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  *املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان ومتابعة

  موجز

 .تنفيذ واليتها يف سبيل   حلقوق اإلنسان   األمم املتحدة السامية    ها مفوضية   ت هذا التقرير اجلهود اليت بذل     يربز  
ما  يقوم به جملس حقوق اإلنسان وللسري الفعال آللياته، سواء فيويتناول بالتفصيل الدعم املقدم للعمل املتواصل الذي

إىل التحدي بالتساوي االهتمام  وىلُيويف هذا السياق،  .اري املوضوعي اجل هعملببادراته يف جمال اإلصالح أو      مب يتعلق
  .الذي ينطوي عليه االستعراض الدوري الشامل وإىل الدعم الذي تقدمه املفوضية لتلك العملية

 تنفيذ إىل مسألة املواضيع االستراتيجية اليت ُحّددت يف خطة اإلدارة االستراتيجية وبإسهاب إىلالتقرير طرق يتو  
تعزيز املشاركة القطرية واألنشطة اليت تنـدرج يف  الرامية إىل بة  و للجهود الدؤ   شامالً  عرضاً ويقدم أيضاً  .هذه املواضيع 

 اجملاالت اليت يركز عليها التقرير هو االلتـزام املتواصـل           منو . اإلنسان إطار الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق     
، يسلط التقرير الضوء على دعم صكوك حقوق اإلنسان         وأخرياً .كافحة العنصرية، وال سيما عملية استعراض ديربان      مب

  .توى العامليوالدور الذي حيتمل أن يؤديه االستعراض الدوري الشامل يف تعزيز تنفيذ هذه الصكوك على املس

                                                      

  .قُدِّم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لتضمينه آخر ما استجد من معلومات  *
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  ١٥  ٨١- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأييد الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان  - سابعاً 
  ٢٠  ٨٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاج  - ثامناً 

  



A/HRC/7/38 
Page 3 

   مقدمة-  أوالً
ينبغي قراءة هذا التقرير أيـضاً يف سـياق         و. ٢/١٠٢هذا التقرير مقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١

  .)١(ه إىل الدورة الثانية والستني للجمعية العامةمُتالتقرير الذي قدَّ

وتكمن األمهية اخلاصة اليت يكتسيها هذا التقرير يف بلوغ مرحلة بناء مؤسسات جملس حقـوق اإلنـسان                   - ٢
 فيمـا   اً مهم ياًحتدميثل  تنفيذ اإلصالح   و.  إطار هيئة دائمة   ذروهتا وبداية السري الفعلي آللياته اجلديدة أو املرّشدة يف        

يتعلق مبدى فاعلية آليات حقوق اإلنسان هذه وينبغي أن نتعامل مع املرحلة القادمة بروح من املـشاركة البنـاءة                   
  . يف زيادة تطوير هذه اآللياتوالرغبة يف التعلم واملضي قدماً

 إىل قدر أكرب من التفاعل      ل أعضاء خالل الشهور املاضية احلاجةُ      أهم املناشدات اليت أعربت عنها دو      منو  - ٣
 ما حتد من    ورغم أن مقتضيات عملية بناء املؤسسات كثرياً      . والتشاور بني اجمللس واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 ذلكمن واحلوار، مكان هذا التفاعل وزمانه، تنوي املفوضية السامية املضي يف حوار منظم مع اجمللس ويف تعزيز هذا 
  . مع اجملموعات اإلقليمية٢٠٠٧جولة املشاورات اليت أجراها نائب املفوضة السامية يف عام 

وميثل حمتوى هذا التقرير أداة هامة أخرى للحوار، ولذلك فهو ال يتناول األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية   - ٤
يت نواجهها يف جمال حقوق اإلنسان واالستراتيجيات اليت  للتحديات ال موضوعياً شامالً عرضاًفحسب، بل يقدم أيضاً

  .تنتهجها املفوضية للتصدي هلا

   دعم عمل جملس حقوق اإلنسان والسري الفعال آللياته-  ثانياً
 ٥/١ه اجلمعية العامة وذلك بأن اعتمد، يف قراره يلإبالوالية اليت أسندهتا اضطلع اجمللس منذ تقريري األخري،   - ٥

وقد . ، اتفاقه املشهود بشأن بناء املؤسسات، بعد مرور عام واحد على جلسة تدشينه           ٢٠٠٧يونيه  /يران حز ١٨املؤرخ  
 يف ٥/١عمل اجمللس، على مدى الشهور املاضية، بدعم ال يكل من املفوضية السامية، على جتسيد نص وروح القـرار            

 من التصميم إلقامة مجيع مؤسسات اجمللـس        وبالرغم من إحراز تقدم كبري، فإن األمر يتطلب مزيداً        . الواقع العملي 
. يكفل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على حنو فعال مبا  بشكل فعلي ومتكينها من االضطالع بوالياهتا بصورة جمدية         

ويف العام املقبل، سُيفَرغ من عملية بناء املؤسسات وستشغل مسألة التنفيذ حمور اهتمام اجمللس، مع التركيز بوجـه                  
.  االستجابات العملية واجملدية والواقعية للتحديات املطروحة يف زماننا هذا يف جمال حقـوق اإلنـسان               خاص على 

  .وستواصل املفوضية التزامها الراسخ بتقدمي دعم موضوعي هلذه املساعي

امة وقد تبىن اجمللس مبادئ توجيهية ع     . حرز يف جمال تفعيل آلية االستعراض الدوري الشامل       تقدم كبري أُ  مثة    - ٦
األساس الـذي   تلك املبادئ التوجيهية    شكلت  قد  فيما يتعلق بإعداد املعلومات اليت يتعني على كل دولة تقدميها، و          

رير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات      ااستندت إليه املفوضية يف إعداد اجملموعة األوىل من املعلومات الواردة يف تق           
ة على ذلك، فقد كُلِّفت املفوضية بتلخيص املعلومات املوثوق هبـا           وعالو. اخلاصة، وغريها من وثائق األمم املتحدة     

                                                      

 ).A/62/36( ٣٦  والستون، امللحق رقمةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثاني )١(
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 امسـة وتكتسي هذه القاعدة العريضة من املعلومات أمهية ح       . نووذات املصداقية اليت قدمها أصحاب املصلحة املعني      
عراض أخرى فيما يتعلق بآلية االسـت     تطورات  وجرى تناول   . وضوعياملشامل و الستعراض  لالبالنسبة لتطور عملية    

 أثنـاء دورة    ١٩٢ل الدوري الشامل، مبا يف ذلك اختيار الترتيب الذي يأخذ به الفريق العامل يف استعراض البلدان ا               
  .األوىلالسنوات األربع 

وقـد  .  عن العديد من النقاط التفصيلية      اإلطار العام لالستعراض، ولكنه مل يذكر شيئاً       ٥/١ويقدم القرار     - ٧
 يف إدخال املزيد من التحسينات على طرائق هذه العملية بغية تطوير آلية فعالة وجمدية               بشكل كبري سامهت املفوضية   

ويواصل مكتب اجمللس واملفوضية السامية معاجلة مسائل متعلقة بالسياسيات . وشفافة على أساس حوار مفتوح وبناء
  .مرتبطة بإنشاء عملية االستعراض الدوري الشامل

فمن الضروري أن تعمل هذه اهليئات الثالثية       .  الثالثية اتاقشة نظام اختيار اهليئ    يف من  وقد أحرز تقدم أيضاً     - ٨
وهذا أمر حيوي لضمان الفعالية يف التفاعل بني الدول اليت يعكف الفريق العامل على .  بشكل متسق ومنسجم  مجيعاً

  .استعراض حاالهتا

عملية االستعراض الـدوري الـشامل،      وعالوة على تقدمي دعم موضوعي وتقين للدول األعضاء يف إنشاء             - ٩
أرحب مبوافقة اجلمعية العامة على طليب بإتاحة موارد إضافية لتمكني املفوضية من االضطالع هبذه املسؤولية اإلضافية 

  .٥/١ لقرار اجمللس وفقاً

ا أثناء  شركاء األمم املتحدة على املشاركة بقدر أكرب يف هذه العملية، ليس من حيث إسهامه             أيضاً  أشجع  و  - ١٠
 يف عملية التنفيذ ومتابعة النتائج، وال سيما علـى   املرحلة التحضريية لالستعراض الدوري الشامل فحسب، بل أيضاً       

فاالستعراض الدوري الشامل فرصة إلحداث قدر أكرب من التآزر واالنسجام يف عمل األمم املتحدة . املستوى الوطين
  .على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل

وكما سبق يل أن ذكرت يف عدة مناسبات، فأنا أعترب االستعراض الدوري الشامل أحد أهم دعائم اهليكل                   - ١١
 ٤٨ل تناول البلـدان ا   ي و ٢٠٠٨يف هذا اإلطار خالل عام      سيجري  ويشكل االستعراض الذي    . املؤسسي للمجلس 

ـ األوىل، فرصة للمجلس ليثبت أنه قد نأى بنفسه عن التسييس واالنتقائية وذلك          رامترات عامليـة  ابتطبيق معايري وب
ويف الوقت ذاته، أود أن أشـدد       . ومتساوية عند استعراض التزامات مجيع الدول وواجباهتا يف جمال حقوق اإلنسان          

على أن مصداقية اجمللس ستكون على احملك وأن جناح االستعراض الدوري الشامل سيتوقف إىل حد بعيد على مدى                  
وبالتايل أشجع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على أن          .  وبناء  العملية بشكل جمدٍ   رغبة الدول يف املشاركة يف    

  .ترتقي إىل مستوى االلتزامات املكرسة يف االتفاق املتعلق ببناء املؤسسات

لقد أعربت يف تقريري إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني عن أملي يف أن يبتكر اجمللـس تـدابري                      - ١٢
 النتهاء والية الفريق العامل املعين      انتقالية لتجنب حدوث فجوة يف احلماية فيما يتعلق بإجراء الشكوى اجلديد، نظراً           

وأرحب بالقرار الذي اختذه اجمللس يف دورته السادسة، والذي مكّن مـن            . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨بالبالغات يف   
ت بتشكيلته السابقة، يف انتظار تعيني أعضاء جدد من بني أعـضاء            عقد الدورة األوىل للفريق العامل املعين بالبالغا      

وأنا مسرورة إذ أالحظ أن هذا االتفاق قد مكّننا من االنتقال بسالسة من . اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان
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اجلديـدة  ليـة   اآلويف ضوء وجود أوجه تشابه عديدة بني اآللية القدمية و         .  إىل إجراء الشكوى اجلديد    ١٥٠٣اإلجراء  
ـ    لشكوى، من حيث هيكلتها إمجاالً    ل رامترات ا، وكذلك فيما يتعلق مبقبولية البالغات، يبقى من الضروري تفعيـل الب

  .٥/١ اجلديدة واملنفصلة لضمان إجياد آلية تتسم مبزيد من الشفافية والفعالية على النحو الذي يدعو إليه اجمللس يف قراره

لمجلس وجهازه الفرعي املتمثـل يف       ل عام املقبل يتمثل يف تطوير القدرات التحليلية      ومثة حتٍد آخر بالنسبة لل      - ١٣
س جديد ملسألة النظر يف املسائل املوضوعية عن طريق إعادة احليوية لإلجراءات، وينبغي إعطاء نفَ. اللجنة االستشارية

هبدف  ها يف شكل، ينبغي التفكري ملياًوفيما يتعلق باحلوارات العامة. مثل عقد حلقات مناقشة اخلرباء وحوارات عامة
  .ة يف طبيعتها وأقل بريوقراطية يف أسلوهباموضوعيجعلها أكثر 

إنشاء آلية جديدة للخرباء تعىن مبا للشعوب األصلية من حقوق اإلنسان لتقدمي            بشأن  وأرحب بتوافق اآلراء      - ١٤
مل املعين بالشعوب األصلية التابع للجنة الفرعيـة        املشورة املوضوعية يف هذا اجملال، وذلك ملواصلة عمل الفريق العا         

. وستتشكل هذه اآللية اجلديدة من ستة خرباء مستقلني، ثالثة منهم على األقل سيمثّلون الشعوب األصـلية               . سابقاً
ويف ذلك مثال على الكيفية اليت ميكن هبا للمجلس أن يكفل مراعاة احتياجات من يعنيهم األمر بشكل مناسـب يف     

تعزيز اخلربة املوضوعية للمجلس إىل واملبادرة األخرى املُرّحب هبا والرامية   . لتعميم مراعاة حقوق فئات بعينها    العمل  
هي قراره إنشاء منتدى بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الـصلة                  

فإنشاء ِصالت ترابط بني املنتدى وعمـل       . ىل أقليات دينية ولغوية   باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإ       
اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات ال يشجع على التالقح بني خمتلف عناصر نظام محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها                 

  . ومنسجماً متسقاً هنجاًفحسب، بل يكفل أيضاً

 املفوضية متسك بقائمة بالترشيحات اليت تلقتها، واليت أقفل         وفيما يتعلق بإنشاء اللجنة االستشارية، كانت       - ١٥
.  عـضواً  ١٨زت هذه القائمة اليت سينتخب منها أعضاء اهليئة اجلديدة املؤلفة من            باب تقدميها يف مطلع العام، وجهَّ     

ة واالستقاللية وعندما يديل أعضاء اجمللس بأصواهتم يف الدورة احلالية، ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم أن مستوى اخلرب
والرتاهة اليت ستتمتع هبا اهليئة اجلديدة ستكون حامسة إذا ما أريد لفريق التفكري هذا أن يقدم للمجلس بفعالية مشورة 

 على ما  اهليئة اجلديدةتوإذا كان. أو مل يسبق تناوهلا بالقدر الكايفناشئة قائمة على البحوث بشأن قضايا موضوعية 
ن سابقتها، فأنا أعتقد أنه من املهم للغاية أن تعتمد اللجنـة، لـدى              عمن حيث تشكيلتها،    ،  ختتلف كثرياً  ال   يبدو

 مع األطـراف    جمٍدللدخول يف حوار     هبمة   العمل، ومن مث    اً تنفيذي وليس نظري   منحى ا ذ اضطالعها بواليتها، هنجاً  
  .طنية حلقوق اإلنسانالفاعلة من الدول وغري الدول، مبا فيها املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الو

 ،لمجلس يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا       الرئيسية ل دوات  األويظل نظام اإلجراءات اخلاصة أحد        - ١٦
وكنُت قد . املكلفني بالواليات وللجنة التنسيقية اخلاصة هبمخمتلف وتواصل املفوضية تقدمي دعم قوي وفعال ألنشطة 

 ويسرين أن أالحظ    ،ني بالواليات يف استعراض والياهتم وترشيدها وحتسينها      دعوت إىل املشاركة املوضوعية للمكلف    
وأنا واثقة من أن اجمللس سيواصل بذل جهوده يف الدورة احلالية لزيادة تعزيز . أن هذه العملية جارية على قدم وساق

  .نسان لقضايا حقوق اإلةنظام اإلجراءات اخلاصة هبدف حتقيق أقصى قدر ممكن من التغطية العاملي

ملفوضية مهمة  إىل ا سندت   بواليات اإلجراءات اخلاصة اجلديدة، فقد أُ      أما عن عملية اختيار وتعيني املكلفني       - ١٧
إعداد قائمة عامة بأمساء املترشحني املؤهلني الذين عّينتهم احلكومات، واجملموعات اإلقليمية، واملنظمـات الدوليـة               
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وأرحب .  حقوق اإلنسان، واألفراد، وتعهد تلك القائمة وحتديثها دورياًواملنظمات غري احلكومية، وغريها من هيئات
بزيادة الشفافية وبالطابع الشمويل لعملية التعيينات، وكذلك بالفرصة املتاحة لطائفة متنوعة من أصحاب املـصلحة               

وعالوة . قوق اإلنساناملهتمني بتقدمي مرشحني من ذوي الكفاءات العالية ممن يتمتعون باملؤهالت واخلربة يف جمال ح      
على ذلك، فإن املفوضية بصدد القيام بعملية تدقيق أويل يف الترشيحات اليت تلقتها هبدف إضافة إىل القائمة العامـة                 
املرشحني الذين يستوفون املعايري الفنية واملوضوعية اليت اعتمدها اجمللس، ومن مث املسامهة يف احلفاظ علـى نظـام                  

  .لى االستقاللية واحلياد والرتاهة واملوضوعية واخلربة والتجربةلإلجراءات اخلاصة يقوم ع

. حلوار املتفاعل بني اجمللس واملكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة       اواملفوضية سعيدة إلتاحة املزيد من فرص         - ١٨
ـ   مثمراًزيادة تعزيز هذا احلوار واختاذ تدابري تكفل بقاء احلوار          إمكانية  وميكن النظر يف     راءات اخلاصـة يف    مع اإلج
  .اجلمعية العامة

  يف اجملاالت املواضيعية االستراتيجيةاحلاصلة التطورات  - ثالثاً 
 اليت حتققت يف السنوات األخرية يف جمال وضع معايري قانونية، من حيث وعـي               ةرغم أوجه التقدم العديد     - ١٩

ق اإلنسان شرط مسبق لتحقيق التنمية والسلم اجملتمع الدويل والتزامه ومن حيث اإلقرار أكثر فأكثر بأن احترام حقو      
قوق اإلنسان يف اجملاالت املواضيعية االستراتيجية الـيت        حلالكامل  اإلعمال  واألمن، ال تزال هناك عراقيل حتول دون        

حددت يف خطة عمل املفوضية؛ وأعين بذلك اإلفالت من العقاب، والفقر، والتمييز، والرتاع والعنف املـسلحني،                
  .صور يف إعمال الدميقراطية، وضعف املؤسساتوأوجه الق

يثري هو ما   اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان و       ظاهرة  من  عاين  ي زال مجيع أحناء العامل   يال  و  - ٢٠
ما بعد الرتاع، يصعب التخلص من املمارسات التعسفية        حاالت  ففي  .  يف سبيل السعي لتحقيق العدالة      خطرياً حتدياً

  .استمرار اإلفالت من العقاببسبب  ب السلمبعد استتبا

، ويف سبيل املساعدة على إهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب، قامت املفوضية، عن ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ويف عامي   - ٢١
دعم نظم احلماية الوطنيـة     إىل  طريق أنشطتها يف جمال التعاون التقين واملشورة والدعوة، بقيادة جهود دولية ترمي             

عم بعثات تقصي احلقائق أو بعثات التحقيق ودعم هيئـات املعاهـدات واملكلفـني بواليـات                بطرق شىت، مثل د   
فت املفوضية، مبوجب مقرر اختذته جلنة السياسات التابعة        ، كُلّ ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . اإلجراءات اخلاصة 

يف املرحلة االنتقالية، يف امليدان وعلـى       لألمني العام بشأن سيادة القانون، بقيادة مبادرات األمم املتحدة عن العدالة            
، وضعت املفوضية تسع أدوات يف جمال العدالة يف املرحلة االنتقالية، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ويف عامي . املستوى الدويل معاً

 وضـع أداة    وتنوي املفوضية أيضاً  . فحصالتتعلق بقضايا مثل جلان تقصي احلقائق، واملبادرات القضائية، والعفو، و         
 على العمل الذي تقوم به بشأن إنشاء آليات العدالة يف احملفوظات الوطنية، وستركز كثرياًمحاية  لق مبسألة   عاشرة تتع 

  . يف مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب أساسياًاملرحلة االنتقالية باعتبارها عنصراً

ادة القانون، فقـد سـعت      وباعتبار املفوضية منسق األمم املتحدة ملسائل حقوق اإلنسان والدميقراطية وسي           - ٢٢
وعملت املفوضية على توسيع خربهتا والتزمت بتقـدمي دعمهـا          . لتعزيز اإلقرار بالترابط بني حقوق اإلنسان والفقر      

املوضوعي آلليات حقوق اإلنسان وغريها من اهليئات اليت تعىن هبذه القضايا، مبا يف ذلك فرقة العمل الرفيعة املستوى      
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 مطبوعات هامة عن الفقر وعن هنج وأصدرت املفوضية أيضاً. لعضوية املعين باحلق يف التنميةوالفريق العامل املفتوح ا
لتحقيق التنمية يقوم على حقوق اإلنسان، وساعدت، عن طريق أنشطة الدعوة وتعزيز الشراكات وبناء القـدرات،       

  .اعلى اكتساب املزيد من املعارف عن هذه القضايا واملزيد من القدرات على معاجلته

 متـضافرة مـن     تطلب جهوداً توملا كانت املفوضية تدرك أن مكافحة الفقر وأوجه عدم املساواة يف العامل               - ٢٣
 مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مثل اخلبري املستقل          ٢٠٠٧جانب عدة أطراف فاعلة، فقد عملت يف عام         

ت اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل        املعين بالفقر املدقع؛ واخلبري املستقل املعين بآثار سياسا       
جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والفريق العامل املخصص املعين بتنفيـذ              

د تعاونت  وق. القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع؛ واملنتدى االجتماعي             
املفوضية مع شقيقاهتا من وكاالت وبرامج األمم املتحدة، وكذلك مع الدول، إلدماج ُنُهج قائمة علـى حقـوق                  

وقد سّهل وجود املفوضية يف امليدان اعتماد ُنُهـج         . حلد من الفقر  اإىل  اإلنسان يف االستراتيجيات والربامج الرامية      
  .ة والتخطيطقائمة على حقوق اإلنسان يف خمتلف أطر الربجم

مت املفوضية، خالل فترة السنتني املاضيتني، خدمات املشورة يف جمال صياغة قوانني وملكافحة التمييز، قّد  - ٢٤
مكافحة التمييز؛ واستحدثت مبادئ توجيهية ملساعدة الدول يف وضع خطط عمل وطنية؛ ونظّمت حلقات عمل               

ا تتعلق مبكافحة التمييز من أجل تعزيز النظم الوطنية         إقليمية؛ وشاركت يف التعاون بني الوكاالت خبصوص قضاي       
وطنية ومنظمات اجملتمع املدين وساعدت يف متكني       اللمؤسسات  لالدعم  أيضاً  قدمت املفوضية   و. يف جمال احلماية  
  .ضحايا التمييز

 ، يف خطة العمل اليت قدمتها، إىل ضرورة أن حتتل محاية حقوق اإلنسان صلب الـسياسات               وقد دعوتُ   - ٢٥
التصعيد ميكن أن يتوقف عندما تعاجل أمناط انتهاك حقوق اإلنسان   إىل معاجلة ما ينشب من نزاع، ذلك أنالرامية
ومبا أن محاية حقوق اإلنسان باتت مسألة رئيسية شاملة لعدة قطاعات وينبغي إدماجهـا يف األنـشطة                 . بفعالية

الستجابة املشتركة بني الوكاالت للتصدي لألزمـات        مشاركة يف ا    فشيئاً اإلنسانية، فقد أصبحت املفوضية شيئاً    
وإضافة إىل ذلك، عملت املفوضية على . اإلنسانية ووضع أدلة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتوجيهات عملية

زيادة تعاوهنا مع إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية وبعثات السالم التابعة لألمم املتحدة، مبا                
ك عن طريق دعم مكوناهتا املعنية حبقوق اإلنسان، وسامهت يف وضع مبادئ توجيهية بشأن حقوق اإلنسان             يف ذل 

  .للعنصر العسكري والعنصر الشَرطي

 ألي  ، ذكرت أن معايري حقوق اإلنسان جيب أن تشكل أساساً         ٢٠٠٥ويف خطة العمل اليت قدمُتها يف عام          - ٢٦
 ، السالمة البدنية وضمان حرية املشاركة وحرية االنتخابات والتجمـع        تصور ذي مغزى للدميقراطية، وذلك حلماية     

  .إنشاء مجعيات، وحرية الرأي والتعبري واإلعالمو

املكونات لربنـامج األمـم     خمتلف  تايل، فقد اضطلعت املفوضية بأنشطة بناء ودعم الدميقراطية ضمن          لوبا  - ٢٧
لتقين أساساً لتعزيز قدرات مؤسسات الدول على النهوض        وقد ُسخِّرت مشاريع التعاون ا    . املتحدة حلقوق اإلنسان  

باحلكم الدميقراطي، وال سيما عن طريق جهاز قضائي متني ومستقل؛ وآليات فعالة ملراقبة عمل الربملان؛ ومؤسسات 
  .وطنية مستقلة وقوية حلقوق اإلنسان؛ وجمتمع مدين حيوي
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رية واإلصالحات الدستورية يف سياق التحول الدميقراطي  ألمهية الصياغة الدستووباإلضافة إىل ذلك، ونظراً     - ٢٨
وبناء السالم، عملت املفوضية مع سائر منظومة األمم املتحدة من أجل هنج منسق يف جمال وضع الدستور، وسيستمر 

 يف عملية لزيادة تطوير عالقاهتا مع أطـراف         وقد شرعت املفوضية حالياً   . ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٨هذا العمل يف عام     
 رئيسية ضمن منظومة األمم املتحدة وخارجها، هبدف تعزيز قدراهتا القانونية واالستشارية يف جمال حقـوق                فاعلة

  .اإلنسان ووضع مطبوعات تتناول هذا املوضوع

  القطريةتعزيز املشاركة  -  رابعاً
ن ، تشكل حمور عمل املفوضية، ليس ع      ٢٠٠٧ظلت مسألة املشاركة على املستوى القطري، طوال عام           - ٢٩

.  عن طريق تعزيز احلوار مع النظراء الوطنيني وبناء قدراهتم وتدعيمها فحسب، بل أيضاًكاتب ميدانيةطريق إجياد م
فإقامة شراكات حيوية ضمن منظومة األمم املتحدة والتفاعل مع املنظمات اإلقليمية كانت تشكل هي األخـرى                

 وعالوة على ذلك، واصلت املفوضية حتسني قـدرات         .أولوية للمفوضية يف سبيل زيادة تعزيز املشاركة القطرية       
وباألخص، فقد تعززت كثرياً قدرة املقر على االستجابة السريعة، . مقرها الرئيسي من أجل دعم املشاركة القطرية

  .وهو ما ميكِّن املفوضية من املبادرة بشىت أنواع البعثات الطارئة أو التقنية ودعم تلك البعثات

يف اجملموع، مبا يف ذلك املكاتـب  مكتباً ميدانياً   ٤٧، كانت املفوضية تدير وتدعم      ٢٠٠٧ويف هناية عام      - ٣٠
اإلقليمية، واملكاتب القطرية، واملكونات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة،                 

  .شؤون حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية لألمم املتحدةيف ن وواملستشار

مبا يف ذلك مكتـب     ،  )٢( على املستوى القطري    قطرياً  مكتباً ١١، كان للمفوضية    ٢٠٠٧ول هناية عام    وحبل  - ٣١
 ،٢٠٠٧- ٢٠٠٦ يف خطة اإلدارة اإلستراتيجية للفترة وكما كان مقرراً. ٢٠٠٧ أنشئ يف مطلع عام سجديد يف البا

 يف حني جرى تعزيـز املكتـب يف         ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران ) بلغراد(أغلق املكتبان يف البوسنة واهلرسك وصربيا       
  .كوسوفو بالنظر إىل أوجه القلق اليت تظل قائمة يف جمال حقوق اإلنسان وللتحديات املرتقبة

، وكولومبيا ٢٠٠٧مايو / يف أيار)٣(وأرحب بتجديد مذكرات التفاهم مع املفوضية من قبل حكومة نيبال  - ٣٢
وقد جرى التوصـل إىل هـذا       . )٤(٢٠٠٧نوفمرب  /ثاين، وحكومة كمبوديا يف تشرين ال     ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 

، علـى أسـاس أن       شهراً ١٨االتفاق مع حكومة كمبوديا، الذي قضى بتمديد والية املفوضية يف كمبوديا ملدة             
  .٢٠٠٨ سُتستأنف يف عام املفاوضات الرامية إىل إبرام اتفاق منوذجي بشأن العمليات اليت يقوم هبا املكتب مستقبالً

                                                      

 غو وغواتيماال وكمبوديا وكولومبيا واملكسيك ونيبال، فضالً      املكاتب القطرية يف أنغوال وأوغندا وبوليفيا وتو       )٢(
 .وفلسطني) صربيا(عن الوجود يف كوسوفو 

يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان وأنـشطة                  )٣(
 .املفوضية، مبا يف ذلك التعاون التقين يف نيبال

ألمني العام عن دور املفوضية وإجنازاهتا يف مساعدة حكومة كمبوديا          لنسان تقرير   سيقدم إىل جملس حقوق اإل     )٤(
   ).A/HRC/7/56(وشعبها يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
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 إقليميـة حلقـوق     مكاتب تسع   ، كانت املفوضية تدير أيضاً    ٢٠٠٧ديسمرب  / شهر كانون األول   وحبلول  - ٣٣
ويف تشرين  . )٦(٢٠٠٧ ألمريكا الوسطى مقره يف بنما أنشئ يف مطلع عام            إقليمياً وهي تشمل مكتباً  . )٥(اإلنسان
   إقليمي لغرب أفريقيا   ، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم مع حكومة السنغال إلنشاء مكتب          ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

  .يف دكار

آسـيا   يف - ، إنشاء وتشغيل ثالثة مكاتب إقليميـة جديـدة   ٢٠٠٨ومن املتوقع أن جيري، يف حبر عام        - ٣٤
 ومركز للتدريب والتوثيق يف جمال حقـوق اإلنـسان          - ، وجنوب غرب آسيا ومشال أفريقيا       )بشكيك(الوسطى  

 إنشاء هذه ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة   وقد توخت . )٧(جلنوب غرب آسيا وللمنطقة العربية    
 كما سبق يل أن أوضحت يف  كبرياًتشهد هذه العملية تأخراًولكن ) باستثناء ما تعلق جبنوب غرب آسيا(املكاتب 

ويرجع ذلك أساساً إىل تعقيد املفاوضات اليت كانت ضرورية للتقدم يف . تقريري األخري إىل جملس حقوق اإلنسان
  .ذه العملية، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات البلد املضيف واملشاورات املتعلقة باختيار املواقعه

 بإجنازين مهمني يتعلقان باحلوار والتعاون مع بلدين ال متلك املفوضية فيهما مكاتب             وأود أن أرحب أيضاً     - ٣٥
  .ال عدة أنشطة للتعاون التقين يف الصنيقطرية، وأعين بذلك إبرام اتفاق إطاري للتعاون مع االحتاد الروسي واستكم

، والتابعتني  ٢٠٠٦وبفضل وحدة دعم عمليات السالم ووحدة االستجابة السريعة، اليت أنشئت يف عام               - ٣٦
قوق اإلنسان زيادة كبرية يف     احلرجة املتعلقة حب  لحاالت  لللمفوضية، زادت قدرة املفوضية على االستجابة بسرعة        

قـوق  غري املتوقعـة حل   االت  احلختاذ إجراءات وتقدمي دعم نظري وعملي لعدد من         ، وهو ما مسح با    ٢٠٠٧عام  
  .اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات اجمللس ومقرراته

اإلقليميـة   وأ للمكاتب القطرية     دعماً ةتعزيزيوبذلك، كان بوسع املفوضية نشر بعثات وتعبئة قدرات           - ٣٧
فعلى سـبيل   .  عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة يف سبعة بلدان        التابعة للمفوضية وكذلك لألفرقة القطرية أو     

، استجابة إلعالن حالة الطوارئ يف غينيا، بتوسيع دعمها لفريق األمم ٢٠٠٧املثال، قامت املفوضية، يف مطلع عام 
قـوق اإلنـسان   حلت املتحدة القطري وتقدمي املساعدة ملبادرة اجملتمع املدين الرامية إىل توثيق االدعاءات بانتهاكا          

                                                      

؛ )بانكوك(؛ وجنوب شرق آسيا     )أديس أبابا (؛ وشرق أفريقيا    )بريتوريا(املكاتب اإلقليمية للجنوب األفريقي      )٥(
؛ ومكتب االتصال ألمريكا الالتينيـة      )مدينة بنما (؛ وأمريكا الوسطى    )سوفا(حمليط اهلادئ   امنطقة  ؛ و )بريوت(والشرق األوسط   

مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف ؛ و)بشكيك( ممثل إقليمي آلسيا الوسطى ؛ و)سانتياغو(البحر الكارييب منطقة و
 ).يياوند(أفريقيا الوسطى 

، بسبب قيود امليزانية، والية املكتب اإلقليمي ألمريكا        ٢٠٠٧حّولت، يف هناية    جتدر اإلشارة إىل أن املفوضية       )٦(
ال ــب لالتصـواحُتفظ مبكت.  ألمريكا الوسطى إقليمياً مكتبا٢٠٠٧ًالالتينية من سانتياغو إىل بنما حيث أنشأت يف مطلع عام 

 .يف شيلي

طر وكلفته باالضطالع بأنشطة تدريب     ، إنشاء مركز ق   ٦٠/١٥٣كانت اجلمعية العامة قد طلبت، يف قرارها         )٧(
 للمعايري الدولية وبدعم أية جهود من هذا القبيل تبذهلا احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا واملؤسـسات                  وتوثيق وفقاً 

 .الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة
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وكانت هناك أنـشطة أخـرى يف إطـار         .  أثناء قمع احتجاجات سلمية    ٢٠٠٧يناير  /ارتكبت يف كانون الثاين   
االستجابة السريعة مشلت دعم حتقيق متعلق بالطب الشرعي يف أفغانستان، ومساعدة فريق األمم املتحدة القطري               

ة لتحسني استجابتها للحاالت احلرجة، يف سياق أعمال        يف الصومال، وتعبئة قدرة تعزيزية لدعم مكاتب املفوضي       
؛ ولتـدهور الوضـع يف األراضـي        ٢٠٠٧ينـاير   /العنف اليت اندلعت يف منطقة ترياي يف نيبال يف كانون الثاين          

 هذه القدرة على االسـتجابة  ، بفضلكّنت املفوضية أيضاً مت،  ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول  . الفلسطينية احملتلة 
  .ن رصد حقوق اإلنسان يف سياق االنتخابات الربملانية اليت جرت يف توغو م،السريعة

، بفضل وحدة دعم عمليات السالم ووحـدة االسـتجابة          ، متكّنت املفوضية أيضاً   ٢٠٠٦وكما يف عام      - ٣٨
ـ    سكريتارياً وبذلك قدمت املفوضية دعماً   . السريعة، من دعم التنفيذ السريع لقرارات اجمللس ومقرراته         ة إىل بعث

 إىل البعثة الرفيعة )٨(٢٠٠٧تقصي احلقائق الرفيعة املستوى املوفدة إىل بيت حانون، وهو الدعم الذي جتدد يف عام 
املقـرر  املفوضـية   وساعدت )٩(فريق اخلرباء الذي فوضه اجمللس لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، /املستوى

. ٢٠٠٧أكتوبر /ورة استثنائية عقدها اجمللس يف تشرين األول اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار عقب د        
املقرر اخلاص تقييم حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار يف معرض قمع االحتجاجات اليت جرت إىل وكان اجمللس طلب 

  .)١٠(٢٠٠٧سبتمرب /أغسطس وأيلول/يف آب

رة بشأن إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق ، قدمت املفوضية للدول األعضاء املذكورة أدناه املشو٢٠٠٧ويف عام   - ٣٩
إثيوبيا، أذربيجان، إندونيسيا، أوغندا،    : وهذه البلدان هي  . اإلنسان وبشأن املسؤوليات اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات       

ليشيت، سوازيلند، السودان، سرياليون، شيلي، طاجيكستان، فرنسا، كمبوديـا، كـوت             - إيطاليا، بوروندي، تيمور    
ويف العمل الذي اضطلعت به املفوضية بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومع هذه             .  مدغشقر ديفوار، ليسوتو، 
مع الشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومع شركاء األمـم     املفوضية   ما تعاونت    املؤسسات، كثرياً 

  .سالمبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ الومنهم املتحدة، 

 إىل اجتماعات اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة  سكريتارياًوعالوة على ذلك، قدمت املفوضية دعماً  - ٤٠
 /أبريل وتشرين األول /سانيللجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعقودة يف ن           

                                                      

 قرارا بشأن التوغالت    يف دورة استثنائية،  ،  ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف       )٨(
وبالرغم من وضع أمانة بعثة تقصي احلقائق الرفيعة املـستوى علـى أهبـة              ). ٣/١-دإ(اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة      

إلسـرائيلية   فقد رفضت السلطات ا    - ٢٠٠٧ديسمرب  / آخرها يف كانون األول    -االستعداد ثالث مرات بناًء على طلب اجمللس        
 .منحها التراخيص الضرورية للسفر

، مقررا إليفاد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقـوق          ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣اعتمد اجمللس، يف     )٩(
وتقرر وقف هذه الوالية يف الدورة العادية السادسة        . ، على إثر عقد دورة استثنائية عن دارفور       )٤/١٠١-دإ(اإلنسان يف دارفور    

 .٢٠٠٧ديسمرب /لس املعقودة يف كانون األولللمج

 يف دورة اسـتثنائية  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢اعتمد اجمللس قرارا عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار يف       )١٠(
 وقدم املقـرر    .٢٠٠٣، أدت إىل قيام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بأول زيارة قطرية منذ عام                  )٥/١-دإ(
 .٢٠٠٧ديسمرب /اص تقريره إىل اجمللس يف دورته السادسة املعقودة يف كانون األولاخل
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ركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجتماعات اجمللـس         كما قدمت املفوضية الدعم ملشا    . ٢٠٠٧أكتوبر  
واسـتحدثت  . وهيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة، وعملت على تيسري تلك املشاركة           

، حيث سيختار يف إطار هذا الربنامج موظفون يف مؤسسات وطنية           ٢٠٠٨املفوضية برنامج زمالة سيبدأ يف عام       
للعمل يف وحدة املؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية ملدة ستة أشهر من أجـل اكتـساب               " فأل"تتمتع بالوضع   

  .املعرفة واخلربة يف منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

كـستان، قريغيزسـتان،    يتركمانـستان، طاج  (، قمت بزيارات إىل آسـيا الوسـطى         ٢٠٠٧ويف عام     - ٤١
 ومجهورية  ، وبوروندي ، والربازيل ، وآيرلندا ،هورية إيران اإلسالمية   ومج ، وإندونيسيا ، وأفغانستان ،)كازاخستان

 واليابان، ، والواليات املتحدة األمريكية، ونيبال، وكولومبيا، وفرنسا، وسري النكا، ورواندا،نغو الدميقراطيةوالك
  .وحضرت اجتماعات عقدت يف هذه البلدان

 مسائل حقوق اإلنسان يف سياق مكافحـة        كية، ناقشتُ  ففي آيرلندا وفرنسا والواليات املتحدة األمري       - ٤٢
أبريل، حتدثت أمام برملان جملس أوروبا عن وضع حقـوق اإلنـسان يف             /ويف نيسان . اإلرهاب واهلجرة والتمييز  

وجتدر اإلشارة إىل أن املفوضية عضو نشط يف الفريق العاملي املعين . أوروبا، مع التركيز على قضايا من قبيل اهلجرة
  .ة، الذي يعمل على النهوض بنهج قائم على حقوق اإلنسان يف معاجلة قضايا اهلجرةباهلجر

ملساءلة بغية وضـع    إىل ا وكما هو احلال يف البعثات السابقة، شدَّدُت، يف معظم البلدان اليت زرهتا، على احلاجة                 -٤٣
فمكافحـة اإلفـالت مـن    . رهاحد لإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان جبميع أشكاهلا، سابقها وحاض 

  . وكوسوفو، وفلسطني، ونيبال، وكولومبيا، وكمبوديا، وغواتيماال، وتوغو، عمل املفوضية يف أوغنداالعقاب يظل حموَر

 ، باعتبارها مسألة مرتبطة بقضية اإلفالت من العقاب ارتباطاً        وقد حظيت مسألة استقاللية القضاء أيضاً       - ٤٤
ومن القضايا األخرى اليت ركزت . ٢٠٠٧ام يف معظم البعثات اليت قمت هبا يف عام ، بأقصى درجات االهتموثيقاً

 عـن    عام، وحقوق املـرأة، فـضالً      هعليها أثناء زيارايت حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واجملتمع املدين بوج          
  .انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٧ بشكل ملحوظ تقدمي املساعدة لعمل مكونات حقوق اإلنسان يف ، واصلت املفوضية٢٠٠٧ويف عام   - ٤٥
ومن ذلك على وجه اخلصوص، زادت املفوضية من رفع مستوى تعاوهنا مع بعثـات الـسالم وإدارة   . بعثة سالم 

 يف تنفيذ   عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية وغريها من الشركاء املعنيني وذلك لضمان املضي قدماً             
وقد أحرز  . ٢٠٠٥أكتوبر  /األمني العام بشأن حقوق اإلنسان يف البعثات املتكاملة، املعتمد يف تشرين األول            قرار

 فيما يتعلق بإدماج قضايا حقوق اإلنسان يف بعثات السالم، مبا يف ذلك إصدار املزيد من ٢٠٠٧تقدم كبري يف عام 
  .التقارير العلنية عن حقوق اإلنسان

 الـيت أنـشئت حـديثاً     إدارة الدعم امليداين  مع  ن مع إدارة عمليات حفظ السالم و      زيادة التعاو وحدث    - ٤٦
 ٢٠٠٧باملفوضية إىل املشاركة يف مجيع بعثات التقييم التقين وغريها من األنشطة الرئيسية اليت جـرت يف عـام                   

ثة املختلطة لألمم    جزءاً من البع    جيداً كّيفةونتيجة لذلك، ستشكل مكونات حقوق اإلنسان امل      . للتخطيط للبعثات 
املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفور وكذلك من بعثة جديدة سُتقام على احلدود مع دارفور يف كل مـن تـشاد           
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                    عملية األمم املتحدة يف وباإلضافة إىل ذلك، سيعاد حتديد عمل مكونات حقوق اإلنسان يف . ىومجهورية أفريقيا الوسط
أسفر التعاون  .  لتكييفه مع الوضع املتغري على أرض الواقع       املتكامل يف سرياليون  مكتب األمم املتحدة           ويف              كوت ديفوار 

بعثـة  ، و                                      عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار      عن مراجعة واليات    أيضاً  بني املفوضية وإدارة عمليات حفظ السالم       
مكتب األمم املتحدة املتكامل يف         ، و                             بعثة األمم املتحدة يف ليربيا    ، و منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      

  .مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، وساهم يف عملية التحليل اجلارية لدور سرياليون

، كثّفت املفوضية من مشاركتها يف عمل األوساط اليت تعىن بالشأن اإلنساين، ال سيما              ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٧
وعلى وجه اخلـصوص،    .  املشتركة بني الوكاالت والقائمة يف جنيف املعنية بالشأن اإلنساين         عن طريق الترتيبات  

، والذي يتوقع أن ييـسر      الفريق املرجعي املعين حبقوق اإلنسان والعمل اإلنساين املنشأ حديثاً        ترأس املفوضية اآلن    
ور حقوق اإلنسان على املبادرات اليت إدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف األنشطة اإلنسانية، وإضفاء منظ

 وتبادل املعلومات بـشأن     ،، ورفع مستوى الوعي   تقوم هبا اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف جمال الدعوة         
تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف برجمة وتساهم املفوضية هبمة يف . مبادرات حقوق اإلنسان املتصلة بالعمل اإلنساين

الفريق العامل جملموعة احلماية الشاملة الذي تشترك املفوضية يف قيادته،          انية، وباألخص عن طريق     املساعدة اإلنس 
 يف وقد اشتركت املفوضية هبمة أيضاً. والعمل املتعلق باللجنة التوجيهية بشأن الربنامج اخلاص بالقدرة على احلماية

ت للوجود امليداين حلقوق اإلنسان مع مواصلة تطبيق عمل جمموعة احلماية الشاملة وبدأت يف تقدمي الدعم واملعلوما
  .هنج اجملموعات حىت بعد املرحلة التجريبية األولية

أولويـة  أمراً ذا   تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف عمل منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري             يظل    - ٤٨
زيادة تعزيز التعاون مع املنسقني املقـيمني ومـع         وهلذه الغاية، تواصلت اجلهود الرامية إىل       . املفوضيةبالنسبة إىل   

ن ون دوليو، مستشار٢٠٠٧ديسمرب /ويف هذا السياق، كان للمفوضية، يف كانون األول. األفرقة القطرية لألمم املتحدة
  وسـري النكـا    ،)أذربيجان وأرمينيا  من   وتغطي كالً  (، وجورجيا ، وباكستان ،إكوادوريف جمال حقوق اإلنسان يف      

وجرى نشر مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان يف رواندا وإندونيسيا وملديف .  وقريغيزستان، وغيانا،والصومال
وُعيِّن مستشار وطين ضمن . )Action 2 (٢ مبقتضى أموال برنامج العمل ٢٠٠٧ خالل عام ،وبابوا غينيا اجلديدة

  .الفريقني القطريني لألمم املتحدة يف سكوبيي وبلغراد

اعل الوثيق بني املنظمات اإلقليمية أمهية كربى، ال سيما عند التعامل مع بلدان ليس فيهـا                ويكتسي التف   - ٤٩
وقد تفاعلت املفوضية على نطاق واسع مع اآلليات اإلقليمية جمللس أوروبا ومنظمـة األمـن               . وجود للمفوضية 

ويف سبيل حتقيق أهداف    . شتركوالتعاون يف أوروبا، هبدف تعزيز التعاون يف اجملاالت واألنشطة ذات االهتمام امل           
أما . مماثلة، جرى تعزيز التفاعل مع منظومة البلدان األمريكية، ال سيما مع جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان         

اللجنة األفريقية حلقوق يف أفريقيا، فقد واصلت املفوضية أنشطتها مع املنظمات اإلقليمية، ومن ذلك حبضور دورة 
يف إطار  نظمت املفوضية،   وعالوة على ذلك،    . مؤمتر القمة السنوي لرؤساء الدول األفريقية      و اإلنسان والشعوب 

 لتحديد أوليات التعاون بـني االحتـاد         تشاورياً برنامج السنوات العشر لبناء قدرات االحتاد اإلفريقي، اجتماعاً       
  أيضاًقدمت املفوضيةو. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨األفريقي واألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة واملصاحلة للفترة 

 ألنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومن هذه األنشطة منتدى اجملتمع املدين األفريقي األول بشأن األهداف               دعماً
فقـد  ، ئأما يف منطقة آسيا واحمليط اهلـاد . اإلمنائية لأللفية والتقرير األفريقي عن حقوق اإلنسان وشؤون احلكم        
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 يف  اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق    لالدعم حللقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي          قّدمت املفوضية   
يف اجلهود الرامية إىل إقامـة      يوليه، وسامهت بدعم فين     / املعقودة يف بايل، إندونيسيا، يف متوز      منطقة آسيا واحمليط اهلادئ   

كمـا زادت   .  ويف جنوب احمليط اهلـادئ      شرق آسيا  رابطة أمم جنوب  ترتيبات دون إقليمية حلقوق اإلنسان يف       
  .املفوضية من تفاعلها مع جامعة الدول العربية الستكشاف جماالت التعاون يف املستقبل

   الذكرى السنوية الستون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان- خامساً 

  لعام يوم العاملي حلقوق اإلنسان   الُتعترب محلة الدعوة إىل مناصرة حقوق اإلنسان ملدة سنة اليت أطلقت يف               - ٥٠
األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان   ، حمور جهود مفوضية  بأسرهانطاق منظومة األمم املتحدة على   ٢٠٠٧

اء الحتفرامية إىل ااملفوضية استراتيجية وقد قادت . عالن العاملي حلقوق اإلنسانالستني لإلالسنوية حياء الذكرى إل
ة الذكرى السنويبشأن محلة الدعوة إىل االحتفال بمني العام الذي انبثقت عنه مبادرة األ، هلامهبذا احلدث التارخيي ا
 كـانون   ١٠الـسنوية املوافـق      الـذكرى    ككل واليت أفضت إىل حتديد موعد      املتحدة   من جانب أسرة األمم   

  .٢٠٠٨ديسمرب /ولاأل

 مناصرة جماالت حمددة من حقوق اإلنسان يف هذه الذكرى السنوية ستدعو األمم املتحدة مع شركائها إىل  - ٥١
وتعمل املواضيع والرسائل الشاملة    ". الكرامة والعدل لنا مجيعاً   "ذات صلة وثيقة بأعماهلا يف إطار الرسالة الشاملة         

اليت أعدهتا املفوضية احتفاًء بالذكرى السنوية على تعزيز رؤية اإلعالن على أنه التزام عاملي بتحقيـق الكرامـة                  
 وتعد جوانب عدم التمييز واملساواة واإلنصاف العاملية عناصر أساسية بالنسبة للقيم املنصوص عليها يف               .والعدل

  .اإلعالن، الذي صاغه واعتمده ممثلون عن مجيع املناطق واألعراف القانونية

     مـن   ٨٠ فقد مثل مصدر إهلام ألكثر من     .  وثيقة دائمة ونابضة باحلياة    عالن العاملي حلقوق اإلنسان   إلوا  - ٥٢
        احملليـة      ات   شرع  ال                        قليمية حلقوق اإلنسان، و                              عدد كبري من االتفاقيات اإل     ل                         الدولية حلقوق اإلنسان، و             واإلعالنات            املعاهدات  

   .         ومحايتها          قوق اإلنسان ح         لتعزيز        ً  قانوناً ً اً      ملزم     ً  شامالً ً اً    نظام                                              حلقوق اإلنسان واألحكام الدستورية، اليت تشكل جمتمعة 

         وإعماهلا             تعزيز حقوقهم    من           حناء العامل  أ    مجيع                         أجزاء، أوهلا متكني الناس يف     الثة  ث   من            هداف احلملة        تتكون أو  - ٥٣
                                              الوطنية وتوسيع نطاق املشاركة يف االحتفال        ة                              حبقوق اإلنسان وتعزيز امللكي             ي اجلمهور   وع       مستوى                من خالل رفع    

     رؤية         وتعزيز         ترسيخ      هو                    ما اهلدف الثاين ف    أ  .               قليمي والقطري   اإل          الصعيدين                       على الصعيد الدويل و          سنوية             بالذكرى ال 
             األمم املتحدة           من قيم                قيمه عاملية           بوصفها                 وما بعدها     ة                       يف سياق الذكرى السنوي                                   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

                       اليت حققتـها األمـم           جنازات   إل                    تسليط الضوء على ا              فيتمثل يف                 اهلدف الثالث        أما    .   ها            من مقاصد   ً اً     أساسي     ًً  مقصداًً   و
                               زيد من االتساق علـى نطـاق         امل         حتقيق  ىل إ                       حقوق اإلنسان والدعوة            مراعاة            يف تعميم                    على نطاق واسع            املتحدة  

   .   صالح إل                   سياق التركيز احلايل ل      قوق يف                  فيما يتعلق هبذه احل      نظومة   امل
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جلهود اإلصالح اليت تواصل بـذهلا      كرب  الصورة األ إطار  عاله يف   أهداف املذكورة   وجيب أن ُينظر إىل األ      - ٥٤
األمم املتحدة اليت تبذهلا صالح إلجهود اعاة حقوق اإلنسان أمراً أساسياً بالنسبة إىل ويعد تعميم مرا. ملتحدةاألمم ا

 كتسيوي. عل صعيد املنظومة ككلوكاالت وجماالت العمل المن كثري  الز تقدم هام يفحرِقد أ، و١٩٩٧منذ عام 
مـن شـأنه أن   ، الذي كلة ك ضوء التركيز احلايل على االتساق على نطاق املنظوم خاصة يفةمهياملوضوع أ هذا  

  .نشطتها التنفيذية على املستوى القطريأمم املتحدة و لألةعمال املعياريتعزيز الروابط بني األينطوي على 

الوطنيـة  وقد دعوت مجيع األطراف     . لحملةلاحمللية أمران جوهريان بالنسبة     املشاركة   الوطنية و  ةامللكيو  - ٥٥
اغتنام كل فرصة ساحنة أثناء محلـة  ىل إين ومؤسسات حقوق اإلنسان     اجملتمع املد مؤسسات   واحلكومات و  الفاعلة

ـ  . هومبادئاإلعالن  بقيم  جمدداً  تأكيد التزامها   االحتفاء بالذكرى السنوية طوال العام، وذلك ل       شاركة وتسهيالً مل
 بعنوان ةشهري ةخباريإة رسال املفوضية يفقسم االتصاالت فقد أصدر ة واسعة من الشركاء احملليني والدوليني، طائف

Info60  ٢٠٠٧سبتمرب /يلولشهر أوزعت منذ.  

ليوم العاملي حلقوق ل اًبانكوك، حيث افتتح معرضبقليمي حلملة يف مكتب املفوضية اإلامني العام وأطلق األ  - ٥٦
 جمللـس حقـوق   ةنفأ املستةالدورة السادسانعقاد ول يوم من أ رمسي يف جنيف، تزامن مع    وأقيم حدث . اإلنسان
جراءات اإل و،عضاءالدول األمصورة بالفيديو وحتدثُت أنا وممثلون عن  رسالة يفاألمني العام وقد حتدث . ناإلنسا
عن إطالق احلملـة    اجملتمع املدين كافة    فئات   و ، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    ،عاهداتامليئات  هو،  اخلاصة

 عموم أرجاءديسمرب يف /ول كانون األ١٠  يوميف تاحتفاالوأقيمت أيضاً . عالن العاملي حلقوق اإلنسانمهية اإلوأ
منظمة األمـم   كالشركاء،  ويزمع الكثري من    . ملدة سنة كاملة  ملة  احلطالق  إبيوم حقوق اإلنسان و   احتفاًء  العامل  

شـهر  حىت  طوال العام    االضطالع بأنشطة إلحياء الذكرى السنوية    ،  )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
  .٢٠٠٨ديسمرب /ولكانون األ

   عملية ديربان االستعراضية- سادساً 

ووفقاً ملا . وبرنامج عمل ديربانعالن إبتوافق اآلراء ، اعتمدت الدول األعضاء ٢٠٠١سبتمرب /يلولأ ٨يف   - ٥٧
ن ون واملهـاجر  وصـلي فريقي والـسكان األ   أصل  أمن  املنحدرون  شخاص  ن فيهم األ  ، مب ةحايا العنصري يؤكده ض 

 ةكافحة العنصري وعملي املنحى مل   شامالً اإلعالن وبرنامج العمل وثيقة تارخيية لكوهنا متثل إطاراً          يعدقليات،  واأل
  .تعصبمن جانب وما يتصل بذلك والتمييز العنصري وكره األ

سبل من   التمييز   ضحاياأنه ينبغي أن يستفيد      من التمييز العنصري و    خيلوبلد  ه ال يوجد    نأومن املسلم به      - ٥٨
، من خالل بالفعلمكتيب ويعكف . وقضائيةووقائية دارية إتشريعيه وتدابري ملموسة فعالة من خالل  وجربانتصاف 

  .املنوالوفقاً هلذا ضحايا من العضاء واىل جمموعات ىل الدول األإتقدمي املساعدة على ة التمييز، مناهضوحدة 
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العرق والدين  ويعد  . وبرنامج عمل ديربان  ن  عالإملتابعة تنفيذ   بقوة اآلليات القائمة     يضاًوتؤيد املفوضية أ    - ٥٩
. العاملأصقاع يف خمتلف حالياً  دائرة الةلصراعات العنيفة املهمة اليت تقف وراء اباب اجلذرياألصل اإلثين من األسو

 املـشاركة يف اهلياكـل      ةلأيرتبط مبس ها  ، بعض شديدخرية حاالت عنف    يف األشهر األ  ويواجه العديد من البلدان     
  .بدأ املساواة وعدم التمييز يف التمتع جبميع حقوق اإلنسانمبقبول ال لعدم ، نظراًة الثقافية والتعدديةطيالدميقرا

 للنظر يف التقدم يعقد مؤمتر استعراض  بشأن   ٦١/١٤٩القرار  يف العام املاضي    جلمعية العامة   اواعتمدت    - ٦٠
. سؤولية تنظيم هذا املؤمتر   جملس حقوق اإلنسان مب   وقد وكّل   . ديربانقُِطعت يف    احملرز يف تنفيذ االلتزامات اليت    

املطروحـة  عداد القضايا    إل ةجلنة حتضريي ، الذي قضى بتشكيل     ٣/٢  اجمللس قرار اجلمعية قرار  وجاء يف أعقاب    
  .ي الرئيسيؤمتر االستعراضللمناقشة يف امل

 ١٥اللجنة بتوافق اآلراء    واعتمدت  . غسطسأ/ يف آب  ة للجنة التحضريي  وىلألالدورة التنظيمية ا  وُعِقدت    - ٦١
عقدها  اجتماعاً ١٩هذا االجتماع   وسبق  . يديربان االستعراض مؤمتر  هداف  يها أ قضايا، مبا ف   جمموعة   بشأنقراراً  

   . بكامل اخلدماتة التمييزناهضوحدة ماملكتب وزودهتا 

ن أل نظراًو. ت الصلة تتناول طائفة واسعة من املسائل ذا       املدى ةبعيدوبرنامج عمل ديربان وثيقة     عالن  وإ  - ٦٢
ساحنة ثل فرصة   مي ٢٠٠٩عام  فإن مؤمتر ديربان االستعراضي ل    ،  إمكانات اإلعالن والربنامج مل ُتبحث بعد بالكامل      

  ميـدان   تقدم كبري يف   تقف يف طريق إحراز   ما مت اجنازه واستعراض العقبات اليت       حالة   لتقييم   جملتمع الدويل أمام ا 
وينبغي أن يكون مـؤمتر     . جانب وما يتصل بذلك من تعصب     لعنصري وكره األ   والتمييز ا  ةالقضاء على العنصري  

ضي قدماً خبطة   واملة   من مكافحة العنصري   خلصة املست عرب وال ةمثلجنع األ أفضل و أم  يقيتنصة ل ديربان االستعراضي م  
  .التمييزمناهضة 

   ة                ، مـع مراعـا                 الـشمولية            ي بطـابع        ستعراض ال                  ملؤمتر ديربان ا    ة                العملية التحضريي           أن تتسم   وعليه، ينبغي     - ٦٣
     تكون           وينبغي أن   .             قليمي والدويل  اإل         الصعيدين                           تنفيذها على الصعيد الوطين و        املؤثر يف      سياق            املقطوعة وال          االلتزامات 

                         ن تكون موجهة حنو حتقيق      أ                  الضحايا، وينبغي            ن فيهم       ، مب  ة           صحاب املصلح  أ     مجيع                                  عملية تشاركية من خالل إشراك      
                    هنالك مثال جيد يتعني    و .         حمدد بوضوح        طار زمين                يتعني بلوغها يف إ           داف ملموسة  ه أ       ىل حتديد      رمي إ    ، وت       معينة     نتائج

                                استعراض التحديات والتقدم احملرز يف                                                                      االحتذاء به يتمثل يف األعمال التحضريية التشاركية والشاملة للمؤمتر املتعلق ب
                       ذا املؤمتر بناء علـى              أييدها هل                           وقد أعربت املفوضية عن ت      .       مريكتني            يف منطقة األ  وبرنامج عمل ديربان    عالن  تنفيذ إ 
   .   خرى أ      مناطق                              ً ُ         ي، وحيدوين األمل يف أن يكون منوذجاً ُيطبق يف               الربازيل وشيل    كوميت     طلب ح

   تأييد الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان- سابعاً 

اللجنة الفرعيـة    من خالل تشغيل     معاهدات حقوق اإلنسان   تعزز اإلطار اخلاص هبيئات      ٢٠٠٧يف عام     - ٦٤
نـشئت مبوجـب   أ اليت   ةو املهين أ ةنسانيإو الال أ ة القاسي ةو العقوب أ ةنع التعذيب وغريه من ضروب املعامل     املعنية مب 
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 ةنسانيإو الالأ ة القاسيةو العقوبأ ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة مناهضةاتفاقيامللحق بالربوتوكول االختياري 
ـ / حزيران٢٢ ودخل حيز النفاذ يف ٥٧/١٩٩، والذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها        ةملهيناو  أ . ٢٠٠٦ هيوني
  .)١١( دولة٣٤، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩بلغ عدد الدول اليت صادقت على الربوتوكول لغاية يوم و

ُعِقـدت أوىل   ، و ٢٠٠٦ديسمرب  /ول كانون األ  ١٨ يوماللجنة الفرعية   يف  عضاء   أ )١٢(١٠وانُتِخب أول     - ٦٥
، وخالل  ٢٠٠٧نوفمرب  / وتشرين الثاين  هيوني/حزيرانواجتمعت ثانية يف شهري     . ٢٠٠٧فرباير  /شباطجلساهتا يف   

 مع جلنة مناهضه    مشتركاًعقدت اللجنة اجتماعاً    ،  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف  املعقودة  األخرية  جلستها  
  .التعذيب

 حريتهم، وذلك من    اللجنة الفرعية مكلفة بإجراء زيارات إىل أماكن يوجد فيها أشخاص حمرومون من           و  - ٦٦
 مـع   عاونالتة، و ملهيناو  أ ةنسانيإو الال أ ة القاسي ةو العقوب أ ةلتعذيب وغريه من ضروب املعامل    لأجل منع تعرضهم    
كتـوبر  أ/ولموريشيوس وملديف يف تشرين األ    إىل   ةالقطريا  زياراهتبأوىل  اللجنة  وقد قامت   . آليات وقائية وطنية  

  .٢٠٠٨عام يف خرى أربع زيارات مع أن تقوم بأومن املز؛ ٢٠٠٧ديسمرب /ولوكانون األ

منـع  موجهـاً حنـو     الدويل والوطين،   نظاماً ذا دعامتني على الصعيدين      ختياري  الربوتوكول اال وُيوجِد    - ٦٧
جيب أن يكون لدى    وعلى الصعيد الوطين،    . ماكن االحتجاز أيف مجيع   إساءة املعاملة   التعذيب وغريه من ضروب     

آلية واحدة أو عدة آليات ، ها إليهو انضمامأ ها على الربوتوكولسنة واحدة من تصديقيف غضون الدول األطراف 
جلان حقـوق  ، ميكن تعيني ذلكلالوطنية، واآلليات نوع معني من وال ُيحدد يف هذا املوضع      .  عاملة وقائية وطنية 

ن تكفـل   أجيب  و. ع هبذه املهمة  لالضطال ةغري احلكومي املنظمات  و  ة أ للجان الربملاني أو ا مناء املظامل   أو أ اإلنسان  
  .أي تدخل من سلطات الدولةمبهمتها دون هذه اهليئات الوطنية اضطالع طراف الدول األ

على إنشاء صندوق خاص للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت تضعها وينص الربوتوكول االختياري      - ٦٨
وقد أنشئ   .برامج تثقيفية تتعلق بتدابري وقائية وطنية     اللجنة بعد زيارهتا إلحدى الدول األطراف، فضالً عن متويل          

 الصندوق اخلاص الذي جيوز متويله من التربعات اليت تقدمها احلكومات واملنظمـات احلكوميـة               ٢٠٠٧يف عام   
  .الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من كيانات القطاع اخلاص أو العام

                                                      

األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وبارغواي، والربازيـل،           )١١(
لسنغال، والسويد، وصربيا،  وبنن، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، وجورجيا، والدامنرك، وسلوفينيا، وا         

وكرواتيا، وكمبوديا، وكوستاريكا، وليبرييا، وليختنشتاين، ومالطة، ومايل، واملكسيك، وملديف، واململكة املتحـدة            
 .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وهندوراس

ربوتوكول االختياري أو  دولة على ال٥٠ق  عضواً عندما تصاد٢٥سيزداد عدد أعضاء اللجنة إىل  )١٢(
 .تنضم إليه
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  ،     لـس   اجمل         عاهدات و            ها فرع امل        نظم  ة      تدريبي   ة     نشط    يف أ         لبلدان                من عدد من ا    ً  اً          مشارك    ٣٥٠      حوايل       وشارك    -   ٦٩
              ة أو املكاتب                                    بناء القدرات والعمليات امليداني        فرع                 اليت نظمها     ة        التدريبي   ة     نشط              عدد من األ       ه يف      موظفو            الذي شارك   

            حتاد الربملاين    اال و                           بلدان الناطقة بالفرنسية                الدولية لل   ة     املنظم                                                          امليدانية التابعة للمفوضية أو الشركاء اخلارجيون، مثل        
           الدولية   ة                       مذكرة تفاهم بني املنظم             إبرام       ٢٠٠٧       سبتمرب   /            ومت يف أيلول    .                                       الدويل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

     حقوق            وأنشطة جملس        عاهدات   امل      هيئات      بشأن                دورات تدريبية         إجراء       وخى       ، تت            واملفوضية                          بلدان الناطقة بالفرنسية    لل
ِ      يف حني ُعِقدت         اإلنسان،   ُ       فرباير  /      شباط ٣   و ٢              يف الرباط يومي      شامل                  الستعراض الدوري ال ا        طرائق  ن              دورة تدريبية ع     
ِ                                 وُعِقدت بواغادوغو يف الفترة من          .     ٢٠٠٨  ُ       عمـل           حلقة       ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢           سبتمرب إىل    /        أيلول   ٣٠ 

    ومن   .    ضية       واملفو                  االحتاد الربملاين الدويل          يف تنظيمها    رك  ت ش ا        عاهدات،   امل                     ن تنفيذ توصيات هيئات  أ  بش            عضاء الربملان  أل
   .    ٢٠٠٨                 وموريتانيا يف عام                                                                     املزمع عقد حلقات عمل متابعة يف كل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل 

   ة                                      عمل لتشجيع ممثلي املنظمات غري احلكومي                     ، تنظيم حلقة        ٢٠٠٧       نوفمرب   /                           وجرى جبنيف يف تشرين الثاين      -   ٧٠
                            على املشاركة مـع هيئـات                      غيانا والفلبني        يا و        إندونيس      م يف     عال                                           واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووسائل اإل     

       متابعة             م حلقات عمل   َّ نظَّ   ُ وسُت   .                        وطنية يف البلدان الثالثة ة                حلقات عمل حتضريي                ت هذه احللقة بعقد  بق    ُ ، وُس        املعاهدات
   .    ٢٠٠٨      عام                       يف مجيع البلدان الثالثة يف

        اخلطة          منظمة            التعاون مع  ب   ،        واغادوغو ب      ٢٠٠٧       نوفمرب   /                  يف تشرين الثاين    ة     قليمي إ                حلقة عمل دون       ِّ     ونظِّمت    -   ٧١
  .                              تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفـل           وذلك بشأن                                                                  الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية،         

ِ          وُعِقدت يف     ُ                                                    تنفيذ توصيات جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                   مماثلة حول      ة     قليمي إ                        بيشكيك حلقة عمل دون      
                         الفاعلة إلبـراز أمهيـة              الوطنية          األطراف               بني عدد من             فيما      زخم          توليد     إىل     هذه                       وتؤدي حلقات العمل      .  ة        والثقافي

   .       الوطين    ستوى      على امل  ا             تنفيذ توصياهت          ، وال سيما       عاهدات  امل      هيئات         إجراءات 

        هيئات عمالأعلى قرص فيديو رقمي هو أداة للتدريب  نسخة من ٦ ٠٠٠من يتواصل اآلن توزيع أكثر  و  -   ٧٢
وهيئات األمم املتحـدة                                        املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية   و ةغري احلكومي  ماتعلى احلكومات واملنظ  ،        عاهدات  امل

الذي  وهذا القرص    .ةالعربية والصينية والروسي   هذا القرص ويتواصل إعداده ب     تنقيحا من اجلهات، وقد بدأ      وغريه
لتطبيقها من جانـب     وتوضيحية   االستعمالوإعداد التقارير عنها بطريقة سهلة       اتاملعاهد إجراءات تنفيذ    يعرض

يـة   التدريبةنـشط ، قرص مـستخدم يف األ  جملتمع املدين العاملة على املستوى الوطين      ا يفة  طراف الفاعل خمتلف األ 
  .وبراجمها وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ومن قبل لمفوضيةل

مـع   حقوق اإلنـسان، الـذي جي       ملؤشر العاملي املشروع   ، تسلمت املفوضية  ٢٠٠٧غسطس  أ/ويف آب   -   ٧٣
 ه حكومـة  ت وضع والذيواملقررين،  حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة      مالحظات وتوصيات هيئات معاهدات     

ونظم فـرع املعاهـدات واجمللـس       ،  فوضيةوظفي امل ملهليئات املعاهدات و  عن املؤشر   عروض  وقُدمت  . اسويسر
وكـانون   نوفمرب/شرين الثاين ة جبنيف يف ت   عالميإدورات                             بلدان الناطقة بالفرنسية                الدولية لل   ة     املنظمباالشتراك مع   

طار االستعراض الدوري إيف  املؤشر استخدامن ع، لفائدة البعثات الدائمة الناطقة بالفرنسية ٢٠٠٧ديسمرب /ولاأل
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، شـبكة إنترنـت   موقـع    ىترد عل معلومات  يوفر  قرص مدمج   ويتواصل وضع اللمسات النهائية على      . شاملال
ىل إ،  سـواها و وهيئات األمم املتحدة                    املكاتب امليدانية   وة   واملنظمات غري احلكومي    على احلكومات  وسيوزع قريباً 

  .مم املتحدةاللغات الرمسية الست لألب ركتيب تروجيي نِشتوزيع جانب 

  ،     ٢٠٠٢          يف سـنة               األمني العام                                              قد ازداد زخم اإلصالح منذ تقدمي مقترحات            ، ف              ً   هو معروف جيداً         مثلما   و  -   ٧٤
  ،  ة              صـحاب املـصلح        سائر أ                               نشاء نظام ميكن التنبؤ به للدول و                 ساليب عمل موحدة إل أ            على اعتماد     فيها    حث      اليت  
     دولة             اليت تقبل هبا        تزامات  ل                          تقرير واحد عن تنفيذ مجيع اال        من خالل     ورمبا   ،              تقدمي التقارير        متطلبات              إدراج مواءمة  و

     يف جو    "        املعنون    ٢٠٠٥       ه لعام    رير  تق                    ً    وأكد األمني العام جمدداً يف   .       عاهدات  امل            ىل مجيع هيئات  إ    قدم  ُ ُي               ما، من شأنه أن 
وضع مبادئ                بوسائل منها      ،       ذكورة                           وتعزيز نظام اهليئات امل        نسيق ت               ، على ضرورة     )A/59/2005   " (   فسح أ           من احلرية   

ُ          وقد وصفُت يف خطة .توجيهية منسقة بشأن تقدمي التقارير إىل هذه اهليئات كافة ليتسىن هلا أن تعمل كنظام موحد         
                    واحد من االجنـازات              على أنه                                   ، نظام معاهدات حقوق اإلنسان          ٢٠٠٥      مايو   /   يار أ   يف                              العمل اليت وضعتها ونشرهتا     

                                                                  ً                      ين تنبأت فيها بأن من شأن أوجه القصور اليت تعتري النظـام أن تـزداد سـوءاً،                                  مم املتحدة، ولكن             العظيمة لأل 
   .              يف الوقت املناسب   ها                 تقدمي التقارير عن و             على املعاهدات                  التصديق العاملي     بشأن       التقدم       ً                    وخصوصاً إذا ما تواصل إحراز 

هيئة دائمة  املتعلق بإنشاء   قتراح  ال ا يها، مبا ف  املفاهيم اليت أعددهتا   ورقة   ، طرحتُ ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط  و  -   ٧٥
عـضاء هيئـات   وأطراف الدول األوقد أثارت الورقة نقاشاً فيما بني  . (HRI/MC/2006/2)للمعاهدات  موحدة  

إثارة النقاش ، مبا يف ذلك اوغريهاألوساط األكادميية  وةمات غري احلكوميت األمم املتحدة واملنظناياكعاهدات وامل
وتواصل املفوضية حتديث ). مالبون الثاين( يف ليختنشتاين ٢٠٠٦ هيولي/الذي عقد يف متوزتداول اآلراء اجتماع يف 

من  ٢٠٠٧لعام  اص  العدد اخل يشتمل  ، يف حني    املفاهيمورقة  املوضوع منذ نشر    بشأن االقتراح   جمموعة من اآلراء    
، على أربع مقـاالت  األمم املتحدة آلية حقوق اإلنسان يف صالح املتعلقة بإHuman Rights Law Reviewجملة 

  .ميهارقة املفوقتراح والتتناول مباشرة ا

عدد يف عاهدات، واستشهد املالتحديات اليت تواجه نظام هيئات باقتراحي ب راء املتعلقةيف مجيع اآل     ّ    أسلّم   و  -   ٧٦
 ةمـسامه املفاهيم بوصفها   بورقة  ويرحب العديد   .  التحديات  هلذه صفا دقيقاً نها بورقة املفاهيم على أهنا تقدم و      م

وتشري . كاملوالنظر فيها بشكل تحليل التستحق ورقة تعزيز فعالية نظام رصد املعاهدات وبسبل هامة يف التفكري 
حلـها يف   يتعذر  النظام ويثري مشاكل قانونية وسياسية      مام  اثلة أ للتحديات امل يتصدى  االقتراح ال   األكثرية إىل أن    

إىل  يؤدي   للمعاهدات قد ة دائمة موحدة    هيئنشاء  من أن إ  خماوف  الكثري  ثري  وي. املتوسطاألجل  األجل القصري أو    
تنفيذ هـذا  يؤدي ن أزاء احتمال إ هقلقويعرب البعض عن . ة أو حقوق مجاعات حمددة عيناالهتمام حبقوق م  عدم  
  .ة هويتها احملددةىل فقدان جلان فرديإراح االقت

فريق عامـل معـين     عقد  و ، أخرى صالحإ خيارات   فقد طرحت هيئات املعاهدات    على االقتراح،    رداً و  -   ٧٧
ملناقشة هذه املقترحات وعناصر ورقة املفاهيم  اجتماعني اهليئاتهذه   عنمن ممثلنيومؤلف  واءمة أساليب العملمب

لفريق اترحات  وبالتايل، جرى النظر يف مق.التقاريرة لتقدمي  العمل وتبسيط املبادئ التوجيهي أساليبةواءممباملتعلقة 
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واالجتماع التاسـع عـشر     املشترك بني جلان اهليئات      يف االجتماع السادس     واءمة أساليب العمل  عين مب املالعامل  
ورة زيادة حتسني ومواءمة أساليب وسلم املشاركون يف االجتماعني بضر. ٢٠٠٧ هيوني/لرؤساء اهليئات يف حزيران

املشترك بني جلان االجتماع عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، ورأوا أن من املالئم أن ينعقد  
  .اهليئات مرتني سنوياً

علـى   عشر لرؤساء اهليئـات   ثامنواالجتماع ال املشترك بني اللجان    س  اماالجتماع اخل                  ومتت املوافقة يف      -   ٧٨
  ،                                  مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان    ادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة بوضع وثيقة أساسية مشتركة ُتقدم إىل           املب

املشترك بـني   االجتماع السادس           موافقة                    وبعد احلصول على       ؛   ُ                       ً                           وُترفق بتقرير يتعلق حتديداً باملعاهدات ذات الصلة      
ِ      أرِسلت     ،  االجتماع التاسع عشر لرؤساء اهليئات    اللجان و           توصـيها                             ىل مجيع الـدول األطـراف        إ   ة       شفوي      مذكرة  
                            تعكف دول أخرى على إعداد              مشتركة و                وثائق أساسية                        وقد قدمت عدة دول       .                          هذه املبادئ التوجيهية           باستخدام

   ة               املبادئ التوجيهي         تستند إىل   )    ؤشر  امل   ( ة       لكتروني إ    داة  أ       سويسرا          فقد أعدت      عاله،                   مثلما أشري إىل ذلك أ و  .            هذه الوثيقة
        املتعلقة             حلقات العمل                           ويتواصل استخدام األداة يف  .التقاريرة لتقدمي املبادئ التوجيهي        تبسيط    يف        للمساعدة        املعتمدة 

         مواءمـة         همـة    مب        اهليئات       هذه        بدأت       فقد                  ضافة إىل ذلك،     إ و  .                                ىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     إ                تقدمي التقارير    ب
تعلقة بوضع الوثيقة األساسية املـشتركة،      املبادئ التوجيهية امل                                     ة وتبسيطها لكي تصبح متسقة مع                       بادئها التوجيهي  م

ـ                   بادئها التوجيهي                    الصيغة النهائية مل       وضع                                              بالتالزم مع انتهاء إحدى هذه اهليئات من            ً اً  وط                         ة وقطع اهليئات األخرى ش
      يف عام                                شارك فيها فرع املعاهدات واجمللس    اليت                                           وأعطت حلقات العمل املتعلقة بتقدمي التقارير  .         هذه املهمة  يف    ً اً   كبري

                   ىل تبـسيط نظـام      إ       لحاجة          تلبية ل للمبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع الوثيقة األساسية املشتركة،                    األولوية    ،    ٢٠٠٧
        هيئـات               ة متابعـة         نـشط             ً            وتتواصل أيضاً مواءمة أ     .         ً  ات حتديداً       املعاهد    ختص                عداد تقارير        إىل إ           عاهدات، و   امل       هيئات  

   . ة            شكاوى الفردي  ال         املتعلقة ب                          سياق متابعة وجهات النظر           مبا يف ذلك يف        عاهدات،   امل

         التحفظات              بشأن إبداء              هنج مشترك            ، بوضع                 هيئات معاهدات          عن سبع             من ممثلني         مكون      مل   ا       فريق ع       وقام    -   ٧٩
     مايو  /   يار        عقدت يف أ       خاصة  ة                                 مع جلنة القانون الدويل يف حلقة دراسي              مناقشة املسألة                          على معاهدات حقوق اإلنسان و

  ىل  إ   ا       مت نقله     قد      أة                                          دعم جلنة القضاء على التمييز ضد املر                 ن مسؤولية  أ   ىل   إ                يف هذا السياق                 جتدر اإلشارة    و  .     ٢٠٠٧
ِ                      قد ُعِقدت أول دورة للجنة جب و  ،     ٢٠٠٧        يف عام        املفوضية  ُ    .    ٢٠٠٨      يناير  /                 نيف يف كانون الثاين   

االجتماع السادس املشترك بني اللجان مناقشات مع مكتب اللجنـة التنـسيقية                               وعقد املشاركون يف      -   ٨٠
يز ومحاية حقوق اإلنسان، بشأن التعاون بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الدولية للمؤسسات الوطنية لتعز

وهيئات املعاهدات، وأوصوا بأن تشكل االستنتاجات اليت توصل إليها اجتماع املائدة املـستديرة بـشأن دور                
يف تـشرين   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية تقدمي التقارير عن املعاهدات، الذي عقد يف بـرلني،                

  .، أساساً ملناقشة املسألة يف اجتماعات املواءمة املقبلة هليئات املعاهدات٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

                                                   جرت مناقشات بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس االجتماع التاسع عشر لرؤساء اهليئاتويف   -   ٨١
ام هيئات املعاهدات واالستعراض املقبـل      أكد رؤساء اهليئات الطابع التكاملي والتعاضدي لنظ       و  .             حقوق اإلنسان 

وأعربوا عن تقديرهم ألن من شأن النتائج والتوصيات اليت         . وشددوا على أمهية مواصلة احلوار بشأن هذه املسألة       
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تتوصل إليها هيئات املعاهدات أن تشكل جزءاً من األساس الذي يستند إليه االستعراض وأبرزوا دور املالحظات                
وأتـاح  . خلصوص واعترفوا كذلك بضرورة إقامة تعاون فعال بني اهليئات املذكورة واجمللـس           اخلتامية يف ذلك ا   

 مع املكلفني بواليات يف إطار إجراءات خاصة فرصة أخرى ٢٠٠٧يونيه /االجتماع املشترك الذي ُعِقد يف حزيران
  .لتبادل اآلراء حول املسائل املذكورة آنفاً

   االستنتاج- ثامناً 

 حلقوق اإلنسان جملس حقوق اإلنسان يف ة األمم املتحدة السامييةمفوضأيدت التقرير،  من تبنييمثلما   - ٨٢
 لالستعراض الـدوري    ةعمال التحضريي األجيري على قدم وساق النهوض ب     و،  بناء املؤسسات ته املتعلقة ب  عملي
ـ   تنفيذ خطة   وأحرزت املفوضية أيضاً تقدماً كبرياً يف       . شاملال لفتـرة  ليت وضـعتها    اإلدارة االستراتيجية ال

 ويتواصل تسليط .مع أولويات خطة العمل مبا يتمشى ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أعدت خطة الفترة  و٢٠٠٧- ٢٠٠٦
عـالن   الـستني لإل   ةلالحتفال بالذكرى السنوي  ألعمال التحضريية   واة املستمرة   املشاركة القطري الضوء على   

  ذلك باعتبار،  ديربان االستعراضي كل مؤمتر   ش يف   ةكافحة العنصري مبالعاملي حلقوق اإلنسان وااللتزام املتجدد      
والتأكيد على فيما يتعلق حبقوق اإلنسان مامنا ة ألتحديات املاثللللتصدي اجلهود اليت تبذهلا املفوضية  من جزءاً

لكنها ، و فحسبالترحيب  بلس  اجملنتائج مناقشة هذا التقرير يف      وال حتظى   . مشولية هذه احلقوق وعدم جتزئتها    
  . أيضاًتنفيذ هذه الواليات على حنو فعاليف ضية املفوستساعد 

 -  -  -  -  -  

  


