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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  ة السامية حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحد
  ضية واألمني العاموتقريرا املفو

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان

  تقرير األمني العام 

  موجز

إىل األمني العام ومفوضة األمم     الذي يطلب    ٢/١٠٢يقدم هذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان           
جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة       املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتهما وفقاً         

ويعترب هذا التقرير حتديثاً يركز على عمل جملس أمناء         .  التقارير والدراسات ذات الصلة    وحتديث ،حقوق اإلنسان 
كان  بشأن هذا املوضوع قدم للمجلس آخر تقريرصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، ألن 
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  احملتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٣  ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٣  ٤-  ٢  . . . . جملس أمناء صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان  - أوالً

  ات يفـترمجة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل برامج تعاون تقين وتوصي  - ثانياً
  ٤  ٩-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسة العامةجمال   

  ن طريق مستشاري حقوقـالتقين وبناء القدرات املنفذة عأنشطة التعاون   - ثالثاً
  ٦  ١٣- ١٠  . والوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالماإلنسان   

  حتديث املعلومات املتعلقة بالتطورات األخرية يف عملية إصالح األمم املتحدة  - رابعاً
  ٧  ١٧- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمال االستعراض الدوري الشاملويف   

  ٨  ٢٠- ١٨  .  الوضع املايل لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان- ساًخام

  ٩  ٢١     . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خطة اإلدارة االستراتيجية لفترة السنتني - سادساً

  املرفق

  ١٠     لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان٢٠٠٧بيان اإليرادات والنفقات املقدَّرة لعام 
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  مقدمة

قدم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان وفيما بعد إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً سنوياً عن التعاون التقين يف                     -١
وعلى . ميدان حقوق اإلنسان، عرض فيه مناقشات جملس أمناء صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان               

 الذي قُدم فيما بعد بشأن التقدم احملـرز واإلجنـازات           )٢(والتقرير التحليلي  ٢٠٠٤/٨١ أساس قرار جلنة حقوق اإلنسان    
الفعلية احملققة فضالً عن العقبات املواجهة يف تنفيذ برنامج اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان                 

املفوضة السامية  إىل األمني العام و٢/١٠٢ مقرره وبشأن إدارة وتشغيل صندوق التربعات، طلب جملس حقوق اإلنسان يف
 حتديثو ،مواصلة االضطالع بأنشطتهما وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان           حلقوق اإلنسان   

 يركز على عمل جملس أمناء      )٣(وُيقدم هذا التقرير يف السياق كتحديث للتقارير السابقة       . التقارير والدراسات ذات الصلة   
  .ن التقين يف ميدان حقوق اإلنسانصندوق التربعات للتعاو

  ربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان جملس أمناء صندوق الت-  أوالً
 السامية حلقوق اإلنسان     األمم املتحدة  لتقدمي املشورة إىل مفوضية    يعني األمني العام أعضاء جملس األمناء       - ٢

مريي :  وأعضاء جملس األمناء احلاليون هم     .برنامج التعاون التقين   إجراءاتعمل و بشأن تبسيط وترشيد أساليب     
فياشيسالف بامخني و، رئيس الدورة األخرية بالنيابة؛    )كندا(شاباس  . ويليام أ و، الرئيسة؛   )غانا(هيس   -  شاينري

ل انعقاد الـدورة    قب) تايلند(واستقال عضو خامس هو فيتيت مونتاربورن       ). األرجنتني(مونيكا بينتو   و؛  )روسيا(
م  الواليات، وهو مكلف حالياً بتأدية مهااجلمع بنياألخرية جمللس األمناء نتيجة القاعدة املعتمدة مؤخراً بشأن عدم 

وبدأ اآلن اختاذ الترتيبات الالزمة .  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاملقرر اخلاص
  .لتعيني عضو جديد

 إسـداء املـشاريع إىل     الدقيق لفرادى    ستعراضاألمناء، يف السنوات األخرية، من عملية اال      جملس  وَّل  حت  - ٣
. ستراتيجية شاملتني على مستوى برناجمي أوسعارؤية وحتديد ه السياسة العامة، وياملشورة إىل املفوضية بشأن توج

كبري مـن خربتـه     إىل حد   تستفيد  املفوضية اليت   األمناء بتقدير   الدور الذي يقوم به جملس      يف  تطور  وحيظى هذا ال  
فيما يتعلق بعملية اإلصالح اجلارية يف األمم املتحدة، واملفوضية السامية، واملشاركة القطريـة             وحكمته، وخباصة   
  . املعززة للمفوضية 

مايو /ياروقد ُعقدت الدورة السادسة والعشرون يف شهر أ. ويعقد جملس األمناء اجتماعاته مرتني يف السنة  - ٤
وكان اهلدف العام املنشود من . ٢٠٠٧نوفمرب /، وعقدت الدورة السابعة والعشرون يف شهر تشرين الثاين    ٢٠٠٧

بعض التحديات احملددة يف خطة العمل اليت وضعتها املفوضة السامية يف عام تقصي الدورة السادسة والعشرين هو   
. ليت تشكل منطلقاً لربجمة املشاركة القطرية والتعاون التقين، من حيث املسائل املوضوعية واملسائل اجلامعة ا٢٠٠٥

واعتمدت الدورة السابعة والعشرون على الدورات السابقة جمللس األمناء ملواصلة النظر يف خمتلف عناصر برنامج               

                                                      

)٢( E/CN.4/2006/104.  
  .A/HRC/4/94نفس املرجع السابق، و )٣(
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 ميـدان   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف ميدان التعاون التقين، املمَّول من صندوق التربعات للتعاون الـتقين يف               
حقوق اإلنسان، وعقدت تلك الدورة بالتزامن مع املشاورات السنوية اليت جتريها املفوضية حبضور رؤساء املكاتب 

 ونظراً إىل أن أنشطة التعاون التقين تنفذ يف أغلب األحيان يف امليدان، ال بد من أن يكون جملس األمناء                  . امليدانية
نيني الذين ينفذون العمل ويستلمون تقارير مباشرة عن العمل اجلاري لبنـاء  امليدا قادراً على التفاعل مع املوظفني    
وركز جملس األمناء أثناء الدورة على أنشطة التعاون التقين وبناء القدرات املنفذة            . القدرات وإقامة التعاون التقين   

 والوحدات املعنية حبقـوق     مستشاري حقوق اإلنسان العاملني يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة          عن طريق 
  .اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم

  وق اإلنسان إىل برامج تعاون تقينترمجة املسائل املتعلقة حبق  - ثانياً
  وتوصيات يف جمال السياسة العامة

وترمجة مسائل جامعة أخـرى إىل      بينهما من ترابط ممكن،     زالت ترمجة مسائل كالفساد والفقر وما        ما  - ٥
ومن هذا املنطلق، رحب جملس األمنـاء       . املطروحة باستمرار مج عمل تقوم بتطبيقه املفوضية، من التحديات        برنا

          فرع بناء      ، و                              فرع البحوث واحلق يف التنمية    يف جمال احلد من الفقر بني       بالتركيز املتزايد على تعزيز التعاون القائم       
ِ                                                    ِلع جملس األمناء، بصفة خاصة، على العمل الـذي تنجـزه    ط  ُ وأُ  .                   ، واملكاتب امليدانية                           القدرات والعمليات امليدانية 

                                                                         ً                                         املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية يف غواتيماال، وليبرييا، ونيبال، ليكون أساساً ملناقشة مسألة حتديد كيف ميكن               
                                                                                                          الستراتيجيات تتسم بدرجة أكرب من التركيز أن تغري األوضاع لدى معاجلة األسباب األساسية الـيت تـؤدي إىل              

             لـدى وضـع      "         الفـضلى                 مناذج املمارسات    "                      وأوصي بتطبيق معيار      .            قوق اإلنسان                  املتصلة بالفقر حل           نتهاكات   ال ا
                                                    ورأى جملس األمناء، على مستوى أعم، أن الفقر مفهوم يصعب   .                                           استراتيجيات ملعاجلة ظاهرة معقدة كظاهرة الفقر

          فيجب بذل    .             حقوق اإلنسان                اخلرباء يف جمال                                                                          تعريفه وأن علماء االقتصاد ينظرون إليه نظرة رمبا ختتلف عن نظرة            
                                                                                                                جهود إضافية لتوضيح تعريف الفقر، وروابطه، وأسبابه األساسية، ولتوضيح مجلة تلك البنـود، أي، التمييـز،                

                       على النحـو الواجـب                                                                                              واالفتقار إىل احلكم السديد، والفساد، والرتاع، والتهميش، وعدم توافر إمكانية التمتع          
   .                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      دنية و                   باحلقوق السياسية وامل

مؤمتر األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد               ُ ِ                                     وكذلك أُطِلع جملس األمناء على ما جرى يف           -  ٦
وتكفلت مفوضية األمم املتحـدة     . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨وحقوق اإلنسان، املعقود يف وارسو يومي       

ويعترب موضوع احلكم السديد من . تنظيم املؤمتر بالتعاون مع حكومة بولندا اليت استضافتهبإلنسان السامية حلقوق ا
بني املواضـيع   املواضيع اليت تركز عليها املفوضية منذ فترة، يف حني أن موضوع الفساد هو موضوع جديد نسبياً         

مات بشأن الدور الذي تؤديه تدابري مكافحـة        والغرض املنشود من املؤمتر هو تقاسم املعلو      . اليت تعاجلها املفوضية  
الفساد يف ممارسات احلكم السديد على الصعيدين الوطين والدويل بغية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفتح بـاب            

أن الفساد ب أعضاء جملس األمناء على أمهية هذا املوضوع وأقروا    وشدَّد. املناقشة وتوضيح أساس مفاهيمي للفساد    
ونظراً إىل تعدد اجلهات الفاعلة املكلفة بوالية مكافحة الفساد،         . ثقافية وهيكلية على حد سواء    قد يكون مسألة    

فاإلفالت مـن   . يضفي عليها قيمة إضافية   أوصى جملس األمناء بأن تركز املفوضية على مسائل ميكن للتنظيم أن            
 خيلفه احلكم الفاسد وعـدم       إمكانية احلصول على املعلومات، وضعف املؤسسات، والفقر الذي        وعدمالعقاب،  

املساواة، واالفتقار إىل الدميقراطية، والتمييز، هي جماالت حيتمل أن يكون فيها الفساد سبب حرمان الناس مـن                 
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ـ           ويف نفـس  . اتحقوقهم كما قد يكون يف أحيان كثرية سبباً أساسياً من األسباب اليت تؤدي إىل نشوب الرتاع
اه إىل أمهية القضاء على الفساد يف صفوف قوات الـشرطة، ويف وكـاالت              الوقت، استرعى جملس األمناء االنتب    

وكـذلك، رأى   .  احلسابات، واألكادمييات القضائية، وأكادمييات الشرطة     مراجعةالتخطيط الوطنية، ووكاالت    
  . تناول مسألة الفسادلدى"  مشال- جنوب "البعد املسمى جملس األمناء أمهية التركيز على 

  األمناء، فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على كيفية االسـتفادة، يف           وأُطِلع جملس     - ٧
               فـرع البحـوث     ، من اخلربة التقنية النظرية اليت اكتسبها                                                     التعهدات القطرية وجهود التعاون التقين وبناء القدرات   

                                          ميل إىل إيالء األولوية للحقوق املدنية           هناك                             وذكر جملس األمناء أنه كان        .  يف جمال تلك احلقوق                    واحلق يف التنمية  
          هي أهداف       إمنا                                           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             اطئ بأن     اخل       عتقاد   ال    ا         ومن باب   .                      والسياسية بصفة عامة  

                                           ً       وركز جملس األمناء على أن احلقوق الثقافية غالباً مـا    .               قابلة للتنفيذ    ً              بدالً منها حقوق                إىل حتقيقها           اإلنسان        يطمح  
                   قـوق االقتـصادية                                   وكذلك الحظ جملس األمناء أن احل       .                              للحقوق االقتصادية واالجتماعية    "           لنظري األدىن  ا "      تكون  

                    وبصفة عامة، الحظ جملس   .                                                         قد تقوم بدور اجلسر املؤدي إىل حتقيق احلقوق السياسية واملدنية                    واالجتماعية والثقافية
                                                 يف املستقبل لألنشطة امليدانية املضطلع هبـا يف                                     وشجع على إيالء اهتمام أكرب                                 تزايد االهتمام بتلك احلقوق             األمناء  

   .                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    جمال 

                 ُ ِ      يف اآلونة األخرية، أُطِلع           االختياري ا        بروتوكوهل   و                              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ً            ونظراً إىل اعتماد    -  ٨
                      على العمل املضطلع به           جملس األمناء     وأثىن   .    جملال                                                       جملس األمناء على العمل املوضوعي الذي أجنزته املفوضية يف هذا ا

                                                                     بيان السياسات العامة واالستراتيجيات بطرق شىت من بينها، إعـداد                          ما يتصل منه ب                سيما، خبصوص          ً      حالياً، وال 
            جملس األمناء     وركز   .                                                                                   الكتيبات، وتعميم املبادرات، واإلدماج يف القوانني، وتقدمي املساعدة للبلدان بناء على طلبها

        وأوصـى    .                        ً                                             موضوع متعدد اجلوانب كثرياً ما تكون له صلة بالرتاع، واحلكم، والتمييز        "       اإلعاقة "              أن موضوع       على
          واسـترعى    .             لألمم املتحدة      ُ                                                                       بأن ُيشمل موضوع اإلعاقة ويدمج يف عمل مجيع األفرقة القطرية التابعة                        جملس األمناء 
                                        يكل األساسي املادي الالزم لتمكني األشخاص ذوي                   ، إىل ضرورة توفري اهل              باإلضافة إىل ذلك           االنتباه،           جملس األمناء

                                                                                   فيجب، على سبيل املثال، لتمكني األشخاص املكفوفني من املشاركة يف أعمال اللجنـة يف              .                    اإلعاقة من املشاركة  
                                                                                    من قبيل تأمني املساعدة أثناء السفر إىل جنيف واإلقامة فيها، وإتاحة املـواد يف                "          معقولة        ترتيبات "              جنيف، إجراء   

   .                      ، وما شابه ذلك من أمور )              ً أي بالربايل مثالً (            ابل للتناول      شكل ق

                   ، وخباصة على خطة                          املعين باحلق يف التنمية                    املفتوح العضوية                   الفريق العامل                على عمل               جملس األمناء   ُ ِ      وأُطِلع    -  ٩
          ة العاملية                                                                                                         عمله لفترة السنوات الثالث والرامية إىل إعمال جمموعة من املعايري تفيد يف تقييم بعض الشراكات اإلمنائي             

       الذي  ٤ / ٤             حقوق اإلنسان                   ، باعتماد قرار جملس               باإلضافة إىل ذلك  ،           جملس األمناء  ُ     وأُبلغ   .            حقوق اإلنسان         من منظور 
       فتـرة                                      ي تقييم أربع شراكات عامليـة يف             وسيجر  .               الفريق العامل                                                    أقر هنج الشراكة العاملية العملي الذي أوصى به         

                                       التركيز على الـشراكات واآلليـات                  جملس األمناء          والحظ    .                             من منظور احلق يف التنمية         ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧        السنتني
      هو              حلقوق اإلنسان                         وبني أن اإلعالن العاملي       .             َّ                                                       القائمة، وعلَّق على ضرورة تقبلها من طرف خمتلف األفرقة القطرية         

   .                      ومنظور وطين على حد سواء                                                               الصك األساسي يف هذا الصدد وهو يربز وجود منظور دويل للحق يف التنمية
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   مستشارينشطة التعاون التقين وبناء القدرات املنفذة عن طريقأ  -      ًثالثا 
              بعثات األمم   يف           حبقوق اإلنسان                  والوحدات املعنية            حقوق اإلنسان

         للسالم      املتحدة
             لألمم املتحدة     َّ                               املعيَّنون يف األفرقة القطرية التابعة            حقوق اإلنسان      يف جمال    ن      ستشارو  امل  -  ١

                                     ً                 ً                    ليت تقدمها املفوضية لألفرقة القطرية نظراً إىل أهنا تلعب دوراً ما انفك                              على املساعدة ا              جملس األمناء   ِ     أطِلع    -   ١٠
  .               حقوق اإلنـسان                                                                                                      يزداد أمهية يف جمال التعاون التقين املوفر على صعيد امليدان لدعم النظم الوطنية املكلفة حبماية                

                       ً  نسقني املقيمني يلعبون دوراً                  امللحقني مبكاتب امل           حقوق اإلنسان      يف جمال    ن      ستشاري  امل     ً       علماً بأن           جملس األمناء      وأحاط 
                     سـتراتيجية املتـصلة       ل اال             تباعها واملسائ                                  بشأن السياسة العامة اليت ينبغي ا       ً                                   هاماً بإسداء املشورة للمنسقني املقيمني      

      جملـس   َ  َ     وَبلَغ    .                  ً     ً                                                                ، كما يلعبون دوراً هاماً بتيسري عملية بناء قدرات األفرقة القطرية ونظرياهتا احمللية                        حبقوق اإلنسان 
              ، الرامي إىل               حقوق اإلنسان         يف جمال      ن      ستشاري  امل                           استعراضها لدور ومهام         ٢٠٠٦                         املفوضية أهنت يف عام           أن       األمناء

              يف بعثـات                  حبقوق اإلنـسان                      للوحدات املعنية        ٢٠٠٥                                                           زيادة فعاليتهم، وذلك بعد إجراء استعراض مماثل يف عام          
                                ريقني القطريني املوجودين يف سري              يف الف              حقوق اإلنسان         يف جمال                    ، تعيني مستشارين        ٢٠٠٦             ومت، يف عام      .      السالم

                 فيمـا بعـد                اليت وضـعت                                                                                النكا وباكستان، وعلى أساس الدروس املستمدة من االستعراض، والوالية املوحدة           
  ،             حقوق اإلنسان         يف جمال                                  نشر تسعة مستشارين آخرين       ،    ٢٠٠٧              ، مت يف عام                 حقوق اإلنسان                     للمستشارين يف جمال  

        أو بعقد   )                                 ملديف، ونيكاراغوا، وجنوب القوقاز                              ، ورواندا، والصومال، وغيانا، و       إكوادور (                     سواء بعقد مع املفوضية 
        صـندوق                   عـن طريـق          منهم      َّ                    ، ويوفَّر التمويل لستة      )    ستان  يز                إندونيسيا، وقريغ    (                            برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       مع  

  يف                 تشارين إضافيني                                             ويتوقع، يف املستقبل القريب، نشر ستة مس        .                                                التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان      
                                                                                         بابوا غينيا اجلديدة، وروسيا، والفلبني، ومولدوفا، والنيجر، ومنطقة البحريات الكربى يف              (            حقوق اإلنسان      جمال  
   ن      ستشاري  امل       لنشر                                                صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان          استخدام           جملس األمناء      ويؤيد    ).        إفريقيا

   ً             ً                                                           اماً كما حييط علماً بأمهية رصد مبالغ كافية يف امليزانية لتغطية تكاليف األنـشطة         ً     تأييداً ت             حقوق اإلنسان         يف جمال   
   .           ً والسفر حملياً

         ، املعقود            حقوق اإلنسان       يف جمال                                              يف دورته السابعة والعشرين يف اجتماع املستشارين           جملس األمناء      وشارك   -   ١١
                  هـذا االجتمـاع             جدول أعمال    ومشل   .        مليدانية                                                                 أثناء املشاورات السنوية اليت جتريها املفوضية مع رؤساء املكاتب ا       

                           تنفيذ أنشطة التعاون التقين؛            واليت تتصل ب             حقوق اإلنسان       يف جمال                                          تقاسم اخلربات العملية اليت اكتسبها املستشارون 
                        يف عمليات التنميـة                 حقوق اإلنسان         يف جمال                                     أعقاب الكوارث؛ وإسهام املستشارين        يف                حقوق اإلنسان         وأنشطة  

                                        ً                          ونوقشت يف االجتماع مسائل عملية متنوعة أيضاً، كالوالية العامة           .             األمم املتحدة              درات موظفي                    الوطنية وبناء ق  
                                      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق                                      ، والدعم اهلام املقدم هلم من                   حقوق اإلنسان         يف جمال                    احملددة للمستشارين   

         يف جمـال      ن        ستـشارو   امل               ن أن يقدمها                        ، واملساعدة اليت ميك    )                               كتطوير األدوات، وما شابه ذلك     (            يف جنيف          اإلنسان
   .           حبقوق اإلنسان                          للمؤسسات الوطنية املعنية            حقوق اإلنسان

                 بضرورة توافر       ً علماً       وأحاط   ،              حقوق اإلنسان         يف جمال      ن ي     ستشار  امل              على أمهية               جملس األمناء           أعضاء      َّ  وشدَّد  -   ١٢
                                    ة مستقلة يف إطار األفرقة القطرية                                        ً                                          الدعم والسند املاليني واملوضوعيني نظراً إىل أن هؤالء املستشارين يعملون بصف          

                     ، ومن بينها التدريب،            حبقوق اإلنسان                                                                 وأنه يتوقع منهم إسداء املشورة وتقدمي املساعدة بشأن مسائل شىت ذات صلة 
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                                        وتكريس أموال إضافية لنشر هؤالء املستشارين   .                                ، وبناء القدرات، والتعاون التقين           حقوق اإلنسان             والربجمة يف جمال 
                                                 ً                                           تكليف موظف حملي معين بالشؤون القانونية ملساعدهتم نظراً إىل أهنم يعملون مبفردهم يف الوقت                               يعين التمكن من    

                                                                                                          احلاضر، كما يعين التمكن من ختصيص ميزانية صغرية لتغطية تكاليف السفر واألنشطة احمللية، وكذلك، التمكن               
ّ                          من تشجيع أعضاء األفرقة القطرية استراتيجياً على مّد يد العون ألصحاب احل              واجبات          من عليهم              قوق، ومساعدة                                         ً      

      أن                 حقوق اإلنسان                    للمستشارين يف جمال          ميكن                    وال شك يف أنه ال      .             حقوق اإلنسان                                  على الوفاء بالتزاماهتم يف جمال      
                                                                                                                يكونوا خرباء يف مجيع اجملاالت، فقد يتميز البعض يف توفري التدريب، بينما يتميز آخرون يف وضع الربامج املتصلة                  

                                                                              وقد يساعد الدعم املايل اإلضايف، أو إمكانية االستفادة من صـندوق إقليمـي               .             شابه ذلك        ، وما             حبقوق اإلنسان 
            يعينـون                 األمم املتحـدة                               خبرباء متخصصني من منظومة                  حقوق اإلنسان         يف جمال      ن ي     ستشار  امل                    مشترك، على تدعيم    

    ).                 اقة، وما شابه ذلك                                         ، والقانون البيئي، والشؤون اجلنسانية، واإلع          حقوق الطفل   ً        مثالً يف جمال  (            لفترات قصرية 

         للسالم           األمم املتحدة          يف بعثات            حبقوق اإلنسان               الوحدات املعنية   -  ٢

                                من رؤساء الوحدات املعنيـة         خنبة               مستقلة مع         جلسات                                    أثناء دورته السابعة والعشرين                 جملس األمناء      عقد    -   ١٣
                              الدروس املستمدة من تنفيذ                     بالتفصيل على             جملس األمناء   ُ      وأُطلع    .         للسالم             األمم املتحدة                         حبقوق اإلنسان يف بعثات     

                                         ومتكينه من استعراض التعاون الـتقين                  جملس األمناء              ولتيسري عمل     .                                              أنشطة التعاون التقين يف أفغانستان والسودان     
ُ                  يف بعثات السالم استعراضاً أفضل ُشرع يف عملية مسح          قوق اإلنسان                           الذي تقدمه الوحدات املعنية حب      هذه     وهتدف   .                        ً      

                                             تنفيذ أنشطة التعـاون الـتقين وبنـاء           من                                        ت احلميدة على أساس الدروس املستخلصة                                 العملية إىل تعيني املمارسا   
                                         أو االستفادة منها كأساس ملداخالت مقبلة       /                              للسالم اليت ميكن تكرارها و                 األمم املتحدة                           القدرات يف إطار عمليات     

                 على مواصـلة       ناء        جملس األم                ، وأن تساعد        ٢٠٠٨                                              ويتوقع أن تنتهي عملية املسح يف مطلع عام           .                جديدة أو حمسنة  
             حبقوق اإلنسان                                      ً                                                   أنشطة املتابعة وإسداء املشورة للمضي قدماً بأنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا الوحدات املعنية 

   .             يف بعثات السالم

   يف عملية إصالححتديث املعلومات املتعلقة بالتطورات األخرية - رابعاً
  األمم املتحدة ويف جمال االستعراض الدوري الشامل

   "       واحدة         أمم متحدة   "-              األمم املتحدة           عملية إصالح   -  ١

فريق األمني العام الرفيع               املقدم من     )     ٢٠٠٦       نوفمرب /            تشرين الثاين    " (            توحيد األداء  "                    التقرير املعنون       َّ  تضمَّن  -   ١٤
                   ، بوصـفها مـسألة              حقوق اإلنسان         بأن تدرج       توصية   ، باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة املستوى املعين   

تقوم األمم املتحدة بالتنفيـذ             سيما عندما                                   كجزء ال يتجزأ من تلك األنشطة، وال           األمم املتحدة         أنشطة           جامعة، يف 
 شرعية األمم من جديد على املشاورات اليت أجراها الفريق وأكدت". أمم متحدة واحدةك" على املستوى القطري

املؤسسات احمللية النظرية لتفي بالتزاماهتـا      املتحدة يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان بوسائل شىت من بينها تدعيم            
باكـستان،                أوروغـواي، و  ألبانيا، و (ويف هذا السياق، تقوم مثانية أفرقة قطرية        . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

برنامج واحد، " (األمم املتحدة الواحدة"بتجربة برامج ) موزامبيق          فيت نام، ووترتانيا، والرأس األخضر، ورواندا، و
  .مع حكومات البلدان املعنية)  واحدة، قائد واحد، ومكتب واحدميزانية
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يف الوقت احلاضر بـشأن     السائدة  راء  اآل على   ٢٠٠٧وأُطِلع جملس األمناء يف دورتيه املعقودتني يف عام           - ١٥
ـ      وإيالء" األمم املتحدة الواحدة  "ستراتيجية لإلسهام يف عملية     تنمية ا  ات  حقوق اإلنسان مركز الصدارة يف العملي

وأعرب جملس األمناء عن ارتياحه جلهود      ". توحيد األداء "اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف امليدان، متشياً مع مبدأ           
 على أن يكون وجود األمم املتحدة خفيفاً مع ولتشديده) اليت تشكل يف رأيه مسعًى أطول أجالً(اإلصالح املبذولة 

 ن يف جمـال   ستـشاري املواعتبِر إيفاد   . كاالت إىل أقصى حد ممكن    االستفادة، يف نفس الوقت، من خربة مجيع الو       
فعاليته يف مساعدة املفوضية على اإلسهام خبربهتا يف جمـال   حقوق اإلنسان إىل األفرقة القطرية كأسلوب قد يثبت  

  أمهية أن تكون املفوضية يف مركز يسمح هلا بتقدمي مرشـحني           على جملس األمناء    أكَّدوكذلك  . حقوق اإلنسان 
لشغل مناصب املنسق املقيم، ويف نفس الوقت، ضمان فرص الرتقاء موظفيها إىل مناصب أعلى يف منظومة األمم                 

التحديات اليت ستواجه يف املستقبل من حيث املشاركة الفعلية        ب، باإلضافة إىل ذلك،     وأحاط اجمللس علماً  . املتحدة
وافر قدرة كافية على الصعيد الداخلي، وكيف       على الصعيد القطري، وحتديد كيف ميكن للمفوضية أن تضمن ت         

ميكن هلا أن تعزز مكاتبها امليدانية لتدعم بقوة التعاون التقين على مستوى تلك املكاتب، وتعزز الوحدات املعنية                 
  .حقوق اإلنسان امللحقني باألفرقة القطريةيف جمال  نستشارياملحبقوق اإلنسان يف بعثات السالم، وتدعم 

  الدوري الشاملاالستعراض   - ٢

اآلثار اليت ستتصدى هلا املفوضية نتيجة مؤمتر القمة /أيضاً، التحديات ،٢٠٠٧تناول جملس األمناء يف عام   - ١٦
 وعملية اإلصالح اليت باشرها الفريق الرفيع املستوى فيما بعد واليت أعقبها، يف مجلة ٢٠٠٥العاملي املعقود يف عام   

، ولقد أدت جمموعة تلك الوقائع إىل حتول منطي يف جمال "يف جو من احلرية أفسح "أمور، تقرير األمني العام املعنون
وبذل جملس األمنـاء    . حقوق اإلنسان أكد مرة أخرى أن حقوق اإلنسان هي أحد أركان األمم املتحدة الثالثة             

ما يتعلـق بتطـوير   فيال سيما جهداً، يف هذا الصدد، ملواكبة العملية التأسيسية يف إطار جملس حقوق اإلنسان، و      
عملية االستعراض الدوري الشامل، وللنظر يف كيف ميكن لآلليات اجلديدة أن تستفيد من عمل املفوضية يف جمال             

  .تشكل حتديات بالنسبة إليهأو أن /التعاون التقين و

ق ، أحاط جملس األمناء علماً بالتطورات اجلديدة احلاصلة عمالً بقراري جملـس حقـو             وعلى هذا النحو    - ١٧
، وبطلب إنشاء صندوق استئماين جديد ملساعدة البلدان على تنفيذ التوصيات املقدمـة يف  ٦/١٧ و٥/١اإلنسان  

وجيـب  . والتقنية إطار التقرير الدوري الشامل، وعلى وجه التحديد، صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية           
، ٢٠٠٧مـايو   /ناء مع الدول األعضاء يف شهر أيار      التذكري بأنه متت يف اجللسة اإلعالمية اليت عقدها جملس األم         

مناقشة ما إذا كان ينبغي استخدام صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان ملتابعة االستعراض                
وقرر جملس حقوق اإلنسان منذ ذاك احلني إنشاء صندوق استئماين جديد ألجل االسـتعراض              . الدوري الشامل 
 االستعراض الدوري الشامل املنبثقة عن يتابع جملس األمناء مع االهتمام أنشطة التعاون التقين         وس. الدوري الشامل 

  . ككلومتاسكهضماناً لفعالية برنامج التعاون التقين 

  اإلنسان الوضع املايل لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق - خامساً 
 ني والعالقات اخلارجية يف املفوضية جمللس األمناء معلومات جديدة        يوفر قسم املالية وامليزانية وقسم املاحن       - ١٨

 جملـس   والحظ. يف كل دورة خبصوص الوضع املايل لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان             
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يناير / كانون الثاين  ١األمناء أن صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان سُيستخدم اعتباراً من              
حقـوق اإلنـسان    يف جمال    نستشاريامل ألنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا املكاتب امليدانية، وألجل           ٢٠٠٧

  .والوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات السالم

 تـشرين   ٣١كان الوضع املايل لصندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان كاآليت يف              و  - ١٩
 من دوالرات الواليات املتحدة، وبلغـت النفقـات         ٥ ٤٣٩ ٣١٥بلغ إمجايل اإليرادات    : ٢٠٠٧ وبرأكت/األول

 مـن   ٧ ٤١٦ ٧١٢ مببلـغ وقُّدر رصيد الصندوق    .  من دوالرات الواليات املتحدة    ٨ ٤٨٤ ٦٤٢ توااللتزاما
ات الواليات  من دوالر  ١٠ ٤٦٢ ٧١٢ وقدره   ٢٠٠٦دوالرات الواليات املتحدة حبساب املبلغ املرحل من عام         

  .وترد يف املرفق تفاصيل اإليرادات والنفقات .املتحدة

أن التربعات املخصصة ال تعترب أسلوباً مثالياً بالنسبة إىل املفوضية يف حد ذاهتا وال من بويقر جملس األمناء   - ٢٠
دمي أمواهلا عـن    ولكن الواقع هو أن بعض الدول األعضاء تفضل ختصيص تربعاهتا وتق          . وجهة نظر اإلدارة املالية   

وكـررت  . طريق صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان حتت إشراف جملس أمناء مـستقل              
املفوضة السامية، يف الدورة األخرية، أمهية الدور الذي يؤديه صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقـوق                 

  . التقيناإلنسان كأداة توفر التمويل لتنفيذ أنشطة التعاون

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ السنتنيفترة  خطة اإلدارة اإلستراتيجية ل- ساً ساد
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ أُبلغ جملس األمناء يف الدورة السابعة والعشرين خبطة اإلدارة اإلستراتيجية للفترة             ،أخرياً  - ٢١

على ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(ألوىل ستراتيجية اوركزت خطة اإلدارة اال. ة الساميةاليت ستواصل تنفيذ خطة عمل املفوض
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ستراتيجية للفتـرة    خلي، بينما ستركز خطة اإلدارة اال     بناء القدرات على املستوى الدا    التدعيم و 

وبناء على الدروس املستمدة من اخلطة األوىل، . تركيزاً أكرب على التنفيذ وعلى حتقيق النتائج على الصعيد القطري
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ستراتيجية للفترة ار إليها، إعداد خطة اإلدارة االش جملس األمناء أنه سيتم، مبوجب اخلطة امل الحظ
ومتشياً مع خطة العمل    . التركيز على مؤشرات النتائج القابلة للقياس     لوب يتسم بدرجة أكرب من التنظيم مع        بأس

.  هو موضوع اإلفالت مـن العقـاب       ٢٠٠٨/٢٠٠٩ستراتيجية للفترة   طة اإلدارة اال  خل سيكون املوضوع اجلامع  
 إحاطة جملس األمناء علماً على وجه اخلصوص مبوضوع اإلفالت من العقاب ومبجـاالت               يف هذا الصدد   ،وجرى

 جملس األمناء مع االهتمام اجملاالت اليت       والحظ. التعاون التقين املمكنة يف ذاك السياق خالل فترة السنتني التالية         
الية، وبناء قدرات الـسلطة القـضائية، واملـدعني     التعاون التقين تشمل العدالة يف املرحلة االنتق  تشهدحيتمل أن   

  .العامني، والشرطة، وقوات األمن، وما شابه ذلك
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  مرفق
   لصندوق التربعات ٢٠٠٧بيان اإليرادات والنفقات املقدرة لعام 

  للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان
  )*٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١(

 بدوالرات الواليات املتحدة 

  )أ(٢٠٠٧ عام إيرادات

  التربعات
برنامج األمم املتحـدة    (تربعات مقدمة مبوجب ترتيبات مشتركة بني املنظمات        

  )منظمة اإلغاثة اإلنسانية/ إكوادور- اإلمنائي
  فوائد وإيرادات متنوعة

 اإليراداتجمموع 

  
٥ ٠٧٧ ٠٥٤  

  
٣٠ ٠٠٠  
٣٣٢ ٢٦١  
٥ ٤٣٩ ٣١٥ 

  ٢٠٠٧نفقات عام 
  ٢٠٠٧أكتوبر /ألول تشرين ا٣١ حىتااللتزامات جمموع 

  ) يف املائة١٣(تكاليف دعم برامج األمم املتحدة 
 النفقاتجمموع 

  
٧ ٥٠٨ ٥٣٣  
٩٧٦ ١٠٩  
٨ ٤٨٤ ٦٤٢ 

  اإليرادات نسبة إىل النفقات) النقص يف(فائض جمموع 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١الرصيد االبتدائي، 

  تسويات ووفورات من التزامات الفترة السابقة
 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١(للصندوق الرصيد املقدر 

)٣ ٠٤٥ ٣٢٧(  
١٠ ٤٦٢ ٠٣٩  

 -  
٧ ٤١٦ ٧١٢ 

. أعد قسم املالية وامليزانية التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذا الكشف التقديري للميزانيـة               *
  .وثيقة مالية رمسية من وثائق األمم املتحدةهذا الكشف ومن هذا املنطلق، جيب أالَّ يعترب 

سبتمرب / أيلول ٣٠ يف على أساس البيانات املالية املتوافرة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف             توضع  )أ(
٢٠٠٧. 

 -  -  -  -  -  

  


