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  مقدمة  -أوالً   
معلومات حمدثة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم         هذا التقرير   يتيح   -١

            املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان منـذ تقـدمي تقريريهـا إىل جملـس حقـوق                  
، ويركز علـى  ٢٠١٠يف عام ) A/65/36(امة وإىل اجلمعية الع) A/HRC/13/26(اإلنسان  

  .٢٠١٠/٢٠١١تنفيذ األولويات املواضيعية الست اليت حددهتا املفوضية للفترة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة      : ، ببعثات إىل كل من    ٢٠١٠وقد اضطلعُت، يف عام       -٢

ة القوميـات   والبحرين وعمان وقطر والكويت واململكة العربية السعودية؛ ودولة بوليفيا املتعدد         
واملكسيك؛ واألردن؛ وأوغندا؛ وآيسلندا؛ وإيطاليا؛ ومجهورية أفريقيا الوسـطى؛ والـسويد؛           

وقامت نائبة املفوضة السامية بزيارة الصومال وكينيا؛ وقريغيزستان؛ وبنمـا          . وكينيا؛ واليابان 
حاب وقد سنحت فرص هامة لالخنراط مع الدول األعضاء وأص        . واملكسيك؛ وتايلند وكمبوديا  

املصلحة اآلخرين يف مناقشة قضايا حقوق اإلنسان وتعزيز التقدم احملرز يف حتسني حالة حقوق              
  .اإلنسان، مبا يف ذلك يف اجملاالت ذات األولوية االستراتيجية بالنسبة للمفوضية

 بعثـة   ١٢:  بعثة ميدانية  ٥٦كان لدى املفوضية    ،  ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣
 مكتباً علـى الـصعيد    ١٢و ،)٢(بعثات منها مستشارين للشؤون اجلنسانية     ٥ تضم   )١(إقليمية
 عنصراً من عناصر حقوق اإلنسان يف بعثـات الـسالم التابعـة لألمـم               ١٥، و )٣(القطري
       أفرقـة األمـم املتحـدة       ضـمن  مستشاراً يف جمال حقـوق اإلنـسان         ١٧و،  )٤(املتحدة

__________ 

أديس  (وشرق أفريقيا ؛  )بريتوريا(أفريقيا اجلنوبية    :اإلقليمي مكاتب املفوضية يف املناطق التالية     مشل احلضور    )١(
؛ والشرق األوسـط    )سوفا(؛ واحمليط اهلادئ    )بانكوك(وجنوب شرق آسيا    ؛  )داكار(غرب أفريقيا   و؛  )أبابا

؛ وأمريكـا   )مدينة بنمـا  (؛ وأمريكا الوسطى    )بروكسل(؛ وأوروبا   )بيشكيك(؛ وآسيا الوسطى    )بريوت(
قراطية يف وسـط    مركز األمم املتحدة دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدمي       ، فضالً عن    )سانتياغو(الالتينية  
ان جلنـوب غـرب آسـيا    مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنس    و) ياوندي(أفريقيا  
 .)الدوحة( العربية واملنطقة

وهناك مستـشار   . غرب أفريقيا، واحمليط اهلادئ، والشرق األوسط، وأمريكا الوسطى، وأفريقيا الوسطى          )٢(
   .آخر للشؤون اجلنسانية يف مكتب املفوضية بنيويورك

وكولومبيـا  وكمبوديا   )وميات املتعددة الق  -دولة   (تقع مكاتب املفوضية القطرية يف توغو وأوغندا وبوليفيا        )٣(
 ونيبال، فضالً عن حضور مستقل للمفوضية يف كلٍ من كوسـوفو            واملكسيكوغينيا وموريتانيا   وغواتيماال  

 . واألرض الفلسطينية احملتلة
مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف          ، و )بوروندي(ي  مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروند      )٤(

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى         ، و )مجهورية أفريقيا الوسطى  (ى  طمجهورية أفريقيا الوس  
بعثـة  ، و)٢٠١٠ديـسمرب  / كانون األول٣١ تنتهي واليتها يف  - تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى   ( وتشاد

مم املتحـدة   بعثة األ ، و )مجهورية الكونغو الدميقراطية  (ة  منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطي      
بعثة األمم املتحدة يف ، و)السودان(ر دارفو يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العمليةو يف السودان

، ومكتب األمم املتحدة    )سرياليون(مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون         ، و )ليبرييا (ليبرييا
مكتـب األمـم    و،  )كوت ديفوار (ر  ألمم املتحدة يف كوت ديفوا    عملية ا ، و )الصومال(خلدمات املشاريع   
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 إلنشاء مكتب قطـري     ٢٠١٠مايو  /يا يف أيار   وقد وقّعُت اتفاقاً مع حكومة غين      .)٥(القطرية
كما باشـر   .  وهو يعمل بكامل طاقته اآلن     ٢٠١٠أغسطس  /للمفوضية ُدّشن رمسياً يف آب    

  .٢٠١٠ديسمرب /مكتب املفوضية القطري يف موريتانيا عمله يف كانون األول
ـ     -٤ ذها علـى  وتضطلع البعثات امليدانية بدور أساسي يف بلورة أولوياتنا االستراتيجية وتنفي

فاالجتاهات واملمارسات اليت نرقبها على الصعيدين الوطين أو اإلقليمي تـساعد علـى             . األرض
حتديد االحتياجات ووضع األدوات والسياسات واإلرشادات الالزمة من أجل توفري الدعم التقين            

  .تحدةللحكومات واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين واملنظمات اإلقليمية ومنظومة األمم امل
وواصلت املفوضية تعزيز شراكتها مع دوائر األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة             -٥

وقد مشلت هذه الشراكة جماالت منها التصدي للتمييـز         . األخرى، فضالً عن املنظمات اإلقليمية    
نف اجلنسي  ، والع اإليدز/العنصري، وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وفريوس نقص املناعة البشرية        

يف حاالت الرتاع، وحقوق املرأة، وحقوق اإلنسان لذوي اإلعاقات، ومشلت األنـشطة تنظـيم              
وكان تعيني مساعد األمـني العـام يف   . حلقات عمل مشتركة مع بعض هذه املنظمات الشريكة       

  .مكتب املفوضية بنيويورك عنصراً أساسياً يف تعزيز هذه الروابط

  عية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساناألولويات املواضي  - ثانياً  

  تعزيز آليات حقوق اإلنسان والتطوير التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  - ألف  

  تعزيز آليات حقوق اإلنسان  -١  

  جملس حقوق اإلنسان  )أ(  
واصلت تبادل أفكاري مع اجمللس والدول األعـضاء يف اجمللـس بـشأن املبـادئ            -٦

ف األساسية لالستعراض الدوري الشامل، وقدمت مسامهة مكتوبة موضوعية للفريق          واألهدا
وأحد املعـايري األساسـية     . العامل تضمنت بعض التوصيات اليت تصب يف جمرى املناقشات        

__________ 

ن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستا      ، و )وبيسا - غينيا(و  بيسا - املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا     
ـ ، و) ليشيت-تيمور (  ليشيت-بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور      ، و )أفغانستان( دة لتقـدمي  بعثة األمم املتح

، ومكتب األمم املتحدة    )هاييت(  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت      ، و )العراق(ق  املساعدة إىل العرا  
 املوظف املعـين حبقـوق      وباإلضافة إىل ذلك، تعمل املفوضية بتعاون وثيق مع       ). غرب أفريقيا (لغرب أفريقيا   
 . يف طاجيكستانوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطىمركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلاإلنسان لدى 

، واالحتاد الروسي، وإكوادور، وبـابوا غينيـا        )بومجبورا، بوروندي (منطقة البحريات الوسطى يف أفريقيا       )٥(
، )تشمل جنوب القوقاز  (اجلديدة، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وجورجيا         

 ٣١تنتهي واليته يف    (، وصربيا، وطاجيكستان، وغينيا، وكينيا، والنيجر، ونيكاراغوا        ورواندا، وسري النكا  
 ). ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
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لقياس مدى جناح اجمللس هو قدرته على التصدي حلاالت حقوق اإلنسان املزمنة والطارئـة              
وهلذا الغرض ما برحت أشجع اجمللس على التحلـي         . قعوحتقيق فرق ملموس على أرض الوا     

  .بروح االبتكار واالستفادة بشكل كامل من الفرص العديدة املتاحة للنقاش
 ويسرين أن أالحظ االجتاه املستمر للجوء إىل طرائق بديلة للنقاش يف اجمللس، وهـو                -٧

ة عشرة، أول حـوار     فقد عقد اجمللس، يف دورته اخلامس     . ما حتقق بدعم نشط من املفوضية     
املناقشة "وكانت  . قطري له مع الصومال مبشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني يف هذا البلد          

مبادرة أخرى أضيفت إىل حزمة أساليب عمل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة لتناول             " العاجلة
  .الغارة اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدات اإلنسانية

ت السنوية بشأن حقوق املرأة وحقوق الطفل وإدماج منظـور          وإىل جانب املناقشا    -٨
جنساين يف عمل اجمللس، فقد واصل اجمللس عقد اجتماعات خرباء ملناقشة طائفة واسعة مـن      

اآلثار السلبية لنقل وإلقاء املواد والنفايات اخلطرة والسامة على         : قضايا حقوق اإلنسان تشمل   
ني يف حاالت الرتاع املسلح؛ والوفيات واألمـراض        التمتع حبقوق اإلنسان؛ ومحاية الصحافي    

ومـن اجلـدير   . النفاسية؛ والقضاء على التمييز ضد املرأة على صعيدي القانون واملمارسـة       
بالذكر أن مناقشة اخلرباء بشأن االجتار باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، مشلت نساء             

  .ن مساحة لتبادل اآلراء واألفكاروفتيات من ضحايا االجتار والناجني منه، ما أتاح هل

  االستعراض الدوري الشامل  )ب(  
، أُجنز االستعراض الدوري الشامل ملـا       ٢٠١٠ديسمرب  /حبلول أواخر كانون األول     -٩

 يف اجمللس، حيث شاركت مجيـع الـدول          دولة عضواً  ١٩٢ دولة من أصل     ١٤٣جمموعه  
وهذه .  يف خمتلف مراحل العملية    اخلاضعة لالستعراض، كما أُشركت نظرياهتا بصورة كاملة      

النسبة الكاملة من املشاركة جديرة بالثناء يف الواقع، فهي تعكس األمهية اليت توليها الـدول               
األعضاء لالستعراض الدوري الشامل واجلدية اليت تشارك هبا يف هذه العملية، كما تعكـس              

طرائق عمل هذه اآللية، وذلـك    اجلهود املستمرة اليت تبذهلا املفوضية إلتاحة املعلومات بشأن         
عن طريق اإلحاطات اإلقليمية واجللسات اإلعالمية املنتظمة ملمثلي البعثات الدائمة وغريهـم            

  .من أصحاب املصلحة يف جنيف ونيويورك
وقد مشل كل استعراض تقدمي جمموعة كبرية من التوصيات املتصلة جبميع جمـاالت               -١٠

ملية ملتابعة وضمان تنفيذ هذه التوصيات يـشكل        وال يزال وضع آليات ع    . حقوق اإلنسان 
وقـد باشـر    . حتدياً جسيماً، ال سيما مع اقتراب موعد دورة االستعراض الثانية الوشـيكة           

 عملـه   الصندوق التطوعي للمساعدة املالية والتقنية لتنفيذ االستعراض الـدوري الـشامل          
حتديد خرائط طريق   ساعدة الدول يف    واسُتخدم يف تنظيم إحاطات املتابعة امليدانية اليت ترمي مل        

  .لتنفيذ التوصيات
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ومع أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الدول أساساً، فإن مثة طائفة متنوعـة مـن                -١١
. أصحاب املصلحة الوطنيني الذين ميكنهم مساعدة احلكومات يف النهوض هبذه املهمة العسرية

أن يكفل انتقال النقاش الدائر يف إطـار        كما أن حتقيق مشاركة واسعة يف هذه العملية ميكن          
  .االستعراض الدوري الشامل من املسرح الدويل إىل املستوى الوطين

  اإلجراءات اخلاصة  )ج(  
حظيت مشاركة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف عمل اجمللس بتنويه              -١٢

 أجريت يف اجمللس واجلمعية فقد أتاحت احلوارات التفاعلية اليت . ٢٠١٠واسع النطاق يف عام     
العامة فرصة أمام املكلفني بواليات لتسليط الضوء على شواغل حقوق اإلنسان اليت تقتضي              
متابعة على الصعيد الوطين، وإصدار تنبيهات مبكرة بشأن احلاالت واالجتاهات الناشئة الـيت           

فرص املتاحة للنهل من    وينبغي االستفادة من مجيع ال    . تقتضي عناية عاجلة من اجملتمع الدويل     
ولذا فإين أدعم املقترحات الداعية إىل تعزيز هذه احلوارات إلتاحـة           . خربة املكلفني بواليات  

  .مناقشات أوسع نطاقاً وأكثر تفاعالً
    دولـة يف    ٧٣وأرحب بالدول اليت أصدرت دعوات قائمة وبارتفاع عـددها إىل             -١٣
هد للرد على حنو شامل ودون إبطاء على رسائل غري أنه يتعني بذل املزيد من اجل. ٢٠١٠عام 

وأكثر ما يتميز به عمل املكلفني بواليات هو        . املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     
وصوهلم املباشر إىل الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ولذلك فإن ما يـشغلين هـو               

غي أن ينظر اجمللس يف اعتماد تدابري       وينب. استمرار ورود تقارير عن تعرضهم ألعمال انتقامية      
إضافية حلماية هذا العمل املشترك بني اخلرباء ومجيع أصحاب املصلحة، إذ إن التفاعل احلـر               

  .مؤشر على التعاون
وواصلت املفوضية دعم استقالل اإلجراءات اخلاصة وتشجيع الدول على العمـل              -١٤

وقد ُوضـعت إجـراءات تـنظم    . نبصورة بناءة والتركيز على جوهر قضايا حقوق اإلنسا       
املسائل املتعلقة بأساليب عمل املكلفني بواليات وسلوكهم، وأنّوه يف هذا الصدد مبسامهات            

  .جلنة التنسيق وفرادى املكلفني بواليات
، بشأن القضاء على التمييز ضد      ٢٠١٠ومع استحداث واليتني موضوعيتني يف عام         -١٥

    يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيـات، أصـبح لـدينا           املرأة يف القانون واملمارسة، واحلق    
. وتشكل النساء ثلث عدد املكلفني بواليـات حاليـاً        .  مكلفاً بوالية  ٦١ والية و  ٤١اآلن  

 منصباً شاغراً يف هذا     ١٦وستكون لدى اجمللس فرصة لتحسني التوازن بني اجلنسني مع فتح           
 املقترح إدخاهلا على نظـام اختيـار        وإين أعرب عن دعمي ألوجه التحسني     . ٢٠١١عام   اجملال

  .املرشحني لدى اجمللس، اليت من شأهنا تعزيز تعيني املكلفني بواليات احلائزين ألعلى املؤهالت
إجراءات خاصة تعاوهنم مع آليات اجمللـس،       واليات يف إطار    وقد واصل املكلفون ب     -١٦

ايا األقليات، وآلية اخلرباء املتعلقة وسامهوا يف حلقات النقاش املواضيعية ويف املنتدى املعين بقض
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وميكن حتـسني سـبل     . حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى االجتماعي، واللجنة االستشارية      
  .ي الشاملر االستعراض الدو عمليةاالستفادة من أوجه التآزر املمكنة مع

  هيئات املعاهدات  )د(  
االختفاء القسري حيز النفاذ    مع دخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -١٧
، وهي خطوة جديرة بالترحيب، ُينتظر إنـشاء اهليئـة          ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف  

ويعين ذلك أن نظام هيئات املعاهـدات قـد         . ٢٠١١العاشرة من هيئات املعاهدات يف عام       
 بإضافة هيئات معاهدات جديدة، كاللجنـة املعنيـة   ٢٠٠٤تضاعف حجمه تقريباً منذ عام     

بالعمال املهاجرين، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة الفرعيـة ملنـع             
يف إطار اتفاقيـة حقـوق      (كما أنشئت ثالثة إجراءات جديدة للشكاوى الفردية        . التعذيب

األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، والعهـد             
      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع أن اإلجراء املتعلـق بالعهـد           الدويل اخلاص باحلقوق  

وجتري مناقشة إجراء إضايف لتقدمي الشكاوى يف إطـار اتفاقيـة           ) مل يدخل حيز النفاذ بعد    
  .حقوق الطفل

وقد ازدادت عضوية اللجان الثالث املذكورة أعاله ليصل جممـوع خـرباء هيئـات         -١٨
وازداد كذلك الوقـت    ). ٢٠٠٩ يف أواخر عام      خبرياً ١١٦مقابل   (اً خبري ١٤١املعاهدات إىل   

ووافقت اللجنة اخلامسة للجمعية العامة     ) ٢٠١٠ أسبوعاً يف عام     ٦٨(املخصص لالجتماعات   
 على طلبات إضافية لتخصيص أو متديد وقت االجتماعات لكلٍ من جلنة            ٢٠١٠يف أواخر عام    

  ).٢٠١١ أسبوعاً يف عام ٧٠( على التمييز العنصري مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء
إضافة إىل ذلك، وكأثر جانيب إجيايب لعملية االستعراض الدوري الشامل، سـجلت              -١٩

، أجرت هيئات   ٢٠١٠ففي عام   . عمليتا التصديق واإلبالغ من جانب الدول ارتفاعاً كذلك       
 استعراضـاً قطريـاً     ١٢٠و  معاهدات حقوق اإلنسان الثماين اليت لديها إجراءات إبالغ حن        

  .  شكوى فردية١٠٠ونظرت يف أكثر من 
وقد دفعين هذا النمو اهلام إىل أن أطلب من مجيع أصحاب املصلحة إعادة التفكري يف                 -٢٠

 من أصحاب املـصلحة   ويسرين أن عدداً  . مستقبل هيئات املعاهدات على حنو مبتكر وخالق      
، )اجتماع أعضاء هيئات املعاهـدات    ( دبلن   يف: قد أجروا مشاورات منظمة استجابة لندائي     

، ويف بوزنـان ببولنـدا      )اجتماع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    (ويف مراكش باملغرب    
كما ُنظمت معتكفات جلميع خـرباء هيئـات        ). اجتماع رؤساء وخرباء هيئات املعاهدات    (

اً ملناقـشات   املعاهدات أثناء انعقاد جلسات اللجان يف جنيف، لتبـادل األفكـار حتـضري            
  واالجتماعات املشتركة بـني اللجـان      ) ٢٠١١يونيه  /حزيران(االجتماعات املقبلة للرؤساء    

وقد أُبلغنا بأن مثة مشاورات أخرى جيـري        ). ٢٠١١يونيه  /يناير وحزيران /يف كانون الثاين  (
التحضري هلا وتشمل اجملتمع املدين واألوساط األكادميية وأطراف أخرى من منظومة األمـم             
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وسأوجه .  منظمة غري حكومية بالفعل مسامهات مكتوبة إىل العملية٢٠وقدمت حنو . املتحدة
أنا ورؤساء هيئات املعاهدات دعوة إىل الدول األعضاء للمشاركة يف مشاورة تقنية للخـرباء   

  .٢٠١١يف ربيع عام 
لـتالقح  وإين أتطلع إىل بلوغ عملية التفكري هذه ذروهتا، وأعتزم جتميع نتائج هـذا ا               -٢١

الفكري وعرضها على خرباء هيئات املعاهدات والدول األطراف ومجيع أصحاب املـصلحة يف       
  .٢٠١١الوقت املناسب خالل عام 

  التطور التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  -٢  
واصلت املفوضية دعم األنشطة املتصلة بوضع املعايري اليت تضطلع هبـا احلكومـات               -٢٢

ية جمللس حقوق اإلنسان واملنتدى االجتماعي وهيئات معاهـدات حقـوق           واللجنة االستشار 
  .اإلنسان واإلجراءات اخلاصة

الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين بوضـع بروتوكـول          وتدعم املفوضية عمل      -٢٣
، الذي عقـد دورتـه      اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات         

الفريق العامل املفتـوح العـضوية      كما تدعم عمل    . ٢٠١٠ديسمرب  /ن األول الثانية يف كانو  
 آللية خربائه، وهي    ٢٠١٠-٢٠٠٨، مبا يف ذلك إجناز خطة عمل الفترة         املعين باحلق يف التنمية   

. ، ما أّدى إىل إصدار ثالثة تقارير هامة فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بتنفيذ احلق يف التنمية        
ريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة عناصر قد تفيد يف صـياغة مـشروع              كما طرح الف  

اتفاقية ممكنة بشأن أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وأنشأ اجمللس فريقـاً عـامالً              
حكومياً دولياً مفتوح العضوية للنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمـي دويل لتنظـيم أنـشطة                

كما أنشأت اجلمعية العامـة، يف   . ألمنية اخلاصة ورصدها والرقابة عليها    الشركات العسكرية وا  
، فريقاً عامالً مفتوح العضوية للنظر يف السبل الكفيلة بتحسني محاية حقـوق    ٦٥/١٨٢قرارها  

  .األشخاص للمسنني، بوسائل تشمل النظر يف اعتماد صكوك وتدابري جديدة هبذا الشأن
االستشارية للمجلس فيما يتعلق بوضع واعتمـاد       ودعمت املفوضية عمل اللجنة       -٢٤

املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلـذام وأفـراد             
 املـؤرخ   ٦٥/٢١٥وقد اعتمدت اجلمعية العامة هذه املبادئ التوجيهية يف قرارها          . أسرهم
رة اجمللس الـيت يقودهـا   وتواصل املفوضية تيسري مباد . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١

برناجمه احلكومي األقاليمـي للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، من أجل وضع            
  . إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

، الذي ُيعـرض تقريـره      ٢٠١٠كما يسرت املفوضية تنظيم املنتدى االجتماعي لعام          -٢٥
)A/HRC/16/62 (دورة جملس حقوق اإلنسان احلاليةعلى .  

وعقدت هيئات املعاهدات، بدعم من املفوضية، عدداً من أيام املناقشة العامة هبـدف               -٢٦
صياغة تعليقات عامة، حيث ناقشت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
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قوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      احلق يف الصحة اجلنسية والتناسلية، وناقشت اللجنة املعنية حب        
ويف سياق الذكرى العشرين العتماد االتفاقية الدولية حلماية        . مسألة إمكانات وصول املعوقني   

محاية احلقـوق   "حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، تناولت اللجنة املعنية موضوع           
 أول لتعليق عام بـشأن      ومضت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف وضع مشروع       ". وبناء التعاون 

واعتمدت اللجنة  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠ و ١٩تفسري املادتني   
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات عامة بشأن النساء املسّنات ومحايـة حقـوقهن               

ة القضاء علـى مجيـع       من اتفاقي  ٢وبشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة        
، اعتمدت اللجنة املعنية حبماية     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف  . أشكال التمييز ضد املرأة   

. حقوق العمال املهاجرين تعليقها العام األول الذي يركز على حقوق عمال املنازل املهـاجرين     
الفردية حنـو    اعتمدت مخس من اللجان اليت لديها إجراءات لتلقي البالغات           ٢٠١٠ويف عام   

  . قراراً بشأن بالغات فردية تلقتها، مما يعزز الفقه القانوين املتاح يف هذا الصدد١٢٠
واستمر املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بدورهم يف املسامهة يف تطـوير               -٢٧

لة ميـاه   فالعمل الذي اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية مبسأ       . القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
الشرب والصرف الصحي لتوضيح املضمون القانوين اللتزامات حقوق اإلنسان ذات الـصلة            
باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي أسهمت بـشكل مباشـر يف              

كما اعتمد الفريق العامـل     . اعتراف كل من اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان هبذا احلق         
فاء القسري أو غري الطوعي تعليقاً عاماً بشأن احلق يف معرفـة احلقيقـة يف               املعين حباالت االخت  

املمثل اخلاص لألمني العام املعين     ودعمت املفوضية كذلك جهود     . حاالت االختفاء القسري  
، مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال التجاريـة            

اخلاص باألعمال التجارية   " احلماية واالحترام واالنتصاف   "إطار لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ   
وواصلت املفوضية العمل مع مكتب االتفاق العاملي التابع لألمـم املتحـدة            . وحقوق اإلنسان 

ودأبت على تقدمي املشورة التقنية والسياساتية بشأن عنصر حقوق اإلنسان يف هذا املكتب، مبا              
قوق اإلنسان وفريق االتفاق املشترك بني الوكاالت، فضالً        يف ذلك املشاركة يف فريقه العامل حل      

  .عن مشاركيت الشخصية يف مؤمتر قمة قادة االتفاق العاملي
 العمل على عقد أربع حلقات عمل إقليمية بـشأن          ٢٠١٠وباشرت املفوضية يف عام       -٢٨

 وعكف أربعة مستشارين على إعداد دراسات إقليميـة عـن         . حظر التحريض على الكراهية   
التشريعات والفقه القانوين والسياسات ذات الصلة، والتمسوا مشاركات الـدول األعـضاء            
وبرامج األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان            

 يف مكاتـب األمـم      ٢٠١١ومن املقرر عقد حلقات العمل املذكورة يف عام         . واجملتمع املدين 
تـشرين  (وسانتياغو  ) يوليه/متوز(وبانكوك  ) أبريل/نيسان(ونريويب  ) فرباير/شباط (املتحدة بفيينا 

  ).أكتوبر/األول
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 التمييز العنصري، والتمييز على أساس اجلنس وضد        وخباصةمكافحة التمييز،     -باء   
  الفئات األخرى املهمشة

  التمييز العنصري  -١  
الن وبرنامج عمل ديربان والوثيقـة      ملساعدة الدول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب إع        -٢٩

اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              
العنصري، قدمت املفوضية املساعدة التقنية يف سياق إعداد خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة              

 حلقات مناقـشة يف     كما نظمت املفوضية  . التمييز العنصري يف كل من بوليفيا وأوروغواي      
كلٍ من كوستاريكا وبنن لتبادل املمارسات اجليدة بشأن إعداد خطط العمل الوطنية ملكافحة           

وُعقدت حلقات عمل إقليمية، آخرها يف إثيوبيا، للحكومات واملؤسسات         . التمييز العنصري 
. كورةالوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين بشأن وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية املـذ            

ورغبة يف زيادة مساعدة الدول يف هذا الصدد، ستصدر املفوضية مذكرة إرشادية تقنية عـن            
  .إعداد خطط العمل الوطنية

كما اضطلعت املفوضية بعمل مواضيعي بشأن مسائل حمفوفة بالتحـديات، كجمـع           -٣٠
ية، بالتعاون مع   ونظمت املفوض . البيانات وتعزيز املساواة بني األعراق ومكافحة التمييز اهليكلي       

حكومة الربازيل، حلقة مناقشة إقليمية لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب بـشأن مجـع               
  . البيانات واستخدام املؤشرات لتعزيز ورصد املساواة بني األعراق وعدم التمييز

وقدمت املفوضية الدعم لفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل               -٣١
ريقي والفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربـان يف              أف

واعتمدت، مبناسبة الذكرى العاشرة    . تنظيم مناقشات مواضيعية بشأن مكافحة التمييز اهليكلي      
العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان وخطط العمل الوطنية، استنتاجات وتوصيات بشأن قضايا            

وقد ناقش فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن          . جرة ومحاية األطفال والعمالة   اهل
أصل أفريقي، يف دورته السابقة، برنامج أنشطته يف سياق السنة الدولية للمنحدرين من أصـل               

نة وتزمع جل . ٢٠١٠أفريقي، اليت أعلنها األمني العام مبناسبة االحتفال بيوم حقوق اإلنسان لعام            
القضاء على التمييز العنصري عقد يوم مناقشة عامة عن األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي              

  . ٢٠١١مارس /آذار-فرباير/أثناء دورهتا الثامنة والسبعني املقرر عقدها يف شباط
قبول التنوع والقضاء علـى  "وُنظمت أحداث يف إطار احلملة اإلعالمية العاملية املعنونة      -٣٢

ركز اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري على موضوع العنصرية يف سـاحة             و". التمييز
  ".العنصرية وبطولة كأس العامل لكرة القدم"الرياضة وتضمن رأياً أثار اهتماماً خاصاً بعنوان 
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  قضايا الشعوب األصلية واألقليات  -٢  
ت عن طريـق العمـل      واصلت املفوضية مساعيها الوطيدة لتعزيز ومحاية حقوق األقليا         -٣٣

اص املنـتمني  ـحقوق األشخالدائب مع الشركاء املعنيني، مسترشدة بإعالن األمم املتحدة بشأن  
ففي لبنان، على سبيل املثال، نظمت املفوضية       . أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        إىل

ة فيما يتعلـق بأعمـال الـشرطة        مشاورهتا اإلقليمية الثالثة جلمع املعلومات عن املمارسات الفعال       
وستجري املفوضية حلقة عمل تدريبية بشأن حقوق األقليات ملوظفيها يف هذه املنطقة            . واألقليات

  .للمساعدة على تعزيز االستراتيجيات الكفيلة بزيادة تعزيز حقوق األقليات
اكة مـع  واستمرت املفوضية يف دعم املنتدى املعين بقضايا األقليات، وساعدت، بالشر       -٣٤

احتاد الربملانات الدويل، يف تنظيم املؤمتر الدويل عن متثيل األقليـات والـشعوب األصـلية يف                
  .نوفمرب يف املكسيك/الربملانات، الذي ُعقد يف تشرين الثاين

واستمررنا يف تعزيز التعاون والتنسيق ضمن منظومة األمن املتحـدة نفـسها وبـني                -٣٥
ونظمت املفوضية حلقة عمل، بغرض دعم      .  الشعوب األصلية  الواليات الثالث املكرسة لقضايا   

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واضطلعت بأنشطة أخرى لتيسري إعـداد دراسـة              
  .اآللية بشأن الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرار

 الـشعوب   ويتسع نطاق الدعم الذي حيظى به إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق              -٣٦
وقد اضطلعت املفوضـية بأنـشطة      . األصلية مع تصديق نيوزيلندا وكندا مؤخراً على اإلعالن       

 إىل تعزيز تنفيذ هذا الصك الفائق األمهية، مشلت عقد مـشاورة إقليميـة يف كـانون                 هتدف
تفعيل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية         "ديسمرب يف أوكالند بشأن     /األول

وقد أسهمت هذه األنشطة يف إعداد دليل عملي        ". ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   من قبل ا  
  .هلذه املؤسسات عن كيفية استخدام اإلعالن

كما واصلت املفوضية توفري برنامج الزمالة للمدافعني عن حقوق اإلنسان لألقليـات              -٣٧
  .والسكان األصليني

  املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة  -٣  
) A/HRC/15/40(أعدت املفوضية جمللس حقوق اإلنسان تقريراً عن التمييز ضد املـرأة              -٣٨

استرشدت به املناقشات اليت متخضت عن اعتماد اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة قراراً ينـشئ             
  .مبوجبه آلية خاصة على شكل فريق عامل معين بالتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة

حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منـها،         " تقريري بشأن    وقد أبرز   -٣٩
مدى أمهية اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان لبلـوغ          ) A/HRC/14/39" (وحقوق اإلنسان 

وقد طلـب اجمللـس مـن       . األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها اهلدف املتعلق بالصحة النفاسية        
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إعداد تقرير ثان عن املمارسات الفعالة القائمة على حقوق اإلنـسان           املفوضية منذ ذلك احلني     
  .يف هذا اجملال

 مـن أجـل     )٦(، عقدُت اجتماعاً لفريق رفيـع املـستوى       ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٤٠
االستماع إىل ضحايا العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والتحاور معهم مباشـرة             

كما قدم الفريق توصيات    . بل االنتصاف واجلرب املتاحة أمامهم    بشأن احتياجاهتم وتصوراهتم لس   
خبصوص اآلليات اإلضافية اليت ميكن إنشاؤها، وال سيما إلتاحة  فرصة الوصـول إىل سـبل                
انتصاف للضحايا الذين ُتجهل هوية مرتكيب العنف حبقهم وبالتايل ال ميكن النظر يف ادعـاءاهتم        

 كـانون   ١٠سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٣٠لفتـرة مـن     ويف ا . عن طريق نظام القضاء الرمسـي     
ديسمرب، كان الفريق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث التقى يف جلسات مغلقة مبا             /األول

 عاماً، وبينهم   ٦١ أعوام و  ٣ ضحية، فرادى أو يف جمموعات، تتراوح أعمارهم بني          ٦١جمموعه  
  .أربع ضحايا من الذكور

، نظمت املفوضية، مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على        ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤١
، حلقة عمل للخرباء بشأن القضاء على العنف، ضّمت خرباء من خمتلـف             )٧(العنف ضد املرأة  

  . )٨(مناطق العامل لتسليط الضوء على التحديات واملمارسات اجليدة والفرص يف هذا اجملال

ني واألشخاص املصابني باجلذام وبفريوس نقص التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة واملسن  -٤  
  اإليدز/املناعة البشرية

ُتعرض على اجمللس دراسيت املواضيعية الثالثة بشأن اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي               -٤٢
وقـد حللـت    . اليت تركز هذا العام على موضوع التعاون الـدويل        ) A/HRC/16/38(اإلعاقة  

لق بالتعاون الدويل، ومجعت أمثلة علـى اخلـربات         املفوضية واجبات الدول األطراف فيما يتع     
فتحقيق التغيري الذي تتوخاه االتفاقية يقتضي إدماج حقوق املعـوقني          . املكتسبة يف هذا امليدان   

  .إدماجاً فعاالً يف النطاق األوسع للتعاون الدويل، مبا يف ذلك التنمية واملساعدات اإلنسانية
اية حقوق اإلنسان للمسنني، ونظمت مـع إدارة        وقد عززت املفوضية دعوهتا إىل مح       -٤٣

الشؤون االقتصادية واالجتماعية اجتماع خرباء بشأن حقوق اإلنـسان للمـسنني، ُعقـد يف              

__________ 

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الفريق الذي ضّم كالً من إليزابيث ريهن، وزيـرة الـدفاع                ة نائب تترأس )٦(
حايا، التابع للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،        ئماين للض دارة االصندوق االست  السابقة لفنلندا ورئيسة جملس إ    

جبمهوريـة الكونغـو    ) جنوب كيفو (والدكتور دينيس ماكوجيي، املدير الطيب ملستشفى بانزي يف بوكافو          
 .الدميقراطية

 .١١/٢عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  )٧(
اجات حلقة العمل   سُيعرض تقرير موجز هبذا الشأن على اجمللس يف دورته السابعة عشرة،كما سُتدرج استنت             )٨(

يف تقرير املفوضية بشأن املمارسات اجليدة على صعيد منع العنف ضد املرأة، الذي سُيعرض على اجمللس يف                 
 .الدورة نفسها
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متابعـة  "وأسهمت املفوضية كذلك يف تقرير األمني العام املعنون         .  يف جنيف  ٢٠١٠مايو  /أيار
بـشأن احلالـة االجتماعيـة      ) A/65/157" (استعراض شامل : اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   

كما استفاد من دعـم     . للمسنني ورعايتهم ومنائهم وحقوقهم على الصعيدين الوطين واإلقليمي       
املفوضية كلٌ من التقرير الذي قدمته اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع              

، والتعليق العام   )A/HRC/14/31(سنني  إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن املعاشات االجتماعية وامل       
 للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن النساء املسّنات ومحايـة حقـوق               ٢٧رقم  

  .اإلنسان هلؤالء النساء
 وحقوق اإلنسان، واصـلت دعـويت       اإليدز/وفيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية       -٤٤

ن يؤثران سلباً علـى حقـوق اإلنـسان هلـؤالء           للقضاء على التمييز والوصم اللذين ال يزاال      
ومشلت األنشطة  . األشخاص وحيّدان من تأثري االستجابات الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية         

اهلامة األخرى يف هذا اجملال تنظيم حلقة عمل إقليمية يف بانكوك بشأن فريوس نقـص املناعـة          
. ؤسسات الوطنية يف آسيا واحمليط اهلـادئ       وحقوق اإلنسان، استفادت منها امل     اإليدز/البشرية

وقد ُعرضت نتائج هذه احللقة وحلقات العمل اإلقليمية األخرى ذات الصلة يف جلسة خاصـة              
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية وحقوق اإلنسان، ُعقدت أثناء اجتماع جلنة التنسيق الدولية             

د ساعدت املفوضية يف إصدار     وق. ٢٠١٠مارس  /للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آذار     
للمصابني بفريوس  " دافع عن حقوقك  "ونشر نسخة منقحة من حلقة الرسوم املتحركة املعنونة         

برنـامج  نقص املناعة البشرية، الذي أنتجته بصورة مشتركة املفوضية ومنظمة الصحة العاملية و           
ونظمـت املفوضـية    . دزاإلي/األمم املتحدة املشترك واملتعلق مبتالزمة نقص املناعة املكتسب       

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة         "كذلك مشاورة يف جنيف بشأن      
  .)٩("واإليدزالبشرية 

متابعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحة أوجه عدم املساواة           - جيم  
  ملناخية من مجلتها األزمات االقتصادية والغذائية واسياقاتوالفقر يف 

واصلت املفوضية تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتدعيم قـدراهتا            -٤٥
للمسامهة يف محاية هذه احلقوق ورصدها على الصعيدين الوطين والدويل، بوسـائل تـشمل    
التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة              

واسـتحدثت املفوضـية أدوات     .  والثقافة وموئل األمم املتحدة وغريها من املنظمات       والعلم
ومواد تدريبية ودربت موظفيها على االستراتيجيات واملهارات الالزمة لرصد إعمال احلقوق           

 بعثة لتقدمي املـساعدة  ٢٠وقام موظفو املفوضية بأكثر من  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

__________ 

 وقّدم التقرير املتعلق هبا إىل الدورة الـسادسة         ١٢/٢٧عقدت املشاورة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان         )٩(
 .عشرة للمجلس
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كومات والربملانات واألفرقة القطرية لألمم املتحدة والبعثات امليدانية واجملتمع         والدعم إىل احل  
املدين بشأن حقوق تشمل احلق يف بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة،               
والسكن الالئق، والتعليم، والضمان االجتماعي، واحلقوق الثقافية، وبشأن احلماية القانونيـة          

  .دية واالجتماعية والثقافية وأهلية املقاضاة فيما يتصل هبذه احلقوقللحقوق االقتصا
وفيما خيص أزمة الغذاء العاملية، شاركت املفوضية بنشاط يف فرقة العمـل الرفيعـة             -٤٦

املستوى لألمني العام املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية، وأسهمت يف حتديث إطار العمـل              
دة ومؤسسات بريتون وودز، عن طريق إدماج احلق يف الغـذاء           الشامل لوكاالت األمم املتح   

 للتصدي ألزمـة األمـن      لى حقوق اإلنسان كإحدى املداخل االستراتيجية     والنهج القائم ع  
  . الغذائي والتغذوي العاملية

واستمرت املفوضية كذلك يف إدراج ُبعد حقوق اإلنسان يف صلب النقاش املتعلـق               -٤٧
وء على أن اآلثار املتعلقة بتغري املنـاخ ال تـنعكس علـى الـدول               بتغري املناخ، مسلطة الض   

ويستدعي تطبيق النهج   . واالقتصادات وحدها، وإمنا على األفراد واجملتمعات بشكل أساسي       
القائم على حقوق اإلنسان مشاركة اجملتمعات املتأثرة واحلرص على عدم التمييز ومـساءلة             

. ذين تنعكس عليهم آثار السياسات واملمارسات     مجيع املسؤولني من قبل أصحاب احلقوق ال      
شددت املفوضية على أمهية النظر يف ما لآلثار املتعلقة بتغري املناخ من انعكاسات علـى               وقد  

حقوق اإلنسان، وذلك من خالل إصدار عدد من البيانات العامة، مبا يف ذلك أثناء مـؤمتر                
األطراف السادس عشر التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الـذي ُعقـد يف               

  .٢٠١٠ديسمرب /يك يف كانون األولكانكون باملكس
نوفمرب مشاورة بشأن قـضية مـستجدة هـي         /ونظمت املفوضية يف تشرين الثاين      -٤٨

وستساعد نتائج هذه املشاورة يف توجيه عملنا يف هذا اجملـال يف            . األراضي وحقوق اإلنسان  
ن احلق  وإضافة إىل ذلك، أصدرت املفوضية ثالث صحائف وقائع جديدة بشأ         . األعوام املقبلة 

يف الغذاء الكايف، مع منظمة األغذية والزراعة؛ واحلق يف املياه، مع منظمة الصحة العامليـة؛               
، نشرة  ٢٠٠٩وتصدر املفوضية، منذ عام     . واحلق يف السكن الالئق، مع موئل األمم املتحدة       

للتعميم الداخلي عن احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وعممـت يف تـشرين              
 نسخة من هذه النشرة للشركاء اخلارجيني إلحاطتهم بالعمل الـذي           ٢٠١٠أكتوبر  /األول

تضطلع به املفوضية بشأن هذه احلقوق وكي تتيح هلم مواد وأدوات وفقهاً قضائياً مفيـداً يف              
  .هذا اجملال

وما فتئت املفوضية تتزعم اجلهود املشتركة بني الوكاالت يف إطار جمموعة األمـم               -٤٩
مع التزامات الدول األعضاء يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة          ائية، على حنو يتفق     املتحدة اإلمن 
 من  ،٢٠١٠ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام           ٢٠٠٥العاملي لعام   

أجل زيادة إدماج حقوق اإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة التنفيذية يف جمال التنمية وتعزيـز               
سك السياسات والتنسيق والقدرات يف منظومة األمم املتحدة لالستجابة بـشكل أفـضل             متا
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ومن شأن اعتماد هذا النهج الكلي للنهوض برسالة األمـم املتحـدة أن            . لألولويات الوطنية 
يساعد يف التوفيق بني األركان الثالثة لعمل األمم املتحدة، على حنو يتسق مـع االتفاقـات                

ات الصلة ويعزز الطابع غري القابل للتجزئة حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلق            احلكومية الدولية ذ  
  . يف التنمية

التحضريية لالجتماع العام الرفيع املـستوى بـشأن        وأسهمت املفوضية يف العملية       -٥٠
األهداف اإلمنائية لأللفية يف نيويورك، الذي دعم الدول األعضاء يف مسعاها لتنفيذ اجملموعة             

 وقد مشلـت  .  االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان الواردة يف وثيقة املؤمتر اخلتامية          الشاملة من 
 االلتزامات طائفة واسعة من القضايا اليت تؤثر على أصـحاب احلقـوق علـى مجيـع                هذه

املستويات، مبا يشمل القضايا املتعلقة بالوفيات واألمراض النفاسية، واحلـق يف الغـذاء ويف              
مية، وبرنامج العمل اهلام بشأن التجارة واملساعدات والتخفيف مـن          الصحة، واحلق يف التن   

 وقد حظيُت، يف مؤمتر القمة نفسه، بشرف املـشاركة يف جلـسة املائـدة               .عبء الديون 
املستديرة اخلامسة بشأن تلبية االحتياجات اخلاصة ألضعف الفئات، فضالً عن مشاركيت يف             

 النفاسية وحتقيق شراكة عاملية أذكى يف إطـار         األحداث اجلانبية اليت ُنظمت بشأن الوفيات     
  .  ٨اهلدف 

ويف الفترة السابقة لعقد مؤمتر القمة، قدمت املفوضية مسامهات كبرية يف املناقشات              -٥١
احلكومية الدولية والبحوث واألعمال السياساتية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وذلـك           

، وتقدمي دعم معزز للمكلفـني      ٢٠١٠مارس  / آذار طريق عقد حلقة مناقشة للخرباء يف     عن  
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بشأن القضايا املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية ضـمن             
والياهتم، وزيادة املشاركة واملسامهة يف األعمال التحضريية والتقارير املواضيعية عن األهداف           

 األولويات اهلامة اليت    وتشمل. حدة املعنية هبذه األهداف   اإلمنائية لأللفية لفرقة عمل األمم املت     
حددهتا املفوضية للمستقبل دعم الدول يف تنفيذ االلتزامات اليت قطعتها يف مؤمتر القمة وتعزيز              

  .الشراكات بني اجلهات الفاعلة يف ميداين حقوق اإلنسان والتنمية
العاملية لوضع أداة لتقيـيم     ومن األمثلة على ذلك عمل املفوضية مع منظمة الصحة            -٥٢

     حقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني يف اسـتراتيجيات قطـاع            "بالسياسات املتعلقة   
          ، وهي أداة ُيزمـع إجنازهـا أثنـاء الربـع األول مـن              "تقييم اتساق السياسات   -الصحة  

زنة وحقـوق   كما تعكف املفوضية على وضع حزمة تعليمية بشأن عمليات املي         . ٢٠١١عام  
يت وليبرييـا    يف كلٍ من هاي    ٢٠٠٩ضطلعت به عام    اإلنسان، على سبيل متابعة العمل الذي ا      

يف جمال رصد امليزانية على أساس احلقوق، وذلك من أجل تقدمي املزيد من الدعم الفعال إىل                
الدول األعضاء والشركاء الوطنيني يف ما يبذلونه من مساعٍ إلدماج حقـوق اإلنـسان يف               

كما تدعم املفوضـية حاليـاً عـدة        . اتيجياهتم الوطنية يف جمايل التنمية واحلد من الفقر       استر
وبوحي من  . حكومات، بناء على طلبها، إلدماج حقوق اإلنسان يف عملياهتا اإلمنائية الوطنية          

هذه األمثلة، عرضُت دعم املفوضية، أثناء مداخليت يف اجتماع املائدة املستديرة اخلامـسة يف              
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، على مجيع الدول األعضاء اليت تبدي استعدادها ألخـذ          قمة األهداف اإلمنائية لأللفية   مؤمتر  
  .زمام املبادرة يف إدماج حقوق اإلنسان ضمن خططها اإلمنائية الوطنية

  حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة  - دال  
، ترأست اجتماع الفريق العاملي املعين بـاهلجرة،        ٢٠١٠يف النصف الثاين من عام        -٥٣

 وكالة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة والبنـك           ١٤وهو جمموعة تضم    
وقد روجت املفوضية، من خالل قيادهتا هلذا الفريق، لنهج قائم على حقوق اإلنسان             . الدويل

يف التعامل مع قضايا اهلجرة، ضمن منظومة األمم املتحدة وخارجها، فأسهمت بـذلك يف              
  .مع الدويل مع حقوق املهاجرينتعزيز جتاوب اجملت

   ويف ظل رئاسة املفوضية، أّدى تركيز الفريق على حقوق اإلنـسان للمهـاجرين،               -٥٤
وال سيما املهاجرين يف وضع غري نظامي، إىل زيادة الوعي حبقوق املهاجرين بني كبار املمثلني  

 املشترك اهلـام الـذي      ومن األمثلة البارزة يف هذا الصدد البيان      . احلكوميني وعامة اجلمهور  
 بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين غـري       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠اعتمده رؤساء الفريق يف     

كما متخض اجتماع يوم كامل خلرباء الفريق بشأن املوضوع ذاته، نظمته املفوضية            . النظاميني
  .أكتوبر، عن توصيات سياساتية ُعممت على نطاق واسع/يف تشرين األول

فوضية الضوء على املواضيع اهلامة املتعلقة باهلجرة وحقوق اإلنسان على          وسلطت امل   -٥٥
املستويني اإلقليمي والدويل، وال سيما أثناء املشاورة العاملية اليت أجرهتا كلٌ من منظمة الصحة 
العاملية واملنظمة الدولية للهجرة وحكومة إسبانيا بشأن صحة املهاجرين، وُعقدت يف مدريد            

، فضالً عن املنتدى العاملي الرابع بشأن اهلجرة والتنمية، الذي ُعقد يف            ٢٠١٠مارس  /يف آذار 
  . يف املكسيك٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

وقد حرصُت طيلة فترة انعقاد املنتدى على توجيه نظر املشاركني إىل قضايا حقوق               -٥٦
كما دعوت  . أسرهماإلنسان واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          

أثناء احلدث اجلانيب الذي ُنظم لالحتفال بالذكرى العشرين لالتفاقية، إىل التـصديق علـى              
وقد ُنظمت أنشطة احتفاليـة مبناسـبة الـذكرى         . االتفاقية وتنسيق اجلهود الرامية لتنفيذها    

  . يف العديد من أحناء العامل٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٨العشرين لالتفاقية يف 
وواصلت املفوضية دعم اجلهود الرامية إىل ضمان امتثال السياسات والتـشريعات             -٥٧

والتدابري املتعلقة باهلجرة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك من خالل دعمها العديد من             
آليات حقوق اإلنسان، كاملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين واالسـتعراض            

ورأيي، الذي شـاطره مجيـع      .  عن اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين     الدوري الشامل، فضالً  
رؤساء الفريق العاملي املعين باهلجرة يف بياننا املشترك، هو أنه رغم ما للدول مـن مـصلحة                 
مشروعة يف تأمني حدودها وممارسة الرقابة على اهلجرة، فإن هذه الشواغل ال تعفيهـا مـن            
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 املضمونة دولياً للجميع ومحاية هذه احلقوق من أية انتهاكات          مسؤولياهتا إزاء احترام احلقوق   
  .وإعمال احلقوق الضرورية كي حيظى املهاجرون حبياة كرمية وآمنة

وقد باشرت املفوضية مشروعاً إلعداد جمموعة من الوحدات التدريبية لدعم اعتماد             -٥٨
املهـاجرين حبقـوق    هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء قضايا اهلجرة، هبدف ضمان متتـع             

  .اإلنسان دون متييز
واضطلعت مكاتب املفوضية القطرية واإلقليمية بدور أساسي يف الدعوة إىل كفالـة              -٥٩

حقوق اإلنسان للمهاجرين والتصديق على االتفاقية، وأسهمت يف وضع مـشروع صـك             
وحد للعمال  ملنظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني، ويف وضع عقد عمل م            

املرتليني املهاجرين استجابةً حملنة العديد من املهاجرين يف لبنان الذين يشكلون نسبة كبرية من              
. القوة العاملة دون أن يتمتعوا بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون العاملون يف مهن مماثلـة     

مي حلمايـة حقـوق     كما عملت املكاتب اإلقليمية للمفوضية على تعزيز التعاون دون اإلقلي         
وُعقدت حلقات النقاش واالجتماعات واحلوارات     . املهاجرين ومكافحة االجتار باألشخاص   

  .املتعلقة مبوضوع اهلجرة وحقوق اإلنسان يف العديد من املناطق
وال خيفى أن املهاجرين، وال سيما يف أوضاع غري نظامية، هـم فريـسة سـهلة                  -٦٠

 تعزيز االستجابات القائمة على احلقـوق ملـسألة         ولذلك عملت املفوضية على   . للمتجرين
ملوصـى   املبادئ واملبادئ التوجيهية ا    التعليق على "االجتار باألشخاص، بوسائل مشلت إصدار      

وهتدف هـذه الوثيقـة إىل صـياغة احملتـوى        ". املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر     هبا
يل شامل للمبادئ واملبادئ التوجيهيـة،      املوضوعي لقانون دويل بشأن االجتار وإىل تقدمي حتل       

فضالً عن توفري أداة عملية بشأن النهج القائم على احلقوق يف التعامل مع مـسألة االجتـار                 
، نظمت املفوضية ألعضاء جملس حقوق اإلنسان حلقـة         ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . باألشخاص

ج قائم على احلقـوق     نقاش للخرباء هتدف إىل حتديد الفرص والتحديات فيما يتعلق بتبين هن          
إزاء االجتار وتعزيز تطبيق املبادئ املوصى هبا، كما عقد اجمللس حلقة نقاش عامـة أتاحـت                

  .الفرصة أمام ضحايا االجتار بالبشر والناجني منه إلمساع صوهتم
 املشترك بني التنسيقفريق  ستحني نوبة املفوضية لتويل رئاسة ٢٠١١ويف عام   -٦١

وستنظم املفوضية بصفتها هذه أنشطة إلذكاء الوعي . ار باألشخاصالوكاالت ملكافحة االجت
كما . باملسائل املتعلقة باالجتار بالبشر، باإلضافة إىل تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت

  .ستجري املفوضية العديد من األنشطة الوطنية واإلقليمية لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون

وإقامة جمتمع   وتعزيز املساءلة، وسيادة القانون،      ،ن العقاب مكافحة اإلفالت م    - هاء  
  دميقراطي

املذكرة اإلرشادية لألمني العام بشأن هنـج األمـم    "تزعمت املفوضية عملية صياغة       -٦٢
اليت تتيح منظوراً حقوقياً إزاء العدالة االنتقالية وتطرح ثالثـة          " املتحدة إزاء العدالة االنتقالية   
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الـسعي ملراعـاة    ) أ: (أنشطة األمم املتحدة يف هذا املضمار، مبا يـشمل        ُنهج لزيادة تعزيز    
األسباب اجلذرية للرتاع أو احلكم القمعي والتصدي ملا يتصل هبما من انتـهاكات جلميـع               

مراعاة اعتبارات حقـوق    ) ب(احلقوق، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛        
تنسيق مبادرات نزع السالح والتسريح     ) ج(ناء عمليات السلم؛    اإلنسان والعدالة االنتقالية أث   

  .وإعادة اإلدماج مع عمليات العدالة االنتقالية على حنو إجيايب متعاضد
 حلقة عمل للخـرباء بـشأن       ٢٠١٠أكتوبر  /وقد نظمت املفوضية يف تشرين األول       -٦٣

االقتصادية واالجتماعيـة   جتارب عمليات العدالة االنتقالية يف التعامل مع انتهاكات احلقوق          
، ساعدت املفوضية على عقد حلقة نقاش للمجلس بشأن         ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . والثقافية

واستمر تطور حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأسرهم يف         . )١٠(احلق يف معرفة احلقيقة   
فهوم معرفة احلقيقة كمفهوم قانوين، وأعرب أعضاء حلقة النقاش عن رأيهم بأن تطور هذا امل             

  .هو عنصر أساسي ملكافحة اإلفالت من العقاب
، نظمت املفوضية حلقة عمل للخرباء بشأن تعزيز        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٤

فرص التنسيق بني مبادرات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والعدالة االنتقالية، هبدف            
حيث صلتها بعمليات العدالة االنتقالية عرض وتقييم جتارب منتقاة يف جمال هذه املبادرات من  

لتحديد الدروس املستفادة ومناقشة وحتليل إمكانات التنسيق من أجل التوصل إىل فهم أعمق             
  .للسبل الكفيلة جبعل هاتني العمليتني تتعاضدان بصورة إجيابية

لة إضافة إىل ذلك، قدمت املفوضية املشورة واملساعدة بشأن مواضيع املساءلة والعدا            -٦٥
ففي بوروندي، دعمت املفوضية إجراء وإجناز مشاورات وطنية بـشأن العدالـة            . االنتقالية

ويف توغو، قدمت املفوضية املشورة بشأن      . ٢٠١٠أبريل  /االنتقالية كُللت بالنجاح يف نيسان    
إجراء مشاورات وطنية هبذا الصدد، ومن مث أنشأت جلنة للحقيقة وتكفلت بتوفري التـدريب              

كما أجريت أنشطة أخرى يف كلٍ من أوغندا وتيمـور          . ات ألعضاء هذه اللجنة   وبناء القدر 
ليشيت ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور والسنغال والصومال وغواتيماال وكوسـوفو          

  . لدوفا ونيبالووكولومبيا وم
ة وواصلت املفوضية عملها يف جمال محاية الشهود والضحايا يف سياق اإلجراءات القضائي             -٦٦

وقدمت املفوضية على وجه اخلصوص     . أو شبه القضائية أو غري القضائية املتخذة ألغراض املساءلة        
. دعماً تقنياً لوضع أطر حلماية الشهود والضحايا يف كلٍ من األرجنتني وأوغندا وتوغـو ونيبـال            

الوارد  اجتماعني، استناداً إىل إطار محاية الشهود والضحايا         ٢٠١٠كما عقدت املفوضية يف عام      
حلقـة نقـاش    ): A/HRC/15/33(يف التقرير الذي قدمته إىل اجمللس بشأن احلق يف معرفة احلقيقة            

رفيعة املستوى للخرباء عقدهتا يف أوغندا بالشراكة مع جلنة اإلصالح القانوين األوغندية ومكتـب              
إقليمية يف كـانون    نوفمرب؛ وحلقة نقاش    /األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف تشرين الثاين       

__________ 

 .٩/١١اإلنسان عمالً بقرار جملس حقوق  )١٠(
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أفغانـستان وباكـستان    (، مبشاركة أصحاب املصلحة من سبعة بلـدان         ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  ).وبنغالديش وسري النكا وملديف ونيبال واهلند

 لتناول العالقة بني الـسلم      )١١(وُنظم اجتماع للخرباء بشأن حق الشعوب يف السلم         -٦٧
 ملناقشة جتـارب    ٢٠١٠مارس  / يف آذار  )١٢(وحقوق اإلنسان، كما ُعقد اجتماع خرباء آخر      

. خمتلف آليات حقوق اإلنسان يف جمال إعمال حقوق اإلنسان يف حاالت الـرتاع املـسلح              
ونظمت املفوضية اجتماع خرباء بشأن حقوق اإلنـسان والعدالـة التقليديـة يف كـانون               

  .ديسمرب يف جنوب أفريقيا/األول
حلقة تدريب دون إقليمية بشأن حقوق      ، نظمت املفوضية    ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٨

اإلنسان واالنتخابات، بالتعاون مع جملس الشيوخ واجلمعية الوطنيـة يف  غـابون وشـبكة               
ويف تـشرين   . برملانيي وسط أفريقيا التابعة للمجموعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا           

حلقة نقـاش عـن      ُنظمت باالشتراك مع بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا          ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
حقوق اإلنسان ألعضاء الربملانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من ستة بلدان أفريقية            

  ). أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وسرياليون وغامبيا وليبرييا ونيجرييا(
ومن املتطلبات الفائقة األمهية إنشاء وكاالت أمنية وقوات مسلحة وأجهزة شـرطة              -٦٩

نفاذ القانون تتسم باملهنية ومتتثل ملعايري حقوق اإلنسان وختضع للمساءلة، سواء           ووكاالت إل 
واملفوضية ملتزمة بضمان استناد .  والتنميةاإلنعاش املبكريف فترات ما بعد الرتاع أو يف سياقي    

هذه املبادرات إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان وكفالة أن يتمكن مجيع األفراد من التمتع               
ويشمل عمل املفوضية يف اجملـاالت القانونيـة        . روف األمنية الالزمة إلعمال حقوقهم    بالظ

والسياساتية والعملية املتعلقة بقطاع األمن أنشطة الرصد واإلبالغ، وتقدمي املشورة بـشأهنا            
ويف . والدعوة إىل اإلصالح كلما استدعت احلاجة، فضالً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات     

 تقتضي احلماية الدائمة للمدنيني فرز القوات األمنية يف سياق جهود اإلصالح         بعض احلاالت، 
أما على صعيد العمليات املشتركة بني الوكاالت، فتضطلع املفوضية كـذلك           . األوسع نطاقاً 

بعملية رسم خريطة ألنشطة بعثاهتا امليدانية القائمة يف هذا اجملال، ما سيمكّن املقر والبعثـات            
  .االخنراط بفعالية أكرب يف عمليات إصالح القطاع األمينامليدانية من 

وحيظى التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بأمهية كربى أيضاً يف مكافحة اإلفالت من               -٧٠
وما فتئت املفوضية تـضطلع     . العقاب وتعزيز املساءلة وحكم القانون وإقامة جمتمع دميقراطي       

ان، وتضع أدوات ذات صلة وتقدم املساعدة       بربامج للتدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنس      

__________ 

 .١١/٤عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  )١١(
 .١٢/٥عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  )١٢(
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واستمرت املفوضية يف تطوير    . )١٣(يف هذا الصدد     إىل احلكومات واملؤسسات واجملتمع املدين    
. منهجيات فعالية للتدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان باالستناد إىل أفضل املمارسات           

دليـل  : ريب يف جمال حقوق اإلنسان    تقييم أنشطة التد  "وقد أجنزت املفوضية منشوراً بعنوان      
وهو منشور قادم تصدره املفوضية بصورة مشتركة مـع         " التربويني يف جمال حقوق اإلنسان    

، ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨ويف الفترة من عام     . املركز الدويل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      
  قوق اإلنـسان    مشروعا شعبيا للتثقيف والتدريب يف جمال ح       ٩٥قدمت املفوضية الدعم إىل     

  ".املساعدة املشتركة للمجتمعات احمللية" بلداً، من خالل مشروع ٢٨يف 
ففي . كما واصلت املفوضية تنسيق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            -٧١
 وكاالت جلنة التنسيق املشتركة بني   أغسطس، قدمت املفوضية إىل اجلمعية العامة، باسم        /آب

       ، تقريـر التقيـيم     بالتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف املـدارس         املعنية  األمم املتحدة   
اليت ركزت  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( املرحلة األوىل من الربنامج      بشأن تنفيذ ) A/65/322(اخلتامي  

  .على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي
) A/HRC/15/28(عمـل   يوليه قدمت املفوضية إىل اجمللس مشروع خطـة         /ويف متوز   -٧٢

اليت تركز على التثقيـف يف جمـال حقـوق    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(للمرحلة الثانية من الربنامج  
اإلنسان يف التعليم العايل وتدريب املدرسني والتربويني واملوظفني املدنيني ومـوظفي إنفـاذ             

  .سبتمرب/ يف أيلول١٥/١١القانون والعسكريني، وقد اعتمد اجمللس هذا املشروع يف قراره 

  حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح  - واو  

  حقوق اإلنسان والسلم واألمن  -١  
واصلت املفوضية عملها بتعاون وثيق مع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة                -٧٣

الشؤون السياسية وإدارة الدعم امليداين، من أجل تعزيز إدماج حقوق اإلنـسان يف أنـشطة               
 واألمن، وذلك بوسائل تشمل وضع السياسات واإلرشـادات         األمم املتحدة يف جمايل السلم    

العملية للعاملني يف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، واملشاركة النـشطة يف             
ختطيط البعثات، فضالً عن تقدمي الدعم املوضوعي والعملي عن طريق العناصر املعنية حبقوق             

ضية دعماً موضوعيا ودعماً باملوارد البشرية يف       وتقدم املفو . اإلنسان يف بعثات حفظ السالم    
 بعثة من بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة اليت تتضمن عناصـر حلقـوق               ١٧

اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق املشورة املقدمة من املقر فيما يتعلق بالسياسات والتخطـيط،             

__________ 

: ميكن احلصول على مزيد من املعلومات هبذا الصدد على املوقع )١٣(
www2.ohchr.org/English/issues/education/training/index.htm. 
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ت أو املترشحني للعمـل فيهـا،       وضمان نوعية أخصائيي حقوق اإلنسان العاملني يف البعثا       
  . وتوفري التدريب املهين ملوظفي حقوق اإلنسان

. واخنرطت املفوضية يف جهود لتعزيز تنفيذ واليات جملس األمن املعنية حبماية املدنيني          -٧٤
يوليـه وتـشرين    /وكما شددت يف خطاّيب اللذين وجهتهما إىل جملس األمـن يف  متـوز             

بالغ الفعالني يف جمال حقوق اإلنسان أمهية مركزيـة حلمايـة   نوفمرب، فإن للرصد واإل   /الثاين
وقد أسهمت املفوضية يف ترسيخ . املدنيني من أجل منع االنتهاكات وضمان مساءلة مرتكبيها

إزاء محاية املدنيني يف عمليات      املفهوم العملي الذي تتبعه إدارتا حفظ السالم والدعم امليداين        
يف وضع إطار لتوجيه قيام البعثات بإعداد استراتيجيات محاية         األمم املتحدة حلفظ السالم، و    

وعلى الصعيد العاملي، تساهم املفوضية أيضاً يف إجراء استعراض أوسع نطاقاً مشترك            . املدنيني
بني الوكاالت لتجارب األمم املتحدة يف تقدمي الدعم لقوات األمن غري التابعة لألمم املتحدة،              

ا الدعم إىل احترام حقوق اإلنسان ومبادئ القانون اإلنـساين          وذلك هبدف ضمان استناد هذ    
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، اضطلعت املفوضية بدور أساسـي يف تـصميم            . الدويل

بعثة منظمة  التدابري لتلبية طلب جملس األمن بأن يكون الدعم الذي تقدمه           جمموعة كاملة من    
يـات   الـدعم إىل العمل    ية الكونغو الدميقراطيـة   الستقرار يف مجهور  لتحقيق ا األمم املتحدة   

 على حنو صارم بامتثاله القانون اإلنساين الدويل وحقـوق          العسكرية جليش الكونغو مشروطاً   
وتنخرط املفوضية بنشاط أيضاً يف جهود األمم املتحدة لتحـسني          . اإلنسان وقانون الالجئني  

وإضافة إىل أنـشطة الرصـد      . اعمحاية النساء واألطفال من العنف اجلنسي يف حاالت الرت        
والتحقيق واإلبالغ امليدانية حلماية النساء من العنف اجلنسي وضمان مساءلة اجلناة، شاركت            

موظـف  عن طريق توظيـف     ) ٢٠٠٩(١٨٨٨ط يف تنفيذ قرار جملس األمن       املفوضية بنشا 
ية املرأة  حقوق اإلنسان ضمن فريق اخلرباء، والنظر يف إدماج مستشارين يف جمال محا           لشؤون  
  .حقوق اإلنسان يف بعثات حفظ السالمعناصر ضمن 

  قدرات االستجابة السريعة  -٢  
استمرت وحدة االستجابة السريعة للمفوضية يف تقدمي الدعم واملسامهة يف البعثات             -٧٥

القصرية األمد وبعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق اهلادفة إىل ضمان املـساءلة وإسـداء              
  . ة يف أعقاب األزمات، فضالً عن تنفيذ قرارات اجمللس يف هذا اجملالاملشورة التقني

ففي أعقاب حاالت الطوارئ مباشرةً، قدمت املفوضية الدعم إىل البعثات امليدانيـة              -٧٦
، ٢٠١٠ينـاير   /ويف كانون الثـاين   . عن طريق نشر بعثات مؤقتة لسد االحتياجات الطارئة       

 لتحقيق املتحدة األمم بعثة يف اإلنسان حقوق قسم وضعت املفوضية استراتيجية شاملة لدعم    
. ، لالستجابة ألزمة احلماية اليت اندلعت جراء الزلزال الذي ضرب البلـد           هاييت يف االستقرار

 موظفاً على فترة ستة  أشهر لرصد حالة حقوق اإلنسان يف خميمـات              ١٥وُنشر ما جمموعه    
، نـشرت املفوضـية،     ٢٠١٠فرباير  /شباطويف  . املشردين داخلياً، ولقيادة جمموعة احلماية    

استجابةً حلالة حقوق اإلنسان املتدهورة يف توغو، فريقاً يضم ثالثة من مـوظفي حقـوق                
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اإلنسان وموظفاً تقنياً ملساعدة املكتب امليداين على رصد حالة حقـوق اإلنـسان وتعزيـز               
اندالع العنـف يف    ورداً على   . القدرات الوطنية على رصدها يف سياق االنتخابات الرئاسية       

، نشرت املفوضية مثانية موظفني فور انـدالع        ٢٠١٠يونيه  /جنوب قريغيزستان يف حزيران   
ويف هذا السياق، تتوىل املفوضية قيـادة       . األزمة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف املنطقة املعنية       

  .اجملموعة الفرعية حلقوق اإلنسان التابعة جملموعة احلماية يف جنوب قريغيزستان
، قدمت املفوضية الدعم امليداين والـتقين إىل جلنـة اخلـرباء    ٢٠١٠يوليه /ويف متوز   -٧٧

        لرصد وتقيـيم أي إجـراءات داخليـة        "١٣/٩املستقلني اليت أنشئت مبوجب قرار اجمللس       
 يتخذها كل من حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين يف ضوء قـرار             ذلك  قانونية أو غري   أو

 تها وفعالي  هذه التحقيقات  مدى استقاللية رصد وتقييم   ، مبا يف ذلك     ٦٤/٢٥٤اجلمعية العامة   
وقد ُعـرض   . مث عينت املفوضية أمانة لدعم اللجنة     ". وصدقيتها وتوافقها مع املعايري الدولية    

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣التقرير النهائي للجنة على الدورة اخلامسة عشرة للمجلس يف 
، قدمت وحـدة االسـتجابة   ٢٠١٠سبتمرب /نيه إىل أيلوليو/ويف الفترة من حزيران   -٧٨

السريعة الدعم امليداين والتقين ذاته إىل البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق الـيت أنـشئت               
وقدمت البعثة . وأنشأت املفوضية أمانة لدعم بعثة تقصي احلقائق. ١٤/١مبوجب قرار اجمللس  

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧رة للمجلس يف تقريرها النهائي إىل الدورة اخلامسة عش

  املفوضية والعمل اإلنساين  -٣  
يشكل إدماج حقوق اإلنسان يف العمل اإلنساين عنصراً أساسياً يف والية املفوضية،              -٧٩

اليت تشمل تعزيز ومحاية التمتع الفعال جبميع احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية            
حاالت الرتاع املسلح والعنف وانعدام األمن، مبا يف ذلك يف سـياق            واالجتماعية للجميع يف    

ومن األنشطة األساسية للمفوضية يف هذا اجملال عملها مع الـشركاء يف            . الكوارث الطبيعية 
امليدان اإلنساين، وال سيما وكاالت األمم املتحدة، من منطلق دورها القائم علـى تنـسيق               

  .ا يف منظومة األمم املتحدة ككلأنشطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايته
وواصلت املفوضية العمل عن كثب مع شركائها يف امليدان اإلنساين علـى مجيـع                -٨٠

مستويات العمليات اإلنسانية املختلفة، وال سيما باعتبارها ضيفاً دائماً للجنة الدائمة املشتركة   
ي للجنة املعين بالتأهـب  كما إن املفوضية عضو نشط يف الفريق العامل الفرع     . بني الوكاالت 

والتخطيط للطوارئ، وتساهم يف التقرير الذي يصدره هذا الفريق العامل كل أربعة أشـهر              
وقد استفيد مـن    ". اإلنذار املبكر العمل املبكر للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت        "بعنوان  

 على أوضاع حقوق أنشطة الرصد واإلبالغ واملشورة اليت تضطلع هبا املفوضية لتسليط الضوء    
اإلنسان املتدهورة واألزمات الناشئة لتمكني األفرقة القطرية والوكاالت والشركاء خـارج           

وتدعم املفوضية بذلك شركائها عـن      . إطار األمم املتحدة من اختاذ التدابري الوقائية الالزمة       
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زمات الناشئة   األ يارات االستراتيجية لتخفيف وطأة   طريق التحليالت والتوصيات املتعلقة باخل    
  .يف مناطق مثل غينيا وقريغيزستان والسودان

إضافة إىل ذلك، تدعم املفوضية عملية اإلصالح اإلنساين اليت يتزعمها مكتب تنسيق             -٨١
الشؤون اإلنسانية، وال سيما يف سياق مشروع تعزيز التنسيق اإلنساين وهنـج اجملموعـات،              

 يف الفريق العامل جملموعة احلماية العامليـة        واملفوضية عضو أساسي  . وخباصة جمموعة احلماية  
وهي عضو أيضاً يف    . وأفرقته العاملة العديدة، مبا فيها تلك املعنية بالكوارث الطبيعية والتعليم         

اللجنة التوجيهية ملشروع قدرات احلماية االحتياطية، وهو عبارة عن قائمة مـشتركة بـني              
لدعم لوكاالت األمـم املتحـدة يف سـياق         الوكاالت تضم ضباط محاية احتياطيني لتقدمي ا      

  .استجاباهتا لألزمات على صعيد احلماية
ويف سياق هنج اجملموعات، تقود املفوضية جمموعات احلماية يف كلٍ من هاييت ونيبال               -٨٢

واألرض الفلسطينية احملتلة ومنطقة البحر اهلادئ، وتضطلع بدور أساسي يف دعم بلدان أخرى          
  .دامثل قريغيزستان وأوغن

ولتعزيز دراية املفوضية وقدراهتا على صعيد نشر املوظفني يف بعثات إنسانية، شارك              -٨٣
  .عدد من املوظفني يف دورة تدريبية رائدة عن حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين

  خامتة  - ثالثاً  
 ذكرى عدة مناسبات، منها الذكرى اخلامـسة والعـشرين          ٢٠١١حتل يف عام      -٨٤

  كمـا حيتـضن    . تنمية والذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان      إلعالن احلق يف ال   
 السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي وفيه ينتهي اسـتعراض جملـس             ٢٠١١عام  

حقوق اإلنسان وُتختتم الدورة األوىل من عملية االستعراض الدوري الـشامل، ممهـداً             
         وسـأقدم يف  . لتوصـيات الـسابقة   السبيل أمام الدورة الثانية اليت تركز على تنفيـذ ا         

  . جمموعة من التوصيات لتعزيز نظام هيئات املعاهدات٢٠١١عام 
والعمل يف ميدان حقوق اإلنسان هو بطبيعته جهد مجاعي يف حركة تارخيية وتتخذ   -٨٥

 عـدداً   ٢٠١١وسيتضمن عام   . األولويات االستراتيجية يف هذا اجملال طابعاً طويل األمد       
 اهلامة اليت ستعزز التزامنا باجملاالت الستة ذات األولوية لعملنا، واليت ستظل هي             من املعامل 
ضطلع املفوضية هبذا العمل يف سياق وضع       وست. ٢٠١٣-٢٠١٢تنا لفترة السنتني    أولويا

مايل بالغ الصعوبة ناشئ من اهلوة بني املطالب املتزايدة على األنشطة املندرجة ضمن والية              
  .م منو امليزانية العادية وتقلص املوارد من خارج امليزانيةاملفوضية، وانعدا

        


