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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  ة السامية حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحد

   املفوضية واألمني العامريراوتق

تقرير مفوضة األمـم املتحـدة       :متابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان        
 السامية حلقوق اإلنسان

  موجز    
هذا التقرير هو التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق               

اإلنسان، نافانيتيم بيالي، عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمـم املتحـدة             
  . لتنفيذ واليتها٢٠٠٩ يف عام السامية حلقوق اإلنسان

ويصف التقرير الدعم املقدم إىل عمل اجمللس وآلياته، مع التركيـز علـى               
يقدم أيضاً توضيحات بشأن    هو  و. االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة    

 قضايا مواضيعية حمددة يف جمال حقـوق         تناول التقدم احملرز والتحديات املواجهة يف    
قدم نظرة عامة عن عمل املفوضـية علـى الـصعيدين القطـري             كما ي . اإلنسان

، ويسلط الضوء علـى اجلهـود املبذولـة         ة ميداني بعثة ٥٦واإلقليمي، مبا يف ذلك     
م تقرير عـن    وُيقدَّ . حاالت حقوق اإلنسان املتدهورة     يف مواجهة  لالستجابة بسرعة 

ملا جاء نفيذ الفعال ديربان ، كما ُتقدم استراتيجيات لكفالة التاستعراض نتائج مؤمتر 
 تشديد على تزايد أثر وفعالية هيئـات معاهـدات          وهناك أيضاً  . اخلتامية تهوثيقيف  

  .حقوق اإلنسان
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  مقدمة  -أوالً   
 تقرير املفوضة السامية إىل اجلمعيـة       إىل جانب يشكل هذا التقرير، الذي ينبغي قراءته        -١

    ضة السامية املقدم عمـالً مبقـرر جملـس حقـوق           ، التقرير السنوي للمفو   (A/64/36)العامة  
قوق اإلنـسان الـيت     حلتحديات اخلطرية   العدد من   وجود  ويالحظ التقرير   . ٢/١٠٢اإلنسان  
، ال سيما األزمات الغذائية واالقتصادية واملالية، وما تال ذلك مـن            ٢٠٠٩ خالل عام    سادت

  وقد تـصدت   .واحلريات األساسية قوق اإلنسان   حبتدهور لقدرة الفئات الضعيفة على التمتع       
ذه التحديات بتعزيز عمل اآلليات الدوليـة حلقـوق         هلمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      

 ودخلت يف حوار وتعاون مع الدول األعـضاء وغريهـا مـن             أمهيتهااإلنسان والتشديد على    
 .أصحاب املصلحة

  آلياته لعملدعم عمل جملس حقوق اإلنسان والسري الفعال  - ثانياً  
 بـشأن   اسـتثنائية عقد جملس حقوق اإلنسان، بدعم من املفوضية، أربـع دورات            -٢

إحدامها بشأن األزمة الغذائيـة   :حاالت حقوق اإلنسان يف عدة بلدان، ودورتني مواضيعيتني   
وواصلت املفوضية دعمها للبعثات القطرية، مبـا        .خرى بشأن األزمة االقتصادية   األالعاملية و 

  ). أدناه الرابعالفرعانظر (صي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة وبعثة إىل هندوراس  بعثة تقهافي
عن اهتمامه بعيداً   ، من املهم عدم حتويل      أدائهمع بدء اجمللس عملية استعراض عمله و       -٣

ومن  .تناول قضايا حقوق اإلنسان العاجلة اليت يتحمل اجمللس مسؤولية أساسية يف معاجلتها           
 ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ١٦ و١ مبوجب الفقرتني ةستعراض احملدد  اال فإن عملية مث،  

اليت و ٢٠٠٦ عام   عملية اإلصالح اليت جرت   وهذه عملية خمتلفة عن      .بعنايةينبغي أن تصاغ    
 تتـصل وهي   .بدالً من عملية رئيسية واحدة    تنفذ على عدة مستويات     تتكون من تعديالت    

وُيـدعى  . وسري هذا العمل  اجلمعية العامة، وطرائق عمله      اجمللس، مبا يف ذلك عالقته ب      مبركز
حتـسني   وكفالة ٢٠٠٦ يف عام     الذي جرى  اجمللس إىل االستفادة من نتائج اإلصالح الشامل      

 عملية االستعراض فرصة لتقييم إجنازات اجمللس       وتتيح . حقوق اإلنسان القائمة   عمل آلية سري  
وينبغي هلذه اجلهود أن     .الت، وحتليل التحديات  مبوضوعية، وحتديد اجملاالت اليت تستلزم تعدي     

 بلوغ توافق اآلراء يف اجمللس هبدفتتبع هنجاً عملياً وأن ُتبذل بطريقة مشولية، وبروح تعاونية،         
  .واجلمعية العامة

وتشمل اجملاالت احملددة اليت جيب النظر فيها طرائق تعزيز شفافية برنـامج العمـل               -٤
، وتوزيع عمله مبزيد من التكافؤ خالل الـسنة؛ ورسـم   نبؤ به وإمكانية الت  السنوي للمجلس 

حدود أكثر وضوحاً للعالقة بني اجمللس وهيئاته الفرعية؛ واختاذ تدابري لتحفيـز املبـادرات              
الشاملة لعدة مناطق، وزيادة املشاركة املنهجية والنشيطة مع إدارات األمم املتحدة وصناديقها           

  .وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة
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نقـاش  حلقـات   لعقـد    ات الدور أجزاء من إلجيايب لتكريس   استمر االجتاه ا  قد  و -٥
ومسح ذلك للمجلس بالنظر يف جمموعة واسعة من املواضيع، مثل تغـري املنـاخ              . مواضيعية

وينبغي تشجيع زيـادة تنويـع      . واألشخاص ذوي اإلعاقة، واالستفادة من اخلربات املتاحة      
ناك حاجة إىل تنقيح الطرائق لكفالـة عـدم حتميـل           أشكال املناقشات، ولكن قد تكون ه     

  .الدورات العادية للمجلس أكثر من طاقتها
عمليـة  ولكنـه يف حالـة    .  يف معاجلة القضايا املواضـيعية     مبدعاًوقد كان اجمللس     -٦

 لإلطار، ما زال يعمل وفقاً      القطريةاالت  احلاالستعراض الدوري الشامل، حيث يتعلق األمر ب      
فال خيلو أي بلد من حتديات حقـوق        .  كانت تعمل فيه جلنة حقوق اإلنسان       الذي غري املرن 

انتهاكات حقوق اإلنسان مهمـا     مجيع  اإلنسان وجيب أن يكون اجمللس قادراً على النظر يف          
 عمـل اجمللـس     جمموعة أدوات توسيع  يف  التفكري  زيادة  وينبغي  . كان نطاقها وأينما حدثت   

 مع قضايا حقوق اإلنسان العاجلـة أو املزمنـة علـى       حبيث يستطيع التعامل بسرعة وفعالية    
 النتائج املمكنة    نطاق وقد يقتضي ذلك توسيع   . الصعيد الوطين أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي      

، ووضع إعالنات رئاسية، باإلضافة إىل القرارات، أو اجللسات اخلاصـة       االستثنائيةللدورات  
يغ مناقشات وطرائق ابتكاريـة وأنـواع       وستكون هناك حاجة أيضاً إىل ص     .  الدورات أثناء
 من اإلجراءات لتعزيز دور اجمللس بوصفه اهليئة احلكومية الدولية الرئيـسية يف جمـال             ةجديد

  .حقوق اإلنسان
، خالل احلوار التفاعلي الذي أجريته مع جملس حقـوق اإلنـسان يف             وقد الحظتُ  -٧

نطاق قـضايا   اتساع  نوفمرب،  / الثاين اللجنة الثالثة للجمعية العامة يف تشرين     مع  مارس و /آذار
مـن   ة الكامل اجملموعة السياق حلوار معمق بشأن       وفر مماحقوق اإلنسان اليت أثارهتا الوفود،      

حلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، فضالً عن مجيع جوانب واليـة            ا
تنا ضرورية لكفالة احملافظة على قـدر  العامةواحلوارات مع اجمللس واجلمعية    . ة السامي ةاملفوض
وينبغي أن يوفر اسـتعراض     .  االستجابة لشواغل اجملتمع الدويل يف جمال حقوق اإلنسان        على

 أثرها إىل أقصى حد واالستفادة على أفـضل         زيادةاجمللس سياقاً يتم فيه ترشيد هذه الفرص ل       
 غري الرمسية مـع اجملتمـع   وزاد أيضاً خالل العام عدد التفاعالت    . وجه من خاصية كل هيئة    

الدويل بشأن خمتلف جوانب والية املفوضة السامية بغية احلفاظ على الشفافية والتعاون مـع              
  .مجيع أصحاب املصلحة

  االستعراض الدوري الشامل  - ألف  
وهو يؤكد رأيي اخلاص    . اجمللس ابتكاراتإن االستعراض الدوري الشامل هو أهم        -٨

ويشهد إجناز  . ليس هناك بلد خيلو من انتهاكات حقوق اإلنسان       أنه   وهو   يف حقوق اإلنسان  
وميكن النظر يف   .  نتائج إجيابية حىت اآلن    ُحقّقتعملية شاملة حقاً على مصداقية اجمللس، وقد        

عدد من التحسينات قبل بدء الدورة االستعراضية الثانية ملنعها من التحول إىل عملية روتينية،              
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ا املتمثلة يف كوهنا شاهداً موثوقاً وصادقاً على احلاالت القطريـة،            إلمكانياهت حتقيقهاوكفالة  
فضالً عن كوهنا وسيلة لتقدمي خريطة طريقة لتنفيذ التوصيات الراميـة إىل سـد الثغـرات                

  . السياساتية والقانونية والعملية على الصعيد الوطين
العـدد  نـصف   حاالت  ، مت استعراض    ٢٠٠٩ديسمرب  /وحبلول هناية كانون األول    -٩

نظرائهـا  اإلمجايل للدول األعضاء، مع مشاركة مجيع الدول اخلاضعة لالستعراض، وإشراك           
جمموعـة  خالل كل استعراض دوري شامل      وقُّدمت  .  يف خمتلف مراحل العملية    إشراكاً تاماً 

 بـني وتراوحت هذه التوصيات . من التوصيات املتصلة جبميع جماالت حقوق اإلنسان     واسعة  
لتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، وسن التشريعات الوطنية، وتعميـق           ل نداءاتتوجيه  

تقدمي توصيات الختاذ إجراءات وتدابري حمـددة علـى         والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان،      
االسـتعراض  مـع   ا الدول   م هب تعاملت لذينويبني ذلك االهتمام واجلدية ال    . الصعيد الوطين 

ية ملتابعة وكفالة تنفيذ هذه التوصيات يشكل حتدياً        غري أن وضع آليات عمل    . الدوري الشامل 
وينبغي للدول أن تواصل وضع توصيات حمددة وقابلـة للتطبيـق       . ملستقبل سيواجه يف ا   هاماً

وعنـدما يتعلـق    . زيادة ترشيد التوصيات وتبسيطها وجتميعها    لوملموسة وأن تفكر يف سبل      
شراك الـدول اخلاضـعة لالسـتعراض،       األمر باملتابعة والتنفيذ، يلزم إجياد سبل ووسائل إل       

 أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين يف جهد مشترك لتحديـد  مجيعوكيانات األمم املتحدة، و   
 إنشاء آلية لدعم    على املفوضية أيضاً    تعملو. خطوات معينة لتعجيل التنفيذ الوطين للتوصيات     

 املالية والتقنيـة لتنفيـذ      املتابعة على أساس التمويل املقدم من الصندوق التطوعي للمساعدة        
  .االستعراض الدوري الشامل

  اإلجراءات اخلاصة  - باء  
 القانون الـدويل حلقـوق       تطوير ُيعد تعزيز اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ودعم       -١٠

ضطلع يويكتسي العمل الذي    .  أولويات املفوضية الست لفترة السنتني املقبلة      إحدىاإلنسان  
وما يضطلعون به من     مع الدول،    ماإلجراءات اخلاصة، وحواره  إطار   يف   اتياملكلفون بوال به  

أعمال رصد وما يقدمونه من تقارير علنية وما يقومون به من زيارات قطرية ونشاط توعية،               
  املباشرة، بوسائل منها املئات من البالغات الـيت        فضالً عن إمكانية االتصال هبم، وتدخالهتم     

. لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الـصعيد العـاملي    النسبة  ب بالغة كل عام، أمهية     يرسلوهنا
دير، ومتشياً   العديد من الدول إىل اإلجراءات اخلاصة بكثري من التق         الذي تقدمه وحيظى الدعم   

املكلفني بواليات يف إطـار      ينبغي للجميع أن يتعاونوا متاماً ويساعدوا        ٥/٢مع قرار اجمللس    
ـ  ٢٠٠٩جهت يف عـام     قد وُُ و. ماإلجراءات اخلاصة يف أداء مهامه     ان دائمتـان إىل    دعوت

.  دولـة  ٦٥ الـدعوات إىل     وجهت هذه ، ليصل جمموع عدد الدول اليت       اإلجراءات اخلاصة 
وينبغي أيضاً أن تشكل الردود الغنية باملعلومات على بالغات اإلجراءات اخلاصة جزءاً مـن              

ة البناءة يف املناقشات املوضوعية     التعاون املعزز مع هذه اآلليات، شأهنا يف ذلك شأن املشارك         
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متابعـة التوصـيات    بكفالـة    على حنـو نـشيط       والقيام،   البعثات عمل  رييسوتلتقاريرها،  
إلجراءات اخلاصـة   للمكلفني بواليات يف إطار ا     تتيحوينبغي للدول أيضاً أن     . واالستنتاجات

مع احلاد  وحىت  بل   والبناء    باستقاللية تامة وبثقة يف أن احلوار الصادق       مإمكانية ممارسة والياهت  
  .يءُمس سلوك سيكون مبنأى عن أيالدول بشأن األمور اجلوهرية 

املكلفني بواليـات يف إطـار      وقد كان من السمات املميزة للنظام إمكانية وصول          -١١
 على العمل عن كثب مع املدافعني ماإلجراءات اخلاصة مباشرة إىل الضحايا والشهود، وقدرهت      

تعاونوا مع   عدة أحداث، من بينها قتل أشخاص        ٢٠٠٩شهد عام   قد  و. عن حقوق اإلنسان  
والتفاعل احلر بني اخلرباء ومجيـع أصـحاب        .  يف إطار اإلجراءات اخلاصة    اتاملكلفني بوالي 

مؤشر مهم للتعاون مـع     وهو  العديد من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين،        منهم  واملصلحة،  
 مجيع من هم علـى اتـصال        تكفل محاية نبغي للدول أن    قوق اإلنسان وي  الدولية حل ليات  اآل

  .نتقامالتعرض لالمن  باإلجراءات اخلاصة
وهناك حالياً نظام شامل للمقررين اخلاصني، واملمثلني، واخلرباء املستقلني، واألفرقة           -١٢

 واليـة،   ٣٩ ما جمموعه وهناك  . وعدة حاالت قطرية  كافة  العاملة يغطي جمموعات احلقوق     
 واليات يف جمال احلقوق الثقافية، ومثاينية مواضيعية، مبا يف ذلك الوالية اجلديدة         وال ٣١منها  

رت املفوضية عملية اختيـار مكلفـني       ، يسّ ٢٠٠٩وخالل عام   .  بوالية اً مكلف ٥٥وقطرية،  
، وجلـسات إحاطـة   دورات إعالميـة    عقد   وإدماجهم يف النظام من خالل       ات جدد بوالي

والـشفافية  . توجيهية للجنة تنسيق اإلجراءات اخلاصـة     وكذلك من خالل دعم الدورات ال     
 الفريق االستشاري إليضاحات عامة أكثر تفـصيالً        تقدمياملعززة لعملية االختيار من خالل      

وينبغي أن تكون اخلـربات املتعلقـة     . تطور يستحق الترحيب  هو  لتوصياته إىل رئيس اجمللس     
عيني اخلرباء العشرة اجلدد الذين سـيتولون       ت  يف األساسيبالقضايا املوضوعية للوالية االعتبار     

، ولكن مبـا أن     املكلفني بواليات جمموع   ثلث   حنو وتشكل النساء . ٢٠١٠مهامهم يف عام    
ـ                 هاجملتمع الدويل جيري استعراض العام اخلامس عشر لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، فإن

  .ة بني اجلنسنيحتقيق املساواة الكاملمن أجل  للتحسني  هناك جمالال يزال
اجمللس وهيئات  فيها  ل اإلجراءات اخلاصة اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا         وتكّم -١٣

وهي تؤدي دوراً هاماً يف عمليات اإلنـذار         .، وتضيف قيمة إليها   معاهدات حقوق اإلنسان  
 التـشديد   املبكر وتوجيه اهتمام اجملتمع الدويل إىل القضايا الناشئة واألزمات العاملية، كما مت           

 املفوضية خالل الدورة الرابعة والستني للجمعية       نظمتهخالل حدث جانيب    مؤخراً  على ذلك   
وكلف اجمللس أفرقة من املقررين املواضيعيني والقطريني مبهام إضافية، مثـل إعـداد             . العامة

تقارير عن حاالت حمددة حلقوق إنسان يف سياق دورات استثنائية، مثالً بـشأن الـسودان،         
وكنتيجة لدعوة مفتوحة وجهها    . ألرض الفلسطينية احملتلة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية     وا

أصبح ُيستمع إىل املكلفني بواليات يف إطار الرئيس من خالل جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة، 
  .يف مجيع الدورات االستثنائية للمجلسهذه اإلجراءات 
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جراءات اخلاصة أيضاً عن كثب مع آليـات  وقد عمل املكلفون بواليات يف إطار اإل      -١٤
فعلى سبيل املثال، مشلت احلوارات التفاعلية لالستعراض الدوري الشامل مع          . اجمللس األخرى 

اإلجـراءات  املكلفون بواليات يف إطار     الدول اخلاضعة لالستعراض مناقشات لقضايا أثارها       
راءات اخلاصة إسهامات هامـة   وقد قدمت اإلج  . اخلاصة، وتعهدت البلدان مبزيد من التعاون     

وحظيت بـدعم املفوضـية يف      .  املواضيعية وغريها من مناقشات اجمللس     حلقات املناقشة إىل  
تفاعلها مع اهليئات الفرعية للمجلس، مبا فيها املنتدى املعين بقضايا األقليات، وآلية اخلـرباء              

تابعـة عمـل اللجنـة      املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى االجتماعي، ويف إطار م        
وأسهمت اإلجراءات اخلاصة يف النتائج اإلجيابية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان،           . االستشارية

  .وستسهم بنشاط يف متابعته
وينظر . وما زالت اإلجراءات اخلاصة مهمة يف تطوير القانون الدويل حلقوق اإلنسان            -١٥

مشروع اتفاقيـة حمتمـل بـشأن أنـشطة     الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة يف عناصر   
ووضع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء جمموعة من         . الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة   

املبادئ والتدابري األساسية ملواجهة حتديات حقوق اإلنسان اليت تطرحها عمليـات حيـازة             
عين حبـاالت االختفـاء     واعتمد الفريق العامل امل   . األراضي أو استئجارها على نطاق واسع     

 تعليقه  –إلنشائه   السنوية الثالثني    الذكرى الذي حيتفل هذا العام ب     –القسري أو غري الطوعي     
وعاجل املكلفون بواليات مواضيعية  . العام بشأن االختفاء القسري بوصفه جرمية ضد اإلنسانية       

 وتقـدمي   أيضاً بشكل مجاعي قضايا شاملة لعدة قطاعات من خالل إجراء حتليـل شـامل             
  .باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب والتمييزمثالً توصيات، فيما يتعلق 

  التطورات يف اجملاالت املواضيعية االستراتيجية - ثالثاً  

  مكافحة التمييز ودعم الضحايا -ألف   
 موضـوع من بني املواضيع ذات األولوية اليت حددهتا املفوضية لفترة السنتني املقبلة             -١٦
 التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب،            خاصةًافحة التمييز، و  مك

ـ والتمييز على أساس اجلنس، واإلعاقة، وضد مجاعات السكان األصليني واألقليات ال           ة، قومي
وتشكل املساواة أمام القانون والتحرر من التمييز مبادئ قانونية         . وضد فئات أخرى مهمشة   

 اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان         حيث يتضمن ق اإلنسان،   أساسية تدعم مجيع حقو   
إلحجـام  باواملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أحكاماً حتظر التمييز وحتدد التزامات الدول           

 للقضاء على التمييز يف اجملالني العام فعالةعن السياسات واملمارسات التمييزية واختاذ خطوات 
 االنتهاكات  هاظم انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا في      جذور مع  تكمنو. واخلاص على السواء  

وإلبراز أمهية مكافحـة  . املرتكبة خالل حاالت الرتاع، إىل االنتهاكات اجلسيمة هلذه املبادئ       
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ضع حـداً  واعتنق التعددية،  "التمييز وما يتصل به من انتهاكات، اختارت املفوضية موضوع          
  .٢٠٠٩ يف عام  يف خمتلف أحناء العاملألنشطة يوم حقوق اإلنسان اليت ُنظمت" للتمييز

  قضايا الشعوب األصلية واألقليات -باء   
من الضروري ترمجة معايري إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية من             -١٧

وقد استمرت املفوضية، بتعاون وثيق مع ممثلي الـشعوب األصـلية           . الطموح إىل املمارسة  
ستخدام اإلعالن مـن    رّوجة ال مور ريادي يف هذه العملية،      وغريهم من الشركاء، يف أداء د     

وباإلضافة إىل . جانب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية
للنهوض حبقوق الشعوب األصلية، واصلت     حمددة  بأنشطة خاصة ببلدان    هذا العام   االضطالع  

ن قضايا صعبة مثل حقوق الشعوب األصـلية         بشأ ي مواضيع االضطالع بعمل املفوضية أيضاً   
ودعمت آلية اخلرباء املتعلقة بالشعوب األصلية ونظمت حلقة عمل شاملة لإلسهام            ،املعزولة

وأسـهمت  . يف الدراسة املواضيعية األوىل آللية اخلرباء بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم         
املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا       مل  املفوضية أيضاً يف تعزيز التعاون بني الوكاالت، ويف ع        

مثالً برنامج بوسائل منها  بناء القدرات فيما بني الشعوب األصلية     تالشعوب األصلية، ودعم  
  . للزماالت وصندوق تطوعي

ليات وغريه من   وقد دعمت املفوضية أنشطة لتعزيز مكانة وأثر اإلعالن املتعلق باألق           -١٨
هارات الدعوة لدى ممثلي    الهتا اخلاص باألقليات يف إمناء م      وأسهم برنامج زما   ،املعايري الرئيسية 

 الذين أطلقوا يف وقت الحق مبادرات ملموسة للنهوض حبقوق األقليـات علـى              األقليات
واستمر دعم املنتدى املعين بقضايا األقليات، مما أبرز املشاركة الـسياسية يف            . الصعيد احمللي 
لها بشأن أعمال الشرطة واجملتمعات احمللية لألقليات       وزادت املفوضية تطوير عم   . دورته الثانية 

 ٢٠٠٩أكتـوبر   /بوسائل منها مشاورة دون إقليمية ُعقدت يف جوهانسربغ يف تشرين األول          
  .جلمع املمارسات اجليدة يف هذا اجملال

  املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة -جيم   
حدة معين بالقضايا اجلنسانية،    نتج عن التحرك من أجل إنشاء كيان موحد لألمم املت          -١٩
الذكرى السنوية الثالثة عشرة العتماد اجلمعية العامة التفاقية القضاء على مجيـع           االحتفال ب و

أشكال التمييز ضد املرأة، وإعادة تأكيد جملس األمن على أن االغتصاب وغريه من أشـكال               
دوليني، زخم متزايد الختاذ     هتديد للسلم واألمن ال    حاالت الرتاع العنف اجلنسي ضد املرأة يف      

 عمل بيجني، سوف    منهاجومع االستعراض املقبل لتنفيذ     . إجراءات فيما يتعلق حبقوق املرأة    
  .تستند املفوضية إىل عملها السابق وتزيد اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق املرأة
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ل جملس حقـوق     يف عم  اً جنساني اًرت املفوضية إدماج حقوق املرأة ومنظور     وقد يسّ  -٢٠
سيخضعان لنظـر    الوفيات النفاسية واملساواة أمام القانون       اإلنسان، ومن املهم أن موضوعي    

ولقـد مت   . جملس حقوق اإلنسان بصورة معمقة خالل دورتيه الرابعة عشرة واخلامسة عشرة          
ا تـه مهمأداء  مييز ضد املرأة ملساعدهتا يف       مجيع أشكال الت   القضاء على تقدمي الدعم إىل جلنة     

العنف ضد املـرأة وأسـبابه      مبسألة  املقرر اخلاص املعين    إىل  فحص تنفيذ االتفاقية، و   باملتصلة  
وواصـلت املفوضـية    . اإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات يف إطار     وعواقبه، وغريمها من    

مبادرة األمم املتحـدة ملكافحـة العنـف     املشتركة بني الوكاالت مثل املبادراتنشاطها يف  
نشئ لفريق اخلرباء   املشترك بني الوكاالت    املفرعي  العامل  الفريق  ال الرتاع و   حاالت اجلنسي يف 
فيما يتعلق باالغتصاب وغريه مـن      ) ٢٠٠٩(١٨٨٨ قرار جملس األمن      إنشائه  إىل الذي دعا 

  . أشكال العنف اجلنسي كسالح للحرب
مكاتب ، مت توظيف مستشارين يف الشؤون اجلنسانية يف أربعة          ٢٠٠٩وخالل عام    -٢١

حنـو أفـضل لطلـب      لالستجابة علـى    ) فيجي ولبنان وبنما والسنغال   (إقليمية للمفوضية   
  .نساين يف السياسات والربامج الوطنيةاجلعد ُبال بشأن إدماج إرشادات اتاحلكوم

  مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع اإلبادة اجلماعية  -دال   
قوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من     تشكل سيادة القانون أساس احلماية القانونية حل       -٢٢

، استمرت املفوضية يف االضطالع بدور ريادي داخل منظومة         ٢٠٠٩العقاب، وخالل عام    
األمم املتحدة ملكافحة اإلفالت من العقاب، وتعزيز املساءلة، وهتيئة وترسيخ الظروف املالئمة            

ستقلة لتقصي احلقائق بـشأن     وقُدم الدعم إىل البعثات الدولية امل     . للدميقراطية وسيادة القانون  
احلكومات وغريها من اجلهـات     االخنراط يف العمل مع     غزة وغينيا، واستمرت املفوضية يف      

تعزيز مبادئ املساءلة وسيادة القانون، وتقدمي أمثلة عن أفضل املمارسـات           لالفاعلة الوطنية   
لى طلبـه، إحاطـات     وقُدمت إىل جملس األمن، بناء ع     . واملشورة واملساعدة يف اجملال التقين    

ماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، ومشاوراته بشأن تطبيـق         املتعلقة حب خالل مناقشة اجمللس    
 املتعلق بقضايا احلماية، واجتماعات جلنته      ه يف حاالت الرتاع، وخالل معتكف     القانون اإلنساين 

  .املعنية مبكافحة اإلرهاب
الة االنتقالية داخل منظومة األمم املتحدة،      لمفوضية بشأن العد  لوبفضل الدور الريادي     -٢٣
وعقدت .  فرصة ومسؤولية استكشاف وتطوير القضايا املتصلة بالعدالة االنتقالية        هلاأُتيحت  فقد  

 حلقة عمل للخرباء بشأن الدروس املستفادة واالجتاهات املستقبلية         ٢٠٠٩مايو  /املفوضية يف أيار  
ويف . ها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة         العدالة االنتقالية قُّدمت نتائج    يف جمال 

بنشاط مع إدارة عمليات    يف العمل    مكتيب   اخنرطجمال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،       
. حفظ السالم يف وضع مبادئ توجيهية لتفعيل دور وكاالت األمم املتحـدة يف هـذا اجملـال         

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ونظمـت      وأصدرت املفوضية أيضاً مذكرة توجيهية بشأن       
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العدل والسالم، ال سيما يف     إقامة  مؤمتراً إقليمياً يف أفريقيا بشأن دور هذه املؤسسات يف تيسري           
  .اتإنشاء آليات العدالة االنتقالية يف اجملتمعات اخلارجة من الرتاع

 قـانون   واإلفالت من العقاب خاصية من خصائص الرتاع، ويكتسي التفاعل بـني           -٢٤
جلهود اليت تبذهلا املفوضية ملكافحة     يف ا حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل أمهية حامسة        

 الدوليةلجنة  الوبناء على طلب اجمللس، نظمت املفوضية، بالتشاور مع         . اإلفالت من العقاب  
رتاعـات   محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف ال      مسألة، اجتماعاً للخرباء بشأن     لصليب األمحر ل

انون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين      ق طابع التكامل بني  وشدد االجتماع على    . املسلحة
 حقوق اإلنسان   إعمالونظر يف اآلليات املناسبة لرصد      اللذين يعزز كل منهما اآلخر،      الدويل  

  . ٢٠١٠ووفقاً لطب اجمللس، سُيعقد اجتماع ثاٍن يف عام . يف حاالت الرتاع املسلح
ملساءلة على الصعيد الوطين، باسم الدولة، هم خمتلـف         على ا  الرئيسيون   وصياءواأل -٢٥

 الرمسي، مبا فيه الشرطة والقضاة واحملاكم العسكرية واملدعون العـامون           ةلاعناصر نظام العد  
، واصلت املفوضية عملها مع     ٢٠٠٩وطوال عام   . واحملامون وموظفو املؤسسات اإلصالحية   

 ألداء واجباهتا يف سـياق حقـوق    جعلها مستعدة عرفة والقدرات و  هذه اهليئات لتزويدها بامل   
 الرمسي، اسُتخدمت الندوات اإلقليمية للقضاة، والتـدريب        ةلاوإلشراك نظام العد  . اإلنسان

ـ            ةليبشأن رصد النظم القانونية يف بعثات السالم، وتعزيز اخلرباء للعدالة اإلدارية بوصفها وس
وضية توجه االهتمام بوجه خاص إىل حقوق احملتجـزين،         وظلت املف . لكفالة حقوق اإلنسان  

خاصة احملتجزين قبل احملاكمة، عقب إطالق محلتـها بـشأن هـذه املـسألة يف كـانون                 
  .، وكذلك حقوق أولئك احملكوم عليهم باإلعدام وملدة عام٢٠٠٨ديسمرب /األول
 دسـتوري   إطـار بمـة   وكن سيادة القانون مدع   تويتيسر اإلفالت من العقاب إذا مل        -٢٦

 املساعدة التقنية إىل الدول بـشأن وضـع         مياملفوضية تقد واصلت  ،  ٢٠٠٩ويف عام   . مناسب
واستندت املفوضية إىل عملها السابق بـشأن منـع اإلبـادة           . الدستور واإلصالح الدستوري  

  املساعدة التقنية إىل املستشارين اخلاصني لألمني العام املعنيني مبنع اإلبادة          حيث قدمت اجلماعية  
  . الدعم إىل مبادرات الدول األعضاءفضالً عن تقدمياجلماعية ومبسؤولية احلماية، على التوايل، 

  اهلجرة  -هاء   
 وضع غري قـانوين، أحـد    يفتشكل حمنة املهاجرين، وال سيما املهاجرين الذين هم       -٢٧

 تكـون اهلجـرة إجيابيـة للمهـاجرين         قـد و. أحرج التحديات يف جمال حقوق اإلنسان     
، ولكن واقع العديد من املهاجرين هو التمييـز واالسـتغالل        ة واملضيف ية األصل معاتللمجتو

وقد واصلت املفوضية دعوهتا، بوسائل منها مشاركتها النـشيطة يف الفريـق       . وسوء املعاملة 
 قائم على حقوق اإلنسان ملعاجلة اهلجرة يضع التزامـات          إىل اتباع هنج  العاملي املعين باهلجرة،    

 يف الصميم ويعزز استخدام آليات حقوق اإلنسان لتعزيز ومحايـة حقـوق             حقوق اإلنسان 
يوليـه إىل   /ومن متوز . املهاجرين من النساء والرجال واألطفال يف مجيع مراحل عملية اهلجرة         
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لفريق العاملي املعين باهلجرة،    ارئاسة   بالتناوب، ستتوىل املفوضية    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
دة تعزيز دورها القيادي وإسهامها يف اجلهود املبذولـة علـى نطـاق             فرصة لزيا هلا  مما يوفر   

  . منظومة األمم املتحدة بشأن اهلجرة
مجيع وتواصلت اجلهود املبذولة لتعزيز التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق            -٢٨

ية للتصديق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بوسائل منها تعزيز اللجنة التوجيهية للحملة العامل      
وشاركت البعثات امليدانية للمفوضية بشكل متزايد يف العمـل املتـصل           . هذه االتفاقية على  

باهلجرة، مبا يف ذلك تعزيز االتفاقية وغريها من الصكوك ذات الصلة، من خـالل أنـشطة                
  .التدريب، والدعوة، واملشورة التقنية، وغري ذلك من مبادرات بناء القدرات

أزمـة   و ئيـة زمة الغذا األقتصادية واالجتماعية والثقافية على ضوء      احلقوق اال   -واو   
  يةاملالاألزمة الطاقة و

األفراد واجملتمعات احمللية الذين واجهـوا       حالة الكثري من     ٢٠٠٩لقد ترّدت يف عام      -٢٩
وأسفرت األزمة االقتصادية العاملية عن فقـدان       . ٢٠٠٨الطاقة يف عام    أزمة   و ئية الغذا ةزماأل

انكماش عدد من جماالت االقتصاد     عن  ئل من الوظائف، ال سيما يف العامل املتقدم، و        عدد ها 
بعض القطاعات مثل البناء واهلياكل األساسـية واخلـدمات،       بشكل مباشر   وتأثرت  . العاملي
 ،جماالت إنتاج أخرى مثل الزراعة الـصغرية النطـاق        صعوبات كبرية أيضاً واجهت     ولكن  

  أما العمال الذين كانوا    .ومقدمي اخلدمات  ،رها األسر لباً ما تسيّ  واملؤسسات الصغرية اليت غا   
 تـزداد  وهي   محايتهمفقد رأوا قدرهتم على التفاوض بشأن املرتبات أو آليات          أصالً  ضعفاء  
ويف العديد من البلدان، تفاقم هذا الوضع بفعل اخنفاض االعتمادات واالسـتثمارات            . تقلصاً

جتماعيـة  االمايـة  احلورغم األصوات الداعية إىل كفالة   . احلكومية يف اخلدمات االجتماعية   
هلذه املخصصة   امليزنية    احلكومات خفضت اعتمادات   للجميع يف أوقات األزمات، فإن بعض     

  . إقراض مبالغ كبرية للمؤسسات املالية اخلاصةبينما قامت باجملاالت 
 الدوليـة   ، شاركت املفوضية بنـشاط ومنهجيـة يف املناقـشات         ٢٠٠٩وطوال عام    -٣٠

دورة اجمللس االستثنائية   املفوضية  ودعمت  . واملناظرات السياساتية بشأن األزمة املالية واالقتصادية     
العاشرة بشأن أثر األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العـاملي حلقـوق اإلنـسان               

يضاً يف مؤمتر اجلمعية العامـة     أ شاركُتقد  و. ٢٠٠٩فرباير  /والتمتع الفعلي هبا، املعقودة يف شباط     
  .٢٠٠٩يونيه /الرفيع املستوى بشأن األزمة املالية واالقتصادية العاملية، املعقود يف حزيران

وتسهم املفوضية حالياً يف عدة مبادرات جارية جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة             -٣١
ودعمت  .حبد أدىن للحماية االجتماعية    املتعلقة   ةاألمم املتحدة املعين بالتنسيق، مبا فيها املبادر      

 من املكلفـني    اً، وعدد ٢٠٠٩أيضاً املنتدى االجتماعي جمللس حقوق اإلنسان لعام        املفوضية  
      أثر األزمـات علـى حقـوق اإلنـسان         أبرزوا اإلجراءات اخلاصة الذين      إطار بواليات يف 

  .املتصلة بوالياهتم
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وفيما يتعلق باألزمة الغذائية العاملية، شاركت املفوضية يف فرقـة العمـل الرفيعـة               -٣٢
، شارك نائب املفوضـة   ٢٠٠٩فرباير  /املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية؛ ويف شباط       

السامية يف مؤمتر القمة العاملي املعين باألمن الغذائي مشدداً على الدور الذي ينبغي أن يؤديـه           
وعلى ضوء احلاجة إىل دراسة آثار األزمـة   . يف الغذاء يف احللول العاملية والوطنية لألزمةاحلق

ألشخاص ذوي اإلعاقة   إلنسان ل  حقوق ا  تعميم مراعاة على فئات حمددة، سعت املفوضية إىل       
  .لسياسات اإلمنائيةا يف

  تغري املناخ  -زاي   
والـنظم اإليكولوجيـة واألفـراد       على االقتصادات    وقعلآلثار الضارة لتغري املناخ      -٣٣

ويف السياق األخري، ال يتصل أثر تغري املناخ بالعوامل البيئية فحسب، بـل           .واجملتمعات احمللية 
أيضاً بالسياسات والتدابري املعتمدة حلماية السكان الضعفاء، ومن مث، جيب على الـدول، يف              

 الواجب أثره، أن تويل االعتبار       للتحديات املتعددة للتكيف مع تغري املناخ وختفيف       امواجهته
  .للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

، يف  ٢٠٠٩مارس  /ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف دورته العاشرة املعقودة يف آذار          -٣٤
      ، واعتمـد   (A/HRC/10/61)لعالقة بني تغري املنـاخ وحقـوق اإلنـسان          لدراسة املفوضية   

ووفقاً ملا طلبه اجمللس، دعمت املفوضـية        .ان وتغري املناخ   بشأن حقوق اإلنس   ١٠/٤القرار  
، وأعدت موجزاً للمناقشة    ٢٠٠٩يونيه  /تنظيم حلقة نقاش للمجلس بشأن هذه املسألة يف حزيران        

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة  عشرة أُتيح، إىل جانب دراسة املفوضية، للدورة اخلامسة       
وشـاركت  . ٢٠٠٩ديسمرب  /، املعقودة يف كوبنهاغن يف كانون األول      اإلطارية بشأن تغري املناخ   

 بشأن تغري املناخ يف إطار منظومة       ُنظِّمتاملفوضية أيضاً يف اجتماعات ختطيط رفيعة املستوى        
 يف  عواقـب آلثار املتصلة بتغري املناخ من      لومت التشديد على أمهية النظر يف ما         .األمم املتحدة 

 لـى  رسالة فيـديو ع    ومنها من خالل عدد من البيانات العامة،         وذلك جمال حقوق اإلنسان  
وإسهام يف مدونة مفكري املنـاخ  "  الصفقةاختم " املعنونةاملوقع الشبكي حلملة األمم املتحدة   

على املوقع الـشبكي للبلـد املـضيف للـدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف                  
(http://en.cop15.dk/blogs/climate+thinkers+blog).  

  احلق يف التنمية  -حاء   
 وقـد قـدمت    . أولويات املفوضية  أولوية من ميثل اإلعمال الفعال للحق يف التنمية        -٣٥

 إىل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية، يف    اً وحتليلي اً موضوعي دعماً املفوضية
 فرقـة العمـل   وهي،  آللية خربائها  ٢٠١٠-٢٠٠٨أمور من مجلتها تنفيذ خطة عمل الفترة        

وفيما يتعلق بالشراكات العاملية للتنمية احملـددة        .الرفيعة املستوى املعنية بتنفيذ احلق يف التنمية      
دراسات مستقلة  تكليف بإجراء    مكتيب   صدر عن ،   اإلمنائي لأللفية   من األهداف  ٨ يف اهلدف 
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، ونقـل   ونالديأعباء  ف  يف جماالت التجارة، وإمكانية الوصول إىل األدوية األساسية، وختفي        
 واستمرت .املعنيةلخرباء مع الكيانات الدولية     ل بعثات تقنية ومشاورات     التكنولوجيا، ودعم 

تعمـيم  ق احلوار الذي بدأته مع تلك املؤسسات والشراكات هبدف          ي وتعم ةتغذييف  املفوضية  
  .ها وبراجما احلق يف التنمية يف سياساهتمراعاة
 الشراكة العاملية من أجل التنمية بني الـدول األعـضاء           وُبذلت جهود أيضاً لتعزيز     -٣٦

وُنظّم عدد من األنشطة بشكل انفرادي، أو بشراكة مع هذه          . وغريها من أصحاب املصلحة   
اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك حلقة نقاش بشأن وضع وقابلية تطبيق تقييمات لألثر املترتب يف               

 منتدى السياسات العامـة التـابع ملنظمـة    جمال حقوق اإلنسان على االتفاقات التجارية يف     
؛ وحدث موازٍ للدورة الرابعة والستني للجمعية العامة نظـر يف           ٢٠٠٩التجارة العاملية لعام    

العالقات بني حقوق اإلنسان والتمويل من أجل التنمية، مع تركيز خاص على منظور احلـق          
ية يف تنفيذ جـدول األعمـال       يف التنمية؛ وحوار تفاعلي بشأن إدماج منظور للحق يف التنم         

اإلمنائي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ واجتماع للخرباء بشأن حتـسني التفاعـل بـني              
االستعراض الدوري الشامل واآللية األفريقية الستعراض األقران، مع زيادة مراعاة احلـق يف             

  املـصلحة  هات صاحبة واملتعدد اجل رت املفوضية أيضاً احلوار النشيط والصريح       ويّس. التنمية
بشأن مسأليت القضاء على الفقر وحقوق اإلنسان من خالل تنظيم املنتدى االجتماعي جمللس             

  .٢٠٠٩حقوق اإلنسان لعام 

  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان  - طاء  
 مشاورات بني   ، بناء على طلب من األمني العام،      ٢٠٠٩أجرت املفوضية طوال عام       -٣٧

 للمبادرة املشتركة بني الوكاالت من أجل زيادة تعزيز         ٢ة اإلجراء    ملتابع ةالوكاالت لوضع آلي  
اجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة التنفيذية من أجـل               

نوفمرب، أنشأت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية آلية مكرسة معنيـة          /ويف تشرين الثاين  . التنمية
نسان سيترأسها مكتيب وستزيد تعزيز االتساق على نطاق املنظومة،         بتعميم مراعاة حقوق اإل   

والتعاون والدعم للمنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف تعميم مراعـاة حقـوق      
 للربنامج املشترك بـني الوكـاالت، ستواصـل    ٢وباالستناد إىل إجنازات اإلجراء  . اإلنسان

والشراكات مـع   حقوق اإلنسان   لى جهود تعميم مراعاة     املفوضية إضفاء الطابع املؤسسي ع    
وكاالت األمم املتحدة، بشأن أمور من مجلتها القضايا املواضيعية، وتنمية القدرات الوطنيـة             

  .ومتابعة توصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بناء على طلب الدول
ه يف إيفاد مستشارين حلقوق      وآلية املتابعة اخلاصة ب    ٢ويتمثل عنصر أساسي لإلجراء       -٣٨

فوضية مثانيـة   ووفرت امل .  مناطق العامل  مجيعاإلنسان، بناء على طلب املنسقني املقيمني، إىل        
دعم أفرقة األمم املتحدة القطرية يف تعميم مراعاة حقـوق اإلنـسان            ب كلفاًعشر مستشاراً م  

قطـري، قـدم هـؤالء      وباإلضافة إىل العمل مع الفريق ال     . وإدماجها يف براجمها وأنشطتها   
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املستشارون مساعدة تقنية بشأن قضايا حقوق اإلنسان إىل الوزارات احلكومية واملؤسسات           
  .الوطنية حلقوق اإلنسان

 إىل عدد من أفرقة األمم املتحدة القطرية،        ٢٠٠٩وقُدِّم دعم مباشر أيضاً خالل عام         -٣٩
نيا اليوغوسالفية الـسابقة    يف أذربيجان وإندونيسيا وأوروغواي وبيالروس ومجهورية مقدو      

وجورجيا وصربيا والصني وكمبوديا، ملساعدهتا يف إدماج حقوق اإلنسان يف إعداد أطر عمل   
وتعاونت املفوضية أيضاً مع كلية موظفي األمم       . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اخلاصة هبا     

لتدريب والتوجيه للمنـسقني    املتحدة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية لتوفري ا        
وكإسهام يف جهود اإلصالح اجلارية اليت      . املقيمني وممثلي الوكاالت القطريني املعينني حديثاً     

االتساق على نطاق املنظومة، عقـد مكـتيب، يف تـشرين           حتقيق  تبذهلا األمم املتحدة بشأن     
توحيد "دة يف مشروع    ، حلقة عمل تبادلت خالهلا األفرقة القطرية الرائ       ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
اخلربات وحددت أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف تعميم مراعـاة حقـوق            " األداء

  .اإلنسان ودعم اجلهود الوطنية لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان
 حقوق اإلنـسان    مراعاةوأولت املفوضية اهتماماً متزايداً لدعم اجلهود املبذولة لتعميم           -٤٠

الوطنية، ال سيما يف سياق االستراتيجيات القطرية للحد من الفقـر واألهـداف      يف السياسات   
وبناء . ٢٠٠٥ لأللفية على الصعيد الوطين، وفقاً اللتزام الدول األعضاء يف مؤمتر قمة عام              اإلمنائية

على طلب احلكومات، دعمت املفوضية اجلهود الرائدة على الصعيد القطري يف هـاييت وليبرييـا    
  .ىل تعزيز منظورات حقوق اإلنسان يف العملية الوطنية للتخطيط والرصد اإلمنائينيالرامية إ

  عمل وتعاون املفوضية السامية على الصعيدين القطري واإلقليمي - رابعاً  
يتمثل هنج املفوضية يف معاجلة شواغل حقوق اإلنسان يف احلوار البناء مـع مجيـع                 -٤١

 الشراكات داخل منظومة األمم املتحدة، وبشكل متزايد        النظراء الوطنيني املعنيني، وكذلك يف    
ولعمل املفوضية وتعاوهنا مع النظراء على الصعيد القطـري أوجـه           . مع املنظمات اإلقليمية  

اإلنـسان،  ملمثلي املفوضية املعنيني حبقـوق      يداين  املضور  احل من خالل    ومها جيريان متعددة،  
وضة السامية والدول األعضاء، بوسائل منـها       ودعم آليات حقوق اإلنسان، واحلوار بني املف      

اجتماعات ثنائية منتظمة، واالتصال العلين أو السري، والزيارات القطرية اليت جتريهـا            عقد  
  .املفوضة السامية، وبرامج التعاون التقين أو عمليات االستجابة السريعة



A/HRC/13/26 

15 GE.09-17602 

 بعثـة  ١٢: ية بعثة ميدان٥٦، كان لدى املفوضية ٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول   -٤٢
 عنصراً من عناصر حقوق اإلنسان يف       ١٥، و )٢( مكتباً على الصعيد القطري    ١١، و )١(إقليمية

 أفرقـة   ضمن مستشاراً يف جمال حقوق اإلنسان       ١٨، و )٣(ات السالم التابعة لألمم املتحدة    بعث
ـ          . )٤(األمم املتحدة القطرية   وق وُدشِّن مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمـال حق

 واملكتب اإلقليمي ٢٠٠٩مايو /اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية يف الدوحة يف أيار
، ُوقِّع اتفاق ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠٠٩أكتوبر  /ألوروبا يف بروكسل يف تشرين األول     

ويشكل جتديد اتفاقات املكاتب    . مع حكومة موريتانيا بشأن إنشاء مكتب قطري للمفوضية       
       عالمة مشجعة، وأود، يف هذا السياق، أن أشكر حكوميت أوغنـدا ونيبـال علـى               القائمة  

__________ 

؛ )يقيـا بريتوريـا، جنـوب أفر  (مكتب املفوضية اإلقليمي للجنوب األفريقي     : مشل احلضور امليداين ما يلي     )١(
؛ )داكـار (؛ ومكتب املفوضية اإلقليمي لغرب أفريقيا )أديس أبابا(ومكتب املفوضية اإلقليمي لشرق أفريقيا    

؛ ومكتـب   )ياونـدي (ومركز األمم املتحدة دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا            
؛ )سـوفا (قليمي للمحـيط اهلـادئ   ؛ ومكتب املفوضية اإل)بانكوك(املفوضية اإلقليمي جلنوب شرق آسيا  

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيـق يف جمـال         ؛ و )بريوت(ومكتب املفوضية اإلقليمي للشرق األوسط      
؛ ومكتـب املفوضـية اإلقليمـي ألوروبـا     )الدوحة( العربية حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة

؛ ومكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكـا      )شكيكبي(؛ ومكتب املفوضية اإلقليمي آلسيا الوسطى       )بروكسل(
 ).سانتياغو(فضالً عن مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا اجلنوبية ) مدينة بنما(الوسطى 

. تقع مكاتب املفوضية القطرية يف توغو وأوغندا وكمبوديا ونيبال وبوليفيا وكولومبيا وغواتيماال واملكسيك             )٢(
وقـد ُوقّـع اتفـاق يف       . ألرض الفلسطينية احملتلة وكوسـوفو    وباإلضافة إىل ذلك، للمفوضية حضور يف ا      

وسـيبدأ  .  بني املفوضة السامية وحكومة موريتانيا إلنشاء مكتب قطري يف موريتانيا          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٠هذا املكتب عمله خالل عام 

تكامـل يف   مكتـب األمـم املتحـدة امل      : دعمت املفوضية عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السالم التالية         )٣(
         مجهوريـة   (   ى                                                                    مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـط          ، و )بوروندي(ي  بوروند

تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا      ( بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد            ، و  )               أفريقيا الوسطى 
، )مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    (ة  بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطي       ، و )الوسطى

  ،  )         الـسودان  (  ر      دارفو  يف       املتحدة      واألمم        األفريقي      لالحتاد        املختلطة        العمليةو بعثة األمم املتحدة يف السودانو
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون             ، و )ليبرييا (ليبرييابعثة األمم املتحدة يف      و
ر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوا      ، و )الصومال(ملتحدة خلدمات املشاريع    ، ومكتب األمم ا   )سرياليون(
بعثـة األمـم        ، و  ) و    بيسا  -       غينيا (   و      بيسا  -                                                 مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا       و،  )كوت ديفوار (

 -تيمـور  (  ليشيت-بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور ، و)أفغانستان(ن املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستا 
بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف   ، و)العراق(ق بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العرا   ، و )ليشيت
 ).هاييت( هاييت

تشمل منطقـة الـبحريات     (بوروندي  : ُعّين مستشارو حقوق اإلنسان أو واصلوا عملهم يف البلدان التالية          )٤(
وبـابوا غينيـا    ) ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣١حىت  (يا ورواندا؛ وإندونيسيا    وغينيا والنيجر وكين  ) الكربى

اجلديدة وسري النكا؛ وإكوادور ونيكاراغوا؛ وألبانيا ومجهورية مولـدوفا واالحتـاد الروسـي وصـربيا               
ويشمل هـذا   . وطاجيكستان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ) تشمل جنوب القوقاز  (وجورجيا  
   ).           غرب أفريقيا   (                             مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيااً مستشاراً حلقوق اإلنسان ضمن العدد أيض
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وما زال إنشاء مكتب إقليمي     . اه من ثقة وتعاون مستمرين من خالل جتديد اتفاقيهما        تما أبدي 
  .للمفوضية يف مشال أفريقيا قيد املناقشة

  على ات املفوضية ، عرفت قدر  ٢٠٠٦ومنذ إنشاء وحدة لالستجابة السريعة يف عام          -٤٣
. لعمل فوراً على أرض الواقع يف مواجهة حاالت حقوق اإلنسان املتدهورة تعزيزاً مـستمراً             ا

وواصلت املفوضية تقدمي الدعم إىل البعثات القصرية األجل وجلان التحقيق اليت هتـدف إىل              
نـسان  إسداء املشورة التقنية مباشرة بعد األزمات، وكذلك لتنفيذ قرارات جملس حقوق اإل           

الستجابة السريعة، موظفـاً لـشؤون      على ا وأوفدت املفوضية، من خالل قدراهتا      . ومقرراته
حقوق اإلنسان إىل هندوراس ملساعدة فريق األمم املتحدة القطري على االستجابة لألزمـة             
السياسية؛ وموظفني لشؤون حقوق اإلنسان إىل مدغشقر يف سياق األزمة السياسية، وفريقاً            

ربعة موظفني لشؤون حقوق اإلنسان إىل غابون لرصد حالة حقوق اإلنسان خالل مؤلفاً من أ
 يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨وعلى إثر العنف الذي حدث يف       . فترة االنتخابات الرئاسية  

 وقعتلتحقيق يف األحداث اليت      ل اليت أنشأها األمني العام   لجنة  الكوناكري، دعمت املفوضية    
  .يف غينيا

ية أيضاً الدعم التنفيذي والتقين، بوسائل منها تعيني أمانـة، إىل بعثـة             وقدمت املفوض   -٤٤
 ٣األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة اليت أنشأها رئيس جملس حقوق اإلنـسان يف                

للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون            "٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 يف قطاع   ي وقت يف سياق العمليات العسكرية     تكون قد ارُتكبت يف أ    اإلنساين الدويل اليت رمبا     

 قبل  ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧غزة أثناء الفترة من     
    وقُدم التقرير النهائي للبعثة إىل جملس حقـوق اإلنـسان          . )٥("العمليات أو أثناءها أو بعدها    

   .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩يف 
ولتعزيز نظم احلماية الوطنية، واصلت املفوضية دعمها إلنشاء وتعزيز املؤسـسات             -٤٥

الوطنية حلقوق اإلنسان، وذلك، بشكل متزايد، من خالل إشراك املكاتب امليدانية حلقـوق             
 املشورة للدول األعضاء اليت     إسداء املفوضية   واصلتو. مم املتحدة القطرية  اإلنسان وأفرقة األ  

 ومسؤولياهتا وفقـاً    أدائها لعملها أن إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و      تلتمسها بش 
املؤسسات ملبادئ باريس، وسعت إىل تعزيـز       هذه  وعززت املفوضية امتثال    . للمعايري الدولية 

 قضايا احلماية األساسية مثل التمييز والتعذيب واالنتهاكات املرتكبـة يف           قدراهتا على معاجلة  
وبالتعاون مع شركاء   .  عموماً إىل تعزيز إقامة العدل وسيادة القانون       ما سعت  ك سياق اهلجرة، 

، ساعدت املفوضـية يف     الوطنية حلقوق اإلنسان   األمم املتحدة والشبكات اإلقليمية للمؤسسات    
وقُدِّم دعـم متواصـل     . على الصعيد العاملي  من هذه املؤسسات     مؤسسة   ٤٣إنشاء أو تعزيز    

__________ 

    عنـد اختتـام دورتـه      ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٢ جمللس حقوق اإلنسان املتخذ يف       ٩/١-دإالقرار   )٥(
 .االستثنائية التاسعة
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للجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات         بأعمال السكرتارية إىل ا   
 ٦٤،  ٢٠٠٩ديسمرب  /الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت استعرضت واعتمدت، حبلول كانون األول        

  .، أي أهنا ممتثلة متاماً ملبادئ باريس"املركز ألف"مؤسسة حاصلة على 
ات اإلقليمية يف أفريقيا، ومنطقة آسيا واحمليط        املفوضية تعمق تعاوهنا مع املنظم     وظلت  -٤٦

ونظمت املفوضية ثالث مشاورات إقليمية بشأن تقوية التعاون        . اهلادئ، وأوروبا، واألمريكيتني  
التعاون مع االحتـاد األفريقـي،      ببني اآلليات اإلقليمية والدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         

 وستكفل هذه املشاورات ختطيطاً كافياً حللقة العمل        .ومنظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبا    
، وفقاً ملا دعا ٢٠١٠مايو /الدولية املعنية باآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان املقرر عقدها يف أيار       

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١، املتخذ يف ١٢/١٥إليه قرار اجمللس 
مم املتحدة فيما يتعلق ببعثات      يعكس العملية اجلارية إلصالح منظومة األ      على حنو و  -٤٧

السالم، واصلت املفوضية تركيزها على إدماج حقوق اإلنسان يف بعثات الـسالم وظلـت              
تعمل بتعاون وثيق مع إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة الدعم             

 عناصر حقـوق     املوارد البشرية إىل   دعم الدعم املوضوعي و   مي املفوضية تقد  واصلتو. امليداين
 لعناصر حقوق اإلنسان ودعم إصدار املوضوعياإلنسان يف بعثات السالم، مبا يف ذلك الدعم        

  . بعثات السالم للتقارير العامة عن حقوق اإلنسان
       وواصلت املفوضية مشاركتها يف اآلليات اإلنسانية املـشتركة بـني الوكـاالت،             -٤٨

 الوكاالت وأفرقتها الفرعية، والفريق العامـل العـاملي       وال سيما اللجنة الدائمة املشتركة بني     
وأعطت املفوضية األولوية لدورها التنفيذي يف السياقات اإلنسانية،        . املعين مبجموعة احلماية  

أحياناً مـن    و -إلنسان من املشاركة بشكل كامل      خاصة يف متكني البعثات امليدانية حلقوق ا      
وتؤدي املفوضية حالياً دوراً ريادياً يف تنسيق       . عاونية يف اجلهود الت   -االضطالع بدور قيادي    

 ليـشيت   -احلماية يف األرض الفلسطينية احملتلة وأفغانستان وبوروندي وتشاد وتيمور          أنشطة  
وكان من دواعـي سـرور      . وقريغيزستان ونيبال وهاييت  ) إقليمي(وساموا والعراق وفيجي    

سيا يف إنشاء جلنة رابطة أمم جنوب شرق     رابطة أمم جنوب شرق آ     أن تساعد املفوضية أيضاً   
، ٢٠٠٩أكتوبر  /آسيا احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اليت أُطلقت يف تشرين األول          

  .وهي أول هيئة إقليمية من نوعها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  اخلطوات املتخذة حنو التنفيذ :مؤمتر استعراض نتائج ديربان ومتابعته  -خامساً  
  / نيـسان  ٢٤ إىل   ٢٠مـن   يف الفترة   ُعقد مؤمتر استعراض نتائج ديربان يف جنيف          -٤٩

ومتثل أحد اإلجنازات املهمة للمؤمتر يف      .  واعُتمدت وثيقته اخلتامية بتوافق اآلراء     ٢٠٠٩أبريل  
اعتماد هنج قائم علـى  بو. أنه متخض عن التزام الدول جمدداً جبدول أعمال مكافحة العنصرية 

ضع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف صميم اجلهـود             احلقوق ي 
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الدولية ملكافحة العنصرية، حتث الوثيقة اخلتامية الدول األعضاء على فعل املزيد على الصعيد             
  .الوطين، وال سيما وضع خطط عمل وطنية بشأن العنصرية والتعصب

، )A/CONF.211/PC.4/5(استعراض نتائج ديربان    ، يف تقريري إىل مؤمتر      تناولُتوقد    -٥٠
 بطريقة نقدية مواطن القوة والضعف يف برنامج        مُتالتحديات املعاصرة ملكافحة العنصرية وقيَّ    

تابعـة  املعنيـة مب  املفوضية ملكافحة التمييز، وكذلك اآلليات احلكومية الدولية وآليات اخلرباء          
الدول على جتاوز االختالفات يف كبح حرية التعبري        وقُدِّمت اقتراحات ملساعدة    . نتائج ديربان 

ة العنـصرية   كافححلماية األفراد واجلماعات من خطاب الكراهية، كما قُدمت رؤية لدفع م          
 أنه بينما أُحرز بعض التقدم منذ اعتمـاد إعـالن           والحظُت. والتمييز والتعصب إىل األمام   

وتـشمل  . املساواة وعدم التمييز  وبرنامج عمل ديربان، فقد ظهرت حتديات جديدة ملبدأي         
األزمة االقتصادية واملالية وأثرمها اهلائل على      مع   األزمة الغذائية العاملية     القيهذه التحديات ت  

 خطاب الكراهية ضد األقليات العرقية واإلثنيـة والدينيـة؛          ةتزايد حدّ أكثر الفئات ضعفاً؛ و   
 ضد املهاجرين؛ واالستغالل السياسي     واملوجهة بكره األجانب     املتسمة ةطرفوردود الفعل املت  

  .لالختالفات احلقيقية واملتصورة؛ وبعض تدابري مكافحة اإلرهاب
 حدثاً جانبياً، منها ثالثة أحـداث       ٤٤ومبوازاة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، ُنظم         -٥١

وأسهمت هـذه األحـداث     . كانت مبادرات لكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة      متثلت يف   
  . مناقشة طرائق مكافحة العنصرية وسُتجمع يف أحد منشورات املفوضيةبرية يفدرجة كب

 فرقة عمل داخلية مهمتها األساسـية       وعقب مؤمتر استعراض نتائج ديربان، أنشأتُ       -٥٢
هي أن تسدي يل املشورة بشأن أفضل استراتيجية لتنفيذ توصيات كل من إعالن وبرنـامج               

: وأوصت فرقة العمل بتكثيف التركيز على ما يلي       . ذاً فعاالً عمل ديربان والوثيقة اخلتامية تنفي    
؛ ووضـع   للمفوضـية دعم آليات ما بعد ديربان؛ وإنشاء قاعدة بيانات وأدوات سياساتية           

برنامج لبناء القدرات يركز على مجلة من القضايا، من بينها دعم الدول األعضاء، بناء على               
 حشد ملكافحة التمييز؛ وتوعية اجلمهور و     طلبها، لوضع تشريعات وخطط عمل وطنية كافية      

إلعالن وبرنامج عمل ديربان تنفيذ وستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية إذا أُريد      . األنصار
  .والوثيقة اخلتامية تنفيذاً كامالً

وعقب املؤمتر، اضطلعت املفوضية بعدد من األنشطة الرامية إىل تنفيـذ توصـيات               -٥٣
 الفريق العامل احلكومي الدويل واللجنـة املخصـصة         دوراتر إىل   وقُدِّم دعم مستم  . ديربان

وُعقدت أيضاً حلقات دراسية يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية وأمريكـا          . لوضع معايري تكميلية  
الالتينية لتدريب أصحاب املصلحة بشان استراتيجيات وضع خطط عمل وطنيـة وتعزيـز             

  . اجليدةاملمارسات
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  وق اإلنساندعم معاهدات حق  -سادساً  
.  نتائجها تزايد تأثري أصبحت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان فعالة بشكل متزايد، مع            -٥٤

نشاء هيئة معاهدة عاشرة مبوجب االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن            اً إ وأصبح وشيك 
 الربوتوكـول االختيـاري   باب التوقيع على    ، فُتح   ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول . االختفاء القسري 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد وقعت على هذا الصك أكثر           الدويل  للعهد  
، اجتمع فريق عامل حكـومي دويل مفتـوح         ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  .  دولة ٣٠من  

العضوية الستكشاف إمكانية وضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجـل تـوفري    
  .لبالغات مكمل إلجراء تقدمي التقارير مبوجب االتفاقيةإجراء لتقدمي ا

ملفوضية من عـدة    أمام ا  منو نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان حتديات         يطرحو  -٥٥
نواحٍ، من بينها إدارة حجم عمل هيئات املعاهدات والدول األطراف، وفيما يتعلق باتـساق              

دعم أفـضل لعمـل هيئـات       تقدمي   وستزيد املفوضية مواءمة طرائق عملها لكفالة     . النظام
غري أنه ستكون هناك حاجة إىل موارد بشرية ومالية إضافية ملعاجلة هذا احلجـم              . املعاهدات

املتزايد من العمل وإين أشجع الدول األعضاء على النظر يف تقدمي دعم منتظم للميزانيـة يف                
ل إجنازاهتا اعتمـاد    واستمرت هيئات املعاهدات يف مواءمة طرائق عملها، وتشم       . هذا الصدد 

وثيقة أساسية مشتركة ومبادئ توجيهيـة      فيما يتصل بإعداد    مبادئ توجيهية لتقدمي التقارير     
مواءمة ومنقحة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة؛ وتعميم النهوج املتبعة ملعاجلـة مـسالة              

. ت التقنيـة  ؛ وتوحيد املصطلحا  "قوائم املسائل "التحفظات؛ وإصدار مجيع هيئات املعاهدات      
وأوصى االجتماع املشترك بـني     . وقد كان لالجتماعات املشتركة بني اللجان أمهية حمورية       

، بأن جيتمع سنوياً بعدد     ٢٠٠٩ديسمرب  /اللجان، يف اجتماعه العاشر املعقود يف كانون األول       
ري منخفض من األعضاء، مع القيام يف الوقت نفسه بإنشاء أفرقة عاملة مواضيعية مؤلفة من خب

موجهة واهتمام مشترك   تكون موضع   واحد لكل هيئة معاهدة من أجل مناقشة مسائل حمددة          
 حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة،       أمام جملس ويف بيانات حديثة    . إىل مواءمة طرائق العمل   

 مجيع أصحاب املصلحة إىل إعداد اقتراحات من شأهنا أن تسفر عن نظـام هليئـات                دعوُت
خـرباء هيئـات    و. وتنسيقاً وفعالية اتساقاً  ن يكون أكثر عقالنية و    معاهدات حقوق اإلنسا  

 هذه االقتراحات، اليت ينبغي أن حتقق التوازن الـالزم بـني            هم األقدر على تقدمي    املعاهدات
  .خصوصية املهام واتساق النتائج

  ٢٠١١-٢٠١٠خطة اإلدارة االستراتيجية للمفوضة السامية للفترة   - سابعاً  
، أُطلقت خطة اإلدارة االستراتيجية الثالثة للمفوضية،       ٢٠١٠يناير  /لثاينيف كانون ا   -٥٦

وتقـوم   .٢٠١١-٢٠١٠ التنفيذية لفترة السنتني     ةإلجنازات املتوقعة واالستراتيجي  اليت حتدد ا  
وحيـدد اإلطـار    .ألمني العام الذي وضعه ا   من اإلطار االستراتيجي     ١٩اخلطة على الربنامج    
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ضه اجلمعية العامة وتقره كل سـنتني، األهـداف واألولويـات           االستراتيجي، الذي تستعر  
االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املهـام املنوطـة                

 تنطـوي وتكميالً هلذا النهج،     .امليزانية العادية من  لموارد  لباملفوضية، وتشكل أساس طلبها     
 ختطيط وتنفيذ وتقييم متزامنة، مـزودة املفوضـية         عملياتعلى  خطة اإلدارة االستراتيجية    

يف  و.باخلطة التنفيذية املفصلة واألداة اإلدارية الالزمة لترمجة اإلطار االستراتيجي إىل أعمـال           
، قدمت املفوضية إحاطات إىل الـدول       ٢٠٠٩ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /تشرين الثاين 

  ملدين، عـن خطـة اإلدارة االسـتراتيجية      اجملتمع ا  ، ومنظمات األعضاء يف جنيف ونيويورك   
  .٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
 أولويات موضـوعية يف      العمليات، حتدد اخلطة ست    نا على وسعياً إىل زيادة تركيز    -٥٧

 :هذه األولويات هي كما يلي و.جمال حقوق اإلنسان تشمل العمل املنجز يف املقر ويف امليدان  
ري، والتمييز على أساس اجلنس وضد أشـخاص         التمييز العنص  وخباصةمكافحة التمييز،   ) أ(

متابعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحة أوجه عدم        ) ب(آخرين مهمشني؛   
كفالـة  ) ج( من مجلتها األزمات االقتصادية والغذائية واملناخية؛        سياقاتاملساواة والفقر يف    

 وتعزيز املساءلة،   ،الت من العقاب  مكافحة اإلف ) د(إعمال حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة؛       
محاية حقوق اإلنسان يف حـاالت الرتاعـات        ) ه(نون، واجملتمعات الدميقراطية؛    وسيادة القا 

تعزيز اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان والتطوير التدرجيي       ) و(املسلحة والعنف وانعدام األمن؛     
لة فيما يتعلق بكل من هذه       استراتيجيات مفص  تضعوقد وُ  .للقانون الدويل حلقوق اإلنسان   

األولويات، مع مراعاة خربة املفوضية وجتربتها وقدرهتا على إضافة قيمة إىل عمل منظومـة              
  .األمم املتحدة ككل

  خامتة  - ثامناً  
، استفادت املفوضية من النمو والتوطيد اللـذين عرفتـهما          ٢٠٠٩خالل عام    -٥٨

  يعمالنالستعراض الدوري الشامل جملس حقوق اإلنسان واكونومع  .السنوات السابقة 
وجود نظام دينامي لدعم اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهـدات         يف ظل   بشكل كامل، و  

 ذات نوعية عالية بشأن املـسائل املوضـوعية،          داخلية حقوق اإلنسان، وتوافر خربات   
  . تثري اإلعجاباملفوضية أكثر قوة، فإن إجنازات حضور ميداينووجود 

ة معاهدات دولية جديدة يف جمال حقوق اإلنسان حيز النفاذ،           دخول عد  وبسبب -٥٩
 التطورات اإلضـافية يف نظـام       فضالً عن  أسفر عن إنشاء هيئات معاهدات جديدة،        مما

ومن املهم أن نعزز نظام هيئـات        .إعادة تنظيم عملنا  كان ال بد من     اإلجراءات اخلاصة،   
 مجيع أصحاب املـصلحة علـى       مواءمة طرائق عملها وُيشجع   عملية  املعاهدات بتعجيل   

يف الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إىل مزيد من القـدرات         و .التفكري يف هذا املوضوع   
تكفل املفوضية إمكانية دعم واليات اإلجـراءات اخلاصـة         كي  وموارد امليزانية العادية ل   
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سلباً اجلديدة والتنفيذ الفعال لألنشطة اإلضافية اليت صدر هبا تكليف، دون أن يؤثر ذلك              
، أعـدت   ٢٠٠٩ويف عـام     .على جماالت عمل اخلرباء األخرى اليت صدر هبا تكليـف         

جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة،     املقدمة إىل   املفوضية عدداً كبرياً جداً من التقارير       
وُتبـذل يف   .خدمات املؤمترات يف األمم املتحدةاملفوضية وعلى    على   أعباًء كبرية مما ألقى   

كفالة وجود دعـم كـاٍف      ل املطلوبة من املفوضية و    تقارير جهود لترشيد ال   الوقت احلايل 
  .لعمل الفعال آللية حقوق اإلنساناضمان من أجل ألمم املتحدة العامة لألمانة ل

تركز اهتمامها على دعـم آليـات       س،  ٢٠١٠إذ تتطلع إىل عام     ،  املفوضيةإن  و  -٦٠
 املفوضية تستفيد   تظلوس .اض عمله حقوق اإلنسان، وال سيما اجمللس عندما تبدأ استعر       

لدول األعضاء، لصاحل ا امليداين يف وضع أدوات بناء القدرات وتنفيذها من وجودهاكثرياً 
وسـأعطي   .وكيانات األمم املتحدة، واجملتمع املدين، وغري ذلك من أصحاب املـصلحة          

ءات  واإلجـرا ،األولوية لتعزيز وتنسيق متابعة توصيات االستعراض الـدوري الـشامل        
ونظراً لنطاق   .االتساق والتنسيق لتحقيق املزيد من    اخلاصة وهيئات املعاهدات، وكذلك     

التمييز على الصعيد العاملي، وال سيما ضد النساء، ستواصل املفوضـية تعزيـز عملـها          
تابعة توصيات مؤمتر استعراض نتائج ديربان      ملكون  يوس .لقضاء على مجيع أشكال التمييز    ل

وستراعي مجيع أعمال املفوضية أثر األزمـات الغذائيـة          . هذا الصدد   يف أمهيةوتنفيذها  
العـاملي  حترام  الواالقتصادية واملالية، وسُتوجَّه حنو وضع استراتيجيات لكفالة استمرار ا        

     وسـتوفر األولويـات املواضـيعية الـست         .قوق اإلنسان يف مواجهة هذه األزمات     حل
جلهود اليت تبذهلا املفوضية يف هذه اجملـاالت         سياقاً سُتعزز فيه ا    ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

يف عب يف مقر املفوضية، و    املهمة وتسمح هلا بربط جهود املوظفني العاملني يف خمتلف الشُّ         
  .امليدان مبزيد من الفعاليةيف نيويورك، و

       


