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  مقدمة
  

وأرى األمم  . عندما أتطلع إىل املستقبل فإين أرى عاملاً مليئاً بالفرص لزيادة قوة الروابط بيننا            ”  
تدرك بشدة أن املعاجلة الصحيحة جلدول األعمال العاملي تتطلب شراكة مـع            املتحدة وقد أصبحت    

وأرى أن األمم املتحدة تعترف بـأن الثـورة الـيت           . اجملتمع املدين وهذا ليس اختياراً بل هو ضرورة       
 هي أفضل ما حدث     - أي القوة الشعبية اجلديدة على صعيد العامل         -حققتها املنظمات غري احلكومية     

 يف  املـدين مالحظات أدىل هبا األمني العام كويف عنـان أمـام اجملتمـع             (“ نذ وقت طويل  ملنظمتنا م 
  ).2000فرباير / شباط29ويلنغتون، نيوزيلندا، يف 

  
كّرست األمم املتحدة جهودها منذ إنشائها لتحسني مستوى املعيشـة والتمتـع بـاحلقوق                

 بعد  1993وق اإلنسان، اليت أنشئت يف      ومفوضية األمم املتحدة حلق   . واحلريات األساسية لكل الناس   
مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان هي مكتب األمم املتحدة الذي يضطلع باملسؤولية األّولية عن تعزيز               

  .ومحاية التمّتع حبقوق اإلنسان وإعماهلا بالكامل لصاحل اجلميع
كومات العامل مرة    أكّدت ح  2005ففي القمة العاملية يف     . 1945وقد حتقق الكثري منذ عام        

وقالت أيضـاً إن    . أخرى أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة وأهنا متشابكة ومترابطة           
تعزيز ومحاية التمتُّع الكامل جبميـع      ”حقوق اإلنسان متثِّل إحدى دعائم األمن والرفاه اجلماعيني وأن          
ا يف النـهوض بالتنميـة والسـالم        حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع أمور ال غىن عنـه         

  .)1(“واألمن
ومع ذلك، ورغم اعتماد معايري قانونية حتدِّد حقوق األفراد ومسؤوليات احلكومات ال يزال               

  .أُناس يف كل بلد يواجهون يومياً عقبات هائلة تعترض إعمال حقوقهم
يف عمليـة حتديـد     وقد كان اجملتمع املدين، وخاصة املنظمات غري احلكومية، عنصراً حامساً             

وتؤدي املنظمات غري احلكومية جمموعة عديـدة مـن         . وإعمال حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل      
وفعالية عمل مفوضية . األدوار وبذلك تساعد على بناء النظام الدويل حلقوق اإلنسان وتسيريه وتعزيزه   

 هذا متثل املنظمات غـري      األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تتوقف على مجع ونشر معلومات دقيقة، ويف          
  .احلكومية رابطة مثينة بني القواعد اجلماهريية واملستويات الوطنية والدولية من العمل

واملفوضية تقيم وتدعم آليات تستطيع االستجابة النشغاالت حقوق اإلنسان الـيت تربزهـا               
 املنظمات أن تسـتعملها     وهي توفّر أيضاً أدوات ومعايري وأُطُر تستطيع هذه       . املنظمات غري احلكومية  

 يهدف إىل تسهيل مشاركة هذه املنظمات       الدليلوهذا  . لدعم حقوق اإلنسان يف إطار جماالت عملها      
بوصفها شريكاً جوهرياً يف نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وإلرشاد هذه املنظمات يف تفاعلها مع               

  .املفوضية
________________ 

  .12، الفقرة 2005سبتمرب / أيلول16 املؤرخ يف 60/1قرار اجلمعية العامة  )1( 
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  نإصالح األمم املتحدة لزيادة إعمال حقوق اإلنسا
متر األمم املتحدة اآلن بعملية إصالح واسعة النطاق ستؤدي إىل تبسيط وتعزيز اآلليات الدولية           

  .وهذا اإلصالح يغيِّر بعض املؤسسات واآلليات الرئيسية حلقوق اإلنسان. اليت تتناول حقوق اإلنسان
إنشاء جملـس   وهذه التغيريات تشمل    . الدليلوجتري تغيريات تارخيية اآلن يف وقت كتابة هذا           

حقوق اإلنسان ليحل حمل جلنة حقوق اإلنسان وهي الكيان الدويل احلكومي الذي ظل يوجِّه برنامج               
 عقد جملس حقوق    2006يونيه  /ويف حزيران .  سنة 60األمم املتحدة حلقوق اإلنسان طوال أكثر من        

وسيضع اجمللس يف   . اهتااإلنسان دورته األوىل واستلم مجيع واليات اللجنة وآلياهتا ووظائفها ومسؤولي         
عامه األول طرائق العمل اخلاصة به كما سيستعرض آلية حقوق اإلنسان اليت ورثها عن اللجنة هبدف                

  .حتسينها وترشيدها
وجيري أيضاً إصالح هيئات املعاهدات وجيري إحراز تقدُّم يف تنسيق أسـاليب وإجـراءات                
ومتثّل خطة  . )2(ل على حتديد وتنفيذ رؤية جديدة     ويف السنة املاضية أخذت املفوضية أيضاً تعم      . عملها

 رؤية اسـتراتيجية الجتـاه      2005مايو  / يف أيار  )3(العمل اليت قدمتها مفوضة األمم املتحدة السامية      
املفوضية يف املستقبل وتقوم على أساس التأكيد بأن اجملتمع الدويل حيتاج إىل أن يفعل الكثري والكـثري                 

وتتمثل إحدى االستراتيجيات الرئيسية يف هذا اإلصالح       . حقوق اإلنسان ملعاجلة هتديدات اليوم ضد     
يف بناء شراكات أكثر قرباً مع اجملتمع املدين واالعتراف بأن حقوق اإلنسان تتحقق بأكرب قدر مـن                 

  .الفعالية عندما تعمل األمم املتحدة واجملتمع املدين معاً لتحقيق أهداف مشتركة
فهو يهدف إىل تزويد املنظمات غري احلكومية       . ذه االستراتيجية  جانب هام يف ه    الدليلوهذا    

بدليل شامل ألعمال مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك معلومات أساسية عن آليات               
حقوق اإلنسان ونقاط الدخول املفتوحة أمام املنظمات غري احلكومية وتفاصيل االتصال ووصـالته             

ية تساعد املنظمات غري احلكومية على تعيني جماالت التعاون والشراكة          للحصول على معلومات إضاف   
  .مع املفوضية

 يستشـرف أيضـاً     الدليلويف حني أن املعلومات املقّدمة تعبِّر عن عمل املفوضية اليوم فإن              
التغيُّرات اليت ينَتظر أن تصدر عن عملية اإلصالح ويضم وصالت إلكترونية إىل موقع املفوضـية يف                

  . الويب للحصول على اإلصدارات املستمرة بأحدث املعلوماتشبكة
  هيكل الدليل

مت ترتيب كل فصل من الدليل، يناِقش خمتلف اآلليات أو األدوات أو الربامج اليت قد ترغـب                   
املنظمات غري احلكومية يف االطالع عليها أو استعماهلا، حول أربعة أسئلة أساسية تتعدل وفـق مـا                 

  :يتطلبه املوضوع
  

________________ 

صوب حتقيـق التنميـة،     : رية أفسح يف جو من احل   ”وفقا ملا طلبه األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره           )2( 
  ).A/59/2005(“ واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع

 )3( A/59/2005/Add.3.  
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  ؟...ما هي   •  
  كيف تعمل؟  •  
  كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية الوصول إليها؟  •  
  كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل معها؟  •  

فالدليل يتضمن كلمـا أمكـن      .  مرشداً قائماً بذاته أو مرشداً جامداً      الدليلوال ينبغي اعتبار      
الويب للحصول على مزيد من املعلومات وهو مـا         وصالت إلكترونية إىل موقع املفوضية يف شبكة        

  .يسمح باحلصول على آخر املعلومات اإللكترونية اليت تصحب هذا النص اإلطاري
  

 يف فترة حتّول برنامج األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان،           الدليل مت جتميع هذا     :ملحوظة هامة   
وسيتم نشـر  .  حقوق اإلنسانوخاصة فيما يتصل مبجلس حقوق اإلنسان اجلديد الذي حل حمل جلنة   

معلومات حديثة منتظمة عن التغيُّرات اليت تؤثِّر على آليات حقوق اإلنسان يف املفوضية على موقـع                
  ..http://www.ohchr.org :املفوضية يف شبكة الويب

  



14 

  عرض عام لفصول الدليل
حدة حلقوق اإلنسان، ويعرض نظرة عامة عن آلية حقوق اإلنسان           مفوضية األمم املت   -الفصل األول   

ويعرض هذا الفصل واليـة املفوضـية وأنـواع         . يف األمم املتحدة ودور املفوضية واملفّوض السامي      
. األنشطة املسؤولة عنها كما يعرض نظرة عامة عن هيكل املفوضية، مبا يف ذلك التواجدات امليدانيـة               

  .الح األساسية مبا فيها خطة العمل املقّدمة من املفوضة الساميةوُيلخص الفصل وثائق اإلص
، ويستعرض أنواع وأدوار التواجد امليداين للمفوضية        التواجد امليداين والعمل القطري    -الفصل الثاين   

  .ويشري إىل الفرص املتاحة للمنظمات غري احلكومية للتفاعل معها
ـ اويناِقش أعمال املفوضية يف القضايا املو     نسان،   املشاركة يف قضايا حقوق اإل     -الفصل الثالث    عية يض

  . ووضع املعايري ومجع املعلوماتحلقوق اإلنسان مبا فيها األحباث
 ويستعرض اجمللس اجلديد حلقوق اإلنسان الذي حل حمل جلنة           جملس حقوق اإلنسان،   -الفصل الرابع   

مم املتحدة املكلفـة مبعاجلـة حقـوق        حقوق اإلنسان بوصفه اهليئة احلكومية الدولية الرئيسية يف األ        
  .اإلنسان

ويقّدم نظرة عامة عّما يسمى اآلليات اخلاصة يف اللجنة السابقة            اإلجراءات اخلاصة،  -الفصل اخلامس   
 إجراًء خاصاً تشـمل     41ويف الوقت احلاضر يوجد     . واليت يضطلع هبا اجمللس اجلديد يف إطار واليته       

وُتعـرف مجيعـاً باسـم      (صني واخلرباء املستقلني واألفرقة العاملـة       املقّررين اخلاصني واملمثلني اخلا   
  ).“أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة”

، ويتضّمن معلومات تفصيلية عن جلان اخلرباء املنشأة مبوجـب           هيئات املعاهدات  -الفصل السادس   
نفيذ كل معاهـدة    والوالية الرئيسية هلذه اهليئات هي رصد ت      . معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

وميكن لبعض هيئات املعاهـدات أن      . من خالل استعراض التقارير املقّدمة دورياً من الدول األطراف        
  .تتلقى شكاوى فردية أو أن تقوم بتحقيقات

، ويتضّمن معلومات عـن آليـات        تقدمي شكوى عن ادِّعاء انتهاك حلقوق اإلنسان       -الفصل السابع   
  :ت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان على األمم املتحدةثالث ميكن من خالهلا عرض احلاال

  ؛)االلتماسات(الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   )أ(  
  الشكاوى الفردية مبوجب اإلجراءات اخلاصة؛  )ب(  
  .“1503اإلجراء ”  )ج(  

على الصناديق والربامج الـيت     ، ويركّز    الصناديق واملنح وبرامج الزماالت والتدريب     -الفصل الثامن   
وتقـدِّم  . تفيد املنظمات غري احلكومية بصورة مباشرة أو اليت ميكن أن تستفيد منها هذه املنظمـات              

وتتيح برامج  . الصناديق واملنح دعماً مالياً لألنشطة الواقعة يف إطار والية الصندوق أو مشروع املنحة            
خمتارين ملعرفة آليات حقوق اإلنسان واملؤسسـات       الزماالت وورش التدريب لألقليات فرصة ألفراد       

  .الدولية وتسهيل مشاركتهم يف األفرقة العاملة ذات الصلة
، ويقدِّم معلومات عن خمتلـف أنـواع املنشـورات           املنشورات وموارد املعلومات   -الفصل التاسع   

  .حلقوق اإلنسانالصادرة عن املفوضية وكيف ميكن احلصول عليها وعن مكتبة مفوضية األمم املتحدة 
  


