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  الفصل األول
  مقدمة    

منذ تقريـري   حقوق اإلنسان   هبا مفوضية   اضطلعت   األنشطة اليت    )١(يصف هذا التقرير    - ١
فقد اضطُلع بتلك األنـشطة خـالل احتفـاالت    . ٢٠٠٨األخري املقدم إىل اجلمعية العامة يف عام      

 كـانون   ١٠ملي حلقـوق اإلنـسان الـيت توجـت يف           الـستني لإلعـالن العـا     الـسنوية   إحياء الذكرى   
وكانت أنشطة االحتفال شـاهدة علـى       . ، ويف أعقاب تلك االحتفاالت    ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .بة لألمم املتحدة ولشعوب العاملالرؤية اليت حيملها اإلعالن وأمهيته املتواصلة بالنس
واألوسـع قبـوال يف جمـال       هـو األطـول بقـاء       اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        وال يزال     - ٢

ــسان  ــوق اإلن ــاالت أظهــرت محاســا شــعبيا    ذاوإ. حق ــللُمكــبريا  كانــت االحتف ــواردة ل ثُ يف ال
قطعها قبـل أن نعلـن أن حقـوق         يتعني  اإلعالن، فقد شكلت أيضا تذِكرة للمسافة اليت ال يزال          

ى النحـو   وتستهدف اجلهـود الـيت تبـذهلا املفوضـية علـ          . حقاحتظى باحلماية   اجلميع قد أصبحت    
فمـن مكافحـة العنـصرية، إىل دعـم         . املبني يف هذا التقريـر إعمـال تلـك احلقـوق بـشكل أفـضل              

اآلليات املتنوعة حلقوق اإلنـسان، وإقامـة الـشراكات علـى الـصعيد القطـري، وتعزيـز اخلـربات                   
املواضيعية وحتسني استخدامها، تواصل املفوضية تنفيذها لواليتـها كاملـة علـى النحـو املـبني يف            

  .٤٨/١٤١قرار اجلمعية العامة 
  

__________ 
إىل الـدورة الثالثـة    املفوضية  يركز التقرير على أنشطة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان منذ تقدمي تقرير               )١(  

نبغي قراءة هذا التقرير يف سياق تقرير املفوضة السامية املقدم يف وقت سابق مـن               يو. والستني للجمعية العامة  
  ).A/HRC/10/29(حقوق اإلنسان  العام إىل جملس  هذا 
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  الفصل الثاين
  مؤمتر استعراض ديربان    

الـصادر  ) املؤمتر(منذ اليوم األول لوالييت، التزمت بكفالة إجناح مؤمتر استعراض ديربان             - ٣
وقـد وفـرت املفوضـية، مـن خـالل وحـدة            . ٦١/١٤٩تكليف مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا           به  

امــل الــدعم للجنــة التحــضريية، والفريــق العامــل احلكــومي الــدويل   ، ك)٢( فيهــا مناهــضة التمييــز
املفتوح باب العضوية فيما بني الدورات املـسؤول عـن التفـاوض علـى الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر،                    

 شــاركت بفعاليــة مــع الــدول األعــضاء،   فقــدوبــصفيت األمينــة العامــة للمــؤمتر . لمــؤمتر نفــسهلو
ــة ودعمــت بنــشاط رئــيس الفريــق العامــل يف   أيــضا حــوارا مــت قوأ.  مفاوضــات الوثيقــة اخلتامي

ــدول األعــضاء   . آلراءيف اتيــسري مــشاركتها وتعاوهنــا هبــدف التوصــل إىل توافــق   لمباشــرا مــع ال
ضــمان أن يظــل حمــور تركيــز العمليــة هــو مــصلحة  كــان هــديف هــو وطــوال تلــك االتــصاالت، 

  .تعصب تصل بذلك من وما ي، وكراهية األجانب، والتمييز العنصري،ضحايا العنصرية
 إىل ٢٠، الـــذي ُعقـــد يف الفتـــرة مـــن    للمـــؤمتراملوفقـــة النتيجـــة   مل تكـــن لتتحقـــق و  - ٤

اليت جتلت يف اعتماد الوثيقـة اخلتاميـة وتقريـر املـؤمتر بتوافـق اآلراء،         و،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٤
  .اينةة على الرغم من النهج املتبأرضية مشتركإلجياد دون استعداد مجيع أصحاب املصلحة 

شمل بعــض العناصــر الرئيــسية للوثيقــة اخلتاميــة اإلقــرار بوجــود العنــصرية يف كــل    تــو  - ٥
اجملتمعـات وبــأن احلكومـات هــي الـيت تتحمــل مــسؤولية مواجهتـها وتعزيــز هنـج موجــه خلدمــة      

مكافحة التمييـز، مبـا يف ذلـك حتـسني املـساعدة وسياسـات العمـل اإلجيـايب؛               سياق  الضحايا يف   
 وضــحايا االجتــار، االرومــطائفــة اخلاصــة لــذوي األصــول األفريقيــة واآلســيوية و وإبــراز احلالــة 

باإلضــافة إىل مــشاكل األقليــات واملهــاجرين والــشعوب األصــلية؛ ومتكــني اجملتمــع املــدين مــن    
خــالل تــوفري منتــدى للــدعوة؛ وتــشجيع اعتمــاد اخلطــط وبــرامج العمــل الوطنيــة ملكافحــة           

انـب  اجل فـضال عـن   ة والثقافية واالجتماعي ةاالقتصادينواحي  الالعنصرية؛ ومواجهة العنصرية يف     
  .احلقوق املدنية والسياسيةاملتعلق ب

 منظمـة مـن منظمـات       ٣٠٠وسعت املفوضية إىل كفالة املشاركة الفعالة ملا يزيد على            - ٦
اجملتمع املدين مـن مجيـع املنـاطق، وال سـيما املنظمـات الـشعبية الـيت متثـل الـضحايا، بطـرق مـن                         

وشـجعت املفوضـية أيـضا املنظمـات غـري احلكوميـة            . ممـثال  ٥٩لــ   ا تغطيـة تكـاليف الـسفر        بينه
وأصدرت املفوضية نشرة إلكترونية وإحاطات عن الوثيقـة اخلتاميـة          . على تنظيم أنشطة موازية   

__________ 
 .٥٧/١٩٥ اجلمعية العامة  عمال بقرارالتمييزأُنشت وحدة مناهضة   )٢(  
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األنــشطة العديــد مــن أصــحاب املــصلحة مــن تبــادل اآلراء وتقاســم   تلــك نــت ومكّ. وتنفيــذها
  .ملسائل الرئيسية يف عملية استعراض ديربانأفضل املمارسات بشأن ا

. للمــؤمتراملوفقــة النتيجــة ودعمــت املفوضــية املــسامهة الفعالــة لإلجــراءات اخلاصــة يف     - ٧
ــسيق    ــة التن ــيس جلن ــة(وألقــى رئ ــدينا     ) اللجن ــات، م ــة بالوالي ــع اجلهــات املكلف ــا باســم مجي بيان

ــب ومــ     ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــذ العن ــصل ب ــا   ا يت ــصب، ومرحب ــن تع لك م
أُحرز من تقـدم، وحاثـا املـؤمتر علـى إيـالء االعتبـار الواجـب للـشواغل العديـدة الـيت أثارهـا                 مبا

ــضا وشــاركت . اخلــرباء ــة، وُيت    أي ــشة العام ــات يف املناق ــة بالوالي ــع عــدة مــن اجلهــات املكلف وق
  .مشاركتها يف متابعة املؤمتر

متابعــة إدمــاج  داخليــة هبــدف كفالــة  فرقــة عمــل٢٠٠٩مــايو / أيــار١٨وأُنــشئت يف   - ٨
مــت تالــيت اختتلــك، فرقــة العمــل وقــد كلفــت . الوثيقــة اخلتاميــة وتنفيــذها يف عمــل املفوضــية 

املتابعـة؛ واقتـراح    ألغـراض   املـؤمتر   بشأن   بوضع خطة عمل للمفوضية      ،يوليه/ متوز ٩أعماهلا يف   
  .سؤوليات؛ وتقدير آثاره املاليةكيفية توزيع امل
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  ثالفصل الثال
  جملس حقوق اإلنسان    

  ، مبا يف ذلك اآلليات الفرعيةاالستثنائيةالدورات العادية و  - ألف  
جمللـس حقـوق اإلنـسان الـذي تطـور          واصلت املفوضـية تقـدمي الـدعم واإلرشـاد الفنـيني              - ٩
 وتـبني  . أسـبوعا يف الـسنة يف أشـكال خمتلفـة     ٣٥، وجيتمـع حاليـا حـوايل        صبح هيئة شـبه دائمـة     لي

ن اجمللس مـن االسـتجابة بـسرعة أكـرب يف حـاالت              هذا الطابع الدائم حبكم الواقع ميكّ      أنالتجربة  
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عقـد اجمللـس أربـع دورات        . الطوارئ املتعلقة حبقوق اإلنـسان    

استثنائية تتعلـق حبـاالت حقـوق اإلنـسان يف عـدة بلـدان، مـن بينـها دورة ركـزت علـى املـسائل                         
ــدا املواضــيعية،  ــسان    وحتدي ــة علــى إعمــال حقــوق اإلن ــة الدولي ــصادية واملالي ــر األزمــات االقت . أث

باإلضافة إىل ذلك، يتناول اجمللس جدول أعمال متزايد االتساع يف جمال حقوق اإلنسان، حيث             
املرنــة شــكال األكثــر تكــرارا لألره اللجــوء تطــرق مــؤخرا إىل مــسألة تغــري املنــاخ، وهــو مــا يــسّ  

وأتاحت مسامهة أعضاء األفرقة من خمتلف اخللفيات الثقافية واإلقليميـة    . فرقةمثل األ ات  لمناقشل
وكفلت املفوضية إحاطة الدول األعـضاء علمـا بـآخر          . إجراء مناقشات أكثر موضوعية وتركيزا    

  .ات واملشاورات يف جنيف ونيويوركالتطورات يف اجمللس وآلياته من خالل اإلحاط
مجلـس ومـروره خبرباتـه التنفيذيـة األوىل، فإنـه يـدخل             ومع وضـع اهليكـل املؤسـسي لل         - ١٠

ــيم   ــة تقي ــه مرحل ــستعرض ٦٠/٢٥١ مــن القــرار  ١ومبوجــب الفقــرة  . ضــهاواستعراأعمال ، ست
وميكـن لتلـك العمليـة أيـضا أن تتنـاول           . ٢٠١١مارس  /لس قبل آذار  لمجوضع ا العامة  اجلمعية  

العامـة، بينمـا ُينظـر يف سـائر املـسائل،       املسائل غري احملسومة فيما يتعلق بعالقة اجمللـس باجلمعيـة           
عمالــه وطريقــة أللــس، يف ســياق اســتعراض اجمللــس اجملومــن بينــها طــرق تعزيــز أســاليب عمــل 

 بعـد مخـس   ٦٠/٢٥١ مـن القـرار   ١٦عمله، وهو االستعراض املكلف بإجرائه مبوجب الفقـرة       
  .٢٠١١يونيه / أي يف حزيران،سنوات من إنشائه

يتـسم  فوضية واجمللس تعزيزا ووضوحا من خالل حوار تفـاعلي          وشهد التواصل بني امل     - ١١
يف دورة اجمللـس الرئيـسية، فـضال عـن زيـادة اإلحاطـات الـيت                مبوضوعيته وثرائـه بـشكل كـبري،        

 علــى اجمللــس يف دورة ٢٠١٠/٢٠١١وُعــرض اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة . جتريهــا املفوضــية
أجل التأثري علـى املناقـشات املوضـوعية يف      ، وبذلت املفوضية جهودا من      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  .ى العام املقبلوستتواصل تلك اجلهود على مد. اجمللس
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واختـــذت املفوضـــية كـــذلك خطـــوات ترمـــي إىل تـــشجيع قـــدر أكـــرب مـــن مـــشاركة    - ١٢
ــة   ــة حقــوق اإلنــسان،  يف املنظمــات غــري احلكومي ــها آلي ــدا، أصــدرت  .  اجمللــسومــن بين وحتدي

، دليل للمجتمـع املـدين    : لعمل مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      ابعنوان  املفوضية دليال   
ــسان         ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــة األم ــى مــشاركة اجملتمــع املــدين يف آلي ــساعدة عل يهــدف إىل امل

  .وتشجيع تلك املشاركة
  

  االستعراض الدوري الشامل  - اءب  
ض الـــدوري الـــشامل يف باختتـــام الـــدورة اخلامـــسة للفريـــق العامـــل املعـــين باالســـتعرا  - ١٣
ــار ــايو /أي ــان٢٠٠٩م ــتعراض ، ك ــوق اإلنــسان    ٨٠ ســجالت  قــد مت اس ــال حق ، دولــة يف جم
  .يتجاوز عالمة الثلث للدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل مبا
ومتكنت عملية االستعراض الدوري الشامل من إلقاء الضوء علـى حقـوق اإلنـسان يف        - ١٤

وأرسـلت ممـثلني   هبمـة   الـدول املقـرر استعراضـها يف العمليـة           وشـاركت كـل   . مجيع أحناء العـامل   
كُفلـت أيـضا    و. عنها، كثريا مـا كـانوا علـى املـستوى الـوزاري، إىل الفريـق العامـل يف جنيـف                   

باإلضـافة إىل ذلـك،     . مشاركة مثانية ممثلني من خالل اسـتخدام صـندوق التربعـات االسـتئماين            
، وآســـيا، ووســـط آســـيا، والـــشرق )٢(ا أفريقيـــ(نظمـــت املفوضـــية ســـت إحاطـــات إقليميـــة 

، وقـدمت أيـضا مـشورة اخلـرباء بـشأن آليـة االسـتعراض الـدوري              )األوسط، وأمريكـا الالتينيـة    
اجتماعــات منتظمــة مــع ممثلــي البعثــات الدائمــة وأصــحاب املــصلحة عقــد الــشامل مــن خــالل 

  .على السواءاآلخرين، يف جنيف ونيويورك 
بــني االســتعراض الــدوري الــشامل وغــريه مــن اآلليــات  ويلــزم التأكيــد علــى التكامــل    - ١٥

أدت استنتاجات اهليئات املنشأة مبعاهدات حقـوق اإلنـسان واإلجـراءات اخلاصـة            فقد  . القائمة
 وأسفر ذلـك عمومـا عـن      . االستعراضقيد  إىل إهلام الدول وإرشادها يف وضع توصياهتا للدول         
  . بقدر أكرب وترتيب أولوياهتانحىتشجيع تلك اآلليات على حتديد توصيات عملية امل

ــدور القــّيم الــذي تــضطلع بــه        - ١٦ ــدويل، جيــدر ذكــر ال وباإلضــافة إىل البعــد احلكــومي ال
ــة يف    ــري احلكومي ــك املنظمــات غ ــةتل ــرغم . العملي ــى ال ــة    وعل ــري احلكومي ــن أن املنظمــات غ  م

يـد مـسامهة   حتظى دائما بالظهور يف اجتماعات االستعراض الدوري الشامل، فـإن هلـا بالتأك         ال
ــسامهة      ــدمي تلــك امل ــدول، وهــي تواصــل تق ــة القيمــة يف استعراضــات ال  تلــك ومــن دون. بالغ

  . ال تكتمل العمليةاملنظمات
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ــدول         - ١٧ ــذكري ال ــشئت مــن أجــل ت ــشامل قــد أُن ــدوري ال ــة االســتعراض ال وكانــت عملي
. اللتزامـات لحصول على تعهد من الدول بالوفـاء بتلـك ا         لبالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان و     

ــدة      ــدابري جدي ــرامج وت إىل هتــدف واعتمــدت عــدة دول ممــن أُجــري استعراضــها سياســات وب
ويف كـل دورة، جيـري عـرض عـدد مـن تلـك التـدابري علـى                  . هاحتسني حالة حقوق اإلنسان في    

ومما له أمهية بالغة أن تواصل الدول مشاركتها يف تلك العمليـة ومـضيها              . اجمللس وتقامسها معه  
  .النهوض حبقوق اإلنسانحنو قدما 
وتتيح عملية االستعراض الـدوري الـشامل أيـضا فرصـا لتعزيـز شـراكات املفوضـية يف                     - ١٨

وكانت املفوضية قد استضافت شـبكة مـشتركة بـني الوكـاالت بـشأن              . منظومة األمم املتحدة  
االســتعراض الــدوري الــشامل، ونظمــت مــشاورات، وقــدمت اســتكماالت دوريــة، ووزعــت  

للمنسقني املقيمني وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة وكيانـات            موجهة  لمفوضية  لمية  مذكرة إعال 
وعلـى الـصعيد القطـري، تزايـدت        . األمم املتحـدة األخـرى عـن االسـتعراض الـدوري الـشامل            

مسامهة املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف مجيع مراحل العمليـة، باالتـصال مـع                
ــداين ل  ــصورة       الوجــود املي ــوطين ب ــر ال ــشأن إعــداد التقري ــدول ب ــشورة لل ــدموا امل لمفوضــية، وق

تشاورية، وسامهوا يف التقارير اليت تعدها املفوضية، وتواصـلوا مـع املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق                 
أمـا التوصـيات الـصادرة عـن االسـتعراض الـدوري الـشامل، علـى                . اإلنسان ومع اجملتمع املدين   

قوق اإلنسان، فقـد أتاحـت فرصـا ووفـرت أساسـا جيـدا              حلى  ليات األخر اآلاستنتاجات   غرار
إطـار عمـل األمـم      /للربجمة يف األمم املتحدة، وسامهت يف عمليات التقييمـات القطريـة املوحـدة            

  .املتحدة للمساعدة اإلمنائية
. ومن املقرر أن تبـدأ الـدورة الثانيـة لالسـتعراض الـدوري الـشامل خـالل العـام املقبـل                      - ١٩
  .٢٠١١ستعراض أعمال اجمللس وطريقة عمله يف عام  ذلك ايوافقوس
  

  اإلجراءات اخلاصة  -جيم   
وقـد أسـفر   . اإلجراءات اخلاصة جزء أساسي من آليـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                - ٢٠

استعراض الوالية عـن متديـد مجيـع الواليـات املواضـيعية وإنـشاء واليـة جديـدة معنيـة بـاحلقوق                      
، ليــصل جممــوع الواليــات املتعلقــة بــاإلجراءات اخلاصــة إىل      ٢٠٠٩مــارس /الثقافيــة يف آذار

  .وُيدعى كثري منها بانتظام أيضا إىل إلقاء كلمة أمام اجلمعية العامة. والية ٣٩
حيث قدم القائمون عليهـا أكثـر مـن         . وقد أصبحت اإلجراءات اخلاصة أكثر وضوحا       - ٢١
لـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة         تقريـرا إىل جم    ١٩و  ) مـا بـني مواضـيعي وقطـري       ( تقريرا   ١٣٠
ونتيجـــة للـــدعوة املفتوحـــة الـــيت وجههـــا رئـــيس جملـــس حقـــوق اإلنـــسان إىل آليـــات . العامـــة
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اإلجــراءات اخلاصــة مــن خــالل جلنتــها التنــسيقية اختــذت ترتيبــات لتمثيــل املكلفــني بالواليــات  
  .بانتظام يف الدورات االستثنائية

ــتثنائية الثامنـــة، املع  - ٢٢ نيـــة جبمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، والـــدورة  ويف الـــدورة االسـ
االستثنائية التاسعة، املعنية بوضع حقوق اإلنـسان يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة، اختـذ اجمللـس         
قرارات أسند فيها إىل عدد من املكلفني بالواليات إعداد تقارير قُدِّمت إىل الدورة العاشـرة يف                

تثنائية العاشرة، اختذ اجمللس قـرارا يـدعو القـائمني علـى           وأثناء الدورة االس  . ٢٠٠٩مارس  /آذار
واجمللـس  . اإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية إىل النظـر يف أثـر األزمـات املاليـة واالقتـصادية العامليـة         

يدرك وجوب اختاذ إجراء مناسب لكفالة قيـام املكلفـني بالواليـات بأنـشطة إضـافية علـى حنـو                    
دي للخرباء الذي كلفهم بـه اجمللـس واجلمعيـة العامـة، مبـا يف      فعال دون اإلضرار بالعمل االعتيا  

  .ذلك توفري املوارد الضرورية ملثل هذا العمل اإلضايف
وبـدعم مـن   . وأصبح عقـد حلقـات نقـاش فنيـة مواضـيعية مسـة مميـزة أخـرى للمجلـس            - ٢٣

 مكتيب يشارك القائمون على اإلجراءات اخلاصة بـشكل ملمـوس، كخـرباء يف تلـك املناسـبات                
  .على حنو متزايد

ومنــذ بــدء االســتعراض الــدوري الــشامل، ظهــرت حتالفــات إجيابيــة بــني تلــك اآلليــة       - ٢٤
وأصبحت التوصيات الصادرة عنها وغريها من املعلومات تدرج بـشكل          . واإلجراءات اخلاصة 

وقــد وردت . منــتظم يف التقــارير اجملمعــة الــيت تعــدها مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 
ة إىل العديد منها خالل احلـوارات التفاعليـة مـع الـدول قيـد االسـتعراض، وأدرج بعـضها                 إشار

وقـد وجهـت شـيلي      . يف تقارير الدورات ووافقت عليها الدول قيد االستعراض بـصفة خاصـة           
  .وموناكو ومجهورية كوريا وزامبيا دعوات دائمة آلليات اإلجراءات اخلاصة

علقة باإلجراءات اخلاصة بالـدعم أيـضا يف تفاعلـهم مـع         وحيظى املكلفون بالواليات املت     - ٢٥
قــد يف واسترشــد املنتــدى االفتتــاحي املعــين بقــضايا األقليــات الــذي ُع. األخــرى آليــات اجمللــس
يف   بــاخلبري املــستقل املعــين بقــضايا األقليــات، الــذي قــّدم تقريــرا٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول

  .اضيعية بشأن األقليات وحق التعليم عن سلسلة من التوصيات املو٢٠٠٩مارس /آذار
وشارك املقرر اخلاص املعـين بالـشعوب األصـلية يف الـدورة األوىل آلليـة اخلـرباء املعنيـة                     - ٢٦

وبـصفتهم مـشاركني يف املنتـدى       . ٢٠٠٨أكتـوبر   /حبقوق الشعوب األصـلية، يف تـشرين األول       
املــستقل املعــين حبقــوق   ، تنــاول اخلــبري  ٢٠٠٨ســبتمرب /االجتمــاعي األول املعقــود يف أيلــول  

اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجيـة واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف                  
. الغذاء اإلطار املعياري للقضاء على الفقر والتفاعل بني الديون اخلارجية والفقـر وأزمـة الغـذاء           
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 بالواليــات يف مــسامهاهتم يف وتــدعم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان أيــضا املكلفــني  
  .العمل املواضيعي الذي تستحدثه اللجنة االستشارية أو متابعتهم له

واستمر مكتيب يف تيسري عملية اختيار مكلفني جدد بالواليات وإدمـاجهم مـن خـالل                 - ٢٧
دورات للمعلومــات، واجتماعــات إعالميــة وكمــا اســتمر يقــدم الــدعم للجنــة، الــيت تــنظم          

، مـن املقـرر     ٢٠٠٨ من املكلفني اجلدد بواليـات يف عـام          ٢٧وإضافة إىل   . يهيةالدورات التوج 
  .٢٠٠٩أن يضطلع مثانية مكلفني جدد بواليات مبهامهم يف عام 

ــاليب          - ٢٨ ــتيب بــدعم جهــود اخلــرباء، وتنــسيق أس ــن الــضروري أن يقــوم مك وأرى أن م
إلجـراءات اخلاصـة ومتابعـة      العمل، وتشجيع الدول على تنفيـذ التزاماهتـا بالتعـاون مـع آليـات ا              

ويف . توصياهتم؛ وتقدمي الدعم لعملية إجيـاد ُنهـج مـشتركة ومنـسقة ألوضـاع حقـوق اإلنـسان                 
الوقت نفسه، تواصل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان جهودها الرامية إىل االبتكـار مـن               

 ومـن املؤكـد   -صـة  أجل تعزيز التنسيق واالسـتخدام الفعـال للمـوارد املتعلقـة بـاإلجراءات اخلا      
أهنا ستتمكن من القيام بذلك على حنـو أكثـر فعاليـة إذا أزيلـت بـسرعة القيـود املفروضـة علـى                       

  .مواردها اخلاصة
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  الفصل الرابع
  اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان    

  التطورات اجلديدة  -ألف   
مجـاع، يف قرارهـا      باإل ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠اعتمدت اجلمعيـة العامـة يف         - ٢٩
، الربوتوكــول االختيــاري للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة ٦٣/١١٧

ــة ــه    . والثقافيـ ــُيفتح بـــاب التوقيـــع والتـــصديق عليـ ــاري، الـــذي سـ ــيح الربوتوكـــول االختيـ ويتـ
، تقــدمي التماســات ٢٠٠٩ســبتمرب /واالنــضمام إليــه يف احتفــال خــاص بــالتوقيع ُيقــام يف أيلــول

  . اللجنةردة إىلمنف
فربايـر  /قدت الدورة األوىل للجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف شـباط             وُع  - ٣٠

ووصــفت االتفاقيــة بأهنــا تــشكّل .  بــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان٢٠٠٩
وسيـضمن عمـل   . األشـخاص ذوي اإلعاقـة    اسـتحقاقات   يف طريقة النظر إىل     “ منوذجياحتوال  ”

ة يف إطــار األحكــام املبتكــرة مــن االتفاقيــة فــضال عــن بروتوكوهلــا االختيــاري بقــاء هــذا  اللجنــ
وقام املكتب أيضا بدور ريادي، باالشتراك مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية             . التحول النموذجي 

واالجتماعية، يف تنسيق خطة عمل مشتركة مـن أجـل تعزيـز ومحايـة حقـوق األشـخاص ذوي            
ق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باتفاقيـة حقـوق األشـخاص                 اإلعاقة علـى مـستوى فريـ      

  .ذوي اإلعاقة
مــايو، مارتــا ســانتوس بــاييس ممثلــة خاصــة جديــدة لــه / أيــار١وعـّين األمــني العــام، يف    - ٣١

ــالعنف ضــد األطفــال  ــالعنف ضــد    . معنيــة ب وســترأس الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين ب
  .األطفال وستلقى الدعم من مكتيب

  
  التقدم احملرز بشأن التنسيق بني أساليب عمل اهليئات املنشأة مبعاهدات  -باء   

واصلت اهليئات املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان العمـل معـا علـى تبـسيط أسـاليب                     - ٣٢
وتطالـب  . عملها والتنسيق فيما بينها، ومن مث تيسري الوصـول إليهـا، ورؤيتـها وزيـادة فعاليتـها                

نـــشأة مبعاهـــدات الـــدول األطـــراف باالمتثـــال للمبـــادئ التوجيهيـــة للوثيقـــة معظـــم اهليئـــات امل
األساسية املشتركة، وقد اعتمد معظمهـا مبـادئ توجيهيـة للتقـارير اخلاصـة مبعاهدتـه أو أحـرز                   

ويعتمــد معظــم اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات قائمــة      . تقــدما كــبريا حنــو صــياغة تلــك املبــادئ     
ــر(باملوضــوعات  ــة الطــرف اســتنادا إىل التقري ــوارد مــن الدول ــة الطــرف  )  ال وتقــدمها إىل الدول

إضـافة إىل ذلـك، اعُتمـدت       . للحصول علـى رد خطـي قبـل التحـاور مـع وفـد الدولـة الطـرف                 
إجــراءات لتــشجيع الــدول علــى إعــداد تقــارير أشــد تركيــزا وتقــدميها يف مواعيــد مناســبة،          
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عاملـة أو العقوبـة القاسـية       حدث بالنسبة التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب امل             كما
، عندما بدأت يف اعتمـاد قـوائم موضـوعات وإحالتـها            ٢٠٠٨الالإنسانية أو املهينة منذ عام       أو

ومــا زال االجتمــاع الــسنوي لرؤســاء اهليئــات   . إىل الــدول األطــراف قبــل أن تقــدم تقاريرهــا  
أسـاليب العمـل،    املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان يشكّل منتدى ملناقشة سبل تنسيق وتبـسيط            

بينما يتيح االجتماع املشترك بني اللجان، الذي ُيعقد اآلن مرتني سـنويا، فرصـة إضـافية للنظـر               
ونـاقش كـال االجتمـاعني متابعـة املالحظـات اخلتاميـة            . على حنـو متعمـق يف تلـك املوضـوعات         

 إجـراءات   للهيئات املنشأة مبعاهدات واآلراء املتخذة بشأن االلتماسات، وتقوم اهليئـات بوضـع           
وقــد أتاحــت تلــك اإلجــراءات إطــار عمــل لتــشجيع تنفيــذ التوصــيات بــني دورات    . للمتابعــة

اإلبــالغ، ومــن مث تعزيــز أثــر العمليــات الــيت تقــوم هبــا اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات علــى الــصعيد 
وقــد رّحبــت األطــراف الفاعلــة الوطنيــة بــإجراءات املتابعــة، مبــا يف ذلــك املؤســسات    . الــوطين
ة حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة، واسـتخدمتها أيـضا األمـم املتحـدة وغريهـا                  الوطني

وتشارك أفرقة األمم املتحدة القطرية على حنو متزايد يف عمـل         . من الكيانات احلكومية الدولية   
  .اهليئات املنشأة مبعاهدات، مبا يف ذلك املتابعة

  
  راملنع واإلنذار املبك  -جيم   

هليئــات املنــشأة مبعاهــدات علــى حنــو متزايــد هنجــا فعــاال يف التعامــل مــع  تتخــذ بعــض ا  - ٣٣
املواقف اليت تشهد انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، هبدف منع هـذه املواقـف مـن احلـدوث       

وقامت جلنة القضاء على التمييز العنصري على وجه اخلـصوص بوضـع إجـراءات       . أو التصاعد 
ك الــسريع مــن أجــل التــصدي لالنتــهاكات اخلطــرية  أخــرى خاصــة هبــا لإلنــذار املبكــر والتحــر 

للحقـــوق الـــيت تتمتـــع هبـــا اجلماعـــات العرقيـــة أو اإلثنيـــة يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل ومنـــع تلـــك    
وخالل العـام   . االنتهاكات، والتحذير من املواقف اليت تؤدي إىل عنف طائفي أو هتدد بوقوعه           

 على التمييـز العنـصري يف إطـار تلـك            دولة طرفا إىل اتفاقية القضاء     ١٤املاضي، ضمت اللجنة    
والحظت الدول األعضاء خالل مؤمتر ديربان االستعراضي مـع التقـدير إجـراءات         . اإلجراءات

  .اإلنذار املبكر والتحرك السريع اليت وضعتها اللجنة
 وألول مرة أيضا، ستقوم اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو                     - ٣٤

سية أو الالإنسانية أو املهينة بتقدمي تقريرها السنوي العـام إىل اجلمعيـة العامـة، الـذي                 العقوبة القا 
ويف إطـار واليتـها الوقائيـة       . يتضمن أهم النتـائج الـيت توصـلت إليهـا والتحـديات الـيت تواجههـا               

ويتطلـب مثـل    . القائمة على العمل امليداين، قامت اللجنة الفرعية بزيارة للمكـسيك وبـاراغواي           
 التحــرك امللمــوس مــن خــالل زيــارات قطريــة علــى وجــه اخلــصوص ألمــاكن االحتجــاز،    هــذا

  .كافية وتقدمي املساعدة واملشورة لآلليات الوقائية الوطنية، تعبئة موارد مالية إضافية
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 الفصل اخلامس
   القطريالصعيدعلى أعمال مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     

   القطري واإلقليمي الصعيدينعلىحقوق اإلنسان تواجد   -ألف   
ــة يتمثــل فوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  الرئيــسي مل اهلــدف ملــا كــان  - ٣٥  يف تقوي

 اسـتخدام   املفوضـية واصـلت فقـد    ومحايتـها علـى الـصعيد القطـري،          هـا حقوق اإلنـسان وتعزيز   
ني وطني الــنظرائهــاوار مــع مجيــع إقامــة حــ حتــت تــصرفها، مبــا يف ذلــك املتاحــةخمتلــف األدوات 

 املنظمات اإلقليميـة، ودعـم آليـات        ومعشراكات داخل منظومة األمم املتحدة      إقامة  ، و املعنيني
 ،حقـوق اإلنـسان    من أجل     امليداين تواجدها ومن خالل .  املتحدة التابعة لألمم حقوق اإلنسان   

  .كفاءة عاليةبأكثر وكل مباشر شب الوطنيني نظرائهاتعاون مع ال  من املفوضيةمتكنت
: يا ميــــدان تواجــــدا٥٥دعم تــــ، كانــــت املفوضــــية تــــدير و٢٠٠٩ هيوليــــ/يف متــــوزو  - ٣٦
 مكونـا مـن مكونـات      ١٧، و   )٤( القطـري  مكاتـب علـى الـصعيد      ١٠، و   )٣(ا إقليمي اتواجد ١١

 حلقـوق اإلنـسان     ا مستـشار  ١٧، و   )٥( املتحـدة  لألمـم حقوق اإلنسان يف بعثات الـسالم التابعـة         
 أنــه يف أعقــاب التوقيــع علــى اتفــاق يف  كــثريا ويــسعدين. )٦(مــع أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة 

__________ 
؛ )داكـار ( غرب أفريقيا    ؛)أديس أبابا (قيا  ؛ شرق أفري  )بريتوريا (أفريقياجنوب  : لـ اإلقليميةملفوضية  امكاتب    )٣(  

؛ )بـشكيك (، آسيا الوسـطى   )بريوت(؛ الشرق األوسط    )سوفا(؛ احمليط اهلادئ    )بانكوك(جنوب شرق آسيا    
ومكتـب االتـصال التـابع للمفوضـية ألمريكـا الالتينيـة           ) بنمـا سـييت   (البحـر الكـارييب     منطقـة   أمريكا الالتينية و  

اإلقليمـي حلقـوق   دون ألمـم املتحـدة   اباإلضـافة إىل ذلـك، هنـاك مركـز     ). غوسـانتيا (ومنطقة البحر الكارييب  
حقـوق  يف جمـال    التوثيـق   ولتـدريب   لمم املتحـدة    ألومركز ا ؛  )ياوندي(اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا      

  ).الدوحة(اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية 
 يف وتواجـدان مـستقالن   ، واملكـسيك ، وغواتيمـاال ، وكولومبيا،يا وبوليف، ونيبال، وكمبوديا، وأوغندا ،توغو  )٤(  

  .األراضي الفلسطينية احملتلة وكوسوفو
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                 ومكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي،             )٥(  

عثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة         بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد، ب               و،  طىالوس
العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف             وبعثة األمم املتحدة يف الـسودان،       والكونغو الدميقراطية،   

مكتب األمم املتحدة الـسياسي للـصومال،       ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون،         ودارفور،  
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء و ،مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا وتحدة يف كوت ديفوار،     عملية األمم امل  و

بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف    وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، و بيساو، -السالم يف غينيا   
بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            و ،بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق          و ، ليشيت -تيمور  
، حىت انتهاء والية البعثة األخـرية إثـر صـدور مقـرر جملـس األمـن           بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا     ، و هاييت

  .يونيه/ حزيران١٥ بعدم متديد والية البعثة بعد ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥املؤرخ يف 
ــا   )٦(   ــبحريات الكـــربى يف أفريقيـ ــة الـ ــورا، بورونـــدي (منطقـ ــدا،  )بوجومبـ ــا، وروانـ ــر، وكينيـ ــا، والنيجـ ، وغينيـ

 مقــدونيا ةمجهوريــووا، وألبانيــا، غ وســري النكــا، وإكــوادور، ونيكــارا ،وإندونيــسيا، وبــابوا غينيــا اجلديــدة 
 انتغطيـ (االحتـاد الروسـي، وصـربيا وجورجيـا         وطاجيكستان، ومجهوريـة مولـدوفا،       و اليوغوسالفية السابقة، 

  ).لقوقازمنطقة جنوب ا
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مركز األمم املتحـدة للتـدريب والتوثيـق يف جمـال حقـوق             افُتتح  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /األولكانون  
الـذي بـدأ     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٧يف   )٧( يف الدوحة  بيةاإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العر     

 املقبـل للمكتـب     االفتتاح ليت تلقى ترحيبا واسعا   ا ومن التطورات األخرى  . ميارس أعماله حاليا  
قـــرار ويعـــد . ٢٠٠٩أكتـــوبر /تـــشرين األولألوروبـــا يف بروكـــسل يف للمفوضـــية اإلقليمـــي 

 ا مـشجع  ٢٠١٠ هيونيـ /حزيـران تمديد واليـة املكتـب القطـري للمفوضـية حـىت            بحكومة نيبال   
  .ون يف الفترة االنتقالية احلرجة مبواصلة التعاوسيسمحللغاية 
قليمــي لــشمال أفريقيــا وجتديــد  اإلملفوضــية ا مفاوضــات بــشأن إنــشاء مكتــب  وجتــري  - ٣٧
بناءة مع حكومـة كمبوديـا،   الناقشات امل إىل  واستنادا. تفاق بشأن مكتب املفوضية يف أوغندا     اال

مكـتيب  كمـا يـضع   . اتفـاق بـشأن املكتـب القطـري للمفوضـية يف كمبوديـا      أرجو أن نوقع علـى    
  .قطري مع حكومة موريتانيا بشأن إنشاء مكتباجلارية املفاوضات  اللمسات األخرية على

  
  على االستجابة السريعةاملفوضية قدرة   - باء  

الواقـع   علـى أرض     الفـوري علـى التـصرف     حقوق اإلنسان   مفوضية  جيري تعزيز قدرة      - ٣٨
ــدهور امل حقــوق اإلنــسان أوضــاعواجهــة مل ــشاء وحــدة  ةت ــذ إن ــسريعة يف عــام  ا من الســتجابة ال

وحــدة االســتجابة الــسريعة أربــع بعثــات  دعمــت التقرير، بــخــالل الفتــرة املــشمولة و. ٢٠٠٦
ــا   ــاركت فيهـ ــدفوشـ ــات   هبـ ــاب األزمـ ــة يف أعقـ ــشورة الفنيـ ــدمي املـ ــسطس /يف آبو.  تقـ أغـ

ــول ــا ٢٠٠٨ســبتمرب /وأيل ــة، أوفــدت املفوضــية   /، يف ســياق األزمــة يف جورجي أوســيتيا اجلنوبي
 ةشتركاملـ  بعثة التقيـيم  شارك يف   ومم املتحدة القطري،    دعم فريق األ   ل مستشارا حلقوق اإلنسان  

، ٢٠٠٩مـارس   /إىل آذار  ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول  مـن   و.  تـسخينفايل  إىل توكـاال البني  
 أفريقيـا نـوب   جلقـوق اإلنـسان لتعزيـز قـدرة مكتبـها اإلقليمـي             حب معنياا   املفوضية موظف  أرسلت

يف أعقــاب العمليــات  و. زميبــابوييف معاملهــا تتكــشف بــدأت  الــيت علــى معاجلــة األوضــاع  
ــاين    ــاير/العــسكرية اإلســرائيلية ضــد غــزة يف كــانون الث مــن مكتــب   موظــف أُوفــد، ٢٠٠٩ ين

مايـة  احل جمموعـة  وتـرأس  الفلـسطينية احملتلـة،   ضفوضية يف األرامل مكتب إىلالستجابة السريعة  ا
قـوق اإلنـسان    حل املفوضية مستـشارا   أرسلت،  ٢٠٠٩ هيولي/يف متوز و. املشتركة بني الوكاالت  

هندوراس، بناء على طلب منـسقي األمـم املتحـدة املقـيمني، ملـساعدة فريـق األمـم املتحـدة                    إىل  
  .ألزمة السياسيةالنامجة عن االقطري يف التصدي لعواقب حقوق اإلنسان 

__________ 
لقيام بأنشطة التدريب والتوثيـق وفقـا   ا”والية  املركز مينح ، الذي٦٠/١٥٣أنشئ املركز وفقا لقرار اجلمعية        )٧(  

احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة وبراجمهـا،       جانب   ودعم هذه اجلهود داخل املنطقة من        ،للمعايري الدولية 
  .“احلكوميةواملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري 
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في أعقـاب   ف.  حقوق اإلنسان  جملسوواصلت املفوضية دعم تنفيذ قرارات ومقررات         - ٣٩
 وحـدة االسـتجابة الـسريعة       قـدمت ،  ٢٠٠٩ ينـاير / كانون الثاين  ١٢ يف   ٩/١-اعتماد القرار دإ  

 يف اجمللـس ستقلة اليت أنشأها رئـيس     املدولية  ال بعثة تقصي احلقائق   إىل   ا أولي ا وتقنيا تشغيليدعما  
للتحقيق يف مجيع انتهاكات قانون حقوق اإلنـسان الـدويل والقـانون            ” ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٣

مبا تكـون قـد ارتكبـت يف أي وقـت يف سـياق العمليـات العـسكرية الـيت          اإلنساين الدويل اليت ر   
كــانون  ١٨ إىل ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٢٧جــرت يف قطــاع غــزة خــالل الفتــرة مــن   

، عّينـت  يف وقـت الحـق  و. “ها أو بعـد خالهلـا،  أو ها،قبلكان ذلك   ، سواء   ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ستقلة املـ دوليـة  ال ستقدم بعثة تقـصي احلقـائق    و. ا لدعم البعثة يف تنفيذ واليته     سكرتريافوضية  امل

  .للمجلس الثانية عشرةتقريرها يف الدورة 
  

  )٨(قوق اإلنسانحلؤسسات الوطنية امل  -جيم   
يف ســياق تعزيــز نظــم احلمايــة الوطنيــة، واصــلت املفوضــية تقــدمي املــشورة إىل الــدول     - ٤٠

مــن تقــدمي املــشورة ا، مــسؤولياهتواملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان األعــضاء بــشأن إنــشاء 
 عمليـة اختيـار مفوضـني       إىل تيـسري  ،  اتؤسـس مثـل هـذه امل    نـشاء   إل وضع مشاريع قـوانني   بشأن  

ة للتعامـل مـع الـشكاوى الفرديـة      بيانـات حموسـب   وإنـشاء قواعـد   ،  بشكل أويل  همجدد أو تدريب  
لمؤســسات ليــة  جلنــة التنــسيق الدوللــدى العتمادهــا اتطلبــبإعــداد  املؤســسة الوطنيــة قيــام أو

فوضـــية تـــساعد امل،  تلـــكختلفـــةاملمـــن خـــالل أشـــكال الـــدعم و. الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان
 امتثاهلـا ملبـادئ بـاريس، ويف تعزيـز قـدرهتا علـى              كفالـة يف  املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان       

بالتعــاون مــع املكاتــب والتقرير، بــخــالل الفتــرة املــشمولة و.  احلمايــة األساســيةمــسائلمعاجلــة 
ــسان،   امل ــوق اإلن ــة حلق ــم املتحــدة   ويداني ــائي وإدارة    (شــركاء األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

للمؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، التابعــة والــشبكات اإلقليميــة ) عمليــات حفــظ الــسالم
  .)٩( بلدا٤١فوضية يف إنشاء أو تعزيز املؤسسات الوطنية يف املساعدت 

  

__________ 
  .A/HRC/10/55 و A/HRC/10/54انظر   )٨(  
، بـنغالديش ، البحـرين ، بـاالو ، باكـستان ، أوغندا، أوروغواي،  إندونيسيا،  إكوادور،  أفغانستان،  األردن،  إثيوبيا  )٩(  

، جيبـويت ، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   ، فريقيـا الوسـطى  أمجهورية ، تيمور الشرقية ،  توغو،  بوروندي،  بنما
، طاجيكـستان ،  شيلي،  سرياليون،  )جنوب السودان (السودان  ،  سري النكا ،  ساموا،  رواندا،   األخضر الرأس
، ماليزيـا ، مـايل ، ليـسوتو ، ليتوانيـا ، ليربيا، كمبوديا، الكامريون،  قريغيزستان،  الفلبني،   بيساو - غينيا،  العراق
  .نيبال، موريشيوس ،موريتانيا، منغوليا
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اجتماعـات اللجنـة الفرعيـة      إىل  م يف جمـال الـسكرتارية       وواصلت املفوضية تقـدمي الـدع       - ٤١
 ،٢٠٠٩ هيونيـ /حزيـران قامت، حـىت    اليت   ، الدولية التابعة للجنة التنسيق  املعنية بوثائق التفويض    

وخـالل عملـها يف هـذا       . ومنحتها الوضع ألـف    مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    ٦٦باستعراض  
ــني   امل ركــزت اجملــال، ــشراكات ب ــة ال ــى أمهي ــري   فوضــية عل ــة واملنظمــات غ   املؤســسات الوطني

 يفاملؤسـسات الوطنيـة     هـذه   كما دعمت وسهلت مشاركة     . احلكومية ومنظومة األمم املتحدة   
ودعمــت . آليــات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك االســتعراض الــدوري الــشامل 

ــع أحنــاء العــامل يف ســياق االحتفــا   أعمــالاملفوضــية  ــة يف مجي ــذكرى  املؤســسات الوطني الت بال
 إىل تـسليط الـضوء    اهلادفةنشطة  األفيما يتعلق ب  حلقوق اإلنسان   إلعالن العاملي   ل الستنيالسنوية  

ــى شــرعية االحتجــاز   ــة  عل ــوفري ظــروف الئق ــا واصــلت  .  وت ــاالت   املكم ــامج الزم فوضــية برن
 تبـادل املعـارف   لاملؤسـسات الوطنيـة     متيحـة الفرصـة للعـاملني يف        لمؤسسات الوطنية   لالدراسية  

  . املتحدةاألمم  يف حقوق اإلنساناملتعلقة ببلدهم واالطالع بشكل أكرب على منظومة
 هتـدف إىل  املفوضـية دراسـة استقـصائية للمؤسـسات الوطنيـة        أهنـت عالوة على ذلك،      - ٤٢

عمـل  ت ملنظومة األمم املتحدة ككل أن       حيث ميكن حتديد االحتياجات واجملاالت ذات األولوية      
  .)١٠(املؤسساتهذه ة وفعالية معا لتعزيز استقاللي

  
  قليمية واملنظمات احلكوميةالتعاون مع املنظمات اإل  -دال   

 تعزيــز وتقويــة التعــاون بــني مكــتيب واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة    يعتــرب  - ٤٣
 تحقيــق تطلعــات حقــوق اإلنــسانل اأساســي، الدوليــة علــى أســاس التكامــل واالحتــرام املتبــادل 

  .جلميع الناس
ــي     ف  - ٤٤ ــع االحتــاد األفريق ــاون م ــز التع ــا، مت تعزي ــي أفريقي ــع  وخاصــة -ف ــوق  م ــة حق جلن

ــاه الطفـــل   ،الـــشعوبواإلنـــسان  ــة حلقـــوق ورفـ ــة األفريقيـ ــة  - واللجنـ ــع اجلماعـ ــذلك مـ  وكـ
من خـالل مكتـب     و. اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا    و أفريقيا،االقتصادية لدول غرب    

املـشترك بـني   بنـاء القـدرات   العـشري ل ربنـامج  اليقيـا، ومتـشيا مـع    املفوضـية اإلقليمـي لـشرق أفر   
 اسـتراتيجية   علـى وضـع   االحتاد األفريقي معا    وفوضية  تعمل امل االحتاد األفريقي،   و املتحدة   األمم

مكتـب املفوضـية    اصـل   يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، و         و. شاملة حلقوق اإلنسان يف أفريقيـا     
رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا الراميـة إىل             دعم جهود   ) كوكبان(اإلقليمي جلنوب شرق آسيا     

. ٢٠٠٧ نـوفمرب / يف تـشرين الثـاين     الـذي أقـر    الرابطـة إنشاء هيئـة حلقـوق اإلنـسان وفقـا مليثـاق            
 يف ية اهليئــة املــستقبلاختــصاصات هــذه الــذين يــضعونأعــضاء الفريــق الرفيــع املــستوى وشــارك 

__________ 
  .www.nhri.net: احة على املوقعالدراسة االستقصائية مت   )١٠(  
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ــسان     ــف يف ني ــه املفوضــية يف جني ــؤمتر صــحفي عقدت ــل أ/م ــنظم   ٢٠٠٩بري ــن ال ــع خــرباء م  م
يف أوروبـا، واصــلت املفوضـية تعزيـز تعاوهنـا مـع جملــس      و. اإلقليميـة األخـرى حلقـوق اإلنـسان    

د املفوضــية وتــّو.  العمــلصــعيدأوروبــا ومؤســساهتا مــن خــالل عقــد اجتماعــات ســنوية علــى   
 أوروبـا،   مـات إقليميـة أخـرى يف      نظمب فيمـا يتعلـق   ستكشاف إمكانية توسيع نطاق هـذا النـهج         ا
.  للحقـوق األساسـية     األورويب  االحتـاد   ووكالـة  ،يف ذلك منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا           مبا

قـد دعـي مكـتيب      ، و ا إجيابي امنظمة املؤمتر اإلسالمي تطور   الذي تبديه   االهتمام املتزايد   كما يعد   
ع الــوزاري الجتمــاالــسادسة والــثالثني ل  الــدورة بيــان يفإىل إلقــاء ، وألول مــرةهــذا العــاميف 

تعاون يف إنشاء هيئة مستقلة حلقـوق اإلنـسان         ييف دمشق، و  قد  الذي عُ ملنظمة املؤمتر اإلسالمي    
  .منظمة املؤمتر اإلسالمييف 
عة بني املفوضـية واملنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة يف عـام      خارطة الطريق املوقّ  وستنتهي    - ٤٥

  . هذا التعاونُيجددأتوقع أن إين و.  أنشطة مواضيعية بنجاحبعد تنفيذ هذا العام ٢٠٠٧
ــة بــشأن الترتيبــات  العمــل ال حلقــةيف أعقــاب و  - ٤٦ ــة حقــوق  اإلقليميــةدولي ــز ومحاي  لتعزي

قـدم مـن األمـني      املتقريـر   ال، و ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    يف جنيف، يف  اليت عقدت   اإلنسان  
 والــدروس وضــع أفــضل املمارســات  لفوضــية جهــة تنــسيق   امل، عينــت )A/HRC/11/3(العــام 

  .نساناملستفادة بني اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإل
  

  البعثات القطرية  -هاء   
 الـصعيد  مـع احلكومـات واجملتمـع املـدين علـى            الـيت أقمتـها    ةاملباشرأن العالقات   وأرى    - ٤٧

 املتعلقــة بعــض الــشواغل وإثــارةأفــضل، األوضــاع علــى حنــو  فهــم بغيــة األمهيــة بالغــةالقطــري 
 قمـت منـذ بدايـة واليـيت،       و.  اإلنسان، ومناقشة املسائل املتعلقة حبقـوق اإلنـسان العامليـة          قوقحب

يرلنــدا الــشمالية، ألربيطانيــا العظمــى وببعثــات إىل أملانيــا وكولومبيــا وهــاييت واململكــة املتحــدة  
اد الحتـ ل تهاالسويد يف سـياق رئاسـ     باإلضافة إىل   ثيوبيا ونيبال واهلند وهولندا     إوجنوب أفريقيا و  

كمـا سـافرت إىل قطـر لتدشـني مركـز األمـم       . سويسرا بوصفها البلـد املـضيف  إىل  األورويب، و 
يف و. املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنـسان جلنـوب غـرب آسـيا واملنطقـة العربيـة                 

  .لجمعية العادية لالحتاد األفريقيل  الدورة الثانية عشرة، حضرت٢٠٠٩أوائل عام 
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 سادسالفصل ال
 املواضيعية اجملاالت    

 التمييز وعدم املساواة  - ألف  
ــ ال - ٤٨  يتــصل ومــا األجانــب، وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية ضــد الكفــاح زالي

 رئيــسيةمبثابــة أولويــات  ربــان،يد عمــل وبرنــامج إلعــالن الفعــال والتنفيــذ تعــصب، مــن بــذلك
 اجلـزء  يـرتبط  ،خصـصة هلـذه القـضايا     امل الوحـدة  بـه  تقوم الذي العمل على وعالوة. للمفوضية
 فعلـى  .التمييـز  وعـدم  املـساواة  مبـسألة  مباشـر  غـري  أو مباشـرا  ارتباطـا  املفوضية عمل من األكرب
ــال، ســبيل ــيت تقــوم هبــا يف جمــاالت     املث ــصادية احلقــوقتتــضمن األعمــال ال ــة االقت  واالجتماعي

 واملبـادرات  اإليـدز، /البـشرية  اعةاملن نقص وفريوس اإلنسان حبقوق املتعلقة واألنشطة والثقافية،
 .التمييز مكافحة على تساعد اليت العناصر من اعدد األصليني والسكان باألقليات املتعلقة

 ويـوفر  ربـان، يد عمـل  وبرنـامج  إعـالن  علـى  التأكيـد  ربان االستعراضـي   دي مؤمتر ويعيد - ٤٩
 مـن  بـه  تقـوم  مـا  يـز تعز هبـدف  ،اسـتراتيجيتها  تكييـف  يف إليـه  تـستند  جديـدا  أساسـا  للمفوضية

 املنـشأة  لآلليـات  والتنظيمـي  الفين دعمها تقدمي املفوضية وتواصل .العنصرية آفة ملكافحة عمل
 بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  والتمييـز  العنصرية ملكافحة العاملي املؤمتر متابعة إطار يف
 وبرنـامج  إلعـالن  الفعلـي  بالتنفيـذ  املعـين  الـدويل  احلكـومي  العامـل  الفريـق : وهـي  تعـصب،  من
 وفريـق  أفريقـي،  أصـل  مـن  املنحـدرين  باألشـخاص  املعـين  العامـل  اخلـرباء  وفريـق  ربـان، يد عمل
 أيـضا  املفوضـية  وتقـدم  .ربـان يد عمـل  وبرنـامج  إعـالن  بتنفيـذ  املعـين  املـستقلني  البارزين اخلرباء
 .التكميلية املعايري وضع بشأن اإلنسان حقوق جمللس التابعة املخصصة للجنة الدعم

 منـه   صلسـيما مـا يتـ      وقد كان اخلط الفاصل بني حرية التعـبري وخطـاب الكراهيـة، ال             - ٥٠
وللمـسامهة يف هـذه      .باملسائل الدينية، موضوع نقاش على املـستوى الـدويل يف الفتـرة األخـرية             

املناقــشة، نظمــت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان اجتماعــا للخــرباء يف شــهر تــشرين  
 تنــاول موضــوع حريــة التعــبري يف ســياق دعــوات الكراهيــة الدينيــة الــيت   ٢٠٠٨أكتــوبر /األول

 مـشارك  ٢٠٠ومجعـت احللقـة الدراسـية قرابـة      .تشكل حترضا علـى التمييـز والعـداء أو العنـف    
 مــن العهــد الــدويل ٢٠  و١٩ بــني املــادتني صالتتدارســوا خالهلــا مــسائل متــشعبة تتعلــق بالــ 

 يف تقريري املقـدم إىل جملـس   صبةويرد حمتوى املناقشات اخل .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ).A/HRC/10/31/Add.3(حقوق اإلنسان 
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 لأللفية اإلمنائية واألهداف الفقر من واحلد التنمية  - باء  
 وغـري  خطـري  تأثري هلا وسيكون البلدان، مجيع يف واالقتصادية املالية األزمة تؤثر سوف - ٥١

 مــن واحــدا تــشكل األزمــات هــذه أن مــن القلــق يــساورين إذو . الــسكانأفقــر علــى متناســب
 بطلـب  وعمـال  العـامل،  أحنـاء  مجيـع  يف اإلنـسان  حقـوق  بإعمـال  تتـربص  الـيت  التهديـدات  أخطر
 األزمـة  بـشأن  املـستوى  الرفيـع  العامـة  اجلمعيـة  مـؤمتر  يف شـاركت  فقـد  اإلنسان، حقوق جملس
 تــساهم ذلــك، علــى وعــالوة. ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران شــهر يف عقــد الــذي واالقتــصادية املاليــة

 الرؤسـاء  جملـس  خـالل  مـن  امليـدان  هـذا  يف املنظومـة  نطـاق  على جهود من يبذل فيما املفوضية
 بتـوفري  املتعلقـة  املبـادرة  بينـها  مـن  شـىت  مبـادرات  خـالل  مـن  وذلـك  بالتنـسيق،  املعين التنفيذيني

 .األخرى بادراتامل يف اإلنسان حقوق إدماج وكفالة ألرضية االجتماعيةل مايةاحل

 اإلنـسان  حقـوق  إدمـاج  إىل الراميـة  اجلهـود  لدعم متزايدا اهتماما املفوضية أولت وقد  - ٥٢
 البلــدان تقودهــا الــيت الفقـر  مــن احلــد اســتراتيجيات سـياق  يف ســيما ال الوطنيــة، الـسياسات  يف

 القمـة  مـؤمتر  يف األعـضاء  الدول  به تما التزم و يتماشى مبا لأللفية، اإلمنائية الوطنية واألهداف
  .٢٠٠٥ لعام العاملي
 منظمـة  مـع  بالتعاون املفوضية، نظمت ،“العمل أجل من حوارات” مبادرة إطار ويف  - ٥٣

 جنــوب جوهانــسربغ، يف أقيمــا إقليمــيني حــوارين آخــرين، وشــركاء للطفولــة املتحــدة األمــم
 علـى  ،٢٠٠٨ أكتـوبر /األول وتـشرين  سـبتمرب /أيلـول  شـهري  يف تايلنـد،  بـانكوك،  ويف أفريقيا
 شـركاء  إىل باإلضـافة  اإلنـسان،  وحقـوق  التنميـة  جمـايل  يف تعمـل  وطنيـة  أطرافـا  وضـّما  التوايل،
 يف اإلنـــسان حقـــوق لـــدمج املبذولـــة بـــاجلهود املتعلقـــة اخلـــربات لتبـــادل وإقليمـــيني، دولـــيني

ــسياسات ــة ال ــى العام ــستويني عل ــي امل ــوطين، اإلقليم ــك وال ــد هبــدف وذل ــم حتدي ــرات أه  الثغ
  .اجلهود تلك من املزيد لبذل الالزمة اءاتواإلجر
 املبـادئ  مـشروع  لبلـورة  املبذولـة  اجلهـود  املفوضـية  دعمت الفقر، من احلد ميدان ويف  - ٥٤

 لتعزيـز  السابقة الفرعية اللجنة أصال أعدهتا اليت املدقع، والفقر اإلنسان حقوق بشأن التوجيهية
 نظمـت  اإلنـسان،  حقـوق  جملـس  لـب ط علـى  ء وبنـا  .٢٠٠٧ عـام  يف اإلنـسان  حقـوق  ومحاية

 احللقــة فيهــا مبــا املــصلحة، أصــحاب وســائر األعــضاء الــدول مــع مــشاورات جولــة املفوضــية
 ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٨ و ٢٧ يف املعقودة التوجيهية املبادئ مشروع بشأن الدراسية

 املـستقل  برياخلـ  تكليـف ب اجمللـس  وأوصـت  التوجيهيـة،  املبـادئ  قيمـة  علـى  التأكيد أعادت اليتو
 وانعكـست  .التوجيهيـة  املبـادئ  ملـشروع  مراجعـة  بـإجراء  املـدقع  والفقـر  اإلنـسان  حبقوق املعين
اليت ميكـن أن تفـضي       السبل عن) A/HRC/11/32 (اجمللس إىل تقريري يف املشاورات هذه نتائج

 بـه  تقـوم  فيمـا  اإلنـسان  حقـوق  إلدمـاج  جهودنـا  نواصـل  وحنـن  .التوجيهية للمبادئإىل اعتماد 
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 خـالل  مـن  وذلـك  الفقـر،  مـن  واحلـد  التنميـة  حتقيـق  بغيـة  نطاق أوسعمن أعمال على     املنظومة
 وأفرقـة  املقـيمني،  املنـسقني  ونظـام  ،٢ اإلجـراء  وبرنـامج  اإلمنائيـة،  املتحدة األمم جملموعة دعمنا
 .العامل أحناء مجيع يف القطرية املتحدة األمم

  
  الثقافيةو واالجتماعية االقتصادية احلقوق  - جيم  

 تعزيـز  حنـو  مـة ها خطـوة اختذت اجلمعية العامة     ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ يف  - ٥٥
ــة ــا املقاضــاة أهلي ــق فيم ــاحلقوق يتعل ــصادية ب ــة االقت ــة، واالجتماعي ــك  والثقافي ــوذل  اباعتماده

 واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل بالعهــد امللحــق االختيــاري الربوتوكــول
 مواضــيعي دعمالــيت حظيــت بــ اجلديــد، الــصك هــذا نأبــش املفاوضــات جنــاح ويعــد .والثقافيــة
 وضــح وي. الدوليــة اإلنــسان حقــوق تطــوير ميــدان  يف ايــحقيق إجنــازا املفوضــية، مــن وتقــين

 ســبل إىل الوصــول وأمهيــة ،القيمــة يف اإلنــسان حقــوق مجيــع تــساوي االختيــاري الربوتوكــول
ــصاف ــة االنتـ ــال يف القانونيـ ــهاكها حـ ــحت. انتـ ــدعوة وأضـ ــصديق الـ ــى للتـ ــول علـ  الربوتوكـ
 االقتـصادية  احلقـوق  ومحايـة  لتعزيـز  جهـود  مـن  املفوضـية  تبذلـه  فيمـا  أساسـيا  مكونا االختياري

  .ةامليداني اكياناهت عرب ذلك يف مبا والثقافية، واالجتماعية
 جمــال يف ،واء علــى الــسامليــدان ويف املقــر يف اخلاصــة، خربهتــا بنــاء املفوضــية وواصــلت  - ٥٦

 الـدعوة  أنـشطة بو قيادهتـا  مبـستوى  االرتقـاء  هبـدف  والثقافيـة،  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقوق
 مـن  واألدوات، واملنـشورات  املواضـيعية  التقـارير  من عدد وساهم. امليدان هذا يف هبا تقوم اليت
 املتحــدة، األمــم منظومــة مــن الــشركاء فهــم تعزيــز يف امليدانيــة، املكاتــب مــا صــدر عــن بينــها

 هــذه ملفــاهيم املــدين اجملتمــع ومنظمــات اإلنــسان، حلقــوق الوطنيــة واملؤســسات واحلكومــات،
 بــشأن طرحهــا يكثــر الــيت األســئلة عــن وقــائع صــحائف املنــشورات تلــك وتــضمنت. احلقــوق
 توجيهيــة مــذكرة إىل باإلضــافة الــصحة، يف واحلــق والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق
 للتـصدي  املنظومـة  نطـاق  علـى  املتخـذة  التدابري يف الغذاء يف احلق إدماج عن يدانينيامل للعاملني
يف  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  إىل املقدم السنوي يتقرير عاجل وقد. العاملية الغذاء ألزمة
 االقتـصادية  احلقـوق  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  قيـاس  وأسـاليب  طرائـق  )E/2009/90( ٢٠٠٩عام  

ــةواالجتماع ــة ي ــة تتعلــق عمليــات تــشمل متنوعــة، رصــد عمليــات خــالل مــن والثقافي  بامليزاني
  .العامة والسياسات

 يف واحلــق الغــذاء يف بــاحلق التمتــع علــى تبعــات العامليــة الغــذاء أزمــة عــن تترتــب وال  - ٥٧
. اإلنـسان  حقـوق  سائر إعمال على املدى بعيدة نتائج أيضا هلا بل فحسب، اجلوع من التحرر
 العامليـة،  الغذاء ألزمة التصدي تدابري يف اإلنسان حقوق منظور إدماج إىل املفوضية دعت وقد
 بأزمـة  واملعنيـة  العام منيلأل التابعة املستوى الرفيعة العمل فرقة بينها من عدة، تآليا خالل من
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 املـسائل  بـني  ومـن  .٢٠٠٩ فربايـر /شـباط  شـهر  يف املفوضـية  إليهـا  انـضمت  اليت العاملية، الغذاء
 جهـات  جانـب  مـن  واسـع  نطاق على األراضي واستئجار حيازة زيادة الغذاء أزمة عن ناشئةال

 والتـدابري  املبـادئ  تطبيـق  وينبغـي . “األراضـي  اقتنـاص ” باسـم  تعـرف  ظاهرة وهي وطنية، عرب
 وخباصــة االســتثمارات، مــن الــسكان اســتفادة يكفــل حنــو علــى اإلنــسان حقــوق علــى القائمــة
  .ضعفافئاهتم  أكثر
 مـن  ومحايتها والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تعزيز إلعمال هامة حماولة ويف  - ٥٨

 الدوليــة العمــل منظمــة مــع املؤســسية عالقاهتــا تقويــة إىل املفوضــية ســعت الــشراكات، خــالل
 مـع  تعاوهنـا  وواصـلت  والثقافـة،  والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمة العاملية الصحة ومنظمة
 التابعــة املــستوى الرفيعــة العمــل فرقــة أعــضاء وســائر والزراعــة لألغذيــة املتحــدة ماألمــ منظمــة
  .العام لألمني

  
  واألقليات األصلية الشعوب  - دال  

 حقـوق  نأبـش  املتحـدة  األمـم  إعالن ذوتنفي األصلية بالشعوب املتعلقة قضاياال تزال ال  - ٥٩
 وقـد . اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  أولويـات  قائمة على مدرجة األصلية الشعوب
 بالــشعوب املعــين الوكــاالت بــني املــشترك الــدعم فريــق يف نــشطة مــسامهة املفوضــية ســامهت
 وضــعتها الــيت األصــلية شعوببقــضايا الــ املتعلقـة  التوجيهيــة املبــادئ نــشر يف وخباصــة األصـلية، 
 األصــلية شعوبالــ قــضايا بــشأن التــدريب املفوضــية وفــرتو. اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة
  .للمفوضية التابعة امليدانية وللكيانات القطرية املتحدة األمم ألفرقة
 مــن عــدة، بوســائل األصــلية الــشعوب صــفوف يف القــدرات بنــاء املفوضــية وواصــلت  - ٦٠
 عنـصر  املفوضـية  وعـززت . لغـات  بـأربع  يتـوفر  الـذي  األصلية للشعوب الزماالت برنامج بينها
 مــع وطنيــة زمالــة مــنح تقــدمي خــالل مــن ةتابعــأعمــال امل ودعمــت جالربنــام مــن الروســية اللغــة

  .الالتينية وأمريكا أفريقيا يف املوجودة كياناهتا
 األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر مساعدة إىل وباإلضافة  - ٦١

. األصــلية وبالــشع حبقــوق املعنيــة اجلديــدة اخلــرباء آليــة املفوضــية دعمــت األصــلية، للــشعوب
ــر ــهاء وإث ــدورة انت ــة ال ــة، االفتتاحي ــل حلقــة املفوضــية نظمــت لآللي ــة عم ــسامهة جامع  يف للم

 إىل ســتقدم والــيت التعلــيم، يف األصــلية الــشعوب حــق بــشأن اخلــرباء آليــة جتريهــا الــيت الدراســة
  .اإلنسان حقوق جملس
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ــذو  - ٦٢ ــة املكتــب نف ــشطة مــن جمموع ــال األن ــهوض ةقطري ــشعوب حبقــوق للن  األصــلية، ال
 الــشعوب وحقــوق االســتخراجية، الــصناعات منــها مبــسائل املتعلــق املواضــيعي عملــه وواصــل
  .املعزولة األصلية

ــزال وال  - ٦٣ ــة ت ــسبة أساســيا موضــوعا األقليــات محاي ــوىلقــد و. للمفوضــية بالن ــامج ت  برن
 الـذين  األقليـات  ممثلـي  لـدى  الـدعوة  مهـارات  بنـاء  املفوضـية  لـدى  باألقليـات  اخلاص الزماالت

 الربنـامج  وأقيم. احمللي املستوى على األقليات حبقوق للنهوض واقعية مببادرات ذلك بعد قاموا
. أوروبـا  جملـس  هـو  جديـد  وشـريك  املتحـدة  األمـم منظومـة    وكاالت من جمموعة مع بالتعاون
 بـني  املـشترك  الفريـق  قيادهتـا  خـالل  من أيضا الوكاالت بني التعاون عالقات املفوضية وعززت

  .باألقليات املعين وكاالتال
 املـستقل  اخلـبري  مـع  بالتـشارك  يـنظم  الـذي  األقليـات،  بقضايا املعين املنتدى أصبح وقد  - ٦٤

 عــن وصــدر. األقليــات حقــوق بــشأن املواضــيعية للمناقــشات حمفــال األقليــات، بقــضايا املعــين
 علــى ٢٠٠٩ عــام يف املنتــدى وســيعكف التعلــيم، يف احلــق بــشأن توصــيات االفتتاحيــة اجللــسة

علـى   عملـها  نطـاق  املفوضـية  ووسـعت  .الفاعلـة  السياسية واملشاركة األقليات موضوع سةراد
 املـؤمتر  سـياق  يف املـسألة  هـذه  علـى  الـضوء  فـسلطت  واألقليـات،  النظـام  على احملافظة موضوع
  .إقليمية عمل حلقات تنظيم خالل من السليمة لممارساتل عمج عملية وبدأت
 املــشاريع مــن جمموعــة القطــري املــستوى علــى املفوضــية بــه تقــوم الــذي العمــل ومشــل  - ٦٥

. وبــريو وإكــوادور بوليفيــا يف أفريقــي أصــل مــن حــدريننللم مــشاريع بينــها مــن الواقعيــة،
 خــالل مــن أيــضا العــاملي املــستوى علــى األقليــات بقــضايا التوعيــة أنــشطة املفوضــية وواصــلت
  .األقليات حقوق عن منتظمة إخبارية رسالة إصدار

  
  قضايا اهلجرة واالجتار  -هاء   

كانت حقوق اإلنسان للمهاجرين أحد املواضيع اليت نشأت بوصفها أولوية يف حـوار               - ٦٦
وقــد ســعيُت إىل تعزيــز هنــج يف .  وكــذلك يف ســياق األزمــة االقتــصادية العامليــة،متابعـة ديربــان 

 صـميم نـسان يف    قضايا اهلجرة يقوم على حقوق اإلنسان، عـن طريـق وضـع معـايري حقـوق اإل                
ايـة  اعتبارات اهلجـرة، واالسـتفادة مـن اآلليـات القائمـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان مـن أجـل مح                      

  .حقوق اإلنسان للمهاجرين
 املستوى القطري، بالتوعية بـشأن انتـهاكات حقـوق          مبا يف ذلك على   وقد قام مكتيب،      - ٦٧

لـى احلقـوق    عصول  رية؛ واحلـ  اإلنسان للمهاجرين، واليت تتعلق بالتمييز وكره األجانب والعنص       
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ألزمـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وجترمي املهـاجرين غـري النظـاميني واحتجـازهم؛ وأثـر ا              
  .االقتصادية على املهاجرين

قـوق اإلنـسان بنـشاط مـن خـالل الفريـق العـاملي              حل  األمم املتحدة  وقد سعت مفوضية    - ٦٨
علــى حقــوق اإلنــسان يف قــضايا اهلجــرة يف إطــار املعــين بــاهلجرة إىل تعزيــز وتعمــيم هنــج يقــوم 

مـشترك عـن اهلجـرة    منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريـق املـسامهة يف إصـدار منـشور      
ــسان  ــوق اإلن ــام   . وحق ــب يف ع ــاش عــن اهلجــرة    ٢٠٠٩وشــارك املكت ــة نق ــضافة حلق  يف است

ــع      ــاون م ــة، بالتع ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــز واحلق ــة   والتميي ــة العمــل الدولي منظم
، كمـا شـارك بنـشاط يف        ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         واملنظمة الدولية للـهجرة     

ونظمـت  . أفرقة اللجنة التنفيذية للمنظمـة الدوليـة للـهجرة بـشأن حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                
 اجتماعـــا للخـــرباء عـــن األطفـــال واهلجـــرة بالتعـــاون مـــع حكومـــة  ٢٠٠٨املفوضـــية يف عـــام 

علقـة باحتجـاز املهـاجرين    ملكسيك، وقامت حبملة إعالمية أبرزت شواغل حقـوق اإلنـسان املت          ا
  .“أسبوع الكرامة والعدالة للمحتجزين”كجزء من 

 االجتـار   معاجلـة طريقـة   ل بالنـسبة وسامهت املفوضية يف الترويج لنهج قائم على احلقوق           - ٦٩
وقـد متثـل ذلـك يف عـدد مـن           . لفعالـة حمـور االسـتجابة ا    جـر بـه      الشخص املت  جاعلة من بالبشر،  

اجلهود يف جمال الدعوة اضطلع هبا املكتب خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ومـن بينـها حـوار                     
ات مجاعية إلهنـاء    اختاذ إجراء ” عن موضوع    ٢٠٠٩مايو  /امة يف أيار  تفاعلي أجرته اجلمعية الع   

ــار بالبــشر اال  تــستخدمها الــدول   وقــد وضــعت املفوضــية جمموعــة مــن األدوات لكــي      . “جت
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وهيئــات حقــوق اإلنــسان واملنظمــات غــري احلكوميــة واألفــراد     

وعلى سبيل املثـال،    . لتعزيز حتقيق اهلدف املتمثل يف منع االجتار بالبشر ومحاية حقوق الضحايا          
ــق تقــوم املفوضــية ب  ــادئ ال   إعــداد تعلي ــادئ واملب ــسياسات املب ــل ل ــانوين شــامل وحتلي ــة  ق توجيهي

يـضا يف    عضو أ  ومفوضية حقوق اإلنسان  . املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر    واملوصى هبا   
اللجنة التوجيهية للمبادرة العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االجتار بالبشر، وقد اضـطلعت بوضـع              

ــا إىل جنــب مــع الــشركاء اآلخــرين      يف بــرامج مــشتركة بــشأن االجتــار يف منــاطق خمتلفــة، جنب
 ألعـــضاء لفريـــق ٢٠٠٩مـــارس عـــام /وعقـــدت املفوضـــية اجتماعـــا يف آذار. املبـــادرة العامليـــة

وهو فريق تنسقه املفوضـية     االتصال احلكومي الدويل املعين باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين،         
، ويضم وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات            ٢٠٠٩ منذ عام 
  .العاملة يف جمال االجتار بالبشر، الدولية
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  سيادة القانون والدميقراطية  -واو   
واصل مكتيب برامج احلماية والتمكني اليت يضطلع هبا من أجـل تيـسري العدالـة وتعزيـز                   - ٧٠

الوصــول إليهــا، وضــمان مواءمــة التــشريعات واإلجــراءات احملليــة مــع القــانون الــدويل حلقــوق   
ضية مـشاركتها مـع الـنظم القانونيـة الوطنيـة واهليئـات القـضائية،        ولذلك تواصل املفو  . اإلنسان

. الـيت تعقـد يف البلـدان      وتقدمي الدعم إليها، مبا يف ذلك من خالل التدريب واحللقات الدراسية            
وأحد األمثلة على ذلك هو مشاورات اخلـرباء بـشأن نظـم العدالـة لـدى الـسكان األصـليني يف                     

ا، ملعاجلــة اجلوانــب القانونيــة لــنظم العدالــة التقليديــة، ومــدى   األمــريكتني وأســتراليا ونيوزيلنــد 
 وتـساعد املفوضـية أيـضا الـشركاء يف          .حقـوق اإلنـسان الدوليـة ومعايريهـا       توافقها مـع مبـادئ      

اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت علـى االشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                      
 أعــدتوقــد . ين بــسيادة القــانون والتــابع جملموعــة احلمايــة رئاســة الفريــق العامــل الفرعــي املعــ 

مشروعا بشأن الوصول إىل العدالة للمشردين داخليا، وورقة مفاهيمية بـشأن محايـة املنظمـات             
 مـع إدارة عمليـات حفـظ        باملثل، ، وواصلت العمل  .غري احلكومية يف حاالت الطوارئ املعقدة     

  .ناألمم املتحدة بشأن مؤشرات سيادة القانوالسالم يف املشروع املشترك الذي تضطلع به 
وتـضطلع املفوضـية بـدور قيـادي يف وضـع املنهجيـة وأدوات التوجيـه يف جمـال العدالـة            - ٧١

االنتقالية، وتنفيذ أنشطة بناء القـدرات بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة                  
العدالـة االنتقاليـة، الـيت تتنـاول قـضايا           ونشرت املفوضـية اجملموعـة الثالثـة مـن أدوات            .األخرى

  .العفو واملشاورات الوطنية
وواصل مكتيب أيضا تعزيز هياكـل املـساءلة، لـضمان أال متـر انتـهاكات قـانون حقـوق               - ٧٢
ــة إجــراء حتقيقــات   . دون عقــابنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل  اإل وقــد شــددُت علــى أمهي

 يف إطـار     لـذلك  مثـاال ونـسان والقـانون اإلنـساين،       مستقلة وموثوق هبا يف انتهاكات حقـوق اإل       
  .سري النكا وغزة

ــة        - ٧٣ ــة واملعاقب ــادة اجلماعي ــع جرميــة اإلب ــة من ــستني التفاقي ــسنوية ال واحتفــاال بالــذكرى ال
ــاين    ــا، نظمــت املفوضــية يف كــانون الث ــاير /عليه ــادة    ٢٠٠٩ين ــع اإلب ــشأن من ــة دراســية ب  حلق

  .ت وقائيةاجلماعية، كمسامهة يف وضع استراتيجيا
كما شجع مكتيب قيام األفرقة امليدانية بالرصـد املنـهجي للنظـام القـانوين، مبـا يف ذلـك                     - ٧٤

 حلقـة   ٢٠٠٨ديـسمرب   /ونظمـت املفوضـية يف كـانون األول       .  بعثـات الـسالم    يفالفرق املندجمة   
  .عمل للخرباء يف جنيف لتقييم التجارب والدروس املستفادة يف هذا الصدد
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 حقــوق ضــحايا العنــف اجلنــسي، مــن أجــل ذلــك، واصــل مكــتيب الــدعوة وإضــافة إىل  - ٧٥
. ومــن ســبل ذلــك إجــراء تقيــيم لآلليــات القائمــة لوســائل االنتــصاف واجلــرب هلــؤالء الــضحايا   

وحتقيقـــا هلـــذه الغايـــة، تعكـــف املفوضـــية علـــى وضـــع مبـــادرة رائـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو   
 مـن    خـالل حتويـل وصـمة العنـف اجلنـسي           الفكرة يف متكـني الـضحايا مـن        تمثلوت. الدميقراطية

الضحية إىل مرتكب اجلرمية؛ ومن خالل توفري املساعدة أو تيسري احلصول عليها؛ ومـن خـالل       
أو شبه قضائي للضحايا يعترف بالضرر الذي حلـق هبـم، هبـدف ضـمان     /إنشاء حمفل عمومي و 

 هـذا  إلعـداد  ٢٠٠٩ريل  أب/وأوفدت بعثة يف نيسان    .التنفيذ الفعال حلقهم يف االنتصاف واجلرب     
 ألخطر انتهاكات حقـوق     حتديد مفصل كما أجرت مفوضية حقوق اإلنسان عملية        .املشروع

اإلنسان والقانون الدويل، مبا يف ذلك العنف اجلنساين واجلنـسي، الـيت ارتكبـت داخـل أراضـي             
ــني آذار    ــرة ب ــة يف الفت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــارس /مجهوري ــران١٩٩٣م ــ/ وحزي . ٢٠٠٣ هيوني

وأعتـزم  . ٢٠٠٩مـايو   / وأيـار  ٢٠٠٨ أكتـوبر /جرت مرحلة االنتشار فيمـا بـني تـشرين األول         و
وســوف يكــون ذلــك هــو التقريــر الــشامل األول .  التقريــر للجمهــور حبلــول هنايــة الــسنةإتاحـة 

والوحيد الصادر عن األمم املتحدة الذي يوثق انتـهاكات كـبرية حلقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة                  
 احللقـات الالهنائيـة مـن       قلـب اجتـاه    ويغطي تلك الفترة، هبدف املـسامهة يف         الكونغو الدميقراطية 

  .يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاإلفالت من العقاب 
وتقوم املفوضية بدور نشط يف فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب،                 - ٧٦

 وخطــة عمــل األمــم املتحــدة ملكافحــة الــيت أنــشأها األمــني العــام يف إطــار االســتراتيجية العامليــة
  .اإلرهاب، وتقود فريقها العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 سيادة القـانون     بالتنسيق واملوارد يف جمال    وتنشط املفوضية أيضا يف نطاق الفريق املعين        - ٧٧
مترابطــة ُنـُهـــج عــداد إ، الــذي نعمــل مــن خاللــه مــع شــركائنا مــن أجــل  نظومــةامل علــى صــعيد

ذا اجملـال بقـوة علـى     مجيع أنشطة األمم املتحدة يف هـ       ارتكاز، ولضمان    لسيادة القانون  متسقةو
 وبوصف املفوضية عضوا أساسيا، فإننـا نعمـل   . املنظمة يف جمال حقوق اإلنسان    مبادئمعايري و 

  .ن أجل تنفيذ خطتها االستراتيجية مع شركائنا مهبمة
ــرِز تقـــ   - ٧٨ ــد أُحـ ــل     وقـ ــن أجـ ــية مـ ــتراتيجية للمفوضـ ــداف االسـ ــق األهـ ــرد يف حتقيـ دم مطـ

وتساهم املفوضية يف اجلهود اليت تبـذهلا هيئـات وضـع الـسياسات يف األمـم املتحـدة                  . الدميقراطية
وتواصـل املفوضـية العمـل مـن أجـل تعزيـز            . الدميقراطيةب  املتعلقة لمساعدةللتحديد إطار مشترك    

تركيز على تعزيز قـدرة الربملانـات، باإلضـافة إىل مـشاركتها            مؤسسات احلكم الدميقراطي، مع ال    
ويف الـسياق ذاتــه، تواصــل مفوضـية األمــم املتحــدة   . طويلـة األمــد مــع اهليئـات القــضائية الوطنيــة  

  . اإلصالح الدستوري جمالتقدمي املساعدة االستشارية الفنية يف عمليات بناء دستور جديد ويف
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ا رئيــسا للفريــق االستــشاري املعــين بــالربامج والتــابع بوصــفهقــد ســاعدت املفوضــية، و  - ٧٩
لدميقراطيــة املعــين با وبوصــفها عــضوا يف الفريــق العامــل  لــصندوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة، 

الدميقراطيـة  ب املتعلقـة   املنظمـة  لاعمـ أ ترسـيخ التابع للجنة التنفيذية للسالم واألمن، على ضمان        
يا الـواردة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـد الـدويل                بقوة يف املعايري املتفق عليها عامل     

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريمها من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة
وجيري حاليا إعداد املـواد اإلرشـادية، مبـا يف ذلـك أفـضل املمارسـات، ملعاجلـة مـسألة                      - ٨٠

سان واجلــرائم الدوليــة اخلطــرية، ملــساعدة  محايــة الــشهود يف االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــ 
الدول على وضع استراتيجياهتا بشأن هذا املوضوع، وال سيما تلك الـيت تعتـرب حيويـة بالنـسبة                  

وتعاونـت املفوضـية أيـضا، باالشـتراك مـع املعهـد            . إىل التحقيقات واحملاكمات العالية املـستوى     
  .ت يف جمال حقوق اإلنسانالتحقيقاالدويل للتحقيقات اجلنائية، يف إنتاج دليل 

  
  اع األعمال يف جمال حقوق اإلنساناالتفاق العاملي ومسؤوليات قط  -زاي   

ــشركات        - ٨١ ــسان لــدى ال ــق فهــم حقــوق اإلن ــها مــن أجــل تعمي واصــلت املفوضــية عمل
ــشاركة يف  ــاقامل ــاملياالتف ــت و.  الع ــد اكتمل ــشركاء،   ق ــع ال ــاون م ــان، بالتع ــن األدوات اثنت  م

اإلنـسان يف   هتدفان إىل تعزيز فهم حقوق اإلنسان وطرائـق إدمـاج حقـوق         اجلديدة للشركات، 
 يف عـام  ، صـدر    دليل مرجعـي لألعمـال التجاريـة      : ترمجة حقوق اإلنسان   :إدارة األعمال، ومها  

 املتحدة لالتفاق العاملي، ومركز كاسـتان لقـانون حقـوق           األمم، باالشتراك مع مكتب     ٢٠٠٨
ــادة    ــاملي لق ــدى الع ــسان واملنت ــسخة  اإلن ــستكملةاألعمــال؛ ون ــا ” مــن م ــل إلدم ج حقــوق دلي

ل التجاريـة مـن   ، بالتعاون مع االتفاق العاملي ومبـادرة قـادة األعمـا        “اإلنسان يف إدارة األعمال   
  .أجل حقوق اإلنسان

ويواصل املكتب أيضا مساعدة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف األعمـال الـيت يـضطلع                     - ٨٢
ــسان     ــوق اإلن ــضية حق ــشأن ق ــا ب ــن مؤســسات قطــاع     هب ــا م ــة وغريه ــشركات عــرب الوطني وال

وأتــاح إطــار الــسياسة العامــة الــذي يتخــذه املمثــل اخلــاص بــشأن األعمــال التجاريــة . األعمــال
وحقوق اإلنسان فرصا لتعميق مشاركة املفوضية يف جمال األعمال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان          

ربيا لبناء قدرة املفوضية على العمل مـع        وأُوفدت بعثات إىل كولومبيا ولي    . على الصعيد امليداين  
 . حقــوق اإلنــسان املتــصلة بالــشركات   اجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة املهمــة يف جمــال قــضايا     

 مبقـال يف    أسـهمت وكجزء من الدعوة والقيادة يف جمال األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان،               
ر عـن املنظمـة الدوليـة       ، الصاد ٢٠٠٩االستعراض السنوي للعمل والسياسات االجتماعية لعام       

  .ألرباب العمل
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  ف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانالتثقي  -حاء   
 املرحلــة األوىل مــن الربنــامج العــاملي للتثقيــف يف جمــال حقــوق   ٢٠٠٩ختتــتم يف عــام   - ٨٣

اإلنسان، واليت ركزت على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي، وقـد أجـرت               
 التركيز يف املرحلة املقبلة من الربنـامج العـاملي، وسـيقدم تقريـر              حمور بشأن   املفوضية مشاورات 

 ، فـإن غالبيـة البلـدان مل   ولئن حتقـق الكـثري  . عنها يف الدورة الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان 
اسـتراتيجيات  / من خطة العمل للمرحلة األوىل، مما يوجب وضع خطـط عمـل         ٢رة  قتكمل الف 

نــشور املوتنــشر املفوضــية أفــضل املمارســات، مثــل . ل حقــوق اإلنــسانوطنيــة للتثقيــف يف جمــا
رتقــب بــشأن التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان يف املــدارس، كمــا تقــدم املــشورة    املشترك املــ

وتــضطلع املفوضــية أيــضا بوضــع أداة . وخــدمات التــدريب للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان
قوق اإلنسان يف النظام املدرسي، وكتيب عـن        للتقييم الذايت للحكومات بشأن إدماج تعليم ح      

وييــسر  .٢٠١٠تقيــيم أنــشطة التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان، سيــصدران يف أوائــل عــام    
يف ذلـك عملـها املهـم        املكتب أيضا عمل اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبـا          

  .حقوق اإلنسان والتدريب يف جمال عداد مشروع إعالن بشأن التثقيفإلاجلاري 
  

  ناخ وحقوق اإلنسانتغري امل  ‐ طاء  
 تتعلـق انتهت املفوضـية مـؤخرا مـن دراسـة          ،  ٧/٢٣بتكليف من جملس األمن يف قراره         - ٨٤
التهديدات الفورية وبعيدة املدى اليت ميثلها تغري املناخ علـى محايـة حقـوق اإلنـسان للـشعوب                  ب

مــارس /ضــية الــيت قــدمت إىل اجمللــس يف آذار دراســة املفووفــرتو. واجملتمعــات يف أحنــاء العــامل
٢٠٠٩) A/HRC/10/61 (          توجيها فنيا هاما للمناقشات الدولية بشأن االرتباط بـني تغـري املنـاخ

وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أثر تغـري املنـاخ علـى حقـوق حمـددة مـن حقـوق اإلنـسان وعلـى                   
 يف جمــال حقــوق قابلــةملاجلماعــات الــسكانية الــضعيفة بــشكل خــاص، فــضال عــن االلتزامــات ا

وقد جـرى تنـاول بعـض هـذه الـشواغل           . اإلنسان، من أجل محاية السكان من آثار تغري املناخ        
 بـشأن حقـوق اإلنـسان وتغـري املنـاخ، يف املفاوضـات           ١٠/٤اليت أعرب عنها اجمللـس يف قـراره         

يـة املتعلقـة بـتغري    احلكومية الدوليـة املؤديـة إىل مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطار             
  .٢٠٠٩أغسطس /د يف كوبنهاغن يف آباملناخ، الذي سيعق

  
  حقوق املرأة واألعمال اجلنسانية  -ياء   

تتسم محاية حقوق املرأة واملسائل اجلنسانية، الـيت هـي يف ُصـلب أعمـال مكـتيب، بأهنـا            - ٨٥
  .األزمة االقتصادية العاملية هذاأكثر أمهية يف وقت 
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ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف الربامج والتخطيط على تـدعيم          وقد ركزت مفو    - ٨٦
اإلجراءات على املستوى القطـري والتحليـل القـانوين، والـدعوة، وإعـداد األدوات يف جمـاالت                 

ــارة مــن حقــوق املــرأة واملــسائل اجلنــسانية    واســتناداً إىل التحليــل القــانوين، تقــدم  . رئيــسية خمت
ل حمـددة موجهـة إىل مجهـور عـريض، مـن ذوي املهـن القانونيـة،                املفوضية التوجيه بشأن مـسائ    

. واملنظمات الغري حكومية، والوكاالت األخرى يف منظومة األمـم املتحـدة، والـدول األعـضاء              
يقابـل   وجرى التركيز األويل على مسألة حماكمة مرتكيب العنف اجلنسي يف سياق الرتاع، ومـا             

ــصادية حتتــاج     ــة واقت ــة ملــوظفي   . إىل معاجلــةذلــك مــن حقــوق اجتماعي وأنتجــت مــواد تدريبي
وتـشمل هـذه املـواد التدريبيـة، فيمـا تـشمل، مـواد              . املفوضية وموظفي األمم املتحدة اآلخـرين     

متعلقة بالتحقيق يف العنف املرتكب على أساس جنـساين؛ ودمـج املـسائل اجلنـسانية يف الرصـد                  
ع مـسرد للمـصطلحات اجلنـسانية؛       وتقصي احلقائق املتعلقني حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك وضـ          
  .ن حقوق اإلنسان واالجتار بالبشروتعليق على املبادئ واخلطوط التوجيهية املوصى هبا بشأ

كما زادت املفوضية مـستوى اشـتراكها يف أنـشطة إجـراءات األمـم املتحـدة ملكافحـة                    - ٨٧
 /ومنـذ آب  . دالعنف اجلنسي يف الـرتاع، فقامـت بتنـسيق أنـشطة األمـم املتحـدة يف هـذا الـصد                   

، تستضيف املفوضـية يف مكتبـها يف جنيـف منـسق إجـراءات األمـم املتحـدة،                  ٢٠٠٨أغسطس  
  .الذي كان مقره سابقا يف نيويورك وذلك يف مجلة أمور

ر املفوضـية التوجيـه واملـساعدة ألصـحاب املـصلحة احلكـوميني وغـري احلكـوميني                 وتوف  - ٨٨
وقـد  . اين يف أعمـال جملـس حقـوق اإلنـسان         وذلك لتيـسري دمـج حقـوق املـرأة واملنظـور اجلنـس            

أُرســي التفاعــل وازداد تطــوراً مــع خمتلــف اإلجــراءات اخلاصــة، واهليئــات املنــشأة مبعاهــدات،    
، اعتمـد اجمللـس بتوافـق اآلراء        ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . وعملية االستعراض الدوري الشامل   

ية أن تعـد دراسـة مواضـيعية        قراراً بشأن الوفيات واألمراض بني األمهات، وطلـب مـن املفوضـ           
  . بني األمهات اليت ميكن تفاديهالتحديد أبعاد حقوق اإلنسان يف الوفيات

واملفوضـــية تـــشارك هبمـــة يف اآلليـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املكرســـة للمـــسائل    - ٨٩
اجلنسانية يف مقر األمـم املتحـدة، كمـا تـسهم يف دعـم املنظومـة ألعمـال جملـس األمـن املتعلقـة                        

القـرار  ( والعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع          ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار  (رأة والسالم واألمن    بامل
٢٠٠٨ (١٨٢٠.((  

 يف عــدد مــن البلــدان  ة باالســتراتيجية اجلنــسانية تقــدما وقــد أحــرزت األعمــال املتعلقــ   - ٩٠
ويتــسم التعــاون القــائم مــع . تقــرر وزع مستــشارين جنــسانيني يف أربعــة مكاتــب إقليميــة كمــا
الت األخرى يف منظومة األمم املتحدة على املـستوى امليـداين بأنـه قـوي مـن خـالل آليـة                     الوكا

ومــن املتوقــع، مبجــرد قيــام اهليكــل اجلنــساين يف األمــم املتحــدة، أن   . إجــراءات األمــم املتحــدة 
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يساعد يف إجياد دور معياري تقوم به املفوضية فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان واملـسائل اجلنـسانية                  
ولزيادة تعزيز مراعاة املنظور اجلنـساين ودمـج حقـوق املـرأة يف أعمـال               . ستوى القطري على امل 

 كمـا أُنـشئ فريـق       ،املفوضية، فقد وضعت اختصاصات للتقييم اجلنساين علـى نطـاق املفوضـية           
  .مرجعي لتوجيه العملية

  
  احلق يف التنمية  -كاف   

نفيــذ احلــق يف التنميــة مــن مــا برحــت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان تعــزز ت  - ٩١
خالل األحباث واألعمـال التحليليـة، واجتماعـات اخلـرباء وحلقـات العمـل، مـع التركيـز علـى                    

ومـن  . توضيح آثار وقـيم احلـق يف التنميـة بالنـسبة لتعزيـز الـشراكات العامليـة مـن أجـل التنميـة                      
ريـق العامـل املعـين    خالل البحـوث والـدعم التـشغيلي لفرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى التابعـة للف             

باحلق يف التنمية، سامهت املفوضية يف مراعاة احلق يف التنمية يف سياسـات وبـرامج املؤسـسات                 
ــضرورية      ــة ال ــى األدوي ــل واحلــصول عل ــة والتموي ومــن خــالل  . املــسؤولة عــن التجــارة واملعون

للحـق يف  اجتماع للخـرباء بـشأن القـضايا املنهجيـة للوسـائل الكميـة والكيفيـة لقيـاس االمتثـال              
التنمية، أسهمت املفوضـية أيـضا يف تنقـيح املعـايري مـن أجـل تقيـيم الـسياسات واملبـادرات مـن                       

وعــالوة علــى ذلــك، وبالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي . منظــور احلــق يف التنميــة
للمــرأة واليونيــسيف، وضــعت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ورقــة عمــل مــشتركة  

خالت اسـتراتيجية للمنتـدى الرفيـع املـستوى الثالـث املعـين بفعاليـة املعونـات، الـذي                   لتوفري مـد  
، بغيـة دعـم اسـتراتيجيات الـدعوة مـن منظـور حقـوق               ٢٠٠٨سـبتمرب   /عقد يف أكـرا يف أيلـول      

وقد أسفرت املشاورات الـيت جـرت مـع خـرباء اجملتمـع املـدين               . اإلنسان واملساواة بني اجلنسني   
ويل التنمية عن اقتراحات عملية من أجـل مـؤمتر الدوحـة السـتعراض       بشأن حقوق اإلنسان ومت   

  .٢٠٠٨نوفمرب /التمويل من أجل التنمية، الذي ُعقد يف تشرين الثاين
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  الفصل السابع
  اة حقوق اإلنسان وتعزيز الشراكاتتعميم مراع    

ود املبذولـة    زمخـا إضـافيا للجهـ      ٢٠٠٥أعطت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام          - ٩٢
على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة لتعمـيم مراعـاة حقـوق اإلنـسان يف أنـشطتها، األمـر الـذي                        

وقـد  . سيظل من أولويات مكتيب يف سائر اجملاالت املواضيعية واألعمال على املستوى القطـري       
تحـدة،  مت التركيز بوجه خاص على تعزيز الدعم املقدم إىل نظـام املنـسق املقـيم التـابع لألمـم امل                    

لتــوفري التوجيــه والتــدريب وإســداء املــشورة بنــاء علــى طلــب املنــسقني املقــيمني وأفرقــة األمــم   
  .املتحدة القطرية تلبية للحاجات الوطنية

وأقيمت شراكات متينة مع وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية يف إطار املبـادرة املـشتركة                - ٩٣
مــارس / آذار٣١الــيت أجنــزت بنجــاح يف   ، بقيــادة مكــتيب،  ٢بــني الوكــاالت، مــن اإلجــراء    

 فريقـاً قطريـاً يف   ٦٠وقد َدَعم هذا الربنامج طوال السنوات األربـع املاضـية أكثـر مـن         . ٢٠٠٩
أفرقـة األمـم املتحـدة مــن أجـل تطـوير قــدراهتا وقـدرات الـشركاء الــوطنيني بنـاء علـى طلبــهم،          

كما وفـر الوسـائل علـى نطـاق         لدمج حقوق اإلنسان يف أعماهلم وتعزيز نظم احلماية الوطنية،          
، مــا برحــت ٢٠٠٩ويف عــام . املنظومــة مــن أجــل التــدريب وإســداء املــشورة يف هــذا امليــدان  

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقـود املـشاورات مـع شـركاء األمـم املتحـدة مـن أجـل                     
علـى نطـاق    ، هتـدف إىل زيـادة تعزيـز االتـساق والتعـاون والـدعم               ٢إنشاء آلية متابعة لإلجـراء      

  . أجل تعميم مراعاة حقوق اإلنساناملنظومة من
ولتبيان هـذه االلتزامـات علـى األصـعدة العامليـة الـسياسية واملـشتركة بـني الوكـاالت،                     - ٩٤

فــإن عــدداً متزايــداً مــن أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة يقــوم بــدمج حقــوق اإلنــسان يف أعماهلــا  
 إىل تعزيـز نظـم احلمايــة الوطنيـة، مبـا فيهـا حتــسني      ودعـم جهـود بنـاء القـدرات الوطنيــة الراميـة     

القــوانني الوطنيــة، ورفــع التقــارير إىل هيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبعاهــدات ممــا يــسهم يف     
توصيات االستعراض الدوري الشامل ومتابعتها، ووضع وتنفيذ برامج وطنية هتـدف إىل محايـة           

  .أكثر الفئات ضعفاً
 املتحــدة األمــموية الــيت يعــدها املنــسقون املقيمــون إىل أن أفرقــة  وتــشري التقــارير الــسن   - ٩٥

القطرية تعمل باطراد مع الشركاء الـوطنيني علـى دمـج حقـوق اإلنـسان يف األنـشطة التنفيذيـة                     
ــة   ــات الوطني ــدعم األولوي ــة ل ــام     . للتنمي ــشتركة لع ــيم امل ــارير التقي ــع تق ــشري مجي  ٢٠٠٨كمــا ت
 إىل أن جهــودا كــبرية ُبــذلت لــدمج “توحيــد األداء”امج والــواردة مــن البلــدان الرائــدة يف برنــ

.  املتحـدة  األمـم حقوق اإلنسان يف العملية الرائدة كمسألة شاملة متثل القيم املـشتركة ملنظومـة              
واحلكومــات مــن خــالل تنظــيم  املتحــدة األمــموقــد دعمــت القــدرة علــى التعمــيم يف كــل مــن 
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ــة لــدمج حقــوق اإلنــسان يف الربجمــة ا   ــة، بتيــسري مــن   دورات تدريبي ــة واألعمــال التحليلي إلمنائي
األفرقة املواضيعية أو آليات التنـسيق املماثلـة املنـشأة لـضمان دمـج حقـوق اإلنـسان يف برنـامج                     

وقــد حــدَّدت بعــض البلــدان الرائــدة فــرص الربجمــة املــشتركة العمليــة لــدمج منظــورات . واحــد
للقيام بذلك، سـعت البلـدان الرائـدة    و. حقوق اإلنسان وتلبية احتياجات بناء القدرات الوطنية    

ــوق          ــس حق ــار جمل ــة يف إط ــة املعياري ــال املنظم ــصلة بأعم ــات ذات ال ــائج والعملي ــط النت إىل رب
ــة       اإلنــسان واهليئــات املنــشأة مبعاهــدات، مبــا يتــيح الفــرص للحــصول علــى اســتجابات برناجمي

  . املتحدةألمممشتركة ودعم على املستوى القطري من جانب ا
حلقـوق اإلنـسان يف      املتحـدة    األمـم الفترة قيد االستعراض، استمرت مفوضـية       وخالل    - ٩٦

تركيزها علـى دمـج حقـوق اإلنـسان يف مجيـع بعثـات الـسالم، وذلـك لتبيـان عمليـة اإلصـالح                      
 األمـني وعمـال بقـرارات     .  املتحـدة  األمـم اجلارية بالنسبة لبعثات السالم على مـستوى منظومـة          

يف البعثات املتكاملة وبعملية الدمج، اشتركت املفوضية يف وضـع          املتعلقة حبقوق اإلنسان    العام  
الــسياسات والتوجيــه التنفيــذي بــشأن وضــع املفــاهيم النظريــة وتنفيــذ عمليــة ختطــيط البعثــات    

وجيري اآلن القيام باستعراض مشترك مـن قبـل املفوضـية وإدارة الـشؤون الـسياسية،                . املتكاملة
  .لبعثات السياسية اخلاصة وزيادة حتسينهوذلك لتقييم دمج حقوق اإلنسان يف ا

وما برحت املفوضـية تقـدم الـدعم الفـين والـدعم مـن املـوارد البـشرية لعناصـر حقـوق                   - ٩٧
اإلنسان يف بعثـات الـسالم وتـضمن نوعيـة األخـصائيني الـدوليني يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف                      

ــة الــيت تقودهــا إدارة  كمــا تــشارك املفوضــية بانتظــام يف بعثــات التقيــيم ال  . بعثــات الــسالم تقني
 عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــشؤون الــسياسية، ويف أنــشطة التخطــيط األخــرى يف تــشاد،  
ــصومال،       ــة، والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــسودان، ومجهوريـ ــطى، والـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ   ومجهوريـ

  .أخبازيا/ بيساو، فضال عن جورجيا-وغينيا 
األمـن، مبـا يف ذلـك مـن خـالل جلـسات             وقد ساعدت مشاركتنا املنتظمـة مـع جملـس            - ٩٨

اإلحاطة الشهرية للرئاسة بدعوة منها، وكذلك املشاورات مـع الوفـود، وتقـدمي املـسامهات يف                
املختلفـة املرفوعـة إىل جملـس األمـن، علـى ضـمان النظـر علـى النحـو                    العام   األمنيإعداد تقارير   

فقـد ُدعيـُت   . جملس األمـن ل   أعما جدولالواجب يف مسائل حقوق اإلنسان اهلامة املدرجة يف         
/ إىل احلضور، واملـشاركة، يف معـتكفني ألعـضاء جملـس األمـن، األول منـهما يف تـشرين الثـاين         

 من أجـل األعـضاء اجلـدد يف جمـال حقـوق اإلنـسان وصـلتها بالـسالم واألمـن،                     ٢٠٠٨نوفمرب  
 ١٢٦٥ بـــشأن اآلثـــار املترتبـــة علـــى قـــرار جملـــس األمـــن  ٢٠٠٩أغـــسطس /آبوثانيهمـــا يف 

وما برحنا كذلك نقـدم الـدعم، مـن خـالل         . املتعلق حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح     ) ١٩٩٩(
اآلليــات القائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، ألعمــال جملــس األمــن املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف    
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الرتاع املسلح، وكذلك قيامه مؤخرا بالنظر يف مسألة احترام القـانون اإلنـساين الـدويل لـصيانة                 
  .السالم واألمن الدوليني

ــسانية املــشتركة بــني الوكــاالت، وال ســيما       - ٩٩ ومــع اســتمرار املــشاركة يف اآلليــات اإلن
اللجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانية، واللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، وأفرقتــها         

 على متكني التواجـد     الفرعية، والفريق العامل جملموعة احلماية الشاملة، جرى التأكيد هذا العام         
ــة       ــة يف اجلهــود التعاوني ــسان، وذلــك للمــشاركة الكامل ــداين للعــاملني يف جمــال حقــوق اإلن املي

ولدعم هذه األولوية، اشتركت املفوضية يف أنشطة وضع املعايري، مبـا يف ذلـك              . وقيادهتا أحيانا 
ت التـشغيل العاديـة     مثال التطوير اجلاري لوسـيلة التقيـيم الـسريع يف إجـراءات احلمايـة وإجـراءا               

ويف امليدان، تقوم املفوضية حاليـا بـدور قيـادي يف        . بشأن توفري احلماية أثناء الكوارث الطبيعية     
ــة يف كــل مــن أ  ــا، وهــاييت، فغانــستان، وبورونــدي، وتــشاد، وفيجــي تنــسيق احلماي ، وجورجي

ــال، وتيمــور     ــان، ونيب ــسيا، والعــراق، وقريغيزســتان، ومشــال لبن ألراضــي  ليــشيت، وا-وإندوني
  .الفلسطينية احملتلة

  وعلــى الــصعيد الــداخلي، مــا برحــت املفوضــية تعمــل علــى إعــداد مــوظفني حلقــوق   - ١٠٠
اإلنسان بشكل أفضل لفهم أدوارهـم يف اإلجـراءات اإلنـسانية، وذلـك بتنظـيم حلقـة عمـل يف                

ت ، لدراســة الــسياسات، واالســتراتيجية، واملــوارد، والوســائل، والثغــرا  ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان
ــدرات، والتحــديات   ــسيق     . املوجــودة يف الق ــدعم ملكتــب تن ــدمي ال ــيم تق ــشطة التعم ومشلــت أن

ــسقني اإل      ــية للمن ــد دورة دراس ــن أجــل عق ــسانية م ــشؤون اإلن ــيمني   ال ــسقني املق ــسانيني واملن ن
  .يتعلق باألطر القانونية فيما
وميـة الدوليـة      وأخريا، فإلدراكي األمهية احلساسة حلقوق اإلنـسان يف العمليـات احلك            - ١٠١

، زدُت من عدد مهمـايت يف نيويـورك          املتحدة األمموالعمليات املشتركة بني الوكاالت يف مقر       
منـذ تــسلمي منـصيب كمفوضــة سـامية، ممــا أتـاح يل القيــام مبـشاورات مباشــرة مـستمرة بــشأن       
ــا        ــوظفني يف اإلدارة العليـ ــار املـ ــن كبـ ــي مـ ــع نظرائـ ــساسة، ومـ ــسان احلـ ــوق اإلنـ ــسائل حقـ مـ

 األمـم ت، مما مكّنين بوجـه خـاص مـن دفـع مراعـاة حقـوق اإلنـسان يف مجيـع أعمـال              والوكاال
  .إىل األماماملتحدة 
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  الفصل الثامن
  خامتة    

ويف هــذه األوقــات العــصيبة، تعــد التحــديات املاثلــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، ســواء   - ١٠٢
ــها ليــست مستعــصية     ــها أم الناشــئة، جــسيمة لكن ــة العهــد من ــصدي هلــذه  ويتط. القدمي لــب الت

الـدول  (التحديات يف الوقت املناسب وبشكل كاف زيادة احلوار بني مجيع األطـراف املعنـيني               
ــة،       ــسان الوطني ــة، ومؤســسات حقــوق اإلن ــة الدولي ــة واحلكومي األعــضاء، واملنظمــات اإلقليمي

ام وعلينـا أن نعتمـد ُنُهجـا جديـدة وأن نـستغل اسـتغالال كـامال نظـ                 ). ومنظمات اجملتمع املدين  
ر كـي يتـسىن إحـداث       ، وال سـيما آليـات اإلنـذار املبكـ         ككل املتحدة   األممحقوق اإلنسان يف    

وإزاء هــذه . فــرق حقيقــي بالنــسبة لــضحايا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف مجيــع أرجــاء العــامل
ل أولويـايت خـالل     واضـيع الـستة التاليـة الـيت ستـشك         اخللفية، وإثر إجراء املشاورات، حددُت امل     

ضــمان إعمــال حقــوق اإلنــسان يف إطــار اهلجــرة، والقــضاء علــى  :  ملنــصيب، وهــيفتــرة شــغلي
التمييز، وال سيما القائم على أساس العرق أو اجلنس أو الدين، والذي ميارس ضـد اجلماعـات                 
املهمَّشة؛ ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف سـياق اجلهـود املبذولـة ملكافحـة                

قر، مبـا يف ذلـك يف سـياق األزمـات االقتـصادية والغذائيـة واملناخيـة؛ ومحايـة                   عدم املساواة والف  
حقوق اإلنسان يف حاالت الـرتاع املـسلح، والعنـف، وانعـدام األمـن؛ ومكافحـة اإلفـالت مـن                    
العقاب وتعزيـز املـساءلة، وسـيادة القـانون، واجملتمعـات الدميقراطيـة؛ وتـدعيم اآلليـات الدوليـة                  

وقـد عزمـت علـى املـضي        . ير التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان      حلقوق اإلنسان والتطو  
، مــع  املتحـدة األمـم قُـُدما يف تعمـيم مراعـاة حقــوق اإلنـسان يف سياسـات وممارسـات منظومــة       

األمـم   القطريـة، ولبعثـات    املتحـدة ألمـم تعزيز الدعم املقدم لنظـام املنـسقني املقـيمني، وألفرقـة ا           
لــى القيــام بــدور قيــادي يف التــشجيع علــى اختــاذ هنــج حلقــوق كمــا عزمــت ع. للــسالماملتحــدة 

اإلنسان إزاء القضايا العاملية مثل اغتـصاب األراضـي ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار متعـددة                
  .األبعاد بالنسبة حلقوق اإلنسان

  ويقـوم مكــتيب اآلن، الـذي يعمــل كجهـة واحــدة لزيـادة التفاعــل املتبـادل إىل أقــصى      - ١٠٣
وسـيكون هـذا أفـضل طريـق لـدعم مبـادئ            . راتيجيات كليـة يف هـذه اجملـاالت       حد، بوضع است  

العامليــة، وعــدم القابليــة للتجزئــة، والتــرابط، والالانتقائيــة، وهــي املبــادئ الــيت ستــسري مفوضــية  
  .السامية حلقوق اإلنسان على هداها حتت قياديت املتحدة األمم
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