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  مقدمة  -أوالً   

مني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان وفيما بعد إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً قدَّم األ  -1
سنوياً عن التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، عرض فيه مناقشات جملس أمناء صندوق 

وطلب اجمللس يف مقـرره  . األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان
ام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشـطتهما  إىل األمني الع 2/102

وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات 
ويركِّز على عمل جملـس   )1(وعليه، ُيقدَّم هذا التقرير كتحديث للتقرير السابق. ذات الصلة

  .2009عام أمناء صندوق التربعات يف 

جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميدان   -ثانياً   
  حقوق اإلنسان

يعني األمني العام أعضاء جملس األمناء لتقدمي املشورة إىل املفوضـية السـامية     -2
. حلقوق اإلنسان بشأن تبسيط أساليب عمل وإجراءات برنامج التعاون التقين وترشيدها

، الرئيس؛ ومونيكـا بنتـو   )كندا( شاباسوليامز : جملس األمناء احلاليون هم وأعضاء
؛ وسـوزار  )موريتانيـا (مبايي ؛ وفاطمة )سري النكا(؛ وديبيكا اوداغاما )األرجنتني(

يف عـام  السيدة مبايي والسـيد سـوباري    امعني األمني الع وقد). جورجيا(سوباري 
والسيد فياشيسالف بامخني ) غانا(يس ه - ماري شينريي  بعد أن أهنت السيدة 2009

  .واليتيهما بنجاح) االحتاد الروسي(

عن االسـتعراض   فتخلى اجمللس جملس األمناء يف السنوات األخرية،قد تطور عمل و  -3
لفرادى املشاريع وتوجه إىل إسداء املشورة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن  املفصل

على مسـتوى  بشأن التعاون التقين يد رؤية واستراتيجية شاملتني توجيه السياسة العامة، وحتد
 ،السـامية الذي شهده دور جملس األمناء بتقدير املفوضية  غريوحيظى الت. الربنامج بشكل عام

بعد اإلصـالحات األخـرية    خاصةتستفيد إىل حد كبري من خربته وحكمة أعضائه، ووهي 
  .ا يف ذلك املشاركة القطرية املعّززةداخل األمم املتحدة واملفوضية السامية، مب

وقـد ُعقـدت دورتـه    . ويعقد جملس األمناء اجتماعاته مرتني يف السنة يف جنيف  -4
ودورته احلادية والثالثون يف الفترة  2009أبريل /نيسان 23و 20الثالثون يف الفترة ما بني 

جملس األمناء يف ويف هاتني الدورتني، نظر .  2009أكتوبر /تشرين األول 30و 27مابني 
خمتلف عناصر برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتعلق بالتعاون التقين املمّول من صندوق 

__________ 

)1( A/HRC/10/57 and Corr.1. 
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اجملـاالت املواضـيعية ذات   التربعات، وتلقى آخر املعلومات اإلقليمية وعروضاً بشأن وضع 
  .2011-2010خطة املفوضية السامية لإلدارة االستراتيجية للفترة األولوية لتنفيذ 

 أعربت عن يتال ،وشارك جملس األمناء يف حوارات تفاعلية مع نائبة املفوضة السامية  -5
توجيههم عمل صـندوق  السامية ألعضاء جملس األمناء ل امتناهنا الشخصي وامتنان املفوضة

  .املعينني حديثاً السيد سوباري والسيدة مباييالتربعات ورحبت ترحيباً حاراً بالعضويني 

مرحلـة حامسـة يف    يعايشوننائبة املفوضة السامية إن أعضاء جملس األمناء وقالت   -6
إىل  تفضـي دورة ختطيط عمل املفوضية وأضافت أهنا واثقة من أن مشاركة جملس األمنـاء  

اخلارجيون يف حتليل  اخلرباءبالدور اهلام الذي يضطلع به ونوهت  ،توجيه مثمر للسياسة العامة
  . األمناء تقديره وارتياحه ألنشطة التعاون التقين للمفوضية جملس دىوأب. تطور املفوضية

  الوضع املايل لصندوق التربعات  -ثالثاً   

قّدم قسم املالية وامليزانية وقسم املاحنني والعالقات اخلارجية يف املفوضية إىل جملـس    -7
ن التقين يف لصندوق التربعات للتعاو والوضع املايلوضع املاحنني  معلومات حمدثة عناألمناء 

                 . يف نظـام التمويـل العـام   وسـري عملـه    2009عـام  يف ميدان حقـوق اإلنسـان   
         ، بلغ إمجـايل اإليـرادات املقـدرة لصـندوق التربعـات     2009سبتمرب /أيلول 30ويف 

وقد . وهو مقدار ميثل زيادة مشجعةاملتحدة، من دوالرات الواليات دوالراً  19 800 317
بيان اإليرادات والنفقـات املقـدَّرة   : ت الوثائق التالية املرفقة هبذا التقرير إىل جملس األمناءقُدم

كـانون   1لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان للفترة املمتـدة بـني   
؛ وقائمة ماحني صندوق التربعـات؛ وشـكل  2009سبتمرب /أيلول 30و 2008يناير /الثاين

رادات صندوق التربعات مقابل املوارد األخرى للمفوضية اخلارجة عن امليزانية للفتـرة  بياين إلي
؛ وشكل بياين لنفقات صندوق التربعات مقابل املوارد األخرى للمفوضـية  2009- 2000

       2009- 2008؛ وحالـة نفقـات الفتـرة    2009- 2000اخلارجة عن امليزانية للفتـرة  
  . حسب البلدان

مصـدراً   يشكلصندوق التربعات يتمتع بوضع جيد و لكونلس األمناء جم قد ُسرَّو  -8
ورغم . مهماً جداً للدعم املايل ألنشطة التعاون التقين لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

. األزمة االقتصادية، حافظت الدول األعضاء واملسامهون اآلخرون على مستوى مسـامهتهم 
اهلبات إىل الصندوق، كما  اليت تقدمكره جلميع اجلهات وش امتنانهوأعرب جملس األمناء عن 

على ثقتها يف عمل جملـس   والذي يدل، تقدمهلدعم الذي لشكر املفوضية والدول األعضاء 
وأكد جملس األمناء مرة أخرى أمهية احلصول على أموال من جمموعة واسـعة مـن   . األمناء

لصندوق، وأمهية تشجيع املسامهات الضئيلة اجلهات املاحنة، مبن فيها البلدان اليت تستفيد من ا
  . اليت ُتعد إشارة مهمة إىل الرغبة يف تقدمي الدعم
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اليت وضـعتها املفوضـة    املستمرةوأعاد جملس األمناء تأكيد دعمه للسياسة العامة   -9
األفرقـة القطريـة   السامية لكي ميول الصندوق مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار 

واملكاتـب   عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسـالم م املتحدة، والتابعة لألم
القيمـة  بـّين  و. املكاتب القائمة بذاهتا اليت توجد هبا عناصر معنية بالتعاون الـتقين /القطرية

   . اإلمجالية للتمويل غري املخصص ألغراض معينة بالنسبة للمفوضية السامية

ـ   -رابعاً    خطـة اإلدارة االسـتراتيجية   : وق اإلنسـان املفوضة السامية حلق
)2010-2011( 

استجّد خبصوص خطة اإلدارة االستراتيجية للمفوضـة  علماً مبا جملس األمناء  أحيط  -10
والسياسات العامة واإلطار التنفيذي والتوجهات الربناجمية،  2011-2010السامية للفترة 

. على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي مبا يف ذلك عملية تنفيذ نظام املفوضية لرصد األداء
وأُطِلع جملس األمناء على التحديات الرئيسية واإلجنازات املتوقعة اليت حددهتا خطـة اإلدارة  

  .االستراتيجية اليت تشمل أدوات التخطيط ومؤشرات اإلجناز وعملية اإلدارة

ووضـع األولويـات    وأُحيط جملس األمناء علماً بأن ختطيط اإلدارة االسـتراتيجية   -11
هنج التخطيط املنطلـق مـن   ، ألول مرة يستخدم فيه،يستوجبان عمالً تشاورياً وتشاركياً 

بالنسبة للمفوضية السامية نظـرا إىل  امليدانية جرى التشديد على أمهية الشراكات و. القاعدة
  .أهنا متكن البعثات امليدانية من االضطالع باألنشطة مبوارد مالية حمدودة

نطوت هذه العملية على تنظيم حلقات العمل مع املوظفني من أجل تقدمي مزيـد  وا  -12
علـى نطـاق املفوضـية واملؤشـرات     من التوجيه بشأن كيفية وضع اإلجنازات املتوقعـة  

ستراتيجيات املواضيعية اليت قُدمت إىل فريق اإلدارة العليا للمفوضية السامية مـن أجـل   واال
  .ا إىل املفوضة السامية من أجل املوافقة عليهااستعراضها وتقدمي توصيات بشأهن

حقـوق   محاية: "وكانت األولويات املواضيعية اليت حظيت باملوافقة كما يلي  -13
القائم على أساس العرق التمييز التمييز، وال سيما  مناهضة"؛ "اإلنسان يف إطار اهلجرة
احلقـوق  إلعمـال   السـعي "؛ "ضد اجلماعات املهمَّشةالتمييز أو اجلنس أو الدين، و

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحة عدم املساواة والفقر، مبا يف ذلك يف سـياق  
يف حـاالت الـرتاع    محاية حقوق اإلنسان"؛ "األزمات االقتصادية والغذائية واملناخية

مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة وسيادة "؛ "وانعدام األمن املسلح والعنف
تدعيم اآلليات الدولية حلقوق اإلنسـان والتطـوير   "؛ "نون، واجملتمعات الدميقراطيةالقا

  ".التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

وبالنظر إىل الطبيعة املعقدة والصعبة لعملية وضع األولويات واإلقرار بقدرهتا الكـبرية    -14
جملس األمناء إىل أن املفوضية السامية على حتسني أنشطة املفوضية يف جمال التعاون التقين، أشار 
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وجرى التأكيد . حافظتها وامليزانية اليت ميكنها أن تعتمد عليهما يف اعتبارهاحتتاج إىل أن تضع 
منظومـة األمـم    داخـل ، أي امليدانعلى أمهية الشراكات بالنسبة للمفوضية السامية يف هذا 

  .ع باألنشطة مبوارد مالية حمدودةاملتحدة، ألهنا متكن البعثات امليدانية من االضطال

على نطاق املفوضية أيضاً باإلجنازات األحد عشر املتوقعة أُحيط جملس األمناء علماً و  -15
ركز على ضمان الكفاءة يف إدارة عمليات املفوضية تاليت  )2(2011-2010لفترة السنتني 

 .)3(ةالعام اجلمعيةية إىل متاشياً مع توصيات التقرير الذي قدمه مكتب خدمات الرقابة الداخل
وتلقى جملس األمناء أيضاً عرضاً عن العملية املفصلة اليت قامت هبا املفوضية السامية من أجل 
وضع األولويات املواضيعية الست على املستوى القطري واإلقليمي والعـاملي، وأشـار إىل   

أنشطة املفوضـية يف جمـال    الطبيعة املعقدة والصعبة للعملية وأقّر بقدرهتا الكبرية على حتسني
  .التعاون التقين

 محايـة "وحصل جملس األمناء على معلومات عن االستراتيجية املواضيعية بشـأن    -16
كيفية يف  تمثلوالحظ أن التحدي الذي يشكله املوضوع سي" حقوق اإلنسان يف إطار اهلجرة

ختلفة اليت تؤديها كل من أخذ ُبعد حقوق اإلنسان بعني االعتبار يف جمال اهلجرة واألدوار امل
للمفوضية السـامية ودور   النسبيةامليزة جملس األمناء  برزوأ. البلدان املتقدمة والبلدان النامية

الدعوة الذي تضطلع به يف التعامل مباشرة مع قضايا حقوق اإلنسان يف إطار اهلجرة مقارنة 
  .باملنظمات األخرى اليت تعمل يف جمال اهلجرة

 مناهضـة "األمناء على معلومات عن االستراتيجية املواضيعية بشـأن   وأُطلع جملس  -17
ضـد   والتمييـز  التمييز، وال سيما التمييز القائم على أساس العرق أو اجلـنس أو الـدين،  

توجهاً عاملياً لعمل املفوضية وتسمح بذلك مبشـاركة مجيـع    توفر، اليت "اجلماعات املهمَّشة
ألشخاص اليت ينطبق عليها تعريف اجلماعات املهمَّشة كما وُحددت فئات ا. البعثات امليدانية

وأشار جملس األمناء إىل التحدي الذي يشـكله  . ُوضعت النتائج املتوقعة ومؤشرات اإلجناز
وال سيما القطـاع   -أمهية إشراك مجيع أصحاب املصلحة  مؤكداً على ،تنفيذ االستراتيجية

  .يف إصالح التشريعات -اخلاص 

األمناء معلومات عن العناصر الرئيسية يف عملية وضع االسـتراتيجية   وتلقى جملس  -18
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحة عـدم  السعي إىل إعمال "املواضيعية بشأن 

وتصميم هـذه  " املساواة والفقر، مبا يف ذلك يف سياق األزمات االقتصادية والغذائية واملناخية
بالفقر فحسب، بل طيفاً واسعاً من  صلةحقوق اإلنسان املتمعه ال تشمل  على حنواالستراتيجية 

يف تنفيـذ  السامية املفوضية  تواجههاقد وبالنظر إىل الصعوبة اليت . أيضاً قضايا حقوق اإلنسان

__________ 

اإلجنازات األحد عشر املتوقعة بتوجيه من قسم السياسة والتخطـيط والرصـد    حددت فرق عامل صغرية )2(
 .2009يوليه /متوز 15ييم التابع للمفوضية يف حلقة عمل عقدت يف والتق

)3( A/64/203. 
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املوضوع العام، أوصى جملس األمناء بأن تضطلع املفوضية بالدور الريادي يف وضع املعايري الدنيا 
  .مجيع الدول يف إعمال حقوق اإلنسان تطبقهااليت ينبغي أن الواضحة  جيهيةاملبادئ التوو

املفوضية لتعزيز قدراهتا  تقوم بهوقُدمت كذلك جمللس األمناء إحاطة عن العمل الذي   -19
العمل ذات األولوية،  تيف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك جماال

ووضـع   ،اصة، ووضع املعايري، والبحـث اخل ققت من خالل اإلجراءاتاليت حتواإلجنازات 
، واحللقات التدريبية، األقراص املدجمةاملفاهيم، إضافة إىل وضع أدوات مثل حلقات العمل، و

قامت به وشجعها وهّنأ جملس األمناء املفوضية على العمل الذي . والتقارير، وبعثات التقييم
  . والدعوة اتايل وضع السياسعلى بذل مزيد من اجلهود يف جم

املفوضية  تضطلع هباعملية التخطيط اليت علماً باملستجدات يف جملس األمناء  وأحيط  -20
محاية حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع "السامية من أجل وضع االستراتيجية املواضيعية بشأن 

قسم دعم  يضطلع هباأن االستراتيجية اليت ينبغي األعمال و" املسلح، والعنف، وانعدام األمن
أمهية الشراكات املتينة يف امليدان إىل جملس األمناء  وأشار. بعثات السالم واالستجابة السريعة

، مبا يف ذلك التنسيق تضطلع به املفوضيةمستجدات العمل اإلنساين الذي  أُطلع علىبعد أن 
اجمللـس  أُبلغ و .)4(لوكاالتما بني اجملموعات الذي تقوم به اللجنة الدائمة املشتركة ما بني ا

بشأن تعزيـز مشـاركة   ) 2009ديسمرب /كانون األول(العمل املزمع تنظيمها أيضاً حبلقة 
شاركة يف التخطيط اإلنساين والنفـاذ إىل مـوارد   زيادة املاملفوضية يف العمل اإلنساين عرب 

  .   هات املاحنةاجلبالتنسيق مع األفرقة القطرية لألمم املتحدة و ،لتمويل العمل اإلنساين

جملس األمناء على أحدث املعلومات عن عملية وضع األولويـة املواضـيعية    وأُطلع  -21
". مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة، وسيادة القانون، واجملتمع الدميقراطي"بشأن 

ت وأحيط علماً بأن مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة القانون سيظالن من أولويـا 
وستعمل املفوضية على تعزيز شروط املساءلة يف جمـال انتـهاك   . مجيعها ناطقاملفوضية يف امل

وأُبلغ جملس األمناء بتنظيم . مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة تتناول آليـات املسـاءل   فضلىمحلة إعالمية هبذا الشأن وإعداد دراسة بشأن املمارسات ال
وأشـار جملـس األمنـاء إىل    . املتاحة يف حالة انتهاك حقوق اإلنسان والدروس املستخلصة

  . الدورين املتكاملني للمفوضية واحملكمة اجلنائية الدولية يف مكافحة اإلفالت من العقاب

تـدعيم اآلليـات   "وتلقى جملس األمناء معلومات عن االستراتيجية املواضيعية بشأن   -22
، مبا يف ذلك الـدور  "اإلنسان والتطوير التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسانالدولية حلقوق 

اهلام الذي تضطلع به يف مجيع األولويات املواضيعية األخرى والتحديات اليت ُتطرح عند التركيز 
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات قانون حقوق اإلنسان وإجراءات متابعة توصيات  تطويرعلى 

كما أُخرب بالتحديات اليت ُتطرح عند وضع مؤشرات إجناز معقولـة وقابلـة   . نحقوق اإلنسا
__________ 

اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت هي آلية متويل التنسيق املشترك بني الوكاالت للمساعدة اإلنسـانية،   )4(
 .من األمم املتحدة وخارجهارئيسيني يعملون يف اجملال اإلنساين شركاء  وهي تضم
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وأقر جملس األمناء بأن . للقياس فيما يتعلق باإلجنازات املتوقعة ومواءمة أساليب العمل يف امليدان
 حيثما يـتم التطوير التدرجيي لقانون حقوق اإلنسان بدور ريادي يف  تضطلعاملفوضية السامية 
التقيـد  ببعض العناصر التقليدية يف ضـمان   االلتزامديدة، رغم أنه ال بد من وضع صكوك ج

  . اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنساناملتعلقة بتقدمي التقارير إىل شروط الب

  أنشـطة بنـاء  : التعاون التقين للمفوضية السامية حلقـوق اإلنسـان    - خامساً  
  القدرات واملؤسسات

برنـامج  لس األمناء بتحسن التعاون يف امليدان بني املفوضية السامية وأعضاء جم نوَّه  -23
علـى أن تعزيـز    شددواوالوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، و األمم املتحدة اإلمنائي

خطوة كبرية حنو حتقيق أهداف املفوضية  ميثلالروابط مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة 
  .وى امليداينالسامية على املست

  اأفريقيمنطقة   - ألف  

. اا استجد من معلومات عن حالة البعثات امليدانية يف منطقة أفريقيمبجملس األمناء  أُبلغ  - 24
وهلا صندوق التربعات، كما اطلـع علـى   ميواطلع على حالة البلدان واملشاريع واألنشطة اليت 

ت اإلقليمية وجماالت العمـل يف سـياق   االستراتيجيات، والشركاء، وقيود امليزانية، واألولويا
  .مجيع األولويات املواضيعية تقريباً سُتعاجل يف املنطقة األفريقية نوَّه بكونو. التعاون التقين

وأُطلع جملس األمناء على وضع عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمـم املتحـدة     -25
ى وضع مستشاري حقـوق  ، وليبرييا؛ وعلكوت ديفوار، وسرياليون، والسودانللسالم يف 
، وعلى وضع املكاتب القطريـة يف  النيجر، وكينيا، وغينيا، والصومال، ورواندااإلنسان يف 
وأقّر جملس األمناء بالتحديات القائمة يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية ورحب . أوغندا وتوغو

ة يف املنطقة وأكـد  لعدالة واملساءللآليات  وضعوأبرز أمهية العمل على . باإلجنازات احملرزة
على دور التنسيق الذي ينبغي أن يضطلع به مستشارو حقوق اإلنسان يف أفرقة األمم املتحدة 

قلقه إزاء بناء  نوأعرب جملس األمناء ع. القطرية، مبا يف ذلك تنسيق العالقات مع احلكومات
ـ اليت يطرحها كـل مـن   تحديات المن أجل التصدي جلميع  املنطقةالقدرات يف  رة، اهلج
عات، والعنف، وانعـدام  ااحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والرتإعمال والتمييز، و

  .األمن، وحماربة اإلفالت من العقاب

التعاون الناجح مع اآلليات اإلقليمية، وال سيما االحتـاد  علماً بجملس األمناء  حاطوأ  -26
بإنشاء الفرع األفريقي داخـل   أُبلغا كم. االقتصادية لدول غرب أفريقيا ماعةاجلاألفريقي و

شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين التابعة للمفوضية السامية، واعترب ذلك تطوراً إجيابياً من شأنه 
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 نظراء األمم املتحدة يف نقاشـات رفيعـة  احلكومـات و  املشاركة معزيادة قدرة املفوضية على 
  .املستوى بشأن السياسة العامة

  طقة الشرق األوسط ومشال أفريقيامن  - باء  

قوق اإلنسان يف منطقة الشرق حلالبعثات امليدانية تلقى جملس األمناء عرضاً عن حالة   -27
واطلع على املشاريع واألنشطة املمولة من صندوق التربعات، مبا يف . األوسط ومشال أفريقيا

  .احملتلة ةاضي الفلسطينيذلك االستراتيجيات والتحديات يف سياق التعاون التقين يف األر

إنشاء مكتب إقليمي يف مشـال  املتعلقة بفاوضات املوأُبلغ جملس األمناء مبستجدات   -28
يف  مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية أفريقيا وافتتاح
نيا وأشـار إىل  ورحب بإنشاء مكتب املفوضية السامية يف موريتا. 2009مايو /قطر يف أيار

التحديات اليت قد تواجه أنشطة التعاون التقين الرامية إىل حتـديث النظـام القضـائي ألن    
يف جمال  ةطلع على اآلليات الناشئكما أُ. املتخرجني من املدارس الدينية يعملون قضاة يف البلد

جملس األمناء وأبدى . ومنظمة املؤمتر اإلسالمي يف إطار جامعة الدول العربية حقوق اإلنسان
واحلرية النقابيـة واإلعـالم يف    ،اهتماماً بقضايا اإلفالت من العقاب، وحرية التعبريكذلك 
  . ورحب باجلهود املبذولة رغم التحديات القائمة املنطقة

  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  -جيم   

نسان يف املنطقة، بأحدث التطورات اليت شهدهتا حقوق اإلعلماً جملس األمناء  أحيط  -29
وهلـا صـندوق   ميوال سيما حالة البعثات امليدانية، واملشاريع، وأنشطة التعاون التقين الـيت  

 قوأُطلع على حالة عناصـر حقـو  . التصدي هلاالتربعات، مبا يف ذلك التحديات اليت ينبغي 
مستشاري  ليشيت وعلى حالة -اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم يف أفغانستان وتيمور 

وأبرزت املفوضية السامية . ، وسري النكابابوا غينيا اجلديدة، وإندونيسياحقوق اإلنسان يف 
كما تلقى جملس األمناء آخر املعلومات . ليشيت -وتيمور  بابوا غينيا اجلديدةالنجاح احملرز يف 

جملـس   وأعاد. ، وباكستان، وسري النكاإندونيسيا، وأفغانستانعن التحديات القائمة يف 
وشّدد علـى   .لفعاليتهاوأعرب عن ارتياحه  األمناء تأكيد دعمه للبعثات امليدانية يف املنطقة

وأمهيـة توطيـد    احملـددة حاجة املفوضية السامية إىل وضع مزيد من استراتيجيات التدخل 
  . العالقات مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة وممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

األولويـات  بمنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ويف وأُبلغ جملس األمناء أيضاً بسري العمل   -٣٠
ورحب مبواصلة املكتب اإلقليمـي   .٢٠١١-٢٠١٠املواضيعية اليت وضعتها لفترة السنتني 

دعم جهود رابطة أمم جنوب شرق آسيا الرامية إىل إنشاء هيئة ) بانكوك(جلنوب شرق آسيا 
  .٢٠٠٧مليثاق الرابطة الذي أُقّر يف عام  وفقاًحلقوق اإلنسان 
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  منطقة أوروبا وآسيا الوسطى  -دال   

التطورات األخرية اليت شهدهتا البعثات امليدانية يف منطقة علماً بجملس األمناء  وأخذ  -٣١
ـ  - القائمة الصعوباتبا وآسيا الوسطى إىل جانب وأور ة والبشـرية  يمبا فيها القيود السياس

وفيما خيص الوضع املايل، أُحـيط   .اليت تعرقل تنفيذ األولويات يف املنطقة - إلداريةواملالية وا
لكي تتناسب  مصممةجملس األمناء علماً بأن آليات العمل داخل هذه املنطقة الغنية يف تنوعها 

   .مع القيود القائمة

، ومتّ إخبار جملس األمناء بوضع مستشاري حقوق اإلنسان يف االحتـاد الروسـي    -٣٢
اليومية مع  االتصاالتواطلع على  .وجورجيا، ومولدوفا، وحبالة البعثات امليدانية يف كوسوفو

ويف االحتـاد الروسـي، يّسـرت     .٢٠٠٩النظراء يف امليدان وعلى املشاريع املنجزة يف عام 
املفوضية السامية وضع برامج املاجستري يف حقوق اإلنسان يف جامعـات روسـية مرموقـة    

كما أُحيط جملس األمناء  .ت املفوضية لفائدة الشعوب األصلية باللغة الروسيةوبرنامج زماال
الذي افتتح مؤخراً وقال إنه تطور إجيايب يف عمل يف بروكسل علماً باملكتب اإلقليمي ألوروبا 

ودعم جملس األمناء اجلهـود املبذولـة    .املفوضية املتعلق بالقضايا املواضيعية اهلامة يف املنطقة
العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف سياق متابعة االستعراض الـدوري الشـامل    ططبشأن خ

  .وثائق حمفِّزة ميكن للمفوضية أن تساعد على تنفيذها تشكلتلك اخلطط  تدام ما

  منطقة األمريكتني  -هاء   

جملس األمناء على آخر التطورات اليت طرأت على ما مّوله صندوق التربعات  أُطلع  -٣٣
امليدانية واملشاريع واألنشطة واالستراتيجيات والشركاء واألولويات اإلقليمية يف من البعثات 

وأحيط علماً بوضع عناصر بعثات السالم التابعة لألمـم   .سياق التعاون التقين يف األمريكتني
املتحدة يف هاييت ووضع مستشاري حقوق اإلنسان يف إكـوادور ونيكـاراغوا واملكاتـب    

فيا املتعددة القوميات وغواتيماال وكولومبيا واملكسـيك، إىل جانـب   القطرية يف دولة بولي
كما أُطلع على النجاح احملرز يف نيكـاراغوا واخلطـوات    .املكاتب اإلقليمية يف بنما وشيلي

قوق اإلنسان يف هندوراس بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة   حلاملتخذة لتعيني مستشار 
  .لتحديات القائمة واإلجنازات احملققةابجملس األمناء  وسلّم .اإلمنائي

علماً كذلك هبدف فترة السنتني القادمتني املتمثل يف املشاركة األمناء وأحيط جملس   -٣٤
التصديق على الصـكوك   مستوىأكثر مع بلدان الكارييب الناطقة باإلنكليزية من أجل زيادة 

دة عدد الـدعوات املفتوحـة   الدولية يف هذه البلدان، وحتسني مستوى تقدمي التقارير، وزيا
املوجهة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وحتسني التعريف بآليات التقريـر  

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووضع  أوضاعطلع جملس األمناء على أو .الدوري الشامل
األثـر   إلحداثثلى إجياد االستراتيجية امل سيتمثل يف، وأشار إىل أن التحدي ةالنظم القضائي
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 .النهوض باملؤسسات الوطنية عرب تطبيق املعايري الدولية اليت تعزز آليات املساءلة املطلوب من
وأكد جملس األمناء على اجلهود اهلامة املبذولة على مستوى املنطقة من أجل إرساء العالقات 

   .مع احلكومات والسلطات احمللية

  األمم املتحدة للسالم اتعمليعناصر حقوق اإلنسان يف   -واو   

جملس األمناء عرضاً عن عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السـالم ومهامهـا    تلقى  -٣٥
وأنشطتها والتحديات اليت تواجهها وعالقتها بشركاء األمم املتحدة، وال سيما مـا يتعلـق   

طلع على مستوى بناء القـدرات واملؤسسـات يف هـذه    أُو .بتعميم مراعاة حقوق اإلنسان
قسم دعم بعثات السالم واالستجابة السـريعة يف   عمل على مستجدات أطلعكما  ،بعثاتال

إىل  القسـم رمي يو .مفوضية حقوق اإلنسان التابع لشعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين
مجع األموال الكافية ملوجهة حاالت الطوارئ ووضع قائمة املوظفني املتطوعني لنشـرهم يف  

   .ودعم عمل اهليئات اإلنسانية يف امليدانمناطق الرتاعات 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية   -زاي   

تلقى جملس األمناء أحدث املعلومات عن القضايا املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق   -٣٦
ألخـرية  التطورات اعن و ،اإلنسان، مبا يف ذلك املساعدة التقنية املقدمة إىل هذه املؤسسات

داخل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، وداخـل   
أمهيـة ضـمان    وأشار إىل .جلنتها الفرعية املعنية باالعتماد، مبا يف ذلك االجتاهات اإلقليمية

االستقاللية الفعلية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والقيمة االستراتيجية لتطـوير هـذه   
باعتبارها جزءاً من اجلهود اليت تقوم هبا األمم املتحـدة لتعزيـز    واالستثمار فيها املؤسسات

وأقّر باألمهية االستراتيجية للتعاون بـني املفوضـية السـامية     .أنظمة محاية حقوق اإلنسان
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على املستوى القطري عن طريق مجيع أنواع البعثات امليدانية،

  .وأكد عليها وشّدد على قيمة إقامة الشراكات مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

وأحيط جملس األمناء علماً باهليكل اجلديد لقسم املؤسسـات الوطنيـة واآلليـات      -٣٧
اإلقليمية يف شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين التابعة للمفوضية، الذي سيعمل، وفقـاً  

لفه هبا جملس حقوق اإلنسان، على حتسني تنظيم عالقاته مع املنظمات واآلليات للوالية اليت ك
اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وذلك عن طريق مجلة أمور منها تنظيم حلقات عمل بانتظام بشأن 

حلقات العمل هذه أن تكون  والقصد من .الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
مات وبلورة اقتراحات عملية خبصوص كيفية توطيد عالقات التعاون بني املعلو لتقاسمفرصة 

  .األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان
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ترمجة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل برنـامج التعـاون الـتقين      - سادساً  
  للمفوضية وتوصيات يف جمال السياسة العامة

مناء مبستجدات وضع عملية متابعة التقرير الدوري الشامل على متت موافاة جملس األ  -٣٨
املستوى القطري، مبا يف ذلك التجارب املستقاة من االجتماع السنوي مع رؤساء البعثـات  

ورحب جملس األمناء بالتطورات اإلجيابية املتعلقة بالتقرير الدوري  .امليدانية للمفوضية السامية
امهات املاحنني احلاليني واجلدد يف صندوق التربعات كما استفسر عن وضع مس .الشامل

اخلاص باملساعدة املالية والتقنية وقال إن معايري اسـتعمال الصـناديق ال تـزال قيـد     
عند إدارة صـناديق   للتعاون التقينجتربة صندوق التربعات  أن تراعىواقترح  .الدراسة

صـندوق  لع هبا يف إطـار  املضطنشطة األأن  وأكد جمدداًاالستعراض الدوري الشامل 
التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية واليت ترمي إىل مساعدة البلدان على تنفيـذ  
التوصيات املنبثقة عن التقرير الدوري الشامل ينبغي أن تظل تكميلية لصندوق صندوق 

  .التربعات للتعاون التقين

حمكمة وهنج موحـد بشـأن    وقال جملس األمناء إن هناك حاجة إىل عملية متابعة  -٣٩
 لعمليـة وأشاد بالقبول الواسع  .بالنظر إىل املوارد احملدودة، توصيات التقرير الدوري الشامل

التقرير الدوري الشامل، الذي أبداه عدد كبري من البلدان، ورحب بالشراكات االستراتيجية 
وأبـرز   .ين يف امليداناآلخر املصلحةاليت أقيمت مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأصحاب 

مشرياً إىل أن  ،التقرير الدوري الشامل ولكن، يف اآلن ذاته، إمكانات آليةالتحديات القائمة 
قد يكون فرصة  ٢٠١٢التقرير الدوري الشامل يف عام  ةاستعراض جملس حقوق اإلنسان آللي

  .األوىل ادورهتلتحليل التطورات اإلجيابية والسلبية اليت شهدهتا العملية يف  مناسبة

وأبرز  .وأُحيط جملس األمناء علماً مبؤمتر ديربان االستعراضي وبنتائجه وعملية متابعته  -٤٠
التحديات اليت تواجه املفوضية يف التوصل إىل توافق اآلراء ملساعدة الدول واجملتمـع  اجمللس 

ومـا يتصـل   املدين يف اجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب 
وأشار إىل أن املفوضية السامية ستواصل يف فترة السنتني القادمة خدمـة   .بذلك من التعصب

آليات ديربان، والقيام باألحباث الرامية إىل وضع قاعدة بيانات بشأن العنصرية والتعصـب،  
خطط عمل وطنية على النحو الذي  وضعاآلخرين على  املصلحةومساعدة الدول وأصحاب 

   .ثائق ديربان، وتعزيز الشراكات االستراتيجيةتقتضيه و

الذكرى السـنوية السـتني   ب االحتفالوقُّدمت إحاطة إىل جملس األمناء بشأن نتائج   -٤١
محلة أكرب وأُبلغ بأهنا كانت  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واستراتيجية االتصال املتعلقة هبا

احاً واسعاً يف الوصول إىل اجلماهري هبدف تعزيز إعالمية قامت هبا املفوضية السامية والقت جن
للتـرويج لعمـل املفوضـية يف     اليت أعدتدوى املواد جبجملس األمناء  ونوَّه .عمل املفوضية
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التكنولوجيـات   االستعانة بأحـدث أوساط فئات واسعة من اجلماهري وحث املفوضية على 
  .تعزيز عملها يفووسائط اإلعالم 

مع املدين التابعة للمفوضية السامية عن امتناهنا ملنحهـا فرصـة   وأعربت وحدة اجملت   -٤٢
االجتماع بأعضاء جملس األمناء الذين أُطلعوا على عمل املفوضية الرامي إىل إشراك أوسـع  

 .شرحية ممكنة من عناصر اجملتمع املدين يف عملها ويف نظام األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان  
العمل مع برنامج األمم املتحـدة  عن وضع دليل بعنوان  وتلقى جملس األمناء آخر املعلومات

، الذي سيكون متاحاً جبميع اللغات الرمسيـة لألمـم   دليل للمجتمع املدين: حلقوق اإلنسان
وأقر جملس األمناء بأمهية الدور الذي  .املتحدة وباللغات األخرى وسُيعّمم على نطاق واسع

التقريـر   ةنسان والفرص اجلديدة اليت تتيحها آلييضطلع به اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإل
  .الدوري الشامل من أجل إشراك اجملتمع املدين

الوحدة املعنية باألهداف اإلمنائيـة   أقامتهوأحيط جملس األمناء علماً بالتعاون الذي   -٤٣
التابعة للمفوضية مع منظومة األمم املتحدة ككل من أجل إدراج حقوق اإلنسان يف إطـار  

عندما اطلع على ما تقوم به فرق العمل املشـتركة   وقد ُسر .امج املشترك بني الوكاالتالربن
جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية على نطاق املنظومة، واعترف بأن الشراكات وأنشطة التعاون 

وعّبر  .هي جزء ال يتجزأ من اجلهود املبذولة إلحراز التقدم وحتقيق الفعالية يف عمل املفوضية
أمله يف توسيع نطاق قدرات األفرقة القطرية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان عن 

توحيـد  "وبرنـامج   ٢وتعزيزها عرب مجلة أمور منها متابعة الربنامج العاملي لإلجـراء  
وسيشمل هذا األمر تقدمي املشورة الفنية إىل األفرقة القطرية لألمم املتحـدة،   ".األداء

واملسامهة يف عمل اآلليات املعنية املشتركة  ،نسان ونشرهمودعم مستشاري حقوق اإل
  .بني الوكاالت يف جنيف ونيويورك

كما تلقى جملس األمناء من وحدة املنهجية والتعليم والتدريب التابعـة للمفوضـية     -٤٤
أحدث املعلومات عن العمل مع األولويات املواضيعية للمقر الرئيسي للمفوضـية السـامية   

التدريب وأدوات تقييم حالة حقوق اإلنسـان والتوجيـه    توفريليمية من أجل واملكاتب اإلق
بشأن رصد حقوق اإلنسان والتحقيقات، وتقدمي املشورة إىل احلكومات خبصوص اخلطـط  

عرفة ميدان العمل اجلديـد املتعلـق بـإدارة    مبوأبدى جملس األمناء اهتماماً  .اإلمنائية الوطنية
  .املنظمة ةفعالياملعارف ودوره يف حتسن 

  خامتة  - سابعاً  

عضاء جملس األمناء، بعد انتهاء الدورات، إطالع الدول األعضاء علـى  أل أتيح  -٤٥
عرضاً تناول أعضـاء اجمللـس   رئيس جملس األمناء  وقدم .نقاشاهتم مع املفوضية السامية

، والوضع املايل لصندوق التربعات للتعاون التقين وكيفية اسـتخدامه، وعمليـة   اجلدد
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 السـامية،  املفوضية اضطلعت هبااليت  ،٢٠١١-٢٠١٠للفترة  لتخطيط االستراتيجيا
  .والعروض اليت قدمتها خمتلف شعب وأقسام املفوضية

ومن املزمع عقد الدورة القادمة جمللس أمناء صندوق التربعات للتعاون التقين يف   -٤٦
لرؤسـاء البعثـات   لكي تتزامن مع عقد املشاورات السنوية  ٢٠١٠فرباير /هناية شباط

  .امليدانية التابعة للمفوضية السامية
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  املرفقات  
  

بيان اإليرادات والنفقات املقدَّرة لصندوق التربعات للتعاون التقين يف   -أوالً   
 ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ١ميدان حقوق اإلنسان للفترة املمتدة بني 

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣٠و

  بدوالرات الواليات املتحدة  
   اإليرادات - الًأو

  ١٣ ٨٤٤ ٢١٢ ٢٠٠٨التربعات الواردة يف عام
  ١٧ ٤٩٠ ٥٦٥ ٢٠٠٩التربعات الواردة يف عام

  ١ ٥٤٨ ١٥٧ وفوائدإيرادات متنوعة
  ٣٢ ٨٨٢ ٩٣٤ جمموع اإليرادات  
   *النفقات - ثانياً

  ١٢ ٥٠٤ ١٨٥ تكاليف املوظفني
  ١ ٢٠٧ ٣٦١ أتعاب اخلرباء واالستشاريني وتكاليف سفرهم

  ٩٦٦ ٦٨١ سفر املوظفني
  ٤٦ ١٥٣ سفر املمثلني

  ١ ١٥٧ ٦٦٧ اخلدمات التعاقدية
  ١ ١٨٧ ٨١٧ مصروفات التشغيل العامة

  ٨٧٣ ٠٩٨ اللوازم واملواد
  ٣ ٣٣٣ ٧١٣ اِملنح واملسامهات واحللقات الدراسية

  ٢ ٧٦٥ ٩٠٦ تكاليف دعم الربامج
  ٢٤ ٠٤٢ ٥٨١ جمموع النفقات  

  ٨ ٨٤٠ ٣٥٣ اإليرادات عن النفقات للفترة احملددة)نقص/(صايف زيادة
  ٨ ٧٢٩ ٢٠٠٧٢٠٩ديسمرب /كانون األول٣١رصيد الصندوق يف هناية الفترة حىت

  ٢ ٢٥٩ ٧٣٥ وفورات متعلقة بالفترة السابقة/تسويات
  )٢٨ ٩٨٠( مردودة إىل جهات ماحنة/مبالغ حموَّلة

  ١٩ ٨٠٠ ٣١٧  ٢٠٠٩ربسبتم/أيلول٣٠لصندوق حىتاإلمجايل لرصيدال  

  .تشمل مدفوعات والتزامات  *  
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 /أيلـول  ٣٠حـىت  (صندوق التربعـات  ل اجلهات املتربعةقائمة   -ثانياً   
  )٢٠٠٩ سبتمرب

 بدوالرات الواليات املتحدة
  اجملموع  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨

  ٢٠٨ ٠٩٣٫٤١  ٦٦ ١٣٧٫٥٧ ٩٥٥٫٨٤١٤١  النمسا
  ٧ ٤٣٢٫٠٠  - ٤٣٢٫٠٠٧  كولومبيا

  ٢ ١٢٦ ٩٣٧٫٦٩  ١ ٤٣٠ ٦١٥٫١٦ ٣٢٢٫٥٣٦٩٦ بيةاملفوضية األورو
  ١ ٥٩٨ ٩٧٣٫٧٤  ١ ٢٥٩ ٩٣٧٫٩٧ ٠٣٥٫٧٧٣٣٩  فنلندا
  ٢ ٤٨٠ ٥٤٢٫٣٩  ١ ٥٣٤ ١٧٠٫١٥ ٣٧٢٫٢٤٩٤٦  أملانيا
  ١٦٧ ٧٢٠٫١٤  ١٦٠ ٥٦٧٫٠٦ ١٥٣٫٠٨٧  اليونان
  ١٠٠ ٠٠٠٫٠٠  ٥٠ ٠٠٠٫٠٠ ٠٠٠٫٠٠٥٠٠  اهلند
  ١ ٥١٢ ٦٤٦٫٨٣  ٩٨٣ ١٤٦٫٠٧ ٥٠٠٫٧٦٥٢٩  آيرلندا
  ٧٦٣ ٠٧١٫٩٧  ٢٧٢ ١٠٨٫٨٤ ٩٦٣٫١٣٤٩٠  إيطاليا
  ٤٠٠ ٠٠٠٫٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠٫٠٠ ٠٠٠٫٠٠١٠٠  اليابان

  ٣٧ ٥٨٨٫٩٤  ٨ ٤٥٠٫١٨ ١٣٨٫٧٦١٩  ليختنشتاين
  ١٠٠ ٠٠٠٫٠٠  ١٠٠ ٠٠٠٫٠٠ -  املكسيك
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠٫٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠٫٠٠ - )وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية(نيوزيلندا 
  ٦ ٤٥٢ ٧٦٤٫٣٣  ٤ ٢٨٢ ١٣٩٫٠٨ ٦٢٥٫٢٥١٦٩٢  النرويج

  ١١٧ ٠٧٩٫١١  ٢٨ ٢٩٧٫٨٠ ٧٨١٫٣١٨٨ املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
  ١ ٥٠٠٫٠٠  - ٥٠٠٫٠٠١  بنما

  ٥٣٠ ٠٠٠٫٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠٫٠٠ ٠٠٠٫٠٠٢٨٠ مجهورية كوريا
  ٣٠٠ ٠٠٠٫٠٠  - ٠٠٠٫٠٠٣٠٠ االحتاد الروسي

  ١٣٤ ٧٧٠٫٨٩  - ٧٧٠٫٨٩١٣٤  إسبانيا
  ٣٣ ١٩٣٫٢٤  ١٤ ٩٧٩٫٩٠ ٢١٣٫٣٤١٨ جنوب أفريقيا

  ٤ ٠٥٥ ٠٨٨٫٧٤  ٢ ٧١٤ ٣٨٨٫٧٤ ٧٠٠٫٠٠٣٤٠١ الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل
  ٢ ٦٨٩ ٤١٥٫٨٤  ١ ٣٧٣ ٦٢٦٫٣٧ ٧٨٩٫٤٧٣١٥١ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

  ٦ ١١٣ ٤٥٨٫٠٠  ١ ٤٠٠ ٠٠٠٫٠٠ ٤٥٨٫٠٠٧١٣٤ الواليات املتحدة األمريكية
  ١٠٠ ٠٠٠٫٠٠  - ٠٠٠٫٠٠١٠٠ MacArthurؤسسة م

  ٢٥١ ٠٠٠٫٠٠  ٢٥١ ٠٠٠٫٠٠ - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بابوا غينيا اجلديدة
  ٥٣ ٥٠٠٫٠٠  - ٥٠٠٫٠٠٥٣ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أوغندا

  ٣١ ٣٣٤ ٧٧٧٫٢٦ ١٧ ٤٩٠ ٥٦٤٫٨٩  ٢١٢٫٣٧٨٤٤١٣ اجملموع 
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يرادات صندوق التربعات مقابـل املـوارد األخـرى    شكل بياين إل  - ثالثاً  
 ٣٠حـىت  ( ٢٠٠٩-٢٠٠٠للمفوضية اخلارجة عن امليزانية للفترة 

  )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 

   32 882 934 

56 729 587 
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      179 127 550
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  صندوق التربعات  □    

  عن امليزانية اخلارجةاألموال األخرى   ■    

شكل بياين لنفقات صندوق التربعات مقابل املوارد األخرى للمفوضية   - رابعاً  
/ أيلـول  ٣٠حـىت  ( ٢٠٠٩-٢٠٠٠ارجة عن امليزانية للفتـرة  اخل

  )٢٠٠٩سبتمرب 
 

  24 042 581 
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 ٣٠حـىت  (حسـب البلـدان    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حالة نفقات الفترة   –خامساًً   
  )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين

ــن  ــانون  1م ك
 31ينـاير إىل  /الثاين

ــانون األول  /كــ
 2008ديسمرب 

ــن  ــانون  1م ك
 30يناير إىل /الثاين

ــول ــبتمرب /أيل س
2009 

-2008اجملموع 
2009 

بدوالرات الواليـات
 املتحدة األمريكية

بدوالرات الواليات 
 املتحدة األمريكية

بدوالرات الواليات 
 املتحدة األمريكية

مستشارو حقوق اإلنسان -1
 اليت ُينفِّذها مستشارو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدةاألنشطة 

 ١٧٣ ٦١٠ ٥٢٦ ٢٠٨ ٦٤٧ ٤٠١إكوادور  
 ٤٨٩ ٣٣١ ١ ٥٢٣ ٥٨٠ ٩٦٦ ٧٥٠جورجيا  
 ٨٧٤ ٧٩٠ ٥٠٣ ٣٨٢ ٣٧١ ٤٠٨ غينيا  
 ٣٣٥ ١٤٧ - ٣٣٥ ١٤٧ غيانا  
 ٩١٤ ٣١٤ ٢٦١ ٢٠٠ ٦٥٣ ١١٤إندونيسيا  
 ٢٠١ ٥٨٦ ٠٣٧ ٢٢٧ ١٦٤ ٣٥٩ كينيا  
 ٥٧١ ٩٨ ٥٧١ ٩٨ -مولدوفا  
 ٦٠٤ ٢٨٨ ٤٢٥ ١٥٩ ١٧٩ ١٢٩نيكاراغوا  
 ٢٩١ ١٢٣ ٢٩١ ١٢٣ -النيجر  
 ٧٤٤ ٢٣٧ ٣٣٣ ٤ ٤١١ ٢٣٣باكستان  
 ٢٦٧ ٣٠٦ ٢٦٧ ٣٠٦ -بابوا غينيا اجلديدة  
 ٨٠٤ ١١٤ ١ ٧٩٩ ٤٨١ ٠٠٥ ٦٣٣االحتاد الروسي  
 ٥٤٦ ٣٣٦ ٣٢٣ ٢٣٨ ٢٢٣ ٩٨رواندا  
 ٠٤١ ٢٦٨ ٢٨٣ ١٢٥ ٧٥٨ ١٤٢الصومال  
 ٨٦٦ ٢٩٠ ٤٣٣ ١٧٧ ٤٣٣ ١١٣سري النكا  

 ٧٢١ ٨٤٥ ٦ ٥٧٦ ٣١٣ ٣ ١٤٥ ٥٣٢ ٣ اجملموع الفرعي   

عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم -٢
األنشطة اليت تنِفذها وحدات حقوق اإلنسان التابعة لبعثات السالم

 ٤٨٩ ٣١٨ ١ ٨٤٧ ٥٥٣ ٦٤٢ ٧٦٤تانأفغانس  
 ٣٣٣ ٢١٩ ٨١٨ ٨٨ ٥١٥ ١٣٠كوت ديفوار  
 ٨٦٤ ٧٥ - ٨٦٤ ٧٥إثيوبيا/إريتريا  
 ٨٩٠ ٢١٨ (١٥١ ٩٩) ٠٤١ ٣١٨هاييت  
 ٨٠٣ ٧٨ ٤٦٧ ٢٤ ٣٣٦ ٥٤ليبرييا  
 ٩٣٩ ٥٥٠ ٥٦٥ ١٨٦ ٣٧٤ ٣٦٤سرياليون  
 ٧٧١ ١٠٨ ١ ٩٣١ ١٩٥ ٨٤٠ ٩١٢السودان  
 ٣٣٨ ٥٥٨ ٥٣٩ ١٣٩ ٧٩٩ ٤١٨ليشيت-تيمور   

 ٤٢٦ ١٢٩ ٤ ٠١٥ ٠٩٠ ١ ٤١١ ٠٣٩ ٣ اجملموع الفرعي   

للمفوضية السامية حلقوق اإلنساناملستقلة ذاتياً/كاتب القطريةامل -٣
البعثات امليدانية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسانتنفذهااألنشطة اليت 
 ٦٤١ ٣٤٩ ١ ٥١٤ ٥٢٣ ١٢٧ ٨٢٦كوسوفو  
 ٨٦٧ ١٠٣ ٣ ٩٥٤ ٥١٦ ١ ٩١٣ ٥٨٦ ١املكسيك  
 ١٩٩ ٦١٧ ٣ ٠٣٤ ٧٨٥ ١ ١٦٥ ٨٣٢ ١األراضي الفلسطينية احملتلة  
 ٦٦٥ ٣٤٠ ٢ ٦٢٤ ٢١٦ ١ ٠٤١ ١٢٤ ١دولة بوليفيا املتعددة القوميات  
 ٨٩٠ ٢٩١ ٢ ١٦٦ ٠٢٤ ١ ٧٢٤ ٢٦٧ ١ توغو  
 ١٧٢ ٣٦٤ (٦٣٨) ٨١٠ ٣٦٤أوغندا  

 ٤٣٣ ٠٦٧ ١٣ ٦٥٣ ٠٦٥ ٦ ٧٨٠ ٠٠١ ٧ اجملموع الفرعي   

يف املائة من١٣مبا يف ذلك نسبة(جمموع النفقات 
 )جملس السالم واألمن

٥٨٠ ٠٤٢ ٢٤ ٢٤٤ ٤٦٩ ١٠ ٣٣٦ ٥٧٣ ١٣ 

        
  


