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  مقدمة  -أوالً  
 واألراضـي   السوريةشهدت السنة املاضية أزمات مهيبة، وال سيما يف اجلمهورية العربية        -١

 آالفأسـفرت عـن      الـساحل،  ومنطقة ومايل الدميقراطية الكونغو ومجهورية احملتلة الفلسطينية
مـرور   وبعد. العقاب من اإلفالت مناخ ساد فيها  خطرية، وتشريد مجاعي، وانتهاكات   الوفيات،
 تـؤرق الـذاكرة،   زالت   واهلرسك اليت ما   والبوسنة يف رواندا  األحداث املؤملة  على عاماً عشرين

 االقتـصادية  أما األزمة . احلاالت وإهنائها  تلكمثل  حدوث   منع عن عاجزاً الدويل يزال اجملتمع  ال
 تدابري التقشف الـصارمة،    جراء من يتفاقم يف معظم األحيان    الفقر الذي  إذ تزيد  فيها، هوادة فال

  .الشمالية وأمريكا أوروبا يف وخباصة
وعبء عمل   امليزانيةعلى   ريةكث قيوداً اإلنسان حقوق منظايواجه   ،هنفسالوقت   يفو  -٢

 أشيُدو.  ليس هلا متويل   اإلنسان حقوق جملس منجديدة   واليات شكل يف وال سيما  ،متزايداً
 ناشدوأ ،اإلضايف العمل أداء يف همتفانيو املهنية كفاءهتم على يف هذا الصدد مبوظفي املفوضية    

  .املعقودة على نظام حقوق اإلنسان الكبرية عاتالتوق مع تتناسب موارد رتوف أن الدول
 موقعاً ميـدانياً معنيـاً   ٥٧كانت املفوضية تدير وتدعم    ،ديسمرب/ويف كانون األول    -٣

ـ مكت ١٢: حبقوق اإلنسان، على النحو التايل      مكتبـاً   ١٣ ومكتبـاً مـستقالً؛ و     قطريـاً  اًب
 مستـشاراً يف    ١٧؛ و مالـسال  بعثـات  يف اإلنسان حقوق عناصر من اً عنصر ١٥و إقليمياً؛
، وقعـُت  ٢٠١٢سبتمرب /ويف أيلول . حقوق اإلنسان ضمن أفرقة األمم املتحدة القطرية       جمال

وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ مكتب . اتفاقاً مع حكومة اليمن على إنشاء مكتب قطري يف البلد
 نيبـال   أما مكتـب املفوضـية يف     . املفوضية اإلقليمي اخلاص بشمال أفريقيا يف تونس مؤقتاً       

  .أُغلق بعد أن قررت احلكومة عدم متديد واليته فقد
وتشكل الزيارات القطرية عامالً حاسم األمهية إلجراء حوار مباشر وتعزيـزه مـع               -٤

) حـسب الترتيـب الـزمين     (، قمت ببعثات إىل     ٢٠١٢ويف عام   . اجلهات الوطنية النظرية  
ي، وبلجيكـا، وباكـستان،   غواتيماال، وبربادوس، والسويد، وجنوب السودان، وزمبـابو  

وزارت نائبة املفوضة    .والربازيل، وقريغيزستان وكازاخستان، واجلزائر، وهولندا، وإندونيسيا     
 األمني وزار. السامية تشاد، والنيجر، وتونس، ولبنان، ومالوي، ومنغوليا، واملغرب، واألردن

وندي، ومجهورية الكونغـو     وبور ،)حلضور مؤمتر قمة االحتاد األفريقي     (إثيوبيا املساعد العام
ورافق األمُني العام املساعد أيضاً األمَني      .  وليبرييا ديفوار، وكوت الدميقراطية، وهاييت، ومايل،  

العام يف بعثات إىل البوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية             
  .السابقة، وسلوفينيا، وصربيا، وكرواتيا
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  واضيعيةاألولويات امل  -ثانياً  

  التمييز  -ألف  

  التمييز العنصري  -١  
من املؤسف أن السنة احلالية شهدت استمرار التمييز العنصري، مبا يف ذلك خطاب               -٥

وقد اختذت املفوضية وآليات حقوق اإلنسان خطـوات        . التحريض على الكراهية العنصرية   
لعمل املفوضية املتعلق   ، متثلت إحدى الركائز األساسية      ٢٠١٢ففي عام   . ملكافحة هذه اآلفة  

مبكافحة التمييز يف تقدمي املشورة إىل الدول األعضاء بشأن صوغ الـسياسات والـربامج،              
 وقـدمت املفوضـية   . يشمل خطط العمل الوطنية للقضاء على العنصرية وتعزيز املساواة         مبا

، )وميـات  املتعددة الق  -دولة  (الدعم إىل إكوادور، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوليفيا         
وعملت املفوضية أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات بشأن        . وكوستاريكا، وموريتانيا، ونيجرييا  
  .الوسائل العملية ملكافحة العنصرية

 بـشأن  ٢٠١١ عام يف اخلرباء عمل حلقات منأن عقدت املفوضية جمموعة      بعدو  -٦
 /يف تـشرين األول    نظمـت  الدينيـة،  أو العرقية أو القومية الكراهية على التحريض حظر
 االجتماع اعتمد السابقة، العمل حلقات على بناًءو. املغرب يف خرباءلل هنائياً اًاجتماع أكتوبر
  .اجملال هذا يف قدماً للمضي عمل خطة
وفيما يتعلق باليوم الدويل لنيلسون مانديال، نظمت املفوضية حلقة نقـاش رفيعـة               -٧

ونظمت أيـضاً   . من خالل التسامح واملصاحلة   املستوى بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
وأدى هذان احلدثان إىل متتني احلوار العاملي       . حلقة نقاش بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسالم      

ونظمت املفوضية مع اجلمعية الربملانية  . وتقاسم املمارسات السليمة للتصدي للتمييز العنصري     
ن العنصرية يف الفضاء اإللكتروين واجلـرائم       املشتركة لرابطة الدول املستقلة حلقة دراسية ع      

  .اإللكترونية وحقوق اإلنسان
وأعّد فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي مشروع برنامج عمـل               -٨

وتناول . وقدمه إىل اجلمعية العامة   ) ٢٠٢٢-٢٠١٣(متعلقاً بعقد املنحدرين من أصل أفريقي       
 املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان دور    الفريق العامل احلكومي الدويل   

السياسيني واألحزاب السياسية يف مكافحة العنصرية وتعزيز التعـاون اإلقليمـي والـدويل             
  .يتعلق بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما
ونظمت جلنة القضاء على التمييز العنصري يوماً ملناقشة عامة ركزت علـى موضـوع                -٩
، وهو موضوع اجتذب اهتماماً شديداً من اجملتمـع         "ب التحريض على الكراهية العنصرية    خطا"

وهدف يوم املناقشة إىل تعزيز فهم أسباب ونتائج خطاب التحـريض علـى الكراهيـة               . الدويل
  .العنصرية، وسيساعد اللجنة يف تفكريها بشأن إمكانية إعداد توصية عامة
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   الشعوب األصلية أو إىل األقلياتالتمييز على أساس االنتماء إىل  -٢  
صادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين إلعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل              -١٠

ويف هذا السياق، عقدت املفوضية اجتماعات . أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
ة نقاش بشأن اإلعـالن     إقليمية للتوعية باإلعالن، مبا يشمل تنظيم جملس حقوق اإلنسان حلق         

؛ وحلقة دراسية للخرباء بشأن تعزيز فعاليـة آليـات حقـوق اإلنـسان              )مارس/يف آذار (
؛ ومشاورات بشأن مشاركة األقليات )مايو/فيينا، يف أيار(النهوض حبقوق األقليات الدينية  يف

قليات ؛ وحلقة عمل للخرباء بشأن مشاركة األ      )سبتمرب/بانكوك، يف أيلول  (يف احلد من الفقر     
؛ ومشاورات بشأن سبل جتسيد     )أكتوبر/بيشكك، يف تشرين األول   (بفعالية يف إنفاذ القانون     

ونـسقت املفوضـية    ). نوفمرب/الدوحة، يف تشرين الثاين   (التنوع يف اإلصالحات الدستورية     
شبكة األمم املتحدة املعنية بالتمييز العنصري ومحاية األقليات، اليت أنشأها األمني العـام يف               

وصادف إنشاء الشبكة .  لتعزيز احلوار والتعاون بني كيانات األمم املتحدة٢٠١٢مارس /آذار
الذكرى السنوية العشرين لإلعالن، فوضعت مذكرة توجيهية بشأن مكافحة التمييز العنصري   

  .ومحاية األقليات
ودعمت املفوضية تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، بطرق             -١١

مايو، أصدرت املفوضـية    /ويف أيار . تشمل دعم آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية       
ودعمـت  . املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية الشعوب األصلية املنعزلة طوعاً يف األمـريكتني          

املفوضية صياغة وتنفيذ تشريعات هتدف إىل النهوض حبق الشعوب األصلية يف املـشاركة يف              
وقـدمت املفوضـية    . رارات وحبقوقها األخرى يف بلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية        اختاذ الق 

ويف غواتيماال، وفرت   . توجيهات بشأن اإلعالن املتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
املفوضية الدعم لثمان عشرة قضية معروضة أمام احملاكم، أدت ست منها إىل إصدار قرارات              

  . الشعوب األصليةتارخيية تعزز حقوق
ويسعدين أن أسلط الضوء على التأثري اإلجيايب للبعثتني اللـتني قـام هبمـا املقـرر                  -١٢

 / ويف آذار  ٢٠١١أبريـل   /املعين حبقوق الشعوب األصلية يف كوستاريكا يف نيـسان         اخلاص
، حيث ركز على تأثري مشروع ديكيس الكهرمائي يف شعب تريابا، وذلـك             ٢٠١٢مارس  

وخالل الزيـارة األوىل، أعلنـت      . مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا الوسطى    بالتعاون مع   
وخالل الزيـارة الثانيـة،     . احلكومة عن خطط لتعليق العمل االستكشايف املتعلق ببناء السد        

شارك املقرر اخلاص يف اجتماع بني احلكومة واجملتمعات املتأثرة ملناقـشة طرائـق إجـراء               
وأجرى املقرر اخلاص مناقشات مع احلكومة، يف إطار        . عاتمشاورات مسبقة مع تلك اجملتم    

وأعدت املفوضية مـشروعاً لـدعم      . تنسيق وثيق مع املفوضية وفريق األمم املتحدة القطري       
  .املشاورات مع شعب تريابا
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  املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة  -٣  
 والوفيات واألمراض   شهدت السنة املاضية تقدماً مطرداً يف مكافحة العنف ضد النساء           -١٣

وتعاونت املفوضية مع مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف اجلنـسي         . النفاسية
حاالت الرتاع، ومبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع، وإدارة         يف

ان تتعلـق   عمليات حفظ السالم، بطرق تشمل وضع وحدة تدريبية وجتريبها يف جنوب السود           
وواصلت املفوضية تعزيز عمليات    . برصد حاالت العنف اجلنسي املرتبط بالرتاع والتحقيق فيها       

امرأة  ١ ٠٠٠وأطلقت مشاريع يف كيفو اجلنوبية ملساعدة أكثر من         . جرب النساء ضحايا العنف   
 وعملـت . وفتاة جنني من العنف اجلنسي يف احلصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب           

  .سلفادور إلعداد بروتوكول للتحقيق يف قتل النساءالاملفوضية مع السلطات يف 
وأعّدت املفوضية إرشادات تقنية عن تطبيق هنج قائم على أساس حقوق اإلنـسان               -١٤

حيال تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكـن              
 رفيع املستوى، حضره ممثلون كبار لوكاالت األمـم املتحـدة           الوقاية منها، ونظمت حدثاً   

  .والدول واجملتمع املدين، إلطالق محلة للتوعية يف هذا الصدد
 عملتفقد  .  أيضاً ولويةباأل والثقافية واالجتماعيةوحظيت حقوق املرأة االقتصادية       -١٥

 فهـم  تعزيزعلى   املرأة كنيومت اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مع شراكةب املفوضية
 منـشور  مثـل  تروجيية، ووضعت مواد  األخرى، اإلنتاجية واملوارد األرض يف املرأة حقوق
وأتاحت حلقة النقاش بـشأن إدمـاج الـشؤون         . الالئق السكن يف املرأة حق بشأن جديد

 املعرفة لزيادة فرصةاجلنسانية، اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين،           
 التنميـة  خطة يف اجلنساين املنظور اجإدر إىل احلاجة على وبرهنت احلقوق، هبذه املرأة تمتعب
  .٢٠١٥بعد عام  ملا

وخالل اليوم السنوي ملناقشة حقوق املرأة، الذي استضافه جملس حقوق اإلنسان يف              -١٦
ايا العنـف،   دورته العشرين، ركزت املفوضية على سبل االنتصاف والتعويضات للنساء ضح         

ديسمرب، نظمت املفوضـية، يف تـونس،   /ويف كانون األول. واملدافعات عن حقوق اإلنسان 
اجتماعاً مع املدافعات عن حقوق اإلنسان من الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا ملناقـشة               

  .التحديات اليت يواجهنها والسبل اليت يتسىن هبا لألمم املتحدة أن تدعمهن
يق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة          ودعمت املفوضية الفر    -١٧

بني الرجـل   " املساواة"والحظ الفريق العامل أن مشروع الدستور يبتعد عن مبدأ          . يف تونس 
وأكرر . لدور الرجل يف األسرة   " مكمالً"واملرأة، ويشري بدالً من ذلك إىل دور املرأة باعتباره          

ق العامل إىل احلكومة بأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمـة حلمايـة            الدعوة اليت وجهها الفري   
  .اإلجنازات اليت حققها البلد يف جمال املساواة وعدم التمييز، ومواصلة النهوض حبقوق املرأة
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وتعمل املفوضية وغريها من آليات حقوق اإلنسان على إدماج منظـور جنـساين               -١٨
حلقوق الثقافية تقريرها املواضيعي الـسنوي إىل       فقد كرست املقررة اخلاصة يف جمال ا      . أيضاً

). A/67/287(اجلمعية العامة ملسألة متتع املرأة باحلقوق الثقافية على قدم املساواة مع الرجـل              
نوفمرب، اعتمد الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري             /ويف تشرين الثاين  

أمـا تقـارير    . )١(ات من حاالت االختفاء القسري    الطوعي تعليقاً عاماً بشأن النساء املتضرر     
اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية للدول وما يتصل هبا من التزامات ماليـة دوليـة                
أخرى يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

 كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي        والثقافية، واملقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق     
مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، فقـد                

  .)٢(ركزت على القضايا اجلنسانية
وسامهت املفوضية يف إعداد خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة للمساواة              -١٩

، وذلك  ٢٠١٢أبريل  /اليت أقرها جملس الرؤساء التنفيذيني يف نيسان      بني اجلنسني ومتكني املرأة     
واعتمدت املفوضية خطة اسـتراتيجية     . من خالل وضع املؤشرات وإطار اإلبالغ ذي الصلة       

  .للمساواة بني اجلنسني بوصفها إطاراً لتنفيذ سياستها العامة للمساواة بني اجلنسني

  ية اجلنسانيةالتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلو  -٤  
 يف ماليـني   يـؤثر  اجلنـسانية  واهلوية اجلنسي امليل أساس على التمييز ما زال   - ٢٠

وتقتـرح   االنتـهاكات  توثق دراسة املفوضية وقد أصدرت . املناطق مجيع يف األشخاص
 التاسـعة  حلقة نقاش هلذه املسألة يف دورته      اإلنسان حقوق وخصص جملس . )٣(توصيات
 الـدول  بـني  الرأي يف االنقسامات لتجاوز واإلبالغ احلوار مواصلة وال بد من  . عشرة

وحشد الدعم الختاذ تدابري، مبا يف ذلك إلغاء القوانني التمييزية، وحظـر املمارسـات              
أحـرار  "ونشرت املفوضية أيضاً كتّيباً بعنـوان       . التمييزية، والعمل على مواجهة العنف    

نسانية يف القـانون الـدويل حلقـوق        امليل اجلنسي واهلوية اجل   : ومتساوون عند الوالدة  
  . حيدد التزامات الدول يف هذا اجملال،"اإلنسان

  التمييز على أساس اإلعاقة  -٥  
الـيت تعتـرب     اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق لتعزيز املتحدة األمم شراكةتشكل    -٢١

ـ    . اإلعاقة أساس على التمييز مكافحةتقدُّماً يف    ،املفوضية عضواً فيها    شراكةوقد مولـت ال
 حقـوق  اتفاقيـة  تنفيـذ  مشاريعها الثمانية األوىل اهلادفة إىل تعزيز القدرات الوطنية علـى         

 آراءهـا   اإلعاقـة  ذوي األشخاص قوقاملعنية حب  لجنةواعتمدت ال . اإلعاقة ذوي األشخاص
__________ 

 .A/HRC/22/45انظر  )١(
)٢( A/67/304و A/HRC/19/53و A/HRC/22/50. 
)٣( A/HRC/19/41 
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 اإلذن مـنح  لعدم الصحة يف للحق انتهاك األوىل بشأن بالغ فردي خلصت فيها إىل وجود       
النساء والفتيات ذوات    ضد العنف عن اًتقرير وقدمت املفوضية . )٤(تأهيلال ادةإلعببناء مسبح   

  .)٥(اإلعاقة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين

  التمييز ألسباب أخرى  -٦  
. واصلت املفوضية جهودها الرامية إىل الدعوة إىل تعزيز محايـة حقـوق املـسنني               -٢٢

.  املفتوح العضوية املعين حبقوق اإلنسان للمـسنني       وركزت اجلهود على دعم الفريق العامل     
وشاركت املفوضية يف حلقة اخلرباء اليت عقدها الفريق العامل، فقـدمت ورقـات حتليليـة               
ونظمت، بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اجتماعاً لفريق مـن اخلـرباء             

االقتصادي واالجتمـاعي إىل تعزيـز      وقد دعوُت يف تقريري إىل اجمللس       . لدعم هذه العملية  
  .)٦(محاية حقوق املسنني

 املناعـة  نقص فريوساإلصابة ب  أساس على التمييز ملكافحة النضال ورغم عقود من    -٢٣
 إنسان كل قحب املعين اخلاص املقرروقد وجه   . لألسف قائماً التمييزما زال    ،اإليدز/البشري

رسـالة إىل حكومـة مجهوريـة        والعقلية يةالبدن الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع يف
القـانوين   طـار اإل يف البشري املناعة نقص فريوساإلصابة ب ب املرتبط التمييزمولدوفا بشأن   

 القـوانني  تنقيح على احلكومة تشجيعب املفوضية عملوأدى هذا اإلجراء إىل دعم      . )٧(للبلد
دخـول املـصابني     علىاملفروضة   القيود رفعو اإليدز،/البشري املناعة نقص بفريوس املتعلقة

 يف فريوسالتمييز املرتبط بـال    حظر وتعزيز بالفريوس إىل البلد أو املكوث فيه أو اإلقامة فيه،        
  .زواجال قبللألزواج و املواطنني لغري وإلغاء اختبار الفريوس اإللزامي ،العمل مكان
األمـم املتحـدة    ونظمت املفوضية مع برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمـات             -٢٤

ملكافحة اإليدز أنشطة لتدريب موظفي األمم املتحدة على إدماج هنج قائم علـى احلقـوق يف                
وأدى دعم اإلصالح القانوين إىل رفع القيود املفروضة علـى سـفر            . الربجمة املتعلقة بالفريوس  

وة علـى   وعال. املصابني بالفريوس وإلغاء اختبار الفريوس اإللزامي لألجانب من بعض البلدان         
ذلك، تناولت املفوضية الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان أثناء املؤمتر الدويل املعـين باإليـدز؛              
واملشاورات السياساتية الرفيعة املستوى بشأن العلوم وقوانني جترمي عدم إفشاء اإلصابة بالفريوس           

ملـرأة   بشأن تسريع إجـراءات متكـني ا       GlobalPOWERوالتعرض له ونقله؛ وإطالق شبكة      
  .واملساواة بني اجلنسني يف مكافحة الفريوس واحلصول على خدمات الصحة اإلجنابية واحلقوق

__________ 

)٤( CRPD/C/7/D/3/2011. 
)٥( A/HRC/20/5. 
)٦( E/2012/51. 
)٧( A/HRC/19/44. 
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  اإلفالت من العقاب وسيادة القانون واجملتمع الدميقراطي  -باء  

  سيادة القانون واجملتمع الدميقراطي  -١  
لى الصعيدين  شكل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة القانون ع           -٢٥

 سيادة، أن   االجتماعوقد أكدُت، أثناء افتتاح      .٢٠١٢ عام يف اًرئيسي اًحدث الوطين والدويل 
إىل أن تـربز     العامـة  اجلمعية ُتوودع اإلنسان، حلقوق القانونية حلمايةا دعما هي القانون

 لةوهي الـشرعية واملـساواة واملـساء       اإلنسان حقوقعملها املبادئ األساسية يف جمال       يف
 ، الذي والدويل الوطين الصعيدين على القانون سيادةبشأن   التارخيي اإلعالن يفو. واملشاركة

. املبادئ هبذه التزامهم تأكيد واحلكومات الدول رؤساء، أعاد   )٨(سبتمرب/أيلول ٢٤ يف مداعُت
 املـستوى،  الرفيـع  االجتماع أعقاب يف دولة ٣٢ من أكثربالتعهدات اليت قطعها     أرحبو

  .التعهدات بتلك الوفاء يف الدول ساعدةمب املفوضية وتلتزم. اإلنسان حبقوق منها ثريق كويتعل
 /ففـي متـوز   . وعملت املفوضية على رصد اللجوء إىل عقوبة اإلعدام وإلغائهـا           -٢٦
االبتعاد عـن   "، نظمت املفوضية حلقة نقاش عاملية يف نيويورك حول موضوع           ٢٠١٢ يوليه

، ونظمت حلقة عمل يف كمبوديـا       "ستفادة من التجارب الوطنية   الدروس امل : عقوبة اإلعدام 
وأدرج املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  . بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين     

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلاص املعـين               
 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف تقريريهما إىل اجلمعية العامة           حباالت اإلعدام خارج القضاء   
  .)٩(جزءاً يركز على عقوبة اإلعدام

ودعمت املفوضية تصميم عمليات العدالة االنتقالية وإرساءها وسريها يف عدد من             - ٢٧
 ليشيت، وسـرياليون، وغواتيمـاال،      - البلدان منها أوغندا، وبوروندي، وتونس، وتيمور       

، نظمـت   ٢٠١٢نـوفمرب   /ويف تشرين الثاين  . وكوت ديفوار، وكولومبيا، ونيبال   وغينيا،  
املفوضية، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم            
التكرار واملركز اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف القاهرة، مشاورات حول العدالة            

مايو، وقّع كل من املفوضية ومكتب      /ويف أيار . لشرق األوسط ومشال أفريقيا   االنتقالية يف ا  
األمم املتحدة السياسي للصومال، يف مقديشو، مذكرة تفاهم مع السلطات بشأن التعاون            
التقين يف جمال حقوق اإلنسان لتعزيز دعم اجلهات الصومالية النظرية يف مرحلة مـا بعـد                

يونيه، عقدت املفوضية مع املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان        /ويف حزيران . الفترة االنتقالية 
واللجنة املغربية ملناهضة التعذيب حلقة عمل إقليمية يف الرباط بشأن منع التعذيب يف سياق          
العمليات االنتقالية، لتحديد إجراءات ملموسة، مبا يف ذلـك اإلصـالحات التـشريعية             

من املفوضية سري النكا الستكشاف جماالت      سبتمرب، زارت بعثة    /أيلول  ويف. واملؤسسية
__________ 

 .٦٧/١قرار اجلمعية العامة  )٨(
)٩( A/67/279 وA/67/275. 
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وقدمت املفوضية الدعم يف كولومبيا لتنفيذ قانون الضحايا ورد األراضي          . التعاون املمكنة 
أكتوبر أول قرار بشأن رد     /وصدر يف تشرين األول   . بتدريب القضاة   ، وذلك ٢٠١١لعام  

  .أرض لصاحبها
ان إدراج احترام حقوق اإلنـسان      ودعمت املفوضية اجلهود اليت تبذهلا الدول لضم        -٢٨

ونظمت املفوضية ثالث   . وسيادة القانون يف صميم االستراتيجيات الفعالة ملكافحة اإلرهاب       
حلقات عمل إقليمية للخرباء للمسامهة يف وضع مبادئ توجيهية بشأن ضمان مراعاة األصول             

رر اخلاص املعين بتعزيز وقدم املق. القانونية واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب      
ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب تقريراً إىل اجلمعيـة             
العامة عن تأثري مكتب أمني املظامل على نظام اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة عمـالً               

ـ           ١٢٦٧/١٩٨٩بقراري جملس األمن     سان ، وتوافقه مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلن
)A/67/396.(  

ويف معرض الربهنة على تأثري النظام الدويل حلقوق اإلنسان يف الـنظم اإلقليميـة،                -٢٩
استشهدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتقييمات صادرة عن جلنة مناهضة التعـذيب            
واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف حكمها بشأن قضية عثمان ضد اململكـة املتحـدة،      

عتبار تلك التقييمات أدلة داعمة فيما يتعلق بظروف االحتجاز وإقامة العـدل يف األردن،              با
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٦وخلصت إىل أن ترحيل صاحب الطلب يشكل انتهاكاً للمادة          

حلقوق اإلنسان نظراً خلطر قبول أدلة ُحصل عليها عن طريق تعذيب أشخاص آخرين أثنـاء               
  .لبإعادة حماكمة صاحب الط

ويف ميامنار، قدم مكتب املفوضية اإلقليمي يف جنوب شرق آسيا إىل جانب مكتب               -٣٠
وعقدت جلنة حقوق . األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املشورة بشأن إصالح السجون

اإلنسان يومها األول للمناقشة العامة، مركزة على حرية الشخص وأمنه، إعـداداً لتعليـق              
  .مقبل عام
حقـوق  "وأصدت املفوضية، بالتعاون مع رابطة احملامني الدولية، منشوراً بعنـوان             -٣١

دليل مليّسري تدريب القضاة واملدعني العامني واحملامني يف جمال         : اإلنسان يف جمال إقامة العدل    
  . باعتباره أداة تدريبية تكمل الدليل اخلاص باملوظفني القانونيني"حقوق اإلنسان

خلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات تقريراً       وقدم املقرر ا    - ٣٢
 على القانون األساسـي املتعلـق    ٢٠١١عن التأثري السليب للتعديالت اليت أدخلت يف عام         

باحتادات املواطنني السياسية يف عمل األحزاب السياسية ومنظمـات اجملتمـع املـدين يف              
مـايو، يف   / باعتماد تعديالت جديدة، يف أيـار      وأبلغت احلكومة املقرر اخلاص   . جورجيا

أعقاب عملية تشاورية مع اجملتمع املدين من أجل ختفيف بعض القيود اليت كانت مدرجة يف 
  .صيغة القانون السابقة
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  مكافحة اإلفالت من العقاب  -٢  
وقد زاد جملس حقوق    . تشكل مكافحة اإلفالت من العقاب جوهر السالم املستدام         -٣٣

يف السنوات األخرية، اللجوء إىل تكوين جلان التحقيق وبعثات تقـصي احلقـائق             اإلنسان،  
ودعمـت  . للتحقيق يف مزاعم االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         

املفوضية جلنة التحقيق بشأن اجلمهورية العربية السورية وبعثة تقصي احلقـائق للتحقيـق يف              
نشطة االستيطان اإلسرائيلية يف حقوق الشعب الفلسطيين يف مجيع أحنـاء           اآلثار املترتبة على أ   

أما جلنة التحقيق املعنيـة بليبيـا فقـد         . األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية      
  .اختتمت عملها

وقـد  . وما انفكت املفوضية تستعرض عملها يف دعم اآلليات املـذكورة أعـاله             -٣٤
عضاء اآلليات السابقني الستقاء آرائهم بشأن كيفية حتسني تأثري تلـك           استضفُت اجتماعاً أل  

اآلليات وفعاليتها، وعقدُت اجتماعاً للمنسقني السابقني وموظفي األمانة لعـرض الـدروس            
وُحددت خالل االستعراض قضايا رئيسية ينبغي أن تركز عليها املفوضية، تشمل           . املستفادة

ة واإلجراءات واملمارسات الالزمـة لتحـسني دعـم         وضع مبادئ توجيهية بشأن املنهجي    
وأُبرزت يف االستعراض   . األعضاء؛ وزيادة جمموعة موظفي الدعم من خالل حتسني التدريب        

  .أيضاً احلاجة إىل توفري موارد كافية وتعزيز متابعة التقارير والتوصيات لتحسني األثر
. واإلبـالغ عنـها    نـسان اإل قوقالفردية حل  نتهاكاتالا رصد املفوضية واصلتو  -٣٥

ووسعت املفوضية نطاق قاعدة البيانات اخلاصة بقضايا حقوق اإلنسان، وهي نظـام إلدارة             
القضايا ُصمم لتنظيم ومواءمة وحتسني عملية مجع البيانات املتعلقة باالنتـهاكات وتوثيقهـا             

 املتحـدة   مكتب األمـم  و هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثةوحتليلها، ليشمل   
صيغة مكيفة من    وأُعدت. تونس يف املفوضية مكتبو ،بيساو غينيا يف السالم بناءاملتكامل ل 

وقد استعملتها بالفعل جلنتا     احلقائق، تقصي وبعثات التحقيق جلان قاعدة البيانات لتستخدمها  
ها دليل من لفصو مثانية املفوضية نشرتو. السورية العربية واجلمهورية التحقيق املعنيتان بليبيا  

  .اإلنسان حقوق رصد اجلديد بشأن
 اجلسيمة االنتهاكات لوحيل قاً يوث تقرير ُتصدرأ ،٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول  يفو  -٣٦

، فضالً  )١٠( يف نيبال  )٢٠٠٦-١٩٩٦( أعوام   ١٠ الذي استغرق    الرتاع خالل الدويل للقانون
 لمؤسساتل أداة ونلتك ممتُص ، وثيقة ٣٠ ٠٠٠حوايل   تتضمن بيانات قاعدةإطالق   عن
وبعد مرور ست سـنوات     . واملصاحلة والعدالة احلقيقة السعي حنو  يف يف نيبال  املدين اجملتمعو

 املتوخـاة  االنتقالية العدالة آلياتعلى توقيع اتفاق السالم الشامل، من املؤسف أن نرى أن           
  .احملاكم على معروضة قضايا تسحب املتعاقبة احلكوماتُتنشأ بعد، وأن  مل

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NepalConflictReport.aspxانظر  )١٠(
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وقدمت املفوضية املشورة التقنية إىل السلطات الوطنية يف ملديف وجنوب السودان             -٣٧
. بيساو بشأن إنشاء جلان وطنية للتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان            - وغينيا

ونظمت املفوضية، يف الربازيل، حلقات دراسية لتبادل اخلربات اإلقليمية يف جمـال العدالـة              
عمت املفوضية، يف إطار عملها املتعلق بوضع برامج محاية الضحايا والـشهود،            ود. االنتقالية

  .السلطات الوطنية يف أوغندا وبوروندي وكوسوفو
، مبـشورة مـن     )اليونسكو(ووضعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣٨

 من العقـاب،    املفوضية، خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت         
وُصممت اخلطة لتهيئة بيئة آمنة     . ٢٠١٢أبريل  /اليت أقرها جملس الرؤساء التنفيذيني يف نيسان      

للصحفيني والعاملني يف جمال اإلعالم يف حاالت الرتاع والسلم من خالل تعزيـز التنـسيق               
  .والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة

  والثقافيةالفقر واحلقوق االقتصادية واالجتماعية   -جيم  

  حقوق اإلنسان والتنمية  -١  
ال يزال دمج حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، دجماً تاماً يف عمل منظومة                 - ٣٩

. األمم املتحدة ويف الدعم الذي تقدمه إىل الدول واجلهات املعنية األخرى من األولويـات             
، أطلقُت محلة )٢٠+ريو(املستدامة ويف الفترة اليت سبقت انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 

ورحبُت بإدراج  . حلث مجيع الدول على دعم الدمج الكامل حلقوق اإلنسان يف عملية ريو           
وتـساهم  . )١١(األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان على نطاق واسع يف وثيقة املؤمتر اخلتامية          

، وهي عمليـة    ٢٠١٥املفوضية بنشاط يف عملية مستمرة لوضع خطة التنمية ملا بعد عام            
وأوصى فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنميـة          . ستحظى بأولوية متواصلة  

، الذي تعترب املفوضية عضواً نشطاً من أعضائه، بأن تكـون حقـوق             ٢٠١٥  بعد عام   ملا
  .اإلنسان أحد املبادئ األساسية الثالثة للخطة، إىل جانب املساواة واالستدامة

العاملية ملـا    املواضيعية املشاورات اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج يةوتقود املفوض   - ٤٠
 ومنظمـات  والربملانيني الدول مع احلوكمة، اليت تشمل التواصل    بشأن ٢٠١٥بعد عام   
 بقيـاس  املتعلق التقين العمل فضالً عن  خمتلف املناطق،  يف اإلعالم ووسائل املدين اجملتمع

 مشاورات يف وتساهم املفوضية  .إمنائية عاملية جديدة  خطة   يف اإلنسان وحقوق احلوكمة
 حبـق  املعنية اخلاصة وقادت املقررة . واملياه بشأن عدم املساواة والصحة    أخرى مواضيعية
 بشأن مناقشات الصحي املأمونة وخدمات الصرف الشرب احلصول على مياه يف اإلنسان
 على ، ركزت على احلصول٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام   يف املساواة عدم معاجلة سبل
 فريـق  إسهاماً يف عمـل    اجلهود هذه وستشكل نتائج . الصحي وخدمات الصرف  املياه

__________ 

 .٦٦/٢٨٨مرفق قرار اجلمعية العامة  )١١(
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 العامل  والفريق٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام   املستوى الشخصيات البارزة الرفيع  
 بـشأن  الدولية احلكومية املناقشات عن فضالً املستدامة، التنمية املعين بأهداف  املفتوح
  .املسألة  هذه
ودعمت املفوضية الدول األعضاء يف إدماج حقوق اإلنسان يف سياساهتا اإلمنائيـة              -٤١

. واملتعلقة باحلد من الفقر من خالل توفري املشورة التقنية واالضطالع بأنشطة لبناء القدرات            
إزاء وقدمت املفوضية الدعم إىل إكوادور يف جتريب دليل النُهج القائمـة علـى احلقـوق                

. السياسات القطاعية ومواصلة إدماج حقوق اإلنسان يف صياغة استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية          
ويف توغو، نظمت املفوضية حلقة عمل بشأن رصد امليزانية وحقوق اإلنسان يف سياق صياغة         

   .خطة إمنائية وطنية جديدة
األمـم املتحـدة،    ان يف منظومـة     وأُحرَز مزيد من التقدم يف إدماج حقوق اإلنس         -٤٢
. سيما من خالل عمل آلية جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان             وال

وستواصل املفوضية، عن طريق اآللية، تكثيف اجلهود على نطاق املنظومة من أجـل تعزيـز            
 طلـب   قدرات املنظمة وتنسيق اإلجراءات اليت تتخذها لدعم بناء القدرات الوطنية بناًء على           

وقد أضيفت اآلن بنود تتعلق حبقوق اإلنسان إىل جدويل أعمـال جملـس             . الدول األعضاء 
  .الرؤساء التنفيذيني واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج

، إعداد مواد مرجعيـة وأدوات للممارسـني،        ٢٠١٢وواصلت املفوضية، يف عام       -٤٣
دة اجلهات الوطنية والدوليـة املعنيـة       وإجراء حلقات عمل بشأن استخدام املؤشرات ملساع      

وأصـدرت املفوضـية   . حبقوق اإلنسان على تقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق اإلنـسان     
ونظمت املفوضية، بنـاًء    ". دليل للقياس والتنفيذ  : مؤشرات حقوق اإلنسان  "منشوراً بعنوان   

 حقوق اإلنسان على طلب جهات وطنية معنية وبالتعاون معها، حلقات عمل بشأن مؤشرات
يف توغو والفلبني، واستمرت يف تقدمي الدعم التقين إىل عدد من البلدان منـها إكـوادور،                

، والسويد، وكينيا، واملكسيك،    ) املتعددة القوميات  -دولة  (وباراغواي، والربازيل، وبوليفيا    
 أيضاً جمموعة   وعقدت املفوضية . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيبال      

من حلقات العمل بشأن أمهية املؤشرات باعتبارها أدوات لتعزيز تقييم وتنفيذ توصيات آليات            
  .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢  
شكلت السنة قيد االستعراض حتدياً أمام التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             -٤٤
فقد ترتبت، بوجه خاص، على برامج التقشف اليت اعتمدهتا عدة بلدان ملواجهـة             . فيةوالثقا

ووجهـت اللجنـة املعنيـة      . األزمة املالية آثاٌر خطرية على اإلقرار هبذه احلقوق والتمتع هبا         
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إدراكاً منها هلذا الوضع، رسالةً إىل الدول تذكرها 

بالتزاماهتا باستخدام احلد األقصى من املوارد املتاحة إلعمال هذه احلقـوق، حـىت يف              فيها  
  .أوقات األزمات
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وروجت املفوضية لتوفري احلماية القضائية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -٤٥
 والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          

واالجتماعية والثقافية يف أوروغواي، وبوركينا فاسو، ومجهورية مولدوفا، والرأس األخضر،          
 -دولـة   (وسامهت دعواهتا يف تصديق بوليفيا      . وسلوفينيا، والسنغال، وكوستاريكا، ومايل   

  .على الربوتوكول االختياري وتوقيع بوركينا فاسو عليه) املتعددة القوميات
 جلنة األمن الغذائي العاملي على ضمان االتساق مع قـانون           ودعمت املفوضية عمل    -٤٦

حقوق اإلنسان لدى وضع املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املـسؤولة حليـازة األراضـي     
ومصائد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الـوطين، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف                

بادئ التوجيهية آلليات األمم املتحـدة  وقدمت املفوضية إحاطات بشأن امل . ٢٠١٢ مايو/أيار
  .حلقوق اإلنسان

، شاركت املفوضية يف املنتدى احلضري العاملي السادس،        ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٤٧
وكذلك يف اجتماع رفيع املستوى مشترك بني الوكاالت يف املنتدى، وشددت على أمهيـة              

ووضـعت  . ضرية وضمان احليـازة   حقوق اإلنسان يف اجلهود الرامية إىل حتسني التنمية احل        
. املفوضية، يف إطار برناجمها املشترك مع موئل األمم املتحدة، منهجيات تقييم أثر اإلخـالء             

املرأة "وأبرزت املفوضية أيضاً اجلوانب اجلنسانية للحق يف السكن الالئق يف منشورها املعنون             
  ".واحلق يف السكن الالئق

فوضية بأنشطة الدعوة وقدمت املساعدة التقنية      وعلى الصعيد القطري، اضطلعت امل      -٤٨
وتشمل استراتيجيتها الرامية إىل التصدي     . يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

املتعلقة ببناء القـدرة  لألزمة يف منطقة الساحل يف أفريقيا رصد القوانني والسياسات والربامج  
على مقاومة انعدام األمن الغذائي والتغذوي والصدمات املناخية، وكذلك بتعزيـز التوزيـع             

ومشل الدعم املقدم للمواقع امليدانية والبعثات املساعدة التقنيـة يف          . العادل للخدمات والسلع  
املؤسسة الوطنيـة   جمال احلق يف السكن يف كمبوديا، وآسيا الوسطى، وصربيا؛ وبناء قدرات            

حلقوق اإلنسان يف الصومال وشرق أفريقيا؛ واملساعدة علـى إدراج احلقـوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية يف مشروع خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان يف هندوراس؛             
ومتابعة توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وتوصيات االستعراض الدوري الـشامل           

  .نما ومجهورية مولدوفا؛ وتدريب القضاة يف املكسيك واجلمهورية الدومينيكيةيف ب
ويُسرين أن أسلط الضوء على األثر اإلجيايب للزيارات اليت أجراها املكلفون بواليات يف               -٤٩

 ليشيت التوصيات األولية اليت قدمتها املقررة       -وقد ناقش برملان تيمور     . إطار اإلجراءات اخلاصة  
، حيث دعت إىل زيادة     ٢٠١١عنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان بعد زيارهتا يف عام          اخلاصة امل 

 ٢٠١٢وخصصت امليزانية النهائيـة لعـام   . )١٢(اإلنفاق العام يف اخلدمات االجتماعية والزراعة 

__________ 

 .A/HRC/20/25/Add.1انظر  )١٢(
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ويف .  يف املائة لقطاع التعليم    ٣٥ يف املائة لقطاع الصحة و     ٤٧زيادة يف االعتمادات تبلغ حوايل      
تابعة زيارة املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة               إطار م 

، أشار أعـضاء    )١٣(٢٠١١وخدمات الصرف الصحي إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام          
مجعية وجملس شيوخ والية كاليفورنيا مراراً إىل تقريرها عنـد مناقـشة اعتمـاد مـشروع                

، الذي أقّر حق كل فرد يف والية كاليفورنيـا يف           ٢٠١٢سبتمرب  /ول أيل ٢٥ يف   ٦٨٥ القانون
  .احلصول على مياه مأمونة ونظيفة وميسورة التكلفة ومتاحة وكافية الحتياجات اإلنسان

واملقـرر  ) الفاو(وساهم كل من املفوضية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة            -٥٠
 الوطنية للحق يف الغذاء الكايف من خالل القـوانني          اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف احلماية      

ونظمت املفوضية والفاو مشاورات إقليمية للخرباء عقدها املقرر اخلاص يف          . واالستراتيجيات
وشجعُت واملقـرر   . ٢٠١١يونيه  /، ويف بوغوتا، يف حزيران    ٢٠١٢أبريل  /نريويب، يف نيسان  

االعتراف الـصريح بـاحلق يف الغـذاء يف         اخلاص، يف بيانينا العامني، على إحراز تقدم مثل         
  .الدساتري الوطنية

الفـيلم  : وأصدرت املفوضية مرجعني جديدين للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مها           -٥١
، الذي أُنتج بشراكة مـع  "قوة التثقيف حبقوق اإلنسان: الطريق إىل الكرامة"الوثائقي املعنون   

التثقيف حبقوق اإلنـسان يف نظـم       "ر املعنون   منظمتني من منظمات اجملتمع املدين، واملنشو     
  .، مع اليونسكو"دليل التقييم الذايت للحكومات: التعليم االبتدائي والثانوي

  اهلجرة  -دال  
، حواراً رفيع املستوى بشأن اهلجـرة الدوليـة         ٢٠١٣ستجري اجلمعية العامة، يف عام        -٥٢

وأود أن أغتـنم هـذه      . جرة وحقوق اإلنسان  والتنمية، أعتربه معلماً رئيسياً فيما يتعلق مبسألة اهل       
الفرصة للدعوة إىل زيادة االهتمام حبالة حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وتـشجيع احلكومـات           
واجلهات املعنية األخرى على إعطاء األولوية حلقوق املهاجرين عند تصميم سياسـات اهلجـرة              

حضريية للحوار الرفيع املستوى، حلقة     وعقدت املفوضية، يف إطار أعماهلا الت     . وتنفيذها ورصدها 
حوار غري رمسي حول اهلجرة الدوليـة وحقـوق         " بشأن   ٢٠١٢سبتمرب  /عمل للخرباء يف أيلول   

  .للتشجيع على زيادة االهتمام حبقوق اإلنسان يف جمال إدارة اهلجرة" اإلنسان واحلوكمة
جرة على املـستوى    وما فتئت املفوضية تشارك يف أنشطة حقوق اإلنسان املتصلة باهل           -٥٣

القطري من خالل تعزيز االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم              
وغريها من الصكوك، وأنشطة التدريب والدعوة واملشورة التقنية، فضالً عن أنـشطة الرصـد              

عـاون يف جمـال     وقدمت املفوضية املساعدة التقنية إىل الوكالة األوروبيـة إلدارة الت         . واحلماية
العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وتعاونت معها على وضع             

__________ 

 .A/HRC/20/25/Add.4انظر  )١٣(



A/HRC/22/17 

GE.12-18776 16 

واستهلت املفوضية مشروعاً مشتركاً مع     . مواد التدريب حلرس احلدود يف جمال حقوق اإلنسان       
وقـدمت  . ناملعهد الوطين للهجرة يف املكسيك لتقييم برناجمه التدرييب يف جمال حقوق اإلنـسا     

املفوضية الدعم العملي إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون من أجل تعزيز حقـوق               
ويف غرب أفريقيا، حددت املفوضية إىل جانب الفريق العامل املعين باهلجرة املختلطة            . املهاجرين

يف السنغال، وتقوم   التابع لفريق األمم املتحدة القطري، اجلهات الفاعلة املعنية باهلجرة املختلطة           
  .املفوضية حالياً بوضع منشور حلرس احلدود بشأن حقوق املهاجرين

حقوق "، نظمت املفوضية اجتماعاً للخرباء بشأن موضوع        ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -٥٤
ودعا املشاركون  ". استكشاف الثغرات يف السياسة واملمارسة    : اإلنسان على احلدود الدولية   

.  وضع توجيهات بشأن حقوق اإلنسان علـى احلـدود الدوليـة     يف االجتماع املفوضية إىل   
ونظمت املفوضية، بشراكة مع وفد املكسيك، حدثاً موازياً يف الدورة الـسابعة والـستني              

  ".حقوق اإلنسان على احلدود الدولية"للجمعية العامة حول موضوع 
من أبعاد اهلجـرة    ودعت املفوضية إىل زيادة االهتمام بالبعد املتعلق حبقوق اإلنسان            -٥٥

ويف املنتدى السادس الذي ُعقد يف موريشيوس       . ضمن املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية     
، شاركت املفوضية يف اجتماعات مائدة مـستديرة بـشأن          ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

 محاية املهاجرين كجزء ال يتجـزأ مـن   "و" حتسني التصورات العامة عن املهاجرين واهلجرة     "
اهلجـرة وحقـوق    : التصورات العامة "، وعقدت حدثاً موازياً بشأن موضوع       "إدارة اهلجرة 

وحضر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين املنتدى يف إطـار إعـداد             ". اإلنسان
  .٢٠١٣تقريره عن اهلجرة واحلوكمة العاملية، الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة يف عام 

. ة العمل املتعلق حبقوق اإلنسان لألشـخاص ضـحايا االجتـار          وواصلت املفوضي   -٥٦
وشاركت املفوضية، باعتبارها عضواً يف فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار            

نقطة تقاطع النظم القانونية    "باألشخاص، يف صياغة ورقتني من ورقات السياسة العامة بشأن          
ورداً على طلبات   ". جتار من خالل معاجلة مشكلة الطلب     منع اال "و" الدولية ملكافحة االجتار  

قدمها جملس حقوق اإلنسان لتعزيز األنشطة يف هذا اجملال، شاركت املفوضـية يف إطـالق               
املبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر يف األردن وتايلنـد              

ية لتنمية قدرات موظفي إنفاذ القوانني على       وتونس والكامريون، وتلت ذلك تظاهرات إقليم     
وتعكف املفوضية حالياً على وضـع جمموعـة        . اّتباع هنج قائم على احلقوق ملكافحة االجتار      

أدوات للممارسني وأصحاب املصلحة لتطبيق النهج القائم على احلقوق إزاء االجتار، تشمل            
سان واالجتار بالبشر، وجتميعـاً     جتميعاً للممارسات اجليدة، وصحيفة وقائع بشأن حقوق اإلن       

  .للسوابق القضائية ذات الصلة
واعتمدت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اخلطوط             -٥٧

وعقـدت  . العريضة لتعليق عام بشأن حقوق العمال املهاجرين غري الشرعيني وأفراد أسرهم          
حقوق مجيع " يوماً ملناقشة عامة بشأن موضوع ،٢٠١٢سبتمرب /جلنة حقوق الطفل، يف أيلول
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، أكد خالهلا املشاركون ضرورة معاملة مجيع األطفـال يف       "األطفال يف سياق اهلجرة الدولية    
. سياق اهلجرة باعتبارهم أطفاالً يف املقام األول، بغض النظر عن وضع اهلجرة اخلاص هبـم              

 حالياً على استكمال دراسة استغرق      ويعكف املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين      
  .إجنازها عاماً تتعلق بإدارة احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب

  العنف وانعدام األمن  -هاء  

  حقوق اإلنسان والسالم واألمن  -١  
قدمُت واألمني العام املساعد حلقـوق اإلنـسان إحاطـة إىل جملـس األمـن، يف          -٥٨
 تدل على الصلة اجلوهرية بني حقـوق اإلنـسان          ، بشأن احلاالت احلرجة اليت    ٢٠١٢ عام

ووفقاً لذلك، فإن دمج حقوق اإلنسان يف عمليات األمم املتحدة حلفـظ            . والسالم واألمن 
السالم وبعثاهتا السياسية اخلاصة، وحتسني القدرة التشغيلية للمفوضية لالستجابة لألزمـات،           

ن جملس حقوق اإلنسان، ال تزال      وإطالع جملس األمن على القرارات ذات الصلة الصادرة ع        
  .مسائل ذات أولوية

وقد ظل اجملتمع الدويل عاجزاً عن منع حاالت العنف والرتاع املنتشرين على نطـاق                -٥٩
ويؤدي وصول األمم   . ومل ينجح يف تسوية الوضع يف اجلمهورية العربية السورية        . واسع وحلِّها 

ا يف مشال مايل، إىل زيادة التحديات أمام فهم         املتحدة وحضورها امليدانيان احملدودان هناك، كم     
وأصبحت هذه التحديات يف اآلونة األخرية أكثر تعقيداً، نظراً إىل تـسارع            . احلالة ومعاجلتها 

وترية األزمات وتفاقمها من جراء عوامل مثرية لالضطراب وذات أبعاد عرب وطنية مثل اجلرمية              
ويف هذه احلاالت، يظل    . املشروع للموارد الطبيعية  املنظمة، وانتشار األسلحة، واالستغالل غري      

فـالعنف  . مفهوم احلماية، الذي يشكل جوهر العديد من قرارات جملس األمن، حتدياً خطـرياً            
  .وانتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب يؤديان إىل إطالة أمد معاناة الواقعني يف براثنه

ال العنف، مبا يف ذلك يف إطار       وأوفدت املفوضية بعثات ألجل قصري يف أعقاب أعم         -٦٠
جهود األمم املتحدة األوسع نطاقاً، مثل بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهوريـة العربيـة               

ورغم الظروف الصعبة للغاية، أدت تلك البعثـات دوراً رئيـسياً يف   ). بعثة املراقبة(السورية  
ات السلمية ومحاية املدنيني، ومسحت     تنفيذ والية بعثة املراقبة فيما يتعلق باالحتجاز واملظاهر       

ويف والية جونقلي، جبنوب السودان، أجرى موظفـو        . هلا بتوفري معلومات سريعة وموثوقة    
شؤون حقوق اإلنسان حتقيقاً يف االنتهاكات اليت ُزعم ارتكاهبا خـالل أحـداث العنـف               

تحـدة يف جنـوب     األخرية، وتقييماً حلالة حقوق اإلنسان لتوجيه استراتيجية بعثة األمم امل         
وأوِفد فريق إىل ملديف ملتابعة الشواغل اليت أثريت بعـد          . السودان فيما يتعلق حبماية املدنيني    

أغسطس، أوفدت املفوضية موظفاً مـع      /ويف آب . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٧تغيري احلكومة يف    
وضـع  املنسق املقيم يف مايل إلدماج حقوق اإلنسان يف إجراءات األمم املتحـدة ملعاجلـة ال              
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نوفمرب، قام فريق تابع للمفوضية ببعثة إىل مـايل وإىل البلـدان            /ويف تشرين الثاين  . املتدهور
اجملاورة هبدف مجع املعلومات الالزمة إلعداد تقريري إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه              

ويف سياق الرتاعات اليت طال أمدها، دعمت املفوضية إشراك خبري أقـدم            . الثانية والعشرين 
 حبقوق اإلنسان يف ترانسنيستريا، وفقاً لواليِتي العامة حلماية حقوق اإلنسان للجميـع،             معين
يف ذلك من خالل السعي لالتصال بالسلطات القائمة حبكم الواقع لضمان عدم وجـود               مبا

  .ثغرة يف جمال احلماية يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا الفعلية
رار يف االضطالع بالواليات املتعلقة حبقـوق       وواصلت املفوضية، سعياً منها لالستم      -٦١

اإلنسان واّتباع ُنهج أكثر اتساقاً إزاءها يف خمتلف عمليات السالم، العمل بشكل وثيق مـع               
إدارة عمليات حفظ السالم لوضع السياسات وتدريب أفراد اجليش والـشرطة واملـدنيني             

 ٣٠٠ وقدمتها إىل أكثر من      وصممت املفوضية دورات متهيدية شاملة    . املعنيني حبفظ السالم  
  .مراقب عسكري غري مسلح منتشرين يف اجلمهورية العربية السورية

وعملـت  . وعملت املفوضية على تعزيز تنفيذ واليات جملس األمن حلماية املدنيني           -٦٢
املفوضية يف إطار تعاون وثيق مع إدارة عمليات حفظ السالم على استعراض أفرقة احلمايـة               

تبط هبا من آليات محاية املدنيني اليت أنشأهتا بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق               املشتركة وما ير  
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جلمع الدروس املستخلصة لُيسترشد هبا يف حماولة            

وشكلت العناصر املتعلقة حبقوق اإلنـسان      . استنساخ اإلجراءات نفسها يف البعثات األخرى     
ولدى خماطبـة   . صميم استراتيجيات محاية املدنيني واستعراضها وتنفيذها     عامالً مركزياً يف ت   

جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين، حثثته على مواصلة إدراج أحكام صرحية بـشأن              
  .املساءلة ومحاية املدنيني

ودعمت املفوضية تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان يف الدعم              -٦٣
مه األمم املتحدة إىل قوات األمن غري التابعة هلا، بطرق تـشمل حتديـد أفـضل                الذي تقد 

وأحرزت كيانات األمم املتحدة ومواقعها امليدانية      . املمارسات والدروس املستفادة وتقامسها   
واستفادت من هذه السياسة أيضاً الدول الـيت تتلقـى          . تقدماً كبرياً يف تنفيذ هذه السياسة     

فعلى سبيل املثـال، ُحـددت      .  الفرصة لتحسني سلوك قوات األمن     الدعم، حبيث اغتنمت  
  .السياسة باعتبارها عنصراً أساسياً يف التخطيط للعمليات العسكرية يف مشال مايل

، أصدر األمني العام تقريراً تارخيياً عن عمل األمـم  ٢٠١٢نوفمرب /ويف تشرين الثاين   -٦٤
 فيما يتعلق بواليتـه يف      ٢٠٠٩النكا يف عام    املتحدة يف األشهر األخرية من احلرب يف سري         

وخيلص التقرير إىل أن منظومة األمـم املتحـدة مل تـف           . )١٤(جمال العمل اإلنساين واحلماية   
مبسؤولياهتا، مربزاً دور األمانة العامة والوكاالت والربامج، فضالً عن جملس األمن وجملـس             

تـسمح اسـتنتاجات االسـتعراض      وتعترب مبادرة األمني العام متميزة وس     . حقوق اإلنسان 
  .وتوصياته للمنظومة برمتها بأن تتحلى بقدر أكرب من املسؤولية والشفافية واملساءلة

__________ 

)١٤( www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf. 
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وما انفكت أعمال العنف اإلجرامي أو االجتماعي واجلرمية املنظمة تؤثر يف حقـوق     -٦٥
ات وأصبح عدد ضحايا جرائم العنف يساوي أو يتجاوز عدد ضحايا الرتاع   . شعوب بأكملها 
وتعتمد احلكومات أحياناً على تدابري ملواجهة هذه املـشكلة تـؤدي إىل            . يف بعض البلدان  

انتهاكات، مثل اإلفراط يف استخدام االحتجاز قبل احملاكمة، وخفض سن املسؤولية اجلنائية،            
وعملت املفوضية مع بلدان املخروط اجلنويب علـى وضـع أداة      . واللجوء إىل عقوبة اإلعدام   

تخدام وإدارة املعلومات عن العنف لتصميم السياسات األمنية، وعملت مع منظومة           تتعلق باس 
التكامل بني دول أمريكا الوسطى على إنشاء منتدى معين بتعزيز املؤسسات، وذلك خـالل              

واضطلعت املفوضية أيضاً، يف    . يونيه/مؤمتر قمة املنظومة املعين باألمن، الذي ُعقد يف حزيران        
دة، وتونس، وغواتيماال، وكمبوديا، وليبيا، بأنشطة يف جماالت من قبيل قضاء بابوا غينيا اجلدي

األحداث، أو التشريع، أو إصالح السجون والقطـاع األمـين، أو التـشريعات األمنيـة،               
  .تدريب املوظفني املعنيني أو

  العمل اإلنساين  -٢  
ملي وامليداين هبدف   عززت املفوضية مشاركتها يف العمل اإلنساين على املستويني العا          -٦٦

ضمان مشاركة السكان املتضررين مشاركة حرة ونشطة وهادفة باعتبارهم أصحاب حقوق           
  .بدالً من مستفيدين من العمل اخلريي

فعلى الصعيد العاملي، شاركت املفوضية يف آليات وعمليات إنسانية، وال سـيما يف               -٦٧
ضية يف جهود اإلصالح املبذولـة يف       وسامهت املفو . اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    

اجملال اإلنساين من خالل خطة التحول اليت تنفذها اللجنة لتعزيز إدماج حقوق اإلنـسان يف               
قيادة األعمال اإلنسانية وتنسيقها، ووضع حقوق اإلنسان يف صلب اجلهود الرامية إىل ضمان             

د التصورات اليت يـضطلع  وشاركت املفوضية يف إجراءات حتدي   . املساءلة للسكان املتضررين  
هبا الفريق العامل جملموعة احلماية العاملية، والـيت توجـت باعتمـاد إطـار اسـتراتيجي                

واستمرت املفوضـية يف    .  يركز تركيزاً شديداً على حقوق اإلنسان      ٢٠١٤-٢٠١٢ للفترة
توفري اخلربة والدعم التقنيني بشأن وضع التوجيهات وتقدمي التدريب حتت رعايـة اللجنـة              

  .لدائمة والفريق العاملا
وعلى الصعيد الوطين، واصلت املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية إدمـاج حقـوق              -٦٨

اإلنسان يف إجراءات التأهب للحاالت اإلنسانية وجهود االستجابة هلا باملشاركة يف األفرقة             
 واألراضي  القطرية للعمل اإلنساين ودعمها، بطرق تشمل قيادة جمموعات احلماية يف هاييت،          

وشـاركت املفوضـية يف     .  ليشيت، وموريتانيا  -الفلسطينية احملتلة، واحمليط اهلادئ، وتيمور      
املبادرات املتعلقة باألزمة اإلنسانية يف منطقة الساحل إلدماج حقوق اإلنـسان يف اجلهـود              

رحلـة  ويف هاييت أدت املفوضية أيضاً دوراً رئيسياً يف إدماج حقوق اإلنسان يف م            . اإلنسانية
  .االنتقال من حالة الطوارئ إىل التنمية
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  آليات حقوق اإلنسان والقانون الدويل  -واو  

  اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات  -١  
تعزيز نظام اهليئات املنـشأة    "، تقريري املعنون    ٢٠١٢يونيه  /لقد نشرُت، يف حزيران     -٦٩

ت من املشاورات مـع     ، الذي شكل تتوجياً لثالث سنوا     "مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان   
الدول األعضاء، وأعضاء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،             

ويسعى التقرير لتقدمي رؤيـة     . ووكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      
إىل عن إرساء نظام هليئات املعاهدات يتسم بالكفاءة والفعالية وحسن التوقيت، باالسـتناد             

ويتمثل أحد املقترحات   . نقاط قوته ومعاجلة التحديات اليت تعترضه، وال سيما نقص املوارد         
الرئيسية يف وضع إطار زمين شامل لإلبالغ يعمل على أساس امتثال مجيع الدول األطـراف               

وتشمل التوصيات األخرى تبسيط عمليـة اإلبـالغ، وتعزيـز          . اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ  
 اخلاصة بالبالغات واالستفسارات والزيارات، وزيادة استقاللية أعضاء اهليئـات          اإلجراءات

املنشأة مبوجب معاهدات ومتتني خرباهتم، وتعزيز قدرة تلك اهليئات علـى التنفيـذ وإبـراز           
  .صورهتا وتيسري وصوهلا

عاهدات إجراءات، ورحبت   مومنذ ذلك احلني، اختذت سبع هيئات منشأة مبوجب           -٧٠
وخالل االجتماع السنوي لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات،        . قّيمت آثاره بتقريري و 

يونيه، اختذ الرؤساء العشرة إجراءات ملموسة بتأييد املبادئ        /املعقود يف أديس أبابا يف حزيران     
  .التوجيهية بشأن استقاللية ونزاهة اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

، عملية  ٦٦/٢٥٤، أرست اجلمعية العامة، مبقتضى قرارها       ٢٠١٢ر  فرباي/ويف شباط   -٧١
حكومية دولية مفتوحة باب العضوية معنية بتدعيم اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، ومددهتا 

ولدي ثقة يف أن هذه العملية ستتبع هنجاً متعدد اجلهـات           . إىل غاية دورهتا السابعة والستني    
ت املنشأة مبوجب معاهدات يف اختاذ القـرارات املتعلقـة          املعنية وستحترم صالحيات اهليئا   

 يف نيويورك، وعن طريق     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٤ويف هذا السياق، ُعقد يف      . بأساليب عملها 
الفيديو يف جنيف أيضاً، منتدى ضم جهات معنية من اجملتمع املدين، أدار مناقشاته امليـّسران               

  .املشتركان للعملية احلكومية الدولية
، أطلقت املفوضية رمسياً الصيغة احملدثة من قاعدة بيانات         ٢٠١٢مارس  / آذار ٦ويف    -٧٢

الفهرس العاملي حلقوق اإلنسان، اليت أعيد تصميمها لتجميـع التوصـيات الـصادرة عـن          
وحـدثت  . االستعراض الدوري الشامل، باإلضافة إىل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة  

تعلقة بنظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان، ونشرت أيضاً املفوضية صحيفة الوقائع امل 
، الذي يشمل   "قرارات خمتارة صادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري        "اجمللد األول من    

  .٢٠١١أغسطس / إىل آب١٩٨٨أغسطس /السوابق القضائية للفترة من آب
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  جملس حقوق اإلنسان  -٢  
، إبداء عزمه علـى معاجلـة احلـاالت    ٢٠١٢ عام واصل جملس حقوق اإلنسان، يف   -٧٣

يونيه، الدورة االستثنائية الرابعة بشأن حالـة     /وعقد اجمللس، يف حزيران   . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
سبتمرب، مدد اجمللس   /ويف أيلول . حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية منذ بداية األزمة        

مارس، أنشأ اجمللس بعثة    /ويف آذار . وعززها مبفوَضني إضافيني  للمرة الرابعة والية جلنة التحقيق،      
لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف اآلثار املترتبة على أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف حقوق              

مينحا البعثتني املـذكورتني     ويؤسفين أن أبلغ أن البلدين املعنيني مل      . اإلنسان للشعب الفلسطيين  
لى ذلك، يؤسفين قرار حكومة إسرائيل تعليق التعاون مع اجمللـس           وعالوة ع . رخصة الدخول 

  .وأشجع احلكومة على إعادة النظر يف هذا القرار. واملفوضية
فقد ُعقـدت   . وأصبحت حلقات النقاش من مسات دورات جملس حقوق اإلنسان          -٧٤

ضـد  مخس عشرة حلقة بشأن مواضيع تشمل إعمال احلق يف التنمية؛ والعمليات االنتقامية             
األفراد واجلماعات ممن يتعاونون مع األمم املتحدة وآلياهتا؛ واملصابني بفريوس نقص املناعـة             

اإليدز أو املتضررين به؛ والقوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املرتكبة ضد           /البشرية
يـاة  األفراد بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احل           

السياسية والعامة؛ وحق املسنني يف الصحة؛ وتعزيز حرية التعبري على اإلنترنـت ومحايتـها؛              
وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان؛ وبذل العناية الواجبة يف منع العنف ضد املرأة؛ ولغة الشعوب              

  .األصلية وثقافتها؛ وحقوق اإلنسان يف سياق متعدد الثقافات
 فريقني عاملني حكوميني دوليني جديدين، معنيني باحلق        وأنشأ جملس حقوق اإلنسان     -٧٥

ويف . وضع الصكوك همة  مبل الريفيني اآلخرين، عهد إليهما      يف السالم وحبقوق الفالحني والعما    
  .هذا السياق، أشري إىل أن اللجنة االستشارية قد أصدرت عدة دراسات وتقارير ذات صلة

بشأن حاالت بلدان معينة، وطلب إىل      واختذ جملس حقوق اإلنسان قرارات جديدة         -٧٦
، وعزز املـساعدة    )عن جنوب السودان وسري النكا ومايل واليمن      (املفوضية تقدمي تقارير    

 والصومال والعـراق    املقدمة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا       (التقنية  
لس تقريراً شفوياً عن حالـة      وخالل الدورة احلادية والعشرين، قدمُت إىل اجمل      ). وليبيا واليمن 

وسأقدم تقريراً خطياً عن هذا     . حقوق اإلنسان يف مايل، وال سيما يف اجلزء الشمايل من البلد          
  .املوضوع إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين

ولألسف، فإن الدعوات اليت صدرت خالل استعراض جملس حقوق اإلنـسان إىل              -٧٧
ورغم عزم املفوضية علـى     .  تسفر عن نتائج على أرض الواقع      زيادة ترشيد برنامج العمل مل    

معاجلة املسائل والتحديات املتعددة يف جمال حقوق اإلنسان، والتزام اجمللس اجلـدير بالثنـاء              
مبواجهة األزمات اليت طال أمدها واألزمات الناشئة، أصبح من الصعب على حنو متزايد دعم              

 مبا يف ذلك التقارير وحلقات النقاش واألفرقة العاملـة          العدد املتكاثر من الواليات اجلديدة،    
  .احلكومية الدولية
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  االستعراض الدوري الشامل  -٣  
 اجلولة الثانية من االستعراض الـدوري     ٢٠١٢مايو  /انطلقت رمسياً يف شهر أيار      - ٧٨

وتواصـل  . وُعقدت دورتان شاركت فيهما مجيع الدول املقـرر استعراضـها         . الشامل
وقد حتلّت الدول اليت    . ي لتحقيق مشاركة كاملة، على غرار اجلولة األوىل       املفوضية السع 

ُعرضت حالتها على الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل للمرة الثانية بعناية     
كبرية يف إعداد استعراضها، وأجرى كثري منها مشاورات وطنية بني الوزارات ومنظمات    

وتناولت التقارير واالستعراضات الوطنية مقارنة بـني       . ريرهااجملتمع املدين يف إعداد تقا    
ورغـم  . استعراضات التطورات األخرية وحالة التوصيات املقدمة خالل اجلولـة األوىل         

معظم الدول أبلغت عن التدابري املتخذة لتنفيذ ما تعهدت به من توصـيات، فـإن                 أن
وهـذه ممارسـة    . اض األول منها أبلغ عن توصيات مل تلق دعماً خالل االسـتعر           عدداً
  .تشجيعها  ينبغي
وما فتئت اجلهات املاحنة تدعم الصندوقني االستئمانيني املنشأين ملساعدة الدول على             -٧٩

التحضري لالستعراض الدوري الشامل واملشاركة فيه وتنفيذ نتائجه، وما انفكـت الـدول             
اإلنسان، استعرضـت   وبناًء على طلب جملس حقوق      . واجلهات املعنية األخرى تستخدمهما   

املفوضية اختصاصات الصندوق للسماح بتعزيز الدعم املقدم إىل البلدان، وال سـيما أقـل              
البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت اتضح أن عملية االستعراض تشكل حتـدياً              

ن التقين يف متابعة    وتتزايد الطلبات الواردة من مجيع املناطق إىل املفوضية لتقدم التعاو         . أمامها
وواصلت املفوضية تطوير هنجها العاملي وأعادت تنظـيم مواردهـا احملـدودة            . االستعراض

املخصصة لالستعراض من أجل متتني قدرهتا على دعم الدول واجلهات املعنية األخرى لتنفيذ             
يـسية  ويف هذا الصدد، أسلطُ الضوء على أن الدول تتحمل املسؤولية الرئ      . التوصيات املقدمة 

  .عن تنفيذ التوصيات

  اإلجراءات اخلاصة  -٤  
يضطلع املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يف ظل االستقاللية، بـدور              -٨٠

وأُقدر قيمة خرباهتم املواضيعية والقطرية، وأحث الدول على أن         . تكميلي هام لعمل املفوضية   
نسان ثالث واليات جديـدة يف إطـار   وقد أنشأ جملس حقوق اإل    . تتعاون معهم تعاوناً تاماً   
والية خبري مستقل معين مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة           : اإلجراءات اخلاصة هي  

بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وواليتان قطريتان جديدتان ملعاجلة حالة حقوق            
يا، أرحب بقـرار املكلـف      وخبصوص الوالية املتعلقة بإريتر   . اإلنسان يف بيالروس وإريتريا   

بالوالية يف إطار إجراء الشكاوى رفع السرية عن الشهادات الواردة للسماح للمقرر اخلاص             
  .وآمل أن يتكرر ذلك يف حاالت أخرى. مبتابعة هذه القضايا
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 إجراًء  ١٢ إجراًء خاصاً مواضيعياً و    ٣٦، كان هناك    ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٨١
، قام املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة         ٢٠١١ويف عام   . ليمياًخاصاً قطرياً أو إق   

ووجه . ٢٠١٢ زيارة قد أُجريت يف عام       ٦٧نوفمرب، كانت   / زيارة؛ وحىت تشرين الثاين    ٨٢  ب
.  دولة دعوات دائمة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للقيام بزيارات           ٩١حوايل  

ويف . ليت وجهت دعوة دائمة مل تستجب مجيعها يف الوقت املناسـب ومما يؤسف له أن الدول ا   
 دولـة،   ١٢٥ إىل   رسـالة  ٦٠٥، وجه املكلفون يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة          ٢٠١٢عام  
غري أن معـدل  .  يف املائة منها بشكل مشترك بني اثنني أو أكثر من املكلفني بواليات       ٧٥ صدر

  . يف املائة فقط٤٥حدود اإلجابة على الرسائل ال يزال، مع األسف، يف 
ويساورين القلق من استمرار األعمال االنتقامية ضد األشخاص الذين تعاونوا مـع              -٨٢

وقد أصدرُت، مع األمني العام ورئيس جملس حقوق        . األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان    
. ألعمالاإلنسان وعدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، إدانة علنية لتلك ا            

. فضمان سالمة وأمن الشهود على انتهاكات حقوق اإلنسان وضحاياها أمر ال بـد منـه              
وستبذل املفوضية قصارى جهدها لكفالة أن حتترم الدول التزامها باحلمايـة وأن ُتخـضع              

  .للمساءلة عن أعمال التخويف أو االنتقام املشتبه هبا

  التطوير التدرجيي للقانون الدويل  -٥  
سـيما عـن     املفوضية التطوير التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال       تدعم    -٨٣

طريق الدراسات واملشاورات ودعم آليات حقوق اإلنسان يف وضـع مبـادئ توجيهيـة              
  .وتعليقات عامة

،الذي بّينت فيه بالتفـصيل     )١٥(٣واعتمدت جلنة مناهضة التعذيب التعليق العام رقم          -٨٤
طراف فيما يتعلق بتنفيذ واجباهتا لتوفري سبل االنتصاف، مبـا يف           مضمون التزامات الدول األ   

  .ذلك إعادة التأهيل إىل أقصى حد ممكن، لضحايا التعذيب
وعرض املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، على جملس حقوق اإلنسان يف دورته               - ٨٥

رة واالستثمار علـى    التاسعة عشرة، املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقييمات أثر اتفاقات التجا        
وقدم اخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجية، إىل جملس حقوق اإلنسان  ؛)١٦(حقوق اإلنسان

يف دورته العشرين، املبادئ التوجيهية املتعلقة بآثار الديون اخلارجية وما يتصل هبـا مـن               
 احلقـوق   التزامات مالية دولية أخرى يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما           

وعرضت املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق        ؛)١٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
اإلنسان، على اجمللس يف دورته احلادية والعشرين، مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر            

__________ 

)١٥( CAT/C/GC/3. 
)١٦( A/HRC/19/59/Add.5. 
)١٧( A/HRC/20/23. 
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ـ         . )١٨(املدقع وحقوق اإلنسان   روب وقام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ض
الالإنسانية أو املهينة، يف تقريره إىل اجلمعية العامـة، بتقيـيم     املعاملة أو العقوبة القاسية أو  

وعرض املبادئ املتعلقة باللجوء إىل احلبس االنفرادي، هبدف التقليل من ممارسـته إىل أدىن              
  .)١٩(حد أو إلغائه

، من خالل ردين داخلياًوقدمت املفوضية، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمش     -٨٦
التعاون مع املنظمات اإلقليمية يف أفريقيا، الدعم لتعزيز اتفاقية االحتـاد األفريقـي حلمايـة               

وقد صدقت عليها حـىت     . ومساعدة املشردين داخلياً يف أفريقيا، والتصديق عليها وتنفيذها       
ك إقليمي ملزم وستصبح االتفاقية، بعد أن تصدق عليها دولة أخرى، أول ص        .  دولة ١٤ اآلن

  .قانوناً بشأن املشردين داخلياً
، عقد الدورة الثانية للفريـق العامـل        ٢٠١٢أغسطس  /ودعمت املفوضية، يف آب     -٨٧

احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بالنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمـي دويل بـشأن      
مـع مراعـاة املبـادئ      تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،         

والعناصر الرئيسية ومشروع النص على النحو املقترح من الفريق العامل املعين مبسألة استخدام       
. املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقريـر مـصريها             

مبـا يف ذلـك     وأوصى الفريق العامل مبواصلة الوالية ملدة عامني لالستمرار يف حبث املسألة،            
ويعكف الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقـة        . )٢٠(خيار وضع اتفاقية يف هذا الصدد     

على إجراء استقصاء لتحديد االجتاهات وأفضل املمارسات يف األطر التنظيمية الوطنيـة ذات         
  .الصلة بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

ق العامل املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان          ونظمت املفوضية، بالتعاون مع الفري      -٨٨
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، املنتـدى الـسنوي األول املعـين              

، شارك فيه   ٢٠١٢ديسمرب  /باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف جنيف، يف كانون األول        
يـة حلقـوق     ممثل للدول واجملتمع املدين وشركات األعمال واملؤسسات الوطن        ٨٠٠حوايل  

 عـن دور    )٢١(وقادت املفوضية عملية إعداد تقرير    . اإلنسان، وخرباء من خمتلف أحناء العامل     
منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،            

  .حظي بترحيب من جملس حقوق اإلنسان

__________ 

)١٨( A/HRC/21/39. 
)١٩( A/66/268. 
)٢٠( A/HRC/21/43. 
)٢١( A/HRC/21/21. 
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  االستنتاجات  -ثالثاً  
ويشكل تأكيد املكانة املركزية حلقوق . حتديات وتطورات أيضاً  شهد العام املاضي      -٨٩

وحتـث  .  خطـوة هامـة    ٢٠+اإلنسان يف التنمية املستدامة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو        
 تتناول  ٢٠١٥املفوضية الدول بقوة على اعتماد خطة إمنائية متوازنة وشاملة ملا بعد عام             

وأكدت الدول األعضاء يف اجلمعية     . يف التنمية مسأليت التحرر من اخلوف والفاقة، واحلق       
ويـربهن  . العامة من جديد التزامها حبقوق اإلنسان يف سياق العمل على سيادة القـانون       

إنشاء واليات جديدة يف إطار اإلجراءات اخلاصة وجلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق            
رعة حلماية حقـوق    على استعداد جملس حقوق اإلنسان للعمل مبسؤولية وعلى وجه الس         

وقد بدأت اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل مبشاركة كاملة مـن            . اإلنسان
وأدت عملية تعزيز اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات إىل إبـراز هـذا            . الدول األعضاء 

  .العنصر اهلام من نظام حقوق اإلنسان، فضالً عن العقبات اليت تواجهه
واجه حتديات صعبة ومثبطة للهمم، وال سيما الرتاعني اجلاريني         ومع ذلك، فإننا ن     -٩٠

. يف اجلمهورية العربية السورية ويف مايل، واألزمة املستعصية يف األراضي الفلسطينية احملتلة
وقد فرضت األزمة املالية وبرامج التقشف النامجة عنها قيـوداً كـبرية علـى احلقـوق                

أدى ذلك كله إىل ضغط متزايـد علـى املفوضـية           و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وحتتاج املفوضية إىل دعم سياسي   . لالستجابة بفعالية يف وقت تزداد فيه املوارد املالية شحاً        
  .ومايل قوي إذا أريد ملشاركتها أن تكون ذات جدوى

وأصبحت ضرورة إعطاء األولوية لألشخاص وحقوقهم ذات أمهية قصوى أكثـر             -٩١
 بل هي علة وجود األمم املتحدة، وجيب أن تتجسد يف قرارات هيئاهتا             من أي وقت مضى؛   

وجيب أن تكون يف صميم جداول أعمـال        . احلكومية الدولية كما يف مجيع أعمال املنظمة      
وأشجع جملس حقوق اإلنسان    . املنظمة فيما يتعلق بالسالم واألمن والتنمية والعمل اإلنساين       

  .أن تبقي املنظمة هذه املسألة يف جوهر أولوياهتاعلى أن يستمر يف أداء دوره لضمان 

        


