلكومية

إنشاء الصندوق االسـتئماين لـضحايا احلـروب وعـرب رصـده وتـسيري عملياتـه، واملـساعدة علـى                    
 )).تأمني األموال الالزمة لدفع التعويضات وللتدريب والتوعية

ندة إىل   مـن ِقبـل البعثـات القطريـة حيـث يناسـب األمـر، مبوجـب الواليـة العامـة املـس                      - التنفيذ
ــات حمــددة    ــسان أو والي ــسان  (مفوضــية شــؤون حقــوق اإلن ــة حقــوق اإلن جملــس حقــوق  /جلن

الـسودان؛ واالتفـاق املـربم مـع حكومـة نيبـال، علـى سـبيل                /اإلنسان للبنـان وإسـرائيل ودارفـور      
، وبالتنــسيق مــع الــسلطات الوطنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة والكيانــات املعنيــة )املثــال
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 ألمم املتحدة وغري التابعة هلا؛ بتمويـل مـن امليزانيـة العاديـة ومـوارد مـن خـارج امليزانيـة                   التابعة ل 
مثال، تتوىل التمويل يف أوغندا وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة؛ ويف سـرياليون                 (

 ).حكومةُ سرياليون وصندوق بناء السالم التابع لألمم املتحدة
 تقدمي الدعم لتشكيل جلان التحقيق الوطنية والدوليـة         -سان  مفوضية حقوق اإلن   - ٣٢٠

 :يلي  ماعلى سبيل املثال، عربوتسيري أعماهلا، 
ــة       )أ(  ــشاء جلــان احلقيق ــذ جمموعــة مــن األعمــال التحــضريية مــن أجــل إن تنفي

، تـشمل تـوفري املـوارد       واملصاحلة وغريها من آليـات تقـصي احلقـائق بـشأن حقـوق اإلنـسان              
 ية واملادية؛البشرية واملال

دعـــم اللجـــان الوطنيـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان  )ب( 
والقانون اإلنساين ورصد أعماهلا، بغرض كفالة التقيـد باملعـايري ذات الـصلة بإقامـة العـدل                 

 ؛ لصاحل الدول األعضاء وضحايا االنتهاكات؛وإنفاذ القانون
للتحقيـق يف انتـهاكات القـانون الـدويل         تعزيز املنهجية اليت تتبعهـا اللجـان         )ج( 

تنفذه املكاتب املختـصة     (حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل       
باملناطق اجلغرافية ووحدة التدخل السريع ووحدة سيادة القانون والدميقراطية، التابعـة ملفوضـية        

 ).باملنهجية والتعليم والتدريبشؤون حقوق اإلنسان، بالتعاون مع الوحدة املعنية 
 . مبوجب إطار الوالية العامة ملفوضية حقوق اإلنسان؛ بتمويل من امليزانية العادية- التنفيذ
 املساعدة على إنشاء    -) شعبة الشؤون القانونية العامة    (مكتب الشؤون القانونية   - ٣٢١

ت املزعومــة لقواعــد األمــم  يف االنتــهاكااللجــان الداخليــة املعنيــة بتقــصي احلقــائق والتحقيــق
املتحــدة أو القــوانني واللــوائح الــسارية املفعــول يف الــدول األعــضاء، لــدى تنفيــذ بــرامج األمــم  

 .املتحدة أو أنشطتها
 بنــاء علــى طلــب األمــني العــام أو اجلمعيــة العامــة، وبالتعــاون مــع كيانــات خارجيــة   - التنفيــذ

 .وسلطات إنفاذ القانون الوطنية املعنية) املثالاملقاولون، على سبيل  (تتعامل مع األمم املتحدة
تعزيــز  - مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلّح    - ٣٢٢

  عــن طريــقبعــد النـــزاع،  مــامــصاحل األطفــال يف إطــار عمليــات صــنع الــسالم، يف حــاالت
 :يلي ما

مثــل اتفــاق اجلمعــة  (الــدعوة يف أوســاط املفاوضــني علــى اتفاقــات الــسالم   )أ( 
ــشمالية   ــدا ال ــة يف أيرلن ــشأن ســرياليون   )١٩٩٨ (العظيم ــسالم ب ــه لل ــاق لومي ؛ )١٩٩٩ (؛ واتف
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ــا )٢٠٠٠ (واتفاقــات أروشــا بــشأن بورونــدي  ؛ )٢٠٠٣ (؛ واتفــاق الــسالم الــشامل يف ليبريي
 ؛))٢٠٠٥ (واتفاقات السالم يف السودان

ــل إىل إدا     )ب(  ــة الطف ــشأن محاي ــة ب ــدخالت فني ــدمي م ــسياسية  تق ــشؤون ال رة ال
، يوفر التوجيه لوسـطاء الـسالم       إلنشاء مصرٍف لبيانات األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم        

 .من األمم املتحدة، بشأن أمور منها العناصر اليت ينبغي توفّرها يف اتفاقات السالم
تفاقـات الـسالم    ستتوىل التنفيذ املمثلة اخلاصة ومكتبها، بالتنسيق مع املفاوضني على ا          - التنفيذ

مثل املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيـا، واجلماعـة االقتـصادية        (والكيانات الدولية املعنية  
يف ليربيا؛ واليونيسيف وبعثـة     ) اليونيسيف (لدول غرب أفريقيا، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      

ــسودان  ــسياسية مــع؛ و)األمــم املتحــدة يف الــسودان يف ال ــشاء يتعلــق ب فيمــا إدارة الــشؤون ال إن
 .مصرف البيانات

وضــع  - مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلّح    - ٣٢٣
مبادئ توجيهية للمحكمة اخلاصة لسرياليون وجلنة احلقيقـة واملـصاحلة يف سـرياليون بـشأن               

 .بعد النـزاع  مامحاية األطفال ومشاركتهم يف حاالت
نفيـذ بالتنـسيق مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة واليونيـسيف ومفوضـية األمـم          ري الت جيـ  - التنفيذ

 .املتحدة حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون
وضــع ترتيبــات مؤســسية خمصــصة لتعــويض   - جلنــة األمــم املتحــدة للتعويــضات  - ٣٢٤

يف ذلـك اخلـسائر واألضـرار        مبـا صـابات،   املّدعني عن اخلـسائر املباشـرة أو األضـرار أو اإل          
ــشروعني للكويــت يف آب       ــا غــري امل ــراق واحتالهل ــة النامجــة عــن غــزو الع أغــسطس /البيئي

بعـد النــزاع، عـن طريـق دراسـة املطالبـات والتحقـق مـن مـشروعيتها                  مـا  ، يف حاالت  ١٩٩٠
ظمـات الدوليـة    وتقدير اخلسائر وتوزيع املدفوعات إلفادة األفراد والشركات واحلكومات واملن        

يف ذلك عن طريق برنامج متابعة خـاص بـبعض املطالبـات الـيت تقـدمت هبـا أربـع                     مبااملتضررة؛  
حكومــات للتعــويض عــن اخلــسائر واألضــرار البيئيــة الــيت حلقــت هبــا، لرصــد االمتثــال للعناصــر 

 .الفنية للمشاريع اليت ُمنحت هلا األموال، وكفالة الشفافية املالية يف تنفيذها
وبتمويـل مـن   ) ١٩٩١ (٦٨٧ جيري التنفيذ يف إطار اجلزء هاء من قرار جملس األمـن             - يذالتنف

ومـن  )) ١٩٩١ (٦٨٧ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٨املنشأ عمـالً بـالفقرة       (صندوق التعويضات 
التربعات املقدمة مباشرة من احلكومات املشاركة يف حالـة برنـامج املتابعـة عمـالً مبقـرر جملـس                   

 ).٢٠٠٥ (٢٥٨املتحدة للتعويضات إدارة جلنة األمم 
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انظـر الفقـرة   : الـدعم الـشامل للعدالـة االنتقاليـة        - برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       - ٣٢٥
 .ه أعال٣٠١
ــشؤون الالجــئني    - ٣٢٦ ــم املتحــدة ل ــدمي - مفوضــية األم ــرامج    تق ــذ ب ــساعدة يف تنفي امل

، يف حـاالت النــزاع      سالماإلعادة الطوعية إىل الوطن وإعادة اإلدماج يف إطـار تـسويات الـ            
 :بعد النـزاع، على سبيل املثال  ماوحاالت
يتعلــق بتنفيــذ االتفــاق املتعلّــق   فيمــارائــدة الوكالــة البوصــفها قيــام املفوضــية،  )أ( 

بوضـع  ،  ) لالتفاق اإلطاري العام للـسالم يف البوسـنة واهلرسـك          ٧املرفق   (بالالجئني واملشّردين 
ات متعــددة لتيــسري عــودة الالجــئني الــسابقني واملــشّردين   للحمايــة واختــاذ إجــراءإطــار خــاص

يف ذلـك إزالـة العوائـق اإلداريـة والقانونيـة            مبـا  (داخلياً من البوسنة واهلرسك وإعـادة إدمـاجهم       
جمـال حقـوق     يف( اليت تعرقل العودة، والتدريب وبناء القدرات، والـشروع باإلصـالح اإلداري          

كية، وبطاقات اهلويـة، واملعاشـات، والوصـول إىل الوثـائق،           ، والعفو، وتسجيل املل   )امللكية مثالً 
 ؛)واالعتراف بالوثائق العامة، وما إىل ذلك

املساعدة يف عملية التفاوض يف جورجيا بـشأن النــزاع علـى األراضـي الـدائر                  )ب( 
يتعلّـق مبـسائل تتـصل بـأمن الالجـئني واملـشّردين داخليـاً، ويف عـودة             فيمـا حول منطقة أخبازيا،    

جئني واملشّردين داخلياً إىل املنطقة؛ واملشاركة يف جلنة املراقبة املشتركة اليت أنـشأهتا منظمـة         الال
 يتعلق بالنـزاع على األراضي يف أوسيتيا اجلنوبية؛ فيمااألمن والتعاون يف أوروبا 

 مـع    جيري التنفيذ استناداً إىل اتفاق السالم ذي الصلة أو إىل والية خمصـصة بالتنـسيق               - التنفيذ
 .اهليئات الدولية األخرى

تقــدمي املــساعدة الفنيــة واملوضــوعية  - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني - ٣٢٧
، مثـل املؤسـسات الـيت    ملؤسسات الدولـة الـيت تـسهم يف حـل النــزاعات والعدالـة االنتقاليـة           

ت النـزاع وما بعـد     تقّدم التعويضات للعائدين وتتولّى إجراءات املطالبات املتعلقة هبم، يف حاال         
 ).كما يف البوسنة واهلرسك، وكولومبيا (النـزاع
 يتوىل التنفيذ مقر مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واملكاتـب القطريـة ذات                   - التنفيذ

الصلة، يف إطار النظام األساسـي للمفوضـية ومـذكرات التفـاهم ذات الـصلة، بنـاء علـى طلـب                
 .أو مببادرة من املفوضية) لشركاء الربملانيوناحلكومات وا (السلطات الوطنية
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ــة       ٤-٤  ـــزاعات والعدال ــدعوة يف جمــال حــل الن ــشر وال ــاء القــدرات والن ــة ببن ــشطة املتعلق األن
 االنتقالية

 - )شـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة        (إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة      - ٣٢٨
ــشأن الدســاتري الــ تنظــيم اجتماعــات للخــرباء  ــز اخلــدمات    ب ـــزاع وتعزي يت تراعــي حــاالت الن

 )).٢٠٠٧ (مثل فريق اخلرباء املرجعي (بعد النـزاع  مااتالقضائية وآليات املصاحلة يف بيئ
 . يف إطار امليزانية العاديةري التمويل جي- التنفيذ
تنظــيم احللقــات الدراســية واملــؤمترات بــشأن قــضايا    - إدارة الــشؤون الــسياسية - ٣٢٩

 :بعد النـزاع، على سبيل املثال  مايف حاالت عدالة االنتقاليةوآليات ال
ـــزاعات أو عــن دور حمــاكم     تنظــيم  )أ(  حلقــات دراســية عــن حقــوق ضــحايا الن

العدل اجلنائية يف حماربة اإلفالت من العقـاب، للقـضاة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف مجهوريـة                   
ب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف      مكتـ وقام بتنظـيم احللقـات الدراسـية    أفريقيا الوسطى،  

مجهورية أفريقيا الوسطى ومّوهلا مـن ميزانيتـه، بالتنـسيق مـع احلكومـة الوطنيـة واملنظمـات غـري                   
 احلكومية؛
مؤمترات عن التعويضات والتوثيق وقول احلقيقة وإنـشاء مركـز توثيـق،            تنظيم   )ب( 

ــا     ــسؤولني احلكــوميني والربمل ــرارات وامل ــادة صــانعي الق ــة يف   إلف ــري احلكومي ــات غ نيني واملنظم
بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق، يف إطـار قـرار                  وقام بتنظيم املؤمترات    العراق،  

بالشراكة مع مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع واملركـز            ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠جملس األمن   
مثـل مفوضـية     (ابعـة لألمـم املتحـدة     الدويل للعدالة االنتقاليـة، بالتعـاون مـع اهليئـات األخـرى الت            

 ).األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
ــسان   - ٣٣٠ تنظــيم احللقــات الدراســية وإعــداد    - مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن

 : على سبيل املثالاألدوات والنشر والدعوة بشأن قضايا العدالة االنتقالية،
مثـل   (ملـوظفي املفوضـية   تدريب يف جمال الرصد والتحقيق واإلبالغ     التقدمي   )أ( 

ــدمي         ــم املتحــدة لتق ــة األم ــوظفي بعث ــات وم ــدعمون املكلّفــني بوالي ــذين ي ــوظفي املفوضــية ال م
 ، وعند احلاجة، للمنظمات اخلارجية؛)املساعدة إىل أفغانستان

 أدوات التوجيه املنجهي املتعلقة بالرصـد وتقـصي         حتديث ومواصلة تطوير   )ب( 
يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة حبمايـة            مبا،  ق اإلنسان احلقائق والتحقيقات يف جمال حقو    

 الشهود يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومصادر املعلومات؛
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 دراسـية وحلقـات   حلقـات وعقد الدعوة إلنشاء آليات للعدالة االنتقالية،   )ج( 
ــة   ــة االنتقالي ــوظفي  عمــل عــن العدال ــدي مل ــسؤولني احلكــوميني    يف بورون ــم املتحــدة وامل األم

املنظمات غري احلكومية، وإجراء مشاورات وطنية ومحالت إعالمية عن جلنة تقـصي احلقـائق              و
 ؛)٢٠٠٦ (١٧١٩واملصاحلة والدائرة اخلاصة، يف إطار قرار جملس األمن 

 الـيت تـستخدمها مفوضـية حقـوق       تنظيم مؤمتر عن أدوات العدالة االنتقاليـة       )د( 
  الفلسطيين؛جهاز القضاء ألعضاء اإلنسان
  يف نيبال؛إطالق محلة توعية بالعدالة االنتقالية )ـه( 
تنظــيم مائــدة مــستديرة عــن دور املؤســسات الوطنيــة يف تعزيــز العدالــة        )و( 

 إلفـادة املؤســسات الوطنيـة مــن البلـدان أو املنــاطق الـيت خــربت     )٢٠٠٧ (االنتقاليـة ومحايتــها 
الية وجنـــوب أفريقيـــا  مثـــل أفغانـــستان وأيرلنـــدا الـــشم    (بعـــض أشـــكال العدالـــة االنتقاليـــة   

 ؛) الفلسطينية احملتلّة ونيبال واملغربيضاالنكا واألر وسري
 الناطقـة بالفرنـسية   املـؤمتر الـدويل املعـين بالعدالـة االنتقاليـة للبلـدان             تنظيم   )ز( 

حلقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة يف       بالتعـاون مـع املركـز الـدويل          مركـز ياونـدي   اضطلع به   الذي  
 ؛أفريقيا الوسطى

سية إقليمية عن العدالـة االنتقاليـة تتنـاول أمـوراً مـن بينـها       راحلقة د  تنظيم )ح( 
، بالتعــاون مــع املكاتــب الوطنيــة  )ســراييفو، والبوســنة واهلرســك  (مــشروع أداة للتعويــضات

يف إطــار ميــزانييت مفوضــية حقــوق اإلنــسان   بتمويــل التابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   
 .والربنامج اإلمنائي

 تتوىل التنفيذ املكاتب القطرية املعنيـة أو مقـر مفوضـية حقـوق اإلنـسان بالتنـسيق مـع                    - لتنفيذا
املكاتب القطرية، يف إطار الوالية العامة أو الواليات اخلاصة الـيت تـضطلع هبـا مفوضـية حقـوق          

ــة، وعنــد   )كاالتفــاق املــربم مــع احلكومــة يف نيبــال   (اإلنــسان ، بالتنــسيق مــع الــسلطات الوطني
طار امليزانية العادية ملفوضـية حقـوق       جيري التمويل يف إ   قتضاء، مع املنظمات غري احلكومية و     اال

كالتربعات املقدمة مثالً مـن احلكـومتني السويـسرية       (اإلنسان وصندوق بناء السالم والتربعات    
 ).والفرنسية ملؤمتر البلدان الفرنكوفونية

م حلقــات دراســية عــن قــضايا  تنظــي - معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث  - ٣٣١
 املــسؤولني احلكــوميني ومــوظفي األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري       لــصاحل العدالــة االنتقاليــة 

مثـل احللقـة الدراسـية عـن تفعيـل جلنـة بنـاء            (احلكومية واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص        
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ــدة   ــم املتحـ ــة لألمـ ــسالم التابعـ ــادة   )٢٠٠٧ (الـ ــع اإلبـ ــن منـ ــية عـ ــة الدراسـ ــة؛ واحللقـ  اجلماعيـ
)٢٠٠٧.(( 

 جيري التنفيذ يف إطار الوالية العامة ملعهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث وبتمويـل                - التنفيذ
 .من املوارد اخلارجة عن امليزانية والتربعات من الدول األعضاء والتربعات اخلاصة

 
 األنشطة املتصلة بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطين - باء 

 
 نشطة املتصلة بتعزيز املؤسسات اإلدارية وبالقانون العام وشؤون احلكماأل - ١ 

 
األنشطة املتصلة بتنفيـذ الـربامج الـيت جتمـع بـني قـضايا بنـاء القـدرات واملـساعدة الفنيـة                       ١-١ 

 والنشر وتعزيز سيادة القانون
 تقـدمي  - )١٥( مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان         -إدارة الشؤون السياسية     - ٣٣٢

 عـن طريـق دعـم الفريـق املواضـيعي      املساعدة يف األمور القانونية املتـصلة باملـسائل اجلنـسانية      
املعين باملسائل اجلنسانية، واملشاركة يف مشروع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة املعـين          

ميني بتعزيز الوعي باحلقوق االنتخابية واملشاركة السياسية للمـرأة، وتـدريب املـسؤولني احلكـو              
واملنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة، وتقدمي التقارير ونـشر املـواد املتعلقـة                

كمــا يف  (بعــد النـــزاع  مــاباتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، يف حــاالت 
 ).طاجيكستان

دة لـدعم بنـاء الـسالم يف        مثـل مكتـب األمـم املتحـ        ( يتوىل التنفيذ املكتـب امليـداين املعـين        - التنفيذ
يف إطار واليته العامة، بنـاء علـى طلـب الدولـة العـضو وبنـاء علـى توصـية موظـف                      ) طاجيكستان

طاجيكـستان مـثالً، إدارة الـضمانات     يف( شؤون حقوق اإلنسان وبالتنسيق مع السلطات الوطنية    
ــواطنني التابعــة للجهــاز الرئاســي، وزارة العــدل     ــام) الدســتورية حلقــوق امل ج األمــم املتحــدة  وبرن

اإلمنائي والوكالة السويدية للتنمية الدولية وجلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واملنظمـات غـري                    
 . املوارد اخلارجة عن امليزانية يف إطارتمويل، وجيري الاحلكومية واملنظمات الدولية

ساعدة يف  تقـدمي املـ    - )شعبة القـانون التجـاري الـدويل       (كتب الشؤون القانونية  م - ٣٣٣
ــة    ــشتريات العام ــة بامل ــة املتعلق ــور القانوني ــا ،األم ــد    مب يف ذلــك مــساعدة احلكومــات يف حتدي

وتنفيـــذها وحتديـــد التغـــيريات  االحتياجـــات الالزمـــة لإلصـــالح، وســـن التـــشريعات الالزمـــة 
ــوب  ــااملؤســسية املطل ــة األخــرى    إجراؤه ــع املنظمــات املعني ــاون م ــدويل    (، بالتع ــل البنــك ال مث

__________ 
 .النشاط نفسهعن  إدارة الشؤون السياسية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أبلغت )١٥( 
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 إلفـــادة؛ )تنميـــة اإلقليميـــة ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــةومـــصارف ال
 .املتعاقدين وعامة الناس/وكاالت الشراء احلكومية واملوردين

 مـن   ٨من الفقـرة    ) هـ(  و )د(  و )ج(  و )ب ( جيري التنفيذ يف إطار الفقرات الفرعية      - التنفيذ
؛ وذلك كما كـررت اجلمعيـة التأكيـد يف      )٢١-د (٢٢٠٥اجلزء الثاين من قرار اجلمعية العامة       

؛ بنـــاء علـــى طلـــب احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة واملنظمـــات ٦٢/٦٤قرارهـــا 
يف ذلـك التربعـات املقدمـة       مبـا  (تمويل يف إطار املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة        جيري ال األخرى؛ و 

نون التجـاري الـدويل مـن أجـل عقـد           إىل الصندوق االستئماين التابع للجنة األمـم املتحـدة للقـا          
 ). الندوات، واملشاريع املشتركة مع املؤسسات الراعية األخرى

 يف وضع برامج يف إطار فريق احلكم الـدميقراطي       - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٣٤
ة؛ دعم السياسات للحوكمـة؛ والتنميـة الربملانيـة؛ والـنظم والعمليـات االنتخابيـ          (اجملاالت التالية 

والعدالة وحقوق اإلنسان؛ واحلوكمة االلكترونية؛ والوصول إىل املعلومات لتـشجيع مـشاركة            
الريفيــة؛ وإصــالح اإلدارة العامــة /املـواطنني؛ والالمركزيــة؛ واحلوكمــة احملليــة والتنميــة احلــضرية 

 ).ومكافحة الفساد
ــذ ــن      - التنفي ــر م ــوطين يف أكث ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــوىل التنفي ــداً الــ ١٦٠ يت ــون  بل شركاء احلكومي

وتتـوىل  ) مثل اهليئات القضائية أو دوائر االدعـاء أو منظمـات اجملتمـع املـدين         (مؤسسات الدولة  أو
املرافق دون اإلقليمية للمـوارد أو املنظمـات اإلقليميـة أو مقـر              التنفيذ اإلقليمي املراكز اإلقليمية أو    
، وجيـــري )http://www.undp.org/governance/ttf.htm نظـــرا (الربنـــامج اإلمنـــائي لألمـــم املتحـــدة

ــين        ــيعي املعــــ ــتئماين املواضــــ ــصندوق االســــ ــي والــــ ــل األساســــ ــار التمويــــ ــل يف إطــــ التمويــــ
 . الدميقراطية باحلوكمة

دعم اإلصالح القضائي والتخطيط االستراتيجي      - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٣٥
 وتقــدير التكــاليف وامليزنــة   ويــشمل حتديــد تتــابع املراحــل وحتديــد األولويــات  لقطــاع العــدل

  ).تقدمي املساعدة للمراكز الوطنية للتدريب القانوين والقضائي (ملؤسسات القطاع
 يتوىل التنفيذ الشركاء الوطنيون واملكاتب القطرية التابعـة للربنـامج اإلمنـائي مبـساعدة               - التنفيذ

 .لربنامج اإلمنائيتقنية من املراكز اإلقليمية ومرافق املوارد دون اإلقليمية ومقر ا
ؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان    دعــم امل - برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    - ٣٣٦
تيـــسري تبـــادل املعلومـــات وأفـــضل  ( عـــن طريـــق بنـــاء القـــدراتأمنـــاء املظـــاملمؤســـسات  أو

يف شـرق أوروبـا ومنطقـة    ) املمارسات وإعداد األدلة العمليـة وتنظـيم حلقـات العمـل اإلقليميـة           
 ).http://europeandcis.undp.org/governance/hrj نظرا (دول املستقلةرابطة ال
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 تتوىل التنفيذ املراكز اإلقليمية املعنية والشركاء الوطنيون ملرافق املـوارد دون اإلقليميـة           - التنفيذ
 .مثل املفوضيات أو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو أمني املظامل

ــم املتحــدة اإل  - ٣٣٧ ــامج األم ــائيبرن ــني     - من ــسان ب ــوق اإلن إدارة شــبكة سياســات حق
اليت تشكّل منتدى للنقـاش وتبـادل املعلومـات          ))هورتياك (نقاش حقوق اإلنسان   (الوكاالت

 باملـسائل الناشـئة وبأفـضل االسـتراتيجيات إلدمـاج اجلوانـب املتـصلة               يتعلّـق  فيماوبناء املعارف   
ــسان  ــاهم األمــم املتحــ  ، حبقــوق اإلن ــى حقــوق    اســتناداً إىل تف ــائم عل ــشأن هنــج ق دة املــشترك ب

كاء يف جمال التنميـة     ضمن السياسات وأطر الربامج اليت تعتمدها األمم املتحدة والشر        ،  اإلنسان
املـسؤولون   (والوكاالت اإلنسانية الشريكة باإلضافة إىل املـشاركني مـن خـارج األمـم املتحـدة        

 ).ةاحلكوميون واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميي
 .  يتوىل التنفيذ مركز أوسلو للحوكمة التابع للربنامج اإلمنائي- التنفيذ
جمـاالت مثـل     يف( لـتمكني القـانوين للفقـراء     ادعم   - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٣٨

اهلوية القانونيـة واحلقـوق يف األراضـي واملواطنـة واحلقـوق يف جمـال العمـل واألعمـال التجاريـة                     
، عــن طريــق تعزيــز موضــوع  )لعالقــة بــني نظــامي العــدل الرمســي وغــري الرمســي غــري الرمسيــة وا

الــتمكني القــانوين يف املناقــشات الوطنيــة املتعلّقــة بالــسياسات، وصــياغة تــشريع جديــد، ودعــم  
مثــل اآلليــات القــضائية واآلليــات املتــصلة بالــسجل العقــاري وآليــات تــسوية     (آليــات اإلنفــاذ

، واالستفادة مـن املعـارف      )ظمات اجملتمع املدين وما إىل ذلك     املنازعات بشكل غري رمسي، ومن    
واخلربات العاملية املتصلة بتحليل األنـشطة امليدانيـة املـضطلع هبـا علـى الـصعيد القطـري وإعـداد             

 . مشاريع يف هذا اجملال ميكن تنفيذها على الصعيد القطري
افحـة الفقـر التـابع للربنـامج      تنفيذ مـشروع يف فريـق احلوكمـة الدميقراطيـة وفريـق مك         - التنفيذ

 . اإلمنائي حتت مظلة احلوكمة االقتصادية
النـهج القائمـة علـى حقـوق        ب يعـىن برنـامج   وضع   - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٣٩

ــسان  ــة  واإلن ــّدم إطــاراً متماســكاً للمــساعدة اإلمنائي ــدرة احلكومــات   يق ــز ق ــق تعزي  عــن طري
مـع حتديـد املـشاريع       (نامج اإلمنائي على الصعيد الـوطين     واملنظمات غري احلكومية وموظفي الرب    

احلاليــة ذات الــصلة الــيت يــضطلع هبــا الربنــامج اإلمنــائي، وتقــدمي الــدعم للمــشاريع النموذجيــة،  
 ).وإيفاد البعثات االستشارية، ووضع املشاريع للمنظمات، والتعاون مع املكاتب اإلقليمية

 ملـــواردا ومرافـــق ة املعنيـــةكـــز اإلقليميـــااإلمنـــائي واملر يتـــوىل التنفيـــذ مقـــر الربنـــامج - التنفيـــذ
 . اإلقليمية دون
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قدرة الرقابة يف قطاع تقدمي الدعم يف جمال تعزيز  - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - ٣٤٠
ربملانات واجملتمع املدين عن طريق إعداد مـواد التـدريب الفـين وتـوفري املـساعدة لتنميـة                  ل ل األمن

ة وتيسري احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين يف أمريكـا الالتينيـة وأوروبـا              القدرات املؤسسي 
 .ومنطقة رابطة الدول املستقلة

مثــل املركــز اإلقليمــي لربنــامج األمــم املتحــدة  ( يتــوىل التنفيــذ املركــز اإلقليمــي املعــين- التنفيــذ
شراكة مــع مركــز جنيــف ، بالــ)اإلمنــائي يف براتيــسالفا، ومرفــق املــوارد دون اإلقليميــة يف بنمــا 

 .لقوات املسلحةعلى االدميقراطية للرقابة 
دعم إنشاء نظم وعمليات انتخابية طويلة األجل  - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - ٣٤١

 للـتمكني مـن إجـراء انتخابـات حـرة وعادلـة وشـفافة        هتدف إىل إنشاء أطر قانونية ومؤسسية    
ية املدنية وتنسيق املـساعدة االنتخابيـة ومـشاركة املـرأة           ومستدامة وتثقيف الناخبني وتوفري الترب    

 .يف االنتخابات
 جيري التنفيذ بالتعاون مع الربامج القطرية والشركاء التابعني للربنـامج اإلمنـائي، علـى           - التنفيذ

 ).http://www.undp.org/governance/sl-elections.htmانظر  (الصعيدين الوطين والدويل
ــامج األ - ٣٤٢ ــائي برنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــة    .مـ ــي والتنميـ ــم احمللـ ــة واحلكـ ــم الالمركزيـ دعـ

ال سـيما يف جمـال       ( عن طريق هتيئة بيئة متكينيـة للـسياسات، وتنميـة القـدرات            الريفية/احلضرية
، وإنشاء نظـم استـشارية مـع اجملتمعـات          ) املالية على الصعيد احمللي    واإلدارةالتخطيط احلكومي   

الريفيـة  / احلـضرية  نميـة شـبكة الالمركزيـة واحلوكمـة احملليـة والت         (ت ممارسـا  شبكةاحمللية وإنشاء   
 . بلدا٩٠ًيف أكثر من ) التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــذ ــم املتحــدة        - التنفي ــة األم ــع جلن ــاون م ــدوليني وبالتع ــاحنني ال ــع امل ــسيق م ــذ بالتن  جيــري التنفي
 ).http:/www.undp.org/governance/sl-dlgud/htm انظر (للسياسات اإلمنائية

ــائي   - ٣٤٣ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــات واحلوك  - برنـ ــول إىل املعلومـ ــم الوصـ ــدعـ ة مـ
يف ذلك عن طريق هتيئة بيئة قانونية وتنظيمية متكينية حلرية املعلومات وتعـددها              مبا اإللكترونية

 علـى زيـادة الـوعي     وتعزيز قدرة وسائط اإلعالم املستقلة والتعددية؛ وتعزيز قدرة اجملتمع املدين         
بــاحلق يف احلــصول علــى املعلومــات وتعزيــز آليــات االتــصال الــيت متكّــن الفئــات املهّمــشة مــن    

؛ ودعم احلوكمـة اإللكترونيـة والوصـول    ) مشروعا٦٨ً (املشاركة بفعالية يف عمليات احلوكمة    
 ).رياً برناجماً قط٩٠ (إىل املعلومات عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ــذ ــشركاء - التنفيـ ــذ الـ ــوىل التنفيـ ــم     يتـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــة التابعـ ــون أو املكاتـــب القطريـ  الوطنيـ
 .اإلمنائي املتحدة



A/63/64  
 

08-26874 137 
 

 دعـم إصـالح اإلدارة العامـة ومكافحـة الفـساد           - برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      - ٣٤٤
 ومثمــرة يف ذلــك املــساعدة يف تــوفري خــدمات عامــة تتــسم بأهنــا فعالــة مــن حيــث التكلفــة   مبــا

 .وشفافة وقادرة على تلبية االحتياجات وميكن االعتماد عليها
انظـــر  (الـــشركاء الوطنيـــون أو املكاتــب القطريـــة للربنـــامج اإلمنـــائي  يتـــوىل التنفيـــذ - التنفيــذ 

http://www.undp.org/governance/sl-par.liments.htm(. 
تعزيــــز أدوار   (انيــــة دعــــم التنميــــة الربمل   - برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي    - ٣٤٥
عـن طريـق االضـطالع بأنـشطة هتـدف      ) والتـشريع والرقابـة الـيت تـضطلع هبـا الربملانـات           التمثيل

نظــــــــر ا (.ت واملــــــــوارد واالســــــــتقاللية الالزمــــــــة  االربملانــــــــات بالقــــــــدر  تزويــــــــد إىل
http://www.undp.org/governance/sl-parliaments.htm.( 

لوطنية واملنظمـات الربملانيـة ومقـر الربنـامج اإلمنـائي واملراكـز       التنفيذ الربملانات ا   تتوىل - التنفيذ
 .اإلقليمية واملرافق دون اإلقليمية للموارد واملكاتب القطرية

دعم تنفيذ التـشريعات املتعلقـة بقـضايا سـيادة           - صندوق األمم املتحدة للسكان    - ٣٤٦
 الـدعوة واحلـوار بـشأن    عن طريـق  )يف ذلك استراتيجيات منع العنف ضد املرأة   مبا (القانون

السياسات والتوعية وإعداد مناذج التدريب ودعـم تقـدمي املـساعدة القانونيـة والنفـسية للمـرأة،                 
بـنغالديش   كمـا يف   (إلفادة املسؤولني احلكوميني والدبلوماسيني والقـضاة الـوطنيني واملـشّرعني         

ـــ    ــسيك واملغـــرب وكيني ــا واملكـ ــا وتركيـ ــدي وغانـ ــا وبورونـ ــا وكولومبيـ ــا ورومانيـ ا وموريتانيـ
ــة     )وســرياليون وهــاييت  ؛ ووضــع أطــر متعــددة القطاعــات ملواجهــة العنــف اجلنــسي يف مجهوري
 .الكونغو الدميقراطية

 جيري التنفيذ يف إطار املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني، بناء علـى               - التنفيذ
 . طلب احلكومات بالتنسيق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية

دعم سياسات الشباب ومـشاركة الـشباب يف         - صندوق األمم املتحدة للسكان    - ٣٤٧
  عـن طريـق الـربامج املـضطلع هبـا يف إطـار الـشراكة مـع الـشباب                   تصميم الـسياسات واخلطـط    

ــة ت    ( ــا ومجهوري ــا وتركي ــسوانا وبوليفي ــدا وبوت ــا يف أوغن ـــزكم ــا   ن انيا املتحــدة وســرياليون وغان
نفيــذ سياســات وطنيــة كليــة للــشباب جتمــع بــني الــتعلّم مــن ؛ ودعــم وضــع وت)واملغــرب واهلنــد

كالدعوة للحفز على إجراء مشاورات علـى الـصعيد الـوطين مـع              (األقران واملشاركة السياسية  
املراهقني بشأن االحتياجات املتصلة بالصحة اإلجنابية يف نيكاراغوا؛ ودعم وضـع قـانون وطـين               

، ودعـم الربملـانيني ومقـرري الـسياسات         )م يف بنمـا   بشأن االعتداء اجلنسي يف إطار نظـام التعلـي        
على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات والزعماء الدينيني وزعماء اجملتمع احمللـي ووسـائط              

كمــا يف مجهوريــة إيــران   (اإلعــالم لتوســيع نطــاق بــرامج الــصحة اإلجنابيــة املقدمــة للمــراهقني  
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لعمــل للمــراهقني وذويهــم ووضــع برنــامج ، ورعايــة احللقــات الدراســية وحلقــات ا)اإلســالمية
إلسداء املشورة للفتيات والنساء يف جمال الـصحة اإلجنابيـة وتـدريب الـشرطيات علـى التعـّرف                  
علــى حــاالت االعتــداء علــى األطفــال وتقــدمي مــرتكيب اجلــرائم إىل العدالــة وســّن قــانون مينــع     

 جمــال التوجيــه املعنــوي  ، وتــوفري التــدريب يف)كمــا يف ســري النكــا  (االعتــداء علــى األطفــال 
كمـا يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        (لألطفال املصابني بصدمات وبذل جهود الدعوة القانونيـة       

ــشرعني     ) وســري النكــا  ــوطنيني وامل ــضاة ال ــسؤولني احلكــوميني والدبلوماســيني والق ــادة امل إلف
 .والربملانيني والزعماء الدينيني ووسائط اإلعالم وضباط الشرطة

ري التنفيــذ اســتناداً إىل أهــداف املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة ومنــهاج عمــل     جيــ- التنفيــذ
 . بيجني، بناء على طلب احلكومات وبالتعاون مع أفرقة األمم املتحدة القطرية

املــساعدة يف تعزيــز   - )ترافــرع التــدريب وبنــاء القــد    (موئــل األمــم املتحــدة   - ٣٤٨
 احمللـي،   علـى الـصعيد   ) القيـادة واإلدارة   (ة احلضرية القدرات الوطنية لتعزيز احلوكمة والتنمي    

، عن طريـق تـدريب املـسؤولني العـامني          )التمويل وامليزنة على صعيد البلديات، وحماربة الفساد      
املنتخبني واملعّينني وإعداد األدلة ودعم اإلدارة املالية السليمة واملـشاركة العامـة يف امليزنـة علـى                 

اعدة يف حماربـــة الفـــساد وبنـــاء القـــدرات يف املنظمـــات غـــري صـــعيد احلكومـــات احملليـــة واملـــس
 ).كما يف السنغال والصومال وهاييت واهلند (احلكومية بالتعاون مع احلكومة احمللية

احلملتـــان  (٢٠/١٢  و١٩/٣ جيـــري التنفيـــذ يف إطـــار قـــراري جملـــس إدارة املوئـــل - التنفيـــذ
 ٢٠/١٨  و ١٩/١٢؛ والقـرارين    )ضريةالعامليتان مـن أجـل ضـمان احليـازة وُحـسن اإلدارة احلـ             

، علـى أســاس االتفــاق املـربم بــني هولنـدا وموئــل األمــم    )الالمركزيـة وتعزيــز الـسلطات احملليــة  (
، بالتعـاون مـع هيئـات األمـم       )كجزء من احلملة العاملية املتعلقة حبسن اإلدارة احلضرية        (املتحدة
 ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج     اليونسكو ومعهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث      (املتحدة

معهــد البنــك الــدويل ومنظمــة   (واهليئــات غــري التابعــة لألمــم املتحــدة ) األمــم املتحــدة اإلمنــائي
الشفافية الدولية ومعهد اجملتمع املفتوح ومنظمـة املـدن واحلكومـات احملليـة املتحـدة وأعـضاؤها                 

 موئـل األمـم     وميزانيـة  اهلولنديـة     اخلارجيـة  وزارةيف إطار قرض من     وجيري التمويل   ؛  )الوطنيون
 .املتحدة وتربعات مناظرة من املنظمات الدولية والوطنية

 :مثالًتعزيز حقوق املرأة، لبرامج  - صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة - ٣٤٩
 يف  تعزيز األمن االقتصادي للمرأة مـن خـالل اإلصـالح الزراعـي           لبرنامج   )أ( 

زراعيـة،  الصـول   غريهـا مـن األ    أة علـى املطالبـة حبقهـا يف األرض و         قريغيزستان، بدعم قدرة املـر    
 واملــسامهة يف عمليــة وضــع االســتراتيجية    ،والتــأثري يف القــرارات املهمــة يف جمــال الــسياسات    

 الوطنية للحد من الفقر وتنفيذها؛
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االقتـصادية مـن خـالل تطبيـق التحليـل اجلنـساين            احلوكمـة   تعزيـز   لبرنامج   )ب( 
ــات   ــةعلــى امليزاني ــق،   احلكومي ــسنغال واملغــرب وموزامبي ــا يف إكــوادور وال   دعــميف ذلــك مب

 استخدام امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين؛
 يف آسيا، من    تعزيز السياسات املتعلقة حبماية العامالت املهاجرات     لبرنامج   )ج( 
وحتـسني  تعزيز املساواة بني اجلنسني وسياسات تعزيـز احلقـوق والتـشريعات والـربامج؛              : خالل

 والتوعية حبقوق العامالت املهـاجرات وقـدراهتن؛ وتعزيـز          ،اخلدمات، والتدريب على املهارات   
وتعزيــز يف التنظــيم؛ بــني أصــحاب املــصلحة؛ وتيــسري حقــوق املهــاجرين   فيمــااحلــوار املــستمر 

 ؛األمن االقتصادي واالجتماعي يف مجيع مراحل دورة اهلجرة
واة بني اجلنسني يف سياق عمليات اإلصالح   تعزيز تشريعات املسا  لبرنامج   )د( 

قــدرات املتعلقــة بــاحلقوق االقتــصادية ال يف جنــوب شــرق أوروبــا، مــن خــالل بنــاء الدســتوري
 وآليـات   ة التـشريعي  اتواالجتماعية للمرأة بني أصحاب املصلحة، ووضع اقتراحـات لإلصـالح         

 .للمساءلة
ــذ  ــسنوات    مبوجــب  ‐التنفي ــدد ال ــويلي املتع ــار التم ــلاإلط ــرة ل  ( ٢٠٠٧-٢٠٠٤صندوق للفت

)DP/2004/5(، خـرى يف   األ والكيانـات وطنيني،  الـ شركاء  الـ  مـع    وبالتنسيق،  )٢  و ١ تان النتيج
 .كوميةاحلنظمات غري املاألمم املتحدة، و

إدارة الـــصناديق لـــدعم حقـــوق    - صـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة     - ٣٥٠
 :مثالً ،املرأة

ــا ( بالــشؤون اجلنــسانية واحلوكمــة الــصندوق املــشترك املعــين  )أ(  الــذي ) كيني
يف اإلدارة العامـــة وإصـــالح  وصـــالح االنتخـــايباإليـــدعم النـــساء الناشـــطات والربملانيـــات يف 

 املشاركة السياسية؛
 االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء             األمم املتحـدة   صندوق )ب( 

يـدعم مـشاريع    ، و اإلمنـائي صندوق  الـ ه  صندوق استئماين يدير  وهو  على العنف ضد املرأة،     
 املتمثلـتني   واآلفتني املتالزمتني تتناول األطر القانونية وأطر السياسات املتصلة بالعنف ضد املرأة          

وضـع قـوانني جديـدة    واسـتعراض القـوانني التمييزيـة،       (اإليـدز /يف العنف ضـد املـرأة والفـريوس       
 ).ها املوارد لتنفيذوختصيصلمرأة، لنسان اإلتعزز حقوق 

، (DP/2004/5 ( (٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار التمـويلي املتعـدد الـسنوات للفتـرة          مبوجب   ‐التنفيذ  
 االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات      األمم املتحدة  صندوقلمثالً   (وواليات حمددة ) ٢  و ١النتيجتان  
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شراكة الـ   إطـار ، يف٥٠/١٦٦الرامية إىل القضاء على العنـف ضـد املـرأة، قـرار اجلمعيـة العامـة         
 . كيانات أخرى يف األمم املتحدةمع

أنشطة هتدف إىل تعزيز سـيادة القـانون         - مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع     - ٣٥١
قليميــة اإلمارســات امل اعتمــاد وتنفيــذ أفــضل تــشجيعيف ذلــك  مبــا، )مــثالً يف العــراق (والرتاهــة

ارنـة عمليـة وأكادمييـة       تطبيـق حبـوث مق     مـن خـالل    بـسيادة القـانون والرتاهـة؛        املتـصلة دولية  الو
بـالغ، وخطـط   اإلرصـد و الصياغة واً للـ  تعاونيـ اً تـشريعي اًخاصة بكل بلد وإقليميـة تـدعم برناجمـ      

عمــل اســتراتيجية علــى الــصعيد القطــري، وحلقــات عمــل تدريبيــة موجهــة تــشمل مــسؤولني    
 حكوميني وجهات فاعلة غري حكومية على الـسواء؛ لفائـدة املـسؤولني احلكـوميني واملنظمـات         

 .غري احلكومية
 الـذي يعـزز   ربنـامج   الخاصة   (التقرير األول للتنمية البشرية يف البلدان العربية      مبوجب   ‐التنفيذ  

؛ )برنـامج احلوكمـة يف املنطقـة العربيـة        واحلوكمة الرشيدة من خالل سيادة القانون يف العراق،         
 للبلـدان العربيـة التـابع       على أساس اتفاق مع الربنامج اإلمنائي؛ وبالتعاون مـع املكتـب اإلقليمـي            

سيادة القـانون والرتاهـة، واملؤسـسة الدوليـة للـنظم           بـ  للنهوضللربنامج اإلمنائي، واملركز العريب     
 من صناديق هدف ختصيص األموال مـن املـوارد األساسـية للربنـامج اإلمنـائي                ومتولاالنتخابية؛  

 .تقاسم التكاليفمن و

حتـسني املـشاركة والعمـل النـشيط يف          - عمكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاري        - ٣٥٢
 بـرامج األمـم املتحـدة املـستمرة واآلخـذة يف      أحـد الدفاع عن حقوق اإلنـسان كجـزء مـن        

 إىل حتـسني املـساءلة والقـدرات    ة الراميـ ة العامـ  املؤسسات التوسع بشأن احلوكمة وإصالح   
ــة للحكومــ  ــة  اتالعام ــة واحمللي ــة الوطني ــدل و    العراقي ــام الع ــدعم إصــالح نظ ــادة ، ب ــراززي  إب

املؤسسات املشاركة يف تعزيز حقوق اإلنـسان بزيـادة الـوعي والفهـم العـامني حلقـوق اإلنـسان              
برصد نظـام العـدل، خاصـة    ومن أجل زيادة مشاركة اجلمهور يف العمليات السياسية العراقية؛        

 يف ذلــك االتفاقيــة والقــوانني املتعلقــة    مبــا،  التعــسفيةاالعتقــال والــسجن والتعــذيب  حــاالت 
 .بالتعذيب، واعتماد معايري عاملية وأوروبية إلجراءات االعتقال واالحتجاز

تمويل ثنائي من املفوضية األوروبية يف إطار املبادرة األوروبيـة للدميقراطيـة وحقـوق               ب - التنفيذ
ــاء  (اإلنــسان ــة ب ــامج مكتــب عــن طريــق  ) ٧٠-٧ فــصل امليزاني اإلمنــائي يف األمــم املتحــدة  برن
 .العراق

القيام، من خالل مشروع بناء الـسالم        - تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    مك - ٣٥٣
بدعم الدعوة إىل عمليـات حـوار ومـصاحلة         واملصاحلة على صعيد املقاطعات يف الصومال،       

  حوارات استـشارية وآليـات عمـل لوضـع خطـط           ، بإنشاء على صعيد املقاطعات يف الصومال    
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ن أصال ذي اجتاهني بني الربملانيني ودوائـرهم االنتخابيـة بـش        بناء السالم والتنمية، وبدء ات    ل حملية
الوطنيـة واألولويـات اإلمنائيـة احملليـة؛     احلوكمـة  املؤسسات االحتادية االنتقاليـة، ودعـم عمليـات        
 .وبإنشاء عملية إقامة هياكل إدارة حملية مستدامة

جهـود احلكومـة    مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، الـذي يـدعم               من جانـب   ‐التنفيذ  
ــة االنتقاليــة ويتحمــل مــسؤولية ضــمان تقــدمي املــوارد املاليــة        ،  املرتبطــة هبــا اســبةواحملاالحتادي

والترتيبات اللوجـستية، ودعـم املـؤمترات علـى صـعيد املقاطعـات واألقـاليم يف الوقـت املناسـب              
الربنــامج  عمليــة تنــسيق توجيــهاملــسؤول عــن  (، بالتعــاون مــع الربنــامج اإلمنــائيوبــشكل مالئــم

هـي الـسلطة     (واحلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة     . )بالتشاور مـع وزارة التخطـيط والتعـاون الـدويل         
 ).الرائدة يف تنفيذ املشروع من خالل وزارة املصاحلة

تقـدمي الـدعم اللوجـسيت إىل الـربامج          - مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع         - ٣٥٤
 :اإلقليمية من أجل

مـــن الناحيـــة االقتـــصادية ومـــشاركتها يف الـــنظم احلكوميـــة متكـــني املـــرأة  )أ( 
 من خالل اختيار وتوظيف أفراد وطنيني ودولـيني، وشـراء           والتنمية احمللية يف أمريكا الوسطى    

املعدات واللـوازم، والعقـود مـن البـاطن، والبعثـات، وحلقـات العمـل والتـدريب؛ بتمويـل مـن                     
 احلكومة اإليطالية؛

لمخــاطر االجتماعيــة، ومحايتــهم مــن ل املعرضــنياهقني  واملــرالنــساءمتكــني  )ب( 
األمــوال  مـن خـالل إدارة   االسـتغالل اجلنـسي وتعزيـز حقـوق اإلنــسان يف أمريكـا الوسـطى      

خــدمات الـدعم التعاقديــة، والتعاقـد مــن البـاطن مــع     ( التنفيـذ العــام للمـشروع  واملـسؤولية عــن 
ــة، وشــراء     ــاطن ومنظمــات غــري حكومي ــدريب ال املعــدات، وتنظــيم  متعاقــدين حملــيني مــن الب ت

 .؛ بتمويل من حكومة اليابان)عمل، واإلدارة العامة والشؤون املالية، اخلالوحلقات 

هـو حمـدد يف إطـار اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر يف أمريكـا الوسـطى، بنـاء                 مـا   حسب ‐التنفيذ  
ل عــن املــسؤو (علــى طلــب املكتــب اإلقليمــي لــصندوق املــرأة، وبالتعــاون مــع صــندوق املــرأة  

 .واملنظمات النسائية احمللية) األنشطة املنهجية والتقنية للربنامج
اهليئـات التـشريعية، وهيئـات     يف( األنشطة املتصلة ببناء القدرات للمسؤولني احلكـوميني   ٢-١ 

 يف جمال سيادة القانون) حقوق اإلنسان، واإلدارة العامة، اخل
 من خـالل    تعزيز قدرات اإلدارة العامة    - إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    - ٣٥٥

األنشطة التدريبية يف سياسات تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت واحلوكمـة اإللكترونيـة،              
خاصـة البلـدان الناميـة،     (عن طريق برنامج لبناء القـدرات مفتـوح لوفـود كـل الـدول األعـضاء          
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لـدى األمـم    ) لدان النامية غري الساحلية   وأقل البلدان منواً، والبلدان اجلزرية الصغرية النامية، والب       
ــا   يف عــام  مــدهتا يــوم واحــد مــثالً، تنظــيم حلقــة دراســية  (املتحــدة يف نيويــورك وجنيــف وفيين

 بالتعـاون مـع معهـد األمـم         ، للدبلوماسيني بشأن احلوكمة اإللكترونية من أجـل التنميـة         ٢٠٠٦
 ). املتحدة وشركة إنتيلاملتحدة للتدريب والبحث والبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم

جلـان األمـم املتحـدة    و، بالتعـاون مـع اليونيتـار     ٥٠/٢٢٥قرار اجلمعية العامة    مبوجب   ‐التنفيذ  
 . بتمويل من احلكومة اإليطالية؛اإلقليمية

ــسياسية  - ٣٥٦ ــشؤون ال ــة  (إدارة ال ــة   - )شــعبة املــساعدة االنتخابي تنظــيم دورات لتنمي
، مـــن خـــالل مـــشروع بنـــاء املـــوارد يف الدميقراطيـــة تخابيـــةالقـــدرات املهنيـــة يف اإلدارة االن

واحلوكمـــة واالنتخابـــات، لفائـــدة احلكومـــات، واإلدارات االنتخابيـــة، واملنظمـــات الدوليـــة،  
 .واملنظمات غري احلكومية

بناء على طلـب الـدول األعـضاء، وبتعـاون          و،  ٤٦/١٣٧قرار اجلمعية العامة    مبوجب   ‐التنفيذ  
ــة،   مـــع احلكومـــات، واإلدارا ــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــة، واملنظمـــات الدوليـ ت االنتخابيـ

 .بتمويل من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واإلدارات االنتخابيةو

تنظيم حلقات عمل بشأن  - )شعبة املساعدة االنتخابية (إدارة الشؤون السياسية   - ٣٥٧
، لفائــدة )ء الثقــة يف العمليــة االنتخابيــةمــثالً بــشأن بنــا (آليــات تــسوية املنازعــات االنتخابيــة 

مـثالً مـن أرمينيـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           (رؤساء اللجان االنتخابية الوطنية وأعـضائها     
فـضالً عـن ممثلـي      ) وجورجيا وسرياليون وليربيـا وليـسوتو واملكـسيك ومـالوي ونيبـال والـيمن             

املعهــد الــدويل للدميقراطيــة واملــساعدة  مــثالً منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، و   (املنظمــات
االنتخابية، واملعهد الدميقراطي الوطين للـشؤون الدوليـة، واملؤسـسة الدوليـة للـنظم االنتخابيـة،                
واملعهد االنتخايب للجنوب األفريقي، ومعهد الدميقراطية يف جنـوب أفريقيـا، ورابطـة مـسؤويل                

ت رصــد االنتخابــات، والــدوائر الدوليــة  االنتخابــات األوروبــيني، والــشبكة األوروبيــة ملنظمــا 
 .لإلصالحات االنتخابية

 بالتعاون مع فريق احلكم الدميقراطي التـابع للربنـامج اإلمنـائي، يف إطـار قـرار اجلمعيـة       ‐التنفيذ  
 .، بتمويل من إدارة الشؤون السياسية والربنامج اإلمنائي٤٦/١٣٧العامة 

ــةتدريب دورة - )١٦( اإلنــسان مفوضــية حقــوق-إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٣٥٨  قبــل ي
بعـد    مـا  ، يف حالـة   )مـثالً وزارة الداخليـة يف طاجيكـستان        (للمسؤولني احلكـوميني  االنتخابات  

 .الرتاع
__________ 

 .الشؤون السياسية واملفوضية عن النشاط نفسهأبلغت إدارة  )١٦( 
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مثالً مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم             ( من جانب البعثة امليدانية ذات الصلة      ‐التنفيذ  
ون مـع الـسلطات احلكوميـة واملنظمـات غـري           ، يف إطار واليتها العامة، وبالتعا     )يف طاجيكستان 

ول بواسـطة املـوارد اخلارجـة عـن     متـ ، و)مثالً، مركز التعليم القانوين يف طاجيكستان    (احلكومية
 ).مثالً األموال املتأتية من سفارة اململكة املتحدة يف طاجيكستان (امليزانية

حات التـشريعية   تقـدمي الـدعم يف صـياغة اإلصـال         - إدارة عمليات حفـظ الـسالم      - ٣٥٩
مثالً املساعدة التقنية ودعم وزارة العـدل يف         (يف سياق عمليات السالم   والدستورية وتنقيحها   

يف ذلك إلنشاء جملس أعلى للقـضاء، وإعـادة إنـشاء     مباهاييت يف صياغة التشريعات وتطويرها،   
مــم املتحــدة بعثــة األ ( القــضاة والتــشريعات األساســية الــيت تــنظم الــسلطة القــضائية إعــدادكليــة

، )بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا    (، ودعــم تطــوير التــشريعات  )لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت  
ــة   ــشريعات الوطني ــا وواســتعراض الت ــق عليه ــوار   (التعلي ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ، )عملي

 )بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو             (وصياغة التشريعات واملساعدة يف تطويرهـا     
بعثـة   (يتعلق بـصياغة تـشريعات إدارة الـسجون وحمتواهـا          فيماوتقدمي املساعدة والدعم التقنيني     

إدارة األمـم املتحـدة   واألمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا،        
 املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور الــشرقية، وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، وبعثــة األمــم 

 املؤقــت يف ، وتيــسري وضــع اإلطــار الدســتوري للحكــم الــذايت )لتقــدمي املــساعدة يف أفغانــستان
 )).بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو (كوسوفو
 امليزانيـات    مـن  وبتمويـل مبوجـب والياهتـا      مـن جانـب عمليـات الـسالم ذات الـصلة،             ‐التنفيذ  

يف  سـلطات البلـد املـضيف، وبالتعـاون مـع جهـات فاعلـة                بناء على طلـب   واخلاصة بكل منها،    
 . وخارجهااألمم املتحدة

،  املسؤولني احلكـوميني   بناء قدرات  - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا     - ٣٦٠
 لـدعم اإلصـالحات اإلداريـة للمؤسـسات العامـة       إدارة القطـاع العـام   جمال يف،يف حالة نزاع 
 ). املوظفون يف وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي يف العراقمثالً (اليت جترى حملياً

بنــاء علــى طلــب احلكومــة ذات الــصلة،     و، )٢٤-د (٢٧١قــرار اللجنــة  مبوجــب  ‐التنفيــذ 
 .ول يف إطار املوارد اخلارجة عن امليزانيةميوبالتعاون مع الربنامج اإلمنائي، و

نظيم حلقات عمل عن دور املـرأة       ت - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا     - ٣٦١
، للربملانيــات وعــضوات جلنــة يف العمليــة االنتخابيــة وعــن ضــمان حقــوق املــرأة يف الدســتور

 ).العراق يف( صياغة الدستور
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، وبنـاء علـى طلـب احلكومـة املعنيـة، وبالتعـاون             )٢٢-د (٢٤٠قرار اللجنـة    مبوجب   ‐التنفيذ  
ول يف إطــار متــ، و)ملعهــد الــدويل للــسالممعهــد وودرو ولــسن وا (مــع منظمــات غــري حكوميــة

 ).معهد وودرو ولسن (امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية

حلقـات عمـل بـشأن محايـة املـدنيني يف الـرتاع        - مكتب منسق الشؤون اإلنسانية  - ٣٦٢
 . أعاله٥٤انظر الفقرة : املسلح

 عمـل دوليـة للمؤسـسات    تنظـيم مـؤمترات وحلقـات      - مفوضية حقـوق اإلنـسان     - ٣٦٣
 :، مثالًالوطنية حلقوق اإلنسان

مؤمترات إقليمية بشأن دور املؤسسات العربيـة حلقـوق اإلنـسان يف تعزيـز               )أ( 
 ؛)٢٠٠٧  و٢٠٠٦ (حقوق اإلنسان ومحايتها

 ملوظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف        يةتدريبدورات  حلقات عمل و   )ب( 
، يف إطـار قـرار جملـس        )لتقـارير يف جمـال حقـوق اإلنـسان        عـن التحقيقـات وكتابـة ا       (بوروندي

 ؛)٢٠٠٦ (١٧١٩األمن 
ــع      )ج(  ــسان يف من ــة حلقــوق اإلن حــوار مواضــيعي عــن دور املؤســسات الوطني
 ؛)٢٠٠٧ (التعذيب
، علـى أسـاس اتفـاق    بناء قدرات اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف نيبـال         )د( 

 نامج اإلمنائي، ومفوضية حقوق اإلنسان؛نة، والرببتمويل من ميزانية اللجومع حكومة نيبال، 
،  وحقــوق اإلنــسان،ن االجتــار بالبــشر، واهلجــرةأحلقــة عمــل تدريبيــة بــش )هـ( 

لفائدة موظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وكبـار املـسؤولني احلكـوميني يف نيبـال، وعـدد                 
نيــة حلقــوق اإلنــسان يف صــغري مــن أعــضاء املنظمــات غــري احلكوميــة، بــشراكة مــع اللجنــة الوط

 نيبال؛
مـثالً للمكاتـب     (ن حقوق اإلنسان ملكاتب أمني املظـامل      أدورات تدريبية بش   )و( 

 ؛)اإلقليمية ألمني املظامل يف أذربيجان
دورات تدريبية بشأن حقوق اإلنـسان للمـسؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم               )ز( 

 ؛)طىمثالً يف مجهورية أفريقيا الوس (العمد ورؤساء األحياء
  صــلة حبقــوق اإلنــسان وســيادة القــانونذاتتنظــيم حلقــات عمــل خــرباء  )ح( 

ــة عمــل  ( ــثالً حلق ــولم ــة    ٢٠٠٧ســبتمرب /أيل ــانون املتعلق ــشأن مــشروع أداة ســيادة الق  ب
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 وغريهـا مـن   بعـد الـرتاع     مـا  لفائدة موظفي األمم املتحدة العاملني يف بعثـات       ؛  )بقرارات العفو 
 .املؤقتة، والسلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، واإلدارات البعثات امليدانية

، )مـثالً مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي             ( بالتعاون مع املكاتب القطريـة     ‐التنفيذ  
 صلةالــوطنيــة ذات الكيانــات الو) مــثالً الربنــامج اإلمنــائي (وغريهــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة

سان يف املغــرب، واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يف  مــثالً اجمللــس االستــشاري حلقــوق اإلنــ (
متـول يف إطـار   و؛ )قطر، ووزارة الداخلية والبلـديات ذات الـصلة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       

 .امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية

ت بناء القدرا  - )شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     (مكتب الشؤون القانونية   - ٣٦٤
، من خالل مجلـة أمـور منـها تطـوير بـرامج ودورات         املتعلقة بقانون البحار وشؤون احمليطات    

مثالً بشأن املناطق البحرية احملمية وهنج الـنظم اإليكولوجيـة إلدارة            (تدريبية وإعدادها وتقدميها  
 .، خاصة يف البلدان النامية)احمليطات
 والوثيقــــة ؛٥٢/٢٦  و؛٤٩/٢٨ و ؛٣٧/٦٦قــــرارات اجلمعيــــة العامــــة مبوجــــب  ‐التنفيــــذ 

ST/SGB/2006/12)   خـرى،  األقليمية  اإلدولية أو   النظمات  املتنسيق مع   البو،  ))ح (٢-٨اجلزء
 .ومتول يف إطار امليزانية العادية

ــة   - ٣٦٥ ــشؤون القانوني ــانون البحــار    (مكتــب ال تطــوير  - )شــعبة شــؤون احمليطــات وق
 ييب إلدارة املنــاطق البحريــة والــساحليةجمموعــات أنــشطة تــدريب يف إطــار الربنــامج التــدر

بـشأن بنـاء قـدرات      ) للمـسؤولني احلكـوميني    (تـوفري بنـاء القـدرات علـى الـصعيد احمللـي           هبدف  
وطنية دائمة، واستدامة اجلهود، والفعالية التكاليفية، واالستجابة لالحتياجات اخلاصة بالبلـدان           

 . الساحلية وإدارة احمليطاتاملعنية واألثر على املدى الطويل، يف جمال اإلدارة 
، ووثيقـة املـشروع املتعلقـة بتبـادل     ١٩، الفقـرة   ٥٣/٣٢ يف إطار قرار اجلمعية العامـة        ‐التنفيذ  

، (GLO/98/G35 (برنامج تطوير التدريب يف جمال البحار والـسواحل       : املعارف يف املياه الدولية   
ليمــي، ومرفــق الربنــامج  بالتعــاون مــع وحــدات وضــع املقــررات الدراســية علــى الــصعيد اإلق   و

برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة       (وهيئـات أخـرى  ) التمويـل والتقيـيم   (اإلمنائي للبيئة العاملية 
البحرية مـن األنـشطة الربيـة التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للبيئـة، ومعهـد التعلـيم يف جمـال امليـاه                         

لعامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          التابع لليونسكو، والربنـامج املـشترك بـني مرفـق البيئـة ا            
إزالة احلواجز اليت تعـوق التنفيـذ الفعـال لتـدابري إدارة مراقبـة             ”واملنظمة البحرية الدولية املعنون     
وشبكة مرفق البيئـة العامليـة لتبـادل املعرفـة واملـوارد يف جمـال               ) “مياه الصابورة يف البلدان النامية    

مرفـق البيئـة العامليـة، وشـعبة شـؤون           (ر املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة      املياه العاملية، ومتول يف إطا    
 ). واملؤسسات الداخلية،احمليطات وقانون البحار
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برامج تنمية القدرات يف كل ميادين جمال تركيز         - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٣٦٦
ــامج اإلمنــائي   ــدميقراطي للربن ــات، وإصــالح اإلدارة ا  (احلكــم ال ــات،  االنتخاب لعامــة، والربملان

واحلوكمـــة والعـــدل وحقـــوق اإلنـــسان، ومكافحـــة الفـــساد، والالمركزيـــة واحلكـــم احمللـــي،   
 ).، ووسائط اإلعالم والوصول إىل املعلومات، واجملتمع املديناإللكترونية

، مـن جانـب     ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنائي يف الفترة       مبوجب   ‐التنفيذ  
وفريـق احلكـم الـدميقراطي    ) تنميـة القـدرات علـى الـصعيد االسـتراتيجي        (القـدرات فريق تنميـة    

 ).يتعلق باجملال الفين فيما (ومكتب منع األزمات واإلنعاش

يف  مبـا تقـدمي الـدعم إىل بـرامج إصـالح العـدل،             - برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      - ٣٦٧
 ليـشيت   -مثالً يف موزامبيق وتيمـور       (القانوين والقضائي  ذلك دعم املراكز الوطنية للتدريب    

، مـع تركيـز خـاص علـى اجملـاالت القانونيـة             ))التدريب يف جمال األمـن العـام       (وأمريكا الالتينية 
 . األساسية والعمليات اإلصالحية

 . خمتصة من جانب شركاء وطنيني بتعاون مع منظمات وطنية ودولية‐التنفيذ 

لتعزيــز نــامج بنــاء القــدرات يف القــانون البيئــي بر - برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة - ٣٦٨
يف ذلـك مـن خـالل     مبـا اإلطار القانوين واملؤسـسي لـإلدارة البيئيـة، لفائـدة الـسلطات الوطنيـة،          

 .الشراكة من أجل تطوير القوانني واملؤسسات البيئية يف أفريقيا
ــذ  ــة   ‐التنفي ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ) ٣٠-د (٣٤٣٦ يف إطــار ق ــسمرب /ول كــانون األ٩امل دي
بنـاء علـى طلـب احلكومـات        و،  ٢٣/١  و ٢١/٢٣ ومقرري جملس إدارة برنـامج البيئـة         ١٩٧٥

ميـول يف   وذات الصلة، وبالتعاون مع الربنامج اإلمنائي والـسلطات الوطنيـة والوكـاالت البيئيـة،               
 .صندوق البيئة واملوارد اخلارجة عن امليزانيةموارد إطار 

دورات تدريبيـة هتـدف إىل مـشاركة الــشبان     - انصـندوق األمـم املتحـدة للــسك    - ٣٦٩
مثالً إعالن اجتماع الربملانيني اإلقليمي آلسـيا    (بنشاط يف إعداد ورقات السياسات اإلقليمية     

 .، لفائدة الربملانيني يف آسيا الوسطى)ملراهقني اإلجنابية واجلنسيةاالوسطى بشأن صحة 
بتمويـل مـن    وبناء على طلـب احلكومـات،       وة،  املؤمتر الدويل للسكان والتنمي   مبوجب   ‐التنفيذ  
 . والصندوق االستئماين الياباين السكانصندوق

تــدريب القيــادات النــسائية يف جمــال ختفيــف  - صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان - ٣٧٠
، كجزء مـن مبـادرة إقليميـة تـستخدم الـدعوة القائمـة علـى                ةالفقر والصحة واحلقوق اإلجنابي   

 تايضــارأة، لفائــدة املــسؤوالت احلكوميــات، والدبلوماســيات، والق األدلــة لتحــسني وضــع املــ 
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 الـسجون،   رات الـشرطة، ومـدي    اتبطا، وض ات العسكري ت، واملسؤوال ات، واملشرع اتالوطني
 .ات املدنياتواملوظف
، (A/CONF.177/20 (املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة وخطــة عمــل بــيجنيمبوجــب  ‐التنفيــذ 

 .مع مركز املرأة العربية للتدريب والبحث وبالتعاونبناء على طلب احلكومات، و

دعم تنظـيم املـؤمتر اإلقليمـي الـسادس لـشبكة            - صندوق األمم املتحدة للسكان    - ٣٧١
، مع تركيز خاص على وسائل مكافحة العنف القائم علـى  الوزيرات والربملانيات األفريقيات 

 ملواجهـة لأللفيـة وعلـى الـدعوة       أساس نوع اجلـنس كعمـل رئيـسي لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة               
العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس يف الــسياقات الوطنيــة لفائــدة املــسؤولني احلكــوميني،   

 .نيوالدبلوماسيني، والقضاة الوطنيني، واملشرع
، (A/CONF.177/20 (املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة وخطــة عمــل بــيجنيمبوجــب  ‐التنفيــذ 

 .ملرأةابالتعاون مع صندوق بناء على طلب احلكومات، وو

تحسني احلـوار الـسياسي بـشأن     لاستراتيجيات   - صندوق األمم املتحدة للسكان    - ٣٧٢
) مــثالً يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكـــارييب      (الــسكان والتنميــة لفائــدة الربملــانيني    

 :طريق عن
ــة علــى الــ      )أ(  ــصحة واحلقــوق اإلجنابي ــسياسي ملــسائل ال ــدعم ال ــادة ال صعيدين زي

 الوطين واإلقليمي جتاه برناجمي عمل القاهرة وبيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

ن أكسب أنصار من بني الربملانيني للدعوة إىل سياسـات حكوميـة سـليمة بـش               )ب( 
 هذه املسائل؛

لـسكان واجملموعـات الربملانيـة      استراتيجي بني صـندوق     اال قوة التحالف تعزيز   )ج( 
 . لتعزيز التعاون من خالل الدعم السياسي والتقيناحلكوميةية واملنظمات غري اإلقليم/الوطنية

ــدان     - التنفيــذ ــة، وبالتعــاون مــع الفريــق الربملــاين للبل  يف إطــار املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنمي
األمريكيــة املعــين بالــسكان والتنميــة، وبنــاء علــى طلــب احلكومــات، ومتــول يف إطــار امليزانيــة     

 .دوق االستئماين الياباينالعادية والصن

ن الالمركزيــة مــع املــواطنني والــسلطات  أتنظــيم حــوار بــش  - موئــل األمــم املتحــدة  - ٣٧٣
الوطنية واحمللية، اهلدف منه متكني املواطنني يف عملية صنع القرار، وتعزيـز قـدرات احلكومـات                

 .لية احمللية واإلدارة لالستقالوالبشريةاحمللية لتنفيذ مهامها، وتعزيز عناصر املوارد املالية 
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 ٢٠/١٨  و١٩/١٢جــــدول أعمــــال املوئــــل وقــــرارات جملــــس اإلدارة  مبوجــــب  ‐التنفيــــذ 
، ومن خالل جلنة األمم املتحـدة االستـشارية املعنيـة بالـسلطات احملليـة وفريـق اخلـرباء                   ٢١/٤ و

 املتحـدة  ملـدن افيها  مبا (االستشاري املعين بالالمركزية، وبشراكة مع السلطات احمللية ورابطاهتا      
 ).واحلكومات احمللية

بنــاء القــدرات ملــساعدة الــدول يف   - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  - ٣٧٤
، ئيةالقـضا الـسلطة    الوطنيـة واحملليـة، و     يـة ياكـل احلكوم  اهلوضع التشريعات الوطنية، وبناء     

يف ذلـك    مبـا  ، يف جمـال اللجـوء      احملليـة  وهيئات حقوق اإلنـسان، واملنظمـات غـري احلكوميـة         
حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية، وتنظيم أنشطة تروجييـة             
مشتركة مع الشركاء، لفائدة املسؤولني احلكوميني، والربملانيني، ومؤسـسات حقـوق اإلنـسان             

 .، واملنظمات غري احلكومية احملليةئيةالقضاالسلطة الوطنية، و
ب الفرعــي ذي الــصلة، يف إطــار الواليــة العامــة للمفوضــية، وعنــد   مــن جانــب املكتــ‐التنفيــذ 

بنـــاء علـــى طلـــب و، )٣٥املـــادة  ( املتعلقـــة بوضـــع الالجـــئني١٩٥١االقتـــضاء، اتفاقيـــة عـــام 
الــسلطات الوطنيــة أو مببــادرة مــن املفوضــية، وأحيانــاً مبــساعدة الــشركاء األكــادمييني احمللــيني؛   

 .ادية للمفوضيةول يف إطار امليزانية القطرية العومت

بناء القدرات يف القانون البيئـي الـدويل         - معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث     - ٣٧٥
 . أعاله١٢٢ انظر الفقرة :يف إطار برنامج القانون البيئي

 اجلرميـة   بـشأن دورات تدريبيـة     - مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      - ٣٧٦
ــابرة للحــدود الوط   ــة الع ــسؤولني     املنظم ــة للم ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــساد، وامل ــة، والف ني

مثالً إلقاء حماضـرات يف حلقـة العمـل الوطنيـة التايلنديـة بـشأن          (احلكوميني والسلطة القضائية  
ــة    ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــشريعي ملكافحـ ــور التـ ــدودالتطـ ــابرة للحـ ــدويل العـ ــاب الـ ــة واإلرهـ   الوطنيـ

؛ ودورة تدريبيــة للقــضاة املبتــدئني مــن  )رباء الــوطنينيالنيابــة العامــة، والقــضاة، واخلــ  ألعــضاء(
 ).جنوب شرق آسيا

قرارات مؤمترات الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة               مبوجب   ‐التنفيذ  
املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وقــرارات اجلمعيــة  

اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود  (٥٩/١٥٧  و٥٨/١٣٥  و٥٧/١٦٨  و٥٦/١٢٠العامـــة 
 ٦٠/٢٠٧  و٥٩/١٥٥  و٥٩/٢٤٢  و٥٨/٢٠٥  و٥٧/٢٤٤  و٥٦/١٨٦  و،)الوطنيـــــــــة

ــصادي واالجتمــاعي    )الفــساد( ــراري اجمللــس االقت ، ٢٠٠١/١٣  و١٩٩٨/١٦، فــضالً عــن ق
 .وارد اخلارجة عن امليزانيةمتول يف إطار امليزانية العادية واملوبناء على طلب الدول األعضاء؛ و
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 األنشطة املتصلة ببناء القدرات للمؤسسات غري احلكومية يف جمال سيادة القانون ٣-١ 
بناء قدرات املنظمات غري  -  مفوضية حقوق اإلنسان-إدارة الشؤون السياسية  - ٣٧٧

ال حقــوق فيهــا تنظــيم بــرامج تثقيفيــة يف جمــ  مبــا، احلكوميــة املتعلقــة مبــسائل ســيادة القــانون 
لتثقيـف يف   املنظمات غري احلكوميـة ل    اإلنسان للمنظمات غري احلكومية، واملسامهة يف مناسبات        

جمال حقوق اإلنسان، وتنظـيم املنافـسة لوضـع منـاهج حلقـوق اإلنـسان مـن خـالل تقـدمي مـنح                      
لمـساعدة  ملفوضـية ل   مبـادرة ا    حلقوق اإلنسان، واملساعدة من خـالل      صغرية ونشر مواد تروجيية   

 ).مثالً يف طاجيكستان (بعد الرتاع  ماشتركة للمجتمعات احمللية، يف حالةامل
مثالً مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم             ( من جانب البعثة امليدانية ذات الصلة      ‐التنفيذ  

 مــع الوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة، وبالتنــسيقواليتــها العامــة، مبوجــب ، )يف طاجيكــستان
 .الوكالة واملكتب اإلقليمي للمفوضيةبتمويل من هذه و

، برنامج بناء القدرات لنقابة احملامني يف روانـدا        - احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا    - ٣٧٨
 : يف ذلك مبا

 إحاطة إلطالع أعـضاء نقابـة احملـامني علـى خمتلـف جوانـب القـانون                 جلسات )أ( 
 ايا؛  االستعداد الحتمال نقل القضفيها مبااجلنائي الدويل، 

 دورات تدريبية على الوصول عن طريق اإلنترنت إىل املوارد القانونية؛ )ب( 

 .تقدمي الدعم التقين لتعزيز القدرات اإلدارية واملؤسسية لنقابة احملامني )ج( 

ــار قــــراري‐التنفيــــذ  ــائق )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و)١٩٩٤ (٩٥٥  جملــــس األمــــن يف إطــ ، ووثــ
 .إطار امليزانية العادية واألموال اخلارجة عن امليزانيةاستراتيجية اإلجناز للمحكمة، وميول يف 

قـدرات  التشجيع متكني اجملتمع املدين وبناء     - صندوق األمم املتحدة للدميقراطية    - ٣٧٩
فيهــا  مبــا ( للمنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة واإلقليميــة والدوليــة لتعزيــز املــشاركة الــسياسية،

 .بعد الرتاع  مااالت األمم املتحدة، يف حالة ووك)املنظمات غري احلكومية النسائية
  الربنـامج اإلمنـائي    مقـر مـع   والقطريـة   لربنـامج اإلمنـائي     مكاتـب ا  شراكة مـع    مبوجب ال  ‐التنفيذ  

، واملنظمــات غــري )علــى أســاس مــذكرة تفــاهم لتلــك األنــشطة الــيت ينفــذها الربنــامج اإلمنــائي (
 .ن التربعات اليت تقدمها الدول األعضاءبتمويل مواحلكومية احمللية، ووكاالت دولية أخرى، 

بنــاء القــدرات ملــساعدة الــدول يف   - مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  - ٣٨٠
اهلياكـل احلكوميـة الوطنيـة واحملليـة، والـسلطة القـضائية،            بنـاء   وضع التشريعات الوطنيـة و    
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انظـــر : جـــوءوهيئـــات حقـــوق اإلنـــسان، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة احملليـــة يف جمـــال الل 
 . أعاله٣٧٤ الفقرة

بنـاء قـدرات املنظمـات غـري         - مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           - ٣٨١
، مثالً تدريب وسـائل اإلعـالم واجملتمـع املـدين بـشأن             احلكومية املتعلقة مبسائل سيادة القانون    

 .فسادالفساد والتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تركز على مكافحة ال
 يف إطار قرارات مؤمترات الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                ‐التنفيذ  

املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وقــرارات اجلمعيــة  
اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود  (٥٩/١٥٧  و٥٨/١٣٥  و٥٧/١٦٨  و٥٦/١٢٠العامـــة 

 ٦٠/٢٠٧  و٥٩/١٥٥  و٥٩/٢٤٢  و٥٨/٢٠٥  و٥٧/٢٤٤  و٥٦/١٨٦  و،)طنيـــــــــةالو
ــصادي واالجتمــاعي    )الفــساد( ــراري اجمللــس االقت ، ٢٠٠١/١٣  و١٩٩٨/١٦، فــضالً عــن ق
 .متول يف إطار املوارد اخلارجة عن امليزانيةوبناء على طلب املستفيدين؛ و

 - سطينيني يف الـشرق األدىن     وتـشغيل الالجـئني الفلـ      إلغاثـة وكالة األمم املتحـدة      - ٣٨٢
 :برامج تعليمية ميدانية بشأن

 لفائـدة    وتـسوية الرتاعـات    ،املفاهيم األساسـية حلقـوق اإلنـسان والتـسامح         )أ( 
األطفــال واملعلمــني واجملتمــع احمللــي علــى نطــاق أوســع يف جمــاالت عمليــات الوكالــة اخلمــسة؛   

 بتمويل من وزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية؛

ــة وحمفّــزة   )ب(  ــدارس مأمون ــضل املمارســات : م ــال واملعلمــني   أف ــدة األطف ، لفائ
ــسكو      ــع اليون ــاون م ــة اخلمــسة، بتع ــات الوكال ــل (واألســر يف جمــاالت عملي ووزارات ) التموي

 التعليم واملنظمات غري احلكومية؛

، لفائـدة األطفـال واملعلمـني    املدرسة كمحور للتنمية وإطار لضمان النوعيـة       )ج( 
مــع احمللــي علــى نطــاق أوســع يف جمــاالت عمليــات اللجنــة اخلمــسة، وبالتعــاون مــع إدارة  واجملت

ــا العظمــى و    ــة للمملكــة املتحــدة لربيطاني ــة الدولي ــشمالية، واجمللــس الربيطــاين،   أالتنمي ــدا ال يرلن
 .وعمان؛ وبتمويل من إدارة التنمية الدولية للمملكة املتحدة

، كمـــا أعـــاد تأكيـــده قـــرار اجلمعيـــة  )٤-د (٣٠٢ قـــرار اجلمعيـــة العامـــةمبوجـــب  ‐التنفيـــذ 
٦١/١١٢. 

 األنشطة املتصلة باملمارسة املؤقتة للمهام التنفيذية واإلدارية ٤-١ 
االضطالع بالوظائف التنفيذية واإلداريـة بـصورة        - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٣٨٣
 وزارة للعـدل،  أو نظـام للـسجون أو  نظـام للعقوبـات   مثـل إنـشاء وتـشغيل هيئـة إلدارة           (مؤقتة
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 كمـا يف   (بعـد الـصراع     ما يف حاالت ) ونظام للمحاكم وأجهزة مؤقتة للشرطة وإنفاذ القوانني      
 ). )صربيا (وكوسوفو ليشيت -تيمور 
تتوىل التنفيـذ عمليـات حفـظ الـسالم املعنيـة، كـل يف إطـار واليتـه، بنـاء علـى طلـب                         ‐ التنفيذ

انــات األمــم املتحــدة، والــشركاء اخلــارجيني، ، بالتنــسيق مــع كي)رهنــا بالواليــة (البلــد املــضيف
 . واملنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية، بتمويل من ميزانية عملية حفظ السالم املعنية

 
وغريهــا مــن األدوات  األنــشطة املتعلقــة بإعــداد القــوانني النموذجيــة واألدلــة اإلرشــادية  ٥-١ 

 كمبادئ توجيهية عامة لإلصالح القانوين
 - شــعبة اهلياكــل األساســية للخــدمات مــن أجــل التنميــة والتجــارة   - كتــادوناأل - ٣٨٤

إعــداد مــذكرات تقنيــة عــن إصــالح إدارة اجلمــارك تتنــاول املقترحــات املقدمــة خــالل         
النقل العابر، والرسوم واإلجراءات     (مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن تسهيل التجارة      

إصــالح بيتعلــق  فيمــاكمــادة مرجعيــة وكــدليل ) طبيقهــاالتجاريــة وتاللــوائح اجلمركيــة، ونــشر 
، لفائــدة اخلــرباء، واملــسؤولني احلكــوميني، والدبلوماســيني، واألكــادمييني،    ذي الــصلةتــشريعال

 . والطالب، وإدارات اجلمارك، واالحتادات املهنية يف البلدان النامية
ــذ ــب  ‐ التنفيــ ــرات مبوجــ ــق آراء ســــ  ١٠٨  و١٠٧  و٩٥  و٥٩الفقــ ــن توافــ ــاولو مــ  او بــ

)TD/410( مــن خطــة عمــل بــانكوك ١٥٣  و١٥٠  و١٤٩  و١٠٤، والفقــرات ) TD/386( ؛
ــة،     ــة العادي ــن امليزاني ــل م ــرة ومبوجــببتموي ــوزاري   ٢٧ الفق ــة ال ــالن الدوح ــن إع ــشرين  ( م ت

 ، ومقرر اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية بشأن برنـامج عمـل الدوحـة             )٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
، بالتنــسيق مــع )٢٠٠٤أغــسطس / مــن مرفقهــا دال، آب٨ والفقــرة “يوليــه/جمموعــة متــوز”(

 . منظمة التجارة العاملية؛ بتمويل من امليزانية العادية وموارد خارجة عن امليزانية
إعـداد تـشريعات منوذجيـة خبـصوص         - مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        - ٣٨٥

ن املعــايري الــدنيا للتــشريعات الوطنيــة، الالجــئني وانعــدام اجلنــسية، ومبــادئ توجيهيــة بــشأ 
ــسياسات،   ــساعدة يف وضــع ال ــا وامل ــك مب ــة    يف ذل ــة اخلاصــة باحلماي ــادئ التوجيهي ــيم املب  تعم

ــا؛    يــةووحــدات تدريب  يف مواضــيع شــىت منــها حتديــد مركــز الالجــئ؛ ومحايــة املــشردين داخلي
حلمايــة؛ وحقــوق اإلنــسان مــن اوالفتــاة واملــسائل املتعلقــة بانعــدام اجلنــسية؛ واحتياجــات املــرأة 

ومحاية الالجئني، وذلك من خـالل الـشبكة العامليـة للمكاتـب امليدانيـة للمفوضـية وعـن طريـق                    
 ).www.unhcr.org (اإلنترنت
 . بالتعاون مع السلطات احلكومية ومع الشركاء اآلخرين املهتمني باألمر ‐ التنفيذ

 

http://www.unhcr.org/
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طة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية أو إسـداء املـشورة للمؤسـسات العامـة يف جمـال                 األنش ٦-١ 
يف ذلك اإلصالح القانوين، واالنتخابات، وحقوق اإلنسان، واملسائل  مبا (سيادة القانون

ــام  ــانون الع ــة بالق ــى      (املتعلق ــة عل ــد اهلوي ــسجيل، وحتدي ــة، والت حقــوق األراضــي وامللكي
، والفــساد، وغــسل األمــوال، واملــسائل  )نــة، وانعــدام اجلنــسيةالــصعيد الــوطين، واملواط

 )اجلنسانية، واملسائل املتعلقة باألطفال، ومحاية األقليات، والبيئة، وما إىل ذلك
دعـــم تنفيـــذ مبـــادرات احلكومـــة     - إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة   - ٣٨٦

بيق اخلاص باملوارد البشرية لفائدة برنـامج       مثل التط  (املساعدة التقنية واملالية  تقدمي  باإللكترونية  
ــسوتو       ــية يف لي ــرب؛ وتطــوير اهلياكــل األساس ــام يف املغ ــاء  ) إصــالح القطــاع الع ــادرات بن ومب

مثل تنظيم املشاورات الوزارية وحلقات العمل الرفيعـة املـستوى عـن بنـاء القـدرات                 (القدرات
 ).ييبيف منطقة البحر الكارواحلوكمة يف أجهزة اإلدارة العامة 

 بالتعـاون مـع كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة       وبنـاء علـى طلـب الدولـة املعنيـة،           ‐ التنفيذ
مثـل   (، وشـركاء إقليمـيني وأجانـب      )مثل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف املغـرب وليـسوتو            (

مثــل الــصندوق    (، بتمويــل مــن مــسامهات الــدول األعــضاء    )احلكومــة اإليطاليــة يف املغــرب  
ــتئما ــارييب   االسـ ــر الكـ ــة البحـ ــرب ومنطقـ ــايل يف املغـ ــم    ) ين اإليطـ ــامج األمـ ــة برنـ ــن ميزانيـ ومـ
 . اإلمنائي املتحدة
 - إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة  - ٣٨٧

تــسهيل الوصــول إىل املعلومــات القــضائية وإىل العدالــة ضــمن إطــار تعزيــز ســيادة القــانون 
يف ذلــك إنــشاء موقــع شــبكي  مبــا ؛)كمــا يف جيبــويت (رامج احلوكمــة الوطنيــةكجــزء مــن بــ

العـام للحكومـة، ووزارة     الـديوان   مثـل    (وجتميع القوانني حاسوبيا؛ لفائدة السلطات احلكوميـة      
 ). العدل، والربملان الوطين، وغري ذلك من املؤسسات الوطنية

وكيانـات أخـرى    ) للحكومـة وان العـام     الـدي  مثـل  (تتوىل التنفيـذ الـسلطات احلكوميـة       ‐ التنفيذ
، )برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وشــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة  (تابعــة لألمــم املتحــدة

بــني  فيمــا، مــع التعــاون )مثــل جيبــويت (مبوجــب كتــاب موافقــة؛ بنــاء علــى طلــب احلكومــات 
 . ئيالوكاالت؛ وميول التنفيذ من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنا

 - إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة  - ٣٨٨
 ).كما يف الربازيل (املساعدة يف تنفيذ تدابري مكافحة الفساد

بناء على طلب احلكومة املعنية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، يف              - التنفيذ
ــوطين املعــين شــراكة مــع هــذا املكتــب ومــع    ــام يف    (املكتــب ال ــل مكتــب املراقــب املــايل الع مث

 ). الربازيل (؛ ومتوله احلكومة املستفيدة)الربازيل
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 - إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة  - ٣٨٩
قيـا، باسـتخدام   يف أفرييف اجملـالس التـشريعية     املساعدة التقنيـة لتعزيـز نظـم املعلومـات          تقدمي  

 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
شراكة مـع برملـان البلـدان األفريقيـة، مبوجـب مـذكرة تفـاهم، بتمويـل مـن مـوارد                     بال ‐ التنفيذ

 .خارجة عن امليزانية
 - شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، - ٣٩٠

 ). كما يف بنن (نية هبدف تعزيز احلوكمةتقييم البيئة املؤسسية الوط
ــذ ــة،     - التنفي ــة املعني ــى طلــب احلكوم ــاء عل ــبن ــائي    بال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن شراكة م

، بتمويـل مـن ميزانيـة       )مثل وزارة اإلصالحات املؤسسية واإلدارية يف بـنن        (والسلطات الوطنية 
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــشؤون الــ  - ٣٩١ ــات صــياغة الدســاتري   - سياسيةإدارة ال ــساعدة يف عملي ــة   (امل ــل جلن مث
 ). استعراض الدستور يف العراق

مثـل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل              (تتوىل التنفيـذ البعثـات امليدانيـة املعنيـة         - التنفيذ
 الواليــة ذات الــصلة املوكولــة مــن جملــس األمــنمبوجــب ، )العــراق، مكتــب الــدعم الدســتوري

 . شراكة مع كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدةبال، ))٢٠٠٤ (١٥٤٦ل القرار مث(
 : تقدمي املساعدة االنتخابية إىل - إدارة الشؤون السياسية - ٣٩٢

مكتب منـسق األمـم املتحـدة     بواسطة جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية،  )أ( 
، وخارطـة الطريـق القائمـة       ٤٨/٢١٣، مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة         اخلاص يف األراضي احملتلة   

على األداء إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلـسطيين علـى أسـاس وجـود دولـتني، وقـرار         
املؤيــد خلارطــة الطريــق، بالتعــاون مــع فريــق دعــم إصــالح        ) ٢٠٠٣ (١٥١٥جملــس األمــن  

يف املـوظفني مـن     االنتخابات، وفريق استراتيجية احلوكمة، ومنتدى التنمية احمللية؛ ومتول تكـال         
 األمم املتحدة؛مكتب منسق ميزانية 

يف التحـضري النتخابـات      تقدمي املساعدة االنتخابية إىل جلنة انتخابات نيبـال        )ب( 
بوسـائل مثـل تثقيـف النـاخبني، واللوجـستيات،           (٢٠٠٧اجلمعية التأسيـسية وإجرائهـا يف عـام         

ملتحـدة يف نيبـال، مبوجـب بيـان رئـيس          ، بواسطة بعثـة األمـم ا      )والتدريب، والتنسيق مع املاحنني   
 ١٧٤٠والقــرار ) S/PRST/2006/49 (٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١جملــس األمــن املــؤرخ  

 ، بناء على طلب احلكومة املعنية، بالتعاون مـع كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة                   )٢٠٠٧(
املتحـدة اإلمنـائي،    مثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، واليونيـسيف، وبرنـامج األمـم              (
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، بتمويــل مــن )وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   
 . امليزانية العادية

ــة املتعلقــة مبــسائل    .إدارة الــشؤون الــسياسية - ٣٩٣ تقــدمي املــساعدة يف احلــاالت الفردي
 علــى الــصعيد الــوطين، حقــوق األراضــي وامللكيــة، والتــسجيل، وحتديــد اهلويــة (القــانون العــام

 .)كما يف طاجيكستان (بعد الصراع  مايف حاالت) واملواطنة، وانعدام اجلنسية
مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                (تتوىل التنفيذ البعثة امليدانية املعنية     - التنفيذ

أوروبـا، وجلنـة   ، يف إطار واليتها العامة، بالتنسيق مع منظمـة األمـن والتعـاون يف         )طاجيكستان
الــــصليب األمحــــر الدوليــــة، ومفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني، بتمويــــل مــــن   

 . العادية امليزانية
تقدمي الدعم لتنفيذ الربامج الوطنيـة للتثقيـف يف جمـال            - إدارة الشؤون السياسية   - ٣٩٤

ن، ومبـادئ  إعداد أدلة إرشادية عن منهجية التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسا       (حقوق اإلنسان 
توجيهية للمعلمني، وعروض عن منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة يف مـدارس صـيفية                
لطلبــة احلقــوق، ودورات وأنــشطة تدريبيــة منتظمــة لتالميــذ املــدارس الثانويــة، ومــسابقة يف        

بعد الصراع، لفائدة طلبة احلقـوق، وتالميـذ املـدارس      ما ، يف حاالت  )مواضيع حقوق اإلنسان  
 .وية ومدرسيها، واحملاضرين يف كليات احلقوقالثان
مثل مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف              (يتوىل التنفيذ املكتب امليداين املعين     - التنفيذ

ــة الــسويدية      طاجيكــستان بالتنــسيق مــع املكتــب اإلقليمــي ملفوضــية حقــوق اإلنــسان، والوكال
 موظـف شـؤون حقـوق اإلنـسان، بتمويـل           ، بناء على طلـب الدولـة وتوصـيات        )للتنمية الدولية 

 . من موارد خارجة عن امليزانية
ــسياسية - ٣٩٥ ــة  (إدارة الـــشؤون الـ ــا الثانيـ ــعبة أفريقيـ ــدعم للعمليـــات   - )شـ ــدمي الـ تقـ

  وخاصــة مــن خــالل تقــدمي جمموعــة مــن خــدمات املــساعدة االنتخابيــةالدميقراطيــة االنتقاليــة،
 ). كما يف موريتانيا(

 بعثـة رصـد مـشتركة بـني إدارة           التنفيـذ  طلب احلكومة املعنيـة، تقـوم برصـد       بناء على    - التنفيذ
 بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       والشؤون السياسية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       

 . ُينشأ بالتربعاتعام ، بتمويل من صندوق )واإلنعاشاألزمات منطقة أفريقيا ومكتب منع (
 - ) شــعبة املــساعدة االنتخابيــة-شــعبة أفريقيــا الثانيــة  ( الــسياسيةإدارة الــشؤون - ٣٩٦
 خـالل املراحـل     ملساعي احلميدة اليت يقوم هبا املبعوث اخلاص لألمني العـام إىل غامبيـا            ادعم  

راحــل احلمــالت االجتيــاز الــسلمي ملالنهائيــة مــن عمليــة االنتخابــات الرئاســية اجلاريــة لتــسهيل 
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ألصوات، لفائدة احلكومة واللجنـة االنتخابيـة املـستقلة واألحـزاب           االنتخابية والتصويت وعد ا   
 ).التدريب (السياسية واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم

مـن النفقـات االسـتثنائية لألمـني     وبتمويل  بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        - التنفيذ
ــع    ــام، ومــن مكتــب من ــابع لرب األزمــات الع ــائي، ومــن    واإلنعــاش الت ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ن

 . العادية امليزانية
تقدمي املـساعدة التقنيـة يف       - )شعبة املساعدة االنتخابية   (إدارة الشؤون السياسية   - ٣٩٧

 ). عدة بلدان يف(  لفائدة احلكومات واهليئات الوطنية إلدارة االنتخاباتأنشطة االنتخابات،
، بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء املعنيــة، ٤٦/١٣٧ة مــامبوجــب قــرار اجلمعيــة الع - التنفيــذ

، البعثــات الــسياسية اخلاصــة املعنيــة  مثــل (شراكة مــع كيانــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة بالــ
ــسالم،   ــظ ال ــات حف ــم املتحــدة      و وإدارة عملي ــب األم ــائي، ومكت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

 مع كيانات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة       واملنظمات غري احلكومية، بالتعاون     ) خلدمات املشاريع 
مثل البعثات السياسية اخلاصة املعنية، وإدارة عمليات حفظ الـسالم، وبرنـامج األمـم املتحـدة                (

، بتمويــــل مــــن ميزانيــــات فــــرادى عمليــــات حفــــظ الــــسالم أو فــــرادى البعثــــات )اإلمنــــائي
 . اخلاصة السياسية
 لفائدة  مراقبة االنتخابات،  - )نتخابيةشعبة املساعدة اال   (إدارة الشؤون السياسية   - ٣٩٨

 . يف الدول املعنيةواجلمهور العام الدول، واملنظمات الدولية، 
تابعـة إلعـالن مبـادئ املراقبـة        علـى سـبيل امل    ،  ٤٦/١٣٧مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة         - التنفيذ

ملنظمـات  الدولية لالنتخابات ومدونة السلوك، بالتعاون مـع احلكومـات واملنظمـات الدوليـة وا             
 . غري احلكومية وبتمويل من هذه اجلهات

شــبكة املعــارف  إنــشاء -) شــعبة املــساعدة االنتخابيــة  (إدارة الــشؤون الــسياسية - ٣٩٩
، لتــوفري املعلومــات الــشاملة واملوثوقــة عــن   ملــشروع إدارة االنتخابــات وتكلفتــها االنتخابيــة

االت املتـصلة باالنتخابـات، وتقـدمي       بـني املتخصـصني يف اجملـ       فيمااالنتخابات، وتعزيز التواصل    
خــدمات تنميــة القــدرات، لفائــدة احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    

 . واجلمهور العام
ــذ ــها    - التنفي ــات وتكلفت ــشروع إدارة االنتخاب ــذ م ــوىل التنفي ــاين منظمــات    (يت ــضم مث ــذي ي ال
خايب للجنوب األفريقـي، واملعهـد االحتـادي        ، واملعهد االنت  الكندية لالنتخابات ظمة  املن: شريكة

ــات ــة    )املكــسيك (لالنتخاب ــدويل للدميقراطي ــة، واملعهــد ال ــنظم االنتخابي ــة لل ، واملؤســسة الدولي
ــصادية     ــشؤون االقتــ ــائي، وإدارة الــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــة، وبرنــ ــساعدة االنتخابيــ واملــ
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، بنـاء علـى     ٤٦/١٣٧معيـة العامـة      مبوجب قرار اجل   ،)واالجتماعية، وشعبة املساعدة االنتخابية   
طلــب املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وبالتعــاون معهــا، بتمويــل مــن املنظمــات    

 . الدولية واملنظمات غري احلكومية
تقدمي املساعدة يف املسائل املتصلة بالقانون العـام،         - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٠٠
ــة واألراضــي،    مبــا ــوطين،    فيهــا حقــوق امللكي ــة علــى الــصعيد ال ــد اهلوي والتــسجيل، وحتدي

 لفائــدة احلكومــة، والربملــان، واحملــاكم احملليــة، وممارســي املهــن   واملواطنــة، وانعــدام اجلنــسية، 
 مثـل تقـدمي الـدعم إلنـشاء حمكمـة لألراضـي واملمتلكـات              (بعد الصراع   ما القانونية يف حاالت  

يتـصل باإلطـار القـانوين     فيما، وإسداء املشورة )وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوف  (
، ودعـم عمليـة     )عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفــوار           ( علـى الـصعيد الـوطين      ةلتحديد اهلوي 

 )). عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار (التسجيل يف احملاكم الوطنية املتجولة ورصدها
نيـة، كـل يف إطـار واليتـه، بنـاء علـى طلـب               تتوىل التنفيـذ عمليـات حفـظ الـسالم املع          - التنفيذ

تابعة لألمم املتحـدة    أخرى  ، وبالتنسيق مع جهات فاعلة      )رهنا بالوالية  (سلطات البلد املضيف  
 . غري تابعة هلا، بتمويل من ميزانية عملية حفظ السالم املعنيةو

ات  يف ختطــيط العمليــاملــساعدة االنتخابيــة تقــدمي - إدارة عمليــات حفــظ الــسالم - ٤٠١
يف ذلـك االضـطالع بأعمـال متـصلة بقـوانني االنتخابـات،              مبـا االنتخابية وتنظيمهـا وإجرائهـا،      

 . بعد الصراع  ماوالتعاون مع عمليات التسجيل ومع األحزاب السياسية، يف حاالت
تتوىل التنفيـذ عمليـات حفـظ الـسالم املعنيـة، كـل يف إطـار واليتـه، بنـاء علـى طلـب                         - التنفيذ

شـعبة املـساعدة    (إدارة الشؤون السياسية، يف شراكة مع    )رهنا بالوالية  (ملضيفسلطات البلد ا  
ــة ــسيق مــع      ) االنتخابي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف كــثري مــن احلــاالت، بالتن ومبــشاركة برن

جهــات فاعلــة أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة وغــري تابعــة هلــا؛ بتمويــل مــن ميزانيــة عمليــة حفــظ 
 . ق املاحنني وموارد البلد املضيفالسالم املعنية وصنادي

لـصياغة التـشريعات واإلصـالحات       تقـدمي الـدعم    - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٠٢
 . أعاله٣٥٩الفقرة انظر : الدستورية وتنقيحها

 تقدمي الـدعم للـهيئات والعمليـات الوطنيـة املعنيـة         - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٠٣
ت العـدل والربملانـات وغريهـا مـن اهليئـات املعنيـة باإلصـالح                لفائـدة وزارا   باإلصالح القـانوين  
مثــل تقــدمي الــدعم للجنــة اإلصــالح القــضائي واللويــا   (بعــد الــصراع  مــاالقــانوين، يف حــاالت

؛ وتقدمي الـدعم للجهـات      )بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان       (جريغا الدستورية 
؛ واملـساعدة   )بعثة األمم املتحدة يف ليربيا     (إلصالح القضائي الوطنية النظرية لوضع استراتيجية ل    

؛ )بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو   (يف وضــع الــربامج لتعزيــز ســيادة القــانون 
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وإسداء املشورة وتقدمي املساعدة لوزارة العدل والسالمة العامة يف وضع استراتيجية لإلصـالح             
 ). تحقيق االستقرار يف هاييتبعثة األمم املتحدة ل (القضائي
تتوىل التنفيـذ عمليـات حفـظ الـسالم املعنيـة، كـل يف إطـار واليتـه، بنـاء علـى طلـب                         - التنفيذ

، بالتنسيق مع جهات فاعلة أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة             )رهنا بالوالية  (سلطات البلد املضيف  
 . وغري تابعة هلا؛ بتمويل من ميزانية عملية حفظ السالم املعنية

مجهوريـة   يف( لفائـدة احلكومـة    بعثة املـساعدة التقنيـة     - اللجنة االقتصادية ألفريقيا   - ٤٠٤
 ).أفريقيا الوسطى

بناء على طلـب مجعيـة رؤسـاء الـدول واحلكومـات باالحتـاد األفريقـي، بالتنـسيق مـع                     - التنفيذ
ادية ألفريقيـا   االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، بتمويـل مـن ميزانيـات اللجنـة االقتـص              

 . واالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي
 تقـدمي الـدعم ملـا يـتم حتـت القيـادة        - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا      - ٤٠٥

 يف سـياق مـشروع دعـم التعـايش الـسلمي            احمللية من إصـالحات إداريـة للمؤسـسات العامـة         
طريق التعليم غري النظامي، ملـوظفي وزارة حقـوق         والوئام الطائفي بني املراهقني يف العراق عن        

 ). العراق يف( بعد الصراع  ماحدى حاالتإاإلنسان، يف 
ــذ ــيا       - التنفيــــ ــريب آســــ ــة لغــــ ــصادية واالجتماعيــــ ــة االقتــــ ــرار اللجنــــ ــب قــــ   ٢٧١مبوجــــ

، بنــاء علــى طلــب احلكومــة املعنيــة، بالتنــسيق مــع اليونيــسيف، وبعثــة األمــم املتحــدة )٢٤-د (
عدة إىل العراق، واليونسكو، وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، بتمويـل مـن        لتقدمي املسا 

 . موارد خارجة عن امليزانية
تقـدمي املـساعدة لألجهـزة التـشريعية يف      - مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    - ٤٠٦

تقنيــة  بإســداء املــشورة التعزيــز معــايري حقــوق اإلنــسان يف الدســاتري والتــشريعات الوطنيــة، 
 : واستعراض مشاريع القوانني، وما إىل ذلك، مثل

تقــدمي املــساعدة إىل الكــونغرس االحتــادي املكــسيكي يف تعزيــز اإلصــالحات     )أ( 
 القانونية ملواءمة الدستور املكسيكي والتـشريعات الثانويـة مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                 

، اسـتنادا   )ع قانون حيظـر االجتـار باألشـخاص       يف ذلك إبداء التعليقات القانونية على مشرو       مبا(
 إىل اتفاق تعاون مربم مع الكونغرس االحتادي املكسيكي؛ 

ــشيواوا   )ب(  ــونغرس احمللـــي يف تـ ــع الكـ ــاون مـ ــانون ) املكـــسيك (التعـ ــيح قـ يف تنقـ
 الشعوب األصلية لوالية تشيواوا؛ 
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 إســـداء املـــشورة بـــشأن األحكـــام اخلاصـــة حبقـــوق اإلنـــسان يف الدســـتور        )ج( 
 لنيبال؛  املؤقت

تابعــة اســتعراض دســتور مب مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون  قيــام )د( 
، عن طريق حـشد الـدعم، والـدعوة، وإجـراء املـشاورات بـني أصـحاب             ١٩٩١سرياليون لعام   
ــة    (املــصاحل املعنــيني ــة حمــاميي ســرياليون واملنظمــات غــري احلكومي وتقــدمي توصــيات ) مثــل نقاب

 ريات؛بإجراء تغي
استعراض مشروع قـانون مكافحـة اإلرهـاب يف أفغانـستان ضـمن إطـار جلنـة                  )هـ( 

 إصالح القانون اجلنائي؛ بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛
فيهـا قـانون     مبـا  (استعراض مشاريع قوانني شىت يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           )و( 

ــانون اجل  ــات، والقـ ــوانني    االنتخابـ ــل، وقـ ــوانني العمـ ــة، وقـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــائي، وقـ نـ
 ؛ )العسكري القضاء

قيــام املكلفـــني بواليـــات يف إطـــار اإلجــراءات اخلاصـــة باســـتعراض مـــشاريع    )ز( 
ــة اإلعــدام       ــاألخص مــشاريع تلــك القــوانني املتعلقــة بفــرض عقوب ــدان شــىت؛ وب القــوانني يف بل

اإلرهـاب، والتـشريعات املتعلقـة بـسيادة القـانون وحالـة         ومكافحة اإلرهاب واجلـرائم املتعلقـة ب      
الطــوارئ، والتــشريعات واإلجــراءات املتعلقــة بإنفــاذ القــانون، وبــاهلجرة واإلخــالء والــنظم         
الصحية؛ لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان، واحلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة،             

يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة، كـل يف إطـار         وشركاء األمم املتحدة؛ بواسطة املكلفني بواليات       
؛ بالتنسيق مع مفوضية حقوق اإلنسان؛ بتمويل من امليزانية العادية ومـن مـوارد خارجـة                واليته

 .عن امليزانية
الواليــة العامــة ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، بنــاء علــى طلــب   مبوجــب  - التنفيــذ

، أو العمليـات امليدانيـة،      )ؤقتة لصياغة الدستور يف نيبال    مثل اللجنة امل   (السلطات الوطنية املعنية  
امليزانيـة العاديـة ومـسامهات       (أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وميول يف حدود املوارد املتاحـة          

 ). السلطات الوطنية
تقدمي الدعم واملساعدة التقنيـة لـصياغة       - مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ٤٠٧

 ). كما يف أنغوال وكولومبيا (لوطنية حلقوق اإلنسانخطط العمل ا
، بالتعــاون مــع )مثــل وزارة الداخليــة يف أنغــوال (بنــاء علــى طلــب الــسلطات الوطنيــة - التنفيــذ

 . السلطات الوطنية املعنية، بتمويل من امليزانية العادية
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ورة يف تقــدمي املــساعدة وإســداء املــش - مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان - ٤٠٨
يف ذلــك حتديــد طــابع املؤســسات ومهامهــا  مبــا إنــشاء املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان،

 : وصالحياهتا ومسؤولياهتا من خالل
إســداء املــشورة بــشأن اإلطــار الدســتوري أو التــشريعي املالئــم، وإجــراء    )أ( 

شاريع، وإيفاد  التحليالت املقارنة، وإقامة التعاون التقين، وتقييم االحتياجات، وتصميم امل        
  أعاله؛٢٥١انظر الفقرة : بعثات للتقييم

 اسـكتلندا  يف( يف البعثات االستشارية، وتنظيم احللقات الدراسية     املشاركة   )ب( 
 وأوروغواي وإيطاليـا وباكـستان وبلجيكـا وجـزر القمـر وشـيلي وكوسـوفو              ) اململكة املتحدة (
 ؛))صربيا(

فنيـة بـشأن تعـديل التـشريع اخلـاص          تقدمي الدعم الفين وإسـداء املـشورة ال        )ج( 
 ؛ )اتصال وثيق مع أمانة الكمنولث يف( بلجنة ملديف حلقوق اإلنسان

إجراءات التعـيني يف جلنـة سـري النكـا حلقـوق اإلنـسان، وخبـصوص جلنـة                   )د( 
 نيبال الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 

 تسهيل إجراء املشاورات وعقـد حلقـات العمـل وتقـدمي املـساعدة التقنيـة               )هـ( 
جزر القمـر وزمبـابوي وليـسوتو ومدغـشقر، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   يف(

 ؛ )وبتمويل منه
تقدمي املساعدة التقنيـة حلكومـة بورونـدي لوضـع اإلطـار القـانوين إلنـشاء                 )و( 

بالتعــاون مــع وزارة التــضامن وحقــوق اإلنــسان والــشؤون  (اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان
 ؛ )برنامج األمم املتحدة اإلمنائيمع  واجلنسانية
يتـصل   فيمافيها تنظيم احللقات الدراسية وتقدمي الدعم  مباأنشطة املتابعة،   )ز( 

  ؛)العراق مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق يف( بصياغة مشاريع التشريعات
طنية املستقلة حلقوق تقدمي الدعم التقين لصياغة التشريع املمكن للجنة الو )ح( 

  وخاصة بشأن املسائل املتعلقة بتشكيل هذه اهليئة؛ اإلنسان يف ليربيا،
تقدمي الدعم لعمليـة اختيـار األعـضاء وتعيينـهم يف جلنـة سـرياليون حلقـوق                  )ط( 
بواسطة مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون اسـتنادا إىل قـرار جملـس األمـن                     (اإلنسان
٢٠٠٥ (١٦٢٠ .(( 
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تقدمي الدعم التقين ألعمال املؤسـسات       - مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     - ٤٠٩
 :  مثلالوطنية حلقوق اإلنسان،

تقــدمي الــدعم للجــان املقاطعــات املعنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها     )أ( 
الت مثل جمموعة احلماية املشتركة بـني الوكـا        (واملشاركة يف خمتلف هيئات التنسيق األخرى     
 ؛ )وجمموعة تنسيق املخيمات وإدارة املخيمات

يتــصل  فيمــامــساعدة جلنــة أوغنــدا حلقــوق اإلنــسان علــى تعزيــز قــدراهتا،   )ب( 
 الـيت   العسكري، يف جمال التحقيق يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان  -مبراكزها للتعاون املدين  

الوسـاطة واالضـطالع    األفـراد العـسكريون، وإجيـاد احللـول مـن خـالل             /يرتكبها أفـراد الـشرطة    
الـشكاوى  /احلـاالت قبـول   بأنشطة الدعوة والتوعية، وتقدمي الدعم الـتقين للجنـة لوضـع معـايري              

 بوضع إجراءات واضحة لتلقي الشكاوى الفردية وتناوهلا ومعاجلتها؛ 
حتليل اآلليـات القائمـة لتنـاول املـسائل املتعلقـة حبقـوق األراضـي وامللكيـة                  )ج( 

ــة  ــصراع،  بــشكل واف خــالل مرحل ــهاء ال ــات   إعــادة اإلعمــار بعــد انت  مث دعــم هــذه اآللي
 بالتعاون مع الشركاء؛ 

 يف وضـع الترتيبـات      تقدمي الدعم للجنة سرياليون الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          )د( 
ــوظفني        ــدرات األعــضاء وامل ــاء ق ــداخلي، وبن ــة، ووضــع النظــام ال ــق التنفيذي املؤســسية والطرائ

وتـأمني األمـوال، وتعزيـز املعاهـدات الدوليـة، واملواءمـة         وتعزيزها، ووضع خطـة عمـل وطنيـة،         
بــني القــوانني وتطبيقهــا بــشكل متــوائم، بواســطة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون 

 ؛ )٢٠٠٥ (١٦٢٠مبوجب قرار جملس األمن 
املــساعدة يف إنــشاء جملــس التعيينــات يف أفغانــستان ومــساعدة اجمللــس يف    )هـ( 
ة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانـستان، بالتعـاون مـع مكتـب رئـيس                بواسطة بعث  (عمله

 ؛ )أفغانستان، بتمويل من احلكومة الكندية
 إسداء املشورة وتقدمي الدعم للجنة أفغانـستان املـستقلة حلقـوق اإلنـسان،           )و( 

  تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات؛ يف ذلك مبا
  يف أنغوال؛ ظاملتقدمي الدعم ملكتب أمني امل )ز( 
ــق يف جــرائم       )ح(  ــة للتحقي ــايري الدولي ــشأن املع ــا ب ــشورة يف كولومبي إســداء امل

لفائدة أعضاء كونغرس كولومبيا واملنظمـات  ؛ العنف اجلنساين ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم   
  غري احلكومية؛



A/63/64  
 

08-26874 161 
 

ة اللجنـة الرئاسـي    بواسطة؛  دعم اإلصالح الشامل للنظام القضائي يف أنغوال       )ط( 
إلصــــالح النظــــام القــــضائي؛ بالتنــــسيق مــــع برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي، ومفوضــــية 

 واليونيـسيف؛ لفائـدة أعـضاء جلنـة اإلصـالح، واملـدعني العـامني، واملنظمـات                 ،اإلنسان حقوق
 غري احلكومية، والشعب األنغويل بوجه عام؛ بتمويل من امليزانية العادية؛ 

قرر نيبال الوطين وجلنة نيبـال الوطنيـة حلقـوق          املساعدة يف تعزيز مكتب م     )ي( 
يتعلق باخلربة الفنية والتقنية يف جمال االجتار باألشخاص واهلجرة، وحتسني توثيـق             فيمااإلنسان  

 . القضايا وفرص الوصول إىل العدالة
رصــد حقــوق اإلنــسان يف ســياق     - مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان     - ٤١٠

 ). ٢٠٠٧مايو /غو يف أياريف توكما  (االنتخابات
 . الوالية العامة ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمبوجب  - التنفيذ
تقــدمي الــدعم للمكلفــني بواليــات يف  - مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان - ٤١١

مسائل احلوكمة، وهياكل    مثل إطار اإلجراءات اخلاصة يف املسائل املتصلة بسيادة القانون،       
مثـل املبـادئ األساسـية والتوجيهيـة بـشأن حـاالت اإلخـالء والتـشريد                 (ون العام وعملياتـه   القان

ــرامج اإلصــالح االقتــصادي       ــشأن تــصميم ب ــة ب ــادئ التوجيهي لغــرض اســتثمار األراضــي؛ واملب
وبــرامج الــديون اخلارجيــة وتنفيــذها بــشكل متوافــق مــع حقــوق اإلنــسان؛ واملبــادئ التوجيهيــة 

كـوارث الطبيعيـة؛ واإلسـهام يف اإلصـالحات الدسـتورية والقانونيـة             بشأن حقـوق اإلنـسان وال     
يتـصل   فيمـا يف ملديف، واإلسهام يف جهـود اإلصـالح القـانوين والدسـتوري اجلاريـة يف نيبـال                  

حبقوق الـشعوب األصـلية، وطائفـة الـداليت، وغريهـا مـن األقليـات؛ وآليـات مكافحـة التمييـز                     
طريـق وسـائل منـها زيـارة البلـدان وإقامـة االتـصاالت        ، عن )العنصري وغريه من أنواع التمييز    

 . واالضطالع بأنشطة التوعية العامة وإعداد التقارير املواضيعية
كانـت تـصدر سـابقا عـن جلنـة           (واليـة صـادرة عـن جملـس حقـوق اإلنـسان           مبوجـب    - التنفيذ

 . ، بتمويل من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية)حقوق اإلنسان
 إدراج حقــوق  جمــالتقــدمي الــدعم يف - مفوضـية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنـسان   - ٤١٢

مثـل   (بوسائل منها تنفيذ برامج جتريبية لتعلـيم حقـوق اإلنـسان          اإلنسان يف املناهج الدراسية،     
، )مثـل وزارة التعلـيم     ( الـسلطات احلكوميـة    ، لفائـدة  )خطة تعليم حقوق اإلنـسان يف كولومبيـا       

 ). مثل أنغوال ( الصراععدب  مايف حاالت
ــذ ــة   - التنفي ــسلطات احلكومي ــاء علــى طلــب ال ــيم  (بن ــل وزارة التعل ــة  )مث ــل مــن امليزاني ، بتموي
 . العادية
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إعــداد القــوانني  -) شــعبة القــانون التجــاري الــدويل  (مكتــب الــشؤون القانونيــة  - ٤١٣
ــشريع      ــة اإلرشــادية للت ــة واألدل ــشريعية النموذجي ــام الت ــة واألحك ــرة   :النموذجي انظــر الفق

 .أعاله ٢٣٦
دعــم اإلصــالح  -) شــعبة القــانون التجــاري الــدويل  (مكتــب الــشؤون القانونيــة  - ٤١٤

بيـع البـضائع، واإلعـسار،       مثـل  (يتصل بأمور القانون التجـاري الـدويل       فيماالقانوين الوطين   
، )نةوتــسوية املنازعــات، والنقــل، والتجــارة اإللكترونيــة، واملــشتريات، واملعــامالت املــضمو       

بوسائل منها تنظيم جلـسات اإلحاطـة، وتنظـيم احللقـات الدراسـية أو النـدوات القائمـة بـذاهتا                    
علــى املــستويني اإلقليمــي والــوطين أو سالســل مــن احللقــات الدراســية يف ذات البلــد أو بلــدان 

، وتقيـــيم اإلصـــالحات القانونيـــة ملـــساعدة احلكومـــات واألجهـــزة )مـــشاريع ميدانيـــة (خمتلفـــة
ة وغريها من الـسلطات يف البلـدان الناميـة علـى اسـتعراض التـشريعات القائمـة وتقيـيم            التشريعي

القـانوين يف اجملـال التجـاري، واملـساعدة يف صـياغة            مـن حيـث اإلصـالح       احتياج تلـك البلـدان      
، )األونـسيترال  (التشريعات الوطنية لتنفيذ نصوص جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل        

مبــن فــيهم مقــررو الــسياسات واملــشرعون، واهليئــات التنظيميــة   (ولني احلكــومينيلفائــدة املــسؤ
 . ، وممارسي املهن القانونية، واألكادمييني، والقضاة)واهليئات املنفذة

مـن  ) هــ (  و)د(  و)ج(  و)ب (٨تتوىل التنفيذ أمانة األونسيترال، مبوجب الفقـرات     - التنفيذ
، بنـاء علـى طلـب احلكومـة أو املنظمـة            )٢١-د (٢٢٠٥ة  اجلزء األول مـن قـرار اجلمعيـة العامـ         

بالتعــاون مــع احلكومــة ) مثــل وكــاالت التنميــة اإلقليميــة والثنائيــة واملتعــددة اجلنــسيات (املعنيــة
وخمتلـف املنظمـات    ) مثـل الـوزارات    (املنظمة الطالبة للدعم وبالتنسيق مع السلطات الوطنية       أو

ووكـاالت الـدعم    ) مثـل البنـك الـدويل      (عـددة األطـراف   فيها وكاالت الدعم املت    مباوالكيانات  
) مثل الوكالة األملانية للتعاون الـتقين ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة                  (الثنائي

التربعــات الــيت يتلقاهــا  (واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ بتمويــل مــن مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة  
 ).وات، واملشاريع املشتركة مع مؤسسات داعمة أخرىصندوق األونسيترال االستئماين للند

إعــداد مؤشــرات  - )شــعبة القــانون التجــاري الــدويل (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ٤١٥
  مجيــع اجلهــات املعنيــة يف هــذا امليــدان  ألغــراض تعليميــة ووقائيــة لفائــدةاالحتيــال التجــاري

 ).فيها األفراد والشركات والسلطات احلكومية مبا(
، )١١٢، الفقـرة    A/59/17 (جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل     مبوجب قرار    ‐ التنفيذ

بنــاء علــى توصــية مــن أمانتــها ومنظمــات أخــرى، وبالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين 
 .تمويل يف إطار امليزانية العاديةوبباملخدرات واجلرمية، 
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املـواد الــصيدالنية  دعـم قـدرات إنتــاج    -مـؤمتر األمـم املتحــدة للتجـارة والتنميــة     - ٤١٦
 لفائــدة واضــعي الــسياسات وتنفيــذ األطــر التنظيميــة للحــصول علــى األدويــةهبــا واإلمــداد 
يف البلـدان   ) يةنمنتجو املستحضرات الـصيدال    (، والقطاع اخلاص  يني احلكوم سؤولنياملالعامة، و 
 ).كينيا و املتحدةترتانيامجهورية مثال إثيوبيا وبوتسوانا و (النامية

 عــن طريــق مبــادرة نقــل التكنولوجيــا وحقــوق امللكيــة الفكريــة، يف إطــار التوصــيات ‐التنفيــذ 
 ٩ للجنة االستثمار والتكنولوجيا والقضايا املالية ذات الـصلة، الفقـرة            ٢٠٠٥املتفق عليها لعام    

 ملانيـا ، بناء علـى مبـادرة مـن البعثـتني الـدائمتني لبوتـسوانا وكينيـا يف جنيـف، وحكـوميت أ                     )ج(
، )وزارة التنميــة الدوليــة (واململكــة املتحــدة) الــوزارة االحتاديــة للتعــاون االقتــصادي والتنميــة (

وبالتنسيق مع أمانة الكومنولث، والوكالة األملانية للتعاون التقين، فضال عن شـبكة سـتوكهومل              
 املـوارد اخلارجـة     تمويل يف إطار  وباملصلحة العامة؛   املعنّيني ب ومنظمة مستشاري امللكية الفكرية     

 .عن امليزانية

، تقدمي املـساعدة يف جمـال قـانون املنافـسة          -مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       - ٤١٧
 :يف اجملاالت التاليةوذلك مثال 

املساعدة يف إعداد قوانني املنافسة والتشريعات ذات الصلة هبـا، وكـذلك             )أ( 
املـسؤولني احلكـوميني والدبلوماسـيني والقـضاة        يف إنشاء وتعزيز وكـاالت املنافـسة لفائـدة          

 ، واملنظمات غري احلكومية املعنية يف البلدان النامية؛واخلرباء يف جمال املنافسة ووكاالهتا

تقدمي املساعدة إىل خمتلف البلدان النامية يف إجـراء اإلصـالحات القانونيـة            )ب( 
افـسة ومحايـة املـستهلكني، فـضال عـن      الالزمة إلقامة حماكم فعالة من أجـل إنفـاذ قـوانني املن      

 .القوانني االقتصادية ذات الصلة

؛ جمموعـة األمـم     ١٠٤  و ٩٥  و ٨٩  و ٧٢ باولو، الفقـرات     وتوافق آراء سا  مبوجب   ‐التنفيذ  
؛ ومبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة    )TD/RBP/CONF.10/Rev.2 (املتحدة بشأن مبادئ املنافسة  

؛ وقــرار مــؤمتر األمــم املتحــدة اخلــامس املعــين باســتعراض   )A/C.2/54/L.24 (حلمايــة املــستهلك
مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفـق عليهـا اتفاقـاً متعـدد األطـراف مـن أجـل                  

؛ واالسـتنتاجات املتفـق عليهـا       )TD/RBP/CONF.6/14 (مكافحة املمارسات التجاريـة التقييديـة     
انظـر   ( املنافـسة  ةء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسـ      للدورتني السابعة والثامنة لفريق اخلربا    

TD/B/COM.2/CLP/57و  TD/B/COM.2/CLP/63.( 

شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلـدمات    (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     - ٤١٨
تقـدمي الـدعم لتحـسني القـدرات املؤسـسية والبـشرية للبلـدان الـيت                 -) والسلع األساسـية  

على سبيل املثـال، املـساعدة يف إنـشاء آليـة مـشتركة بـني        (مت إىل منظمة التجارة العاملية   انض
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ــدعم االنــضمام إىل املنظمــة  ــوزارات الــيت تعــىن مبــسألة االنــضمام إىل   )املؤســسات ل ، لــصاحل ال
منظمة التجارة العاملية، واحملامني، والباحثني األكادمييني، ومؤسسات البحوث واملنظمـات غـري            

 .مية ومؤسسات القطاع اخلاص املتضررة من االنضمام إىل منظمة التجارة العامليةاحلكو

عــن طريــق فــرع مفاوضــات التجــارة والدبلوماســية التجاريــة، يف إطــار توافــق آراء     ‐التنفيــذ 
علـى أن    (، بنـاء علـى طلـب كـل بلـد مـن البلـدان املنـضمة                ٩٨، الفقرة   )TD/410 (باولو، ساو

ــدم    ــيت يق ــساعدة ال ــا      تكــون امل ــة احتياجاهت ــستهدف تلبي ــب وت ــة حنــو الطل ــاد موجه ها األونكت
 .تمويل يف إطار املوارد اخلارجة عن امليزانية، بدعم من امليزانية العاديةوب؛ )احملددة

ــة    - ٤١٩ ــز املــساءلة     -صــندوق األمــم املتحــدة للدميقراطي ــدعم مــن أجــل تعزي تقــدمي ال
يــة احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، ووكــاالت   لفائــدة املنظمــات غــري احلكوموالــشفافية والرتاهــة

 .وعامة الناس األمم املتحدة، وموظفي اخلدمة املدنية، ووسائط اإلعالم،

، عــن طريــق املكاتــب القطريــة لربنــامج األمــم  املوافــق عليــه وفقــا لتوصــيف املــشروع‐التنفيــذ 
ــائي  ــاهم  (املتحــدة اإلمن ملعــين باملخــدرات  ، أو مكتــب األمــم املتحــدة ا )اســتنادا إىل مــذكرة تف

تمويـل مـن التربعـات      وبواجلرمية، أو املنظمات غري احلكومية ذات الصلة أو املنظمات الدولية،           
 . الدول األعضاءمناملقدمة 

احلــد مــن الفقــر مــن خــالل اإلدارة املــستدامة   -برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   - ٤٢٠
، وذلـك مـن خـالل       زة على التربـة   لألراضي واحلفاظ على سالمة النظم اإليكولوجية املرتك      

أمـور مــن بينـها مــساعدة البلـدان واجملتمعــات احملليـة يف إدارة األراضــي، وإصـالح نظــم حيــازة      
األراضي، وتعزيز تعميم االتفاقيات البيئية الرئيسية والتكامل بينها للحد من تـدهور األراضـي،              

ظ علــى اخلــدمات مــن ومــساعدة مــستخدمي األراضــي علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ، واحلفــا
 . خالل سالمة النظام اإليكولوجي

، ٢٠١١-٢٠٠٨ خطة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي االسـتراتيجية للفتـرة               مبوجب ‐التنفيذ  
 .جمال التركيز يف الطاقة والبيئة

يف ذلك إنتاج عـدد      مبا،  تقدمي املساعدة االنتخابية   -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٤٢١
املتعلقة باملسائل االنتخابيـة، مـثال الدراسـة املتعلقـة بتكـاليف التـسجيل              واألدوات  ات  من املنتج 

واالنتخابات مع املؤسسة الدوليـة للـنظم االنتخابيـة، الـيت عينـت ملـساعدة البلـدان الناميـة علـى                  
ــات؛        ــة إلجــراء االنتخاب ــة مــن حيــث التكلف ــات فعالي ــدة لوضــع ميزاني اســتنباط أســاليب جدي

 مـع املعهـد   يـة االنتخابالعمليات جمموعة معلومات   إطار  نني االنتخابية املقارنة يف     القواجمموعة  و
الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية؛ ودليل عـن الـشراء             

 .إلجراء االنتخابات بعد انتهاء الرتاع مع مكتب خدمات املشتريات املشترك بني الوكاالت
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، ٢٠١١-٢٠٠٨ خطة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي االسـتراتيجية للفتـرة               مبوجب ‐ذ  التنفي
شـعبة   (بالتعاون الوثيـق مـع إدارة الـشؤون الـسياسية         على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري،      

 .ومع املؤسسات الرائدة األخرى اليت تعىن بربامج املساعدة االنتخابية) املساعدة االنتخابية

تقـدمي الـدعم، مـن خـالل اإلصـالح التـشريعي             -امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برن - ٤٢٢
ــاء املؤســـسات، يف مجيـــع جمـــاالت احلكـــم الـــدميقراطي    اإلصـــالح  (وتنميـــة القـــدرات وبنـ

الدســتوري، وجلــان اإلصــالح القــانوين، واالنتخابــات، والــدعم الربملــاين، ومكافحــة الفــساد،    
 .)اجلنسانية، وحقوق اإلنسان والعدالة وما إىل ذلكوالالمركزية واحلكم احمللي، والقضايا 

نظر صفحة االستقبال يف موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى شـبكة اإلنترنـت           ا ‐التنفيذ  
ــدميقراطي  ــم الـ ــن احلكـ ــاش ) /http://www.undp.org/governance (عـ ــات واالنتعـ ــع األزمـ  ومنـ

)http://www.undp.org/cpr/.( 
اخلـدمات االستـشارية واملـساعدة الفنيـة يف جمـال            -م املتحـدة للبيئـة      برنامج األمـ   - ٤٢٣

القـوانني البيئيـة     ( من أجل تطوير التـشريعات يف هـذا اجملـال          القانون البيئي واملؤسسات البيئية   
اإلطارية، واألنظمة، وتقييم األثر البيئي للتشريعات، والقوانني لتنفيذ االتفاقات البيئيـة املتعـددة        

يف ذلـــك عـــن طريـــق إيفـــاد بعثـــات لتقيـــيم االحتياجـــات، وإعـــادة النظـــر يف  مبـــا، )األطـــراف
التشريعات القائمة وحتديد الثغرات، واإلشراف على العملية التشريعية، وتقدمي الدعم حللقـات           
ــة وخمتلــف       ــوزارات املعني ــوطين بــني ال ــاء توافــق يف اآلراء علــى الــصعيد ال ــة إىل بن العمــل الرامي

 .أصحاب املصلحة

وقـراري برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة          ) ٣٠-د (٣٤٣٦قرار اجلمعية العامـة     مبوجب   ‐فيذ  التن
، بناء على طلب من احلكومات املعنيـة، وذلـك بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم          ٢٣/١  و ٢١/٢٣

ــة والوكــاالت البيئيــة،    تمويــل يف إطــار صــندوق البيئــة  وباملتحــدة اإلمنــائي، والــسلطات الوطني
 . عن امليزانيةواملوارد اخلارجة

ــسكان     - ٤٢٤ ــم املتحــدة لل ــى      -صــندوق األم ــضاء عل ــة إىل الق ــادرات الرامي ــم املب دع
ــشويه ــاث  /ت ــر األعــضاء التناســلية لإلن ــا، بت ــدة     مب ــذها، لفائ ــوانني وتنفي ــك إصــالح الق يف ذل

ــوطنيني      ــشرعني ال ــضاة وامل ــوميني والدبلوماســيني والق ــسؤولني احلك ــال يف    (امل ــبيل املث ــى س عل
وأوغندا، وبنن، وبوركينا فاسـو، وجيبـويت، والـسنغال، والـسودان، وغامبيـا، وكينيـا،               إثيوبيا،  

 ).ومصر، ونيجرييا

 املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة ومنــهاج عمــل بــيجني، بنــاء علــى طلــب    مبوجــب ‐التنفيــذ 
 .احلكومات، وبالتنسيق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية
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ــل األمــم املتحــدة    - ٤٢٥   برنــامج لــدعم التخطــيط العمــراين احلــضري    مــساعدة -موئ
، مــن خــالل تقــدمي املــساعدة إىل البلــديات يف صــياغة اخلطــط اإلمنائيــة اخلاصــة   )كوســوفو يف(

ــدن  ــديات واملـ ــيط احلـــ      (بالبلـ ــات التخطـ ــه هيئـ ــال، وتوجيـ ــاز األعمـ ــساعدة يف إجنـ ي، ضراملـ
، وتعزيـز احلـوار بـني       )اصواملسؤولني احلكوميني احملليني واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخل       

اهليئات البلدية واملركزية بشأن القضايا املتصلة بالسياسات العامة والتـشريعات احملليـة وختطـيط              
بني املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص العاملـة يف هـذا             فيمااجملال احمللي، وبناء القدرات     

 .امليدان

ئــل، يف ســـياق احلملـــتني العـــامليتني   مــن جـــدول أعمـــال املو ١٨٠الفقـــرة مبوجـــب  ‐التنفيــذ  
املتعلقتني باحلكم احلضري الصاحل وضمان احليـازة اللـتني ينظمهمـا موئـل األمـم املتحـدة، بنـاء                   

أصـال بنـاء علـى       (على طلب من وزارة البيئة والتخطيط العمراين يف كوسوفو وبالتعـاون معهـا            
لـسلطات احملليـة املختـصة،      ، وذلـك بالتنـسيق مـع ا       )طلب من بعثـة األمـم املتحـدة يف كوسـوفو          

واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، وبعثة األمم املتحدة يف كوسوفو، ووكـاالت أخـرى              
تمويـل  وبتابعة لألمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، والوكالـة األوروبيـة للـتعمري؛               

 .يف إطار التربعات املقدمة من الدول األعضاء

يف تقدمي الدعم للمبادرات املتعلقة مبنـع اجلرميـة والـسالمة            -م املتحدة   موئل األم  - ٤٢٦
، من خالل استعراض القوانني الداخليـة  )مثال مبادرة جعل نريويب أكثر أمانا     (املناطق احلضرية 

كمجلــس  (جملــالس املــدن وحتــديثها مــن أجــل تعزيــز تقــدمي اخلــدمات، لفائــدة الــسلطات احملليــة
 ).على سبيل املثال، وزارة احلكم احمللي الكينية (حلكومةوا) مدينة نريويب مثال

كحكومـة كينيـا     (ذكرة تفاهم بـني موئـل األمـم املتحـدة واحلكومـة املعنيـة             مبوجب م  ‐التنفيذ  
، يف إطــار شــراكة مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبالتعــاون مــع الــسلطات احملليــة   )مــثال

 .ي وموئل األمم املتحدةواحلكومة، بتمويل من الربنامج اإلمنائ

، إنشاء وإدارة الشبكة العامليـة لوسـائل اسـتغالل األراضـي           -موئل األمم املتحدة     - ٤٢٧
الــيت تــوفر املــوارد الالزمــة لتنفيــذ سياســات يف جمــال اســتغالل األراضــي تكــون لــصاحل الفقــراء  

ملـساواة،  وتروم إتاحة فرص احلصول على األراضـي واسـتغالهلا بـصورة مـستدامة وعلـى قـدم ا                 
لفائــدة احلكومــات والــسلطات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، والفنــيني املختــصني يف جمــال 

 .استغالل األرض، والباحثني واملاحنني واملستخدمني واملرافق

تمويــل يف وب، ٥٩/٢٣٩واليــة موئــل األمــم املتحــدة وقــرار اجلمعيــة العامــة مبوجــب  ‐التنفيــذ 
 .د مبسامهات من اجلهات املاحنةإطار صندوق تربعات خاص ُيزو
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علـى سـبيل املثـال،       (تقـدمي الـدعم لـربامج احلكـم الرشـيد          -موئل األمم املتحـدة      - ٤٢٨
 .أدناه ٥٣٧انظر الفقرة : )برنامج إصالح احلكم والقضاء وقطاع القانون والنظام يف كينيا

غة تـشريعات   املـساعدة الفنيـة يف صـيا       -مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       - ٤٢٩
 وإنـشاء نظـم   ،املـشردين داخليـا  يف جمـال وضـع     وطنية ودولية يف جمال اللجوء وتنفيذها، و      

يف ذلك تقدمي املـساعدة واملـشورة يف تـصميم وحتـسني نظـم اللجـوء                 مبا،  لحمايةلوطنية فعالة   
ــد؛ واملــشاركة       ــا لالحتياجــات اخلاصــة لكــل بل ــا وفق ــدويل وتكييف ــة للقــانون ال ــة املمتثل الوطني

ملباشرة يف هيئات الطعن؛ وتـدريب املـوظفني احلكـوميني ومـوظفي املنظمـات غـري احلكوميـة؛                  ا
بلدان األصل؛ وتقـدمي املـشورة بـشأن االحتياجـات إىل احلمايـة الدوليـة         الوتوفري املعلومات عن    

يف حــاالت فرديــة؛ وتقــدمي أصــدقاء احملكمــة إىل احملــاكم؛ وتــوفري الربجميــات واملعــدات اخلاصــة  
ــيط مالمــح طــاليب اللجــوء         بتكنول ــسمح بالتــسجيل الــصحيح؛ وتنم ــا املعلومــات والــيت ت وجي

 .والالجئني وجتهيز ملفاهتم

أن  كـن مي ( من خالل املكتب الفرعـي ذي الـصلة، يف إطـار الواليـة العامـة للمفوضـية                 ‐التنفيذ  
 ، وعنـد االقتـضاء، مبوجـب اتفاقيـة عـام          ) مـذكرة تفـاهم    اسـطة تتعزز على املـستوى القطـري بو      

، بناء على طلب من الـسلطات الوطنيـة أو مببـادرة            )٣٥املادة   ( املتعلقة بوضع الالجئني   ١٩٥١
 تمويـل يف إطـار امليزانيـة      وبمن املفوضـية، وأحيانـا مبـساعدة مـن الـشركاء األكـادمييني احمللـيني؛                

 . العادية للمفوضيةالقطرية

 الفنيـــة يف تنفيـــذ تقـــدمي املـــشورة -مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني  - ٤٣٠
التـــشريعات الوطنيـــة والدوليـــة املتـــصلة باكتـــساب اجلنـــسية ووضـــع األشـــخاص عـــدميي 

: يلـي   مـا  يف ذلـك   مبـا  للـشركاء احلكـوميني والربملـانيني،         وبإنشاء نظـم إداريـة فعالـة       ،اجلنسية
، ١٩٥٤تفاقيـــة املتعلقـــة مبركـــز األشـــخاص عـــدميي اجلنـــسية لعـــام االالتـــرويج لالنـــضمام إىل 

 وغريمهـا مـن الـصكوك الـيت         ١٩٦١فاقية املتعلقـة بتخفـيض حـاالت انعـدام اجلنـسية لعـام              تاالو
تتضمن أحكاما بشأن احلق يف اجلنسية وانعدام اجلنسية وتنفيذ هذه الصكوك؛ وتقدمي املـشورة              
ــصلة وصــياغتها          ــشريعات األخــرى ذات ال ــوانني اجلنــسية والت ــد مفــاهيم ق ــة بــشأن حتدي الفني

ساعدة يف جمـال إجيـاد هياكـل وإجـراءات التنفيـذ اإلداريـة؛ واملـساعدة يف                 وتنقيحها؛ وتقدمي املـ   
تسجيل املواليد؛ وتقدمي الدعم يف جمال نشر املعلومات املتعلقـة بـسبل احلـصول علـى اجلنـسية؛                  

 الدعم العملي حلل حاالت انعدام اجلنسية؛ والدعوة للعمل علـى أن ميـارس األشـخاص                وتقدمي
 .دميي اجلنسية حقوق اجلنسيةالذين كانوا يف السابق ع

 من خالل املكتب الفرعي ذي الصلة، بالتشاور مع املكتب اإلقليمي وقسم عمليـات              ‐التنفيذ  
احلماية واملشورة القانونية، يف إطار واليـة املفوضـية ذات الـصلة مبنـع وخفـض حـاالت انعـدام                    
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الـشركاء   (لوطنيـة اجلنسية ومحاية األشخاص عدميي اجلنـسية، بنـاء علـى طلـب مـن الـسلطات ا          
أو مببادرة من املفوضية، وبدعم من مراكز الدعم اإلقليميـة والـشركاء    ) احلكوميون والربملانيون 

ــة    ــسلطات الوطني ــيني، وذلــك بالتعــاون مــع ال احلكومــة، مؤســسات حقــوق   (األكــادمييني احملل
ن والتعـاون   مثـل جملـس أوروبـا، ومنظمـة األمـ          (، واهليئات احلكومية الدولية اإلقليميـة     )اإلنسان

، ) األفريقيـة  -يف أوروبا، ومنظمة الـدول األمريكيـة، واملنظمـة االستـشارية القانونيـة اآلسـيوية                
ملــشاريع الــيت ايف ذلــك بعــض  مبــا أساســا يف إطــار امليزانيــة القطريــة للمفوضــية،   يــتمتمويــلوب

 .يشترك االحتاد األورويب يف متويلها

األنشطة املرتبطة بتـسجيل األشـخاص       -ني  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ     - ٤٣١
، مبـــن فـــيهم الالجئـــون وطـــالبو اللجـــوء  وتـــوثيقهم وتنمـــيطهمالـــذين تعـــىن هبـــم املفوضـــية 

اجلنسية، فـضال عـن املـشردين داخليـا، لفائـدة الـسلطات             املعروضون حلرماهنم من    واألشخاص  
 .احلكومية والشركاء الوطنيني اآلخرين

 اسـطة تتعـزز علـى املـستوى القطـري بو        أن   كـن مي (مـة للمفوضـية    الواليـة العا   مبوجـب  - التنفيذ
، بناء على طلب من الـسلطات الوطنيـة أو مببـادرة مـن املفوضـية وبالتعـاون مـع               )مذكرة تفاهم 

 .احلكومة الوطنية

تنفيذ أنشطة لتعزيز حقوق األشخاص      -مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       - ٤٣٢
، مبــن فــيهم الالجئــون والعائــدون  لــسكن واألرض واألمــوالالــذين تعــىن هبــم املفوضــية يف ا 

فيهـا اجلهـاز    مبـا  (ن داخليـا، لفائـدة الـسلطات احلكوميـة     وواألشخاص عـدميو اجلنـسية واملـشرد      
 .والشركاء اآلخرين) القضائي

الوالية العامة للمفوضـية بنـاء علـى طلـب مـن الـسلطات الوطنيـة أو شـركاء                   مبوجب   ‐التنفيذ  
 يف إطـار     أساسـاً   يـتم  تمويـل وبأو مببـادرة مـن املفوضـية،        ) وئـل األمـم املتحـدة     م (األمم املتحـدة  

 . العادية للمفوضية القطريةامليزانية

تقـدمي املـساعدة الفنيـة     -معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة           - ٤٣٣
داث، يف ذلــك مــن خــالل إنــشاء حمكمــة قــضاء األحــ  مبــا (دعمــا حلقــوق األطفــال والــشباب

وقاعـدة   قضاء األحداث يف وزارة العـدل، ومركـز توثيـق املعهـد الـوطين للطفـل               شؤون  وإدارة  
، وذلك مـن خـالل تعزيـز القـدرات     )، فضال عن شبكة من مراكز الوقاية وإعادة التأهيل  هبيانات

ــة         ــة واحلمــالت اإلعالمي ــيم محــالت التوعي ــضاء األحــداث وتنظ ــوظفني يف جمــال ق ــة للم املهني
القانونية الفنية، لفائدة موظفي قضاء األحداث وإنفاذ القـانون، ومـوظفي اخلـدمات             واملساعدة  

مـثال دعـم برنـامج حقـوق         (بعد انتهاء الـرتاع     ما االجتماعية واملنظمات غري احلكومية يف حالة     
 ).األطفال والشباب يف أنغوال
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 األقــاليمي لبحــوث املــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي ملعهــد األمــم املتحــدةمبوجــب  ‐التنفيــذ 
مـن البـاطن مـع     نـد التعاقـد     ، ع )أنغـوال  (اجلرمية والعدالـة، بنـاء علـى طلـب مـن احلكومـة املعنيـة              

املنظمات غري احلكومية لتتوىل العنصر االجتماعي، حتت اإلشراف املباشر للمعهـد، باالشـتراك             
بالتعاون مـع برنـامج    و) وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية يف أنغوال       (مع احلكومة احمللية  

تمويـل يف إطـار املـوارد اخلارجـة عـن           وباألمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة؛         
 .امليزانية واملخصصة وتربعات وزارة الشؤون اخلارجية اإليطالية

األنـشطة اهلادفـة إىل      -معهد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة               - ٤٣٤
 يف صـربيا واجلبـل      مـثال  (رمية املنظمة والفساد عن طريق تعزيـز سـيادة القـانون          مكافحة اجل 
يف ذلــك زيــادة كفــاءة التــشريعات الــصربية مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة املنظمــة   مبــا؛ )األســود

والفــساد مــن خــالل اإلصــالح القــضائي، ومواءمــة التــشريعات الوطنيــة مــع املعــايري األوروبيــة   
القـضاة واملـدعني العـامني يف جمـال مكافحـة اجلرميـة املنظمـة والفـساد         والدولية، وتعزيز قدرات   

ــة ذات الــصلة، مــع      مــن خــالل التــدريب املركِّــز علــى التــشريعات وأفــضل املمارســات الدولي
 .اإلشارة خباصة إىل التجربة اإليطالية؛ لفائدة املشرِّعني واملدعني العامني والقضاة الصرب

ة مــن النظــام األساســي ملعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث املــادة الثانيــمبوجــب  ‐التنفيــذ 
معهـد القـانون    (اجلرمية والعدالة، بالتنسيق مع جامعة فلورنـسا وبالتعـاون مـع الـشركاء احمللـيني          

تمويل يف إطار املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة الـيت     وب؛  )املقارن ومركز التدريب القضائي ببلغراد    
 . ارجية اإليطاليةتقدمها وزارة الشؤون اخل

بنـاء القـدرات وتعزيـز املـساءلة لتعزيـز           -صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة         - ٤٣٥
بعـد انتـهاء الـرتاع، وذلـك          مـا  التاحـ ، يف   املساواة بني اجلنسني يف اإلصالحات الدسـتورية      

يف جنــوب شــرق “ املــساءلة حلمايــة حقــوق اإلنــسان للمــرأة ”علــى ســبيل املثــال مــع برنــامج  
 ).البوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، وكوسوفو (أوروبا

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ من إطار التمويل املتعدد السنوات للفتـرة         ٢  و ١النتيجتني  مبوجب   ‐التنفيذ  
)DP/2004/5(                    مببادرة مـن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، والتعـاون مـع املؤسـسات ،

ــس   ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة باملـ ــة املعنيـ ــات   الوطنيـ ــرباء ومنظمـ ــة واخلـ ــري احلكوميـ ــات غـ ني، واملنظمـ
 .أخرى دولية

تقـدمي املـشورة واملـساعدة يف        -مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           - ٤٣٦
اعتمـاد التـشريعات ذات الـصلة؛ واكتـساب          (جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب      

ريعات والتحقيقـات املاليـة واملالحقـات القـضائية،         املعرفة والوسائل واخلربة الالزمة لتنفيذ التـش      
وكشف العائدات املتأتية من اجلرمية وأموال وأصول اإلرهابيني وضبطها ومـصادرهتا، وتطـوير             
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يف ذلـك عـن      مبـا ،  )اهليئات اإلقليمية املنشأة على منـوال فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة               
شـبكة املعلومـات     (ارة موارد البحوث يف هذا اجملـال      طريق التدريب والتوعية واملنشورات، وإد    

، لفائدة املسؤولني احلكوميني واملشرِّعني، والقضاة الـوطنيني، واملـدعني          )الدولية لغسل األموال  
العـــامني، وضـــباط الـــشرطة، واملـــراقبني املـــاليني وهيئـــات تنظـــيم الـــشؤون املاليـــة، ووحـــدات 

 .ن القطاع اخلاصاالستخبارات املالية، واملؤسسات املالية م

 من خـالل الربنـامج العـاملي ملكافحـة غـسل األمـوال، يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة                   ‐التنفيذ  
، واتفاقيــة األمــم ١٩٨٨ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة لعــام 

ي الـذي اعتمدتـه     ، واإلعـالن الـسياس    ٢٠٠٠املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة لعـام          
، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         ١٩٩٨اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين يف عام         

، وقــرار اجلمعيــة ١٩٩٩، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب لعــام ٢٠٠٣الفــساد لعــام 
نــاء ، ب))٢٠٠٥ (١٦٢٤ القــرار مــثال ( وقــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة ٦٠/٢٨٨العامــة 

على طلـب مـن الـدول األعـضاء أو املنظمـات الـشريكة، وذلـك بالتعـاون مـع كيانـات أخـرى                 
ــم املتحــدة   ــة لألم ــة مكافحــة اإلرهــاب    (تابع ــثال جلن ــاب   /م ــة ملكافحــة اإلره ــة التنفيذي ) املديري
مثــل صــندوق النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل، واملنظمــة الدوليــة للــشرطة   (واملنظمــات الدوليــة

ــة ــولاإل (اجلنائي ــة       )نترب ــل املعني ــة العم ــث، وفرق ــة الكومنول ــة، وأمان ــارك العاملي ــة اجلم ، ومنظم
والعديـد مـن هيئاهتـا       (باإلجراءات املالية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي             

تمويــل يف وب؛ )، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا وعــدة مــصارف إمنائيــة إقليميــة)اإلقليميــة
 .وارد اخلارجة عن امليزانية وموارد امليزانية العاديةإطار امل
 –) وحــدة مكافحــة الفــساد  (مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   - ٤٣٧

ــة يف جمــال مكافحــة الفــساد    ــساعدة التقني ــا (امل ــسيط     مب ــات، وتب ــادل املعلوم ــز تب يف ذلــك تعزي
لفريـق الـدويل لتنـسيق مكافحـة الفـساد          بني أعـضاء ا    فيماالسياسات واالستراتيجيات والربامج    

، اهلادفـة إىل تعزيـز قـدرة مؤسـسات مكافحـة الفـساد              )وأوساط مكافحة الفساد األوسع نطاقا    
احمللية ومؤسـسات العدالـة اجلنائيـة ملعاجلـة الفـساد ومكافحتـه بـصورة فعالـة وحجـز ومـصادرة             

، لفائـدة املـسؤولني احلكـوميني       العائدات املتأتية من الفساد سواء على الصعيد احمللي أو الـدويل          
وواضــعي الــسياسات واملــشرِّعني واملؤســسات الوطنيــة، والنظــام القــضائي، واملــدعني العــامني    

 .واحملامني واملنظمات غري احلكومية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف إطار قـرارات اجلمعيـة العامـة             ة وفقا ألحكام اتفاقي   ‐التنفيذ  

 وقـرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       ) ٦١/١٨١ثـال، القـرار     على سـبيل امل    (ذات الصلة 
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، بنــاء علــى طلــب مــن الــدول األعــضاء، وذلــك بالتعــاون مــع البلــد )٢٠٠٦/٢٤مــثال القــرار (
 .تمويل يف إطار املوارد اخلارجة عن امليزانيةوباملضيف، 

ال سـيادة    دعم املؤسسات العامة يف جمـ      -مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع       - ٤٣٨
املكلفـة بتلقـي مطالبـات حمـددة تتعلـق بعقـارات            ) للممتلكـات مـثال وكالـة كوسـوفو        (القانون

وتسجيلها ومساعدة احملاكم يف حلـها، وإنفـاذ القـرارات النهائيـة مـن الناحيـة القانونيـة وتـدبري                    
قـــود ، وإدارة العاملـــوارد البـــشريةاملمتلكـــات املهجـــورة، مـــن خـــالل املراقبـــة املباشـــرة إلدارة  

وخدمات الشراء واخلدمات اللوجستية؛ لفائدة جلنة املطالبـات املتعلقـة باإلسـكان واملمتلكـات         
 .وعامة اجلمهور

تمويـل تـوفره جهـات      وب بناء على طلب من بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو وبامسها،            ‐التنفيذ  
ملتحــدة األمريكيــة، علــى ســبيل املثــال، الوكالــة األوروبيــة للــتعمري، والواليــات ا  (ماحنــة خمتلفــة
 ).وسويسرا

 دعــم املبــادرات اهلادفــة إىل التنميــة  -مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع   - ٤٣٩
 مــن خــالل عمليــة إصــالح تتوالهــا األطــراف اإلقليميــة   االجتماعيــة واالقتــصادية املــستدامة 

وارد البــشرية، حتــسني إدارة املــ (وتركِّــز علــى فعاليــة احلكــم وكفــاءة اإلدارة يف القطــاع العــام  
، )وتعزيــز الرتاهــة والــشفافية واملــساءلة يف تقــدمي اخلــدمات العامــة، وتعزيــز القــدرات املؤســسية

 .سيما من خالل برنامج احلكم الرشيد للتنمية يف الدول العربية وال
ــذ  ــة     ‐التنفي ــن احلكومــات املعني ــب م ــى طل ــاء عل ــو  ( بن ــن املنطقــة يف   ١٦وزراء وممثل ــدا م  بل
، وذلك استنادا إىل اتفاق مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتعـاون                )٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

مع املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع للربنامج اإلمنـائي ومكتـب الـسياسات ودعـم الـربامج                 
تمويــل بواســطة أمــوال هــدف ختــصيص املــوارد مــن االعتمــادات    وبالتــابع للربنــامج اإلمنــائي،  

 .منائي وتقاسم التكاليفاألساسي للربنامج اإل
 

األنشطة املتصلة بتقدمي املساعدة أو املشورة الفنية إىل املؤسسات غري احلكومية يف جمـال        ٧-١ 
 سيادة القانون

 تقدمي املـساعدة الفنيـة يف رفـع دعـاوى           -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        - ٤٤٠
ــوانني  ــة ومـــشاريع القـ ــة يف جمـــاالتاملـــصلحة العامـ ــة  ، وخباصـ ــة مبكافحـ  التـــشريعات املتعلقـ

اإلرهاب، والقانون اجلنائي، واإلفالت من العقاب، واحلق يف حماكمة عادلة، لفائدة املنظمـات             
 ).كما يف نيبال مثال (غري احلكومية الوطنية
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، مبوجـب اتفـاق     )مثال مكتب املفوضـية يف نيبـال       ( بواسطة املكتب امليداين ذي الصلة     ‐التنفيذ  
مي واحلكومة الوطنية، وبناء على طلب مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة،                بني املفوض السا  

 .ل يف إطار امليزانية العاديةيتموبو
 تقدمي املـنح ملـشاريع التعلـيم والتـدريب      -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٤٤١

رة احملليـة   يف ذلـك التـدريب ملـوظفي الـسجون، واإلدا          مبـا ،  اجملتمعية يف جمـال حقـوق اإلنـسان       
واملنظمــات غــري احلكوميــة بــشأن حقــوق اإلنــسان وتــسوية الرتاعــات، والتــدريب واملــساعدة    
ــة         ــة الوطني ــدة املنظمــات غــري احلكومي ــة، لفائ ــضعيفة واحلمــالت اإلعالمي ــات ال ــة للفئ القانوني

 .واحمللية

ساعدة  ملــاملــشترك بــني املفوضــية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائياملــشروع  بواســطة ‐التنفيــذ 
 .اجملتمعات احمللية معاً

مكتــب األمــم املتحــدة للممثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري  - ٤٤٢
 تقدمي الدعم إلنشاء مجاعـات الـدعم الربملـاين          -الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية      

بنـاء القـدرات يف جمـال احلكـم       يف ذلك عـن طريـق        مبا،  يف أقل البلدان النامية والبلدان املاحنة     
الرشــيد لزيــادة فعاليــة تنفيــذ إعــالن بروكــسل وبرنــامج العمــل لــصاحل أقــل البلــدان منــواً للعقــد  

، الذي حيـدد يف التزاماتـه اسـتراتيجية شـاملة للحـد مـن الفقـر وأُعـد خصيـصا               ٢٠١٠-٢٠٠١
بلـدان منـواً مـن أجـل     للتكيف مع االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً؛ وتوفري الفرص ألقـل ال      

التركيز على البنيـة األساسـية االجتماعيـة وتقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة، وتعزيـز ثقافـة الـسالم                    
ــدماج االجتمــاعي        ــز االن ــة إىل حــل ســلمي للرتاعــات، فــضال عــن تعزي ــز اجلهــود الرامي وتعزي

 واحلمايـة   وتشجيع التدابري اهلادفة إىل ضمان احتـرام حقـوق اإلنـسان وتعزيـز آليـات املـشاركة                
 .جلميع الشعوب

ــة العامــة ملكتــب األمــم املتحــدة للممثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً     مبوجــب  ‐التنفيــذ  الوالي
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة وإعــالن بروكــسل وبرنــامج    

 العامــة مبوجــب الــذي أقرتــه اجلمعيــة (٢٠١٠-٢٠٠١العمــل لــصاحل أقــل البلــدان منــواً للعقــد  
 املوارد اخلارجـة عـن      يف إطار ل  يتموب، بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل، و      )٥٥/٢٧٩القرار  
 .امليزانية
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 األنشطة املتصلة بتعزيز قضايا سيادة القانون ونشرها ٨-١ 
تـوفري   - )١٧( مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان          -إدارة الشؤون السياسية     - ٤٤٣

ــات  ــانون   املعلوم ــيادة الق ــسائل س ــشأن م ــف ب ــة    والتثقي ــد مكتب ــن خــالل تعه ، وال ســيما م
مـن جانـب مركـز املعلومـات والتوثيـق يف جمـال        (معلومات وموقع إنترنت عن حقوق اإلنسان    

ــسان  ــوق اإلن ــوق       )حق ــن حق ــتظم صــحيفة ع ــشر املن ــشات، ون ــات واملناق ــيم االجتماع ، وتنظ
 ).مثال يف طاجيكستان (ء الرتاعبعد انتها  ماحالةاإلنسان لعامة اجلمهور، يف 

مــثال مكتــب األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم يف    ( بواســطة املكتــب امليــداين ذي الــصلة ‐التنفيــذ 
، يف إطار واليتـه العامـة، بنـاء علـى توصـية مـن املوظـف املعـين حبقـوق اإلنـسان،              )طاجيكستان

ل يف إطــار املــوارد يــموتببالتعــاون مــع مركــز املعلومــات والتوثيــق يف جمــال حقــوق اإلنــسان، و 
 .اخلارجة عن امليزانية

 تـشجيع   - )١٨( مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     -إدارة الشؤون السياسية     - ٤٤٤
، مــن خــالل تنظــيم املــؤمترات الدوليــة، وتوزيــع  إنــشاء مؤســسات مــستقلة حلقــوق اإلنــسان 

 حالـة يعة املستوى، يف    املنشورات واحلمالت الصحافية، وممارسة الضغوط يف االجتماعات الرف       
 ).مثال يف طاجيكستان (بعد انتهاء الرتاع ما

مــثال مكتــب األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم يف    ( بواســطة املكتــب امليــداين ذي الــصلة ‐التنفيــذ 
ــشأة      )طاجيكــستان ــاء علــى طلــب مــن هيئــات األمــم املتحــدة املن ــه العامــة، بن ، يف إطــار واليت

ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، بنـاء علـى توصـية            مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ومفو    
ــة األخــرى        ــع الوكــاالت الدولي ــسيق م ــسان، وبالتن ــوق اإلن ــين حبق ــن املوظــف املع ــثال يف  (م م

، والوكـاالت   )مـن والتعـاون يف أوروبـا      طاجيكستان، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األ      
 للتنمية الدولية، والوكالة السويـسرية للتنميـة        مثال يف طاجيكستان، الوكالة السويدية     (األجنبية

 .ل يف إطار املوارد اخلارجة عن امليزانيةيتموب، و)والتعاون، واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان
بعـد انتـهاء الـرتاع،        مـا  حالة، يف    برنامج التوعية  -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا      - ٤٤٥

 :لفائدة سكان رواندا
ــامج ال )أ(  ــدا برن ــة داخــل روان  نظمــت احملكمــة حلقــات عمــل منتظمــة   - توعي

وتتــيح . للتوعيــة مــن أجــل زيــادة املعرفــة والفهــم لعمــل احملكمــة يف مجيــع احملافظــات الروانديــة  
 احليــاة مــن فرصــة االســتماع إىل  يحلقــات العمــل هــذه للمــشاركني احمللــيني مــن مجيــع منــاح  

__________ 
 .نشاط نفسهالأبلغت إدارة الشؤون السياسية ومفوضية حقوق اإلنسان عن  )١٧( 
 .أبلغت إدارة الشؤون السياسية ومفوضية حقوق اإلنسان عن النشاط نفسه )١٨( 
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 والتعبري عن آرائهم ومـشاطرة تـصوراهتم        معلومات عن عمل احملكمة ومدى أمهيتها للروانديني      
وخــالل حلقــات . مــع مــوظفي احملكمــة الــذين قــدموا هلــم معلومــات أوليــة عــن عمــل احملكمــة 

 وسـع و. العمل، يوىل اهتمام خاص لردود فعل اجلماهري من أجل حتسني األعمـال يف املـستقبل              
 نوية الرواندية؛ محالت التوعية لتشمل الشباب يف املدارس الثا نطاقبرنامج التوعية

ل برنــامج التوعيــة للمحكمــة عمــل  يــسهِّ - العالقــات مــع وســائط اإلعــالم  )ب( 
كمـا يتكفـل بزيـارات الـصحفيني        . الصحفيني الروانديني الذين يبثون األنبـاء يوميـا مـن أروشـا           

 مـن مجـع     واتمكنـ يىل احملكمة حـىت     إاإلعالم اإلذاعي والصحافة املطبوعة       يف  عاملنيالروانديني ال 
حكـام وجلـسات     األ رادصـ إحـداث اهلامـة مثـل        تقـارير مباشـرة عـن األ       مية وتقـد  أوليلومات  مع
بأشـرطة صـوتية وأشـرطة       الـصحفيون     كمـا ُيـزود    .ديـدة اجلاكمـات   احملبـدء   و االسـتئناف    ةرئدا

  اإلذاعيـة  عـرب حمطـات احلكومـات والقطـاع اخلـاص          هـا اليت ميكن بث    احملكمة  جلسات  عن فيديو
 يف رواندا؛

 يقـوم    زيارات منتظمـة   ةبرنامج التوعي  ينظم   -  واحللقات الدراسية  راتالزيا )ج( 
  مقـر  ىلإ يونروانـد ال  اجملتمـع املـدين    ونـسان وممثلـ    حقـوق اإل   أنـصار ن ورجال الـدين و    وحملاما هبا

واالطــالع علــى ومتابعتــها  ة حــضور احملاكمــات اجلاريــنوطيعتس حيــث يــ،احملكمــة يف أروشــا
  .ةاجلوانب املختلفة لعمل احملكم

اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن ذات الـصلة، بالتعـاون مـع احلكومـة                   قـرارات  مبوجـب  ‐التنفيذ  
ل يف إطـار  يـ تموب، وةعـالم واملنظمـات غـري احلكوميـ    ات وسائط اإلؤسسالوطنية واجلامعات وم  

 . واملوارد اخلارجة عن امليزانيةة العاديةامليزاني

الت لتوعيـة اجلمهـور بـشأن حقـوق         محـ  -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٤٤٦
 ).مثال فريقيا الوسطىأحمافظات مجهورية  يف(  احملليةة الوكاالت احلكوميئدةاف، لنساناإل

علــى ســبيل املثــال، حركــات الــشباب يف مجهوريــة   (التعــاون مــع املنظمــات احملليــة ب ‐التنفيــذ 
 ).فريقيا الوسطىأ

نظــيم مــشاورات وطنيــة وحلقــات  ت -مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان    - ٤٤٧
 مـع الـسلطات الوطنيـة واحملليـة،     ،نـسان  بـشأن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإل         ةعالميـ إ ةدراسي

 الـسكان بـصفة عامـة،    ئـدة اف، لعالم، وعامة السكان  ، ووسائط اإل  ةواملنظمات غري احلكومي  
 ).مثال بوروندي يف( بعد انتهاء الصراع  مايف حالة
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف  مـــثال (ةامليـــداين ذي الـــصل بواســـطة املكتـــب ‐التنفيـــذ 

، بنـاء علـى طلـب مـن         )٢٠٠٦ (١٧١٩مـن   ، مبوجب قرار جملس األ    ) يف بوروندي  بوروندي،
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ــ والـــشؤون نـــسان مثـــل وزارة التـــضامن وحقـــوق اإل (هـــا وبالتعـــاون معةالـــسلطات احلكوميـ
طـــار صـــندوق  إل يف يـــتموبوبـــرامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي،    و) يف بورونـــدياجلنـــسانية 

 .السالم بناء
إعــداد مؤشــرات  - )شــعبة القــانون التجــاري الــدويل (مكتــب الــشؤون القانونيــة - ٤٤٨

  مجيــع اجلهــات املعنيــة يف هــذا امليــدان  ألغــراض تعليميــة ووقائيــة لفائــدةاالحتيــال التجــاري
 ).فيها األفراد والشركات والسلطات احلكومية مبا(

 عــن دورهتــا الــسابعة  جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل مبوجــب تقريــر ‐التنفيــذ 
ــثالثني ــها ومنظمــات    )١١٢الفقــرة ، ١٧امللحــق ، A/59/17 (وال ــاء علــى توصــية مــن أمانت ، بن

ل يف إطـار    يتموبأخرى، وذلك بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، و          
 .امليزانية العادية

متالزمـة نقـص    /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       برنامج   - ٤٤٩
 وحقـوق   ة البـشري  ة بفريوس نقص املناع   لقعتالكتيب امل  دادع إ - )اإليدز (املناعة املكتسب 

  وبـاء  ، والربامج الوطنيـة ملكافحـة     قوق اإلنسان عنية حب ملالوطنية  امؤسسات  للوجه  ملانسان  اإل
 . وعامة اجلمهورةاحلكومييدز، واملنظمات غري اإل

 .مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان باالشتراك مع ‐التنفيذ 
 ةتعزيز الدعم يف جمال االنتخابـات، والتربيـ        - صندوق األمم املتحدة للدميقراطية    - ٤٥٠
ىل إ والوصول   ،، والعمليات الدستورية  يحزاب السياسية، واحلوار الدميقراط   ، واأل ةنيوطال

مــم املتحــدة، واألحــزاب الــسياسية الوطنيــة، واملنظمــات غــري     كيانــات األئــدةافل، املعلومــات
 ).ةوال سيما النساء والفئات احملروم ( وعامة اجلمهورةاحلكومي
، بـرامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        مـثال  (مـم املتحـدة   خـرى تابعـة لأل    أ كيانـات    بواسـطة  ‐التنفيذ  

جهـزة  أ، بناء على طلب مـن       ةنظمات غري احلكومي  وامل)  للمرأة  األمم املتحدة اإلمنائي   صندوقو
دا اتناسـ  (اإلمنـائي نـامج   الرب بالتعـاون مـع       وذلـك   املعنية، ةمم املتحدة واملنظمات غري احلكومي    األ
 .عضاء تربعات الدول األبواسطةل يتموب، و) مذكرة تفاهم، عندما يكون ذلك مناسباإىل

صـالح التـشريعي، وتنميـة    ن خـالل اإل  الدعم، مـ   -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٤٥١
 .)عالهأ ٤٢٢ ةانظر الفقر ( احلكم الدميقراطيت جماال مجيعالقدرات وبناء املؤسسات، يف

حمـاكم اجملـالس    عـضاء   أ ئـدة اف، ل ةنـشر دليـل لقـانون امللكيـ        -موئل األمـم املتحـدة       - ٤٥٢
 ةنــسانيوظفي الوكــاالت اإل مــع اجملتمعــات احملليــة، ومــنيملاالعــ واملــساعدين القــانونيني، احملليــة

 ).وغنداأ يف( واملسؤولني احلكوميني والسكان املتضررين
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 ،١٧٦-١٧٠  و،)ض (٤٣  و،)ل (٤٠ت االفقــر (عمــال املوئــلأطــار جــدول إ يف ‐التنفيــذ 
ــ(  و)د (٢٠٨ و ــرار))ج (٢٢٨  و،)ـهـــ ــة  و، HSP/GC/19/7 ؛ والقـــ ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ قـــ

 يالقطــري ذ مــم املتحــدة علــى طلــب مــن فريــق األ، بنــاءHSP/GC/20/17 القــرار و،٥٩/٢٣٩
 يف واإلسـكان والتنميـة احلـضرية     وزارة األرض    مـثال  (، واحلكومة الوطنيـة   هالصلة وبالتعاون مع  

، اتقاطعــاملجلــان إدارة الكــوارث يف و احملليــة والدوليــة، ة، واملنظمــات غــري احلكوميــ )وغنــداأ
 بواســطةل يــتموب، وةت احملليــة املتــضرر  واجملتمعــااملعنيــة باألراضــي ذات الــصلة الوكــاالت و

 .عضاءتربعات الدول األ
 

  القانونل وإنفاذدلعامة قاإاألنشطة املتصلة ب - ٢ 
  القانونل وإنفاذدلعامة قااألنشطة املتصلة ببناء القدرات يف جمايل إ ١-٢ 

 مـثال  وذلـك  ،هـا  وتنظيمة برامج ودورات تدريبي    وضع -إدارة الشؤون السياسية     - ٤٥٣
 :اجملاالت التاليةيف 

ــدويل يف      )أ(  ــانون ال ــة يف جمــال الق ــرامج تدريبي ــشرطة أوضــع ب ــات ال ، كادميي
مكتـب األمـم   برنامج  مثال ( الشرطةةكادمييأ طالب ئدةاف، ل ةبواسطة املكتب امليداين ذي الصل    

ــسالم يف طاجيكــستان    ــاء ال ــدعم بن ــأ داخــلاملتحــدة ل ــشرطةةكادميي ــة  التابعــة لــ  ال وزارة داخلي
 ؛) املتحدةة اململكة سفارهل متوِّ، الذيستانطاجيك

حـــداث نـــسان وقـــضاء األ حقـــوق اإلتدريبيـــة يف جمـــاالتتنظـــيم دورات  )ب( 
واجلهـات مـن    ) موظفو املؤسسات اإلصـالحية    مثال ( للموظفني العموميني  رهابومكافحة اإل 

 مـع اليونيـسيف     بالتنـسيق  ( على سبيل املثـال يف العـراق        وذلك ،) احملامني ة نقاب مثال (غري الدول 
ــب ــم املتحــدة ومكت ــة،    األم ــين باملخــدرات واجلرمي ــراق    و املع ــسيات يف الع ــددة اجلن ــوة املتع الق

 ؛)والسلطات الوطنية
 التـدريب   مـثال  (نـسان جراءات الشرطة واحترام حقوق اإل    إالتدريب على    )ج( 

 ). بيساو-مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا فره ي يوالذ
يف  مبـا ،  ءاقضاملساعدة يف تدريب موظفي قطاع ال      -ارة عمليات حفظ السالم     إد - ٤٥٤

 يف جمـال تطـوير      نيتدريب ودعـم النظـراء الـوطني       ل من أج  ذلك تقدمي الدعم للسلطات الوطنية    
 : يف اجملاالت التاليةمثال وذلك مؤسسات التدريب وتوفري التدريب املباشر،

 بعثـة   بواسـطة ،  ظام القـضاء العـسكري    صحاب املهن القانونية يف ن    أتدريب   )أ( 
 ؛ني، باالشتراك مع النظراء الوطنييف مجهورية الكونغو الدميقراطيةمم املتحدة األ
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 تـدريب لغريهـم     قدمونـه مـن   ي  ما  يف نيدعم أصحاب املهن القانونية الوطني     )ب( 
مـم املتحـدة    األ بعثـة    بواسـطة احملليـة،    ، وتطوير قدرات كلية القانون     املهن القانونية  ممارسيمن  

 ؛يف ليربيا
 وتـوفري جمموعـة واسـعة        للتدريب القضائي احمللي   وحدةقامة  دعم إل تقدمي ال  )ج( 

يف ذلـك مـن خـالل خمتلـف      مبـا  ( املتحـدة يف كوسـوفو    األمـم  بعثة   بواسطة الربامج التدريبية من  
 ؛)ئمهاادع

صحاب املهن القانونية ووضع األساس التشريعي ملؤسـسة وطنيـة         أتدريب   )د( 
بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       ة  سـط او، ب )الـصلح معهد قـضاة     (تدريب القضائي لل

 .من العام بالتعاون مع وزارة العدل واأل وذلك،هاييت
الــصلح، وممارسـي املهــن القانونيــة مــن  قــضاة د عاهــمو ، وزارة العــدل وكليــات احلقـوق ئـدة افل

 للبلد املـضيف    ةيئن املؤسسات القانونية والقضا   املستفيدون النهائيو يشمل   (د املعين يفتسالبلد امل 
 ).واجملتمع ككل

طار والية كل منها؛ بناء علـى طلـب مـن سـلطات             إ بعثات حفظ السالم يف      بواسطة ‐التنفيذ  
؛ فاعلـة التابعــة لألمــم املتحـدة وغــري التابعــة هلــا  الالبلـد املــضيف؛ بالتنــسيق مـع خمتلــف اجلهــات   

 . عمليات حفظ السالمية منات كل عملطار ميزانيإل يف يتموبو
نفـاذ  إفراد الشرطة ومـوظفي      بناء القدرات أل   ةنشطأ -إدارة عمليات حفظ السالم      - ٤٥٥

 عمليــات حفــظ فــراد مــن عناصــر الــشرطة يفأ فيهــا قــدماحلــاالت الــيت يذلــك يف  مبــاالقــوانني، 
 اهتـ هيكلعـادة   إن الوطنيـة و   ونفـاذ القـان   إصالح الـشرطة وغريهـا مـن وكـاالت          لدعم إل االسالم  

 والتوجيــه فــضال عــن حــاالت املــساعدة  ة مــن خــالل التــدريب، وتقــدمي املــشور ئهــاعــادة بناإو
 ات الالزمـة  دعـ  وشـراء املركبـات ومعـدات االتـصال وغريهـا مـن امل             نـشآت لتجديد امل  (املباشرة

 يف مــثالوذلــك ، ١٩٩١ بلــدا منــذ عــام ٢٥  هــذه املــساعدة يفوقــد قُــدمت؛ )نفــاذ القــانونإل
 :تاليةاجملاالت ال
 - تيمـور وتـشاد،   والبوسنة واهلرسـك،    وبوروندي،  وأنغوال،  وفغانستان،  يف أ  )أ( 
ــشيت،  مجهوريــة مقــدونيا  ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،   ولي

الـصومال،  وسـرياليون،   والـسودان،   والسلفادور،  ورواندا،  وجورجيا،  واليوغوسالفية السابقة،   
ــستان، و ــاال، غووطاجيكـ ــاواتيمـ ــساو،  - غينيـ ــا، وبيـ ــا، وكرواتيـ ــوار، وكمبوديـ ــوت ديفـ  كـ

ــا،)صــربيا (وكوســوفو ــق، و ، وليربي ــاييتوموزامبي ــة    ه ــسالم مبهم ــات حفــظ ال ، كُلفــت عملي
مــساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى إنــشاء مؤســسات أمنيــة جديــدة أو بنــاء قــدرات املؤســسات  

 القائمة ونزاهتها؛
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يتعلـق منـهما     مـا  ذلكيف مبا، ةلوطنية الكونغولي للشرطة ا ةالتدريب واملشور  )ب( 
  منظمــة بعثــة طريــقنعــ، ةيــفن الةاملــسائل األمنيــة االنتخابيــة، باإلضــافة إىل املــساعدة املاديــب

 ؛األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 حلفـظ    الدوليـة  بـشأن املعـايري    الوطنيـة    ي لشرطة بورونـد   ةالتدريب واملشور  )ج( 
 ؛بواسطة مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، نسان ومعايري حقوق اإللنظاماألمن وا

باإلضــافة إىل ، ة ألفــراد الــشرطة الوطنيــة الليربيــساســي واملتقــدمالتــدريب األ )د( 
  طريـق  نعـ ،  يف ذلـك لتجديـد مراكـز الـشرطة ومراكـز التـدريب             مبا الفنية   ةاملساعدة املادي 

 ؛ا األمم املتحدة يف ليربيبعثة
ومكتـب  مم املتحـدة يف الـسودان،        بعثة األ   كل من  مماثلةأنشطة دعم   ضطلع ب ا )هـ( 

بعثـة   و،بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت       و يف سرياليون،  األمم املتحدة املتكامل  
 . ليشيت-األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

ه جملـس   ذي حـدد  ل منها على النحو ال    طار والية ك  إ بعثات حفظ السالم يف      بواسطة ‐التنفيذ  
البلـد املـضيف، واجلهـات      ومم املتحدة،   خرى التابعة لأل   األ ةاألمن؛ بالتنسيق مع اجلهات الفاعل    

 كل بعثة، على النحو الـذي وافقـت عليـه       ةطار ميزاني إ يف   ليتموبوليمية؛  ق واملنظمات اإل  ةاملاحن
 ). بناء القدراتةنشط ألةات املاحنمة من اجله املسامهات املقدَّذلكوك (اجلمعية العامة

  وتدريب مـوظفي نظـام الـسجون الـوطين         فيوظت - حفظ السالم إدارة عمليات    - ٤٥٦
اســتراتيجية وطنيــة للتــدريب،   وجــراءات التــدقيق،  إيف ذلــك وضــع وتنفيــذ سياســات و    مبــا(
 دارة والتــدريب املتخــصص،شــراف واإلاإلبرنــامج  املنــاهج، وتــدريب اجملنــدين، واســتحداثو

 :يلي  ما على سبيل املثالويشمل ذلك

ج املقـاتلني   ادمـ لتـدقيق مـن أجـل إ       ل ليـة مع ستحداث بشأن ا  ةتقدمي املشور  )أ( 
 بعثة األمم املتحدة يف السودان؛التابعني لخرباء السجون اسطة وب، السابقني يف نظام السجون

ي علـى أيـدي مـوظف      و الدعم لتوظيف وتدريب املوظفني الوطنيني     أدارة  اإل )ب( 
 وإدارة  ،مم املتحـدة يف كوسـوفو     بعثة األ املوارد البشرية للسجون أو موظفي التدريب التابعني ل       

بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،          واألمم املتحدة االنتقالية يف تيمـور الـشرقية،         
م املتحـدة    وبعثـة األمـ     يف ليربيـا،   ، وبعثـة األمـم املتحـدة      وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار       

 ؛ةلتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، بناء على طلب من احلكومات املضيف

ــة للســتحداثا )ج(  ــدقيق  عملي ــذت ــة األ  هاوتنفي ــب بعث ــن جان ــم املتحــدة يف   م م
 . يف ليربيامم املتحدةكوسوفو وبعثة األ
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د طـار واليـة كـل منـها؛ بنـاء علـى طلـب مـن البلـ            إ بعثـات حفـظ الـسالم يف         بواسطة ‐التنفيذ  
 مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     بالتنسيق مع   واملضيف؛  

طار حساب دعم عمليات حفـظ الـسالم والـدعم املقـدم            إل يف   يمووبت؛  ة الثنائي ةواجلهات املاحن 
 .ةمن اجلهات املاحن

ك مـواد    وكـذل  ‘‘الدروس املستفادة ’’وضع مواد  - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٥٧
، ونظـم   ة والقضائي ةجماالت تعزيز النظم القانوني    متعلقة بالسياسات والتوجيه والتدريب يف      

القضاة واملدعني العامني وموظفي شؤون سـيادة        ، لفائدة   السجون، ومؤسسات إنفاذ القانون   
ومسؤويل إنفاذ القـانون والـدول األعـضاء وكبـار         القانون واجلهاز القضائي وموظفي السجون      

  .يري عمليات حفظ السالممد
تضطلع به عمليـات حفـظ الـسالم يف إطـار واليـة كـل منـها؛ بتنـسيق برنـامج األمـم                        ‐التنفيذ  

حقوق اإلنـسان ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                املتحدة اإلمنائي ومفوضية  
لــدول األعــضاء؛  وانظــام العقوبــاتوجلنـة الــصليب األمحــر الدوليــة واملنظمــة الدوليـة إلصــالح   

ــة ســالم؛ ويقيِّ    مــه مكتــب ســيادة القــانون  ويرصــده رؤســاء الوحــدات القــضائية يف كــل عملي
ومــوارد خارجــة عــن   (ل يف إطــار حــساب دعــم حفــظ الــسالم مــوَُّيواملؤســسات القانونيــة؛ و

امليزانيــة يف حالــة االســتحداث األويل للــدليل القــضائي، والــدليل اإلرشــادي لإلصــالحيات،        
 ).ملتعلقة بالدروس املستفادةوالدراسات ا

ط تـدريب سـنوي مـع رؤسـاء         ا عمـل ونـش    ةحلقـ  - إدارة عمليات حفـظ الـسالم      - ٤٥٨
، من أجـل    ألمم املتحدة  السالم التابعة ل   صر اإلصالحيات يف عمليات   نالعنصر القضائي وع  

تعزيــز قــدرة عمليــات الــسالم علــى مــساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى اســتعادة وتعزيــز الــنظم    
ــة والقــضائية والــسج القان ــاتووني ــدريب التخطــيط   بعــد  مــان يف بيئ ــرتاع؛ ويــشمل هــذا الت  ال

ــاء القــدرات   ــة املــوارد، وبن  إضــافة إىل معاجلــة القــضايا  ،االســتراتيجي، وإدارة املــشاريع، وتعبئ
 الفنية لإلصالح القضائي والقانوين وإصالح السجون؛ لفائـدة مـوظفي القـضاء واإلصـالحيات             

 األمـم املتحـدة يف جمـال ســيادة    ةساعداملستـضيفة املتلقيــة ملـ  ئيون هـم البلـدان   املـستفيدون النـها  (
 ).القانون
مكتــب /القــسم االستــشاري املعــين بالقــانون اجلنــائي والــشؤون القــضائيةيــضطلع بــه  ‐التنفيــذ 

سيادة القانون واملؤسـسات القانونيـة ودائـرة التـدريب املتكامـل؛ بتنـسيق مـع مفوضـية حقـوق                    
ــب  ــسان ومكت ــة،       اإلن ــشؤون القانوني ــب ال ــة، ومكت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع  األم

وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي؛ وميـــول يف إطـــار حـــساب دعـــم عمليـــات حفـــظ الـــسالم  
 .وميزانيات فرادى بعثات حفظ السالم
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تـشغيل شـبكة املمارسـني يف جمـال سـيادة القـانون              - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٥٩
أداة للــربط الــشبكي واملــوارد قائمــة علــى   وهــي  (إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم التابعــة 

اإلنترنــت للممارســني يف جمــال ســيادة القــانون العــاملني يف البعثــات امليدانيــة الــيت تــديرمها  
إدارة عمليات حفظ الـسالم، ونظـرائهم يف املقـر داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة                     

 وثيقـة عـن سـيادة القـانون         ١ ١٠٠؛ وإدراج أكثـر مـن       )لـسجون اخرباء الشرطة والقـضاء و    
وإتاحة نـشر استفـسارات األعـضاء وتعمـيم رسـالة إخباريـة منتظمـة تـسلط الـضوء علـى آخـر                       
التطورات يف جمال سيادة القانون؛ لفائدة موظفي عمليات السالم العاملني يف جماالت الـشرطة              

 .اإلصالحيات/أو القانون والقضاء أو السجون
مكتــب / القــسم االستــشاري املعــين بالقــانون اجلنــائي والــشؤون القــضائيةيــضطلع بــه ‐ التنفيــذ

ر يتطـو وقـد مت ال   واملؤسـسات القانونيـة وقـسم أفـضل ممارسـات حفـظ الـسالم؛                سيادة القـانون    
الواليــة العامــة إلدارة عمليــات مبوجــب بتنــسيق مــع معهــد الواليــات املتحــدة املعــين بالــسالم؛  

قدمي الدعم والتوجيه لعمليـات الـسالم؛ ومتـول يف إطـار حـساب دعـم            حفظ السالم من أجل ت    
 ).ميسِّرشخص لقدمي إحدى الدول األعضاء مع ت (عمليات حفظ السالم

ــسالم  - ٤٦٠ ــات حفــظ ال ــوظفي اإلصــالحيات يف     - إدارة عملي ــدرييب مل ــل ت وضــع دلي
 .وظفي اإلصالحيات باستخدام الدليلملتدريب توفري العمليات دعم السالم و

مكتــب /القــسم االستــشاري املعــين بالقــانون اجلنــائي والــشؤون القــضائيةيــضطلع بــه  - التنفيــذ
بتنسيق مع املركز الدويل لدراسات الـسجون ومتولـه دولـة       واملؤسسات القانونية    سيادة القانون   

 ).وزارة اخلارجية والكومنولث/اململكة املتحدة (عضو
ــا  - ٤٦١ يم اجتماعــات خمصــصة بــشأن تعميــق فعاليــة   تنظــ - اللجنــة االقتــصادية ألفريقي

، لفائــدة اخلــرباء األفارقـــة العــاملني يف جمــال الفـــساد     اجلهــاز القــضائي يف مكافحــة الفـــساد   
 .والقضاة

، بتنـسيق مـع     )٢٠٠٤أكتـوبر   /تـشرين األول   (يف إطـار املنتـدى الرابـع لتنميـة أفريقيـا           ‐التنفيذ  
 . ومتول من امليزانية العاديةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

انتقـاء وتـدريب مـسؤويل      علـى   املساعدة   تقدمي   - احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا    - ٤٦٢
، لفائــدة قـضاة ومـوظفي الــدعم يف احملكمـة العليـا وحمــاكم االسـتئناف واجلهــاز      قطـاع العدالـة  

 .القضائي الرواندي
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 )١٩٩٤ (٩٥٥قـراري جملـس األمـن    وجب مببتنسيق مع اجلهاز القضائي الرواندي؛   ‐التنفيذ  
ووثائق اسـتراتيجية إجنـاز احملكمـة؛ ومتـول مـن امليزانيـة العاديـة للمحكمـة                 ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و

 .والصندوق االستئماين

 :، ومنها مثالتنفيذ برنامج لبناء القدرات - احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا - ٤٦٣
  لفائدة موظفي مصاحل اإلصـالحيات   ؛بناء قدرات إدارة السجون يف رواندا      )أ( 
 الرواندية؛

؛ لفائـدة مـوظفي مكتـب املـدعي العـام           بناء قدرات دائرة االدعاء الروانديـة      )ب( 
 .يف رواندا والقطاع القضائي الرواندي

؛ لفائـدة مـوظفي مكتـب       نظم إدارة الـسجالت القـضائية     قدرات  دعم بناء    )ج( 
 .لرواندياملدعي العام يف رواندا والقطاع القضائي ا

 واجلهــاز ،بتنــسيق مــع إدارة الــسجون يف روانــدا، ومكتــب املــدعي العــام يف روانــدا  ‐التنفيــذ 
ووثـائق  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤  و)١٩٩٤ (٩٥٥قراري جملس األمـن  مبوجب القضائي الرواندي؛  

مـن  استراتيجية إجنـاز احملكمـة؛ ومتـول مـن امليزانيـة العاديـة للمحكمـة والـصندوق االسـتئماين و           
 . الشركاء اإلمنائيني الرواندينيمسامهات

،  بـرامج التوعيـة والتـدريب       تنفيذ - احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة     ‐ ٤٦٤
 :مثال منهاو

مــن أجــل  يف البلقــان بــرامج تــدريب للعــاملني يف احملــاكم واملهــن القانونيــة   )أ( 
 تطور سيادة القانون؛تشجيع 

ــاملني يف املهــن ال  )ب(  ــدريب الع ــسابقة  ت ــضائية مــن يوغوســالفيا ال  مــن أجــل  ق
 متكينهم من التعامل مع قضايا جرائم احلرب وإعمال معايري القانون الدويل يف نظمهم احمللية؛

كل مـن  ، يف   املؤمترات وحلقات العمل ومناسبات التدريب      وتنظيم ختطيط )ج( 
 .القانونوبسيادة  بشأن القضايا املتصلة باحملكمة ،الهاي ويوغوسالفيا السابقة

 . االحتاد األورويبة منقدمممتول من مواد خارجة عن امليزانية  ‐التنفيذ 
 وحلقـات عمـل متـصلة حبقـوق     يةتدريبحلقات تنظيم  - مفوضية حقوق اإلنسان   - ٤٦٥

 :، منها مثالاإلنسان
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 ، لفائـــدة مـــوظفي الـــسجون يف تـــاراوا تـــدريب يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان  )أ( 
ول ميـ ؛ لفائدة إدارة الـسجون والـشرطة يف كرييبـايت؛           ٢٠٠٧ريل  أب/ نيسان ٢٠-١٨كرييبايت،  

 من األموال املخصصة ملشاريع مفوضية حقوق اإلنسان؛
؛ لفائدة قضاة ومـدعني عـامني مـن         لقضاة واملدعني العامني  لدورات تدريبية    )ب( 

 وقـرار اجلمعيـة     ٢٠٠٥/٨٠حقوق اإلنـسان    جلنة  قرار  مبوجب  املغرب؛   و ومصر بوركينا فاسو 
 ؛ بتنسيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبتمويل منه؛٦٠/١٥٨عامة ال

إنــشاء فريــق فرعــي جديــد يف أكادمييــة الــشرطة التابعــة لــوزارة الداخليــة     )ج( 
 يـضطلع بـه    الـشرطة؛    كليـة ؛ لفائدة طلبـة     الطاجيكية لتدريب احملامني يف جمال القانون الدويل      

الــشرطة؛ كليــة واليتــه؛ بتنــسيق مــع وزارة الداخليــة ومبوجــب إلمنــائي برنــامج األمــم املتحــدة ا
  ؛ومتوله سفارة اململكة املتحدة

ــة   )د(  ــضاة الــ حلقــات تدريبي ــدة ق ــدعني  ال، وصلحلفائ ــشرطة، وامل قــضاة، وال
 رابطــات ومــوظفي احملــاكم احملليــة، وأعــضاء  واملــدعني العــامني،، التــابعني للــشرطةالعــامني

يف ذلك وضع دليل عن عملية املقاضـاة،   مبا يف سرياليون،   لسجون، واجليش احملامني، وإدارة ا  
وجتميــع الــنظم األساســية ذات الــصلة يف القــانون واإلجــراءات اجلنائيــة، وإعــداد دليــل للنــواب  

ــابعني العــامني  ــة    الت ــسان وســيادة القــانون للمحــاكم احمللي ــشأن حقــوق اإلن ــشرطة، ودليــل ب  لل
بــشأن حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين لفائــدة اجلــيش، ودليــل ، ودليــل )احملــاكم التقليديــة(

بــشأن املعــايري الدوليــة والوطنيــة للــسجون، ودليــل بــشأن حقــوق اإلنــسان يف العدالــة اجلنائيــة    
ــاء       ــرامج بن ــدريبات والتقييمــات وحلقــات العمــل وب لفائــدة ضــباط الــشرطة، والعديــد مــن الت

للــشرطة التــابعني والنيابــة العامــة والنــواب العــامني القــدرات؛ لفائــدة احملــاكم ووزارة الداخليــة 
ــسجناء وعامــة اجلمهــور؛     ــضطلع هبــا  وشــرطة ســرياليون واجلــيش وال ــداين املعــين ي  املكتــب املي

هــاز ؛ بتنــسيق مــع وزارة العــدل والــشرطة واجل)مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون (
عايـة االجتماعيـة وبرنـامج تطـوير قطـاع       ووزارة اخلارجية وإدارة السجون ووزارة الر     القضائي  

وهيئـات غـري حكوميـة أخـرى مـن قبيـل            يف سـرياليون،    احملـامني   رابطـة   العدالة وكلية القـانون و    
 ١٧٣٤  و)٢٠٠٥ (١٦٢٠ جملـــس األمـــن يقـــرارمبوجـــب جلنـــة الـــصليب األمحـــر الدوليـــة؛ 

؛ متوهلـا مفوضـية     واستراتيجية توطيد السالم واستراتيجية احلد من الفقر يف سرياليون        ) ٢٠٠٦(
حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون                  

 وصندوق بناء السالم يف سرياليون؛

؛ قوق اإلنسان علـى الـصعيد احمللـي       حل  الدويل قانونالتدريب بشأن تطبيق     )هـ( 
 لفائدة القضاة احملليني واالحتاديني يف املكسيك؛
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بــرامج تــدريب يف بورونــدي بــشأن إقامــة العــدل واإلصــالح القــضائي         )و( 
ــدويل       ــائي ال ــة والقــانون اإلنــساين والقــانون اجلن ــة اجلنائي ــانون حقــوق اإلنــسان والعدال وق

ــدة القــضاة واملــدعني العــامني واحملــامني ومــوظفي القــضاء   والقــانون العــسكري   وأقــالم ؛ لفائ
ذ القانون ومـوظفي دوائـر االسـتخبارات ومـوظفي           واملوظفني العسكريني وموظفي إنفا    احملاكم

) ٢٠٠٦ (١٧١٩  و)٢٠٠٤ (١٥٤٥قـــراري جملـــس األمـــن مبوجـــب الـــسجون واملعـــتقلني؛ 
ومذكرة تفاهم بـني مفوضـية حقـوق اإلنـسان وحكومـة بورونـدي؛ بتنـسيق مـع وزارة العـدل                 

بورونــدي؛ وديــوان الــرئيس ورئــيس دائــرة االســتخبارات يف داخليــة ووزارة الــدفاع ووزارة ال
  امليزانية العادية؛منمتول 

برامج تدريب بشأن قانون حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية وإقامة العـدل        )ز( 
 يف أنغــوال؛ لفائــدة املــدعني وقــانون العمــل وقــانون امللكيــة العقاريــة واإلجــراءات القانونيــة 

مـات غـري احلكوميـة؛       احلكوميـة علـى صـعيد الواليـات واملنظ         جهزةالعامني والشرطة وممثلي األ   
  امليزانية العادية؛منمتول وبتنسيق مع مكتب املدعي العام ألنغوال؛ 

ــساعدة تقــدمي  )ح(  ــى امل ــدريب املهــين    عل ــاهج الدراســية للت إعــادة صــياغة املن
ذلـك بـشأن قـانون حقـوق اإلنـسان وإقامـة العـدل؛ بتنـسيق مـع برنـامج            مبا يف أنغوال؛   للقضاة

 امليزانية العادية؛يف إطار اليونيسيف؛ متول األمم املتحدة اإلمنائي و

نـدي؛ لفائـدة مـوظفي القـضاء        و يف بور  تدريب تقـين للمـساعدين القـانونيني       )ط( 
واملــدعى علــيهم واملــدعني؛ يف إطــار مــذكرة تفــاهم بــني مفوضــية حقــوق اإلنــسان وحكومــة    

 ؛متول من امليزانية العاديةوبوروندي؛ بتنسيق مع وزارة العدل يف بوروندي؛ 

 يف مشال أوغندا بشأن قـضايا حقـوق اإلنـسان،           تدريب املساعدين القانونيني   )ي( 
وتقـدمي الـدعم ملنظمـات غـري حكوميـة          ) مـن قبيـل تقنيـات االسـتنطاق        (وكذا القضايا املنهجية  

ــاطق املخيمــات        ــسان يف من ــة حقــوق اإلن ــدرهتا علــى رصــد حال ــز ق ــة شــىت لتعزي ــة ودولي وطني
ا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واالعتــداءات عليهــا واملــساعدين العــودة؛ لفائــدة ضــحايمنــاطق و

 ؛القانونيني ومنظمات غري حكومية حملية أخرى

بعثـة  تضطلع به    يف كابل؛    تدريب ضباط من مديرية األمن الوطين األفغانية       )ك( 
ــة األفغانيــة املــستقلة حلقــوق      األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان بتنــسيق مــع اللجن

ــة؛     اإل ــا يف العلــوم اجلنائي ــة اإليطــايل، واملعهــد الــدويل للدراســات العلي نــسان، ومــشروع العدال
 ؛ ميوله مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةو

بيــساو بــشأن مدونــة قواعــد  - يف غينيــا سلــسلة مــن حلقــات العمــلتنظــيم  )ل( 
 ؛استخدام القوةسلوك الشرطة وقواعد 
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 يف أنغــوال يف جمــال قــانون حقــوق اإلنــسان وقــانون رطةتــدريب مــدريب الــش )م( 
 ميول من امليزانية العادية؛واملعاهدات؛ لفائدة مسؤويل إنفاذ القانون؛ 

 يف مجهورية أفريقيا الوسـطى بـشأن دور العدالـة    تدريبيةدراسية تنظيم حلقة    )ن( 
 ة القانون؛ لفائدة القضاة واحملامني واملوثقني؛ديف إطار توطيد سيا

مـسؤويل إنفـاذ    يت هتم    بشأن املعايري الدولية ال    ، وتدريب املدربني  ،تدريبال )س( 
 الــشرطة يف غــزة كلــييت، لفائــدة )دمــج معــايري حقــوق اإلنــسان يف منــاهج التــدريب  (القــانون
 ؛) الفلسطينية احملتلةيضااألر (وأرحيا

 ١٦١٢قـرار جملـس األمـن       يتعلـق ب   فيمـا الرصـد واإلبـالغ     على  تدريب  ال )ع( 
يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان    ومـسؤولياهتا  وخباصة بشأن أدوار أجهزة إنفـاذ القـانون       ()٢٠٠٥(

، لفائــدة )بالتــشرد الــداخلياملتعلقــة واحترامهــا؛ وحقــوق الطفــل واملــرأة، واملبــادئ التوجيهيــة  
ات غري احلكومية يف مشال أوغندا، بتعـاون        ممسؤويل احلكومة والدفاع وقوات الشرطة، واملنظ     

 ومنظمة إنقاذ الطفولة يف أوغندا؛شؤون الالجئني يف ومفوضية مع اليونيس

ــة      )ف(  حلقــات عمــل ترمــي إىل تعزيــز احلقــوق القانونيــة للمــرأة ونظــام العدال
تنفــذها بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة يف أفغانــستان لفائــدة القــضاة واملــدعني    اجلنائيــة 

 . أفغانستانالعامني والشرطة واملدافعني عن حقوق املرأة يف
التــدريب  تــوفري - )شــعبة القــانون التجــاري الــدويل  (مكتــب الــشؤون القانونيــة  - ٤٦٦

 احملـامني،   اتيف ذلـك مـن خـالل رابطـ         مبـا تنظيم جمتمع املشتغلني باملهن القانونية،      لوالدعم  
ومنــهم صــناع  (، لفائــدة املــسؤولني احلكــومينيإلطــالق آليــات إنفــاذ القــانونيلــزم  بماحــس

، وممارســي املهــن القانونيــة، )، والــسلطات املنفــذةاللــوائح، واملــشرعون، ومــسؤولو الــسياسات
 :واألكادمييني، والقضاة؛ وترمي إىل

 توعية ممارسي املهن القانونية باآلليات البديلة حلل املنازعات؛ )أ( 

 املهنيـــة، ومنظمـــات احملـــامني، اتإســـداء املـــشورة وتقـــدمي املـــساعدة للرابطـــ )ب( 
ارية، ومراكز التحكيم بشأن إجراءات التحكيم والوساطة وإنفـاذ نتـائج قـرارات             والغرف التج 

 التحكيم يف احملاكم؛
 تنفيــذ وتفــسري وإنفـاذ القــوانني التجاريــة املعاصـرة اســتنادا إىل نــصوص   رييـس ت )ج( 

املتعلقة منها بقـضايا التحكـيم      النصوص  يشمل   مباجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،       
عن طريق دورات تدريبيـة مـصممة خصيـصا     ، وذلك   تجاري واإلعسار واملعامالت املضمونة   ال

 ؛للقضاة وممارسي املهن القانونية
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 .إعداد مواد تعليمية وتقنية متصلة هبذه القضايا )د( 

  أمانة جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـاري الـدويل، مبـساعدة احلكومـة أو               تضطلع به  ‐التنفيذ  
قدمة للطلب؛ وبتنسيق مـع منظمـات وهيئـات شـىت، منـها وكـاالت املعونـة املتعـددة                   امل املنظمة  

من قبيـل الوكالـة األملانيـة للتعـاون الـتقين ووكالـة        (والثنائية) من قبيل البنك الدويل    (  األطراف  
وخمتلـف  ) مـن قبيـل الـوزارات    (، والـسلطات الوطنيـة  )الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة    التنمية  

قـرار  مبوجـب   الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، احلكومية وغري احلكومية على السواء؛            ظمات  املن
، علـى   )هــ (  و )د(  و )ج(  و )ب (٨ اتالثـاين، الفقـر   الفـرع   ) ٢١-د (٢٢٠٥العامـة    اجلمعية  

 أو املنظمـات   ؛ بناء على طلب من احلكومـات        ٦١/٣٣تأكيده قرار اجلمعية لعامة      جدد    ما حنو
؛ بنـاء علــى توصـية مــن   ) الوكـاالت اإلمنائيــة الثنائيـة واإلقليميــة واملتعـددة اجلنــسيات   مـن قبيــل (

منـها   (أمانة جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل؛ ميول مـن مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة      
التربعات للصندوق االستئماين للجنة القانون التجاري اخلاص بالندوات، ومن خالل مـشاريع            

 ).مع مؤسسات راعية أخرىمشتركة 
تعزيـز فهـم التعـاون       - )شعبة القانون التجاري الـدويل     (مكتب الشؤون القانونية   - ٤٦٧

القضائي عرب احلدود واملعرفة بـه عـن طريـق نـدوات قـضائية متعـددة اجلنـسيات؛ وخباصـة                    
ــذين يتولــون  يتعلــق باإلعــسار عــرب احلــدود  فيمــا  ؛ لفائــدة القــضاة واملــسؤولني احلكــوميني ال

 .مسؤوليات تشمل اإلعسار
؛ بتنـسيق مـع   ٨ الثـاين، الفقـرة   الفـرع ) ٢١-د (٢٢٠٥العامـة   يف إطار قرار اجلمعيـة      ‐التنفيذ  

ـــ   ــال اإلعـــسار والبن ــة لألخـــصائيني يف جمـ ــة الدوليـ ــة  و الـــدويل؛ كالرابطـ ــة الدوليـ ــه الرابطـ متولـ
 .لألخصائيني يف جمال اإلعسار والبنك الدويل

 - اإليــدز/دة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية برنــامج األمــم املتحــ - ٤٦٨
تــدريب القــضاة واحملــامني ومــسؤويل إنفــاذ القــانون بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    

 .يف ذلك لفائدة القادة الذين يتولون مسؤوليات عن األعراف احمللية مبا وحقوق اإلنسان،
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   - ٤٦٩ ــدريب  - برن ــساعدين  ت ــدان ملنظمــات امل  يف عــدة بل

 .القانونيني
ــه  - التنفيــذ ــ يــضطلع ب ــالشركاء ال ــة   ووطني ن، بتعــاون مــع منظمــات اخلــرباء واملكاتــب القطري

 .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
دعم حقوق اإلنسان وسيادة القـانون والوصـول         - ج األمم املتحدة اإلمنائي   برنام - ٤٧٠

ــة واألمــن  ــة،      مــن خــال إىل العدال ــع إىل العدال ــة وصــول اجلمي ــة لكفال ــامج قطــاع العدال ل برن
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واســتقاللية القــضاة وعــدم حتيــزهم ونزاهتــهم، واإلملــام بــاألمور القانونيــة، واملعونــة القانونيــة،    
 عـن  والقوانني اليت تراعي أوضاع الفقراء، واملشاركة املدنيـة يف اإلصـالح القـانوين والقـضائي،             

تقـدمي الـدعم لوضـع خطـط      ( وتنميـة القـدرات واحلمايـة    ضائي،طريق دعم برامج اإلصالح الق    
عمل وطنية حلقوق اإلنسان، وتطبيق هنج قائم على مراعاة احلقـوق يف وضـع الـربامج، وتقـدمي                  
املساعدة إىل مبادرات إلعمـال حقـوق اإلنـسان تنطـوي علـى التربيـة املدنيـة ومحـالت التوعيـة                     

ــاء املظــامل وتو   وتــدعيم أو ــشاء مكاتــب ألمن ســيع نطــاق عمــل مؤســسات حقــوق اإلنــسان   إن
 ).http://www.undp.org/governance/sl-justice.htmانظر  (ليشمل الصعيد دون الوطين

منـائي  برنامج األمم املتحدة اإل   ن، ومكاتب   واإلقليمي وأن  والشركاء الوطني يضطلع به    ‐التنفيذ  
 .ه دون اإلقليمية أو مقره اإلقليمية أو مرافق مواردهالقطرية أو مراكز

 أنشطة يف جمـال تنميـة القـدرات يف جمـال العدالـة            - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٤٧١
التدريب أثنـاء العمـل، وخـدمات املـشورة         ودعم مراكز التدريب القانوين والقضائي الوطنية،       (

 ).التقنية

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     ن، ومكاتب   واإلقليمي وأن  والشركاء الوطني يضطلع به    ‐التنفيذ  
 .ه دون اإلقليمية أو مقره اإلقليمية أو مرافق مواردهالقطرية أو مراكز

اإلنـشاء والبنـاء املؤسـسي ملؤسـسات التـدريب           - برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       - ٤٧٢
 .قطري على الصعيد الالقانوين والقضائي

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     ن، ومكاتب   واإلقليمي وأن  والشركاء الوطني يضطلع به    ‐التنفيذ  
 .ه دون اإلقليمية أو مقره اإلقليمية أو مرافق مواردهالقطرية أو مراكز

برامج تدريب بشأن األفعال غري القانونيـة املتعلقـة          - برنامج األمم املتحدة للبيئة    - ٤٧٣
املـواد  يف   مثل التجارة يف األنـواع املهـددة بـاالنقراض، واالجتـار غـري املـشروع                 من (بالبيئة

  لفائــدة مــسؤويل إنفــاذ القــانون )املــستنفدة لطبقــة األوزون، وقطــع األشــجار غــري القــانوين  
مـن مثـل اتفاقيـة     (لتعزيز تنفيذ االتفاقيات البيئية )  إليهم نومنهم موظفو اجلمارك والشرطة وم    (

 . أعاله٢١٥انظر الفقرة  - )بقة األوزونفيينا حلماية ط
تدريب بشأن القوانني واإلجـراءات البيئيـة لفائـدة          - برنامج األمم املتحدة للبيئة    - ٤٧٤

 مــن املــدعني م وغريهــوناب العــامومنــهم النــ (املــوظفني القــضائيني وممارســي املهــن القانونيــة
صيد ومــوظفي إنفــاذ القــانون   العــامني واملفتــشني واحملققــني ومــسؤويل اجلمــارك ومــراقيب الــ      

 منـها الـوزارات الـيت تعـاجل التـشريع        ،واملنظمات غري احلكومية مسؤويل إدارات حكوميـة شـىت        
 ).البيئي

http://www.undp.org/governance/sl-justice.htm
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 ٢٢/١٧  و ٢١/٢٣يف إطار مقررات اجمللـس اإلداري لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                ‐التنفيذ  
 لطلبــات مــن احلكومــات   وبرنــامج مونتفيــديو الثالــث؛ اســتجابة ٢٣/١  وثــاين ألــفالفــرع ال

وذوي املــصلحة القانونيــة اآلخــرين؛ بتنــسيق مــع املراكــز البيئيــة اإلقليميــة، ومنظمــات القــانون  
ميـول  والبيئي، واألوساط األكادميية، والوكاالت البيئيـة الوطنيـة، ومعاهـد التـدريب القـضائي؛               

 .من موارد صندوق البيئة وموارد خارجة عن امليزانية
لربنـامج األمـم    التابع  تعهد الربنامج العاملي للقضاة      - مم املتحدة للبيئة  برنامج األ  - ٤٧٥

 :قبيل، من إنفاذ قانون البيئةتنفيذ ودور اجلهاز القضائي يف من حيث املتحدة للبيئة 
 القـــانون، ســـيادةللقـــضاة بـــشأن التنميـــة املـــستدامة وعامليـــة تنظـــيم النـــدوة ال )أ( 

 ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٢٠-١٨جوهانسربغ، 

تنظيم االجتماع املخصص للقضاة من أجل وضع خطة عمل يف إطـار متابعـة               )ب( 
الندوة العاملية للقضاة املتصلة ببناء قدرات القضاة واملدعني العامني وغريهم مـن ذوي املـصلحة      

 ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣١  و٣٠القانونيني، يف نريويب يومي 

 لرؤســـاء احملـــاكم العليـــا لتقيـــيم الـــدعوة إىل عقـــد عـــدة اجتماعـــات إقليميـــة  )ج( 
 االحتياجات والتخطيط؛

تطوير مـواد تدريبيـة ومرجعيـة، منـها دليـل القاضـي الـذي جـرى إعـداده مـع                     )د( 
 برامج بناء قدرات القضاة؛فائدة القضاة ل

 هتم قضاة حمكمة العدل لشرق أفريقيا؛‘‘ تدريب املدربني’’تنظيم برامج  )هـ( 

 .شىت لتدريب القضاة يف بلدان تنفيذ الربنامج الوطين )و( 

 ٢٢/١٧  و٢١/٢٣اجمللــس اإلداري لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  مبوجــب قــراري  ‐التنفيــذ 
 وبرنــامج مونتفيــديو الثالــث؛ اســتجابة لطلبــات مــن احلكومــات    ٢٣/١  وثــاين ألــفالفــرع ال

ومنظمــات القــانون وذوي املــصلحة القانونيــة اآلخــرين؛ بتنــسيق مــع املراكــز البيئيــة اإلقليميــة،  
ميـول  والبيئي، واألوساط األكادميية، والوكاالت البيئيـة الوطنيـة، ومعاهـد التـدريب القـضائي؛               

 .من موارد صندوق البيئة وموارد خارجة عن امليزانية
تعمـيم املنظـور اجلنـساين واحلقـوق اإلجنابيـة يف       - صندوق األمم املتحدة للسكان   - ٤٧٦

قاضيات احملاكم العليـا يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب               مثال، لفائدة    (إقامة العدل 
 :، من خالل)وإسبانيا
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تعزيز القدرات علـى تبـادل املعلومـات وتنـسيق املبـادرات الراميـة إىل تـشجيع             )أ( 
 تعميم املنظور اجلنساين وحقوق اإلنسان يف إقامة العدل؛

أجــل تفــسري وتنفيــذ أفــضل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات بنــاء القــدرات مــن  و )ب( 
 القضائي من أجل النهوض باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنـسان،           جتهادللقوانني وتطوير اال  

 .فيها احلقوق اإلجنابية مبا

مؤسـسة العدالـة واجلنـسانية؛       املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، بـشراكة مـع           مبوجب   ‐التنفيذ  
 .ول من امليزانية العاديةومي

دعم املبادرات الوطنية لبناء القـدرات الراميـة         -  األمم املتحدة للسكان   صندوق - ٤٧٧
مـثال، يف    (إىل تعميم املساواة بني اجلنسني ومنع العنف املرتيل يف صـفوف الـشرطة الوطنيـة              

 ).أفغانستان وأوكرانيا ورومانيا والسودان وهاييت وهندوراس
 الـدويل للـسكان والتنميـة ومنـهاج         املـؤمتر مبوجـب   بناء علـى طلـب مـن احلكومـات،           ‐التنفيذ  
 .بيجني عمل
 يف قــضايا  الفــصلدعــم احملــاكم يف -شؤون الالجــئني مفوضــية األمــم املتحــدة لــ  - ٤٧٨
، لفائـدة وزارة    )ساسـية  األ قانونيـة العلومات  املمثال، عن طريق تدريب القضاة وتوفري        (اللجوء

 .العدل واحملاكم والقضاة واحملامني
ا أو بنـاء علـى طلـب      ة منـه  بـادر مبام األساسي ملفوضية شؤون الالجـئني؛       النظمبوجب   ‐التنفيذ  

 .ميول أساسا من امليزانية القطرية العادية للمفوضيةوأحد احملامني يف قضية خاصة؛ 

ــة     - ٤٧٩ ــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدال  تقــدمي مــساعدات  -معهــد األمــم املتحــدة األق
يبيـة للقـضاة واملـدعني العـامني وغريهـم مـن            مثـل دورات تدر   من   (يتعلق بإقامة العدل   فيما

يف ذلـك االجتـار غـري        مبـا  يف ألبانيـا تركـز علـى التـصدي للجرميـة املنظمـة،               ةلـ اموظفي العد 
يف ذلـك    مبـا ؛  )املشروع والفساد، يف كل مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق والـدعاوى اجلنائيـة               

مـدعني عـامني وقـضاة       (نائيـة أو مـوظفني خمتـارين مـن العدالـة اجل         ‘‘ املـدربني األقـران   ’’تدريب  
تقـدمي التـدريب أثنـاء العمـل لـزمالئهم واملتعـاونني معهـم؛              بعد ذلـك    سيتولون  ) وضباط شرطة 

 .لفائدة املدعني العامني والقضاة وضباط الشرطة
لبحــوث  عهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ملاملــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي مبوجــب  ‐التنفيــذ 

جــاء يف توصــية مــشتركة ملكتــب املعهــد يف ألبانيــا واحلكومــة     مــالــى حنــو عاجلرميــة والعدالــة؛
ــة؛  ــا  األلباني ــسيق مــع وزارة العــدل يف ألباني ــا )شــريك (بتن ــة القــضاة يف تريان ، )شــريك (، وكلي
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 ول مـن مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة          ؛ وميـ  )تبـادل اخلـربات    (ومديرية التحقيقات ملكافحة املافيـا    
 .ة اإليطاليةومن وزارة اخلارجي) خمصصة(

بـشأن   تنظـيم حلقـات تدريبيـة        - مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة       - ٤٨٠
اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والفــساد واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، لفائــدة    

 . أعاله٣٧٦ انظر الفقرة - املسؤولني العامني واجلهاز القضائي
 - )وحــدة مكافحــة الفــساد  (حــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مكتــب األمــم املت - ٤٨١

، مــن أجــل وضــع مــشاريع املــساعدة التقنيــة وتوجيههــا أنــشطة توعيــة متعلقــة برتاهــة القــضاء
ورصدها؛ لفائدة النظـام القـضائي، واملـسؤولني احلكـوميني، وصـناع الـسياسات، واملـشرعني،                

 .، واملنظمات غري احلكوميةواملؤسسات الوطنية، واملدعني العامني، واحملامني
؛ بنـاء علــى طلــب دولــة  ٢٠٠٦/٢٣قــرار اجمللـس االقتــصادي واالجتمــاعي  مبوجــب  ‐التنفيـذ  

عــضو؛ بتنــسيق مــع البلــد املــضيف، وأعــضاء فريــق الرتاهــة القــضائية، وبرنــامج األمــم املتحــدة   
 مـوارد خارجـة     اإلمنائي، ورابطة احملامني األمريكية، ومعهد حبوث النظم القـضائية؛ وميـول مـن            

 .عن امليزانية
 

 القانون  التقنية أو املشورة يف إقامة العدل وإنفاذاملساعدةاألنشطة املتصلة بتقدمي  ٢-٢ 
تيــسري تقــدمي املــساعدات التقنيــة   - املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب  - ٤٨٢

 جمـال سـيادة     املتصلة مبكافحة اإلرهاب إىل الـدول األعـضاء مـن الوكـاالت املتخصـصة يف              
 لفائـدة املـسؤولني احلكـوميني، ووكـاالت إنفـاذ القـانون ومراقبـة               القانون وتعزيز املؤسسات؛  

 .احلدود، واألجهزة القضائية، وما إىل ذلك
 العامــــة املعنــــون بــــشأن الــــسياساتيف إطــــار توجيــــه جلنــــة مكافحــــة اإلرهــــاب  ‐التنفيــــذ 

ــش   ’’ ــة بــــ ــسياسات العامــــ ــه الــــ ــة لتوجيــــ ــتنتاجات العمليــــ ــة االســــ ــساعدة التقنيــــ  ‘‘أن املــــ
)S/AC.40/2005/PG.1(         ؛ بتنسيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضـية

 واالحتـاد األورويب والوكـاالت   احقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وجملـس أوروبـ        
 ،شتركة بني الوكـاالت   ملاتنسيق  ال اتفيها أية آلي   مبااحلكومية املسؤولة عن مكافحة اإلرهاب،      

 .ول من امليزانية العاديةودول ماحنة؛ ومي

ــة  - ٤٨٣ ــصادية واالجتماعيـ ــدعم ألنـــشطة اإلصـــالح   - إدارة الـــشؤون االقتـ ــدمي الـ تقـ
، لفائـــدة حكومـــة توغـــو )مـــن مثـــل دعـــم أنـــشطة اإلصـــالح القـــضائي يف توغـــو  (القـــضائي

 .ومؤسسات وطنية أخرى
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لد املـضيف؛ بنـاء علـى طلـب مـن برنـامج األمـم املتحـدة         مع الباتفاق كتاب مبوجب   ‐التنفيذ  
ميولـه  واإلمنائي وحكومة توغو؛ بتنسيق مع وزارة العدل وشـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة؛                

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
تقــدمي  - )فــرع احلكــم واإلدارة العامــة (إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة - ٤٨٤

ــتقين  ــدعم ال ــسؤولني      ،ال ــدة امل ــا؛ لفائ ــدرات إلدارة الرتاعــات والتوســط فيه ــاء الق  وخباصــة بن
 .احلكوميني ونظرائهم يف املنظمات غري احلكومية

؛ بنـاء علـى طلـب الـدول األعـضاء ومكاتـب             ٥٠/٢٢٥يف إطار قرار اجلمعية العامـة        ‐التنفيذ  
ألمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ وميـول        األمم املتحدة القطرية واملنظمات اإلقليمية؛ بتنسيق مع برنامج ا        

 .لربنامج اإلمنائي أو من موارد أخرى من خارج امليزانيةاملقدم من ااملشاريع يف إطار متويل 

 يف مكافحة اإلرهاب، واجلرمية املنظمة      ةتقدمي املساعد  - إدارة الشؤون السياسية   - ٤٨٥
 وغــريه مــن أشــكال العــابرة للحــدود الوطنيــة، وغــسل األمــوال، واالجتــار يف املخــدرات و

، لفائـدة وزارة    يف ذلـك حجـز كميـات مـن الكوكـايني وتـدمريها             مبـا االجتار غري املشروع،    
 .العدل

مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                ( املكتب امليـداين املعـين     يضطلع به  ‐التنفيذ  
ضيف؛ بتعـاون مـع   ؛ يف إطار واليته؛ بناء على طلب الشرطة القـضائية للبلـد املـ             ) بيساو - غينيا

 .ول من امليزانية العاديةوميمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ 
ــسياسية  - ٤٨٦ ــشؤون ال ــات      - إدارة ال ــة للتحقيق ــايري الدولي ــوفري اخلــربة يف جمــال املع ت

يف ذلــك اختــصاص ومنهجيــة حتقيقــات التحلــيالت القــضائية، وممارســة التحقيــق   مبــا، اجلنائيــة
شهود واملــشتبه فــيهم، لفائــدة الــسلطات احلكوميــة، وخباصــة الــسلطات القــضائية،  وحقــوق الــ

 لبنــان يف( نون وأفــراد اجلــيش الوطنيــ ون العــامويف ذلــك القــضاة وضــباط الــشرطة واملــدع  مبــا
 ).مثال

 شعبة التحقيقات بلجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة التابعـة لألمـم املتحـدة،              تضطلع به    ‐التنفيذ  
ــة  رحتــت إشــراف   ــيس اللجن ــن،  ئ ــرارات جملــس األمــن  مبوجــب ورصــد جملــس األم  ١٥٩٥ق

 ١٧٤٨  و      )٢٠٠٦ (١٦٨٦  و      )٢٠٠٥ (١٦٤٤  و      )٢٠٠٥ (١٦٣٦  و      )٢٠٠٥(
 ، بنــاء علــى طلــب الــسلطات الوطنيــة، بتعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى    )٢٠٠٧(
قتـة يف لبنـان واللجنـة       إدارة الدعم امليداين ومكتب الـشؤون القانونيـة وقـوة األمـم املتحـدة املؤ              (

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب املنـسق اخلـاص                   
 .من امليزانية العاديةول ، ومي)للبنان
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مكتب منسق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف              (إدارة الشؤون السياسية   - ٤٨٧
؛ لفائدة وزارة العدل الفلسطينية،     )مثال طنيفلس يف( اإلصالح القضائي  - )الشرق األوسط 

 .واجلهاز القضائي الفلسطيين، والشعب الفلسطيين
ــذ  ــرار   ‐التنفي ــة  )٢٠٠٣ (١٥١٥جملــس األمــن  مبوجــب ق ــة العام ــرار اجلمعي ؛ ٤٨/٢١٣؛ وق

اإلسـرائيلي الفلـسطيين    للصراع  إىل حل دائم    واليت تفضي   على األداء   املعتمدة  وخريطة الطريق   
؛ بنـاء علـى توصـية مـن         )S/2003/529 (جلنـة الرباعيـة    والـصادرة عـن ا     دولـتني جـود   قائم علـى و   

الــشرق األوســط عــن طريــق اآلليــات  اخلــاص لعمليــة الــسالم يف  مكتــب منــسق األمــم املتحــدة 
 دعـم  يقـ ياملنتدى اإلمنائي احمللي، وفريق استراتيجية احلوكمة، وفر (الدولية للتنسيق بني املاحنني  

؛ بتنسيق مع أعضاء فريق دعـم اإلصـالح القـضائي؛ وميـول مـن           )والتشريعياإلصالح القضائي   
 .امليزانية العادية

 . أعاله أيضا٢٣٣انظر الفقرة 
 - )١٩(ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      يمفوض - إدارة الشؤون السياسية   - ٤٨٨

 عـرض عـن    يف ذلـك مـن خـالل املـسامهة يف          مبـا ،  تقدمي املساعدة ملبادرات إصـالح الـسجون      
إصالح السجون يف اجتماع فريق املبادئ بغية تشجيع جهود كـسب التأييـد الرفيعـة املـستوى                  
بشأن هذا اإلصالح، ومن خالل نـشر مـواد بـشأن سـلوك الـشرطة وحقـوق املعـتقلني، لفائـدة             

، ونظـام الـسجون، واألشـخاص رهـن االعتقـال، واملنظمـات غـري احلكوميـة                  العامني املسؤولني
 ). مثالطاجيكستان يف( روعامة اجلمهو

مثـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                ( املكتب امليـداين املعـين     يضطلع به  ‐التنفيذ  
؛ يف إطار واليته؛ بناء على توصية من إدارة الشؤون السياسية؛ بتنـسيق مـع جلنـة                 )طاجيكستان

ــة السويــسرية للتنميــة والتعــاون ومنظمــ    ة األمــن والتعــاون يف الــصليب األمحــر الدوليــة والوكال
 .ميول من امليزانية العادية ومن موارد خارجة عن امليزانيةوأوروبا واهليئات الدبلوماسية؛ 

تقـدمي اخلـربة التقنيـة والتخطيطيـة املتعلقـة بـإدارة             - إدارة عمليات حفظ الـسالم     - ٤٨٩
اض اجملموعــات الــضعيفة داخــل الــسجون، وخباصــة النــساء واألحــداث واملــصابني بــاألمر  

يف ذلك تقدمي معلومـات عـن املعـايري الدوليـة حلـبس النـساء واألحـداث واملـصابني                    مبا العقلية،
باألمراض العقلية وإسداء املشورة بشأن أفضل املمارسات والنهج العمليـة إلدارة هـذه الفئـات               
ذات االحتياجات اخلاصة داخل بيئات شحيحة املوارد؛ لفائدة موظفي نظام الـسجون الـوطين              

 .م العدالة اجلنائية الوطنيةونظ
__________ 

 .أبلغت إدارة الشؤون السياسية ومفوضية حقوق اإلنسان عن النشاط نفسه )١٩( 
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البلـد  من  واليتها؛ بناء على طلب     مبوجب   بعثة حفظ السالم ذات الصلة؛       تضطلع به  ‐التنفيذ  
املــضيف؛ بتنــسيق مــع شــركاء منظومــة األمــم املتحــدة مبــن فــيهم اليونيــسيف ومكتــب األمــم     

وق األمــم املتحــدة املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــند
 ميـول مـن ميزانيـة عمليـة     واإلمنائي للمرأة، وكذلك املنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة؛            

 .السالم

يتعلـق بقـضايا نظـام       فيمـا تيسري التوعيـة اجملتمعيـة       - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٩٠
نظمــات غــري ، عــن طريــق تقــدمي املعلومــات املتعلقــة بأفــضل املمارســات إلشــراك امل   الــسجون

احلكومية واجملتمعات احمللية يف دعـم اإلصـالح اجلنـائي؛ لفائـدة نظـم الـسجون الوطنيـة، ونظـم              
 .العدالة اجلنائية الوطنية، واجملتمع احمللي عامة

واليتها؛ بناء على طلب البلد املـضيف؛       مبوجب  ؛  املعنية بعثة حفظ السالم     تضطلع به  ‐التنفيذ  
م املتحدة املشاركني يف دعم السجون، وقـسم شـؤون اإلعـالم            بتنسيق مع شركاء منظومة األم    

 .ة؛ وميول من ميزانية عملية السالموطنييف البعثة، واملنظمات غري احلكومية ال
 همم الـسجون الـوطين وتدريبـ      اجتنيـد مـوظفي نظـ      - إدارة عمليات حفظ الـسالم     - ٤٩١

 عمليـة لتـدقيق امللفـات إلدمـاج         مثال إسداء املشورة بشأن تطـوير      ()لفاتامليف ذلك تدقيق     مبا(
 وبعثـة األمـم املتحـدة يف        ودانبعثـة األمـم املتحـدة يف الـس         (املقاتلني السابقني يف نظام الـسجون     

بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف    (، وإدارة أو دعم جتنيد وتدريب املوظفني الوطنيني    )ليربيا
ور الــشرقية، وبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق  كوســوفو، وإدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــ 

االستقرار يف هاييت، وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا،                      
 ؛ ووضع وتنفيـذ عمليـة التـدقيق يف امللفـات          )وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان      

 ؛ يف حـاالت )سـوفو، وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا        بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كو         (
 .بعد الرتاعات ما

؛ بنـاء    كـل واحـدة منـها      تا؛ يف إطـار واليـ     املعنيـة عمليات حفـظ الـسالم      تضطلع به      ‐التنفيذ  
مثــل برنــامج األمــم  (بتنــسيق مــع هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى  علــى طلــب البلــد املــضيف؛  

حـساب دعـم حفـظ      من  واملاحنني الثنائيني؛ وميول    ) اإلنسانة حقوق   ياملتحدة اإلمنائي، ومفوض  
 .السالم والدعم املقدم من املاحنني

وضع السياسات واإلجراءات التنفيذية اليت تنظم       - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٤٩٢
لـسجون،  ل التـشغيل اليـومي   يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر،              مبـا ،  إدارة نظام السجون  

سجناء، وتنميـة القـدرات املؤسـسية، وقـوانني الـسجون وأنظمتـها، والـسياسة               وإدارة شؤون الـ   
العامـــة للـــسجون، وإدارة شـــؤون املـــوظفني، واحلفـــاظ علـــى األمـــن، والتخطـــيط للطـــوارئ،  
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واخلــدمات الــصحية، والــصالت القائمــة مــع احملــاكم والــشرطة، وانــضباط الــسجناء، وتطبيــق   
 .في نظام السجون الوطينمعايري حقوق اإلنسان الدولية؛ لفائدة موظ

واليتـها؛ بنـاء علـى طلـب البلـد املـضيف؛            مبوجب  من قبل بعثة حفظ السالم املعنية،        ‐ التنفيذ
فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة         مبـا بالتنسيق مـع كيانـات أخـرى تـدعم بـرامج التـدريب الوطنيـة،                

ــين باملخــدرا       ــم املتحــدة املع ــسان، ومكتــب األم ــوق اإلن ــائي، ومفوضــية حق ــة، اإلمن ت واجلرمي
 . والربامج الثنائية؛ بتمويل من ميزانية عملية السالم

تيــسري عمليــة إلنــشاء القــدرة الكافيــة ملقــر نظــام  - إدارة عمليــات حفــظ الــسالم - ٤٩٣
يف ذلـك سياسـات      مبـا ،  السجون الوطين يف جمـال املـوارد البـشرية واإلدارة وإدارة امليزانيـة            

واإلدارة وإدارة امليزانيـة، وتوظيــف وتــدريب املــوظفني  ، وتــدقيق امللفــاتوإجـراءات التوظيــف  
 .الوطنيني الذين يضطلعون هبذه املهام؛ لفائدة نظام السجون الوطين ونظام العدالة اجلنائية

من قبل بعثة حفظ السالم املعنية، يف إطار واليتـها؛ بنـاء علـى طلـب البلـد املـضيف؛                     ‐ التنفيذ
 . ملهام؛ بتمويل من ميزانية عملية السالمبالتنسيق مع كيانات أخرى تدعم هذه ا

تقــدمي مــوظفي اإلصــالحيات يف البعثــة وخــرباء   - إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  - ٤٩٤
السجون للخربة واملساعدة يف اجملال التقين وجمال التخطيط لدعم التعزيز املؤسـسي لـنظم              

 احلصر، حتديـد اهلياكـل      يف ذلك، على سبيل املثال ال      مبا،  السجون الوطنية املنهارة والضعيفة   
التنظيميــة لنظــام الــسجون، واالحتياجــات مــن القــدرة اإليوائيــة، واالحتياجــات مــن الوظــائف  
ــشريعية،     ــات التـ ــوارئ، واالحتياجـ ــيط للطـ ــذي، والتخطـ ــيط التنفيـ ــات التخطـ ــة، وعمليـ الثابتـ

ــة، وإقامــة شــراكا     ــة، وإشــراك املنظمــات غــري احلكومي ــسياساتية واإلجرائي ت واالحتياجــات ال
وطنية ودولية، وإقامة عالقات وصالت مع نظام العدالـة اجلنائيـة احملليـة؛ لفائـدة مـوظفي نظـام                   

 .السجون الوطين ونظم العدالة اجلنائية الوطنية
يف ذلك بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف          مبا ( حفظ السالم املعنية   اتمن قبل بعث   ‐ التنفيذ

ــة األمــم املتحــدة يف    ــسودان، وإدارة األمــم    كوســوفو، وبعث ــة األمــم املتحــدة يف ال ــا، وبعث ليربي
املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية، وعملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي، وبعثـة منظمـة األمـم              
املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،                     

ية أفريقيا الوسطى وتشاد، وبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة            وبعثة األمم املتحدة يف مجهور    
إىل أفغانستان، والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، وعمليـة األمـم                   

واليته؛ بنـاء علـى طلـب البلـد املـضيف؛ بالتنـسيق مـع               كل مبوجب   ؛  )املتحدة يف كوت ديفوار   
ون، ومـوظفي نظـام العدالـة اجلنائيـة يف البعثـة وعلـى الـصعيد                كبار وصغار موظفي نظام السج    

 يـشتركون يف دعـم نظـام الـسجون،          ن الذي نياحمللي، وشركاء األمم املتحدة والشركاء اخلارجي     
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واجلهــات املاحنــة، واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ بتمويــل مــن ميزانيــة عمليــة   
 . السالم
ــسال  - ٤٩٥ ــظ الـ ــات حفـ ــائي     (مإدارة عمليـ ــانون اجلنـ ــين بالقـ ــشاري املعـ ــسم االستـ القـ

إعـداد مـواد الـدروس       - )مكتب سـيادة القـانون واملؤسـسات القانونيـة        /والشؤون القضائية 
 . أعاله٤٥٧انظر الفقرة : التوجيه والتدريبمواد املستفادة والسياسة العامة و

ــسالم  - ٤٩٦ ــظ الـ ــات حفـ ــانون   (إدارة عمليـ ــين بالقـ ــشاري املعـ ــسم االستـ ــائي القـ  اجلنـ
توفري الـدعم لعمليـات      - )مكتب سيادة القانون واملؤسسات القانونية    /والشؤون القضائية 

يف  مبـا ،  ر وإصالح نظام السجون   يخيص تطو  فيماالسالم، وال سيما عناصر اإلصالحيات،      
 املقــر يعناصــر دعــم الــسجون وإدارة البعثــة ومــوظفإىل ذلــك إســداء املــشورة التقنيــة للخــرباء 

 بالربجمــة، والقــضايا االســتراتيجية والتنفيذيــة الرئيــسية، والــشراكات اخلارجيــة،       يتــصل فيمــا
) القــانوين/الــشرطة والعنــصر القــضائي (والوصــلة البينيــة مــع العناصــر األخــرى للعدالــة اجلنائيــة 

وإصالح القطاع األمين املتصل بقضايا نظم السجون ومنظمة األمـم املتحـدة؛ لفائـدة عمليـات                
 .م السجون الوطنيةاظالسالم وسلطات ن

ــذ ــه     مبوجــب  ‐ التنفي ــدعم والتوجي ــسالم لتقــدمي ال ــات حفــظ ال ــة إلدارة عملي ــة اإلمجالي الوالي
لعمليات السالم وقضايا السجون؛ بالتنسيق مع شركاء منظومة األمـم املتحـدة الـذين يقـدمون                

 . الدعم للسجون يف بعثات حمددة؛ بتمويل من حساب دعم عمليات حفظ السالم
ــسالم  - ٤٩٧ ــظ الـ ــات حفـ ــائي     (إدارة عمليـ ــانون اجلنـ ــين بالقـ ــشاري املعـ ــسم االستـ القـ

توظيـف وإيفـاد خـرباء       - )مكتب سيادة القانون واملؤسسات القانونية    /والشؤون القضائية 
، وخباصـة   دوليني يف جمال الـسجون مـن الـدول األعـضاء مـن أجـل البعثـات غـري التنفيذيـة                    

 عمليـات للـسالم،   ٥ن املعتمـدة حاليـا مـن أجـل          وظيفة من وظائف خرباء السجو     ١٢٠إعارة  
 .لفائدة عمليات السالم وسلطات السجون الوطنية

ــذ ــه     مبوجــب  ‐ التنفي ــدعم والتوجي ــسالم لتقــدمي ال ــات حفــظ ال ــة إلدارة عملي ــة اإلمجالي الوالي
لعمليــات الــسالم واملــسائل املتعلقــة بالــسجون؛ بالتنــسيق مــع الــدول األعــضاء وبعثــات حفــظ   

 .  السالم عملياتمويل من قبل الدول األعضاء ومن ميزانياتالسالم؛ الت
تقــدمي الــدعم ملواءمــة القــوانني واملمارســات   - احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  - ٤٩٨
 مـن  ، لفائدة القضاة وموظفي الدعم يف احملكمة العليا واحملاكم العليـا لروانـدا، يف حالـة             الوطنية
 .بعد الصراع  ماحاالت
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ــذ ــراري جملــــس األمــــن  مبوجــــب  ‐ التنفيــ ــائق )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و)١٩٩٤ (٩٥٥قــ ، ووثــ
أحـــد الـــصناديق اســـتراتيجية اإلجنـــاز اخلاصـــة باحملكمـــة، بتمويـــل مـــن امليزانيـــة العاديـــة ومـــن  

 .االستئمانية
املساعدة يف جمال املبادرات اخلاصـة باإلصـالح        - احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا    - ٤٩٩

ة وموظفي الدعم يف احملكمة العليا ويف احملاكم العليا لروانـدا ومـوظفني             ، لفائدة القضا  القضائي
 .آخرين يف اجلهاز القضائي الرواندي

ــذ ــراري جملــــس األمــــن   ‐ التنفيــ ــائق )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و)١٩٩٤ (٩٥٥مبوجــــب قــ ، ووثــ
ة بادر إليه اجلهاز القـضائي الروانـدي واحملكمـ          ما استراتيجية اإلجناز اخلاصة باحملكمة؛ على حنو     

من خالل القنوات الدبلوماسية العادية؛ بالتنسيق مـع اجلهـاز القـضائي الروانـدي؛ بتمويـل مـن                  
 . امليزانية العادية للمحكمة والصندوق االستئماين

تعزيــز برنــامج العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري    - مكتــب شــؤون نــزع الــسالح  - ٥٠٠
؛ جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه     املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع      

 :يف ذلك مبا
ــة، إذا مل تكـــن     )أ(  ــة املالئمـ ــراءات اإلداريـ ــوائح واإلجـ ــوانني واللـ وضـــع القـ

 وعلــى موجــودة، ملمارســة مراقبــة فعالــة علــى إنتــاج األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة
 منـع التـصنيع غـري    تصدير هذه األسلحة أو استريادها أو مرورها العابر أو إعادة نقلـها، بغـرض        

القانوين لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار غري القانوين هبـا، أو حتويـل مـساراهتا إىل                 
 متلقني غري مأذون هلم؛

قيـــام الـــدول، الـــيت مل تقـــم بـــذلك بعـــد، بـاختــــــاذ وتنفيــــــذ التـــشريعات    )ب( 
 واألسلحة اخلفيفة وحيازهتا تصنيع األسلحة الصغريةلتجرمي التدابري األخرى أو الضرورية 

، حىت تضمن إمكانيـة مثـول املتـورطني يف           مبوجب قوانينها الداخلية   ،وختزينها والتجارة فيها  
 هذه األنشطة أمام العدالة وفقا للقوانني اجلنائية الوطنية املناسبة؛

ــة      )ج(  ــة املالئمــة لكفال ــوائح واإلجــراءات اإلداري وضــع وتنفيــذ القــوانني والل
، تـصدير األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وعلـى مرورهـا العـابر               علـى    الفعالةاملراقبة  

 يف ذلك استخدام شهادات موثقة للمستخدم النهائي وتدابري قانونية وتدابري إنفاذ فعالة؛ مبا

فيها كافة الوسائل القانونية أو اإلدارية، ملكافحة  مبااختاذ التدابري املالئمة،  )د( 
 وذلـك  ؛مليثـاق األمـم املتحـدة    را لألسلحة يفرضه جملـس األمـن وفقـا    أي نشاط ينتهك حظ   

 .لفائدة الدول واملنظمات غري احلكومية
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؛ بالتنسيق مـع الـدول األعـضاء واملنظمـات غـري        ٦١/٦٦مبوجب قرار اجلمعية العامة      ‐ التنفيذ
 . احلكومية؛ بتمويل من موارد امليزانية واملوارد اخلارجة عن امليزانية

تقدمي املـساعدة واملـشورة والـدعم التقنـيني لقطاعـات       - وضية حقوق اإلنسان مف - ٥٠١
حكومية أو برامج وطنية حمددة تتصل حبقوق اإلنسان وسيادة القانون يف خمتلف البلـدان،              

  :ومثال ذلك
 يف بورونــدي؛ لفائــدة احلكومــة   املــساعدة يف جمــال إعــادة تأهيــل احملــاكم     )أ( 

السكان يف بوروندي؛ من قبل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف              والربملان واجلهاز القضائي و   
بورونــدي؛ يف إطــار مــذكرة تفــاهم بــني مفوضــية حقــوق اإلنــسان وبورونــدي؛ بالتنــسيق مــع  

 وزارة العدل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ بتمويل من صندوق بناء السالم؛

) احملــاكم االبتدائيــةوالعديــد مــن  (التعــاون مــع احملكمــة العليــا للمكــسيك  )ب( 
هبدف إضفاء طابع منهجي على اجتهاد احملاكم بشأن حقـوق اإلنـسان، وتـشجيع تـدريب                

: يلــي  مــايف ذلــك تقــدمي مــوجز لــصديق احملكمــة حيلــل    مبــا؛ عــام يف جمــال حقــوق اإلنــسان  
االلتزامات الدوليـة الـيت تعهـدت هبـا املكـسيك إزاء التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة                      ‘١’
املسائل اليت تتعلق باختصاص احملكمـة العليـا      ‘ ٢’  و قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     الع أو

يتـصل بـالتحقيق يف األحـداث        فيمـا  مـن الدسـتور املكـسيكي        ٩٧ مـن املـادة      ٢مبوجب الفقرة   
ــاة واحلــق يف       ــهاكات للحــق يف احلي الــيت وقعــت يف ســان ســلفادور اتنكــو حيــث ارتكبــت انت

 ؛السالمة البدنية

يف مشــال أوغنــدا؛ الــيت تتكــون مــن قــضاة  الــربط املتسلــسل دعــم مبــادرة  )ج( 
ومــوظفني يف مكتــب املـــدعي العــام، ومــوظفي الـــسجون، والــشرطة، ومــشاريع املعونـــة       

؛ لفائدة إعادة اإلدارة املدنية هلياكل العدالة، ووضع آليـات فعالـة لتقـدمي التقـارير عـن                  القانونية
خيـص األراضـي وحقـوق        مـا  يف ذلـك   مبا (افية لتسوية املنازعات  حقوق اإلنسان، واآلليات الك   

 ، وآليات العدالة االنتقالية اجملتمعية؛ لفائدة أعضاء مبادرة حلقة السلسلة؛ )امللكية

يف ذلـك إسـداء املـشورة لوحـدة          مبا؛  تعزيز مكتب وزير العدل يف كولومبيا      )د( 
ساعدة لربنامج محايـة الـضحايا والـشهود،    حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتقدمي امل    

خيـص تطبيـق النظـام الـوظيفي،         فيمـا  التدريب ألعضاء النيابـة العامـة، وإسـداء املـشورة            وتنظيم
وإسداء املشورة بغرض إدماج هنج جنساين، وإسداء املشورة لفريق التحقيقـات اخلاصـة بـشأن               

عة؛ لفائــدة مــوظفي مكتــب الــصالت بــني مــوظفي احلكومــة واجلماعــات املــسلحة غــري املــشرو
 العدل؛ وزير
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ــوائح        )هـ(  ــيح الل ــسجون وتنق ــة يف ال ــشأن املمارســات املتبع ــشورة ب إســداء امل
 يف كولومبيــا؛ بالتنــسيق مــع وزاريت الداخليــة والعــدل،  لمعــايري الدوليــةلخيــص امتثاهلــا  فيمــا

 واملعهد الوطين لإلصالحيات والسجون؛

نظام العدالة األنغويل من خـالل تـدريب        الوساطة يف   إلدخال  تقدمي الدعم    )و( 
؛ مـن  أصحاب املصلحة األنغوليني وتنظـيم تـدريب للمـدربني لفائـدة الوسـطاء يف املـستقبل        

عني بـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان بالتنـسيق مـع وزارة العـدل؛ لفائـدة               ستقبل خبري استـشاري تـ     
ري احلكوميــة، ورابطــة أعــضاء جلنــة إصــالح القــوانني، واملــدعني العــامني للدولــة، واملنظمــات غــ
 احملامني األنغولية، والسكان األنغوليني عموما؛ بتمويل من امليزانية العادية؛

ــشأن   تنظــيم احملفــل القــضائي يف ســرياليون   )ز(  ــادل اآلراء ب ــاره حمفــال لتب ؛ باعتب
كيفية تعزيز اجلهاز القضائي والنهوض باإلصالح القانوين والقضائي؛ لفائدة مؤسسات قطـاع             

واحلكومــة وشــعب ســرياليون؛ مــن قبــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون    العــدل 
بالتنــسيق مــع رئــيس القــضاة ورابطــة احملــامني وكليــة احلقــوق؛ مبوجــب قــراري جملــس األمــن     

ــرياليون لعــــام     )٢٠٠٦ (١٧٣٤  و)٢٠٠٥ (١٦٢٠ ــد الــــسالم يف ســ ــتراتيجية توطيــ ، واســ
 مــن مفوضـية حقـوق اإلنــسان وبرنـامج األمــم    ، واسـتراتيجية احلـد مــن الفقـر؛ بتمويـل    ٢٠٠٥

 . املتحدة اإلمنائي

إصــالحات قــضائية وفقــا ملعــايري حقــوق    - صــندوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة  - ٥٠٢
؛ وال سيما تعزيز دور املرأة يف عملية حتقيق العدالة يف املرحلة االنتقاليـة، واحلـوار بـني           اإلنسان

؛ لفائدة املنظمات غري احلكومية احمللية وبرنـامج        وائف احمللية الط اجلماعات العرقية، واحلوار بني   
 .األمم املتحدة اإلمنائي والنساء وجمموعات األقليات

مذكرة تفاهم إذا توىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي التنفيـذ؛ بالتنـسيق مـع                 مبوجب   ‐ التنفيذ
ي، بتمويـل مـن تربعـات الـدول         املنظمات غـري احلكوميـة احملليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ              

 .األعضاء
؛ وال سـيما    األنـشطة املتـصلة بإقامـة العـدل        - صندوق األمم املتحدة للدميقراطيـة     - ٥٠٣

 .اإلصالح القضائي
توىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي التنفيذ؛ بتمويـل مـن            ما مذكرة تفاهم إذا  مبوجب   ‐ التنفيذ

 . تربعات الدول األعضاء
األنشطة املتصلة بإنفاذ القانون وإصالح القطـاع        - األمم املتحدة اإلمنائي  برنامج   - ٥٠٤

مثــل الربنـامج الــذي يـضطلع بــه    (يف ذلـك التخطــيط االسـتراتيجي الطويــل األجـل    مبــا؛ األمـين 
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مثـل الربنـامج     (والسياقات اإلمنائيـة الطويلـة األجـل      ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الصومال     
 ).نامج األمم املتحدة اإلمنائي يف موزامبيقالذي يضطلع به بر

 . من قبل الشركاء الوطنيني واملكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ‐ التنفيذ
إنشاء جمموعة من شبكات املمارسني حيث تقدم        - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    - ٥٠٥

املستـشارين يف     اخلارجيني أو  االستفسارات والردود من جانب أعضاء اجملموعة أو اخلرباء       
  .املقر أو على الصعيد اإلقليمي

 .أو مرافق املوارد دون اإلقليمية أو املقرمن قبل املراكز اإلقليمية،  ‐ التنفيذ
 .مدن أكثر أمنا - موئل األمم املتحدة - ٥٠٦
كـاالت  جدول أعمال املوئل؛ بالتنسيق مع السلطات احمللية ونظم احملاكم وو         مبوجب   ‐ التنفيذ

ــالم          ــائط اإلع ــشبابية ووس ــسائية وال ــات الن ــة واملنظم ــري احلكومي ــات غ ــانون واملنظم ــاذ الق إنف
ــصة   ــة املخت ــة املركزي ــسلطات احلكومي ــي   (وال ــوطين واحملل ــصعيدين ال ــى ال ــم  ) عل ــامج األم وبرن

علـى الـصعيد املـشترك بـني         (املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة         
 . ؛ بتمويل من ماحنني متعددين)كاالتالو

الفـصل  تقـدمي الـدعم للمحـاكم لـدى          - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     - ٥٠٧
تـضارب املـصاحل يـسهل علـى        يعـىن ب  مثال من خـالل إنـشاء نظـام وطـين            (يف قضايا اللجوء  

: )نونيـة احملاكم اللجوء إليه، وتنظيم صـديق احملكمـة بـشأن القـضايا الـيت تـشكل سـوابق قا                  
 .  أعاله٤٧٨انظر الفقرة 

تقـدمي الـدعم للمحـاكم لـدى بتـها يف            - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     - ٥٠٨
ــسية       ــدميي اجلن ــز ع ــيس ومرك ــسية والتجن ــسائل اجلن ــق مب ــضايا تتعل ــا؛ ق ــل   مب ــك تأوي يف ذل

اة، وتـوفري  التشريعات الوطنية وفقا للقـانون الـدويل واملعـايري الدوليـة مـن خـالل تـدريب القـض               
مــواد تتعلــق باخللفيــة القانونيــة، وتقــدمي مــوجزات صــديق احملكمــة بــشأن القــضايا الــيت تــشكل  

 وهــو (سـوابق قانونيـة؛ لفائــدة وزارات الداخليـة ووزارات العـدل واحملــاكم والقـضاة واحملـامني      
يعــود بالفائــدة يف هنايــة املطــاف علــى األشــخاص العــدميي اجلنــسية أو الــذين قــد يــصبحوا      مــا

 ).اجلنسية عدميي
من قبل مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بالتـشاور مـع احلكومـة واحملـاكم،              ‐ التنفيذ

أحيانا بناء على طلـب إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة أو أحـد احملـامني؛ بتمويـل مـن امليزانيـة            
 . العادية
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 والنظـام وإقامـة     تقدمي الـدعم للقـانون     - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     - ٥٠٩
يتصل بالالجئني أو املشردين داخليا أو غريهم من األشخاص الـذين تعـىن هبـم                فيماالعدل  
 ، لفائدة وزارة الداخلية وسلطات الشرطة ووزارة العدل واحملـاكم والقـضاة واحملـامني             املفوضية

، )التــشردويف هنايــة املطــاف الالجــئني أو املــشردين داخليــا أنفــسهم أو األشــخاص املهــددين ب(
 :ومثال ذلك

تقدمي الدعم ملوظفي الشرطة الوطنيـة وغريهـم مـن مـوظفي األمـن بغـرض                 )أ( 
 تعزيز حضورهم قرب خميمات الالجئني واملشردين داخليا وغريها من املستوطنات؛

ــا مـــن األمـــاكن الـــيت     )ب(  تـــدابري لتعزيـــز إقامـــة العـــدل يف املخيمـــات وغريهـ
يف ذلـك عـن      مبـا ،  خاص الـذين تعـىن هبـم املفوضـية        تستضيف الالجئني أو غريهـم مـن األشـ        

طريــق مــساعدة احلكومــات يف جمــال إعــادة ختــصيص مــوارد إقامــة العــدل ملواقــع التــشرد؛           
مـع اإلقـرار بقيمـة هـذه الـنظم يف       (واالضطالع برصد حقوق اإلنسان يف نظم العدالة التقليدية     

ء غـرف المركزيـة أو حمـاكم        ؛ وإنـشا  )تكملة الـنظم الوطنيـة، وال سـيما يف حـاالت املخيمـات            
 .حملية؛ وحتسني االتصاالت

يف إطار النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني ومـا يتـصل بـذلك                  ‐ التنفيذ
من مذكرات تفاهم، بالتشاور مع احلكومة املـضيفة واحملـاكم، أحيانـا بنـاء علـى طلـب إحـدى                    

يـل مـن امليزانيـة القطريـة ملفوضـية األمـم املتحـدة              املنظمات غري احلكومية أو أحد احملامني؛ بتمو      
 .لشؤون الالجئني

تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إعادة إنـشاء نظـم    - منظمة األمم املتحدة للطفولة    - ٥١٠
عدالــة األحــداث واإلجــراءات املراعيــة ملــصلحة األطفــال لفائــدة الــضحايا والــشهود مــن   

 .األطفال
طري لليونيسيف يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيـة والـشرق           مكتب ق  ١٠٠من قبل    ‐التنفيذ  

با ورابطـة الـدول املـستقلة، بالتعـاون مـع           واألوسط واملكتب اإلقليمي ملنطقة شرق ووسط أور      
السلطات الوطنيـة واجملتمـع املـدين وبـدعم مـن مقـر اليونيـسيف، اتـساقا مـع واليـة اليونيـسيف                       

ــة األمــم املتحــدة حلقــ    ــذ اتفاقي ــدعم تنفي ــدان، متــول    ل وق الطفــل يف أحنــاء العــامل؛ وحــسب البل
 .املشاريع سواء من امليزانية العادية أو املوارد اخلارجة عن امليزانية

 تقـدمي الـدعم لتحـسني    - معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة    - ٥١١
االســتغالل اجلنــسي وتعزيــز التعــاون الــدويل وتبــادل املعلومــات يف منــع االجتــار بالقــصَّر و  

عرب وسائل منها مجع البيانـات وتقييمهـا ورصـدها، وتنفيـذ أنـشطة              لألطفال ألغراض جتارية،    
منوذجية للتعاون الـتقين وإقامـة دورات تدريبيـة وإنـشاء نظـام معلومـات عـن القـضايا القانونيـة                     
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وكـاالت  وضحايا االجتار سيطبق داخـل النظـام القـضائي ويف تنظـيم محـالت للتوعيـة، لفائـدة                   
إنفاذ القانون املشاركة يف مكافحة االجتـار واملرشـدين االجتمـاعيني ومكاتـب املـدعني العـامني                 

 .وضحايا االجتار من القصر والشابات أو املعرضات لالجتار يف أمريكا الوسطى
عهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث  مبوجــب املــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي مل- التنفيــذ
هنـاء بغـاء    ، وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية احمللية ومـع املنظمـة الدوليـة إل              والعدالة اجلرمية

 ويف شراكة مع الوكاالت والوزارات احلكومية احملليـة، وبتمويـل        األطفال يف السياحة اآلسيوية   
 .خارجة عن امليزانية من موارد

 توفري الـدعم التـوجيهي   -لة معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدا       - ٥١٢
مثـل األلعـاب األوملبيـة     (للسلطات الوطنية املسؤولة عن التخطيط األمين للمناسـبات اهلامـة        

وتعزيز التعاون الدويل يف هـذا امليـدان        ) ومؤمترات القمة الرفيعة املستوى واألحداث اجلماهريية     
ن أثنـاء األحـداث الكـربى، حبيـث         بواسطة الربنامج املتعلق باملرصـد الـدويل الـدائم املعـين بـاألم            

يــشمل كــل مرحلــة مبفردهــا مــن التخطــيط األمــين، ابتــداًء مــن املراحــل األوىل، ومنــها وضــع     
اخلطط األمنية أو إنشاء أفرقة عاملـة، إىل طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت األمنيـة احملـددة؛ والقيـادة                      

 .والتحكم وأمن املكان وإدارة املشاريع ومحاية كبار الشخصيات
 مبوجــب املــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي ملعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث - لتنفيــذا

ــصادي واالجتمــاعي     ــرار اجمللــس االقت ــة وق ــدويل  ٢٠٠٦/٢٨اجلرميــة والعدال ــشأن املرصــد ال  ب
، بنـاًء علـى طلـب       )E/CN.15/2006/L.11/Rev.1 (الدائم للتدابري األمنية أثناء األحـداث الكـربى       

ات الوطنية، مـع دعـم تقـين تقدمـه منظمـة الـشرطة األوروبيـة وبالتعـاون مـع الـدول                      من السلط 
اليت تزود املرصد الدويل الدائم خبرباء يف إنفاذ القانون وخبرباء يف األمـن كمـسامهات        (األعضاء
؛ وبتمويل من التربعات املقدمة من مؤسسة سان باولو ومن الدول األعضاء اليت تطلـب               )عينية

 .صد الدويل الدائممساعدة املر
 املساعدة التقنية املقدمة    - معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة       - ٥١٣

 . أعاله٤٣٣انظر الفقرة : لدعم حقوق األطفال والشباب
 تقـدمي املـشورة واملـساعدة إىل    -مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة     - ٥١٤

 : خدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها علىالدول األعضاء بشأن است
لفائـدة املـوظفني احلكـوميني      منع اجلرمية ومحاية الشهود ومسائل الـضحايا؛         )أ( 

واملشرعني والقـضاة الـوطنيني واملـدعني العـامني وضـباط الـشرطة ومقـدمي خـدمات الـضحايا                   
 وغريهم من املهنيني الذين يتعاملون مع الضحايا؛
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ــ )ب(  ــة     احلوكم ــوظفي العدال ــاز القــضائي ونزاهــة م ة الرشــيدة واســتقالل اجله
يف ذلـك املـساعدة يف تنفيـذ مبـادرات إصـالح اجلهـاز القـضائي وتعزيـز املـساعدة                     مبـا  اجلنائية؛

القانونيــة يف إعــادة إنــشاء دوائــر إلنفــاذ القــانون، وتقــدمي املــساعدة يف مبــادرات إنفــاذ القــانون 
تقـــدمي التقـــارير عنـــها، واملـــساعدة يف مكافحـــة الفـــساد؛ رصـــد أنـــشطة إنفـــاذ القـــانون و ويف

املسؤولني احلكوميني واملشرعني والقضاة الوطنيني واملدعني العـامني واحملـامني ومـوظفي          لفائدة
 إنفاذ القانون؛

األشـــخاص احملتجـــزون والعقوبـــات غـــري االحتجازيـــة وقـــضاء األحـــداث  )ج( 
خالفني للقانون والـضحايا مـن األطفـال، والـدعم     يف ذلك األطفال امل  مباوالعدالة اإلصالحية؛   

املقــدم إىل القــضاء العــريف والتقليــدي واجملتمعــي وإىل آليــات تــسوية املنازعــات، واملــساعدة يف   
ــة وغــري        ــدابري االحتجازي ــذ الت ــد وتنفي ــساعدة يف حتدي ــشاء مؤســسات إصــالحية، وامل إعــادة إن

ا؛ لفائــدة املــوظفني احلكــوميني واملــشرعني االحتجازيــة، ونزاهــة نظــم العدالــة اجلنائيــة ومراقبتــه
والقـــضاة الـــوطنيني واملـــدعني العـــامني وضـــباط الـــشرطة والقـــائمني علـــى إدارة الـــسجون         

 .ومؤسسات السجون واملرشدين االجتماعيني
ــة التابعــة مل  - التنفيــذ كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    بواســطة شــبكة املكاتــب امليداني
ــة ــن واجلرمي ــة      ، أو كجــزء م ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة؛ ومبوجــب ق ــة لألم ــات املتكامل  البعث

، وقـرار   ٥، الفقـرة    ٦٠/١٧٥أكدته من جديـد اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا             بما، حس ٤٦/١٥٢
أكــده مــن جديــد اجمللــس االقتــصادي   بما، حــس١٩٩٦/١٦اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي 

؛ وبنـاًء علـى طلـب إحـدى         ٢٠٠٥/٢١ مـن قـراره      ٧  و ٤  و ٢  و ١واالجتماعي يف الفقرات    
الدول األعضاء أو وكالة أخـرى مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، وعلـى األخـص إدارة عمليـات             
حفــظ الــسالم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي؛ وبالتعــاون مــع إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   

 مـع منظمـة األمـم       ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ وبالتنـسيق             
 املتحدة للطفولة، ومعاهد تـشمل برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وشـبكة                    

 ومنظمـات غـري     املنظمة الدولية إلصالح القـانون اجلنـائي       و احلركة الدولية للدفاع عن األطفال    
، وبتمويـل   دوليـة جلنـة الـصليب األمحـر ال      حكومية معنية، مثل املكتب الدويل حلقوق األطفال و       
 .من امليزانية العادية ومن موارد وخارجة عن امليزانية

ــشاريع     - ٥١٥ ــم املتحــدة خلــدمات امل ــؤهالت  -مكتــب األم ــدقيق يف م ــساعدة يف الت  امل
 لفائــدة جملــس ،)صــربيا (مثــال ذلــك يف كوســوفو (القــضاة واملــدعني العــامني ويف انتقــائهم

 .عامني والقضاة والنظام القضائي يف كوسوفوكوسوفو القضائي وجملس كوسوفو للمدعني ال
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 بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو            مثـل    ( بواسطة املكتب امليداين املعين    - التنفيذ
؛ وبتمويــل مــن اجلماعــة  مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  ؛ وبالتعــاون مــع ))صــربيا(

 .األوروبية والواليات املتحدة األمريكية
ــشاريع    مك - ٥١٦ ــشطة ترمــي إىل حتــديث مكاتــب   -تــب األمــم املتحــدة خلــدمات امل  أن

 عرب إنشاء شبكة إقليمية لتيـسري تبـادل نـشط لألفكـار بـني اخلـرباء والـشركاء                   املدعني العامني، 
اإلمنــائيني واملــواطنني واحلكومــات يف جمــايل حقــوق املــواطنني وســيادة القــانون، لفائــدة الــنظم    

األردن واجلزائـر والعـراق ولبنـان       وال سـيما البلـدان الرائـدة         (نطقة املعنيـة  القضائية الوطنية يف امل   
 ). ومصر واملغرب واليمن

؛ ومببـادرة مـن املكتـب اإلقليمـي للـدول      يف املنطقـة العربيـة  احلوكمـة  برنـامج   مبوجب   - التنفيذ
عـام   (شرية العربيـة أفاد به تقرير التنمية البـ    بماالعربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ حس      

 التــابع لربنــامج  يف املنطقــة العربيــةةكمــوبرنــامج احل؛ وبالتعــاون مــع )١١٦، الــصفحة ٢٠٠٢
مفوضــية حقــوق  ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــةاألمــم املتحــدة اإلمنــائي و

منـائي ومـن    ؛ وبتمويل من صناديق األرقام املـستهدفة لتخـصيص املـوارد يف الربنـامج اإل              اإلنسان
 . تقاسم التكاليف

 
 األنشطة املتصلة بتوفري املساعدة املادية واللوجستية يف إقامة العدل وإنفاذ القانون ٣-٢ 

  تطـوير وإدارة عمليـة إصـالح اهلياكـل األساسـية     -إدارة عمليات حفـظ الـسالم     - ٥١٧
ــور   ( ــال يف تيمـ ــبيل املثـ ــى سـ ــسو   -علـ ــة والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــشيت ومجهوريـ دان  ليـ

يف ذلك العمـل مـع الـسلطات الوطنيـة إلنفـاذ             مبا ،)ديفوار وكوسوفو وليربيا وهاييت    وكوت
القـــانون والـــسلطات القـــضائية وســـلطات الـــسجون لوضـــع مقترحـــات للمـــشروع وخطـــط   
لإلصالح، والتماس التمويل من اجلهـات املاحنـة وإدارة تنفيـذ مـشاريع اإلصـالح، والعمـل مـع                   

عمل املـشاريع الـيت تـديرها جهـات ماحنـة؛ لفائـدة الوكـاالت الوطنيـة                 النظراء الوطنيني وتيسري    
 .إلنفاذ القانون ونظام السجون ونظام العدالة اجلنائية

 عن طريق كل مـن بعثـات حفـظ الـسالم، ويف إطـار واليتـها؛ وبالتنـسيق مـع الـدول                 - التنفيذ
، وبتمويـل مـن ميزانيـة       يـة جلنـة الـصليب األمحـر الدول      األعضاء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     
 .عملية السالم املعنية وأموال اجلهات املاحنة

ــدا  ا - ٥١٨ ــة لروان ــة الدولي ــتقين،    - حملكمــة اجلنائي ــدعم ال ــدة اهلياكــل األساســية وال لفائ
وموظفي الدعم يف احملكمة العليا واحملـاكم العليـا لروانـدا وملـوظفني آخـرين مـن اجلهـاز              القضاة

 .القضائي الرواندي
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ــذالتن ــراري جملــــس األمــــن  - فيــ ــائق )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و)١٩٩٤ (٩٥٥ مبقتــــضى قــ ، ووثــ
اتفــق بــشأنه النظــام القــضائي  بما؛ حــساســتراتيجية اإلجنــاز للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا 

عـــرب القنـــوات الدبلوماســـية املعتـــادة؛ وبالتنـــسيق مـــع اجلهـــاز القـــضائي   حملكمـــة الروانـــدي وا
ــة   الروانــــدي، وبتمويــــل مــــن امليزان  ــة اجلنائيــ ــتئماين للمحكمــ ــة والــــصندوق االســ ــة العاديــ يــ

 .لرواندا الدولية
 األنـــشطة املتـــصلة بتـــوفري املـــساعدة املاديـــة  -برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي  - ٥١٩

 .واللوجستية يف إقامة العدل وإنفاذ القانون
اإلقليميـة واملكاتـب   مرافـق املـوارد دون    عرب الشركاء الـوطنيني واملراكـز اإلقليميـة أو        - التنفيذ

 .القطرية واملقر
 بنـاء القـدرات وتقـدمي       - معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة         - ٥٢٠

يف ذلــك أنــشطة التــدريب  مبــا املــساعدة املاديــة واللوجــستية لتعزيــز نظــام قــضاء األحــداث،
يم محــالت للتوعيــة والــدعم املقــدم إىل نظــام القــضاء اجملتمعــي، ووضــع مدونــة للــسلوك وتنظــ   

وتوفري خمتلف أنواع املعدات، لفائدة القُصر املعرضني ملخالفـة القـانون واملخـالفني لـه واملعاهـد                 
حيـدث يف موزامبيـق منـذ         مـا  مثـل  (بعـد الـرتاع     مـا  الوطنية واملنظمـات غـري احلكوميـة يف حالـة         

 ).٢٠٠٥ عام
ألمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث عهــد امبوجــب املــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي مل - التنفيــذ

) مثـــل وزارة اخلارجيـــة اإليطاليـــة (، وبـــشراكة مـــع جهـــات ماحنـــة خارجيـــةاجلرميـــة والعدالـــة
وبالتعاون مع برنـامج    ) مثل وزاريت العدل والشؤون االجتماعية يف موزامبيق       (وسلطات وطنية 

ل مـن مـوارد خمصـصة    ، وبتمويـ مكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع    األمم املتحدة اإلمنائي و   
 .خارجة عن امليزانية

 
األنشطة املتصلة باملساعدة يف رصد اإلجراءات القضائية وإنفاذ القانون وتقدمي التقارير            ٤-٢ 

 يف هذا الشأن
 رصد الدعاوى املعروضة علـى احملكمـة اجلنائيـة العليـا     -إدارة الشؤون السياسية    - ٥٢١

راقبة تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبـة ومعـايري        مللعراق وتقدمي التقارير بشأن ذلك هبدف       
 .احملاكمة املنصفة

، ومبوجــب قــرار جملــس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق  عــن طريــق- التنفيــذ
مفوضـية حقـوق   ، وبناء علـى طلـب مـن األمـني العـام، وبالتعـاون مـع          )٢٠٠٧ (١٧٧٠األمن  
 .دولية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية الاإلنسان
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 رصــد عمليــة انتقــاء   -) شــعبة األمــريكتني وأوروبــا   (إدارة الــشؤون الــسياسية  - ٥٢٢
 ).مثال ذلك حمكمة العدل العليا اجلديدة إلكوادور (القضاة يف احملاكم الوطنية العليا

مم املتحـدة اخلـاص املعـين     بناء على مبادرة كل من إدارة الشؤون السياسية ومقرر األ      - التنفيذ
 ومنسق األمم املتحدة املقيم، بعد موافقة الدولـة العـضو املعنيـة، ويف             باستقالل القضاة واحملامني  

مفوضــية حقــوق شــراكة مــع املقــرر اخلــاص، وبالتنــسيق مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و  
 .تمويل من امليزانية العادية ومجاعة األنديز؛ وبمنظمة الدول األمريكية، وبالتعاون مع اإلنسان
 رصــد اإلجــراءات القانونيــة والقــضائية بغــرض  -إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   - ٥٢٣

يف ذلـك وضـع    مبـا تقدمي توصيات بشأن التحديات املنهجية اليت يواجهها النظام القـضائي،    
ات مثــل وزارة العــدل وســلط (تقــارير مواضــيعية؛ لفائــدة الــسلطات احلكوميــة للدولــة املــضيفة 

 .والسكان عموماً) سيادة القانون واملؤسسات القانونية والقضائية
ومبوجـب الواليـة    ) بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا     مثل   ( عن طريق عملية السالم املناسبة     - التنفيذ

 مفوضـية حقـوق اإلنـسان     املنوطة هبا؛ وبناًء على طلب سلطات الدولة املضيفة؛ وبالتعـاون مـع             
فاعلــة التابعــة لألمــم املتحــدة أو غــري التابعــة هلــا، وبتمويــل مــن ميزانيــة   وغريهــا مــن اجلهــات ال

 .السالم حفظ
 تقــدمي املــساعدة يف رصــد إجــراءات احملــاكم  -احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  - ٥٢٤

بعـد الـرتاع؛ لفائـدة القـضاة ومـوظفي الـدعم يف احملكمـة          مـا   يف حالـة   وتقدمي التقارير بـشأهنا،   
 . رواندا العليا وجهاز رواندا القضائيالعليا وحماكم

 )١٩٩٤ (٩٥٥ عن طريـق جهـاز روانـدا القـضائي؛ ومبوجـب قـراري جملـس األمـن                    - التنفيذ
؛ بنــــاء علــــى طلــــب جهــــاز  اســــتراتيجية اإلجنــــاز للمحكمــــة، ووثــــائق )٢٠٠٤ (١٥٣٤ و

ــدا ــتئماين      روان ــصندوق االس ــة وال ــة العادي ــن امليزاني ــل م ــضائي؛ وبتموي ــة اجلنالق ــة  للمحكم ائي
 .لرواندا الدولية
 وضع وتنفيذ تقييم للمعـارف وإلجـراء املتابعـة          -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا      - ٥٢٥

 لفائدة موظفي مكتـب املـدعي العـام    لرصد أثر تدريب املسؤولني يف جهاز رواندا القضائي،     
 .لرواندا والقطاع القضائي يف رواندا

ــذ ــام    - التنفي ــدعي الع ــب امل ــق مكت ــن     عــن طري ــس األم ــراري جمل ــدا؛ ومبوجــب ق  ٩٥٥لروان
؛ بناًء على طلـب املـدعي       استراتيجية اإلجناز للمحكمة  ، ووثائق   )٢٠٠٤ (١٥٣٤  و )١٩٩٤(

العام لرواندا؛ وبتمويل من امليزانية العادية للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، ومـن الـصندوق                 
 .ئينياالستئماين ومن مسامهات مقدمة من شركاء رواندا اإلمنا
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 استعراض التحقيقـات الوطنيـة يف       - احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة     - ٥٢٦
جرائم احلرب وملفات االدعاء للبوسنة واهلرسك للتأكد مما إذا كانت هذه احملاكمات قد             

 ).“قواعد الطريق”إجراء بات يعرف مبشروع  (نظمت وفق املعايري الدولية
؛ وبتمويـل مـن    )٢٠٠٣ (١٥٠٣وقـرار جملـس األمـن       ) ١٩٩٦ ( روما  مبقتضى اتفاق  - التنفيذ

 .تربعات الدول األعضاء ومن امليزانية العادية
ــسان    - ٥٢٧ ــوق اإلنـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــاإلجراءات   - مفوضـ ــصلة بـ ــشطة املتـ  األنـ

 :مثل القضائية،
؛ )علـى سـبيل املثـال، يف مشـال أوغنـدا           (عسكريةالاكم  رصد احملاكمات واحمل   )أ( 

وال سـيما للنـاجني مـن العنـف      (فائدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وحـاالت االسـتغالل     ل
، وللمـساعدين القـانونيني     )اجلنسي والقائم على نـوع اجلـنس واألطفـال املعرضـني هلـذا العنـف              

، والواليــات احملــددة  ٤٨/١٤١واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ ومبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة       
تفاقات املربمة مع الدول األعـضاء الـيت يوجـد للمفوضـية فيهـا مكاتـب؛                املنصوص عليها يف اال   

 وبتمويل من امليزانية العادية ومن موارد خارجة عن امليزانية؛
يف ذلـك قـضايا      مبا،  )على سبيل املثال، يف نيبال     (رصد اإلجراءات القضائية   )ب( 

تعــذيب وقــضايا جنائيــة التماســات أوامــر اإلحــضار وقــضايا التعــويض عــن الاملــصلحة العامــة و
تتعلــق بانتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان؛ لفائــدة النظــام القــضائي والــضحايا واألشــخاص     
املتهمني، ومبوجب اتفاق مربم بني املفوضية وحكومـة نيبـال، وبنـاء علـى طلـب مـن منظمـات                    

 غري حكومية؛ وبتمويل من امليزانية العادية؛
مثــل املــشروع  ( الــصعيد الــوطينتنظــيم إدارة نظــم رصــد احملاكمــات علــى )ج( 

لبنـاء قـدرة حمليـة للرصـد القـانوين وتعزيـز املـساءلة              ) الرائد لرصد النظام القـانوين يف أفغانـستان       
يف ذلك وضع صيغ موحدة لإلبالغ عن القضايا وإصدار أدلـة لرصـد احملاكمـات                مبا (القضائية

مثـل وحـدة     (املكاتـب امليدانيـة   ، وذلك بتنفيذ من الوحدات املعنيـة يف         )وتنظيم دورات تدريبية  
، )سيادة القانون ووحدة حقوق اإلنسان التابعتني لبعثة األمم املتحـدة للمـساعدة يف أفغانـستان     

 .وبالتنسيق مع مقر مفوضية حقوق اإلنسان
 أنشطة متـصلة برصـد واستقـصاء حالـة          -مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٥٢٨

 :مثلإنفاذ القانون، 
يتعلـق    مـا  ؛ وال سـيما   )علـى سـبيل املثـال، يف نيبـال         (الشرطة واجلـيش  رصد   )أ( 

بقانونيـــة حـــاالت االعتقـــال واالحتجـــاز ومعاملـــة احملتجـــزين وســـجالت االحتجـــاز وتقـــدمي   
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الشكاوى والتحقيقات اجلنائيـة واسـتخدام القـوة يف مراقبـة التظـاهرات والتجمعـات واملـساءلة                 
واجليش، ومبوجب اتفاق أبرم بني املفوضية وحكومـة        عن االنتهاكات السابقة؛ لفائدة الشرطة      

 نيبال، وبناًء على طلب من املنظمات غري احلكومية، وبتمويل من امليزانية العادية؛
يف ذلـك    مبا؛  )على سبيل املثال، يف نيبال     (رصد السجون ومرافق االحتجاز    )ب( 

لـسجالت ومـشروعية    ظروف االحتجاز والسجن ومعاملـة احملتجـزين والـسجناء واالحتفـاظ با           
االحتجاز؛ لفائدة نظام السجون مبوجب اتفاق مربم بني املفوضية وحكومة نيبـال؛ وبنـاًء علـى        

 طلب من منظمات غري حكومية؛ وبتمويل من امليزانية العادية؛
تنظيم محلة مشتركة مع جلنة أفغانستان املـستقلة حلقـوق اإلنـسان لتحليـل               )ج( 

القانونيــة الواجبــة املتبعــة يف مرافــق االحتجــاز وللتوصــية  مــدى التقيــد مبعــايري اإلجــراءات 
، بالتعـاون مـع وزارات العـدل والداخليـة ومكتـب      )٢٠٠٦ (بإجراء إصالحات يف أفغانستان   

 املدعي العام؛
 ؛)على سبيل املثال، يف أفغانستان (تنظيم استقصاء عن االحتجاز التعسفي )د( 

املتصلة باالعتقال واالحتجاز التعسفي يف طائفـة       يهدف إىل إجراء حتليل للممارسات املشتركة       
إذا كـان احملتجــزون قـد اعتقلــوا     مـا مـن مراكـز االحتجــاز الـيت تـديرها الدولــة مـن أجـل تقيــيم      

ــة     ــة والدولي ــايري الوطني ــق املع ــة مــشروعة وف ــانون األفغــاين    (واحتجــزوا بطريق ــك، الق ــال ذل مث
، بالتعــاون مــع )وق املدنيــة والــسياسيةلإلجــراء اجلنــائي املؤقــت والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلق  

 واملنظمـات   بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان            وحدة حقوق اإلنسان التابعـة ل     
 ؛)مثل جلنة أفغانستان املستقلة حلقوق اإلنسان (الوطنية

وال سـيما مـن   ؛ )على سـبيل املثـال، يف سـرياليون       (جرد السجون وتقييمها   )هـ( 
إلطار القانوين والظـروف املعيـشية للـسجناء واهليكـل املـادي للـسجون ومرافقهـا                خالل تقييم ا  

وإدارهتا التنفيذية؛ لفائدة احملاكم والسلطات احلكومية والـسجناء ومـوظفي الـسجون؛ وبتنفيـذ              
ومبقتـضى قـراري    ) مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون     مثل   (من املكتب اإلقليمي املعين   

، واستراتيجية احلد من الفقـر واسـتراتيجية        )٢٠٠٦ (١٧٣٤  و )٢٠٠٥ (١٦٢٠جملس األمن   
واالسـتجابة السـتنتاجات جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة؛ وبنـاًء علـى طلـب                ) ٢٠٠٥ (توطيد السالم 

مكتــب األمــم املتحــدة مثــل  (واملكتــب اإلقليمــي املعــين) مثــل ســرياليون (مــن احلكومــة املعنيــة
ــاو)املتكامــل يف ســرياليون  ــة ؛ وبالتع ــسلطات احلكومي ــل اجلهــاز القــضائي ووزارة   (ن مــع ال مث

ــسجون   ــة وإدارة ال ــدل ووزارة الداخلي ــل     ) الع ــة مث ــات غــري احلكومي ــن الكيان ــا م ــة وغريه جلن
 .  واملنظمات غري احلكوميةالصليب األمحر الدولية
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 وضع نظم لرقابة ورصد اجملتمع املـدين مـن أجـل            -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٥٢٩
انظـر   (يف ذلـك كـبح الفـساد يف النظـام القـضائي            مبـا  زيز املساءلة داخـل النظـام القـضائي؛       تع

http://www.undp.org/governance/sl-par.htm.( 
 

 لة واحملاكمة املنصفةاألنشطة املتصلة بتعزيز املساعدة القانونية وإمكانية الوصول إىل العدا ٥-٢ 
تعزيـــز املـــساعدة  - )٢٠(مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان - إدارة الـــشؤون الـــسياسية - ٥٣٠

ــة ــال   يف( القانوني ــى ســبيل املث ــة     )طاجيكــستان عل ــة إلقام ــود املبذول ــق دعــم اجله ، عــن طري
، واألنـشطة   )مركـز اإلعـالم والتوثيـق حلقـوق اإلنـسان، علـى سـبيل املثـال                (القانونيةالشبكات  

) منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، علـى سـبيل املثـال            (ركة املنفذة مع املنظمات اإلقليمية    املشت
ملراكـز القانونيـة اإلقليميـة      مثلـي ا  بشأن تعزيـز اسـتدامة املراكـز القانونيـة، وتنظـيم اجتماعـات مل             

 .هبدف إقامة شبكة على نطاق البلد ككل؛ لصاحل املراكز القانونية وعموم السكان
مركـز اإلعــالم والتوثيـق حلقــوق اإلنـسان، علــى     ( مــن ِقَبـل املنظمــات غـري احلكوميــة  - التنفيـذ 

مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف    (واملكاتــب اإلقليميــة ذات الــصلة ) ســبيل املثــال
مكتــب  (؛ مبوجــب الواليــة العامــة للمكتــب اإلقليمــي املعــين )طاجيكــستان، علــى ســبيل املثــال

؛ بالتعـاون مـع املنظمـات       )اء السالم يف طاجيكـستان، علـى سـبيل املثـال          األمم املتحدة لدعم بن   
منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا والوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة، علــى ســبيل    (الدوليــة
 .؛ بتمويل من موارد من خارج امليزانية)املثال
 دعـم إعـداد     ، عـن طريـق    تعزيـز املـساعدة القانونيـة      - إدارة عمليات حفظ السالم    - ٥٣١

مــن ِقَبــل بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق  (ُنظُــم مــساعدة قانونيــة ووضــع بــرامج مــساعدة قانونيــة
، وإقامة مركز مـوارد للـدفاع يف سـياق القـضايا اجلنائيـة      )االستقرار يف هاييت، على سبيل املثال 

ــة     ــساعدة القانوني ــدمي امل ــسهيل تق ــإلدارة ا     (هبــدف ت ــم املتحــدة ل ــة األم ــل بعث ــن ِقَب ــة يف م ملؤقت
مـن ِقَبـل    (، ونشر حمامني دوليني للدفاع يف سياق القـضايا اجلنائيـة      )كوسوفو، على سبيل املثال   

إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية وبعثة األمم املتحـدة للـدعم يف تيمـور الـشرقية،             
ــال  ــى ســبيل املث ــدريب القــضاة واحملــامني واملــ   ودعــم ا، )عل ــة لت ــسلطات الوطني ــامني ل دعني الع

مـن ِقَبــل بعثـة األمــم املتحـدة يف ليربيــا وبعثــة     (ال القــانويناجملـ وغريهـم مــن الفنـيني العــاملني يف   
األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو وبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،                      

َبــل بعثــة األمــم مــن ِق ( الــوطنيني إلقامــة مؤســسات تــدريبالنظــراء، ودعــم )علــى ســبيل املثــال
مـن   (وتنميـة قـدرات كليـات القـانون       ) املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت، علـى سـبيل املثـال           

__________ 
 .ط نفسها عن النشمفوضية حقوق اإلنسانو إدارة الشؤون السياسيةت بلغأ )٢٠( 

http://www.undp.org/governance/sl-par.htm
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ــال     ــا، علــى ســبيل املث ــة األمــم املتحــدة يف ليربي ــل بعث ــة )ِقَب ــسلطات احلكومي ــصاحل ال وزارة  (، ل
 واملؤسـسات  ، وكليات القانون ومدارس القضاة واحملـامني املمارسـني   )العدل، على سبيل املثال   

 .القانونية والقضائية وعموم السكان
مــن ِقَبــل عمليــات الــسالم ذات الــصلة مبوجــب واليــة كــل منــها، بنــاء علــى طلــب     - التنفيــذ

سلطات البلد املـضيف وخمتلـف عمليـات الـسالم؛ بالتعـاون مـع اجلهـات الفاعلـة داخـل األمـم                      
 .املتحدة وخارجها؛ بتمويل من ميزانية عمليات حفظ السالم

ــصاحل القــضاة   تعزيــز املــساعدة القانونيــة  -احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا     - ٥٣٢ ، ل
ــا، و  ــا يف روانـــدا واجلهـــاز القـــضائي  لـــصاحل ومـــوظفي الـــدعم يف احملكمـــة العليـ احملـــاكم العليـ

 .الرواندي
 )١٩٩٤ (٩٥٥مــن ِقَبــل اجلهــاز القــضائي الروانــدي مبوجــب قــراري جملــس األمــن   - التنفيــذ

عماهلــا؛ بنــاء علــى طلــب اجلهــاز      ألووثــائق اســتراتيجية إجنــاز احملكمــة    ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و
 .القضائي الرواندي؛ بتمويل من امليزانية العادية للمحكمة والصندوق االستئماين

 :على سبيل املثالتعزيز املساعدة القانونية،  - مفوضية حقوق اإلنسان - ٥٣٣
مشــال  يف( ساعدة القانونيــةتقــدمي املــجمــال لمــساعدة يف لحتديــد الــشركاء  )أ( 

، وخباصة بشأن العنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛               )أوغندا، على سبيل املثال   
مـن النـاجني    لصاحل ضحايا انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، وخصوصا األطفال والنـساء           

ة للطفولـة  ستند إىل نـوع اجلـنس، بالتعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـد       املـ نـسي أو  اجلالعنـف  مـن  
اقتـراح  يف ذلـك   مبـا  (ومفوضية شؤون الالجئني ومؤسسات اجملتمع املدين والشركاء يف التنميـة       

يف ذلـك    مبـا ؛  ) لتمويل املساعدة القانونيـة     إقامة صندوق مشترك   قطاع العدالة والقانون والنظام   
املثـال،  علـى سـبيل    ( املـساعدة القانونيـة للـضحايا إلعـداد الـشكاوى وتقـدميها         تقدميعن طريق   

تــوفري املــساعدة القانونيــة بــشأن حــاالت العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف لمــشروع جديــد 
مقاطعة كيتغوم يف مشال أوغنـدا، تقـوم مفوضـية حقـوق اإلنـسان مبناصـرته، ومفوضـية شـؤون               

 ؛)بتوفري املوارد له الالجئني
أة عمـال بقـرار      فرقة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ يف أوغنـدا املنـش              يف إطار  )ب( 

ــن   ــس األم ــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان أكثــر مــن      ، )٢٠٠٥ (١٦١٢جمل  مــن ٢٠٠درب
املــساعدين القــانونيني واألعــضاء يف منظمــات اجملتمعــات احملليــة بــشأن رصــد االنتــهاكات   

فيهـا العنـف اجلنـسي والعنـف         مبـا ،  الستة اخلطرية اليت تستهدف األطفال يف حـاالت الـرتاع         
؛ وقامـت مفوضـية حقـوق اإلنـسان ومنظمـة األمـم             واإلبـالغ عنـها   ،  القائم علـى نـوع اجلـنس      
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املتحدة للطفولة وغريمها من الشركاء املعنـيني حبمايـة الطفـل، األعـضاء يف فرقـة العمـل بإعـداد          
 ؛ واستمارات لإلبالغ عن هذه االنتهاكاتجمموعات دروس تدريبية حمددة هلذا الغرض

 واحملاكم لكفالة حتديـد مواعيـد للنظـر         إىل نشر املوظفني القضائيني   الدعوة   )ج( 
 ؛)مشال أوغندا يف( يف حاالت املشتبه فيهم يف القضايا غري املشتملة على حكم باإلعدام

إصدار تقارير ذات صـلة بتعزيـز املـساعدة القانونيـة وإمكانيـة اللجـوء إىل          )د( 
كانيـة جلـوء    التـدقيق يف مـدى إم     على سـبيل املثـال،       (القضاء واحلصول على حماكمة عادلة    

 مـع التـشديد   ،) يف أواخاكا فرادية إ دراسة حالة : الشعوب األصلية إىل القضاء يف املكسيك     
على أمهية الوالية القـضائية للـشعوب األصـلية باعتبارهـا أحـد مكّونـات احلـق يف حتديـد اهلويـة                   

ن الفردية، وواجب مراعاة عادات الشعوب األصلية وأعرافها وقواعـدها عنـد حماكمـة أفـراد مـ                
تلك الشعوب ضـمن إطـار النظـام القـضائي الـوطين، وضـرورة تـوفري متـرمجني فـوريني لكفالـة                    

 اخلاصـة بالـشعوب األصـلية؛ وهـذا النـشاط جـزء مـن اتفـاق التعـاون                   مراعاة األصول القانونيـة   
ــتقين املــربم عــام    بــني مفوضــية حقــوق اإلنــسان وحكومــة املكــسيك؛ بالتعــاون مــع     ٢٠٠٢ال
، واللجنـة الوطنيـة لتنميـة       )ب العام للوالية ووكيل وزير حقوق اإلنسان      النائ (حكومة أواخاكا 

الــشعوب األصــلية، والــسلطات القــضائية يف أواخاكــا، والــسلطات القــضائية االحتاديــة، وجلنــة  
 حقوق اإلنسان يف والية أواخاكا؛ ورعت املفوضية األوروبية هذا التدقيق؛

هورية أفريقيا الوسـطى، علـى سـبيل        مج يف( تنفيذ برامج املساعدة القضائية    )هـ( 
، وال ســيما تقــدمي املــساعدة القانونيــة لــضحايا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان مــن الفقــراء )املثــال

نقابة احملامني يف مجهورية أفريقيا الوسطى، علـى         (ومتثليهم قانونيا، بالتعاون مع نقابات احملامني     
 ).سبيل املثال

 :على سبيل املثال، مكانية اللجوء إىل القضاءإتعزيز  - مفوضية حقوق اإلنسان - ٥٣٤
اســتعراض قــانون : عمليــات تــدخل مباشــرة لتعزيــز إمكانيــة اللجــوء هــذه   )أ( 
، قطـاع العدالـة والقـانون والنظـام        وتقـدمي تعليقـات بـشأنه إىل         ٢٠٠٧لعـام   ) املعـدل  (األراضي

ــة إرجــاع األ     راضــي يف مشــال وجمموعــة الــشركاء يف التنميــة؛ وصــياغة تقريــر عــن تنفيــذ عملي
برنامج التدريب املخـصص للـشرطة والقـوات        /؛ واملسامهة يف دعم مشروع    ٢٠٠٧أوغندا عام   

التابعــة هلــا وأفــراد الــشرطة اخلاصــني ووحــدة مكافحــة ســرقة املواشــي، بــشأن مبــادئ ومعــايري  
حقوق اإلنـسان ومدونـة قواعـد الـسلوك األخالقيـة، وكـذلك تـوفري تـدريب للمجـالس احملليـة                     

دئ ومعـايري حقـوق اإلنـسان والقـوانني الوطنيـة ذات الـصلة مبحـاكم اجملـالس احملليـة؛             بشأن مبا 
وقيام مناقشات بني مكتب مفوضية حقـوق اإلنـسان يف أوغنـدا، يف إطـار جهـود الـدعوة الـيت                     
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يبــذهلا، وبــني اإلدارة احملليــة للــسجون يف غولــو لكفالــة إمكانيــة جلــوء الــسجناء إىل القــضاء يف   
 لفترات طويلة قبل احملاكمة ؛ بتمويل من مصادر من خارج امليزانية؛مراحل احتجازهم 

أنغــوال،  يف( تعزيــز اآلليــات الكفيلــة بتــشجيع إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء )ب( 
، متابعة املؤمتر املشترك الذي نظمته مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            )على سبيل املثال  

 اللجـوء إىل القـضاء عـن طريـق إعـداد قـوانني للعمـل                 بشأن إمكانية  ٢٠٠٥ووزارة العدل عام    
بآليــات الوســاطة والتحكــيم يف البلــد؛ بالــشراكة مــع نقابــة احملــامني يف أنغــوال واجملتمــع املــدين؛ 

 بتمويل من مصادر من خارج امليزانية؛
، عـن   )سـرياليون، علـى سـبيل املثـال        يف( تيسري إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء        )ج( 

ج تدريبيــة ألعــضاء خمتــارين مــن جلــان حقــوق اإلنــسان للعمــل كمــساعدين  طريــق تــوفري بــرام
قانونيني كل يف مقاطعته، لتقدمي املساعدة واخلدمات االستشارية إىل ضحايا جتـاوزات حقـوق              
اإلنسان وغريهم مـن احملتـاجني إىل املـشورة، ومـساعدة جلـان حقـوق اإلنـسان يف جمـال الـدعم           

نية االطالع على القوانني والوثائق الالزمة يف جمال حقـوق          اللوجسيت هبدف إدامة وتيسري إمكا    
اإلنسان، ودعوة احلكومـات إىل وضـع بـرامج وطنيـة لتقـدمي املـساعدة القـضائية، والـدعوة إىل                    
استحداث خدمات حمامني جمـانيني للـدفاع؛ لـصاحل مؤسـسات القطـاع القـضائي واحلكومـات                 

 .وعموم السكان
علـى  ، مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون      (ليمي املعـين  من ِقَبل املكتب اإلق   - التنفيذ

ونقابـــات احملـــامني ) وزارة العـــدل علـــى ســـبيل املثـــال (والـــسلطات احلكوميـــة) ســـبيل املثـــال
) ٢٠٠٦ (١٧٣٤  و )٢٠٠٥ (١٦٢٠واملنظمات غري احلكومية، عمال بقـراري جملـس األمـن           
؛ بنـاء علـى طلـب املكتـب         )٢٠٠٥ (المواستراتيجية احلـد مـن الفقـر واسـتراتيجية توطيـد الـس            

؛ بالتعـاون مـع     )علـى سـبيل املثـال     ،  مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون      (اإلقليمي املعين 
وكليــات القــانون؛ ) وزارة العــدل واجلهــاز القــضائي، علــى ســبيل املثــال (الــسلطات احلكوميــة

 .رنامج األمم املتحدة اإلمنائيبو) سرياليون، على سبيل املثال (بتمويل من احلكومة املضيفة
يف  مبـا  أنشطة دعـم إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء،     - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ٥٣٥

ذلك احلماية القانونية والتوعية بالقانون واملساعدة واملشورة القانونيتان وإصدار األحكـام          
م حقهــم يف االنتــصاف،  يف ذلــك تقــدمي املــساعدة للمحــرومني لفهــ   مبــا القــضائية وإنفاذهــا، 

واملساعدة لفهم إمكانية اللجوء إىل القضاء عن طريق املوظفني واملؤسسات، وتنميـة القـدرات              
لتمكني السكان من مباشرة إجراءات قضائية، وحتسني إمكانية اللجـوء إىل القـضاء عـن طريـق              

 .ونيةتعزيز تيسر القضاة وغريهم من املوظفني، واملساعدة على فهم اإلجراءات القان
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مراكـز املـوارد دون اإلقليميـة واملقـر          من ِقَبل الشركاء الوطنيني واملراكز اإلقليميـة أو          - التنفيذ
 .املكاتب القطرية؛ يف إطار الصندوق االستئماين املواضيعي املعين باحلوكمة الدميقراطية أو

القطريــة الــيت  الــربامج العامليــة أو اإلقليميــة أو - برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  - ٥٣٦
 . تدعم تعزيز نظام العدالة

 على خمتلف املستويات والنطاقات والفترات؛ بتمويل مـن مـاحنني خـارجيني مبوجـب               - التنفيذ
ــاملي        ــصعيد الع ــى ال ــائي أو عل ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــشريكة لربن ــات مــع احلكومــات ال اتفاق

 .اإلقليمي أو
برنـامج إصـالح     (امج احلوكمـة الرشـيدة     تقـدمي الـدعم لـرب      -  األمم املتحدة  موئل - ٥٣٧

، هبــدف وضــع ) يف كينيــا، علــى ســبيل املثــال العدالــة والقــانون والنظــام قطــاع احلوكمــة و
ــق؛ وحتــسني تقــدمي اخلــدمات       ــة للتطبي ــم مــستجيبة لالحتياجــات وقابل ــوانني وُنظُ سياســات وق

القـضاء وخـصوصا    وتقليص اإلفالت من العقاب املرتبط بالفساد؛ وحتسني إمكانية اللجوء إىل           
بالنسبة للفقراء واملهمشني والـضعفاء؛ وحتـسني توعيـة وتعبئـة املـواطنني واجلهـات الفاعلـة غـري                   

 .احلكومية؛ لصاحل عموم السكان
املكتــب املعــين بتنــسيق برنــامج إصــالح قطــاع    ( مــن ِقَبــل مكتــب الربنــامج املعــين - التنفيــذ

؛ مبوجـب مـذكرة تفـاهم       ) سـبيل املثـال     يف كينيـا، علـى     العدالة والقانون والنظـام   احلوكمة و 
ــشؤون        ــاء علــى طلــب وزارة العــدل وال ــا؛ بن ــل األمــم املتحــدة وحكومــة كيني مربمــة بــني موئ
الدستورية والنظام القضائي ومكتب القانون احلكومي ومكتب نائب الرئيس ووزارة الداخليـة            

ن مــع كنــدا ومكتــب الــرئيس ووزارة شــؤون اهلجــرة وتــسجيل األشــخاص يف كينيــا؛ وبالتعــاو
 والــدامنرك وفنلنــدا وأملانيــا وهولنــدا والــسويد واململكــة املتحــدة والنــرويج والواليــات املتحــدة   

واملفوضـية األوروبيـة والبنـك الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                ) وكالة التنمية الدوليـة   (
رميـة؛ بتمويـل مـن     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجل          

 .صندوق متويل مشترك وجهات ثنائية ومتعددة األطراف وجهات ماحنة متعددة األطراف
 توفري املـساعدة لتنميـة ودعـم اهليئـات         -  األمم املتحدة لشؤون الالجئني    مفوضية - ٥٣٨

، عن طريق توفري الدعم املايل والفين والتربوي والعملـي ووضـع            اليت تسدي املشورة القانونية   
طط حكومية لتقدمي املساعدة القانونية، فـضال عـن وضـع مفوضـية شـؤون الالجـئني لـربامج                   خ

توفري املساعدة القانونية؛ لصاحل املكاتب القانونية واحملـامني وشـبكات احملـامني واملنظمـات غـري         
 .احلكومية والالجئني وطاليب اللجوء وعدميي اجلنسية

 .رية العادية للمفوضية بتمويل أساسي من امليزانية القط- التنفيذ
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ــة واملتمحــورة حــول        ٦-٢  ــة والتقليدي ــة العرفي ــيم أســاليب العدال ــصلة بتعم ــشطة ذات ال األن
 اجملتمعات احمللية وآليات حل املنازعات

 علـى   األنـشطة ذات الـصلة بتعزيـز العدالـة التقليديـة،           - حقوق اإلنسان  مفوضية - ٥٣٩
 :سبيل املثال

ديــة وغــري الرمسيــة بتنظــيم اجتماعــات ومــؤمترات  قيــام نظــم العدالــة التقلي )أ( 
، لصاحل الـدول األعـضاء      )أفريقيا، على سبيل املثال    يف( بشأن حقوق اإلنسان وإقامة العدل    

البنك الـدويل،    (واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات ذات الصلة هبا         
 اإلنـسان وخـرباء حقـوق اإلنـسان يف     واألوسـاط األكادمييـة وحمـامي حقـوق       ) على سبيل املثـال   

 .أفريقيا العاملني على الصعيد الوطين وموظفي املفوضية يف أفريقيا
ــة حقــوق اإلنــسان   - التنفيــذ ــة حقــوق اإلنــسان  ٢٠٠٤/٤٣ مبوجــب قــرار جلن  وواليــات جلن

، السابقة اليت ُيطلب فيها من املفوضية تقدمي املساعدة الفنية، وال سـيما يف ميـدان إقامـة العـدل                  
كليـة   (ومبوجب الوالية العامة املسندة إىل املفوض السامي؛ وبالتعاون مـع األوسـاط األكادمييـة             

؛ وبالتنسيق مع املكتب الفرعي املعين املسؤول عـن         )القانون يف جامعة ناميبيا، على سبيل املثال      
)  سـبيل املثـال    فرع بناء القدرات والعمليات امليدانيـة، علـى        (األنشطة امليدانية والفروع امليدانية   

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة               (وكيانات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة      
املعين باملخدرات واجلرمية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة والبنـك الـدويل، علـى سـبيل         

 ؛ بتمويل من موارد من خارج امليزانية؛)املثال
، )على سبيل املثـال   سرياليون،   يف( لقوانني العرفية التحضري إلعادة صياغة ا    )ب( 

 ؛احمللية ملؤازرة اجلهود املبذولة لتدوينها؛ لصاحل احلكومات وعموم السكان وموظفي احملاكم
علـى  ، مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون      ( من ِقَبل املكتب اإلقليمي املعـين    - التنفيذ

) جلنـة إصـالح القـانون، علـى سـبيل املثـال            ( احلكوميـة  ؛ وبالتعـاون مـع الـسلطات      )سبيل املثـال  
) ٢٠٠٦ (١٧٣٤  و)٢٠٠٥ (١٦٢٠والـــسلطات احملليـــة؛ ومبوجـــب قـــراري جملـــس األمـــن  

ــة احلقيقــة  ) ٢٠٠٥ (واســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واســتراتيجية توطيــد الــسالم    ويف إطــار جلن
نــامج تنميــة قطــاع العدالــة واملــصاحلة، وبالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري املعــين وبر 

 وسائر الشركاء؛ بتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق بناء السالم؛
، على سـبيل    أنغوال يف( تقدمي الدعم إلعداد دراسات عن العدالة التقليدية       )ج( 
؛ لصاحل أعضاء جلنـة اإلصـالح واملـدعني العـامني واملنظمـات غـري احلكوميـة والـوزارات                   )املثال

 .املعنية؛ بتمويل من امليزانية العادية ومؤسسة فريدريك إبريت
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إصـدار تقـارير ذات صـلة بتعزيـز املـساعدة القانونيـة              - حقوق اإلنـسان   مفوضية - ٥٤٠
التـدقيق يف  علـى سـبيل املثـال،      (وإمكانية اللجوء إىل القضاء واحلصول علـى حماكمـة عادلـة          

 يف فراديــة إدراســة حالــة : ء يف املكــسيكمــدى إمكانيــة جلــوء الــشعوب األصــلية إىل القــضا     
 . أعاله٥٣٣انظر الفقرة ): أواخاكا
 األنـشطة ذات الـصلة بتعمـيم أسـاليب العدالـة            -برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         – ٥٤١

 ؛ الـيت تـشمل  العرفية والتقليدية املتمحـورة حـول اجملتمعـات احملليـة وآليـات حـل اخلالفـات               
 :يلي ما

 نيات آليات العدالة التقليدية؛التدقيق يف إمكا )أ( 
شــبة رمسيــة، مثــل اآلليــات غــري الرمسيــة حلــل   /إنــشاء نظــم عــدل بديلــة رمسيــة  )ب( 

 اخلالفات أو اللجان األمنية؛
 شبه الرمسية؛/تدريب موظفي نظم العدالة غري الرمسية )ج( 
االعتراف يف التشريعات الوطنيـة بـاحلقوق العرفيـة، احلقـوق يف األرض ودور               )د( 

 لسلطات التقليدية، على سبيل املثال؛ا
فهم ماهية خمتلف النظم غـري الرمسيـة واحتمـال إقامـة صـلة بينـها وبـني النظـام                     )هـ( 

 الرمسي، وتوفري التدريب على كيفية التقيد مبعايري حقوق اإلنسان ورصد هذا التقيد؛
ــة   )و(  ــة الرمسي ــشطة نظــم العدال ــهاكا  /رصــد أن ــة، واإلبــالغ عــن انت ت شــبه الرمسي

حقوق اإلنسان واملساعدة على كفالة التوصل إىل نتائج أكثر إنصافا عن طريـق مـساعدة هـذه          
 .النظم على تلبية احتياجات الفئات املهمشة

 من ِقَبل الشركاء الوطنيني أو املكاتب القطرية أو املراكـز اإلقليميـة أو مراكـز املـوارد            - التنفيذ
 .دون اإلقليمية

 رصد أنشطة نظم العدالة التقليديـة يف  -دة لشؤون الالجئني    مفوضية األمم املتح   – ٥٤٢
ــسان لألشــخاص     خميمــات الالجــئني؛  ــايري حقــوق اإلن ــدوليني ومع ــرام الالجــئني ال ــة احت  كفال

املعنيني بعدة وسائل من بينها رصد أنشطة نظم العدالة التقليدية على مـستوى املـسائل اجلنائيـة                 
 .واألسرية ومسائل الرتاع على املمتلكات
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 املرفق 
كيانات األمم املتحدة اليت تقوم بأنـشطة خمصـصة لتعزيـز سـيادة القـانون                 

 على الصعيدين الوطين والدويل
 

 )*الفقرة(اإلشارة إىل النشاط املتعلق بتعزيز سيادة القانون  كيان األمم املتحدة

 ٤٨٢، ٤٣٦ ،١١١ ،٧٨ املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب
، ٢٣٢،   ٢١٣،   ١٤٣،   ١٢٩،   ١٢٥،   ٨٦،   ٥٠،   ٣٩ القتصادية واالجتماعيةإدارة الشؤون ا

٤٨٣، ٣٩٩، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٥٥، ٣١٤ 
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة    

 )شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية(
٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٢٨، ٢٤٥ 

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة    
 )فرع احلكم واإلدارة العامة(

٤٨٤  

، ١٣٢،   ١٣٠،   ٩٢،   ٨٨،   ٨٧،   ٤١،   ٤٠،   ٢٧،   ٢٦ ةشعبة الشؤون العام
٢٤٧،    ٢٤٦،    ٢٠١،    ٢٠٠،    ١٩٤،    ١٨٩،    ١٤٦ ،
٢٩٢،    ٢٨٤،    ٢٨٣،    ٢٨٠،    ٢٧٩،    ٢٦٩،    ٢٦٦ ،
٣٥٨،    ٣٣٢،    ٣٢٩،    ٣٢٢،    ٣١٥،    ٣١٠،    ٢٩٦ ،
٤٤٤،    ٤٤٣،    ٣٩٤،    ٣٩٣،    ٣٩٢،    ٣٩١،    ٣٧٧ ،
٥٣٠، ٥٢١، ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٥٣  

ــة   ــشؤون العامــــ ــعبة الــــ ــعبة  (شــــ شــــ
 )مريكتني وأوروبااأل

٥٢٢، ٣١١، ٢٨٠ 

ــة   ــشؤون العام ــا   (شــعبة ال شــعبة أفريقي
 )األوىل

٣١٢ 

ــة   ــشؤون العام ــا  (شــعبة ال  شــعبة أفريقي
 )الثانية

٣٩٦، ٣٩٥، ٣١٣، ٢٩٦، ٢٨١ 

ــة  ــشؤون العام ــوق   (شــعبة ال شــعبة حق
 )الفلسطينيني

١٣٢، ٨٩  

شـعبة املـساعدة     (شعبة الـشؤون العامـة    
 )االنتخابية

٤٠١،  ٣٩٩،  ٣٩٨،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٩٠ ،
٤٢١ 

وحــدة ختطــيط  (شــعبة الــشؤون العامــة
 )وحدة دعم الوساطة - السياسات

٣١٤، ٢٨٣، ٢٨٢  

ــة   ــشؤون العام شــعبة شــؤون   (شــعبة ال
 )جملس األمن

١٨٤، ١٣٣، ٩١  
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 )*الفقرة(اإلشارة إىل النشاط املتعلق بتعزيز سيادة القانون  كيان األمم املتحدة

مكتــب منــسق  (شــعبة الــشؤون العامــة
 )األمم املتحدة اخلاص

٤٨٧، ٢٣٣ 

، ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣١،  ١٢٥،  ٨٩،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٢،  ٢٣ إدارة شؤون اإلعالم
١٨٦، ١٨٥، ١٣٩، ١٣٦ 

، ١٨٧،  ١٣٢،  ١١٥،  ١١٢،  ٩٤،  ٩٣،  ٩١،  ٢٧،  ٢٦ إدارة عمليات حفظ السالم
٢٤٨،    ٢٢٩،    ٢٠٤،    ٢٠٣،    ٢٠٢،    ١٩٤،    ١٩٠ ،
٢٩٦،    ٢٩٤،    ٢٨٤،    ٢٨٣،    ٢٨٢،    ٢٨٠،    ٢٥١ ،
٤٠٠،    ٣٩٧،    ٣٨٣،    ٣٥٩،    ٣١٦،    ٣٠٥،    ٢٩٩ ،
٤٥٧،    ٤٥٦،    ٤٥٥،    ٤٥٤،    ٤٠٣،    ٤٠٢،    ٤٠١ ،
٤٩٢،    ٤٩١،    ٤٩٠،    ٤٨٩،    ٤٦٠،    ٤٥٩،    ٤٥٨ ،
٥٣١، ٥٢٣، ٥١٧، ٥١٤، ٤٩٤، ٤٩٣ 

 ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥، ٢٠٥ إدارة عمليات حفظ السالم
ــائي   ( ــانون اجلن ــشاري للق القــسم االست

مكتــــب ســــيادة /والــــشؤون القــــضائية
 )القانون واملؤسسات القانونية

٤٦١، ٤٠٤، ٢٦٧، ٢٤٩، ٢٠٦ 

 ٣١٧، ٢٨٥ اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 ٤٨٦، ٤٠٥، ٣٦١، ٣٦٠، ٣١٠، ٢٠٧، ١٣٧، ٩٥ املكتب التنفيذي لألمني العام

اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب 
 )إسكوا (آسيا

٢٩٢، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ١٨٦، ١٥١، ١٣٩، ١٣٨ 

، ٤٩٩،  ٤٩٨،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٤٥،  ٣٧٨،  ٣٠٦،  ٩٦ حمكمة العدل الدولية
٥٣٢، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥١٨ 

 ٥٢٦، ٤٦٤، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٠، ١٤٠، ٥٣ الدولية لرواندااحملكمة اجلنائية 
احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغـــسالفيا  

 السابقة
٣٦٢، ٢٠٨، ١٣٢، ٨٨، ٥٥، ٥٤  

، ٢٥٠،  ٢٠٩،  ١٨٠،  ١٤١،  ٩٧،  ٨١،  ٤٤،  ٤٣،  ٢٤ مكتب منسق الشؤون اإلنسانية
٥٠٠، ٢٦٨ 
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 )*الفقرة(اإلشارة إىل النشاط املتعلق بتعزيز سيادة القانون  كيان األمم املتحدة

، ٥٨،  ٥٧ ،٥٦،  ٥٠،  ٤٥،  ٤١،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣ مكتب شؤون نزع السالح
١٤٢،   ١٣٠،   ١١٥،   ١١١،   ١٠٠،   ٩٩،   ٩٨،   ٩٢ ،
١٦٦،    ١٤٨،    ١٤٧،    ١٤٦،    ١٤٥،    ١٤٤،    ١٤٣ ،
٢٠٠،    ١٩٤،    ١٩٣،    ١٩٢،    ١٩١،    ١٩٠،    ١٨٩ ،
٢٢٤،    ٢٢٣،    ٢١٩،    ٢١٦،    ٢١٢،    ٢١١،    ٢١٠ ،
٢٥٢،    ٢٥١،    ٢٤٧،    ٢٤٦،    ٢٤٠،    ٢٣٥،    ٢٣٤ ،
٢٩٩،    ٢٩٤،    ٢٧٩،    ٢٧٥،    ٢٧٢،    ٢٦٦،    ٢٥٣ ،
٣١٩،    ٣١٨،    ٣١٥،    ٣١٢،    ٣١١،    ٣٠٥،    ٣٠١ ،
٣٦٣،    ٣٥٨،    ٣٣٢،    ٣٣٠،    ٣٢٩،    ٣٢٣،    ٣٢٠ ،
٤٠٩،    ٤٠٨،    ٤٠٧،    ٤٠٦،    ٣٩٤،    ٣٩٢،    ٣٧٧ ،
٤٤٤،    ٤٤٣،    ٤٤١،    ٤٤٠،    ٤١٢،    ٤١١،    ٤١٠ ،
٤٦٥،    ٤٥٨،    ٤٥٧،    ٤٥٦،    ٤٤٩،    ٤٤٧،    ٤٤٦ ،
٥٢١،    ٥١٦،    ٥٠١،    ٤٩٢،    ٤٩١،    ٤٨٨،    ٤٨٢ ،
٥٣٤،    ٥٣٣،    ٥٣٠،    ٥٢٨،    ٥٢٧،    ٥٢٣،    ٥٢٢ ،
٥٤٠، ٥٣٩ 

 ١٠١، ٥٩ مفوضية حقوق اإلنسان
ــية  ــسان مفوضـ ــوق اإلنـ ــب  (حقـ املكتـ

 )اإلقليمي للجنوب األفريقي
٢٢٥، ١٤٩ 

فـــــرع  (مفوضـــــية حقـــــوق اإلنـــــسان
 )املعاهدات واللجنة

٣٠٥، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٨١، ١٩٠ 

، ١٣٤،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٦٠ مكتب الشؤون القانونية
٢٢٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٣٥  

ــة    ــشؤون القانونيــ ــب الــ ــعبة (مكتــ شــ
 )التدوين

١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٣،  ١٠٢،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٦١،  ٢٨ ،
١٨٧،    ١٥٩،    ١٥٨،    ١٥٧،    ١٥٦،    ١٥٥،    ١٥٤ ،
٢٩٧،    ٢٨٩،    ٢٨٨،    ٢٧٣،    ٢٧٠،    ٢٥٤،    ٢١٣ ،
٣٦٥، ٣٦٤، ٢٩٨ 

ــة    ــشؤون القانونيــ ــب الــ ــعبة (مكتــ شــ
 )شؤون احمليطات وقانون البحار

٣٢١، ١٦٢ 

ــة    ــشؤون القانونيــ ــب الــ ــعبة (مكتــ شــ
 )الشؤون القانونية العامة

١٠٩،   ١٠٣،   ٧٩،   ٦٣،   ٦٢،   ٥٠،   ٤٨،   ٤٧،   ٤٦ ،
٢٥٥،    ٢٣٦،    ٢٢٨،    ٢٢٧،    ١٦١،    ١٦٠،    ١١٠ ،
٤١٥،    ٤١٤،    ٤١٣،    ٣٣٣،    ٢٩١،    ٢٩٠،    ٢٧٤ ،
٤٦٧، ٤٦٦، ٤٤٨  
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 )*الفقرة(اإلشارة إىل النشاط املتعلق بتعزيز سيادة القانون  كيان األمم املتحدة

ــة    ــشؤون القانونيــ ــب الــ ــعبة (مكتــ شــ
 )القانون التجاري الدويل

٣٠٨، ٢٧٩، ٢٩٢  

مكتـــب (مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة   
 )املستشار القانوين

٦٥،  ٦٤،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٦،  ٤٢،  ٣٩،  ٣٠،  ٢٩ ،
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٢٢، ١١١، ١٠٣ 

قــــسم  (مكتــــب الــــشؤون القانونيــــة    
 )املعاهدات

٣٢٣، ٣٢٢، ٣٠٩، ٢٢٩، ١١٢، ٥١، ٣١ 

مكتـــب املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام 
 املعين باألطفال والرتاع املسلح

٤٦٨، ٤٤٩، ٢٩٤، ٢٥٦، ١٩٤، ١٦٦، ١١٥  

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين   
متالزمـة  /س نقص املناعة البـشرية     بفريو

 )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

٣٢٤ 

، ١٦٨،   ١٦٧،   ١١٣،   ١١٠،   ١٠٩،   ٦٨،   ٦٧،   ٦٦ جلنة األمم املتحدة للتعويضات
٤١٧، ٤١٦، ٢٩٣، ١٨٨، ١٧٠، ١٦٩  

 ٤١٨، ٧٠، ٦٩ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة

ــعبة ال( ــسلع  شــ ــة يف الــ ــارة الدوليــ تجــ
 )واخلدمات والسلع األساسية

٢٥٧، ٧١ 

 مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
شعبة االستثمار والتكنولوجيـا وتنميـة      (

 )ساتاملؤس

٣٨٤، ٢٥٨، ٢٣٧، ١١٤، ٧٢ 

 مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
شــعبة اهلياكـــل األساســـية للخـــدمات  (

 ) التجاريةألغراض التنمية والكفاءة

٥٠٣، ٥٠٢، ٤٥٠، ٤١٩، ٣٧٩، ٢٥٩، ٧٣ 

، ٣٢٥،  ٣٠١،  ٢٩٤،  ١٩٤،  ١٧١،  ١١٥،  ٣٣،  ٣٢ صندوق األمم املتحدة للدميقراطية
٣٤٠،    ٣٣٩،    ٣٣٨،    ٣٣٧،    ٣٣٦،    ٣٣٥،    ٣٣٤ ،
٣٦٧،    ٣٦٦،    ٣٤٥،    ٣٤٤،    ٣٤٣،    ٣٤٢،    ٣٤١ ،
٤٧١،    ٤٧٠،    ٤٦٩،    ٤٥١،    ٤٢٢،    ٤٢١،    ٤٢٠ ،
٥٤١، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٢٩، ٥١٩، ٥٠٥، ٥٠٤، ٤٧٢  
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، ٩٩،  ٩٨،  ٩٢،  ٧٣،  ٥٩،  ٥٧،  ٤١،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٤ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
١٧٢،    ١٥٧،    ١٣٢،    ١٢٢،    ١١٧،    ١١٦،    ١١١ ،
١٩٨،    ١٩٣،    ١٩٢،    ١٩٠،    ١٨٩،    ١٨٢،    ١٧٣ ،
٢٢٤،    ٢٢٣،    ٢١٥،    ٢١٤،    ٢١٣،    ٢٠٠،    ١٩٥ ،
٢٥١،    ٢٤٩،    ٢٤٧،    ٢٤٥،    ٢٣٩،    ٢٣٨،    ٢٣٢ ،
٣٠٧،    ٢٨٣،    ٢٨٠،    ٢٦٦،    ٢٦٠،    ٢٥٩،    ٢٥٢ ،
٣٤٨،    ٣٣٢،    ٣٣٠،    ٣١٩،    ٣١٤،    ٣١١،    ٣١٠ ،
٣٦٥،    ٣٦٣،    ٣٦٠،    ٣٥٧،    ٣٥٣،    ٣٥٢،    ٣٥١ ،
٣٩٥،    ٣٩٢،    ٣٩٠،    ٣٨٧،    ٣٨٦،    ٣٧٩،    ٣٦٨ ،
٤٠٩،    ٤٠٨،    ٤٠٦،    ٤٠١،    ٣٩٩،    ٣٩٧،    ٣٩٦ ،
٤٤٤،    ٤٤١،    ٤٣٩،    ٤٣٣،    ٤٢٦،    ٤٢٣،    ٤١٩ ،
٤٨١،    ٤٦٥،    ٤٥٨،    ٤٥٧،    ٤٥٦،    ٤٥٠،    ٤٤٧ ،
٤٩٢،    ٤٩١،    ٤٨٩،    ٤٨٦،    ٤٨٤،    ٤٨٣،    ٤٨٢ ،
٥١٧،    ٥١٦،    ٥١٤،    ٥٠٦،    ٥٠٣،    ٥٠٢،    ٥٠١ ،
٥٣٩، ٥٣٧، ٥٣٤، ٥٢٢، ٥٢٠ 

، ١٧٢،   ١٥٧،   ١٢٢،   ١١٧،   ١١٦،   ٧٤،   ٦١،   ٣٤ برنامج األمم املتحدة للبيئة
٢٣٩،    ٢٣٨،    ٢١٥،    ٢١٤،    ٢١٣،    ١٧٤،    ١٧٣ ،
٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٢٣، ٣٦٨، ٣٦٥، ٢٦٠  

، ١٩٤،    ١٧٥،    ١٢٢،    ١١٥،    ٩٨،    ٨٧،    ٣٦،    ٣٥ صندوق األمم املتحدة للسكان
٣٦٩،    ٣٤٧،    ٣٤٦،    ٢٩٤ ،٢٦١،    ١٩٧،    ١٩٥ ،
٤٧٧، ٤٧٦، ٤٢٤، ٣٩٢، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠ 

برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات    
 )مم املتحدةموئل األ(البشرية 

٤٢٨،    ٤٢٧،    ٤٢٦،    ٤٢٥،    ٣٧٣،    ٢٤٠،    ٢١٦ ،
٥٣٧، ٥٠٦، ٤٥٢، ٤٣٢ 

قـسم الـسياسات     (مم املتحـدة  موئل األ 
ــكان   ــة باإلســــــ ــق  -املتعلقــــــ الفريــــــ

ــاإلخال  ء القــسري االستــشاري املعــين ب
 )للمساكن

٢٣٠ 

ــل األ ــم املتحــدة موئ ــدريب   (م ــرع الت ف
 )وبناء القدرات

٣٤٨ 
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مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة لـــــشؤون  
 الالجئني

١٧٦،  ١١٨،  ١١٥،  ١١١،  ٨٠،  ٧٦،  ٧٥،  ٦١،  ٥٢ ،
٢٤١،    ٢٣١،    ٢١٨،    ٢١٧،    ١٩٥،    ١٩٤،    ١٧٧ ،
٣٧٤،    ٣٢٧،    ٣٢٦،    ٢٩٥،    ٢٩٤،    ٢٧٥،    ٢٧١ ،
٤٦٥،    ٤٣٢،    ٤٣١،    ٤٣٠،    ٤٢٩،    ٣٨٥،    ٣٨٠ ،
٥٤٢، ٥٣٨، ٥٣٣، ٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧، ٤٧٨  

مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة لـــــشؤون  
شــــعبة خــــدمات احلمايــــة  (الالجــــئني
 )الدولية

٢٦٢ 

منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للطفولـــــة    
 )اليونيسيف(

١٩٧،   ١٩٥،   ١٩٤،   ١١٥،   ١١٢،   ٩٨،   ٨٧،   ٣٧ ،
٣٠٩،    ٣٠٢،    ٢٩٤،    ٢٥٢،    ٢٣٢،    ٢٢٩،    ٢١١ ،
٤٣٣،    ٤٠٩،    ٤٠٥،    ٣٩٢،    ٣٢٣،    ٣٢٢،    ٣١٤ ،
٥٣٧، ٥٣٣، ٥١٤، ٥١٠، ٤٨٩، ٤٦٥، ٤٥٣ 

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحـوث      
 اجلرمية والعدالة

٢٧٦،    ٢٤٢،    ٢١٩،    ١٧٩،    ١٧٨،    ١٢٠،    ١١٩ ،
٥٢٠، ٥١٣، ٥١٢، ٥١١، ٤٧٩، ٤٣٤، ٤٣٣، ٢٧٧ 

معهـــد األمـــم املتحـــدة لبحـــوث نـــزع  
 )يونيدير (السالح

١٩٨، ١٨٠، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٤٣ 

، ١٩٩،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٣٧،  ١٢١،  ١١٥،  ٩٥،  ٣٦ ائي للمرأةصندوق األمم املتحدة اإلمن
٣٠٤،    ٣٠٣،    ٢٩٤،    ٢٦٣،    ٢٥٢،    ٢٢٠،    ٢٠٧ ،
٤٠٥،    ٣٩٢،    ٣٧١،    ٣٥٤،    ٣٥٠،    ٣٤٩،    ٣٣٢ ،
٥٣٩، ٤٨٩، ٤٥٠، ٤٣٥ 

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث     
 )يونيتار(

١٢٢،  ١٠٩،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ٩٩،  ٩١ ،
٣٧٥، ٣٥٥، ٣٤٨، ٣٣١، ٢٤٣، ٢٢١  

 األمم املتحدة املعين باملخدرات     مكتب
 واجلرمية

١٢٣،   ١٢٢،   ١١٩،   ١١٥،   ١١١،   ٧٧،   ٥٠،   ٣٨ ،
٢٤٤،    ٢١٩،    ١٩٤،    ١٩٠،    ١٨١،    ١٧٩،    ١٥١ ،
٣٨١،    ٣٧٦،    ٣٣٣،    ٣١١،    ٢٩٤،    ٢٧٨،    ٢٧٤ ،
٤٥٧،    ٤٥٣،    ٤٤٨،    ٤٣٦،    ٤١٩،    ٤١٥،    ٣٨٨ ،
٤٨٩،    ٤٨٥،    ٤٨٢،    ٤٨٠،    ٤٦٥،    ٤٦١،    ٤٥٨ ،
٥٣٩، ٥٣٧، ٥١٦، ٥١٤، ٥٠٦، ٤٩٢ 

مم املتحدة املعين باملخدرات    مكتب األ 
 )وحدة مكافحة الفساد(واجلرمية 

٤٨١، ٤٣٧  

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     
 )فرع منع اإلرهاب(واجلرمية 

٢٦٥، ٢٦٤، ٧٨ 
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ــدة يف جنيــــف    ــم املتحــ ــب األمــ  مكتــ
 )مكتب االتصال للشؤون القانونية(

١٢٤، ٤٣ 

مكتب األمم املتحـدة للممثـل الـسامي        
دان منـواً والبلـدان الناميـة غـري       ألقل البلـ  

ــصغرية    ــة الـ ــدول اجلزريـ ــساحلية والـ الـ
 يةالنام

٤٤٢، ٢٢٢، ١٨٢، ١٧١  

ــدمات   ــدة خلـــ ــم املتحـــ مكتـــــب األمـــ
 املشاريع

٣٥٤،    ٣٥٣،    ٣٥٢،    ٣٥١،    ٣٢٩،    ١٩٤،    ١١٥ ،
٥٢٠، ٥١٦، ٥١٥، ٤٣٩، ٤٣٨، ٣٩٧  

 وتــشغيل إلغاثــةوكالــة األمــم املتحــدة 
ــشرق   ــسطينيني يف الـــ ــئني الفلـــ  الالجـــ

 )ونروااأل (األدىن

٣٨٢ 

  ١٨٣، ١٢٥، ٦١، ٣٨ جامعة األمم املتحدة
  ١٩٥، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ٣٦ برنامج األغذية العاملي

 
تشري األرقام إىل فقرات هذه الوثيقة اليت ورد فيها وصف لنشاط متعلق بـسيادة القـانون اضـطلع بـه                    * 

رف املائـل إىل احلـاالت الـيت أشـري فيهـا إىل            وتـشري األرقـام الـواردة بـاحل       . كيان األمم املتحـدة املعـين     
املتحدة املعين يف سياق وصف النـشاط املتعلـق بـسيادة القـانون الـذي اضـطلع بـه كيـان                   كيان األمم 

 .آخر من كيانات األمم املتحدة
 
 


