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   مقدمة-أوالً 
ـ ، وينبغي قراءته يف سياق التقرير الذي قدَّ       ٢/١٠٢يقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           -١ ه إىل  مُت

  .وهو يأيت يف ختام فترة بناء وتوطيد هذه املؤسسة. )A/63/36(اجلمعية العامة 

   دعم عمل جملس حقوق اإلنسان والسري الفعال آللياته-نياً ثا
على مدى العام املاضي، عربت الدول األعضاء عن احلاجة إىل قدر أكرب من التفاعل واملزيد من املشاورات بني                    -٢

ق اإلنسان يف ومنذ أن توليت مهامي بصفيت املفوضة السامية حلقو. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واجمللس     
، اختذُت خطوات ألطّلع على العالقة بني اجلمعية العامة واجمللس من جهة، وبني املفوضية واجمللـس                ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

وأعتقد . فلكل من املؤسسات الثالث سلطاهتا ووالياهتا اخلاصة هبا، وجيب احترام مستويات استقالليتها           . من جهة أخرى  
. لشفافية السمتني املميِّزتني للدعم الذي تقدمه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل اجمللـس        أنه ينبغي أن يكون التعاون وا     

  .وأنا أعتزم مواصلة تعزيز االجتماعات اإلعالمية الدورية مع مجيع الوفود

اخلـاص  وختضع املفوضية، بصفتها جزءاً من أمانة األمم املتحدة، لنظام األمم املتحدة احلكومي الدويل للرقابـة                  -٣
وعمالً بالنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، تسهم املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف اإلطـار                . بربامج األمانة 

وتعد األمانة ذلك اإلطار حتت السلطة العامة . االستراتيجي، الذي ميثل اخلطة الربناجمية لفترة السنتني اليت هتم األمانة برّمتها    
وهو بذلك يشكل األساس . ، مث تستعرضه جلنة الربنامج والتنسيق قبل عرضه على اجلمعية العامة للموافقة عليه    لألمني العام 

وقد التزمت سلفي طوعياً، عندما قدمت تقريرها السنوي       . الذي تستند إليه اجلمعية العامة يف املوافقة على ميزانية املفوضية         
يع الدول األعضاء على مسامهة املفوضية يف اإلطار االستراتيجي، كي يتـسىن            إىل اجمللس يف دورته السابعة، بأن ُتطلع مج       

ورغم أن سلفي قالت إن ذلك ال ينبغي أن يشكِّل سـابقة            . إرسال التعليقات إىل اهليئات اإلدارية يف نيويورك للنظر فيها        
  .فإنين أعتزم اتباع هذه املمارسة

 اإلدارة االستراتيجية، اليت كانت ُتعرف يف السابق باسم محلة          وجيب عدم اخللط بني اإلطار االستراتيجي وخطة        -٤
وتعتمد اخلطة على اإلطار االستراتيجي وتركز تنفيذه . املفوضية السنوية جلمع التربعات، وهي أداة إدارة قائمة على النتائج  

 اخلارجة عن امليزانية وموارد حبيث يعزِّز التنسيق بني كافة مكونات املفوضية، فتضمن بذلك أفضل استخدام ممكن للموارد          
وُيعلن عن اخلطة هبدف إطالع الدول األعضاء بشكل كامل على كال عنصري متويل ونفقات املفوضية،               . امليزانية العادية 

وأعتزم، هبذه الروح   . وأنا ملتزمة باتباع هنج تعاوين وشفاف مع مجيع الدول األعضاء         . العادية منها واخلارجة عن امليزانية    
كما أنين أرى مـن املناسـب أن تقـدم       .  أن أرتب اجتماعات دورية ألغراض تبادل املعلومات مع مجيع الوفود          نفسها،

  .ذات االهتمام املشتركاملفوضة السامية اقتراحات أو توصيات إىل اجمللس بشأن املسائل 

   االستعراض الدوري الشامل-ألف 

توى التعاون بني الدول وجملس حقوق اإلنسان وآليات    وري الشامل تعزيز مس    الد ضاستحداث االستعرا نتج عن     -٥
مايو وكانون  /أبريل وأيار / دولة يف نيسان   ٤٨ومثلما تبني من جتربة استعراض أول       . حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    

ريق إجراء   كلياً يف إعداد تقارير وطنية عن ط       تامة إذ اخنرطت  ، فإن الدول تتحمل مسؤوليتها جبدية       ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
. مشاورات واسعة النطاق مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وشاركت هبمة يف االستعراض الفعلي على مجيع األصـعدة                
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 ،والواقع أن بلداناً خمتلفة خضعت لالستعراض أخذت على عاتقها التزامات حازمة بتقوية تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصـة                
 وباختاذ مبادرات من أجل إعمال حقوق اإلنسان بشكل         ، مل تنضم إليها بعد    وبالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت     

  .أفضل على املستوى الوطين

وأرى أنه ّمما يبعث على األمل والثقة بشكل خاص أن اجمللس يتيح منتدى الستعراض حالة حقوق اإلنـسان يف            -٦
ويكشف االستعراض عن كون مجيـع الـدول   . نمجيع الدول، مبا فيها تلك اليت مل ختضع بعد لتدقيق جلنة حقوق اإلنسا            

وأعتقد . ممارسات جيدة يف بلدان خمتلفةتظهر وبدأت . تواجه حتديات يف تنفيذ التزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان
أنه يكون من املستحَسن، على املدى األبعد وألغراض دورة االستعراض الثانية، وضع قائمة أدق بتوصـيات اجمللـس إىل     

  .لدول قيد االستعراضا

 عملية ستواصل مفوضييت القيـام      ي وه ،وعلى نفس املنوال، سيكون من املهم، أثناء وضع تصورٍ للدورة الثانية            -٧
بدور نشط فيها، حبث االستعانة خبرباء مستقلني يف عملية االستعراض بغية توطيدها حبيث تتحول إىل آلية تنفيـذ فعالـة                    

  . إىل الدول قيد االستعراضةوجَّهماألولويات تصدر توصيات حمددة األهداف و

وميكن أيضاً أن ُتستخدم اآللية اجلديدة، يف واقع األمر، كأداة لزيادة تعزيز ومحاية متتع كافة الناس جبميع حقوق                    -٨
ليـة  مفوضييت يف امليدان كأداة وصل بني اآلليـة الدو        تواجد  ولتحقيق هذه الغاية، ال بد من       . اإلنسان على أرض الواقع   

حلقوق اإلنسان واالحتياجات على الصعيد الوطين حىت يتم التعـبري عـن تلـك االحتياجـات بدقـة يف التوصـيات                     
وتعمـل  . ، خصوصاً فيما يتعلق بطلبات بناء القدرات واملساعدة التقنيـة          هذا التواجد  واالستنتاجات، وحىت يسهل تنفيذ   

ومع منظمات دولية هبدف تنظـيم دورات تدريبيـة، علـى    مفوضييت مع وكاالت أخرى ومع إدارات يف األمم املتحدة     
كما تدعم املفوضية إنشاء نظام مالئـم       . الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، قبل النظر يف تقارير الدول قيد االستعراض          

الـصندوق  لتنفيذ التوصيات املتعلقة باملساعدة التقنية اليت تقدَّم يف سياق عملية االستعراض، يتم متويلـها عـن طريـق                   
وأنا، يف هذا الـصدد، أحـث       . االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض الدوري الشامل لتقدمي املساعدة املالية والتقنية         

  .الدول األعضاء على التربع بسخاء للصندوق

   األفرقة املواضيعية والدورات االستثنائية-باء 

مناقشات عامة طريقة عملية وغري رمسية لتركيز االهتمـام         لقد تبني أن حبث القضايا املواضيعية يف إطار أفرقة و           -٩
ويبدو أن منتديات النقاش تلك تالئم بوجـه        . على عدد من املواضيع اليت تستدعي تبادل وجهات النظر يف إطار اجمللس           

هلا، خاص التداول بشأن قضايا حمدودة من حيث نطاقها وطبيعتها لدرجة أهنا ال تستأهل إحداث واليات دائمة خمصصة                  
بينما تتمثل أفضل طريقة ملعاجلة املسائل العاجلة أو احلاالت الطارئـة،           . الشاملة لعدة مسائل  كما تالئم النظر يف املواضيع      

ويف حني أنين أرحب، من حيـث املبـدأ،         . كأزمة الغذاء العاملية أو أثر األزمة املالية، يف عقد دورات مواضيعية استثنائية           
من املهم توضيح  اختيار املواضيع وبيان ترتيبات العمل لـضمان أن تكـون              ين أرى أنه    عية، فإن بتكاثر املنتديات املواضي  

  .املناقشات جوهرية يف طبيعتها ومندرجة كلياً ضمن أنشطة اجمللس على حنو هادف يتوخى حتقيق نتائج

ستقطاب أدت إىل َشـلِّ  على خلفية من التسييس واال قد انطلق   جلنة حقوق اإلنسان    إصالح  وينبغي التذكري بأن      -١٠
، عودة استخدام ألفـاظ     ٢٠٠٦يونيه  / أعماله يف حزيران   ، منذ أن بدأ     جملس حقوق اإلنسان  وشهد  . اللجنة حبكم الواقع  
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وأنا أحـث مجيـع     . ألسفيبعث على ا  وهو أمر   .  يف سياق تناول قضايا ذات خصوصية قطرية       مثرية للخالف، ال سيما   
وأود، يف هذا الصدد،    . كوميني، على أن يواصلوا احلفاظ على روح اإلصالح واحلوار        الفاعلني، حكوميني كانوا أم غري ح     

أن أؤكد أن الدورات االستثنائية اليت يعقدها اجمللس كرد على حاالت خطرية وعاجلة تشكِّل يف أغلبها أمثلة جيدة جـداً       
و األهم، على إمكانية وجود جملس      ليس على قدرة هيئة حكومية دولية على الرد على حاالت طارئة فحسب، وإمنا، وه             

  . ولترمجة والية احلماية املسندة إليه إىل واقع،متحد لبلوغ أهداف تتوخى حتقيق نتائج

ومن املهم للغاية أن يكون اجمللس جمهزاً جبميع األدوات واآلليات املناسبة والضرورية ملعاجلة احلـاالت الطارئـة                   -١١
وأعتقد، يف هذا الشأن، أنه سيكون من املفيد دراسة أشكال          . لقُطري أو املواضيعي  واملزمنة حلقوق اإلنسان على الصعيد ا     

فعلى سبيل  .  الذي سيقوم به اجمللس    ٢٠١١ وذلك يف سياق استعراض عام       ،أخرى ميكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض     
الدورات االستثنائية، بغـرض     خاصة، باإلضافة إىل اإلطار الذي تتيحه        تظاهراتاملثال، ميكن تنظيم جلسات إعالمية أو       

وباملثل، ميكن تيسري النظر يف أوضاع قطرية       . تناول أثر األزمة االقتصادية العاملية احلالية، مثالً، على محاية حقوق اإلنسان          
 وميكن تصور اإلعالنات أو بيانات الـرئيس أو . أو إقليمية عن طريق زيادة النتائج اليت قد تسفر عنها الدورات االستثنائية  

  . تظاهرةالبيانات الصحفية كنتائج ميكن أن تتمخض عنها أي دورة استثنائية أو اجتماع أو جلسة إعالمية أو

   اإلجراءات اخلاصة-جيم 

أود أن أشدد على العمل الفعال الذي قامت به اإلجراءات اخلاصة بصفتها آليات اجمللس لتقصي احلقائق والرصد                   -١٢
وأنا أشـجع  . على مدى فترة زمنية أطولباستمرار وا مواضيعية أو ذات خصوصية قطرية      اليت هلا القدرة على تناول قضاي     

  .ااجمللس على أن يواصل مشاركة الدول األعضاء واإلجراءات اخلاصة هبمة يف تنفيذ توصياهت

 مفوضييت مسؤوليات كربى نتيجة ما متخض عنه االستعراض ونتيجة عقلنـة وحتـسني      تولّت،  ٢٠٠٨ويف عام     -١٣
ويف حني أن اجمللس ألغى عدداً من الواليات القطرية على مدى العام املاضي، .  مكلفاً جديداً بواليات٢٧اليات وتعيني الو

. ُجددت مجيع الواليات املواضيعية وأُنشئت والية جديدة ُتعىن باحلصول على ماء الشرب اآلمن وخـدمات اإلصـحاح                
يد ليضطلع بالوالية املعنية بأشكال الرق املعاصرة، اليت أُنشئت يف          ، مكلف جد  ٢٠٠٨وباإلضافة إىل ذلك، ُعني، يف عام       

وقد زاد استعراض الواليات بدوره عدد أنشطة جمموعة من اإلجراءات اخلاصة أو شروط اإلبالغ املتعلقـة                . ٢٠٠٧عام  
  .هبا، أو وّسع نطاق تلك األنشطة

كما قُدم دعـم خـاص لنظـام        . فني بواليات وال تزال مفوضييت تقدم دعماً موضوعياً لكل مكلف من املكل           -١٤
ولقيت اللجنة الدعم يف جهودها املتواصلة للمواءمة بني أساليب عمـل           . اإلجراءات اخلاصة برمَّته، ممثَّالً يف جلنة التنسيق      

). PRST/8/2 (٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ويسرين أن أالحظ أنّ اجمللس أقر بدور اللجنة يف بيان الرئيس املعتمد يف              . النظام
وقد جنحنا يف ضمان انتقال سلس بني املكلَّفني املنتهية والياهتم واملكلَّفني اجلدد، عن طريق تنظيم جلسات إعالمية لفائدة                  

  .جمموعات من املكلفني بواليات، إىل جانب عمليات التنصيب الفردية

بكر باحلاالت الـيت ُترتكـب فيهـا    وحتتل اإلجراءات اخلاصة موقعاً فريداً تؤدي من خالله وظيفة نظام إنذار م    -١٥
انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وذلك بفضل قدرهتا على رصد احلالة يف أي بلد من بلدان العامل ضمن سياق والياهتا                   

 أن املكلفني بواليات وضعوا، يف السنوات األخرية وبدعم من مفوضييت، ُنهجاً ثابتة معاجلة أزمـات  يشجعينومما  . احملددة
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مكوا يف التفكري يف تنظيم الردود اجلماعية يف احلاالت اليت قد تتفاقم فيها األوضاع فتبلغ حـد االنتـهاكات                   خطرية واهن 
وقد شهدت األنشطة املشتركة اليت يقوم هبا املكلفون بواليات زيادة متثلت يف رسائل وبعثـات    . اجلسيمة حلقوق اإلنسان  

  .وبيانات مشتركة

ومن األمثلـة   . ت اخلاصة قد سامهت يف الدورات االستثنائية اليت عقدها اجمللس         ويسرين أن أالحظ أن اإلجراءا      -١٦
ما لتردي أزمة الغذاء العاملية، النامجة عن       " واملخصصة ملوضوع    ٢٠٠٨مايو  /على ذلك الدورة االستثنائية املعقودة يف أيار        

وقد طلب املقرر اخلاص املعين     ". ق يف الغذاء  أمور منها االرتفاع الشديد يف أسعار األغذية، من تأثري سليب على إعمال احل            
  . أول دورة مواضيعية يعقدها اجمللس يف تارخيهتشكّلاليت ه الدورة االستثنائية باحلق يف الغذاء تنظيم هذ

ويف سياق األزمات اليت حدثت مؤخراً، أوكل اجمللس إىل عدة مكلفني بواليات مواضيعية وظائف إبالغ قُطرية                  -١٧
، طلب اجمللس يف مناسبتني إىل سبعة مكلفني بواليات أن يفحصوا، ضمن إطار والية كل واحد منهم، الوضع           مثالً. حمددة

ويف اآلونة األخرية، كلـف اجمللـس مجيـع         . الراهن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأن يقدموا تقريراً عنه إىل اجمللس          
عوا على وجه االستعجال معلومات بشأن انتـهاكات  طلبوا وجيّماإلجراءات اخلاصة املعنية ومكلفني بواليات آخرين بأن ي    

  .حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وأن يقدموا تقريراً يف ذلك الشأن إىل اجمللس

وإين أشجع اجمللس على أن يتخذ إجراًء فورياً وحامساً ومناسباً بشأن التوصيات اليت تقدمها اإلجراءات اخلاصـة                  -١٨
كما أشجع اجمللس على النظر يف سبل تزويد املكلفني بواليات ومفوضييت بالقـدرة واملـوارد               . أزمةرداً على احلاالت املت   

الكافية حىت ال تنفَّذ أنشطة مهمة تأيت يف سياق احلاالت املتأزمة الناشئة أو احلقيقية على حساب القدرة واملوارد املطلوبة                    
  .اصةللقيام بواليات الرصد العادية املنوطة باإلجراءات اخل

  يف اجملاالت املواضيعية االستراتيجيةاحلاصلة التطورات  -ثالثاً 
   مكافحة التمييز-ألف 

تقوم مفوضية حقوق اإلنسان بدور رائد داخل منظومة األمم املتحدة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري                  -١٩
وتشكِّل مكافحة مجيع أشكال التمييز . تمييزوكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويف تعزيز مبدأ املساواة وعدم ال       

وباإلضافة إىل وحدة مناهضة التمييز املخصصة لذلك الغرض، هناك عدة أقسام أخرى داخل             . أولوية دائمة لدى املفوضية   
 املفوضية تعمل على تعزيز حقوق اجملموعات املهمَّشة والضعيفة، كالشعوب األصلية واألقليات، وتركِّز كذلك على املرأة              

  .واملسائل اجلنسانية

 يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، نفّذت املفوضية عـدة           الوارد ويف إطار جدول األعمال العام املناِهض للعنصرية        -٢٠
، ومن بني   )فصل السادس املعروض بتفصيل أكرب يف ال    (أنشطة أساسية لتنفيذ الواليات املنصوص عليها يف جدول األعمال          

 أفريقـي  أصل من باملنحدرين املعين العامل اخلرباء يقاملوضوعي والدعم بأعمال السكرتارية لفرتلك األنشطة تقدمي الدعم 
، وتقدمي الدعم أثناء انعقـاد الـدورة        للفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان          و

عن املسامهة يف وضع مبادئ توجيهية بشأن قاعدة بيانات خاصـة           األوىل للجنة املخصصة املعنية باملعايري التكميلية، فضالً        
. باملمارسات اجليدة وحتقيق تقدم يف صياغة املبادئ التوجيهية العتماد تشريعات وسياسات وآليـات مناِهـضة للتمييـز       

ة رفيعـة   للتوعية بالكفاح ضد التمييز العنصري، اشتملت على ندو       تظاهرات  وإضافة إىل ذلك، واصلت املفوضية تنظيم       
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، وعلى عقد مشاورات مع وكاالت إقليميـة  )مارس/ آذار٢١(املستوى ختليداً لليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري  
  .وأخرى تابعة لألمم املتحدة لتعزيز التعاون على الكفاح ضد التمييز العنصري

   قضايا الشعوب األصلية واألقليات-باء 

دعم الكامل لعمـل    تقدم ال ومفوضييت  . ع الدويل املتواصل حبقوق الشعوب األصلية     اهتمام اجملتم ب أنوهيسرين أن     -٢١
وقد كانت لنا الريادة أيضاً يف تعزيز إعالن        . ٢٠٠٨ اليت بدأت عملها يف عام       آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية     

. ، بوسائل منها التعاون بني الوكاالت     ٢٠٠٧سبتمرب  /األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الذي اعُتمد يف أيلول         
ويـشكِّل إدراج   . وقد أدى هذا إىل وضع توصيات مهمة إلدراج اإلعالن يف سياسات األمم املتحدة وبراجمها التنفيذيـة               

  .اإلعالن يف األطر التقنينية واملؤسسية الوطنية أحد األهداف األخرى البالغة األمهية اليت وضعتها املفوضية لنفسها

من مجلة التعهدات اليت قطعتها الدول على نفسها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان أنه ينبغي للوكاالت املكلفة                 و  -٢٢
ويف هذا الشأن، وضعت مفوضييت مبادئ توجيهية وممارسة . بتنفيذ القوانني أن متثل اجملتمع ككل وأن تكون مسؤولة أمامه

الفريـق  وصاغت مفوضييت أيضاً، بالتعاون مع      . ء من مجيع املناطق   جيدة بشأن التنوع يف حفظ األمن، بالتشاور مع خربا        
حنو وضع استراتيجيات مـشاركة قطريـة     "العامل املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا األقليات، مذكرة إعالمية عنواهنا           

 مشروع إقليمي آخـر يف    وشرعنا أيضاً يف  .  تقدمي اخلربة ذات الصلة للربامج القطرية لألمم املتحدة        هبدف" بشأن األقليات 
وبـريو  وبوليفيـا   منطقة األنديز يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان لفائدة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف إكوادور               

ة علـى  ـا اإلنسانيـن حقوقهـبغرض بناء القدرة املؤسسية ملنظمات املنحدرين من أصل أفريقي ومتكينها من الدفاع ع            
  .حنو أفضل

ات وخربات العاملني يف املفوضية وأصحاب املصلحة أمهية بالغة يف ما نبذله من جهود لتعزيـز                ولتحسني مهار   -٢٣
وتوخياً لتلك الغاية، عقدت املفوضية حلقة عمل تدريبيـة يف          . ومحاية حقوق اإلنسان لفائدة األقليات والشعوب األصلية      

 برامج الزماالت لبناء القدرات لفائدة ممثلي الـشعوب         أديس أبابا لفائدة العاملني يف املفوضية يف أفريقيا، وواصلت تنفيذ         
وموَّل صندوق التربعات لصاحل السكان األصليني نفقات السفر ألكثر من سبعني ممثالً عن الـشعوب              . األصلية واألقليات 

ة اخلرباء املتعلقة األصلية ألجل حضور الدورة السابعة للمحفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية والدورة االفتتاحية آللي
 ٣٠ لـى ة، بينما موَّل الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة ما يزيد ع            ـحبقوق الشعوب األصلي  

  .مشروعاً لتقدمي املساعدة للضحايا ومعاجلة مشاكل أشكال الرق املعاصرة

   املسائل اجلنسانية وحقوق املرأة-جيم 

لتمييز الواسع النطاق يف حق املرأة أمراً واقعاً ّممـا          الالمساواة املتجذرة ويشكل ا   شكِّل  ت يف السلم،    كمايف الرتاع     -٢٤
 ٢٠٠٥وتضع خطة العمل لعـام      . يؤدي إىل احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية ويساهم يف أشكال خمتلفة من العنف            

ورغـم أن   . أة يف صميم عمل املفوضية     املسائل اجلنسانية وحقوق املر    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخطة اإلدارة االستراتيجية لفترة     
، ال تزال صغرية احلجم، فإهنا      ٢٠٠٦ل اجلنسانية، اليت أُنشئت هلذا الغرض يف عام         ـوحدة حقوق اإلنسان للمرأة واملسائ    

وكمسامهة منها يف محلة األمني العـام       .  أدوات يف جماالت رئيسية خمتارة     استنباطتركّز على التحليل القانوين واملناصرة و     
" طلـب العدالـة   "، قدمت مفوضييت الرعاية واملسامهة التحليلية القانونية الرئيسة يف مؤمتر           املرأةقضاء على العنف ضد     لل
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 باالشتراك مع اجلمعية الطبية العاملية، وهي منظمة غري حكومية، ضمت مشاركني مـن              ٢٠٠٨سبتمرب  /املعقود يف أيلول  
. نزاع، لفحص أثر العدالة االنتقالية ومدى مالءمتها فيمـا يتعلـق بالنـساء    بلداً إّما يعيش نزاعاً أو خارجاً لتوه من        ٢٦
لدورات التدريبية واجللسات اإلعالمية اليت ُنظمت لفائدة عدة حكومات         كأساس ل التحليالت القانونية   خدمت أيضاً   اسُتو

  ).٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥بشأن تنفيذ قراري جملس األمن 

ملساعدة ألصحاب املصلحة احلكوميني واحلكوميني الدوليني وغري احلكوميني قصد         وقدمت مفوضييت اإلرشاد وا     -٢٥
ـ          . تسهيل وضع حقوق املرأة واملسائل اجلنسانية يف االعتبار         ٤ يف   رأةونظمنا مناقشتني بشأن القوانني اليت متيـز ضـد امل

ذا املوضوع مع أعضاء يف اللجنـة       ، وسامهنا يف مناقشة بقيادٍة حكومية تناولت ه       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٩أبريل و /نيسان
وقمنا أيضاً بدور امليسِّر يف ثالث ندوات نقاش . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف 

اء تفاعلية تناولت املسائل اجلنسانية وحقوق املرأة ُعقدت أثناء دوريت اجمللس الثامنة والتاسعة بشأن مسائل العنف ضد النس                
  . املنظور اجلنساين يف عمل اجمللسإدراجووفيات األمهات بوصفها مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان و

وباإلضافة . وما فتئت املكاتب القطرية التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان تأخذ منهجياً باملنظور اجلنساين يف عملها               -٢٦
ئ فريق مرجعي رفيع املستوى يف املفوضية إلرشـاد          وأُنش ،إىل ذلك، سُيجرى تقييم جنساين على صعيد املفوضية ككل        

  .عملية تنفيذ أنشطة أخرى تتوخى تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

   مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع اإلبادة اجلماعية-دال 

 إن مسألة مكافحة اإلفالت من العقاب مسألة حامسة يف إعمال حقوق اإلنسان، مثلما ينص على ذلك اإلعالن                  -٢٧
وأعتقد أنه جيـب  .  وإعالن وبرنامج عمل فييناعليها واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع اتفاقيةالعاملي حلقوق اإلنسان و

اختاذ تدابري وطنية ودولية لضمان احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف العدالة واحلق يف اجلرب وضمانات أخرى بعدم تكـرار                    
 .اإلبادة اجلماعية

ويف .  تقدم يف تناول اإلفالت من العقاب من خالل التطورات اليت عرفها القانون واملمارسة الـدوليان    وقد حتقق   -٢٨
يف قضايا العنف اجلنسي بوصفها جـرائم حـرب؛ وإىل االعتـراف            بودي أن أشري إىل احملاكمات الكربى       هذا الصدد،   

 مبوجب القانون اجلسيمة على اجلرائم املعاقبةلدولة بالتناقض بني قرارات العفو اليت أدت إىل اإلفالت من العقاب وواجب ا        
إىل توضيح التزامات الدول مبكافحة اإلفالت من العقاب على االنتـهاكات اخلطـرية للحقـوق االقتـصادية               والدويل؛  

 واالجتماعية والثقافية؛ وإىل اإلقرار باحلاجة إىل ضمان إجراء مشاورات علنية واسعة النطاق، مبـشاركة الـضحايا، يف                
إالّ أنه ال يزال هناك الكثري ّمما جيب فعله، على الصعيد الوطين خاصة،            . تصميم وتنفيذ تدابري مكافحة اإلفالت من العقاب      

  .ألجل جعل املساءلة على االنتهاكات اخلطرية أمراً نافذاً

ق اإلنسان، دوراً مفيداً    وتؤدي احملاكم والشرطة والربملانات وهيئات التفتيش واملراقبة، كاملؤسسات الوطنية حلقو           -٢٩
وقد طورت مفوضية حقوق اإلنسان أدوات خاصة لتدريب القضاة واحملامني وأعـضاء            . يف مكافحة اإلفالت من العقاب    

كما زادت املفوضية ما تقدمه من دعم لرصد النظـام          . النيابة العامة، ونفذت عدة برامج للمساعدة التقنية يف هذا اجملال         
لدعم على تدريب العاملني يف عمليات حفظ السالم وتنظيم حلقة عمل للخرباء هبدف استجالء              واشتمل ذلك ا  . القانوين

 .زيد من اإلرشاداملاملمارسات والدروس املستخلصة وتقدمي 
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وقد واصلت املفوضية أيضاً دعم تقوية هياكل املساءلة مع التشديد على آليات التحقيق على الصعيدين الـوطين                   -٣٠
ـ  ـكم. ةـوير أداة لتسجيل املمارسات الفضلى اخلاصة بلجان التحقيق الوطني        وجيري تط . والدويل ـ محظى  ـا حت ةُ ـاي
  . باالهتمامالشهود

، نظمت املفوضية حلقة دراسية تناولت منع حدوث اإلبادة اجلماعية،          ٧/٢٥ونزوالً عند طلب اجمللس يف قراره         -٣١
. شار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة والفظائع اجلماعيةاملست، وشارك فيها    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ُعقدت يف   

وكانت الغاية من تلك احللقة الدراسية مناقشة االستراتيجيات واملبادرات واآلليات الوقائية املوجودة حالياً داخل نظـام                
ـ  ـ أخرى يف من   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فضالً عن دور الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية وكيانات            دوث ـع ح

  .اإلبادة اجلماعية

وجيب توفري العدالة الدولية عندما تعزف الدول أو تعجز عن التحقيق بصدق يف اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب                   -٣٢
وحىت يتم سد ثغرة اإلفالت من العقاب، ينبغي للدول أن تنظر يف توطيد             . واجلرائم ضد اإلنسانية وعن مالحقة مرتكبيها     

وال بد من احملافظة على استقاللية تلك احملكمة ومن اإلمساك عن اختاذ أي تدبري يقوِّض . ا مع احملكمة اجلنائية الدوليةتعاوهن
  .قدرهتا على البت يف القضايا املعروضة عليها

م املتحدة  وقد واصلت املفوضية قيادة منظومة األم     .  ما أنظمة العدالة الوطنية يف أعقاب نزاع     ببقى إعادة الثقة    تو  -٣٣
 اللمسات األخـرية    وضعفطورت تسع أدوات تتعلق بالسياسات العامة وأسهمت يف         . فيما يتعلق مبسائل العدالة االنتقالية    

على جمموعتني من املبادئ واملبادئ التوجيهية ملساعدة منظومة األمم املتحدة واإلدارات االنتقالية واجملتمع املدين يف حتسني                
وأدوات املفوضية مستقاةٌ من املعايري الدولية وهي تتضمن الدروس املستخلصة من   . العدالة االنتقالية طرائق تلبية احتياجات    

عمليات األمم املتحدة، مبا يف ذلك ما يتعلق باحملاكمات وبتركة احملاكم املختلطة وقرارات العفو وجلان احلقيقة وبـرامج                  
  .وجيري تطوير أداة إضافية تتعلق باحملفوظات. ملوظفني العمومينيوالتحقيق يف مواصفات االتعويضات واملشاورات الوطنية 

ولتسهيل استخدام املعايري واألدوات املوجودة املتعلقة بالعدالة االنتقالية استخداماً عملياً، عقدت املفوضـية، يف                -٣٤
 تركة احملاكم املختلطـة     ركّزت على األدوات وعلى   " نيبنوم ب "، حلقة عمل إقليمية للخرباء يف مدينة        ٢٠٠٨مارس  /آذار

وُعقدت حلقـة   . وبرامج التعويضات للوقوف على حصيلة أنشطة العدالة االنتقالية وعلى االحتياجات األخرى يف املنطقة            
 يف بوروندي باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املتكامل يف ذلـك            ٢٠٠٨نوفمرب  /عمل إقليمية مشاهبة يف تشرين الثاين     

ة أيضاً يف االجتماع التحضريي املتعلق بالعدالة واملصاحلة يف الصومال، املعقود يف جيبويت يـومي            وشاركت املفوضي . البلد
ـ              / تشرين الثاين  ٢٣ و ٢٢  /رانـنوفمرب، لفائدة أعضاء اللجنة الرفيعة املستوى املنشأة يف إطار اتفاق جيبويت املربم يف حزي

  . ولفائدة اجملتمع املدين٢٠٠٨يونيه 

ويف إطار  . قوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب أولويةً من أولويات املفوضية         حلالدول  رام   احت ويبقى واجب   -٣٥
تنفيذ ركيزة حقوق اإلنسان املتمثلة يف استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، أسهمت املفوضـية يف فرقـة                  

فريق العامل املعين حبماية حقـوق اإلنـسان يف سـياق           العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وقادت أنشطة ال         
وُنظِّم اجتماع لبدء النقاش وتقدمي توصيات ألجل تعزيز وحتسني محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية  . مكافحة اإلرهاب 

  .والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب
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 تدابري   من جماالت  حة اإلرهاب عشرة جماالت   وانتقى الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكاف           -٣٦
اليت حتتاج إىل إرشاد إضايف لتوضيح التزاماهتا يف جمـال          وتستخدمها الدول األعضاء،    اليت  أو سياسات مكافحة اإلرهاب     

  .٢٠٠٩وسُتطوَّر األدوات يف أوائل عام . حقوق اإلنسان وضمان وفائها هبا

 يف جنيف،   ٢٠٠٨ديسمرب  /ن يف الدساتري، ُنظمت يف كانون األول      ونظراً لوجوب تكريس محاية حقوق اإلنسا       -٣٧
  .حلقة دراسية لزيادة قدرة املفوضية على تقدمي املساعدة للدول يف صياغة دساتريها

   اهلجرة-هاء 

اً ومنافع كبرية للبلدان املستقبِلة واملرِسلة وكذلك للمهاجرين وأسرهم، غري أن هناك أيض      هائلة  تتيح اهلجرة فرصاً      -٣٨
ويف الوقت الذي تتحول فيه األزمة املالية إىل أزمة اقتصادية، يرجَّح أن يؤثر تصاعُد كـره  . حتديات ال بد من التصدي هلا     

وسيكون العمال  . األجانب واملشاعر املعادية للمهاجرين واملمارسة التمييزية على حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
بـسبب كـوهنم   أيضاً هم ليس بسبب التشكيك يف وضعهم فقط، وإمنا ل من يفقدون عماملهاجرون، بل إّنهم بالفعل أول 

وجيب على الدول أن تضمن، يف ردها على األزمة املالية، عدم دفع            . باألزمة بشكل خاص  متأثرة  مستخَدمني يف قطاعات    
الضرييب، املتمثلـة يف تقلـيص      الفقراء واملهمشني مثن تعديالت السياسات الداخلية، خاصة منها تلك اليت متس اإلنفاق             

 وهو ما سيؤثر على العمال املهاجرين وأسرهم أكثـر مـن            ،اإلنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والضمان االجتماعي      
فتعزيز وصون ُنظم الضمان االجتماعي مع ضمان احلصول على اخلدمات األساسية أمٌر حاسم يف دعـم مجيـع                  . غريهم

  . الفئات الضعيفة واملهمشةالفئات السكانية، وخاصةً منها

اليوم التجرمي املتزايد للهجرة غري الشرعية املصحوب بانتـهاكات حقـوق        املسجلة  ومن االجتاهات املثرية للقلق       -٣٩
 وهو شعور كثرياً ما     ،وهذا يرتبط يف العديد من البلدان بشعور دائم مبعاداة املهاجرين         . املهاجرين أثناء مجيع مراحل اهلجرة    

 إلدارة تدفقات املهاجرين، ويتخذ ذلك يف بعض األحيان شـكالً           ةمصّمري عنه يف السياسات واألطر املؤسسية امل      يتم التعب 
وهناك العديد من ممارسات القضاء اجلنائي اليت تستخدمها الـدول ملكافحـة            . تقييدياً حبتاً وينطوي على احتجاز إلزامي     

والتعاون عرب احلدود بني قوات     ) مقابل اعتبارها جنحاً إدارية   (قة باهلجرة    زيادة جترمي اجلنح املتعل    منهااهلجرة غري الشرعية    
ويف .  يف حق املهـاجرين    املرتكبةالشرطة وغري ذلك من السلطات، ّمما أدى، يف بعض احلاالت، إىل ارتفاع االنتهاكات              

 فإنه جيب أن    -صة بشأهنا    مقابل اختاذ تدابري خمص    - شاملة بشأن اهلجرة     حكوميةحني أنه من املستحسن وضع سياسات       
ـ  . تستند تلك السياسات إىل هنج قائم على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلماية من االحتجاز التعـسفي             ك وملعاجلـة تل

املسائل، نظمت املفوضية مع شركاء آخرين عدداً من املؤمترات واحللقات الدراسية كاملؤمتر الربملاين األفريقي املعين باهلجرة  
 يف الرباط، ونظمت مؤمتراً إقليمياً معنياً حبماية الالجئني واهلجرة الدولية يف غرب أفريقيا يف تـشرين                 ٢٠٠٨مايو  /يف أيار 
 حتديات اهلجـرة غـري      ت النعقاد الدورة السابعة للمجلس تناول     تظاهرة موازية كار، ونظمت   ا د  يف ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  . مبشاركة وفود وطنية ومؤسسات غري حكومية ونقابات،الشرعية

 يف  الصادروبصفة املفوضية من األعضاء املؤسسني لفريق اهلجرة العاملي، فإهنا سامهت بصورة جوهرية يف التقرير                 -٤٠
ويدعو التقرير إىل اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان         .  عن اهلجرة الدولية وحقوق اإلنسان     ٢٠٠٨أكتوبر  /لتشرين األو 

شرط مسبق لتحقيق منـو     أيضاً  يف تناول اهلجرة ويذكّر بأن احترام حقوق اإلنسان ليس التزاماً قانونياً فحسب، وإمنا هو               
  .وازدهار جمتمعاتنا يف أمن وسالم
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االجتماع الدويل املعين حبمايـة     ، نظمت املفوضية، باالشتراك مع حكومة املكسيك،        ٢٠٠٨مرب  سبت/ويف أيلول   -٤١
وناقش املشاركون يف ذلك االجتماع جوانب تتعلق حبقوق الطفل يف سياق اهلجرة . حقوق الطفل يف سياق اهلجرة الدولية

 التصديق على اتفاقية العمـال املهـاجرين   وواصلت املفوضية دعوهتا إىل  . واعتمدوا جمموعة من التوصيات يف هذا الصدد      
اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية بتشجيع التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين اليت تشارك فيها منظمـة               منظمة  بصفتها  

  .العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وعدة منظمات غري حكومية

واملنظمات احلكومية الدولية أن تستعرض األطر القائمة املتعلقة باهلجرة اليت قد تزيـد املهـاجرين               وعلى الدول     -٤٢
وينبغي، يف هـذا    . ضعفاً وبالتايل تفاقم خطر حتوهلم إىل ضحايا لالجتار بسبب عدم احترامها حلقوقهم اإلنسانية األساسية             

لى الدول واجب منع االجتار وما يتصل به مـن انتـهاكات            وع. الصدد، إيالء عناية خاصة حلماية مبدأ مجع مشل األسرة        
  .والفقر والتمييزمساواة االكحلقوق اإلنسان بوسائل منها التصدي للعوامل اليت تزيد خطر التعرض لالجتار، 

ووضعت املفوضية املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان واالجتـار باألشـخاص                  -٤٣
(A/2002/68/Add.1)    كإطار ونقطة مرجعية ملا نقوم به حنن من عمل فيما يتعلق هبذه املسألة؛ ونـشجع                ٢٠٠٢يف عام 

الدول واملنظمات غري احلكومية على تنفيذ املبادئ واملبادئ التوجيهية يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االجتار ومحاية حقوق                 
  .األشخاص املتاجر هبم

 حريض على الكراهية العنصرية والدينية حرية التعبري والت- واو 

، ٢٠٠٨سـبتمرب   / املتعلق مبناهضة تشويه صورة األديان، قدمت املفوضية، يف أيلول         ٧/١٩وفقاً لقرار اجمللس      - ٤٤
 املتاحة بشأن ضائية القلسوابق وكذلك دراسة تضمنت جتميعاً للتشريعات وا(A/HRC/9/7) عن تنفيذ هذا القرار تقريراً

وباإلضافة إىل ذلك، يركِّز تقرير األمني العام املقدَّم يف تشرين          . (A/HRC/9/25)ألديان وانتهاك حرمتها    تشويه صورة ا  
الدول األعضاء، وآليات األمم املتحـدة      أقدمت عليها    على التدابري واألنشطة اليت      (A/63/365) ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

مم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات التابعة هلا، وهيئات األ      
  .٦٢/١٥٤تنفيذ قرار اجلمعية العامة ب ، فيما يتصلاإلنسان، واملنظمات غري احلكومية

وبغية مواصلة احلوار اجلاري بشأن حتديد اخلط الفاصل بني حرية التعبري وخطاب الكراهية، وخباصة فيما يتعلق   - ٤٥
 على مستوى اخلرباء ملعاجلة قضية حرية التعبري يف سياق الدعوة إىل الكراهية             ة، عقدت املفوضية اجتماعاً   بالقضايا الديني 

 عـن حلقـة التـدارس،        موضوعياً وتقدم املفوضية تقريراً  . الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف         
  .(A/HRC/10/31/Add.3) كإضافة إىل هذا التقرير ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ و٢املعقودة يف جنيف يومي 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف ضـوء األزمـة            - زاي 
  الغذائية، وأزمة الطاقة واألزمة املالية

ألزميت الغذاء والطاقة يف وقت سابق من هذا العام، وقد تلتهما األزمة املاليـة، تـأثري يف                 كان  ،  ٢٠٠٨يف عام     -٤٦
. نسان على الصعيد العاملي، وخباصة يف األفراد واجملموعات الذين يعانون بالفعل من التهميش والتمييز يف اجملتمع               حقوق اإل 

وتشمل اآلثار السلبية املباشرة فقدان فرص العمل، واالستفادة احملدودة من االئتمان املخصص لألنشطة اإلنتاجية، وضعف               
األمان االجتماعي، األمر الذي زاد من تقويض قدرة اجملموعات املهمـشة  أنظمة الضمان االجتماعي وغريها من شبكات      
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وشاركت املفوضية بنشاط وانتظام، طوال العام، يف مشاورات دولية للتصّدي ألزمة           . على مواجهة ارتفاع أسعار األغذية    
اركة سلفي يف املؤمتر الرفيع     ، ومش ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢الغذاء، مبا يف ذلك دعم الدورة االستثنائية للمجلس، املعقودة يف           

 ٥ إىل   ٣املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي الذي نظمته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف روما، يف الفترة من                  
، وعن طريق اإلسهامات املوضوعية اليت قدمها فريق األمني العام الرفيع املستوى املعين بأزمة األمـن          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

وقُدِّمت مسامهات مشتركة إىل الفريق، مع تكليف املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بوضع إطار عمل                . الغذائي العاملية 
  .شامل كاستراتيجية مشتركة لألمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز للتصّدي لألزمة

كاتبها امليدانية، وقدمت الدعم ألشكال كما وضعت املفوضية توجيهاً يتعلق حبقوق اإلنسان واألزمة الغذائية مل     - ٤٧
  .التصّدي الوطنية لألثر السليب ألزمة الغذاء

، تاريخ ذكرى إحياء يوم حقوق اإلنسان الدويل، سّدت اجلمعية العامة ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٤٨
ية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة     مجيع احلقوق املدنية والثقاف   قابلية  ثغرة طويلة املدى يف املعاملة املتساوية وعدم        

. باعتماد الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةللتجزئة، وذلك 
  .وأتطلع إىل التعجيل ببدء نفاذ هذا الصك اهلام إلنصاف األفراد

   تغري املناخ- حاء 

 إىل دراسة العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان، أجرت املفوضـية            ٧/٢٣راره  استجابة لدعوة اجمللس يف ق      - ٤٩
 إقامة روابط مؤسسية مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والفريق             تعملية تشاورية واسعة النطاق، مشل    

 يتناول أبعاد حقوق اإلنسان لـتغري       (A/HRC/10/61)احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من أجل إعداد تقرير حتليلي           
كما شاركت يف اجتماعات ختطيط رفيعة املستوى نظمها األمـني العـام   . املناخ، ويقدَّم إىل اجمللس يف دورته العاشرة     

  .بشأن هذا املوضوع

 حقوق اإلنسان على  وتفاقمت، داخل البلدان، أوجه الضعف القائمة بسبب آثار تغري املناخ، حددت آثارها               - ٥٠
ويعمل تطبيق هنج حلقوق اإلنسان من أجل مقاومة        . عوامل غري مناخية، مبا فيها التمييز وعالقات السلطة غري املتكافئة         

آثار تغري املناخ والتصّدي هلا على متكني األفراد واجملموعات الذين ينبغي أن ُينظر إليهم كعناصر تغيري فاعلـة ولـيس                    
  .كضحايا سلبيني

   احلق يف التنمية- طاء 

استمرت املفوضية يف تعزيز احلق يف التنمية بتقدمي دعم موضوعي آلليات حقوق اإلنسان، مبا فيهـا الفريـق                    - ٥١
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  احلق يف التنمية والفريق املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية          إعمالالرفيع املستوى املعين ب   

فقد . إلنسان، وال سيما احلق يف التنمية، يف الشراكات اإلمنائية العاملية         قامت املفوضية بأنشطة ترمي إىل إدماج حقوق ا       
 ملناقشة جدول أعمال متويل التنمية من منظور حقوق اإلنسان،          ٢٠٠٨سبتمرب  /نظمت حلقة عمل يف جنيف يف أيلول      

يهدف احلـدثان إىل  أكتوبر، تناولت االقتصاد العاملي وحقوق اإلنسان؛ و      /وعقدت ندوة نقاش باملقر، يف تشرين األول      
كما عززت املفوضية إدماج منظـور حقـوق        . املشاركة يف العملية التحضريية ملؤمتر الدوحة الستعراض متويل التنمية        

الواسعة النطاق على صعيد األمم املتحدة املؤدية إىل        التحضريية  اإلنسان يف فعالية املعونة عن طريق املشاركة يف العملية          
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كما شاركت املفوضية يف رعاية ندوة النقاش اليت ُنظمت يف تشرين           . توى املعين بفعالية املعونة   منتدى أكرا الرفيع املس   
 أثناء املنتدى العام السنوي ملنظمة التجارة العاملية، وركزَّت الندوة على قيم حقوق اإلنسان مـن   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

، نظَّمـت املفوضـية،   ٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاينو. وذات وجهة إمنائيةحمورها اإلنسان أجل تعزيز سياسات جتارية  
 مع جامعة هارفارد، مشاورة على مستوى اخلرباء تناولت قضايا منهجية لآلليات النوعية والكميـة لقيـاس                 شراكةب

 من األهداف   ٨اهلدف  يف طريق حتقيق    االمتثال للحق يف التنمية، هتدف إىل املسامهة يف وضع قواعد لتقييم التقدم احملرز              
  .اإلمنائية لأللفية من منظور احلق يف التنمية

كيفية تعزيز اجلهود املبذولة حنو     واصفة  ،  التعبئة ونشرها رسائل ومواد   فيما يتصل بال  وواصلت املفوضية العمل      - ٥٢
 ومدى حيوية املـسؤوليات الدوليـة       ،حقوق اإلنسان من خالل   ،  ٨حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها اهلدف        

هنج يقوم على حقـوق  : املطالبة باألهداف اإلمنائية لأللفية"وتشمل هذه املواد . طنية على السواء يف احلد من الفقر      والو
، وهو كتيب عن محلة مشتركة بني املفوضية وألفية األمم املتحدة، ونشرة مشتركة مع منظمة الصحة العاملية                 "اإلنسان
، تغطي التزامات األطراف الفاعلة الدولية والوطنية يف        "د من الفقر  الصحة، حقوق اإلنسان واستراتيجيات احل    "معنونة  

  . إعمال حقوق اإلنسان يف سياق الصحة واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر

  تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان- ياء 

 املنظومة لتعميم مراعاة     دفعة أكرب للجهود املبذولة على صعيد      )١(٢٠٠٥أعطت نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام         - ٥٣
متثل أولوية لدى املفوضية يف اجملاالت املواضيعية والعمـل         ستظل  منظور حقوق اإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة، اليت         

وركزت املفوضية بصفة خاصة على تعزيز دعم نظام منسق األمم املتحدة املقيم، وإتاحة اإلرشاد    . على الصعيد القطري  
ة مع املؤسسات اإلمنائيـة  متينوأقامت املفوضية شراكة  . ري التدريب استجابة لالحتياجات الوطنية    وإسداء املشورة وتوف  

 للمبادرة املشتركة بني الوكاالت اليت تقودها املفوضية واليت اخُتتمت بنجاح يف هناية ٢حلقوق اإلنسان مبوجب اإلجراء 
 فريقاً من أفرقة األمم املتحدة القطرية يف تطوير         ٦٠ من   وطوال السنني األربع املاضية، دعم الربنامج أكثر      . ٢٠٠٨عام  

  .قدراهتا وقدرات الشركاء الوطنيني على تعزيز أنظمة احلماية الوطنية

 واستجابة لزيادة الطلبات، أولـت املفوضـية        ،٢٠٠٥ومتشياً مع تعّهد الدول األعضاء يف املؤمتر العاملي لعام            - ٥٤
ذولة يف تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنية، وخباصـة يف             كذلك عناية كبرية لدعم اجلهود املب     

، نظَّمت املفوضية حواراً ٢٠٠٨ويف عام . لأللفيةالوطنية لحد من الفقر واألهداف اإلمنائية البلدان لسياق استراتيجيات 
لة الوطنية املعنية بالتنميـة وحبقـوق        وحواراً يف بانكوك، مجعا األطراف الفاع      ،وطنياً يف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا    

اإلنسان وكذلك الشركاء الدوليني واإلقليميني بغية تقييم إدماج حقوق اإلنسان يف السياسات على الصعيدين اإلقليمي               
والوطين، من أجل الوقوف على الثغرات الرئيسية واالستجابات القانونية والسياساتية املمكنة لتوافق األهداف اإلمنائية              

  . لفية مع حقوق اإلنسانلأل

  

                                                      

  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١(
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   تعزيز املشاركة القطرية- رابعاً 
على الصعيد القطري عن طريق أدوات      ومحايتها  قوق اإلنسان   النهوض حب واصلت املفوضية التركيز على تعزيز        - ٥٥

ومـة  ها دعم آليات حقوق اإلنسان، واحلوار مع النظراء الوطنيني، ومواصلة إقامة الشراكات مع منظ             منخمتلفة لديها،   
  .جد املفوضية يف امليداناوتاألمم املتحدة ومع املنظمات اإلقليمية، وعن طريق 

، )٢( مكاتب إقليمية  ١٠:  مكتبا ميدانياً هلا   ٥١وتدعم  تدير  املفوضية  كانت  ،  ٢٠٠٩يناير  /وحىت كانون الثاين    - ٥٦
 حلقوق   مستشاراً ١٥، و )٤(سالم حلقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة حلفظ ال         عنصراً ١٦، و )٣( مكاتب قطرية  ١٠و

وفيما يتعلق مبكاتب املفوضية يف امليدان، كان أكثر التطورات إجيابا التوقيع           . )٥(اإلنسان يف أفرقة األمم املتحدة القطرية     
والتوثيق يف  ، إلنشاء مركز للتدريب     ٢٠٠٨ديسمرب  /على مذكرة تفاهم بني حكومة قطر واملفوضية، يف كانون األول         

كما أعرب عن . ٦٠/١٥٣إلنسان ملنطقة جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية، مبقتضى قرار اجلمعية العامة حقوق اجمال 
 مذكرة التفاهم اليت حتكم مكتب املفوضية القطري، ولعزم         ٢٠٠٨أغسطس  /امتناين لتجديد حكومة غواتيماال يف آب     

وأجرت املفوضية مشاورات لفـتح مكتـب       . بنماحكومة بنما على متديد االتفاق املتعلق باملكتب اإلقليمي يف مدينة           
ناقشات موفّقة بشأن إبرام ملوأتطلع . إقليمي يف أوروبا، يكون مقره بروكسل، وهي تضطلع بالتحضريات الالزمة لذلك

وال تزال املفاوضـات    . جتديد اتفاقات مكتيب املفوضية القطريني يف كمبوديا وأوغندا وجتديد مكتب املفوضية يف نيبال            

                                                      

، وشـرق أفريقيـا     )بريتوريا(املفوضية اإلقليمي املكاتب اإلقليمية التابعة هلا للجنوب األفريقي         تواجد  يشمل   )٢(
، )بريوت(، والشرق األوسط )سوفا(، ومنطقة احمليط اهلادئ )بانكوك(شرق آسيا جنوب  ، و )داكار(، وغرب أفريقيا    )أديس أبابا (

للمفوضية ألمريكـا   التابع  ؛ ومكتب االتصال    )مدينة بنما (، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       )كيبيشكا(وآسيا الوسطى   
، ٢٠٠٩ويف عـام  ). ياوندي(؛ ومركز حقوق اإلنسان والدميقراطية ألفريقيا الوسطى        )غوسانتيا(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     

 لالتفـاق   طبقـاً، بينما سيغطي املكتب اإلقليمي يف بنما أمريكا الوسطى،          الكاملسُيعاد فتح املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ب      
 .املُربم بني حكومة بنما واملفوضية

ية األراضي الفلسطينية احملتلة وأوغندا وبوليفيا وتوغو وغواتيمـاال وكمبوديـا           مشلت مكاتب املفوضية القطر    )٣(
 .وكوسوفو وكولومبيا واملكسيك ونيبال

دعمت املفوضية عناصر حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، ومكتب األمـم                )٤(
عثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وبعثة منظمة األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وب

املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثة األمم املتحدة يف السودان، والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف                  
املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، وعملية األمم املتحـدة يف          دة يف ليبرييا، ومكتب األمم املتحدة       ـم املتح ـدارفور، وبعثة األم  

 بيساو، ومكتب األمم املتحدة يف غرب أفريقيا، وبعثة األمـم           -كوت ديفوار، ومكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا           
شيت، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل         لي -املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، وبعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور            

 .العراق، وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

بلدان القوقاز  ُعيِّن مستشارون حلقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي وإكوادور وإندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة و             )٥(
ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا ورواندا وسري النكا وصربيا وغينيا وقريغيزسـتان وكينيـا               مجهوراجلنويب و 

 .والنيجر ونيكاراغوا
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وآمل أن  .  لتحديد بلد مضيف إلنشاء مكتب إقليمي جلنوب غرب آسيا وللشرق األوسط ومشال أفريقيا كذلك              جارية
  .٢٠٠٩ُتختتم هذه العمليات يف عام 

، تندرج األنشطة اليت تضطلع هبا وحدة االستجابة السريعة التابعة للمفوضـية يف صـميم               ٢٠٠٦ومنذ عام     - ٥٧
، وتنـسيق   ردي أو احملتملة الت   رديةحنو منتظم وفعال حلاالت حقوق اإلنسان املت      وعلى  بسرعة  اجلهود املبذولة للتصدي    

 لتنفيذ قرارات ومقررات جملس حقوق اإلنسان أو غريه من هيئات األمم املتحدة اليت تـنص                عملي وال اهيميالدعم املف 
 عن طريـق    ،كنت املفوضية ، مت ٢٠٠٨وبناًء على ذلك، ويف عام      . على إيفاد بعثات لتقصي احلقائق أو إجراء حتقيقات       

 من تقدمي الدعم يف عدد من احلاالت، مبا فيها يف سياق االنتخابات يف جورجيا لدعم                ،قدراهتا على االستجابة السريعة   
مارس؛ وعن طريـق    /يناير؛ ودعم بعثة املقرر اخلاص إىل ميامنار، يف آذار        /فريق األمم املتحدة القطري يف كانون الثاين      

ديـسمرب  /فرباير، يف أعقاب العنف الذي تال انتخابـات كـانون األول          /ائق يف كينيا، يف شباط    وزع بعثة تقصي احلق   
مارس، يف سياق العنف الـذي انـدلع يف أعقـاب           /؛ ويف أرمينيا، لدعم فريق األمم املتحدة القطري، يف آذار         ٢٠٠٧

، ٢٠٠٨يونيه /ها اجمللس، يف حزيرانبيت حانون، لدعم بعثة تقصي احلقائق الرفيعة املستوى اليت أوفد      يف  االنتخابات؛ و 
؛ ويف بوليفيا، لدعم مكتب املفوضية القطري يف سياق         ٢٠٠٦نوفمرب  / الصادر يف تشرين الثاين    ٣/١- مبوجب قراره دإ  

يونيه؛ ويف جورجيا جمدداً واالحتاد الروسي، لتعزيـز إسـداء          /مايو وحزيران /االنتخابات احمللية واالستفتاءات، يف أيار    
أغـسطس  /ال حقوق اإلنسان إىل الفريق القطري يف أعقـاب انـدالع األزمـة يف املنطقـة، يف آب                 املشورة يف جم  

  .سبتمرب/وأيلول

وواصلت املفوضية، عن طريق وحدة املؤسسات الوطنية التابعة هلا، إسداء املشورة إىل الدول األعضاء بـشأن     - ٥٨
املؤسسات، وتقدمي املساعدة الكفيلة بامتثاهلا ملبادئ      إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان واملسؤوليات املنوطة هبذه         

 املساعدة علـى  ٢٠٠٨وبناء على ذلك، قدمت املفوضية يف عام      . )٦(احلمايةمعاجلة مسائل   باريس وتعزيز قدراهتا على     
ديش إنشاء أو تعزيز مؤسسات يف إثيوبيا وإكوادور وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا وباكستان وباالو والبحرين وبنغال             

 ليشيت ومجهورية أفريقيا الوسطى وجيبويت والدامنرك والرأس األخـضر وروانـدا            -  روبنما وبوروندي وتوغو وتيمو   
 بيساو وقريغيزسـتان وكمبوديـا      - وشيلي وطاجيكستان والعراق وغينيا     ) جنوب السودان (وسري النكا والسودان    

ـ وواصلت تقدمي   .  وموريشيوس ونيبال واهلند   وليبرييا وليتوانيا وليسوتو وماليزيا ومنغوليا وموريتانيا      شـكل  دعم يف   ال
جتماعات اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة             الخدمات السكرتارية   

وطنية حلقوق وركَّزت املفوضية، يف أعماهلا، على أمهية الشراكات فيما بني املؤسسات ال. لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
، ٢٠٠٨ويف عام   . اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية ومنظومة األمم املتحدة، على الُصُعد القطري واإلقليمي والدويل           

ألف يف من الفئة بدأت املفوضية تنفيذ برنامج زمالة، يعمل مبوجبه موظف من مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، هلا مركز 
 .اب املعارف واخلربة يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسانالوحدة لفترة ستة أشهر بغية اكتس

ـ      ثاتالتقدم احملرز يف مواصلة إدماج حقوق اإلنسان يف بع         ٢٠٠٨يف عام   واستمر    - ٥٩ ن ـ السالم، مبا يف ذلك ع
 ددـة يف ع  ـ وعن طريق مشاركة املفوضي    ،عامة بشأن حقوق اإلنسان   التقارير  للمزيد من ال  طريق نشر بعثات السالم     

                                                      

  .A/HRC/10/55 وA/HRC/10/54نظر ا )١(
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 إدارة عمليات حفظ السالم أو إدارة الشؤون السياسية، وغريها من األنـشطة اهلامـة               بقيادةمن بعثات التقييم التقين     
  .لتخطيط البعثات

. ٢٠٠٨وظلت زيادة املشاركة يف جمال العمل واإلصالح اإلنسانيني جزءاً هاماً من تركيز املفوضية يف عـام                   - ٦٠
 املفوضية املتزايد يف امليدان، اسـتمرت اجلهـود         تواجدات يف جنيف ونيويورك و    وبفضل اُألطر املشتركة بني املؤسس    

أّدى وعلى الصعيد القطـري،     . نتظمة حلقوق اإلنسان يف املناقشات واإلجراءات اإلنسانية      املراعاة  املاملبذولة يف ضمان    
 نيبال ومشال لبنان والعراق وأفغانستان       يف جمموعات احلماية يف    اً ريادي اًاملفوضية يف امليدان على حنو متزايد دور      تواجد  

  . ليشيت وجورجيا- وتشاد وتيمور 

 يف امليدان على الصعيدين القطري واإلقليمي     املتواجدة  املفوضية  مكاتب  ضطلع به   توباإلضافة إىل العمل الذي       - ٦١
إىل انطالقـة جديـدة     ُسّجلت  ات اإلقليمية يف مجيع املناطق و     ـع املنظم ـات م ـ الشراك يز، على صعيد املقر، تعز    مت

، حلقة تدارس بشأن الترتيبات اإلقليمية حلماية حقوق        ٢٠٠٨نوفمرب  /ن الثاين ـة، يف تشري  ـت املفوضي ـنظمعندما  
  .  وتعزيزهااإلنسان

ويستفيد ممثلو اإلجراءات اخلاصة من وجود املفوضية يف امليدان نظراً إىل أن أنشطة املتابعة اليت يضطلعون هبـا     - ٦٢
يساعدان على ترمجة التوصيات اليت يصوغها املكلَّفون بواليات أثنـاء زيـاراهتم        أمران  لوثيق مع احلكومات    والتعاون ا 

وزاد عدد مبادرات متابعة توصيات ممثلي اإلجراءات اخلاصة يف السنوات األخرية كما ارتفع عـدد               . القطرية إىل واقع  
  .مكاتب املفوضية يف امليدان

   لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إحياء الذكرى الستني-خامساً 
ولَّدت محلة الدعاية طوال سنة كاملة إلحياء الذكرى الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جمموعة                 - ٦٣

ونظَّمت املفوضـية محلـة بعنـوان       . واسعة من املنتجات اإلعالمية العامة واألنشطة والتظاهرات يف مجيع أحناء العامل          
 هلا، وأصدرت عدداً من املنتجات اإلعالمية واملواقع على الـشبكة            خاصاً ووضعت شعاراً " لة للجميع الكرامة والعدا "

. وساهم يف احلملة مجيع الشركاء، مبا يف ذلك الدول واجملتمع املدين ومؤسسات األمم املتحدة             . العاملية لصاحل اجلمهور  
  .شطة إلحياء ذكرى اإلعالنونظَّمت املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية طوال السنة أن

، إعـداد  )Art for the World(" الفن من أجل العـامل "وطلبت املفوضية، إىل جانب املنظمة غري احلكومية   - ٦٤
حقـوق  حكايات حـول  " شريطاً قصرياً أخرجها بعض ِكبار املخرجني البارزين يف العامل حتت عنوان  ٢٢سلسلة من   

. ن على جائزة نوبل   ي دولياً، مبا فيهم مخسة كتَّاب حائز      شهوراً كاتباً م  ١٢ب عّرف  ورافق ذلك نشر كتاب ي    . "اإلنسان
كما دعت املفوضية مجيع شركاء حقوق اإلنسان يف العامل إىل إيالء اهتمام خاص باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية                

ن االحتجـاز، أثنـاء أسـبوع       والسياسية واالجتماعية لألشخاص احملرومني من حريتهم يف السجون وغريها من أماك          
  .٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول" الكرامة والعدالة للسجناء"

ديسمرب، / كانون األول  ١٠اجلمعية العامة يف    عقدهتا  إحدامها  : وعقدت األمم املتحدة دورتني إلحياء الذكرى       - ٦٥
  . امديسمرب مبشاركة األمني الع/ كانون األول١٢جملس حقوق اإلنسان يف عقدها واألخرى 
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  حنو مؤمتر استعراضي شامل وناجح:  مؤمتر ديربان االستعراضي-سادساً 
يتمثل اهلدف الرئيسي ملؤمتر ديربان االستعراضي يف تقييم تنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا اجملتمـع الـدويل يف                    - ٦٦

وأنـا  . ٢٠٠١تعصب يف عـام     العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من            املؤمتر  
  /سعيدة بالوقوف على التقدم احملرز أثناء االجتماع املوضوعي الثـاين للجنـة التحـضريية املعقـود يف تـشرين األول                   

  . وبالتعهد بتحقيق توافق يف اآلراء،٢٠٠٨أكتوبر 

 الذي ٢/٩-  للمقرر ل تووفقاً. لمفوضية بالنسبة لح أولويةاوميثِّل تأمني عقد مؤمتر ديربان االستعراضي النج    - ٦٧
اإلعالم، موقعاً على الشبكة العاملية خاصاً مبؤمتر       شؤون  ت املفوضية، بالتعاون مع إدارة      وضعاختذته اللجنة التحضريية،    

. ديربان االستعراضي للتركيز على أهداف املؤمتر وإتاحة معلومات حمّدثة عن عملية ديربان جلميع أصحاب املـصلحة               
لتقـدم احملـرز يف     لضية بانتظام تقارير حمدَّثة عن مؤمتر ديربان االستعراضي تتضمن عرضاً عامـاً             وباملثل، ُتصدر املفو  

وباإلضافةً إىل  . كما تصدر بانتظام رسالة إلكترونية تتضمن معلومات هتم بصفة خاصة اجملتمع املدين           . التحضري للمؤمتر 
 فإين بصدد إعداد تقرير للمـؤمتر االستعراضـي          الذي اختذته اللجنة التحضريية،    ٣/١٠٣- ذلك، ووفقاً للمقرر ل ت    

يتناول األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية والتدابري اليت ستتخذها يف سياق تنفيذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان            
املعتمدة ) وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً   (والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وعن جملس حقوق اإلنسان            

  .٢٠٠١ ملؤمتر ديربان العاملي لعام كمتابعة

لقد ركزُت على ما لدي من بواعث قلق تتعلق باحلاجة إىل تأمني مشاركة واسعة يف األنشطة ذات الـصلة                      - ٦٨
ي عندما تقابلت مع خمتلف الوفود واجملموعـات اإلقليميـة          يفقد وضعت هذا اهلدف نصب عين     . باملؤمتر االستعراضي 

كما شاركت املفوضية يف عملية تعاون مـشتركة        . يق بني تنوع اآلراء وتعزيز املشاركة     وشددت على احلاجة إىل التوف    
 ٢١ففي  . بني املؤسسات للتشجيع على مشاركة مؤسسات األمم املتحدة يف عملية التحضري ملؤمتر ديربان االستعراضي             

صـندوق األمـم    ( املتحدة   ، عقدت املفوضية اجتماعاً أوالً مع مؤسسات وبرامج األمم        ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
املتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومفوض األمم املتحدة الـسامي    

وأُدرجت منذئٍذ يف العملية املؤسسات الـيت توجـد         . على إطار تعاون  االتفاق  أثناءه  مت  يف جنيف،   ) لشؤون الالجئني 
ظمة الصحة للبلدان األمريكية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، ومكتب األمم من(مقارها خارج جنيف 

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة              
فقت هذه املؤسسات على عقد اجتماعات منتظمة، وتبادل تقـارير          ووا). البحر الكارييب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     

وأعربت املؤسسات عن عزمها على تنظيم . حمدثة عن التطورات واملشاركة يف األنشطة ذات الصلة باملؤمتر االستعراضي
  .أو يف أثنائه/ مشتركة قبل املؤمتر االستعراضي وتظاهرات موازية

احة، يّسرت املفوضية مشاركة ممثلني عن أقل البلدان منواً، وعن هيئات املعاهدات       ويف إطار املوارد احملدودة املت      - ٦٩
كما قدمت ). يف برازيليا(وأمريكا الالتينية ) يف أبوجا(واإلجراءات اخلاصة يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية ألفريقيا 

ات غري احلكومية للمشاركة يف االجتماعات      إسهامات مالية حمدودة ملمثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظم        
، سـتقدم   االستعراضـية وباملثل، ومن أجل دعم مشاركة اجملتمع املدين البناءة يف عملية ديربـان . التحضريية اإلقليمية 

بعض املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومندوبني         لسفر  النفقات  من حيث   املفوضية دعماً   
  .٢٠٠٩أبريل / يف املؤمتر االستعراضي املزمع عقده يف نيسانةلمشاركلالبلدان منواً من أقل 
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إن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب هي مشاكل عاملية جيب أن حتظى                   - ٧٠
وميثل . إجراءات ملموسة ن تتخذ   أ و اً صرحي اًنقاشأن نُُجرى   ضحايا هذه اآلفات    إنه ملن واجبنا جتاه     و. باهتمامنا مجيعاً 

يف حينها إلعادة تأكيد مبادئ عدم التمييز والتأسيس على إعالن وبرنامج عمل            مناسبة تأيت   مؤمتر ديربان االستعراضي    
ومن احملتم أن تشارك مجيع الدول وتسهم يف هذه العملية احلامسة بغية تعزيز          . ديربان من أجل ضمان سد ثغرات التنفيذ      

  . ية املشتركة لقضايا حقوق اإلنسان األساسيةوحتسني األرض

   دعم صكوك حقوق اإلنسان–سابعاً 
واصلت املفوضية دعم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف سعيها لتحسني وتنسيق أساليب عملها كي يتيح                 - ٧١

جلماعات علـى  نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أفضل إطار عمل ممكن لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألفراد وا    
، دعمت املفوضية مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان، وبـدأت يف األعمـال              ٢٠٠٨ويف عام   . الصعيد الوطين 

. ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٧ إىل   ٢٣التحضريية للدورة األوىل للجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الفترة مـن             
اهدات حقوق اإلنسان والربوتوكـوالت االختياريـة   وواصلت املفوضية الدعوة إىل تصديق الدول كافة على مجيع مع        

املوضوعية واإلجرائية امللحقة هبا، مع التركيز خباصة على معاهدات مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال                 
  والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             ،املهاجرين وأفراد أسرهم  

كما شجعت املفوضية بقوة على التصديق علـى        . يئاً التصديق عليهما بط   جاءالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اللذين       
وباعتماد الربوتوكول االختياري .  بعداالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت مل يبدأ نفاذها

، سـتنظم   ٢٠٠٨ديـسمرب   / االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف كانون األول      امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  . املفوضية محلة نشطة للتصديق عليه بغية بدء نفاذه مبكراً

وواصلت هيئات املعاهدات وضع إجراءات لتعزيز سهولة االتصال هبا من جانب الدول األطراف واملؤسسات                - ٧٢
تقارير، واعتمد الوركزت كذلك على تبسيط وترشيد شروطها إلعداد . ين واألفرادالوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املد

عدد منها مبادئ توجيهية خاصة بإعداد تقارير بشأن معاهداهتا، تكمل املبادئ التوجيهية إلعداد الوثيقـة األساسـية                 
عد النهائي العتماد املبـادئ     وحدد االجتماع الثامن املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املو          . املشتركة

  . ٢٠٠٩ عام أواخراخلاصة باملعاهدات بتبقية التوجيهية امل

وسعت هيئات املعاهدات جلعل مالحظاهتا اخلتامية أكثر جتسيداً وتنفيذاً على الصعيد الوطين، واعتمد معظمها                - ٧٣
وأوصى االجتمـاع الثـامن     . لدولة الطرف إجراءات متابعة تتعلق بإعداد تقارير هتدف إىل تعزيز احلوار والتعاون مع ا           

املشترك بإنشاء فريق عامل أو فرقة عمل فيما بني الدورتني تعىن مبتابعة املالحظات اخلتامية، ويتألف من املقرر املعـين                   
  . عةمبتابعة املالحظات اخلتامية لكل هيئة من هيئات املعاهدات، عند االقتضاء، أو من األعضاء املسؤولني عن أنشطة املتاب

وباإلضافة إىل ذلك، شددت هيئات املعاهدات األربع اليت تعاجل إجراءات الشكاوى الفردية على أمهية متابعة                 - ٧٤
ويف أعقاب اعتمـاد  .  بصفة عامة اتاآلراء لضمان إنصاف مقدمي الشكاوى من األفراد وكذلك تنفيذ أحكام املعاهد          

ة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بات هليئات املعاهدات           أول تقرير متابعة لآلراء الصادرة عن اللجنة املعني       
وال تزال الدول األطـراف  . لقرارات املتخذة بشأن الشكاوى الفرديةكبري مع ااألربع إجراءات متابعة متشاهبة إىل حد    

  . قرارات هيئات املعاهداتتقدم يف العديد من الورقات معلومات عن املتابعة ذات الصلة بشأن اجلهود املبذولة لتنفيذ 
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   اخلامتة-ثامناً 
 يف هذا التقرير التزاماً قويـاً مـن مجيـع           بّينةتتطلب الردود املناسبة والفعالة على حتديات حقوق اإلنسان امل          - ٧٥

 جبعل حقوق اإلنسان دعامـة      ٢٠٠٥وينبغي جتديد تعهد مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر القمة لعام           . أصحاب املصلحة 
قوق اإلنسان من املوارد    األمم املتحدة حل  ملتحدة الثالثة واملتساوية إىل جانب األمن والسلم والتنمية، ومتكني آلية           األمم ا 

وقد جتلت احلاجة إىل زيادة الدعم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف األزمة احلالية لألغذية وأزمـة                . والدعم اإلضافيني 
فمبادئ حقوق اإلنسان، مثـل     .  اليت يطرحها استمرار الرتاعات وتغري املناخ       وكذلك التحديات  ،الطاقة واألزمة املالية  

املساءلة، وعدم التمييز، واملشاركة والتمكني، وكذلك احترام معايري حقوق اإلنسان الدولية وسيادة القانون، أداة فعالة        
  . عالن العاملي حلقوق اإلنسان عاماً عند اعتماد اإل٦٠ اليت قُطعت قبل لوعودملواجهة هذه التحديات والوفاء با

 -  - - -  -  


