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  مقدمة-أوالً 

سنوياً عن التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، يعرض قدم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان تقريراً  -١
وطلبت اللجنة يف قرارها    . فـيه مناقشات جملس أمناء صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان            

  تقدمي املساعدة اإلدارية الالزمة إىل يواصل أن إىل األمني العام     ٢٠٠٤/٨١األخري بشأن هذا املوضوع وهو القرار       
الذي تقرير السنوي ال اجمللس، وضمان إدراج استنتاجات اجمللس يف اجتماعاتجملس األمناء، واختاذ الترتيبات لعقد 

وطُلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة يف دورهتا .  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسانعنإىل اللجنة يقدم 
أُحرز من تقدم وما حتقق من إجنازات ملموسة، وعن العقبات اليت اعترضت الثانية والستني تقريراً حتليلياً آخر عما 

تنفـيذ بـرنامج اخلدمـات االستشـارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان وعن تشغيل وإدارة صندوق         
 وبعد ذلك، طلب جملس حقوق اإلنسان يف      . (E/CN.4/2006/104)وقد مت تقدمي هذا التقرير التحليلي       . التربعات
األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتهما،            إىل   ٢/١٠٢مقـرره   

ويقدم .  التقارير والدراسات ذات الصلة    وحتديثوفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان          
 . كز على عمل جملس أمناء صندوق التربعات يرE/CN.4/2006/104هذا التقرير يف سياق حتديث للوثيقة 

  جملس أمناء صندوق التربعات-ثانياً 

يعني األمني العام أعضاء جملس األمناء لتقدمي املشورة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن تبسيط                -٢
عراض املشاريع، كل   وقد حتول اجمللس عن است    .  للمفوضية إجراءات عمل برنامج التعاون التقين    ووترشيد أساليب   

عـلى حدة، إىل تقدمي املشورة إىل املفوضية بشأن توجه السياسة العامة، ووضع رؤية واستراتيجية شاملتني على                 
تستفيد بشكل كبري من    بتقدير املفوضية اليت    تطور الدور الذي يقوم به اجمللس       وحيظى  . مسـتوى برناجمي أوسع   

 . ليت شهدت اإلصالح يف األمم املتحدة واملفوضية الساميةاآلونة األخرية اخربته وحكمته، وخباصة يف 

وقد ُعقدت الدورة اخلامسة والعشرون يف قصر األمم، جنيف، يف          . ويعقد اجمللس اجتماعاته مرتني سنوياً     -٣
ويف أثناء تلك الدورة، عقد جملس األمناء حلقة دراسية مشتركة . ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٧الفترة من 

نوفمرب مع أعضاء هيئات املعاهدات، وممثلي وكاالت وبرامج األمم املتحدة ورؤساء           / تشرين الثاين  ١٠ و ٩مي  يو
كما شارك ). انظر الفرع السابع أدناه(املكاتب امليدانية للمفوضية عمالً بتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة 

 .  مع رؤساء مكاتبها امليدانيةاجمللس يف بعض املشاورات اإلقليمية اليت أجرهتا املفوضية

ويف هناية كل دورة، جيتمع اجمللس مع الدول األعضاء بغية اطالعها على عمله وتبادل اآلراء بشأن القضايا  -٤
ويف ختام الدورة اخلامسة والعشرين يف تشرين       . الـيت حتظـى باهـتمام مشترك وترتبط بربنامج التعاون التقين          

 اجمللس من احملافظة على التقليد املتمثل يف عقد اجتماع مع الدول األعضاء بسبب ، مل يتمكن٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
ويأمل اجمللس أن يساعد هذا     . انعقـاد احللقة الدراسية املشتركة عمالً بتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة          

 . التقرير على إبقاء الدول األعضاء على علم بعمل اجمللس

 وويليام ) األرجنتني(مونيكا بنتو   : عشـرين، رحب اجمللس بعضوين جديدين مها      ويف الـدورة اخلامسـة وال      -٥
واألعضاء اآلخرون هم فيتيت مونتارهبورن     .  هيسي رئيسة للمجلس   -وانُتخبت ماري شينري    ). كـندا (شـاباس   . أ
 . امسة والعشرينويعكس ما يلي مناقشات جملس األمناء يف دورته اخل). االحتاد الروسي(وفياشيسالف باكمني ) تايلند(
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معلومات حمدَّثة عن التطورات األخرية يف  -ثالثاً 
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

، ٢٠٠٥ مايو/أيار وخطة عمل    ٢٠٠٧-٢٠٠٦املفوضة السامية لإلدارة االستراتيجية للفترة      خطة  حتدد   -٦
ء إىل الزمالء امليدانيني للمفوضية يف      وانضم جملس األمنا  . االجتـاه واألولويـات لفترة السنتني احلالية وما بعدها        

املشـاورات اإلقليمية ألفريقيا، من أجل مناقشة ما حتقق من تقدم حىت اآلن، واملشاكل اليت حدثت، واخلطوات                 
وأشار الزمالء امليدانيون إىل التحدي الذي ميثله قياس . التالية املتصلة بتنفيذ خطة اإلدارة االستراتيجية وخطة العمل

وأُشري إىل أن العمل املتعلق باملؤشرات هو عمل جارٍٍ على قدم وساق . أثري العمل يف ميدان حقوق اإلنسانوحتليل ت
 .يف املفوضية وهو يتسم بصعوبة خاصة بالنسبة ألول خطة لإلدارة االستراتيجية ألنه يستلزم وضع املعايري األساسية

تنفيذ املهام األساسية يف إطار كل جمال من    وركـز اسـتعراض منتصف العام الذي جتريه املفوضية على            -٧
املشاركة القطرية، والقيادة، والشراكة، وهيئات األمم املتحدة (جماالت التركيز اخلمسة خلطة اإلدارة االستراتيجية 

وعلى الرغم من التقدم    . ، فضالً عن عملية التوظيف والوضع املايل      )املعنـية حبقوق اإلنسان، واإلدارة والتخطيط     
وس الذي أُحرز يف كل واحد من هذه اجملاالت، هناك حتديات يتعني التغلب عليها لتحقيق هدف خطة اإلدارة امللم

املعرفة والقدرة وااللتزام (، وهو املساعدة على سد الثغرات يف جمال التنفيذ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦االسـتراتيجية للفترة    
ية أن تكفل املفوضية اعتماد هنج واحد لألولويات        ومن التحديات املستقبلية الرئيس   . على املستوى الوطين  ) واألمن

وسوف يوفّر استعراض هناية    . املشـتركة وأن تعزز اخلربة املواضيعية بطريقة مستدامة وموّجهة حنو العمل امليداين           
وسوف يصدر  . العـام فرصة أخرى للنظر بصورة شاملة يف التقدم احملرز والتدابري املطلوبة لتحقيق اهلدف احملدد              

 . ٢٠٠٦ تقرير عن تنفيذ خطة اإلدارة االستراتيجية لعام عندئذ

وشـارك اجمللـس يف االجـتماع اخلتامي للمشاورات اإلقليمية ملنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا                -٨
وقدم مقررو االجتماع تقارير عن املناقشات املتعلقة بعمل املكاتب اإلقليمية، واستعراض تطور التقييم             . الوسطى
وساند اجمللس رؤية مفوضية حقوق اإلنسان      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ واخلطوط العامة لوضع استراتيجية للفترة       القطري،

) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(، ستركز املفوضية خالل فترة السنتني القادمة ٢٠٠٧-٢٠٠٦اليت مفادها أنه، بعد فترة التوسع 
 . على تعزيز املبادرات الرئيسية ومتابعتها حىت يتم إجنازها

ركة القطرية، مبا يف ذلك املعايري املتعلقة مبختلف أشكال املشا -رابعاً 
 الوجود امليداين واآلثار املترتبة بالنسبة لربنامج التعاون التقين

وكان الغرض منها هو حتليل     . كانـت املشاركة القطرية واحداً من جماالت التركيز اخلمسة خلطة العمل           -٩
وناقش جملس األمناء مفهوم    .  على التغلب على تلك العقبات     العقـبات اليت تعوق إعمال حقوق اإلنسان والعمل       

 .٢٠٠٥ مايو/أياراملشاركة القطرية والتقدم الذي أُحرز منذ بداية تنفيذ خطة العمل يف 

وتضـمنت املشـاركة القطرية عملية تقييم قطري وتطوير استراتيجيات ترمي إىل االستفادة من املعرفة                -١٠
ووفّرت هذه العملية إطاراً للمشاركة الكلية واملستدامة على املستوى         . وضيةواخلـربة مـن مجـيع قطاعات املف       

ونـاقش اجمللس طبيعة عمليات التقييم القطرية وعالقتها احملتملة بعملية االستعراض الدوري الشامل             . القطـري 
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ت واإلجراءات  والحظ اجمللس أنه سيتم نشر جزء من التقييم القطري الناتج عن عمل هيئات املعاهدا             . املرتقـبة 
ويف هذا الصدد، يسر اجمللس أن يعرف أن املفوضية عاكفة على . اخلاصة، بينما يستخدم جزء آخر ألغراض داخلية

 . جتميع كافة املعلومات القطرية وإتاحتها على موقعها على شبكة الويب

 حكومية دولية يف إطار     وفيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل، متت مناقشة اجلوانب الرمسية يف حمافل           -١١
وناقش اجمللس التحديات، وكذلك الفرص اليت يتيحها نظام االستعراض الشامل هذا، الذي . جملس حقوق اإلنسان

والحظ اجمللس أن املفوضة السامية وضعت . يعتـرب تطويـراً رئيسـياً آللية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة           
اركة القطرية من جانبها، يف خطة العمل، وذلك استجابة للتحدي    اسـتراتيجيات واضـحة، بوسائل تشمل املش      

وأبلغ اجمللس باملفاوضات اجلارية بشأن احتمال إنشاء صندوق خمصص ملتابعة          . املتمـثل يف سـد ثغرات التنفيذ      
 . االستعراض الدوري العاملي

استخدمت جمموعة من   وكانـت املشـاركة القطرية من جانب املفوضية السامية تتعلق جبميع البلدان و             -١٢
وأوضح اجمللس أمهية وظيفة اإلنذار املبكر اليت توفرها        . األدوات املتوفرة لديها على أساس إجراء تقييم استراتيجي       

كما الحظ اجمللس ضرورة أن     . أداة التقييم القطري من أجل جتنب أن تقتصر املشاركة على مناطق االضطرابات           
 . االضطالع بدور هادف إزاء جملس األمنتتوفر للمفوضية قدرة كافية تتيح هلا

واعـُترف بـأن أفضل وسيلة لالضطالع بعمل األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان تكمن يف وجود                  -١٣
. املفوضية يف خمتلف أقاليم وبلدان العامل مع توفر املوظفني ذوي اخلربة املطلوبة واملعرفة باألوضاع واللغات احمللية               

داين للمفوضية حالياً شكل مكاتب إقليمية، ومكاتب قطرية وبعثات لدعم السالم، وانتداب            ويتخذ االنتشار املي  
وبالنسبة لربنامج التعاون التقين، أظهرت . مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان للعمل يف أفرقة األمم املتحدة القطرية

 يف البلد بعدد كاٍف من املوظفني،       التجربة أن مشاريع املفوضية تكون أكثر فعالية عندما يكون للمفوضية وجود          
وعندما تشكل املشاريع جزءاً من استراتيجية مشاركة طويلة األجل مبوافقة احلكومة وتشتمل على برنامج كامل               

 . لعمل املفوضية

  الوضع املايل لصندوق التربعات وأداؤه يف نظام التمويل العام-خامساً 

بلغ إمجايل :  على النحو التايل٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٦كان الوضع املايل لصندوق التربعات حىت  -١٤
وقُّدر رصيد الصندوق .  ماليني دوالر٨ حوايل ت مليون دوالر وبلغت النفقات وااللتزاما١٣,٧اإليرادات حوايل 

 .ويرد يف املرفق مزيد من املعلومات عن اإليرادات والنفقات.  ماليني دوالر٥,٧حبوايل 

ويف بداية  ". التدفق النقدي "ومشكلة  " املبالغ املرحلة " دورته اخلامسة والعشرين مسألة      وناقش اجمللس يف   -١٥
العام، مل يكن باإلمكان احلصول باستمرار على أموال كافية لتغطية العقود واألنشطة، ويعود ذلك ألسباب تتعلق              

رحيل مبالغ كافية للسماح ببدء     وبالتايل، كان ال بد من ت     . بتخصـيص األمـوال والتربعات املعلنة غري املدفوعة       
 ويـرى اجمللـس أن أسباب احلاجة إىل ترحيل املبالغ جيب أن حتدد بوضوح حىت               . األنشـطة بصـورة سـليمة     

 . ال ينعكس ذلك سلباً على التربعات يف املستقبل
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اً يهدف إىل امل               -١٦ شاركة وتعـتمد املفوضية، من خالل خطة العمل وخطة اإلدارة االستراتيجية، هنجاً كلّي
وعليه، كانت السياسة العامة للمفوضية هي . طويلة األجل وممارسة الوالية املمنوحة للمفوضة السامية بصورة تامة

 . وتقدم كميات متزايدة من التربعات هبذه الطريقة. تشجيع تقدمي تربعات غري خمصصة

يع املنفردة إىل رؤية استراتيجية على      وذكر اجمللس بأنه اختذ قراراً مدروساً بأن يتحول من النظر يف املشار            -١٧
ومع ذلك، رأى اجمللس أن من املهم إجراء مناقشات أكثر تفصيالً خالل دوراته القادمة بشأن               . املستوى الربناجمي 

ووافقت دوائر دعم وإدارة الربنامج     . أداء صندوق التربعات والصورة العامة لترتيبات املفوضية املتعلقة بالتربعات        
علومات أكثر تفصيالً عن املبالغ املخصصة من صندوق التربعات بغية تيسري قيام اجمللس بإجراء املزيد               على تقدمي م  
 . من املناقشات

استراتيجية مفوضية حقوق اإلنسان املتعلقة  -سادساً 
 بالتخفيف من حدة الفقر والبنك الدويل

. فقر ويتسم عملها بالنشاط والريادة    تعمل مفوضية حقوق اإلنسان بصورة متزايدة على معاجلة مسألة ال          -١٨
وكان ذلك واحداً من التحديات الرئيسية احملددة يف خطة العمل، اليت مت التأكيد عليها بشدة يف خطاب املفوضة                  

حماربة الفقر، " هو ٢٠٠٦وكان موضوع يوم االحتفال حبقوق اإلنسان يف عام . السامية أمام جملس حقوق اإلنسان
وحتقق تقدم يف تغيري العقلية، ومثة حاجة إىل تطوير املزيد من األدوات بغية احملافظة على          ". نمسألة التزام ال إحسا   

 . هذا الزخم

ودخـل اجمللس يف نقاش مع زمالء املفوضية السامية عن استراتيجية املفوضية يف جمال التخفيف من حدة                  -١٩
هم بشأن الدور القيادي الذي اضطلعت به       وأعرب أعضاء اجمللس عن سرور    . الفقـر واملشاركة مع البنك الدويل     

ورحب اجمللس مببادرة املفوضية الرامية إىل . املفوضـة السامية وأعربوا عن تشجيعهم هلا يف القيام هبذا العمل اهلام       
كما رحب اجمللس مبشاركة    . وضع استراتيجية أوضح وحتديد مداخل للمفوضية يف جمال التخفيف من حدة الفقر           

ك الدويل، مع االعتراف بإمكانية حدوث توترات يف بعض األحيان اليت حتتاج فيها املفوضية إىل               املفوضية مع البن  
 . النظر بعني انتقادية يف تلك املشاركة

ومن ". تغيري العقلية"هبذه املسائل يف مقر املفوضية بوصفها جزءاً من " التوعية الداخلية"كما نوه اجمللس ب   -٢٠
زمالء يف امليدان تفهم مسائل احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومشاكل الفقر، فهي اليسري نسبياً بالنسبة لل
 .وسيكون التدريب الداخلي وتطوير األدوات ضروريان يف هذا الصدد. مسائل يروهنا يف الواقع

الثقافية غري  وشـدد أعضاء اجمللس على أن احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية و             -٢١
وهذه مسألة تتعلق بالسياسة    . قابلـة للتجزئة سواء من الناحية النظرية أو العملية، وال جمال للمفاضلة فيما بينها             

أما مؤشرات التقدم فهي هامة     . العامة والعمل واالستجابة العامني أكثر منها مسألة صالحية للعرض على احملاكم          
 . ن تتم مساءلة املكلفني بالواجباتلكفالة أن تتخذ الدول خطوات للعمل وأ
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كمـا أجرى اجمللس حتريات بشأن املشاركة مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واطلع على العمل                 -٢٢
 وتركز املفوضية يف الوقت الراهن على املشاركة مع . املتصـل مبـتابعة خطـة العمـل يف جمال إقامة الشراكات       

 . البنك الدويل

 معلومات املتعلقة بالتطورات األخرية داخل األمم املتحدة حتديث لل-سابعاً 

يـتابع اجمللس باهتمام بالغ مبادرات إصالح األمم املتحدة ويقدم املشورة للمفوضية عن انعكاساهتا على                -٢٣
يف واستعرض اجمللس يف دورته اخلامسة والعشرين التطورات األخرية يف األمم املتحدة، مبا             . برنامج التعاون التقين  

 وجلنة  الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة       ذلك التطورات املتعلقة مبجلس حقوق اإلنسان و      
 . بناء السالم وصندوق األمم املتحدة للدميقراطية

وانصـب اهـتمام اجمللس على وجه اخلصوص على التطورات املتصلة مبجلس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك            -٢٤
وأوضح اجمللس قيمة اإلجنازات اليت     .  االستعراض الدوري الشامل وأسسها املعيارية وما تتطلبه من موارد         مناقشة آلية 

 وينبغي النظر إىل جملس حقوق اإلنسان كجزء       . حتققـت يف جمـال حقوق اإلنسان خالل السنوات الستني املاضية          
 . ة وجملس األمن وجلنة بناء السالم واهليئات األخرىال يتجزأ من اآللية الشاملة لألمم املتحدة اليت تضم اجلمعية العام

، متت الدعوة إىل التركيز بشكل      لفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة       باوفـيما يتعلق     -٢٥
ربة وطُلب إىل املفوضية السامية أن تكون مبثابة مركز خ. أقوى على تعميم منظور حقوق اإلنسان يف األنشطة اإلمنائية

ويعرب اجمللس عن سروره للمراجعة اجلارية      . رفيعة يوفر الدعم املعياري للبلدان، كما سيتم تعزيز دور املنسق املقيم          
وأكد . حالياً الختصاصات املنسق املقيم لتشمل حقوق اإلنسان، وللربنامج التدرييب للمنسقني املقيمني اجلاري إعداده

ومن . ومن األمهية مبكان مساءلة املنسقني املقيمني     . الرنانة إىل أفعال  اجمللـس أن الوقـت قد حان لتحويل اخلطب          
 .اخلطوات امللموسة اليت جيب اختاذها يف هذا الصدد التدريب واملشاركة يف عملية االختيار وتطوير األدوات

  حلقة دراسية عن التوصيات وهيئات معاهدات األمم املتحدة-ثامناً 

سنوات األخرية بإجراء مناقشات مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف إطار           قام جملس األمناء خالل ال     -٢٦
اجتماعات رؤساء هذه اهليئات واالجتماعات املشتركة بني اللجان التابعة هلا، وذلك بشأن تنفيذ توصيات هيئات    

وجيهات بشأن  توكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمهاوالتمست . املعاهدات على املستوى الوطين
الطـريقة اليت ميكن هبا أن تؤدي مشاركتها يف منظومة هيئات املعاهدات إىل صياغة توصيات أكثر حتديداً وقابلة                  

كما التمست توجيهات بشأن الطريقة اليت ميكن أن تساعد هبا على املستوى التشغيلي يف تنفيذ التوصيات . للتطبيق
وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها ئات املعاهدات إىل وطلبت هي. الـواردة يف املالحظـات اخلتامـية      

وأوصى االجتماع السابع عشر    .  أن تسـاعدها يف االضطالع بدور الرصد وأن تدعم تنفيذ توصياهتا           وبـراجمها 
حلقة دراسية ألعضاء هيئات     بتنظيم   ٢٠٠٥ يونيه/حزيرانلرؤسـاء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف         

، وأعضـاء جملـس أمـناء صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين، ووكاالت األمم املتحدة         املعـاهدات 
املتخصصـة وصناديقها وبراجمها، وممثلي عناصر الوجود امليداين لألمم املتحدة، إن أمكن، بغرض مناقشة شكل               

 .ومضمون املالحظات اخلتامية وتنفيذها علي املستوى الوطين
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 ١٠ و ٩احللقة الدراسية خالل الدورة اخلامسة والعشرين جمللس األمناء املعقودة يومي           وُنظّمـت هـذه      -٢٧
وكانت احللقة الدراسية هي الفرصة األوىل بالنسبة لبعض اجلهات الفاعلة الرئيسية لاللتقاء            . نوفمرب/تشرين الثاين 

 هيئات  ناقشة بفعالية أعضاء  وباإلضافة إىل حضور مجيع أعضاء اجمللس، شارك يف امل        . وإجـراء مناقشات مركزة   
 مـن جلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،                 املعـاهدات 

نة احلقوق  وجل ، وجلنة مناهضة التعذيب   العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   مجيع  اللجـنة املعنـية حبمايـة حقوق        و
وبرنامج ، فضالً عن ممثلني من االحتاد الربملاين الدويل، ومنظمة العمل الدولية،            االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   

، ومنظمة األمم   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري       
، واليونيسيف،   لشؤون الالجئني  ، ومفوضية األمم املتحدة السامية    )اليونسكو(املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة       

 .ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، وموظفون ميدانيون من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وقام زمالء من الوكاالت والربامج املتخصصة بعرض خرباهتم املتنوعة املتعلقة مبختلف جوانب عمل هيئات               -٢٨
وُعرض عدد من دراسات احلالة اإلفرادية امليدانية املتعلقة . ت هذه اهليئاتاملعاهدات، وال سيما صياغة وتنفيذ توصيا

وتبّين جبالء أن نوعية التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات كانت مرتبطة           . مبختلف املناطق واليت أعدهتا املفوضية    
ة إىل التقارير الواردة من     وباإلضاف. ارتـباطاً مباشـراً بـاملدخالت الواردة من جهات فاعلة على املستوى الوطين            

احلكومـات، فإن مسامهات املنظمات غري احلكومية الوطنية، واملكاتب امليدانية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان،              
حيـثما وجـدت، ووكاالت وبرامج األمم املتحدة، كان هلا دور أساسي يف مساعدة هيئات املعاهدات على تقدمي         

 . وميكن جعل مثل هذه املشاركات امليدانية أكثر منهجية. ت بناءةتعليقات ذات صلة وتوجيه انتقادا

وعالوة على ذلك، تضطلع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بدور هام يف توفري التدريب والتوعية واألنشطة  -٢٩
الربملانات، اليت األخـرى املتصلة ببناء القدرات جملموعة من اجلهات الفاعلة املعنية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك         

وتوجد لدى بعض البلدان جمموعة     . تضطلع مبهمة أساسية فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات          
وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تساعد، من خالل العمل مع     . كـبرية من التوصيات اليت تنتظر التنفيذ      

م املتحدة القطرية، يف جتهيز التوصيات بغية تيسري تنفيذها وفقاً ألولويات حمددة            املنظمات غري احلكومية وأفرقة األم    
ومثة حاجة أيضاً إىل إطالع عامة اجلمهور يف كثري من البلدان بصورة أفضل على عمل هيئات معاهدات   . بوضـوح 

تم، مفيدة يف التوعية بعمل     وُتعد الزيارات القطرية اليت يقوم هبا أعضاء هيئات املعاهدات، عندما ت          . حقوق اإلنسان 
 . هيئات املعاهدات على املستوى الوطين، فضالً عن أهنا متكِّن هيئات املعاهدات من طرح األسئلة األكثر أمهية

وتوفر هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، بوصفها هيئات خرباء تابعة لألمم املتحدة، مشروعية ووزن على  -٣٠
يئات املعاهدات إطاراً جيداً ومدخالً للمشاركة القطرية من جانب املفوضية          ويوفر ناتج عمل ه   . املستوى الوطين 

كما يوفر أيضاً أداة هامة متكِّن وكاالت األمم املتحدة وبراجمها من إحراز تقدم يف جمال               . السامية حلقوق اإلنسان  
 من هيئات معاهدات حقوق     وينبغي أن ُتدرس املالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمة      . األهداف اإلمنائية للبلدان  

اإلنسـان وُتدمج بصورة منهجية يف التحليالت اليت جتريها وكاالت وبرامج األمم املتحدة عند وضع السياسات                
 .العامة واالستراتيجيات الربناجمية

. ورحب املشاركون يف احللقة الدراسية بإتاحة الفرصة إلجراء مناقشة مركزة فيما بني الشركاء املعنيني              -٣١
 . عتربوا أن من املفيد للغاية عقد املزيد من اجتماعات املتابعة اليت يشارك فيها ممثلون عن احلكوماتوا
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 املرفق

 بيان لإليرادات والنفقات املقدرة لصندوق التربعات 
 )أ(للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان

 )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١حىت (

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني  دةاملبلغ بدوالرات الواليات املتح

 اإليرادات 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠بناًء على بيان اإليرادات حىت 

٨ ٥٤٢ ٣٧٩ 
-١٣٠ ٠٠٠ 

٤ ٥٤٠ ٠٥٠ 

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  الرصيد االبتدائي، 
 ) دوالر١٣٠ ٠٠٠(  بعد خصم التربعات املعلنة اليت مل تدفع من السنة السابقة 

 )الترتيبات فيما بني املنظمات+ املبالغ اليت مت حتصيلها (اليت مت حتصيلها   اإليرادات 

٣٣١ ٥٧٩ 
- 

   فوائد وإيرادات متنوعة
   مبالغ معادة إىل جهات ماحنة

   تسويات ووفورات من التزامات الفترة السابقة ٣٨٧ ٤٤٤
 جمموع اإليرادات  ١٣ ٦٧١ ٤٥٢

 االلتزامات/النفقات 
 ٢٠٠٦ملخصصة املدفوعة عام  االعتمادات ا- -
  االعتمادات املطلوبة- -
 ) يف املائة١٣( تكاليف دعم الربامج باألمم املتحدة - -

 االلتزامات/جمموع النفقات  صفر

 الرصيد املقدر املتاح للصندوق ١٣ ٦٧١ ٤٥٢

 
)٥٩٣ ٥٨٩( 

 االحتياطي املايل للصندوق
 يات املرصودة لالعتمادات  االحتياطي النقدي لتشغيل الصندوق واالحتياط

١٣ ٠٧٧ ٨٦٣ 

 

خاضع لتكاليف دعم   (صـايف الرصيد املقدر للصندوق املتاح لالعتمادات املالية املستقبلية          
 ) يف املائة١٣الربنامج البالغة 

ولذا ال ينبغي . قامـت بـإعداد كشف املوازنة التقديري هذا إدارة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )أ(
 .ثيقة مالية رمسية من وثائق األمم املتحدةاعتباره و

- - - - - 


