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 األولالفصل 

 مقدمة  
، ويركـز علـى التطـورات الـيت         ٤٨/١٤١ا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة        قدم هذ ُي - ١

 والستني للجمعية العامة، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بتنفيـذ خطـة العمـل                 احلاديةحدثت منذ الدورة    
فوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان،  مل) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ (االســـتراتيجية اإلدارةوخطـــة 

. مبوجـب معاهـدات   املنـشأة    اهليئـات    وإصـالح  اإلنـسان  ومرحلة بناء مؤسسات جملـس حقـوق      
 جملـس   إىلوينبغي قـراءة هـذا التقريـر يف سـياق تقريـري املقـدم يف وقـت سـابق مـن هـذا العـام                          

 .(A/HRC/4/49) اإلنسانحقوق 
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 الفصل الثاين
 واالسـتعراض الـدوري الـشامل      اإلنـسان، بناء مؤسـسات جملـس حقـوق          

 واآللياتاستعراض الواليات و
توصـل جملـس     جلـسته االفتتاحيـة    علـى  مـضي عـام   ، بعد   ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ١٨يف   - ٢

 إطــارياتفــاق إىل ، ٦٠/٢٥١مبوجــب قرارهــا اجلمعيــة العامــة حقــوق اإلنــسان الــذي أنــشأته 
بـشأن  يف املـستقبل    لعمله  لتنبؤ به   قابل ل  يزوده بإطار هيكلي  الذي  وبناء مؤسساته،   ب يتعلق فيما
لس تقـدما كـبريا     أحرز اجمل  املكثف، حافل بالعمل  عاملنتيجة  كو. نساناإل وتعزيز حقوق    محاية

رؤساء الدول واحلكومات يف القمة العامليـة لعـام   الذي التزم به باإلمجاع    توافق اآلراء يف ترمجة   
ومكتبـه، بقـوة    ه ورئيـس  اجمللـس، دعم  ب ت املفوضية التزم ،وطوال هذه الفترة  .  إىل واقع  ٢٠٠٥
 .تنفيذ القرارات املتخذةب اآلن اجمللس فيما يشرع ذلك فعليظل ي وسوبفعالية،

 بـضرورة أن تتطـور   ثقـيت  عـن  أعربـت  ، إىل جملس حقوق اإلنـسان     األخرييف تقريري   و - ٣
  جمللـس   للبنيـة اجلديـدة    األساسـية  الركـائز    إحـدى شكل  ت اليت االستعراض الدوري الشامل،  آلية  

ميثــل و.  اجمللــسمــن أنــشطة  جــدانــشاط هــام وبنــاء وبــارز     وتتحــول إىل اإلنــسان،حقــوق 
 مجيـع  حيـث يـتم اسـتعراض    اإلنـسان  حلقـوق  شـامل  تطبيـق   لكفالة جوهريةخطوة  االستعراض  

 فهـو يهـدف    اجمللـس،  وعلى النحـو الـذي بيّنـه      .  ذاهتا الطريقةب املتحدة   األمم يف   األعضاءالدول  
.  قابلة للتطبيـق   معايريو شاملة ومتساوية  معامل واستنادا إىل  بطريقة حيادية  معاجلة كل حالة     إىل

ــ سلـــذلك. املناقـــشة واملبالغـــة يف التـــسييس تتحاشـــى بنـــاءة تكـــون عمليـــة وجيـــب أن شكل يـ
 جتـاوز االنتقـادات    مـن ه اجمللـس يف وضـع ميكنّـ    ستجعل اليت األدوات الرئيسية    االستعراض أحد 

 .اإلنسان، جلنة حقوق سلفه أنشطة إىلجهت اليت ُو
قــد  اجمللــس  أنسيبنــاء املؤســمــضى يف مرحلــة العــام ســجل خــالل أ أنسرين يــكمــا  - ٤

 عمليـة  ستـستند إليهـا  مـصادر املعلومـات الـيت       نطـاق    لطلبـات توسـيع       على حنو إجيايب   استجاب
ــشاملةاالســتعراض  ــة ال ــة العــضو   إىل باإلضــافةو لــذلك، .الدوري  املعلومــات املقدمــة مــن الدول

 الــواردة يف وثــائق األمــم املتحــدة ملعلومــاتا جمموعــة مــنعــد ي أناملفوضــية طلــب إىل ُي املعنيــة،
الـيت يـركن إليهـا       اإلضافية املوثوقة علومات  امل من ملخص   يف حني ُسينظر أيضا يف     الصلة،ذات  

 يــصبح أن لكفالــة يف غايــة األمهيــة األمــرهــذا يعــد و. اآلخــرين املــصلحة أصــحابمــن املقدمــة 
سـتعداد  الاأهبـة   علـى    املفوضية قفتو. املصلحة أصحاب عملية شاملة تضم مجيع      االستعراض
 .الغرضكبرية لذلك إضافية  موارد تقدمي وجيب ؛العمليةهذه يف  بطريقة شاملة للمسامهة
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بنـاء  جمموعـة    بـشأن    إليهمـا  مت التوصـل     اللـذين  والتفاهم املـشترك     العاماالتفاق  ويتمثل   - ٥
ــةتــــؤدي آليــــة االســــتعراض إىل إحــــداث ازدواجيــــة يف يف أال املؤســــسات    اآلليــــات القائمــ

ــإن  و. املتعلقــة بتقــدمي التقــارير االلتزامــات و ــذلك ف ــدها  التحــديات أحــدل ــذ ل الــيت مت حتدي تنفي
ــة  بطريقــة االســتعراض ــز تكمــن يفجمدي ــه تعزي ــه، ،  وخــصوصيتهمشوليت ــة ويف الوقــت ذات  كفال

 . القائمةاإلنساناالتساق والترابط والتكامل مع سائر آليات وعمليات حقوق 
عمــل آليــة    املمكنــة بــشأن عمليــات وســري    الطرائــقيف عمــق  الــتفكري بحاليــا  ويــتم  - ٦

فعالـة وشـفافة تفـضي    آليـة  طرائـق إىل  التـؤدي  أن نه ينبغـي  أ وإين إذ أعتقد جازما   . االستعراض
 املدنيــة:  احلقــوقكاملــة مــن جمموعــة يتطــرق إىلشــامل مــع الــدول صــريح وبنــاء و إىل حــوار
 مبــادئ  وضــع  إىلاالهتمــام حاليــا   يوجــه و.  واالقتــصادية والــسياسية واالجتماعيــة   والثقافيــة

شـاملة  طرائـق   وضـع    إىلدف  هتـ  أن التقـارير الوطنيـة، الـيت ينبغـي          إلعداد  مالئمة توجيهية عامة 
. االسـتعراض  التقارير املقدمـة مبوجـب       من أجل إعداد  ة،  واقعيوتكون يف الوقت نفسه      ،وفعالة
 تكـون عمليـة     أن كفالـة ل  جـ أتقـدمي الـدعم يف خمتلـف هـذه املـساعي مـن              املفوضـية    واصلتوس

 .اإلمكانقدر ب وفعالة ة جمدياالستعراض
فعاليــة االســتعراض قّيم تســالعامــل الرئيــسي الــذي فــإن ، القويــةياكــل ورغــم أمهيــة اهل - ٧

 حقيقيــــة يف عمليــــة كـــي تــــشارك مـــشاركة  لــــدول ل الـــسياسية  ، يكمــــن يف اإلرادةمبوجبـــه 
 فـإنين لـذلك   . االسـتعراض نجاح تنفيذ   دا ب ج اجمللس ارتباطا وثيقا     مصداقيةترتبط   .االستعراض

 املتابعـة الالزمـة علـى       االستعراض وأن تقدم   يف عملية    التامة املشاركة   إىل األعضاءأدعو الدول   
 .اإلنسانحقوق  إعمالو الفعالة احلماية لكفالة الوطين لنتائج االستعراض الصعيد

للجنـة  ا حمـل  الـيت حتـل   ،نلـس حقـوق اإلنـسا     جمل االستشارية اللجنة   بإنشاء وإين أرحب  - ٨
فيمـا يتعلـق    ، وال سـيما     كفريق تفكـري   وبالعمل. اإلنسان حقوق   ومحايةلتعزيز  السابقة  الفرعية  

 واملـشورة  اخلـربة  ١٨ الــ لجنـة  ال توقـع أن يقـدم أعـضاء    ُي،  واملتخلفـة  باملسائل املواضيعية املهملـة   
يف و. اجمللـس بنـاء علـى طلبـه        هتم   اليت املسائل املواضيعية  البحوث والدراسات حول     وأن جتري 

 مـع الـدول واملؤسـسات       قامـة صـالت قويـة     إعلـى    االستشارية اللجنة   فإين أشجع  واليتها، أداء
 . وكيانات اجملتمع املدين األخرىاحلكومية واملنظمات غري اإلنسان،الوطنية حلقوق 

الـذي وضـع     اخلاصـة    اإلجـراءات لنظـام   إجـراء اسـتعراض مكثـف        بعد   أيضا، وأرحب - ٩
 علـى الـدور     بتأكيـد اجمللـس جمـددا     ،  الـسابقة  اإلنسانلى مدى سنوات عديدة يف جلنة حقوق        ع

 والـشروط املـسبقة    اخلـصائص املركزيـة    وال سيما  الرئيسية،   وميزاهتا اخلاصة   لإلجراءاتاخلاص  
، مبـــا يف ذلـــك  اخلاصـــةلإلجـــراءات الرئيـــسية األنـــشطةوستـــستمر . يتهاواســـتقاللها صداقيتملـــ

 مع احلكومات بـشأن حـاالت   املباشرة، واالتصاالت  ةاملواضيعيدراسات  ال، و يةالقطرالزيارات  



A/62/36
 

07-46107 4 
 

جرى خـالل   يسـ الـذي    الواليـات الفرديـة   اسـتعراض   وميثـل    .اإلنـسان فردية النتهاكات حقوق    
 اخلاصة وسأواصـل تـشجيع   اإلجراءات الثغرات يف نظام  وسدفرصة هامة لتحديد     السنة املقبلة 
 إىل   الالزمـة  احلمايـة  تغطيـة  زيـادة  هبـدف  لزيـادة تطـوير النظـام         هذه الفرصـة   انتهازاجمللس على   

 فـإن التعاون واحلوار مع الدول،     أساس   اخلاصة يقوم على     اإلجراءاتنظام  ومبا أن   . أقصى حد 
تعاوهنـا مـع    تعميـق    إىل مجيـع الـدول      أدعـو  فـإين  لـذلك .  الـدول  هذهعلى تعاون   تتوقف  فعاليته  

 دائمـة إىل  ، وخاصة دعوات     للدعوات نتظماملتوجيه  الل   من خال  وال سيما اإلجراءات اخلاصة،   
 .والياتاملكلفني بال

 ثابتـة مـن االنتـهاكات     ملعاجلـة أمنـاط   للـشكاوى    ةجديـد إجـراءات   إنشاء  ب كما أرحب  - ١٠
 األساسية اليت حتـدث    واحلريات   اإلنسان جلميع حقوق    ة عليها موثوقواليت توجد أدلة     اجلسيمة

 مبثابـة   ١٥٠٣ الـسري  اإلجراء ويف حني كان  .  ظروف أي وحتت   العامل، بقعة من بقاع     أييف  
مـشاركة  و ،بـصورة أكـرب    أن إجـراء يركـز علـى الـضحية        بارتيـاح  فـإين أالحـظ    للعمـل،  أساس

إال أن مــسألة واحــدة . مــن مــداوالت اجمللــسقــد انبثــق  الــشاملةكــرب مــن الــشاكي يف العمليــة أ
لفريـق  اواليـة    بـسبب انتـهاء مـدة        ئمـة حاليـا   يبـدو أهنـا قا     الـيت    احلمايـة  فجـوة  وهـي    أال ،حتل مل

 اجمللـس يـدرس     أن إىل أشـري  أنويسرين  . ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ١٨العامل املعين بالبالغات يف     
 . ممكنةقرب فرصةأ يف الصعوبة التغلب على هذه بغية بعمق املسألةحاليا هذه 

 باملقارنـة    الـسمات اجلديـدة للمجلـس      فـإن إحـدى    عديدة،كما ذكرت يف مناسبات     و - ١١
ــدرة إذ إن . الدائمــة شــبه هــي صــفته  ســلفهمــع  ــى االجتمــاع جمللــس اق ــصورة متكــررة  عل  ،ب
.  ثقافــة العمــل احمليطــة بــهعلــى هامــة تغــيريات قــد أدخــل الــسنة،بــصفات خمتلفــة علــى مــدار و
أال تظـل أزمـة مـن أزمـات         تكفل هذه السمة    ينبغي أن    ة، اجلديد  آلية االستعراض  بالتزامن مع و

علـى  اجمللـس اجلديـد     لذلك فإن هيكلية    . دراسة أو دون معاجلة  اناشئ ا اجتاه أو ساناإلنحقوق  
علـى حنـو     اإلنـسان مجيع املسائل املتعلقـة حبقـوق       يف   النظر من شأنه أن يعزز   قائم حاليا   ال النحو
االنعقـاد  شـبه   لـصفة    أن وينبغـي مالحظـة   .  طبيعتـها  أو نطاقها مهما كان    وكفاءة، حيوية   أكثر
الـدول الـصغرية واجملتمـع      وفـود    وخاصـة علـى    الوفـود،  واضـح علـى      أثـر للمجلـس   هـذه    الدائم
.  أســبوعا تقريبــا٣٤ ملــدة ســنةكــل لمجلــس املتوقعــة لجتماعــات ال اطلبــات يف تلبيــة ،املــدين

 لكفالـة أن يـتمكن     جهودها املعنية   األطرافمجيع  أن تبذل   وجيري استكشاف احللول، وينبغي     
 مداوالتـه مجيـع  ممـا سـيؤدي إىل أن تفيـد          يف أعمـال اجمللـس       اإلسـهام  مـن  ككـل    الـدويل اجملتمع  

 .العناصر اليت يتألف منها
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 الفصل الثالث
 القطريةتعزيز املشاركة   

: يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ” اجلمعيـة العامـة      إىل  املقـدم  متاشيا مـع تقريـر األمـني العـام         - ١٢
عمـل  ال خطـة  ومـع ، (A/59/2005) “صوب حتقيق التنميـة، واألمـن، وحقـوق اإلنـسان للجميـع        

ا  بـالتقرير باعتبارهـ    املـشمولة  خـالل الفتـرة      القطريـة  مـشاركتها املفوضـية   اليت وضعتها، كثفـت     
هلذه الغاية، ركـزت املفوضـية      حتقيقا  و. اإلنسانحقوق  إعمال   الرئيسية لتعزيز    األدوات إحدى

يـز الـشراكات علـى       مكاتب جديدة، فضال عن تعز     وإنشاء القائمة   امليدانيةعلى تعزيز املكاتب    
 . والقطريواإلقليميالصعيد العاملي 

 القطرية املشاركة دعم على املقرات قدرة - ألف 
 

 السريعة االستجابة وحدة تعزيز  - ١ 
 ،امليدانيـة  والعمليـات  القـدرات  بنـاء  فـرع  إطـار  يف ،الـسريعة  االستجابة وحدة عززت - ١٣
ــيت ــدعم ال ــشاركة ت ــد، م ــا البل ــة جهوده ــة الرامي ــدة اســتجابة إىل التوصــل لكفال ــت جي  التوقي

 خــالل املكتــب قــدمو .عاجلــة تــدابري اختــاذ تتطلــب الــيت اإلنــسان حقــوق ألزمــات ومنهجيــة
 يتالـ  والعمـل  والتـصميم  التخطـيط  أمـور  خيـص  فيمـا  املـساعدة  ،٢٠٠٧ عام من األول النصف
 املعـين  اخلـرباء  قوفريـ  حانون بيت يف احلقائق لتقصي املستوى الرفيعة البعثة من كل هبا تضطلع
 حقـوق  مفوضـية  وشـاركت  .اإلنـسان  حقـوق  جملـس  مـن  تكليـف  هبمـا  صدر اللذان بدارفور،
 ومجهوريـة  تـشاد،  إىلالتابعـة لألمـم املتحـدة        املـشتركة  التقنيـة  التقيـيم  بعثـات  يف أيـضا  اإلنسان
 إىل بعثـات  ثـالث  وفـدت أُ كمـا  .الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  والـصومال  ،ىالوسط أفريقيا
 يف املـدين  جملتمـع إىل ا  املساعدة لتقدمي خاص، وبشكل القطري، املتحدة األمم فريق لدعم غينيا

 يف ارُتكبـــت الـــيت اإلنـــسان حلقـــوق اجلـــسيمة االنتـــهاكات عـــن املـــستقلة وتقـــاريره حتقيقاتـــه
 إىل أدى الـيت  الـشعبية  احلركـات  إحـدى  قمـع  خـالل  ٢٠٠٧ فربايـر /وشباط يناير/الثاين كانون
ــا ــام إلضــرابا قيامه ــذي الع ــاين كــانون ١٠ يف جــري ال ــاير/الث ــدأت .ين  حقــوق مفوضــية وب
 الـسياق،  هـذا  ويف .والعملـي  املنـهجي  التوجيـه  تـوفري  إىل هتـدف  مشاريع بإعداد أيضا اإلنسان

 ،قئـ احلقـا  تقـصي  بعثـات و الدوليـة  اإلنسان حقوق جلان بشأن عامال توجيهلل مشروع حتضري مت
 الــدروس  لتجميــع دولــيني  خــرباء مبــشاركة ٢٠٠٦ يونيــه /حزيــران يف عمــل  حلقــة وتنظــيم
 الـداخلي  لالستخدام النهائية بصيغته سيوضع الذي التوجيه مشروع نص واستعراض املستفادة

 .٢٠٠٧ عام هناية قبل
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للمفوضـية   التأهـب  قـدرات  تطـوير  مواصـلة  علـى  الـسريعة  االسـتجابة  وحـدة  وعملت - ١٤
 الـداخلي  لنـشر ل قائمة ُوضعت الصدد، هذا ويف ، والتشغيلية  واملالية البشرية املواردفيما يتعلق ب  

  .اإلنسان حقوق مفوضية من خمتارين موظفني بأمساء السريع
 

 اإلنسان حلقوق الوطنية للمؤسسات الدعم تقدمي - ٢ 
 اجلمعيـة  قـرار  ل “بـاريس  مبـادئ ”للمبـادئ املتعلقـة بوضـع املؤسـسات الوطنيـة            امتثاال - ١٥

 الوطنيـة  األنظمـة  يف رئيـسيا  عنصرا اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات تعترب ،٤٨/١٣٤ العامة
 ومحايتـها  اإلنـسان  حقـوق  لتعزيـز  عنـها  غـىن  ال فاعلـة  وأطرافـا  اإلنـسان،  حقوقحلماية   الفعالة
 الفتــرة خــالل اإلنــسان، حقــوق مفوضــية وواصــلت .القطــري الــصعيد علــىمــستدام  بــشكل

ــالتقرير، املــشمولة ــة ساتللمؤســ الــدعم تقــدمي ب ــها بطــرق اإلنــسان، حلقــوق الوطني ــز من  تعزي
 لتعزيـز  الوطنيـة  ملؤسـسات ا يف الدوليـة  التنـسيق  جلنـة  ومع اإلقليمية، التنسيق هيئات مع التعاون
 إســداء أيــضا املفوضــية وواصــلت .مــؤخرا ئأنــش الــذي مكتبــها ومــع اإلنــسان حقــوق ومحايــة
 وميكـن  .منـها  القـائم  تعزيـز  أو ناإلنـسا  حلقـوق  جديـدة  وطنية مؤسسات إنشاء بشأن املشورة
 يتعلــق فيمــا املفوضــية هبــا تــضطلع الــيت النــشاطات عــن تفــصيلية معلومــات علــى احلــصول

ــة املؤســساتب ــوق الوطني ــسان، حلق ــارير  يف اإلن ــنيتق ــام األم ــس إىل الع ــوق جمل ــسان حق  اإلن
A/HRC/4/91) لية يف دورهتا احلاالعامة جلمعيةا وإىل ،)٢٠٠٧ فرباير/شباط ٨ املؤرخ. 

 
 يف امليدان فوضيةملا تواجد - باء 

 
 القطري الصعيد على اإلنسان حقوق مفوضية تواجد - ١ 

 املفوضـية  تواجـد استمر منو  ،(A/61/36)اجلمعية العامة   إىلالسابق   تقريري تقدميي منذ - ١٦
 واالسـتعدادات  ،٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف توغـو  يف قطـري  مكتـب  فـتح  مـع يف امليدان   

 حكومـة  مـع  املـضيف  البلـد  اتفـاق  علـى  التوقيـع  عقـب  بوليفيا يف قطري مكتب إلنشاء ريةاجلا
 الــشيوخ جملــسالبلــد املــضيف هــذا  اتفــاق علــى صــدق وقــد ،٢٠٠٧ فربايــر/شــباط يف بوليفيــا
 طاقتـه  كامـل  املكتـب  يبلـغ  أن ينبغـي و ،٢٠٠٧ يوليه/متوز مؤرخرئاسي   رسوممب قروأُ البوليفي
 وكمبوديـا  نيبـال  يف اإلنـسان  حقـوق  مفوضية مكاتب وأما .٢٠٠٧ عام هناية حبلول التشغيلية
 واصـلت  فقـد  احملتلـة،  الفلسطينية واألراضي واملكسيك وكولومبيا وغواتيماال وأنغوال وأوغندا

هناك ولقيت تعاونـا كـبريا مـن جانـب نظرائهـا الـوطنيني               األوضاع يف فعالة بصورة مشاركتها
  .اإلنسان قوقحلهبدف معاجلة القضايا احليوية 
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 كافــةيف  اإلنــسان حقــوق حالــة رصــد اإلنــسان حقــوق مفوضــية تواصــل ،نيبــال ويف - ١٧
 منــذ ســيما ال ، التــوتر مــستمرةحــاالت زالــت مــا حيــث تــرياي منطقــة فيهــا مبــا البلــد، أرجــاء
 الــسابقة االنتــهاكات عــن العقوبــة مــن اإلفــالت مكافحــة وتبقــى .٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كــانون
 اهلـدف  هـذا  حتقيـق  ويقتـضي  االنتقاليـة،  املرحلـة  لنجاح اجوهري أمرا اإلنسان، وقحلق واحلالية
 .األطراف مجيع جانب من حقيقي التزام وجود
 أجـل  مـن  األمـين  والقطـاع  احلكومـة  مع بّناء رحواإجراء   املفوضية تواصل أوغندا ويف - ١٨
 شـرق  مشـال  يف احلقـائق  تقـصي  بعثـات يف أعقـاب زيـارات      و .اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  منع

 اإلنـسان،  حقـوق  حالـة  علـى  سـليب  أثـر  الـسالح  نـزع  لعمليـات  كان حيث كاراموجا، منطقة
 ٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين ( علنـيني  تقريـرين  أوغنـدا  يف اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  أصدرت
 لقيـام اواملعنيـة    األطـراف  مـع  حوارإلجراء   واقعية أسسا فيهما قدمت ،)٢٠٠٧ أبريل/ونيسان

 يف الوضـع  علـى  مـؤخرا  طرأت اليتاهلامة   ناتيالتحس عن أبلغ أن ويسعدين .املتابعة بإجراءات
 أرض علـى  وممارساهتا األوغندية األمن قوات سياسات يف التغيريات إىل عزىت يتال ،كاراموجا

 وقعتـها  الـيت  التفـاهم  مـذكرة  جتديـد  على يوليه/متوز يف أوغندا حكومة مبوافقة وأرحب .الواقع
املفوضـية   مـع  التعـاون  مواصـلة علـى   اسـتعدادها  فيهـا تبدي   اليتو اإلنسان، وقحق مفوضية مع

 .البلد يف اإلنسان حقوق حالة وحتسني

ــا حكومــة مــع أوقع ســ،٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ٩ ويف - ١٩  واليــة لتجديــد اتفاقــا كولومبي
 ءإجـرا  املفوضـية  تواصـل ويف كمبوديـا،     سـنوات،  ثـالث  ملدة البلد يف اإلنسان حقوق مفوضية

 .البلدذلك  يف املكتب بأنشطة املتعلقة التفاهم مذكرة بشأن احلكومة مع مشاورات

 يف الـــتقين للتنـــسيق مكتبـــها املفوضـــية أغلقـــت ،٢٠٠٦ ديـــسمرب/األول كـــانون ويف - ٢٠
 بلغـراد، و سـراييفو  يف القطريـة  مكاتبها أغلقت املفوضية    ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران يفو ي،يسكوب
وأساسـا   املنطقـة،  يف ستتواصل مشاركتنا أن بيد .الفعالة شاركةامل من سنوات ١٠ بعد وذلك

 اإلنـسان  حقوق شواغل استمرار ضوء يف تواجدنا تعزيزعملية   بصدد أننا حيث كوسوفو،يف  
 .أعيننا نصب املاثلة الرئيسية والتحديات

 
 جديدة إقليمية مكاتب إنشاء يف التقدم - ٢ 

ــ اإلنــسان حقــوق ملفوضــية اإلقليميــة املكاتــب تــضطلع - ٢١  وضــع تيــسري يف رئيــسي دورب
 تتـيح  اأهنـ  إذ املستويات، املتعددة الشراكات خالل من اإلقليمية املشاركة استراتيجيات وتنفيذ

 ،الـصلة  ذوي اآلخـرين الوطنيني   النظراء ومع احلكومات مع مباشر بشكل املشاركة للمفوضية
 تشـهد  لقـد و .القطريـة  املتحـدة  األمـم  وأفرقة اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع وكذلك
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 يفاملنـصوص عليهـا      ديـدة اجل قليميـة اإل كاتبامل إنشاء خيص فيمامطولة   ريتأخ فتراتاملفوضية  
 املالزمــة التعقيــدات ،ذلــك مــرد وكــان .٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتــرة االســتراتيجية لــإلدارة خطــيت
 بـشأن  التفـاق األخرية ل  لمساتال ووضع اإلقليمية، ملكاتبموقع ا  اختيار فيها مبا العملية، هلذه

 اللوجـــــستية التحـــــديات احلـــــاالت، بعـــــض ويف املـــــضيف، البلـــــد مـــــع التفـــــاهم مـــــذكرة
  .وظفنياملب املتعلقةو

 أجـل  مـن  بنما حكومة مع املضيف البلد اتفاق على وقّعُت ،٢٠٠٧ فرباير/شباط ويف - ٢٢
ــاح  ــسان حقــوق ملفوضــية اإلقليمــي املكتــبافتت ــضا تقــدم وأُجنــز .الوســطى أمريكــا يف اإلن  أي
 حكومـة  رسـالة يف أعقـاب تلقـي       داكـار  يف أفريقيـا  لغـرب  اإلقليمـي  املكتب إنشاءيتعلق ب  فيما

 .املكتـب  هـذا  إنـشاء  علـى  موافقتـها  عن فيها تعرب اليت ٢٠٠٧ فرباير/شباط املؤرخة السنغال
حبلـول هنايـة    يـتم تزويـد املكتـبني اإلقليمـيني بكامـل املـوظفني وأن يبـدأ العمـل                   أن املتوقـع  ومن
 .٢٠٠٧ عام

 بالـشكر  أتوجـه  أن وأود .الوسـطى  آلسـيا  إقليمـي  مكتـب  إنشاء يف تقدم أيضا وأُحرز - ٢٣
 االتفــاق يوضــع أن وأتوقــع اإلقليمــياستــضافة املكتــب  الســتعدادها قريغيزســتان حكومــة إىل

 هـــاقراريف  العامـــة اجلمعيـــةلطلـــب  ووفقـــا .قريـــب عمـــا النهائيـــة صـــيغته يف الـــالزم القـــانوين
 للتـدريب  املتحـدة  لألمم تابع مركز إلنشاء قطر حكومة مع مشاورات حاليا جتري ٦٠/١٥٣

  .العربية واملنطقة آسيا غرب جلنوب اإلنسان حقوق جمال يف والتوثيق

ــ إقليمــي مكتــب بإنــشاء يتعلــق وفيمــا - ٢٤  املــشاورات، مــن شــهور فبعــد أفريقيــا، شمالل
 الفرصـة  إتاحـة  ناسـب امل من ترى أهنا ٢٠٠٧ يوليه/وزمت هناية يفاملفوضية   مصر حكومة أبلغت

 بديلــة أمــاكن يف أنظــر فــإنين وبالتــايل . اإلقليمــياملكتــب الستــضافة األخــرى العربيــة للعواصــم
 .اإلقليمي املكتب إلنشاء

 وجتـــري آســيا  وغـــرب جلنــوب  إقليمــي  مكتـــب إنــشاء  يف فوضـــيةامل تفكــر  وأخــريا،  - ٢٥
 .احملتملموقعه  بشأن املشاورات

 البلـد  اتفاقـات  مواءمـة  علـى  القانونيـة،  الـشؤون  مكتب مع بالتعاون املفوضية وعملت - ٢٦
 املتــوازن القــانوين األســاس تــوفري أجــل مــن )٤٨/١٤١ العامــة اجلمعيــة قــرارل وفقــا( املــضيف
 .املفوضية والية مدة كامل عرب واحلوار للتعاون والثابت والقوي

 
 يةالقطر الزيارات عرب احلوار تعزيز - ٣ 

 البلـد،  مشاركة تعزيز وسائل منهامة   وسيلة هبا أقوم اليت القطرية الزياراتتعد أيضا    - ٢٧
 املـستوى  رفيعـي  حكـوميني  ممـثلني  فـيهم مبـن    النظراء مع املباشر احلوار من املزيد إجراء تتيح إذ
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 حـد  وضـع  بغيـة  املساءلة ضرورة وهي بعثايت مجيع يف مشتركة رسالة ومثة .احلقوق وأصحاب
ــةحل ــشائعة العقــاب، مــن اإلفــالت ال ــهاكات أشــكال مجيــع عــن ،كــبري حــد إىل ال  حقــوق انت

ــسان ــت .اإلنـ ــذه وكانـ ــي هـ ــال هـ ــالل احلـ ــة  خـ ــةبعثـ ــيت املتابعـ ــت الـ ــا قمـ ــال إىل هبـ  يف نيبـ
ــاين كــانون ــاير/الث ــة  وكــذلك ٢٠٠٧ ين ــة إىلالبعث ــو مجهوري ــة، الكونغ ــدي الدميقراطي  وبورون
 علـى  قويـا  تـشديدا  دتشـدَّ  ،بعـثيت األخـرية   وخـالل  .٢٠٠٧ مـايو /أيـار  يف زرهتـا اليت   ورواندا
 والواســع الــشنيع اجلنــسي بــالعنف يتعلــق فيمــا العقــاب مــن اإلفــالت ملكافحــة املاســة احلاجــة
  .املرأة ضد االنتشار

ــسان ويف - ٢٨ ــل/نيـــ ــار - أبريـــ ــايو/أيـــ ــتان زرت ،٢٠٠٧ مـــ ــستان قريغيزســـ  وطاجيكـــ
 عـن  ومبمـثلني  املـسؤولني،  بكبـار  االلتقاء ةفرص يل سنحت حيث وتركمانستان، وكازاخستان

 علــى الدبلوماســيني واملمــثلني ،املــدين اجملتمــع عــاتاومج ،اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم
 واجملتمـع  احلكومـات  مـن  تلقيتـه  الـذي  الـدعم  هـو  خـاص،  بوجـه  شـجعين  اممـ و .احمللـي  الصعيد
 .قريغيزسـتان ب بيـشكيك،  يف اإلنـسان  حقـوق  ملفوضـية  إقليمـي  مكتـب  إنـشاء مـن أجـل      املدين

 احلكومــة مــع حمادثــات وإجــراء ٢٠٠٧يوليــه /متــوز يف إندونيــسيا إىل بزيــاريت أيــضا وُســررت
 .والدويل اإلقليمي الصعيدين على اإلنسان حقوق مفوضية مع التعاون تعزيز بشأن

 الشراكات داخل األمم املتحدة  - جيم 
   مع بعثات السالم ودعمهاشاركةزيادة امل - ١ 

 قيـام قدمت املفوضية طـوال الفتـرة قيـد االسـتعراض دعمـا ومـشورة معـززين، لكفالـة             - ٢٩
املهـام األساسـية    ”على حنو شامل بـأداء      بعثة من بعثات السالم      ١٧عناصر حقوق اإلنسان يف     

واملتعلـق   ،٢٠٠٥/٢٤التابعـة لألمـني العـام       لـسياسات   ا جلنـة مقـرر     املبينـة يف   “حلقوق اإلنسان 
وتـستمر املفوضـية أيـضا يف املـشاركة بنـشاط يف عمليـة        .ن يف البعثـات املتكاملـة  قوق اإلنـسا حب

شتركة لألمـم املتحـدة يف   املـ تقين الـ تقيـيم  الشارك يف بعثـات  تـ التخطيط املتكامل للبعثات، كما  
 .سرياليون وبوروندي وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليربيا

ــام عناصــر ح  - ٣٠ ــة قي ــة    وأؤكــد أمهي قــوق اإلنــسان يف بعثــات الــسالم بتقــدمي تقــارير علني
 األمــني العـام يف مقــرره،  هأبـرز علــى النحـو الــذي   - مبــا يف ذلـك تقــارير مواضـيعية   -منتظمـة  
ولكفالـة اتبـاع هنـج     . نشاطا روتينيا لعناصـر حقـوق اإلنـسان يتـسم بأمهيـة حامسـة       ذلكباعتبار

وضـع  من أجـل    مشاورات مع شركاء    إجراء  ة  ت املفوضي متسق جتاه هذه املهمة األساسية، بدأ     
 .من ِقبل عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السالمالعلنية مبادئ توجيهية بشأن تقدمي التقارير 
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وقــد أســهمت مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف التوجيهــات املتعلقــة بالــسياسات الــيت          - ٣١
ح وكــاالت إنفــاذ املــساواة بــني اجلنــسني وإصــالبــشأن وضــعتها إدارة عمليــات حفــظ الــسالم 

كمـا واصـلت التعـاون مـع اإلدارة بـشأن وضـع        .القانون واستخدام وحدات الـشرطة املـشكلة  
املواد التدريبية، وال سـيما تلـك املخصـصة لـشرطة األمـم املتحـدة، وتعمـل مـع إدارة عمليـات                      
 حفظ السالم لتطوير أدوات توجيهية تتعلق مبـسؤوليات األفـراد العـسكريني التـابعني لعمليـات               

 .السالم ودورهم يف جمال حقوق اإلنسان
وقد وفر االجتماع السنوي لرؤساء عناصر حقوق اإلنـسان يف بعثـات األمـم املتحـدة                 - ٣٢

ــرة مــن    ــورك يف الفت ، والــذي ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٦ إىل ٤للــسالم املعقــود يف نيوي
سالم وإدارة الـشؤون  استضافته للمـرة األوىل املفوضـية باالشـتراك مـع إدارة عمليـات حفـظ الـ        

السياسية، فرصة السـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ مقـرر األمـني العـام، ولتعزيـز التعـاون بـني                       
، وبني عناصـر حقـوق اإلنـسان والعناصـر العـسكرية لبعثـات حفـظ                األمم املتحدة اإلدارات يف   

ات حفـظ  وحتديث خطـة العمـل املـشتركة بـني إدارة عمليـ     تنقيح وعقب االجتماع مت  .السالم
 .ألمني العامجلنة السياسات التابعة ل واملتعلقة بتنفيذ مقرر ،السالم واملفوضية

 
 توثيق التعاون مع اجلهات الفاعلة يف جمال املساعدة اإلنسانية - ٢ 

 املــشاركة يف آليــات تنــسيق املــساعدات اإلنــسانية  ٢٠٠٧واصــلت املفوضــية يف عــام  - ٣٣
وهي عضو نشط بـصورة خاصـة يف اللجنـة الدائمـة املـشتركة       .على الصعيدين العاملي وامليداين

املرجعــي التــابع للجنــة املنــشأ حــديثا واملعــين ق يــفرالبــني الوكــاالت، مبــا يف ذلــك تــويل رئاســة 
ــساين   ــسان والعمــل اإلن ــة   ،حبقــوق اإلن ــق العامــل جملموعــة احلماي ــشاركة يف أعمــال الفري  . وامل

شترك بـني الوكـاالت اخلـاص بقـدرات احلمايـة،           يف املشروع امل  أيضا بنشاط   املفوضية  تشارك  و
بة املتعلقـــة باحلمايـــة يف  والـــذي يـــدير قائمـــة بكبـــار اخلـــرباء ويهـــدف إىل تعزيـــز االســـتجا       

 .اإلنسانية األزمات
وقــد أســهمت املفوضــية، مــن خــالل املــشاركة املنتظمــة يف املبــادرات املــشتركة بــني     - ٣٤

ــذل    ــة، مــضيفة ب ك منظــور حقــوق اإلنــسان إىل عــدد مــن   الوكــاالت، يف وضــع مــواد توجيهي
ــدليل املــشترك بــني        ــساين، وال ــاملني يف اجملــال اإلن ــسانية للع ــشؤون اجلن ــل ال ــها دلي ــائق، من الوث

املشردين داخلياً، وجمموعة برامج التدريب التـوجيهي ملنـسقي الـشؤون           محاية  الوكاالت بشأن   
تلــف الوكـاالت مــن أجــل   تقــوم املفوضــية بتنـسيق مــسامهات خم ،وفــضال عــن ذلـك  .اإلنـسانية 

وضع إطار منوذجي للتخطـيط االسـتراتيجي، باإلضـافة إىل قائمـة مرجعيـة تتعلـق بنـهج الربجمـة                    
 .القائم على حقوق اإلنسان لصاحل اجلهات الفاعلة يف جمال املساعدة اإلنسانية
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،  يف اجملـال اإلنـساين     ءشركاالـ  تعمل املفوضية بتعاون وثيـق مـع         ،وعلى الصعيد امليداين   - ٣٥
 أفغانـستان والـصومال ولبنـان     يف  التعاون يف إطار عدد من العمليات مثل تلك اجلارية          عززت  و
وتواصـلت جهـود تعمـيم إدمـاج حقـوق اإلنـسان يف املـساعدات         .األراضي الفلسطينية احملتلةو

اإلنــسانية يف أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة، مــع قيــام املكتــب اإلقليمــي للمفوضــية ملنطقــة احملــيط  
، بـشأن إدمـاج حقـوق       ٢٠٠٧مـايو   /يف سوفا بفيجي يف أيار    إقليمية   بتنظيم حلقة عمل     ئاهلاد

 .ئ الطبيعية يف منطقة احمليط اهلاداإلنسان يف إدارة الكوارث
 

 حتسني الشراكات مع نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني - ٣ 
املتحـدة وعملياهتـا    اإلدماج الفعلي حلقـوق اإلنـسان يف سياسـات منظومـة األمـم              يعترب   - ٣٦

 أمهيــة حامســة مــن أجــل تعزيــز اإلشــراك  ي ذاعمومــا، وال ســيما علــى املــستوى القطــري، أمــر 
املباشر للبلدان وإقامة احلوار معها بشأن حتديات حقوق اإلنسان، وكفالة رد متناسق مـن قبـل         

علـى نطـاق    وكان فريق األمـني العـام الرفيـع املـستوى املعـين باالتـساق                .منظومة األمم املتحدة  
قــد طلــب مــن املفوضــية تقــدمي دعــم يف جمــاالت التنميــة واملــساعدة اإلنــسانية والبيئيــة نظومــة امل

 .مكرس لنظام املنسقني املقيمني وألفرقة األمم املتحدة القطرية
 علــى الــشراكات داخــل  ، علــى ســبيل األولويــة ،ولــسنوات عديــدة أكــدت املفوضــية  - ٣٧

 فريقـا قطريـا علـى    ٢٧وهكذا حـصل   .على الصعيد القطريمنظومة األمم املتحدة، وال سيما 
، مـن خـالل مستـشار حلقـوق اإلنـسان           “٢اإلجـراء   ”، يف إطار برنـامج      ٢٠٠٧الدعم يف عام    

 .توفده املفوضية بتعاون وثيق مع املنسقني املقيمني املعنيني
ألمــم بنــاء علــى طلــب املنــسقني املقــيمني واألفرقــة القطريــة ل  ، وفــد أ٢٠٠٧ُيف عــام و - ٣٨

إكـوادور وغيانـا وجورجيـا وقريغيزسـتان        (نسان إىل سـتة بلـدان       اإل مستشارو حقوق    ،املتحدة
النكـا وباكـستان    ، باإلضـافة إىل املستـشارين املوجـودين فعـال يف سـري     )وإندونيسيا وملـديف  

، واملستـــشار املوجـــود يف )٢٠٠٥أكتـــوبر /اللـــذين أوفـــدا يف أعقـــاب زلـــزال تـــشرين األول (
ــ ن وطنيــونة إىل ذلــك يعمــل موظفــو وإضــاف .الــصومال األفرقــة مــع نــسان اإلربامج حقــوق ب

نــسان اإلربامج حقــوق لــ موظــف وطــينالقطريــة يف أذربيجــان واالحتــاد الروســي، بينمــا يقــدم  
ينــاير /الــدعم للفريــق القطــري يف مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة منــذ كــانون الثــاين  

إضايف من مستشاري حقوق اإلنسان حبلـول       كبري  وقد اتُّخذت خطوات إليفاد عدد      . ٢٠٠٧
 .“٢اإلجراء ”، مبا يف ذلك يف سياق ٢٠٠٧هناية عام 

وتواصل املفوضية جهودها لتوحيد الشروط وإجراءات العمل األساسية املنطبقـة علـى             - ٣٩
  .عمليات اإليفاد هذه، متشيا مع والية املفوضية وأهدافها
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 الفصل الرابع
 االت املواضيعية االستراتيجيةالتطورات يف اجمل  

  املساواة وعدم التمييز - ألف 
 األجانـب ومـا يتـصل بـذلك     يـة هايظل الكفاح ضد العنـصرية والتمييـز العنـصري وكر          - ٤٠

 يـشكالن أولويـة مـن األولويـات         )١(من تعصب، والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمـل دربـان         
 لآلليات املنـشأة يف إطـار   ا وتنظيميا جوهري ادعموما فتئت املفوضية تقدم      . للمفوضية الرئيسية

 ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك             متابعة املؤمتر العاملي  
، وهي الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنـامج عمـل              من تعصب 

خاص املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي، وفريـق اخلـرباء         دربان، وفريق اخلـرباء العامـل املعـين باألشـ         
وعينـت   ت املفوضـية وقـد اختـار   .البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعـالن وبرنـامج عمـل دربـان    

يف األفرقـة املعنيـة مبختلـف    لمـشاركة  خرباء يتمتع كل منهم بسمعة طيبة يف جمال اختـصاصه، ل     
 .يف سياق تنفيذ والياهتاالقضايا املواضيعية اليت نظرت فيها هذه اهليئات 

 اسـتعراض   وكذلك توفر املفوضية دعما قويا للعملية التحضريية املؤدية إىل عقد مـؤمتر            - ٤١
، عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة دربـــانتنفيـــذ إعـــالن وبرنـــامج عمـــل بـــشأن  ٢٠٠٩ عـــام يف
 يف  يراضـ ستعدربـان اال  وسُتعقد الـدورة التنظيميـة األوىل للجنـة التحـضريية ملـؤمتر             . ٦١/١٤٩

  .٢٠٠٧أغسطس /جنيف يف آب
فريقيــة حلقــوق أل يف حــوار نــشط مــع املؤســسات الوطنيــة ات املفوضــيةوكــذلك دخلــ - ٤٢

اإلنــسان مــن أجــل حتديــد الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للمفوضــية إســداء املــشورة هلــذه املؤســسات   
مــايو /أيــاروحتقيقــا هلــذا الغــرض ُعقــد اجتمــاع يف   .ومــساعدهتا يف جهودهــا ملناهــضة التمييــز 

العاديـة التاسـعة والـثالثني للمفوضـية     دورة الـ  خالل   وطنية  مؤسسة ١٧ مع كبار ممثلي     ٢٠٠٦
ــشعوب   ــسان وال ــوق اإلن ــة حلق ــاين . األفريقي ــشرين الث ــوفمرب/ويف ت ــة  نظمــت  ،ن املفوضــية حلق
 للمــشاركني يف نــدوة املنظمــات غــري احلكوميــة   دربــاندراســية بــشأن إعــالن وبرنــامج عمــل   

نـوي  تو .للجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان والـشعوب      األربعني  إطار الدورة العادية    املعقودة يف   
ويـرتبط هـذا العمـل أيـضا         . يف أماكن أخـرى    هتا حماكا ، تعزيزا لنجاح هذه احلوارات،    املفوضية

  .جبهود املفوضية املتعلقة بقضايا األقليات والشعوب األصلية
 

__________ 
 األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،             تقرير املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية        )١( 

 .، الفصل األول)Corr.1 و A/CONF.189/129 (٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول٨ ‐أغسطس / آب٣١دربان، 
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  إلمنائية لأللفيةالتنمية واحلد من الفقر واألهداف ا - باء 
بتعزيــز قدراتــه وخرباتــه يف جمــايل احلــق يف التنميــة واألهــداف اإلمنائيــة  املفوضــية قــوم ت - ٤٣

مــساعدة الــدول األعــضاء بــصورة أكثــر فعاليــة علــى جعــل احلــق يف التنميــة أجــل لأللفيــة، مــن 
مـال احلـق يف     وتقوم املفوضـية مبـساعدة فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بإع                .حقيقة واقعة 

التنمية، والفريق العامل املفتـوح بـاب العـضوية املعـين بـاحلق يف التنميـة، علـى إجـراء دراسـات                      
وإيفاد بعثات ميدانية لتجربة جمموعة من املعايري اخلاصـة بـالتقييم الـدوري للـشراكات اإلمنائيـة                 

 .٤/٤الدولية بغية صقلها تدرجييا عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان 
علــى عمليــات أن تــؤثر قــوق اإلنــسان الــيت ميكــن هبــا حلكيفيــة السؤاالن املتعلقــان بوالــ - ٤٤

 ،رسم سياسات االقتـصاد الكلـي، وكيفيـة تـأثري الـسياسات االقتـصادية علـى حقـوق اإلنـسان                   
 ١٠ و ٩ة خــرباء يــومي  نظمــت املفوضــية مــشاوريف هــذا الــسياق،و .ســؤاالن جوهريــان مهــا
املتعلقـة  سياسات  الـ  مـن أجـل وضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن صـياغة وتنفيـذ                  ٢٠٠٧يوليه  /متوز
تراعـي حقـوق اإلنـسان االقتـصادية واالجتماعيـة          اليت   واإلصالح االقتصادي    ة اخلارجي ونبالدي
ن اخلارجيـة   قافية، أعدها اخلبري املستقل املعين بآثار سياسـات اإلصـالح االقتـصادي والـديو             ثوال

 .سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قوق اإلنسان، والحبعلى التمتع الكامل 
ومقـررات األمـني   ) ٦٠/١قـرار اجلمعيـة العـام    (شيا مـع نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي            ومت - ٤٥

اق تقريـر الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين باالتـساق علـى نطـ        وهـو  “ توحيـد األداء  ”العام بشأن   
يف املنظومة، يواصل مكتيب استطالع شراكات مواضـيعية وفنيـة أعمـق مـع الوكـاالت اإلمنائيـة            

توحيــد ”مبــادرة يف وقــد وســعت املفوضــية نطــاق مــشاركتها  . منظومــة األمــم املتحــدة إطــار 
 هبدف كفالة إدماج معايري ومبـادئ       ياسات والصعيد القطري،  على كل من صعيد الس    “ األداء

وقــد أعــاد  .“بتوحيــد األداء” املتعلقــة الرائــدةر اإلمكــان يف املبــادرات حقــوق اإلنــسان بقــد 
 مـن أجـل تكـريس    ٢٠٠٧ املشترك بني الوكاالت تركيز أعماله يف عـام          “٢اإلجراء  ”برنامج  

قــوق اإلنــسان، بنــاء علــى طلــب حل نقــدر أكــرب مــن املــوارد لتنميــة القــدرات وإيفــاد مستــشاري
مـن أجـل تعزيـز    و، “توحيـد األداء ”يت ُتجـرب فيهـا مبـادرات    املنسقني املقيمني، إىل البلدان الـ  

 يفـي  “٢اإلجـراء  ”وقـد بـدأ برنـامج     .الصالت بني خطط األمـم املتحـدة املعياريـة والتـشغيلية         
 . بلدا على الدعم٤٠، حيث حصل ٢٠٠٧بوعده األصلي يف عام 

موعــة مــواد  وضــع الــصيغة النهائيــة جمل٢٠٠٦ احملققــة يف عــام البــارزةومــن اإلجنــازات  - ٤٦
ا يف األمــم املتحــدة، وأدى نــهج حقــوق اإلنــسان، بالتعــاون مــع شــركائن  لوفقــا  تعلــم موحــدة

كليــة مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة يف عــام  وضــع باالشــتراك مــع  تــدريب املــدربني برنــامج
 إىل وضــع قائمــة موســعة لألشــخاص املــرجعيني بــني الوكــاالت القــادرين علــى إيــصال ٢٠٠٧
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إطـار  /املوحـد تعلم املوحدة إىل البلدان اليت سـُيبدأ هبـا يف تنفيـذ التقيـيم القطـري             جمموعة مواد ال  
واسـتمر احلـوار الثنـائي مـع البنـك الـدويل وصـندوق               .عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة        

 بـــشأن القـــضايا ذات الـــصلة بـــاحلق يف التنميـــة، والفقـــر،  ٢٠٠٧النقـــد الـــدويل خـــالل عـــام 
ــة ل  ــساءلة عــن احلقــوق   واألهــداف اإلمنائي ــة، وامل ــة وأللفي ــصاديةاالجتماعي ، كمــا اســتمر  االقت

 رئيسيني آخرين، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة               ءمع شركا  احلوار
 .)اليونيسيف (للطفولة

، نـشرت املفوضـية يف تـشرين     ٢٠٠٢وانطالقا من العمل املفاهيمي الذي بـدأ يف عـام            - ٤٧
املبـــادئ واملبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بنـــهج حقـــوق اإلنـــسان إزاء        ٢٠٠٦وبر أكتـــ/األول

والقصد من املبادئ التوجيهية هـو أن تكـون مبثابـة أداة ملـساعدة              . استراتيجيات احلد من الفقر   
البلدان، والوكاالت الدولية، واملشتغلني بالتنمية على ترمجة قواعد حقـوق اإلنـسان ومعايريهـا              

 . اسات واستراتيجيات لصاحل الفقراءومبادئها إىل سي
مـشتركة  أدوات ، مهـا جمموعـة   ٢٠٠٧ومـن املقـرر إكمـال منـشورين هـامني يف عـام         - ٤٨

احلـد مـن   بني املفوضية ومنظمة الصحة العاملية بشأن الصحة، وحقوق اإلنسان واسـتراتيجيات   
سياسات، الفقــر، وهــي مــورد مــصمم خصيــصا للعــاملني يف جمــال الــصحة العامــة ومقــرري الــ  

 هومنشور للمفوضية يتنـاول األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وحقـوق اإلنـسان، خمـصص السـتخدام                 
. رامسي السياسات اإلمنائية والعاملني يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى حـد سـواء            كأداة بواسطة   

 باالشـتراك مـع محلـة األلفيـة     ٢٠٠٧سـبتمرب  /يف أيلولكُتيب إلصدار وكذلك ختطط املفوضية  
تـدعو إىل    ويشكل الكُتيـب أداة إعالميـة هامـة          .داف اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان    عن األه 

 .اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ــرزُت موضــوع      - ٤٩ ــود، أَب ــذه اجله ــب ه ــسان  ”وإىل جان ــوق اإلن ــر وحق ــاره “الفق  باعتب

وانتــهزت  .ديــسمرب/ كــانون األول١٠سان للعــام املاضــي، املوافــق موضــوع يــوم حقــوق اإلنــ
فرصة تلك املناسبة وما ُسلط عليها من أضـواء، لتأكيـد الرسـالة املتعلقـة بـالفقر وكونـه أخطـر                     
 .انتهاك حلقوق اإلنسان، وسأستمر على هذا املنوال يف إطار جهود االتصال والتوعية اجلارية

 جتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واال -جيم  
بـذل جهـوده لتعزيـز قدراتـه مـن اخلـربة يف جمـال احلقـوق االقتـصادية                   املفوضية  واصل  ت - ٥٠

 ٢/١٠٤ووفقــا للقــرار . واالجتماعيــة والثقافيــة، مــع التركيــز علــى احلمايــة القانونيــة والــدعوة 
 ه بدراســة شــاملة عــن احلــق يف امليــا ت املفوضــيةالــصادر مــن جملــس حقــوق اإلنــسان، اضــطلع 

(A/HRC/6/3) .                وحتدد الدراسة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة باحلـصول العـادل علـى ميـاه
وقـد  . مـن املـسائل الـيت تتطلـب مزيـدا مـن الدراسـة       جمموعـة  الشرب املأمونة والتصحاح وتبني    
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تـاريخ   مفتوحـة عـن هـذه املـسألة ب    اتمـشاور  األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان    نظمت مفوضـية  
 .٢٠٠٧مايو /أيار ١١
ــصادية       - ٥١ ــدعوة يف جمــال احلقــوق االقت ــادة وال ــوفري القي ــل يف ت وكجــزء مــن هــديف املتمث

يف املقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           واالجتماعية والثقافية، يركـز تقريـري الـسنوي       
بـاخلطوات  املفوضـية   قـوم   تو. حلقـوق اهلـذه    يالتـدرجي عمـال   اإلعلى   (E/2007/82) ٢٠٠٧عام  

رد املـساكن واملمتلكـات     ملتعلقة بنشر صحيفة وقائع عن احلق يف الصحة، ودليـل عـن             النهائية ا 
، دعـوت يف حماضـرة عـن        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥وبتاريخ  . إىل الالجئني واملشردين  

 إىل إيـالء عنايـة أكـرب    “العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعـات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة       ”
دية واالجتماعيــة والثقافيــة يف عمليــات العدالــة باملرحلــة االنتقاليــة، وســأتابع  للحقــوق االقتــصا

 .٢٠٠٧ يف هذا الشأن يف خريف عام هذه املبادرة بعقد اجتماع خرباء
 بـدعم صـياغة بروتوكـول       ةظل ملتزم املفوضية ست أن  على  وأخريا، فإنين أود أن أؤكد       - ٥٢

 .دية واالجتماعية والثقافيةاختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا
 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -دال  
كانــت هــذه الــسنة مــشهودة فيمــا يتعلــق بتعزيــز ومحايــة حقــوق األشــخاص ذوي          - ٥٣

ــة ــة وبرتوكوهلــا      . اإلعاق ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــع علــى اتفاقي ــاب التوقي ــتح ب فقــد فُ
يـة وبرتوكوهلـا االختيـاري، حـىت        وحـصلت االتفاق  . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠االختياري بتاريخ   

علــى تـشجيع الـدول علــى   وعملـت املفوضـية   .  توقيعـا علــى التـوايل  ٥٥ و ١٠٠تارخيـه، علـى   
التصديق علـى الـصك وتنفيـذه، وعلـى زيـادة الـوعي بـشأن االتفاقيـة علـى املـستويات الدوليـة                       

وتعمـل  . فاقيـة والوطنية واإلقليمية، وعلى مساعدة الـدول، بنـاء علـى طلبـها، فيمـا يتـصل باالت                
.  مع األشخاص ذوي اإلعاقات ومع املنظمـات الـيت متثلـهم     اشراكاهتاملفوضية أيضا على تعزيز     

يوليه أرسلت بيان دعم للمؤمتر العاملي لالحتاد العاملي للـصم، وسـيقوم نـائيب              / متوز ١٦وبتاريخ  
 ٨ إىل ٥للمنظمـــة الدوليـــة للمعـــوقني خـــالل الفتـــرة مـــن  الـــسابعة  ةالعامليـــاجلمعيـــة حبـــضور 
 وثيقة مـع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة           ورةتعاون املكتب أيضا بص    كما. ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

بغــرض وتــدمري تلــك األلغــام األلغــام املــضادة لألفــراد اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل حظــر 
اإلرشــاد لــضحايا األلغــام  توضــيح الطــرق الــيت ميكــن هبــا لالتفاقيــة مــساعدة الــدول يف تــوفري    

 .األرضية
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 حقوق املرأة -هاء  
ــاملرأة والقــضايا       - ٥٤ ــسان اخلاصــة ب ــة حبقــوق اإلن لقــد أنــشأت املفوضــية اآلن وحــدة معني

الكامــل للمنظــور اجلنــساين يف مجيــع  االنعكــاس اجلنــسانية تتمثــل مهمتــها الرئيــسية يف ضــمان  
بـشأن  ملها  وبدأت الوحدة ع  . برامج املفوضية ويف أجهزة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان        

احلقـوق  واحلاجـة إىل تـأمني   اكمـة العنـف   يف إقامة العدل بدءا باألبعاد اجلنسانية حمل     التمييز  عدم  
باعتبار ذلـك شـرطا أساسـيا للمـشاركة يف هـذه اإلجـراءات وكعامـل                االجتماعية واالقتصادية   

يف تمييـز  وجيري أيضا فحـص فعاليـة اآلليـات املوجـودة لتحديـد ومعاجلـة ال       . غىن عنه للتنمية   ال
وُتقَّدم املساعدة للجماعـات املـستهدفة يف شـكل خـربات مواضـيعية يف جمـاالت                . لقانونجمال ا 

 .ة عن العنفالنامجاألمهات نوع اجلنس، ووفيات ومثل إصالح القوانني، واحلق يف األرض 
وسامهت املفوضية يف عمل الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة                   - ٥٥
 املعـين بـاملرأة والـسالم       ١٣٢٥ني اجلنسني، ودعمت العمل املتعلـق بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن               ب

كما شاركت املفوضية يف فرقـة العمـل املعنيـة بقـضايا املـرأة والعمـل اإلنـساين التابعـة                    . واألمن
االحتياطيـة   ةمشروع القـدر  للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ، وعملت بنشاط يف تطوير           

يف مت تعيينــهم لألشــخاص الــذين  حيــث قــدمت الــدعم والتــدريب  اجلنــسانيةتعلقــة باملــسائل امل
 املستشارين اجلنسانيني الذين ميكن إيفادهم إىل عمليات األمم املتحـدة لإلغاثـة اإلنـسانية      قائمة

 .عقب إبالغهم بفترة قصرية
ملتحـدة، مبـا يف   وواصلت املفوضية العمل على حنو ثنائي مـع عـدد مـن شـركاء األمـم ا               - ٥٦

 ومفوضـية األمـم     ،وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم      ،  ذلك صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة      
وواصـلت املفوضـية، عـن طريـق مستـشار      .  ومنظمـة الـصحة العامليـة   ،املتحدة لشؤون الالجئني 
 مــن األنــشطة الــيت تــضطلع هبــاجمموعــة نيويــورك، املــشاركة يف ها يف الــشؤون اجلنــسانية مبكتبــ

شــعبة النــهوض بــاملرأة يف إطــار خطــة العمــل الــسنوية املــشتركة املقدمــة إىل جلنــة وضــع املــرأة    
 .وجملس حقوق اإلنسان

 
 الشعوب األصلية -واو  

وواصــلت املفوضــية العمــل علــى تقويــة قــدرات وكــاالت وبــرامج األمــم املتحــدة           - ٥٧
. ب األصـلية ضـمن براجمهـا      واملنظمات املتعددة األطراف على إدخال القـضايا اخلاصـة بالـشعو          

 شــريك رائــد يف اجلهــود املــشتركة بــني الوكــاالت لتعزيــز حقــوق   حقــوق اإلنــسانومفوضــية 
الشعوب األصلية على نطاق األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت               

منظمـة  مـع  ، بالتعـاون   إىل القيـام  فريـق املفوضـية   اللقـد دعـا     و. املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية      



A/62/36 
 

17 07-46107 
 

اخلطوط العامة األوىل جملموعة مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت تعـىن بإدمـاج                بوضع  ،  العمل الدولية 
مشروع منطقة األنديز لتـشجيع ومحايـة       إطار  ويف  . قضايا الشعوب األصلية يف الربامج القطرية     

حقــوق الــشعوب األصــلية واملنحــدرة مــن أصــل أفريقــي، مت يف إكــوادور وبوليفيــا اســتحداث   
علــى الــشعوب األصــلية واملنحــدرة مــن أصــل أفريقــي يف  أكــرب أنــشطة ترمــي إىل إجيــاد تركيــز 

ــامج األمــم املتحــدة        ــشمل ذلــك العمــل املــشترك مــع برن ــة لألمــم املتحــدة، وي ــربامج القطري ال
موئـل  ( برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية     قامت املفوضية، باالشتراك مع     و. اإلمنائي

واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واملنظمـة الدوليـة                )األمم املتحدة 
االجتمـاع الـدويل األول    وأمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية، بتنظـيم        للهجرة

 يف الفتـرة    عقـد يف سـانتياغو    لـذي    واهلجـرة، وا   يةالـشعوب األصـلية احلـضر     بشأن   لفريق اخلرباء 
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٩  إىل٢٧من 
ــام  - ٥٨ ــارك ٢٠٠٧ويف عـ ــامج   ١٩، شـ ــلية يف برنـ ــية  مـــن ممثلـــي الـــشعوب األصـ املفوضـ
ليزية والفرنـسية واإلسـبانية     كنالا(أربع لغات   بلزماالت الدراسية للشعوب األصلية الذي ُنظِّم       ل

 مـن ممثلـي الـشعوب    ٦٨كمـا مكَّـن صـندوق التربعـات لـصاحل الـشعوب األصـلية              ). والروسية
 .األصلية من حضور الدورة السنوية للمنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية

 
 األقليات  -زاي  

جهــود األمــم يف إدمــاج شــواغل األقليــات كفالــة هنــاك حتــديات هامــة أمــام  ال تــزال  - ٥٩
املتحدة الرامية لتقليص الفقـر، وتـشجيع قيـام جمتمعـات مـستقرة وشـاملة للجميـع مـن الناحيـة                     

ساهم تـ و. ، ومعاجلة التمييـز املنـهجي والطويـل األمـد ضـد جمتمعـات أقليـات معينـة                 االجتماعية
 ،ستراتيجية تركز على متكـني أصـحاب احلقـوق        بواسطة ا يف التصدي هلذه التحديات     املفوضية  

وقـد شـارك مخـسة      . األمـم املتحـدة   يف مجيع أحناء منظومة     قضايا األقليات   تعميم  وكذلك على   
أن ألقليــات يف برنــامج الزمــاالت الدراســية لألقليــات منــذ   تمني لالدارســني املنــوعــشرين مــن 

 .٢٠٠٥أنشأته املفوضية يف عام 
 عـددا مـن االستـشارات مـع         ت املفوضـية  وعلى املستوى املشترك بني الوكاالت، نظم      - ٦٠

لـة باألقليـات   قوكاالت وبرامج األمم املتحدة لتبادل املعلومـات عـن التطـورات واألنـشطة املتع           
حقـوق األشـخاص    مـن إعـالن   ٩وملناقـشة طـرق تعزيـز تنفيـذ املـادة       األمم املتحـدة    ة  يف منظوم 

الوكـــاالت والـــذي يـــدعو املنـــتمني إىل أقليـــات قوميـــة أو إثنيـــة وإىل أقليـــات دينيـــة ولغويـــة،  
ــذ الكامــل  إىل املــمنظومــة األمــم املتحــدة  املتخصــصة وغريهــا مــن مؤســسات    شاركة يف التنفي

 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بالتعـاون مـع             قـام كمـا   .  اإلعـالن  للحقوق واملبادئ الـواردة يف    
استـشارة أوليـة للنظـر يف مـسائل     بتنظـيم   املفوضية ومع اخلـبري املـستقل املعـين بقـضايا األقليـات             
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 الـصادرة وقـد حـددت االسـتنتاجات والتوصـيات         . التعامل مع األقليات يف العمليـات التنمويـة       
لقــضايا األقليــات يف عمــل برنــامج احملتمــل دمــاج املــستقبلي عــن هــذا االجتمــاع اخلطــوات لإل

ت األمم املتحدة اإلمنائي املعين باحلكم الـدميقراطي واالنـدماج االجتمـاعي ومنـع وحـل الرتاعـا                
 .وشراكات اجملتمع املدين

 
 قضايا اهلجرة واالجتار بالبشر -اء ح 

وق اإلنـسان تكمـن يف      إنين أعتقد بـأن حقـ     فأكدت على ذلك يف منتديات عدة،       كما   - ٦١
وتتطلــب . ن تكــون يف صــدارة أي مناقــشة عــن اهلجــرة والتنميــة ألــب هجــرة النــاس، وينبغــي 

هـذا  ) والعكـس (العملية العاملية اجلديـدة املـصممة لتعزيـز التـأثري اإلجيـايب للـهجرة علـى التنميـة                   
خـاطر الـيت    عنايـة لتقلـيص وإبعـاد األضـرار وامل        اليـالء   إ ، على وجه اخلـصوص،    وينبغي. اإلدراك

 .املفعمـة باملخـاطر   األوضـاع   ظـل   سـيما املهـاجرون يف       يواجهها املهـاجرون خـالل اهلجـرة، ال       
إيـالء  عدادا كبرية من املهـاجرين يف الوقـت احلـايل هـم مـن النـساء والـشباب، فينبغـي                  أومبا أن   

. حتياجــات حمــددةاوأوضــاع عــات ألن هلــا، يف كــثري مــن األحيــان، اعنايــة خاصــة لتلــك اجلم
ب إثنــاء الــدول عــن وصــم املهــاجرين وجتــرميهم، كمــا جيــب علــى الــدول تــشجيع التنفيــذ  وجيــ

بـاهلجرة، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة الدوليـة           الـصلة   الفعال جلميع الـصكوك والقواعـد الدوليـة ذات          
 .أسرهمأفراد املهاجرين وجلميع العمال حلماية حقوق اإلنسان 

ذلـــك ارتباطـــه بـــاهلجرة والتنميـــة يف ر، مبــا  دة لالجتـــار بالبـــشقـــ األبعـــاد املعشــكلت و - ٦٢
االجتـار  ومكافحـة  وبإمكانية الوصول إىل العدالة، وكـذلك منـع حدوثـه، حمـور تركيـز برنـامج          

ــشر ب ــسنة املاضــية املفوضــية بالب ــة ال ــة ومتكــني ضــحايا االجتــار واألشــخاص    .طيل كمــا أن محاي
ــادرات امل     ــدفع مب ــسية الــيت ت ــه، تــشكالن األهــداف الرئي مبكافحــة فوضــية اخلاصــة  املعرضــني ل

 واحلرمـان   ،ويشمل منع االجتار معاجلة أسـبابه اجلذريـة، مبـا يف ذلـك العجـز يف التنميـة                 . االجتار
تعزيــز مــن االجتــار   مايــةاحلوتــستلزم . والتمييــزالــسخرة  و،مــن حقــوق اإلنــسان األساســية   

عدالــة، إضــافة إىل املبــادرات القانونيــة واملتعلقــة بالــسياسات وســيادة القــانون والوصــول إىل ال  
ــشاريع    ــى املهــارات، وم ــدريب عل ــادة الت ــضحايا    إع ــة ل ــساعدة واحلماي ــوفر امل ــيت ت اإلدمــاج ال

 .االجتار
وكـاالت األمـم املتحـدة ومـع املنظمـات         سـائر   تكوين شراكات مـع     املفوضية  وواصل   - ٦٣

الدوليـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين بغـــرض تـــشجيع إدمـــاج حقـــوق اإلنـــسان يف الـــسياسات 
ــشر     وامل ــاهلجرة مــن أجــل مكافحــة االجتــار بالب ــادرات اخلاصــة ب وتعمــل املفوضــية كمــنظم  . ب

علـى اتفاقيـة العمـال املهـاجرين،        للحملة العاملية لتعزيـز املـصادقة       الجتماعات اللجنة التوجيهية    
وهي عـضو يف الفريـق العـاملي املعـين بـاهلجرة ويف اللجنـة التوجيهيـة للمبـادرة العامليـة ملكافحـة                       



A/62/36 
 

19 07-46107 
 

ار بالبشر اليت مت تشكيلها حـديثا، والـيت يـديرها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                     االجت
املمثـل اخلـاص    يرأسه  الذي  باألشخاص  االجتار  ملكافحة  كما أهنا شريك يف التحالف      . واجلرمية

نظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين مبكافحة االجتار بالبشر، وتواصل أيـضا تنـسيق              واملنسق مب 
ويف اخلتــام، تواصــل  . ينجراهــريــق االتــصال احلكــومي الــدويل املعــين باالجتــار بالبــشر وامل      ف

املفوضية العمل بطريقـة تعاونيـة مـع جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة بغـرض تطـوير            
بقـضايا اهلجـرة وحقـوق      يتعلـق   وتعزيز التعاون بـني املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان فيمـا               

 .اإلنسان
 

 سيادة القانون والدميقراطية -ء طا 
لنوحـد  ”أقر األمـني العـام يف تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن بعنـوان                   - ٦٤
-A/61/636 (“القــانون تعزيــز الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة مــن أجــل ســيادة        : قوانــا

S/2006/980   و Corr.1 (يادة القـانون، وتعزيـز     اجة املنظمة لتعميق وترشيد عملها املتعلـق بـس        حب
األمـم املتحـدة ومـع      يف إطـار    قدراهتا، وتقوية ذاكرهتا املؤسسية، والتنسيق بـشكل أكثـر فعاليـة            

ولتحقيــق هـذه األهـداف، قُـسِّم العمــل فيمـا بـني اجلهـات الفاعلــة       . اجلهـات الفاعلـة اخلارجيـة   
م املتحـدة يف عـدد مـن    وقـد كُلِّفـت املفوضـية بقيـادة منظومـة األمـ      . األساسية يف األمم املتحدة  

والتثقيــف يف جمــال القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان؛  الــدعوة والتــدريب وال ســيما اجملــاالت، 
مبـا يف ذلـك   مـا بعـد الـصراع    اليت تـشهد مرحلـة   تمعات اجملواملسائل العامة للعدالة االنتقالية يف     

ــة و ؛التحقيقــات اخلاصــة حبقــوق اإلنــسان  مــاج حقــوق  ورصــد وإد؛إنــشاء املؤســسات الوطني
 .ليت ما بعد الصراع والتنميةثناء مرحأاإلنسان 

لالضطالع مبسؤولياهتا علـى املـستويني العـاملي والقطـري عـن طريـق              وختطط املفوضية    - ٦٥
وحتديـد  اجملـاالت املـشار إليهـا أعـاله،        لقدرات األمـم املتحـدة وللثغـرات يف         التحديد  زيد من   امل

 آليـات   ديـد جهـا واملواضـيع املـراد التنـسيق بـشأهنا، وحت          األمم املتحـدة وخار   يف  اجلهات الفاعلة   
ــدة، و   ــا أو اجلدي ــسيق القائمــة حالي ــع التن ــدروس   جتمي ــدنيا، وأفــضل املمارســات، وال ــايري ال املع

ــتحداث   ــات، واسـ ــة والتوجيهـ ــاع،  ااملـــستفادة، واملنهجيـ ــة بالقطـ ــتراتيجية للتـــدريب خاصـ سـ
 .م املتحدةن األمعواالحتفاظ مبرجع لإلرشادات الفنية الصادرة 

وتواصــل املفوضــية أيــضا مــساعدة عمليــات العدالــة االنتقاليــة يف العديــد مــن البلــدان     - ٦٦
 وجــرب األضــرار واإلصــالح ائقوتقــصي احلقــاحملاكمــة وهــي : وزيــادة الــوعي بــدعائمها األربــع

 سلــسلة مــن احللقــات الدراســية وحلقــات   ٢٠٠٧وقــد نظمــت املفوضــية يف عــام  . املؤســسي
 ،ومشلــت تلــك احللقــات مناسـبة عــن آليــات العدالــة االنتقاليــة يف ســراييفو . أنهبــذا الــشالعمـل  

مـا بعـد    اليت جتتـاز مرحلـة      دول  الفحص سجالت أفراد الشرطة يف      وحلقة عمل يف جنيف عن      
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قــد يف وينــدهوك عــن حقــوق اإلنــسان وأنظمــة العدالــة التقليديــة  الــصراع، واجتمــاع خــرباء ُع
 . يف احملاكمة العادلة واملساواةز خاص على احلقوغري الرمسية يف أفريقيا مع تركي

ومتثل التحدي املستمر خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير يف احتـرام حقـوق اإلنـسان يف                   - ٦٧
األمـم  وخطـة عمـل     ستراتيجية  اوواصلت املفوضية املسامهة يف تنفيذ      . سياق مكافحة اإلرهاب  

فوضية شـريك نـشط يف فرقـة العمـل املعنيـة            وامل. على النطاق العاملي  املتحدة ملكافحة اإلرهاب    
فريقهــا العامــل املعــين تــرأس  و، الــيت أنــشاها األمــني العــام،بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب

 .حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب
  العاملي االتفاق اإلنسان، حقوق جمال يف األعمال قطاع مسؤوليات -ياء  

 اشـتركتُ  وقـد  .العـاملي  االتفاق مع باالشتراك العمل اإلنسان وقحق مفوضية تواصل - ٦٨
 تعليميـة  أداة خالهلـا  فوضـية امل دشـنت  الـيت  ،٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  يف العاملي االتفاق قادة قمة يف

 االتفـاق  مكتـب  مـع  بالتعـاون  تطويرهـا  جـرى و اإلنسان، حقوق عن للشركاتعلى اإلنترنت   
 عــن املبــادرة إدارة يف املــسامهةاملفوضــية  واصــلت كمــا .املتحــدة األمــم مــوظفي وكليــة العــاملي
 عمــل يف بنــشاط إلســهاميعتــزم ا وهــو الوكــاالت، بــني املــشترك العــاملي االتفــاق فريــق طريــق
 وقـد  .العـاملي  االتفـاق  إدارة جمللـس  والتـابع  حـديثا  املنـشأ  اإلنـسان  حبقـوق  املعـين  العامل الفريق
 ،٢٠٠٥/٦٩ اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  بقرار مالع،  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ١٦ يف اجتماعا عقدت
 املـايل  القطـاع  مـن  واخلـرباء  التنفيـذيني  املـديرين  كبـار  حيـضره  بالقطاعـات  خـاص  اجتماع وهو
 .احلكومية غري املنظمات ومن
 يـضطلع  الـيت  األعمـال  يف العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل مساعدة املفوضية واصلت كما - ٦٩
ــا ــشأن هب ــضية ب ــوق ق ــسان حق ــش اإلن ــة عــرب ركاتوال ــا الوطني ــن وغريه   قطــاعمؤســسات م

 الــدول واجبــات عــن األحبــاث تنــسيق اخلـاص  املمثــل لعمــل املفوضــية دعــم نوتــضّم .األعمـال 
 حبقـوق  يتعلـق  فيمـا و املؤسـسات إجـراءات    تنظـيم  عـن  اإلنسان حلقوق الدويل القانون مبوجب
 . ومساءلتها عنهااإلنسان

 
  اإلنسان حقوق جمال يف التثقيف -كاف  

ــذ ومــساعدة تــشجيع علــى ركــزت لقــد - ٧٠ ــصعيد علــى التنفي ــوطين، ال ــسيق خــالل ال  تن
 يف العامــــة اجلمعيــــة أعلنتـــه  الــــذي اإلنـــسان،  حقــــوق جمــــال يف للتثقيـــف  العــــاملي الربنـــامج 
الفاعلـــة  األخـــرى األطـــراف مـــع املـــشترك عمـــلال وخـــالل .٢٠٠٤ ديـــسمرب/األول كـــانون
 حقــوق جمــال يف التثقيــف جمــال يف اجليــدة ســاتاملمار ونــشرتاملفوضــية  مجعــت ،الــصلة ذات

 التثقيـف  يعـزز  الـذي  التـشريع  مثـل ،  املمارسـات  تلك أبرزت وقد .املدرسي النظام يف اإلنسان
 التعليميـة  املـواد  أو اإلنـسان،  حقـوق  علـى  املعلمـني  تدريب برامج أو اإلنسان، حقوق جمال يف
 .املوضوع هذا عن ناإلنسا حقوق جملس إىل املقدم )A/HRC/4/85( تقريري يف
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  اخلامس الفصل
ــدعم تقــــدمي   ــع ألدوات الــ ــايري وضــ ــية املعــ  اهليئــــات وإصــــالح القياســ

 مبعاهدات املنشأة
 

 القياسية املعايري وضع ألدوات الدعم تقدمي - ألف 
ــدمي ت املفوضــيةواصــل - ٧١ ــدعم تق ــين ال ــتقين الف ــشطة وال ــدة لألن ــهيئات املتزاي ــشأة لل  املن

 املعنيـة  للجنـة  اخلـدمات  تقـدمي  نقل معيف هذا اجملال     العمل نطاق سيعتو وسيجري .مبعاهدات
 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون يفإىل املفوضية  املرأة ضد التمييز على بالقضاء

ــة واجتمعـــت - ٧٢ ــة اللجنـ ــضة الفرعيـ ــذيب، ملناهـ ــيت التعـ ــدولقامـــت  الـ ــراف  الـ  يفاألطـ
 العقوبـة  أو املعاملـة  ضروب من وغريه يبالتعذ مناهضة باتفاقية امللحق االختياري الربوتوكول

 .٢٠٠٧ يونيـه /وحزيـران  فربايـر /شـباط  يف  بتـسمية أعـضائها    املهينة أو اإلنسانية غري أو القاسية
يف الـدول    مـاكن األ إىل ، باعتبار ذلك أداة وقائيـة،     بزيارات القيام الفرعية اللجنة والية وتشمل

 للـدول  واملـساعدة  املـشورة  وتقـدمي  محريتـه  مـن  حمرومـون  أشـخاص  هبـا األطراف الـيت يوجـد      
ــشاء  األطــراف ــدعيمإلن ــة آليــات وت ــة، وقائي  لتلــك واملــساعدة املــشورة تقــدمي وكــذلك وطني
 الـصعيد  علـى  العمـل  علـى  بقـوة  والوطنية الدولية الوقائية الزيارات بني اجلمع ويؤكد .اآلليات
  .بقوة به أرحب هنج وهو للجميع، اإلنسان حبقوق الكامل التمتع لكفالة كوسيلة الوطين
 الدوليـة  االتفاقيـة  ٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٠ يف العامـة  اجلمعيـة  اعتمدت وقد - ٧٣

 االتفاقيـة  وفُتحـت  .)، املرفـق  ٦١/١٧٧القـرار    (القـسري  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية
 يف ثغــرات املهــم القــانوين الــصك هــذا ويــسد .٢٠٠٧ فربايــر/شــباط ٦ يف بــاريس يف للتوقيــع
ــانون ــدويل الق ــسان حلقــوق ال ــصريح ل  اإلن ــاحلظر ال ــاءب ــة وســتقوم .القــسري الختف ــة جلن  معني

ــذ برصــد القــسري باالختفــاء ــةتنفي  مثــل عليهــا، املنــصوص اإلجــراءات بعــض وُتعــد . االتفاقي
 املعتمـدة  لتلـك  مماثلـة  الـدول،  بـني  وفيمـا  الفرديـة  الشكوى وإجراءات التقارير إعداد إجراءات

 اللجنــة ســتكون كمـا  .اإلنــسان حقـوق  مبعاهــدات املنــشأة األخـرى  للــهيئات ةبالنـسب  قبــل مـن 
 بزيــارات والقيــام فرديــة، حــاالت يف عاجــل إجــراء الختــاذ طلبــات تلقــي علــى قــادرة اجلديــدة
 االختفـاء  ممارسـات  وجـود هـا لـدالئل قويـة علـى         تلقي حالـة  يف املعنيـة،  األطـراف  الدول مبوافقة

ــسري ــى الق ــنامل أو واســع نطــاق عل ــيم يف ةهجي ــة  خيــضع إقل ــدول إحــدىلوالي ــراف، ال  األط
 .العامة اجلمعية إىل عاجل حنو على املسألة حتيل لكي
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 لألعمـال  واخلـدمات  الـدعم  تقدمي إىل تطلعت أعاله ذكرت مااملفوضية ك  فإن وأخريا، - ٧٤
حقـوق  ، والـيت ستنـشأ مبوجـب اتفاقيـة          املعـوقني  حبقـوق  املعنيـة  اجلديـدة  اللجنـة  هبا تضطلع اليت

  ). أعاله٥٣ الفقرة انظر(األشخاص ذوي اإلعاقة 
 اآلليـات  خـربة  مـن  تستفيد أهنا حني يف، الثالثة الصكوك تلك أنأن أشري إىل    ويسرين - ٧٥

 نظــام ويــزود جديــدة فرصــاممــا يتــيح  جديــدة، عمــل وطــرق إجــراءات أيــضا ستــضع القائمــة،
 الـسابقة  توصـيايت  مـع  متامـا  تماشـي ي النـهج  وهـذا  .بـأدوات  معاهـدات  مبوجـب  املنشأة اهليئات

  .الوطين الصعيد على والتنفيذ الدويل الصعيد على املداوالت بنيلتعزيز الصلة 
 

 مبعاهدات املنشأة اهليئات إصالح - باء 
 موحـدة،  دائمـة  تعاهديـة  هيئـة  إلنـشاء  اقتراحـي  بـشأن تغذية مرتدة    تلقي واصلت لقد - ٧٦

عنـد   ستنـشأ  الـيت  وتلـك  اإلنـسان  حقـوق  مبعاهـدات  املنـشأة  ةاحلالي الثماين اهليئات مهام لتتوىل
 مـن  األشـخاص  مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  واالتفاقية اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقيةسريان  
 .القسري االختفاء

ــدد ورحــب - ٧٧ ــن ع ــضاء م ــات أع ــشأة اهليئ ــدات املن ــاقتراحي، مبعاه  عارضــه حــني يف ب
ــا آخــرون، ــة اءإنــش شــأن مــن أن أســاس علــى غالب  خــصوصية يقــوض أن موحــدة دائمــة هيئ
 اقتراحــي بــشأن الــرأي يف مماثــل انقــسام ويوجــد .الثمانيــة الرئيــسية اإلنــسان حقــوق صــكوك

 .احلكومية غري املنظماتدوائر  ويف الدول بني فيما
 كـل  توحـد  موحـدة  دائمة هيئة إنشاء إىل الداعي االقتراح أن يبدو ،ما سبق  ضوء ويف - ٧٨
 ومـع  .القـصري  األجـل  يف لتحقيـق  غـري قابـل ل    يكون قد والشكاوى التقارير تقدمي إجراءات من

 نظـام  علـى  حتـسينات  إلدخـال  املصلحة أصحاب مجيع من واسع على نطاق    دعم يوجد ذلك،
ــشأة اهليئـــات ــا معاهـــدات، مبوجـــب املنـ ــراءات سيبـــسط ممـ ــها اإلجـ ــة وواضـــحة  وجيعلـ متاحـ
 .أكرب بدرجة
 نظـام  إصـالح  قترحـات م بـشأن  اآلراء اسـتطالع  ٢٠٠٧ عـام  يف املفوضـية  وواصلت  - ٧٩

 علــى موقعهــا يف اآلراء لتلــك جتميعــا ثتوحــّد وقــدمت معاهــدات، مبوجــب املنــشأة اهليئــات
 اإلصـــالح،املتعلقـــة ب املقترحـــات مجيـــعبـــشأن  مـــشاورات تنظـــيم واصـــلت كمـــا .اإلنترنـــت

  .فيهاواملشاركة 
 مبوجـب  املنـشأة  اهليئـات  مـن  قـارير الت تقـدمي  إجـراءات  طجرى التركيز على تبسي    وقد - ٨٠

ــدات ــة معاه ــاليب ومواءم ــل أس ــا العم ــق .هب ــاع وواف ــسادس االجتم ــشترك ال ــني امل  اللجــان ب
 شـفوية  مـذكرة  على مبعاهدات املنشأة اإلنسان حقوق هيئات لرؤساء عشر التاسع واالجتماع
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إعـداد   عنـد  ركةاملـشت  األساسية للوثيقة التوجيهية املبادئ األطراف الدول تستخدم بأن توصي
ــات مــن أيلتقــدميها إىل  تقاريرهــا ــسان حقــوق هيئ ــشأة اإلن ــدأتو .مبعاهــدات املن ــات ب  اهليئ
 األساسـية  للوثيقـة للمعاهـدة مـع املبـادئ التوجيهيـة          التوجيهية ئ املباد مواءمة مبعاهدات املنشأة

 طـراف األ الـدول  تنفـذ  بـأن  اخلتاميـة  املالحظـات  يف توصـيات  منـها  عديـد  ويتـضمن  املشتركة،
 األساسـية  الوثيقـة  علـى  تـدريبا  األطـراف  الـدول  مـن كـبري   دعد وتلقى .التوجيهية ئ املباد تلك

  .التدريب ذلك مثل بتلقي اهتمامها عن أخرى دول أعربت بينما املشتركة،
 املنـــشأة اإلنـــسان حقـــوق هيئـــات عمـــل أســـاليب مبواءمـــة معـــين عامـــل فريـــق وقـــدم - ٨١

 لرؤسـاء  عـشر  التاسـع  واالجتمـاع  اللجان بني املشترك لسادسا االجتماع إىل تقريرا مبعاهدات
 جيتمـع  بـأن  اللجـان  بـني  املـشترك  االجتماع وأوصى .مبعاهدات املنشأة اإلنسان حقوق هيئات
 بـني  مـن  القيـام،  ميكنـه  لكـي  معاهـدات  مبوجـب  املنـشأة  اهليئـات  رؤسـاء  حبضور سنويا، مرتني
 مبوجـــب املنـــشأة اهليئـــات عمـــل يبأســـال ومواءمـــة لتحـــسني توصـــيات بوضـــع أمـــور، مجلـــة

 املنـشأة  اهليئـات  مجيـع  مـع  بالتـشاور  املعتـاد  النحو على التوصيات اعتماد وسيجري .معاهدات
 مؤســسات مــسامهةالنظــر فيهــا  ســيجري الــيت اجملــاالت وتتــضمن .اإلنــسان حقــوق مبعاهــدات

 هـــدات،معا مبوجـــب املنــشأة  اهليئـــات نظــام  يف احلكوميـــة غـــري واملنظمــات  اإلنـــسان حقــوق 
 التقـارير  خيـص  فيما العمل وأساليب والربامج، والصناديق املتخصصة الوكاالت مع والعالقات

 عـشر  التاسـع  واالجتمـاع  اللجـان  بـني  املـشترك  الـسادس  االجتمـاع  اعتمـد  كما .واالتصاالت
 بالتحفظـات،  املعـين  العامـل  الفريـق  توصـيات  مبعاهدات املنشأة اإلنسان حقوق هيئات لرؤساء

 .املسألة تلك يف مبعاهدات املنشأة اهليئات تتبعه متسقا هنجا صلتف اليت
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 السادس الفصل
  اخلاصة لإلجراءات الدعم تقدمي  

، قـام األشـخاص     ٢٠٠٧يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٦سـبتمرب   /يف الفترة الواقعة بني أيلـول      - ٨٢
 تقريـر إىل    ١٠٠ زيارة للبلدان وقـدموا مـا يربـو علـى            ٥٠املكلفون باإلجراءات اخلاصة حبوايل     

 بيانـا صـحفيا     ٦٠وأصدروا مـا يزيـد علـى        . جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه الرابعة واخلامسة      
وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتمر  . تلفــت االنتبــاه إىل القــضايا موضــع االهتمــام يف إطــار واليــاهتم  

 وكـان مـا يربـو     . األشخاص املكلفون بواليـات يف تنـسيق عملـهم وزيـادة التعـاون فيمـا بينـهم                
 يف املائة من جمموع املراسالت اليت أرسلها املكلفون بواليـات إىل احلكومـات خـالل               ٥٠على  

وقام فريق اخلرباء املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف    . تلك الفترة من املراسالت املشتركة  
 واملؤلـف مـن سـتة مـن     A/HRC/4/8دارفور، الذي أنشئ مبوجب قرار جملـس حقـوق اإلنـسان        

ــرا إىل اجمللــس يف    املكلفــني  بواليــات إلجــراءات خاصــة، جبــولتني مــن املــشاورات، وقــدم تقري
حيدد فيه أولويات التوصيات لإلجراءات اليت جيب أن تقـوم هبـا            ) A/HRC/5/6(دورته اخلامسة   

ورحـب اجمللـس بـالتقرير وطلـب إىل فريـق اخلـرباء           . حكومة السودان ملعاجلـة احلالـة يف دارفـور        
كمـا ارتـأى عـدد كـبري مـن املكلفـني بواليـات إرسـال                . تة أشـهر أخـرى    مواصلة عمله ملدة سـ    

 .بعثات مشتركة يف املستقبل القريب
 جـزءا  اإلنـسان  حقـوق  جملـس  هبا يقوم اليت االستعراض لعمليةاملفوضية    تأييد ويشكل - ٨٣
 جانـب  وإىل .لعملها أوقع وأثر اخلاصة لإلجراءات أقوى تنسيق لكفالة ا نطاق أوسع جهود من
 فقـد  الرمسيـة،  االسـتعراض  عملية يف بواليات املكلفني من املنهجيني واملشاركة اإلسهام انضم
 مبــادئومت وضــع  .للنظــام الكفــاءة درجــات أقـصى  تكفــل الــيت التــدابري أيــضااملفوضــية  تأيـد 

 ومـع  املفوضـية  داخـل جرى املزيد من املشاورات    كما العمل، أساليب ملواءمة داخلية توجيهية
 بـرامج يف إطـار     اخلاصة اإلجراءات لعمل التام التكامل لكفالة األخرى املتحدة ماألم وكاالت
 يعملـون  وهـم املـنقح    الـدليل مـشروع    علـى  تعليقـات  بواليـات  املكلفـون  ومجـع  .املتحدة األمم
أحكـام   االعتبـار  يف األخـذ  مـع  الـدليل،  مـن منقحـة    نسخةيف   التعليقات تلك إدماج على اآلن
 مـؤخرا لألشـخاص املكلفـني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة           اعتمدت يتال السلوكقواعد   مدونة

 عمـل  بـشأن  للتوعية متنوعة إعالمية أدوات إنتاج املفوضية وتواصل .)٢(جمللس حقوق اإلنسان  
 يف العاملــة واجلهــات اخلاصــة اإلجــراءات بــني العالقــةاملفوضــية  درستــو .اخلاصــة اإلجــراءات

 .بينها الشراكة القةع تقوية تسهيل بغرض املدين، اجملتمع

__________ 
 )٢( A/HRC/5/21 املرفق٥/٢، القرار ،. 
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 السابع الفصل
 االستنتــاج  

 الـسنة  خـالل  أحـرز  الـذي  بالتقـدم  العامـة  اجلمعيـة  أُبلغ أن إىل التقرير هذا يف سعيتو - ٨٤
 وإنـين  .للمفوضـية  )٢٠٠٧-٢٠٠٦( االستراتيجية اإلدارة وخطة العمل خطة تنفيذ يف املاضية
 الـسنوات  مـدى  علـى  جهودنـا  إىل جهودهم يضموا أن علىالعامة   اجلمعية أعضاء مجيع أحث
 الـدول،  احتياجـات  تلبيـة  علـى  أقدر نكون لكي استعدادا، وأفضل أقوى املفوضية جلعل املقبلة

 شـيء  كـل  وقبـل  أوال ولكـن  اإلنـسان،  حقـوق  جمـال  يف املدين واجملتمع الشريكة، واملؤسسات
ــى  ــةعل ــوق، أصــحاب احتياجــات تلبي ــهاكات ضــحايا وخباصــة احلق ــوق انت  يف اإلنــسان حق
 .مكان كل
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