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  مقدمة

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع           ،٧/٣ره  ا يف قر  ،طلب جملس حقوق اإلنسان     - ١
الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعـاون واحلـوار                

دوليني يف إطار آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومن بينها اجمللس، وفق ما سلّمت به اجلمعية العامة يف ديباجة                   ال
  .٢٠٠٩، كما طلب إليها أن تقدم تقريراً يتضمن استنتاجاهتا إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام ٦٠/٢٥١قرارها 

أمانة اجمللس مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء واملنظمات   ، وجهت   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف    - ٢
 كانون ٧وحىت . ٧/٣ر ااحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية تلتمس فيها آراءها واملعلومات املطلوبة يف القر

لواردة دناه ا الردود امللخصة أ  قد تلقت   ت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        كان،  ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ن صندوق األمـم املتحـدة      موكذلك  ولبنان واليونان،   )  البوليفارية - مجهورية  (من حكومات إسبانيا وفرتويال     

 واحتاد النساء ،للسكان، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر، ومكتب أمني املظامل السلفادوري حلقوق اإلنسان
  .)١( وهو منظمة غري حكومية،الكوبيات

  دة من احلكوماتالردود الوار

  اليونان  - ٣

  ]نكليزيةإلبا: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١[  

 يف جملـس    ة نشيط ةكارشمأكدت حكومة اليونان جمدداً أن مشاركة الدول وجمموعات الدول            )أ(  
يف جمال حقوق اإلنسان ويف هيئات املعاهدات واآلليات ذات الصلة تفضي إىل نشوء بيئة ممكِّنة لتعاون دويل نشيط 

  ؛حقوق اإلنسان

بني اجملموعات ضمن اإلطار اآلنف كذلك  وجمموعات، وىرادالتعاون اإلقليمي بني الدول، فُإن   )ب(  
وينبغي أن  .  اجمللس ضمنشرط ال بد من حتققه لتعزيز التعاون يف هذا اجملال بغض النظر عن التجمعات               هو  الذكر  

  ر من التشجيع داخل اجمللس وخارجه؛س القدداخل األقاليم نفّتخذ تلقى املبادرات اليت ُت

زيادة التعاون الثنائي عن طريق ربط التعاون اإلمنـائي حبقـوق           لد  وجهبذل  هناك جمال واسع ل     )ج(  
لتعاون اإلمنائي الدويل يف جمال حقوق اإلنسان من خالل املساعدة لويف هذا الشأن، مّولت اليونان برامج . اإلنسان

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ يورو لفترة السنتني ١ ٠٧٩ ٦٣٢,١٧ ما جمموعه صصتاإلمنائية الرمسية، إذ خ

  

                                                      

 .على الردود الواردة بنصوصها الكاملةمن األمانة ميكن احلصول   )١(
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  لبنان  - ٤

  ]بالعربية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣[  

 أعربت حكومة لبنان عن التزامها مبكافحة االحتجاز التعسفي والتعـذيب البـدين والنفـسي               )أ(  
 الرعاية الصحية املناسبة يف السجون واحترام حقوق وأبرزت احلكومة أمهية توفري إمكانية احلصول على. للموقوفني

وتعهد لبنان بتسهيل محاية حقوق املهاجرين واألجانب ومبكافحة االجتار بالبشر،          . املهاجرين واألجانب يف لبنان   
  ؛وخاصة بالنساء واألطفال

ن اإلنساين من ستواصل حكومة لبنان تعاوهنا مع املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والقانو           )ب(  
  .وهي، هلذا الغرض، ستقدم التدريب ملوظفيها يف جمال حقوق اإلنسان. حقوق اإلنسانعزيز إعمال أجل محاية وت

  إسبانيا  - ٥

  ]اإلسبانيةب: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦[  

 الـيت   أكدت حكومة إسبانيا جمدداً أن حقوق اإلنسان عامل أساسي يف سياسة التعاون الدويل              )أ(  
  تنتهجها الدولة وأن حقوق اإلنسان هي احملور اجلامع احملدِّد لنموذج التعـاون يف خطتـها الرئيـسية احلاليـة                   

اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان، ال سيما اإلعالن العاملي حلقـوق          هو  ومرجعها يف ذلك    . ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للفترة  
قوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأحكام التشريعات  حلماية حااإلنسان والعهدان الدوليان واتفاقية جملس أوروب

  ؛احمللية

سلطت احلكومة الضوء على خمتلف اآلليات املوضوعة يف اخلطة الرئيسية، ومنها احلوار والتفاوض   )ب(  
السياسي مع البلدان الشريكة، واإلدماج يف التخطيط االستراتيجي عن طريق أخذ حالة البلـدان الـشريكة يف                 

للتعاون يف جمال حقوق اإلنسان يف كل بلد شريك، واعتماد هنج مستنِد إىل احلقوق     مل  تتقييم األثر احمل  االعتبار، و 
 احلكم، والشعوب األصلية، والسالم وحـل الرتاعـات،          على ةدرقاليف وضع استراتيجيات قطاعية يف جماالت ك      

  ؛اجلنسانية، والعمل اإلنساين، ومكافحة اجلوعشؤون والصحة، وال

ت احلكومة أيضاً معلومات بشأن توطيد النظام املتعدد األطراف لتعزيز حقـوق اإلنـسان              قدم  )ج(  
                          ً       ً                                  برامج عديدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنهج الذي تتبعه يف محاية وتعزيز      الدويل        للتعاون         اإلسبانية      وكالة لوتضع ا. ومحايتها

ّ            جمموع ما ُخّصص هلا       غ ل               حقوق اإلنسان ب    ُ                                       يف جماالت مكافحة تـشويه األعـضاء          ٠٨  ٢٠                 يورو يف عام       ١٠     ٥١٢     ١٤٠         
                                                     الوصول إىل العدالة وتقوية األنظمة القضائية، ودعم              إتاحة                                                ، والعنف اجلنساين، ومكافحة االجتار بالبشر، و          إلناث            التناسلية ل 

                                                                                                              عمليات السالم، ومساعدة ضحايا الرتاعات املسلحة، واحلق يف الغذاء، وتعزيز حقوق الشعوب األصـلية واألشـخاص                
  ُ  َّ                                                    وُينفَّذ اجلزء األكرب من هذه الربامج بالتنسيق مع وكاالت           .               العمل األساسية        وحقوق                                ين من أصل أفريقي، ومبادئ            املنحدر

                                                                         وتدعم الوكالة اإلسبانية برامج ومشاريع اجملتمع املدين يف جمـال تعزيـز              .                                                 وبرامج تابعة لألمم املتحدة ومع آليات إقليمية      
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                                                                     منظمات غري حكومية إسبانية ومع االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وغـري                                                     حقوق اإلنسان، كربامج البحث باالشتراك مع       
   ؛                                    من الشبكات واملنابر الدولية ذات الصلة    ذلك 

                                                                            الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، قدمت حكومة إسبانيا تربعات إىل صناديق ثنائيـة      عمل              باإلضافة إىل      ) د (  
 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضـية الـسامية         ذات صلة حبقوق اإلنسان كمفوضية األمم                    وطوعية خمتلفة   

لشؤون الالجئني، واللجنة الدولية للصليب األمحر، وجملس أوروبا، واالتفاق الدويل حلظر األلغام األرضية املضادة            
األورويب كما تشارك إسبانيا يف إطار االحتـاد  .   با    أورو  يف         والتعاون     األمن      منظمةو  ،        األمريكية      الدول      منظمةلألفراد، و

  وخمتلف املبادارات األوروبية لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وخباصـة الربنـامج الـذي ُوضـع مبوجـب         
، على تعزيز احلكم ٢٠١٢- ٢٠٠٩وتعتزم حكومة إسبانيا تركيز جهودها، خالل الفترة . ١٨٨٩/٢٠٠٦الئحة ال

  ؛يفة عن طريق اتباع هنج مالئم متعدد األطرافالدول الضعالة حبخاصة االهتمام الدميقراطي وحقوق اإلنسان، مع 

تدعم حكومة إسبانيا كذلك اجلهود اليت تبذهلا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل إدراج هنج   )ه(
حلقوق اإلنسان يف نظام األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يتوافق وما مت تطويره يف إطار شبكة سياسات اجملموعة                 

توحيد "جمال حقوق اإلنسان وضمن اإلطار العام إلصالح نظام األمم املتحدة للتعاون املعروف باسم              اإلمنائية يف   
عن طريق الصندوق   " وحدة العمل يف األمم املتحدة    "وقُدم هذا الدعم إىل مشاريع خمتلفة يف إطار مبادرة          ". األداء

ويف اخلتام، ستواصل احلكومة . داف اإلمنائية لأللفيةاملشترك بني إسبانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق األه
تقوية الوكاالت واملنظمات املتخصصة يف حقوق اإلنسان، العاملية منها واإلقليمية، وخباصة املفوضـية الـسامية               

 يورو عن طريق صندوق التعاون يف جماالت ٨ ٣٢٠ ٠٠٠حلقوق اإلنسان اليت خصصت هلا إسبانيا تربعات قدرها 
  .التنمية

  ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال   - ٦

  ]باإلسبانية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧[

على أنه ال ميكن الفصل بني التزام األمم املتحدة )  البوليفارية- مجهورية (شددت حكومة فرتويال   )أ(  
وهو التـزام مكـرس     . لبعضبتعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان والتزام الدول بالتعاون مع بعضها ا            

، ويف إعالن مبادئ القانون الـدويل       )١ من املادة    ٣الفقرة  (بوضوح يف القانون الدويل ويف ميثاق األمم املتحدة         
  لة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمـم املتحـدة، كمـا وردت يف قـرار اجلمعيـة                    صاملت

  ؛، ويف أحكام إعالن وبرنامج عمل فيينا١٩٧٠أكتوبر / األول تشرين٢٤ خرؤامل) ٢٥- د(٢٦٢٥العامة 

فهم االختالفات بينها وتنوع األنظمة الـسياسية       أساس  التعاون بني الدول على     قوم  ينبغي أن ي    )ب(  
التعاون الدويل على أساس التضامن حـىت يـتم      قوم  كما ينبغي أن ي   . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية   

أعادت ويف هذا الصدد، . كاليف وااللتزامات بالقسطاس، أي وفقاً ملبادئ اإلنصاف والعدالة االجتماعيةتقاسم الت
إلعالن األلفية وللقيم العاملية املقبولة كأساس للعالقات الدولية يف القرن احلادي تأكيد الصالحية الكاملة احلكومة 

  ؛ من اإلعالن٦والعشرين، كما جاء يف الفقرة 
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 أو يف إطار أعمال مجاعية، إعاقة النقاش  ةًفردمن احلكومة بقلق أن بلداناً خمتلفة تواصل،        الحظت  )ج(  
عالوة على ذلك، واستناداً إىل مبدأ و. االلتزام بالتعاونحول العالقة بني حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وحول 

لبلدان تنكر حق الشعوب يف السالم وضرورة       هذه ا أن  ما جيعل األمر أكثر تعقيداً      فإن  املسؤولية الرئيسية للدولة،    
.  وهي وسائل ضرورية للقيام بواجب تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ،تعزيز العدل واإلنصاف على الساحة الدولية     

   منه؛٢ة الفقرة  وخباص٧/٣ر جملس حقوق اإلنسان ال روح قرهاجوتلك مواقف ال حتترم القانون الدويل وتت

اء وترمي إىل تعزيز             كررت الدولة تأييدها    )د(    غري املشروط لألنشطة اليت تشجع على إجراء نقاش بّن
ورحبت الدولة، يف هذا الصدد، حبلقات العمل اليت تنال تـشجيع           . تعاون دويل حقيقي يف جمال حقوق اإلنسان      

ت ، وحثـت اإلجـراءا    )٨/٩ره  ااستجابةً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قر      (املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
وشددت . ز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان      يتعزمن أجل   اخلاصة التابعة للمجلس على التعاون فيما بينها        

الدولة أيضاً على أنه تنبغي االستفادة من آلية االستعراض الدوري الشامل، اليت ال تزال يف مرحلة التوطيد، مـن                   
  ة الدول؛ة يف جمال التعاون مبوافقأجل التطرق الحتياجات حمدد

اً سلبياً على التمتـع     ريأثتؤثر ت حثت احلكومة الدول على أن متتنع عن اختاذ تدابري من شأهنا أن               )ه(  
وأبرزت، يف هذا الشأن، تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء            . حبقوق اإلنسان يف بلدان أو مناطق أخرى      

)A/63/278 ( تتجاوز اإلقليم الوطين، باإلضافة إىل االلتزامات اليت ‘وليةد‘على الدول التزامات "الذي قال فيه إنه ،
 للقانون الدويل العام، أن تتجاهل ما يترتب        والواقع أن الدول ال جيوز هلا، وفقاً      . تدين هبا كل دولة لسكاهنا هي     

ـ        ."على األنشطة اجلارية ضمن واليتها من آثار على أراضي دول أخرى           شاطر  ويف اخلتام، متّنت احلكومـة أن ت
  .خرى التجارب الناجحة يف جمال التعاون الدويلاألبلدان ال

  من منظمات حكومية دوليةالواردة ردود ال

  صندوق األمم املتحدة للسكان  - ٧

  ]باإلنكليزية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١[  

وطنيني من أجل   القليميني و اإلدوليني و ال ةصلحاملالعمل بالتعاون مع أصحاب      رى الصندوق أن  ي  )أ(  
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    أن  و،  أمر ذو أولوية بالنسبة له    هو  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلقوق اإلجنابية       

أساسيان لعمله وفقاً لربنامج العمل املعتمد أثناء املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الذي يسترشد به الـصندوق يف                 
كذلك وفقاً  و،ان والتنمية؛ والصحة اإلجنابية واملساواة اجلنسانية؛ ومتكني النساءالسك: جماالت تركيزه الثالثة وهي

  ؛صكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةلل

 وصناديق وبرامج وكاالتاجلهات الفاعلة، ومنها يتعاون الصندوق بنشاط مع طائفة متنوعة من   )ب(  
أخرى تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة              

بتلك احلقوق، وحكومات، وبرملانيون، ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات جمتمعية حملية، وزعماء دينيون،            املعنية  
الرامية إىل محاية حقوق النساء والفتيات املراهقات يف مجيع أحناء        وغريهم من صناع القرار، من أجل دعم اجلهود         
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، مع املقرر اخلاص    ٢٠٠٧وبوجه خاص، َتشاَرك الصندوق، يف عام       . احلق يف الصحة اإلجنابية    ذلك   العامل، مبا يف  
 تنظيم اجتماع خرباء ضم ممثلني      يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يف         فرد  املعين حبق كل    

عن هيئات معاهدات األمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، إىل جانـب منظمـات غـري                
حكومية وخرباء دوليني، هبدف مناقشة جتارب العمل املتعلقة باحلقوق اإلجنابية واالستراتيجيات املستقبلية من أجل 

  ؛ اإلجنابية يف صميم أعماهلم القادمة ومن أجل حتقيق التعاوناملسائل املتعلقة بالصحةإدراج 

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       (ذكر الصندوق خمتلف هيئات معاهدات األمم املتحدة          )ج(  
واإلجراءات اخلاصة  ) واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل           

يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين     فرد  ر اخلاص املعين حبق كل      املقر(
 وصرح الصندوق بأنه من املهم أن       .اليت تعمل يف جمال احلقوق اإلجنابية     ) مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه     

تالقح توصـياهتا،   تسعى إىل   ه من أعمال وتساهم فيها، وأن       ُتطْلع اآلليات املختلفة بعضها البعض على ما تقوم ب        
  ؛ والياهتا لتحقيق التماسك بني ما تصدره من آراء وللنهوض بنظام محاية حقوق اإلنسانمدخوأن تست

اقترح الصندوق أن تستفيد وكاالت األمم املتحدة واإلجراءات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية    )د(
التعليقات واملالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة إىل          من التوصيات العامة ومن     

بيد . االستعراض الدوري الشامل يف عملها ألْجل تعزيز ومحاية احلقوق اإلجنابيةاملنبثقة عن عمية توصيات الجانب 
 الذي يقوم به نظام حقوق      أن هناك حاجة، لتحقيق هذا الغرض، إىل نشر املعلومات على نطاق واسع عن العمل             

فينبغي، علـى   . اإلنسان، مبا يف ذلك ما يصدر عنه من قرارات، وخباصة تعريف نظام األمم املتحدة يف امليدان به                
 إجراءات منهجية لدعم نـشر      ني املقيم يهاقسبيل املثال، أن تطور الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة ونظام منسّ          

  ؛يذ اليت تبذهلا احلكومات واجملتمع املديناملعلومات ذاك وجهود التنف

ات املعاهدات إىل احلقـوق     ئهياهتمام  يف توجيه   مفيد  اضطلعت املنظمات غري احلكومية بدور        )ه(
عد الدولية واإلقليمية والوطنية، يف اجلهد املبذول       من الشركاء األساسيني، على الصُ    هي  فتلك املنظمات   . اإلجنابية

إلجنابية، وال أدل على ذلك من عملها على تعزيز حقـوق الـصحة اإلجنابيـة بواسـطة     لتعزيز ومحاية احلقوق ا  
على سـبيل   قليمية عن طريق تقدمي موجزات      اإليئات  اهلاستراتيجيات متنوعة، منها العمل مع هيئات املعاهدات و       

، والعمل مـع    ، واالتصال باإلجراءات اخلاصة، ودعوة احلكومات إىل العمل بتوصيات هيئات املعاهدات          الّنصح
احلمالت منظمي  شركاء وطنيني بشأن مسائل املساواة والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك توفري التدريب للمحامني و             

غري أن الصندوق أشار    . للتثقيف يف حقوق اإلنسان   الالزمة  وبناء قدراهتم، وتوفري األحباث والدراسات واألدوات       
كثرياً ي ذاملوارد ال نقص هاحتديات تعوق التعاون الفعال، ومنتواجه ال تزال املنظمات غري احلكومية أن كذلك إىل 

حتضر دورات جملس حقوق اإلنـسان      أن  عل من الصعب عليها، وخاصة منها املنظمات من دول اجلنوب،           ما جي 
  .وجلانه وأن تقدم عروضاً شفوية
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  الردود الواردة من مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان

  اإلنسان يف دولة قطراللجنة الوطنية حلقوق   - ٨

  ]بالعربية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤[

ر وفقـاً للواليـة     اتنفيذ القر  تعمل على    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر أهنا       أفادت    )أ(  
املؤمترات وهي تنظم، يف إطار االضطالع بواليتها، العديد من االجتماعات و. املسندة إليها وطبقاً لقانون تأسيسها

 .التصديق على ما تبقّى من معاهدات رئيسية متعلقة حبقوق اإلنسانوتسريع عملية احمللية واإلقليمية من أجل تعزيز 
استجابت اللجنة جلميع الدعوات اليت ُوجهت إليها على الصعيدين العاملي واإلقليمي حلضور تظاهرات ذات              قد  و

 الدولة على االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان والتصديق         صلة حبقوق اإلنسان وهي، يف هذا الصدد، تشجع       
  ؛التام بالتزاماهتا الناشئة عن تلك املعاهداتالوفاء عليها وعلى 

تقدم اللجنة املشورة إىل خمتلف مؤسسات الدولة، وإىل احلكومة على وجه اخلصوص، وتشارك               )ب(  
اللجان املكلفة برصد تنفيذ املعاهدات، وتتعاون مع مجيع آليات يف إعداد مجيع التقارير املقدَّمة إىل خمتلف اهليئات و

اإلجـراءات  يف إطـار    استقبال البعثات واملكلفني بواليات     وسائل منها   حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ب     
 وقدمت اللجنة كذلك معلومات بشأن تعاوهنا مع منظمات غري حكومية، وخباصة منظمة العفو الدولية،               .اخلاصة

تعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف             حتسني ال من أجل حبث سبل     
  عودية ملناقشة سبل تعزيز التعاون؛العربية الساململكة 

ناقشت اللجنة مسألة العمال املهاجرين مع املمثل اإلقليمي جلمعية مكافحة الـرق، ومـسائل                )ج(  
وفود من بلدان خمتلفة، كمناقشة سبل وبرامج التوعية حبقوق الدبلوماسيني والئل التعاون مع حقوق اإلنسان ووسا

  ؛ مع مؤسسات فرنسية حلقوق اإلنسان، وكيفية حتسني التمتع حبقوق اإلنسان على الصعيد احمللي،اإلنسان

 اجتماع اخلرباء أّما فيما خيص التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل، فقد شاركت اللجنة يف             )د(  
. عريب األول بشأن حقـوق اإلنـسان       ال - يب  األول للجامعة العربية بشأن حقوق اإلنسان ويف االجتماع األورو        

ونظمت اللجنة أنشطة خمتلفة باالشتراك مع مؤسسات عربية أخرى معنية حبقوق اإلنسان تناولـت االنتخابـات      
كما حضرت اللجنة دورة جملس حقوق اإلنسان . ة أخرىودور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأنشطة تدريبي

اإلعـالن  صـدور    وسامهت يف املؤمتر الذي انعقد يف مصر مبناسبة ذكرى           ٢٠٠٨سبتمرب  /اليت انعقدت يف أيلول   
  .العاملي حلقوق اإلنسان
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  مكتب أمني املظامل السلفادوري حلقوق اإلنسان  - ٩

  ]باإلسبانية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٨[

مكتب أمني املظامل السلفادوري حلقوق اإلنسان بأنه من بني خمتلف املبادرات اليت اتُّخذت،           أفاد    )أ(  
صلة باملوضوع املعاهدات اليت أُبرمت مع هيئات ومنظمات دولية خمتلفة لتعزيز حقوق اإلنسان منذ       وثقها  كانت أ 

سطى حملامي حقوق اإلنسان بغرض توطيد آليات       ، ومشاركته يف اجتماعات جملس أمريكا الو      ٢٠٠٨مارس  /آذار
وتعاون املكتب مع هيئات محاية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،          . تعزيز حقوق اإلنسان يف أمريكا الوسطى     

كهيئات املعاهدات، وحضر اجتماعات االحتاد اإليبريي األمريكي ألمناء املظامل وشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز             
  ؛ق اإلنسان يف األمريكيتنيومحاية حقو

قدم املكتب معلومات عن اتفاقات التعاون اليت أبرمها مع هيئات ومنظمات دولية، مبا يف ذلك                 )ب(  
تعاونه مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك ومع صندوق األمم املتحدة للسكان، وعن مـشاركته يف                 

جيولوجيني يف جمال حقوق اإلنسان وعالقتها خرباء شر، وعن تعاونه مع قليمية ملكافحة االجتار بالباإللجنة الإنشاء 
املنظمة الدوليـة   (Inwent – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbHبالبيئة، ومع منظمة 

اإلنـسان،  يف أملانيا بشأن الذاكرة التارخيية، ومع اليونيسيف، ومؤسسة البلدان األمريكية حلقوق            ) لبناء القدرات 
  ؛وسفارة إيطاليا يف السلفادور

شارك املكتب يف اجتماعات جملس أمريكا الوسطى حملاميِ حقوق اإلنسان ملناقشة القضايا املتعلقة   )ج(  
سيما املقررات اليت تتناول مواضيع كتغري املناخ، ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان، ونظام             حبماية حقوق اإلنسان، وال   

 االنتخابات اإلقليمية والوطنية، واألمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا الوسطى، وجهـود            روما األساسي، ورصد  
مكافحة العقاب البدين وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة اليت يتعرض هلا األطفال واملراهقون، والتوجيه                

يف الدول األطراف السارية اعد املشتركة باإلجراءات وبالقوأوروبا فيما يتعلق الصادر عن الربملان األورويب وجملس 
على عودة مواطنني من بلدان أخرى كانوا يقيمون على أراضيها بصورة غري شرعية، واالتفاقية اإليبريية األمريكية 

  ؛بشأن حقوق الشباب

 يقدم املكتب تقارير إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة بالعمـال               )د(  
 وهو يشارك يف اجتماعات االحتاد اإليبريي األمريكي ألمناء املظامل وشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز              ،املهاجرين

  .ومحاية حقوق اإلنسان يف األمريكيتني
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  الردود الواردة من منظمات غري حكومية

  احتاد النساء الكوبيات  - ١٠

  ]باإلنكليزية واإلسبانية: األصل[  
  ]٢٠٠٨يسمرب د/ كانون األول١٢[

قال إن  و. ه يف التعاون الدويل   ئقدم احتاد النساء الكوبيات عرضاً عرف فيه بطبيعته وعمله وآرا           )أ(  
على احترام مبادئ السيادة واحلق يف تقرير املصري واحترام كرامة قوم التعاون الدويل الذي حيتاجه العامل ينبغي أن ي
ية مصلحة خاصة وبال شروط، وأن يقوم على مبدأ حتقيق متتع مجيع الشعوب؛ وينبغي أن يكون التعاون جمرداً من أ

  ؛سكان العامل حبقوق اإلنسان

وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة، ال ينبغي االكتفاء بالتسليم مبسؤولية الدول                )ب(  
رصد تلك أيضاً  وإمنا ينبغي ،العاملاجلماعية عن الدفاع عن مبادئ الكرامة واملساواة والعدالة اإلنسانية على صعيد 

الدول وآليات حقوق اإلنسان اليت ال ينبغي أن تدافع عن مصاحل القـوى الكـربى               من ِقَبل   املسؤولية وتقييمها   
ـ  مبيثاق األمم املتحدة، ال ت    رغم التزامها   الدول اليت،   مواقف تلك   وينبغي أن ُتشجب وتدان     . فحسب ذه نهض هب

   عن النهوض هبا؛تقاعسهااملسؤولية أو تربر 

  أعرب االحتاد عن قلقه من أن اجملتمع الدويل لن يتمكن من حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                   )ج(  
 ؛ما مل يول العناية الالزمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة احلق يف التنمية

من الضروري اجتثـاث املمارسـات      لكي تصبح ثقافة التسامح واحترام التنوع حقيقةً واقعةً،           )د(  
التمييزية اليت تفرضها بعض حكومات دول الشمال على اآلخرين على أساس نوع اجلنس، أو الدين، أو الثقافة،                 

ومن شروط حتقيق ثقافة التسامح واحترام . أو العرق، أو الرأي السياسي، أو على أساس مفاهيم قانونية أو فلسفية
تمع الدويل لتلك احلكومات بفرض وجهات نظرها وأمناطها على البلدان الناميـة وأن             التنوع أيضاً أالّ يسمح اجمل    

تلك هي الطريق إىل بناء نظام عـاملي جديـد   . حيترم اجملتمع الدويل أوجه اختالف كل أمة وما مييزها عن غريها          
  ؛يشجب ويرفض التمييز عل أساس نوع اجلنس

يف احترام وتنفيذ االلتزامات الناشئة عن صكوك دولية        ل  املتمثذكّر االحتاد مجيع الدول بواجبها        )ه(  
ونادى االحتاد خصوصاً بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع         . هي طرف فيها، مبا فيها تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان        

توقيع أو تصديق مجيع    أشكال التمييز ضد املرأة، وهي إحدى أكثر معاهدات حقوق اإلنسان مشوالً اليت مل حتظ ب              
  دول عليها؛ال

أعرب االحتاد عن أسفه ألن حقوق اإلنسان العائدة آلالف املاليني من السكان ُتنتهك يف كـل                  )و(  
يوم، وخاصة حقوق النساء اللوايت يقعن ضحايا لشىت أشكال العنف، ألسباب اقتصادية أو نتيجـة للرتاعـات                 

واملايل والتجاري القاسي الذي تفرضه وستواصل النساء الكوبيات الكفاح لشجب احلصار االقتصادي . واحلروب
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الذي ميثل شكالً خطرياً من أشكال العنف وما فتئ يضر هبن منذ نصف قرن تقريبـاً،  وحكومة الواليات املتحدة  
  ؛رغم أن غالبية اجملتمع الدويل ترفضه يف كل عام أثناء انعقاد اجلمعية العامة

 مع احلركات النسائية، من أجل أن تكون منظمة تعهد االحتاد بالدعوة والكفاح، جنباً إىل جنب  )ز(  
علـى أسـاس    وذلـك   األمم املتحدة أكثر مشوالً وملتزمةً حقاً حبماية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان والتمتع هبا              

املوضوعية والرتاهة وعدم االنتقائية ومسترشدةً فقط بروح ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              
النساء يف مجيع أحناء العامل يف كفاحهن باالنضمام إىل كما تعهد االحتاد . ن تسود فيها تعددية األطرافومن أجل أ

من أجل حتقيق السالم وإقامة نظام اقتصادي أكثر عدالً ومساواة ودميقراطية ُتحترم يف ظله حقوق اإلنسان جلميع      
  .حلوار والتعاون يف سعيه إىل حتقيق ذلكالنساء والرجال والفتيات والفتيان يف العامل، وبأن يواصل ا

 -  -  -  -  -  

  

  

  


