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  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - الفصل األول 
  حملة سريعة عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  ؟ املفوضيةما هي
هي مكتب األمم املتحدة الذي يضـطلع باملسـؤولية         ) املفوضية(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        

ل احلقوق املقّررة يف ميثاق األمـم املتحـدة ويف القـوانني            األّولية عن تعزيز ومحاية التمّتع واإلعمال الكامل لك       
  .واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان جلميع األشخاص

  كيف تعمل؟
تضطلع املفوضية بعدد من األنشطة يف سياق واليتها وتدعم الربنامج العريض لألمم املتحـدة يف جمـال                   

ات حقوق اإلنسان باستثناء جلنة القضـاء علـى         وهي تعمل بوصفها أمانة مجيع هيئات معاهد      . حقوق اإلنسان 
وتضطلع املفوضـية باألحبـاث     . وهي تعمل أيضاً بوصفها أمانة جملس حقوق اإلنسان اجلديد        . التمييز ضد املرأة  

وتنظم االستشارات بشأن القضايا الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان وتعمل صوب حتقيق إعمال حقوق اإلنسـان                
  .ل العمل على الصعيد القطرييف آحاد البلدان من خال

  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع 
وباستثناء جملس حقوق   . كقاعدة عامة ال يوجد معيار حمدَّد لتفاعل املنظمات غري احلكومية مع املفوضية             

جتمـاعي شـرطاً لعمـل      اإلنسان ال ُيعَتَبر عموماً احلصول على املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واال           
  .املنظمات غري احلكومية مع املفوضية

  كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل معها؟
تنفيذ حقوق  وهناك طرق كثرية تستطيع هبا املنظمات غري احلكومية أن تعمل مع املفوضية لتعزيز ومحاية                 
إلنسان اليت تقدِّم املفوضية هلا دعم األمانة       فاملنظمات غري احلكومية تستطيع أن تعمل مع آليات حقوق ا         . اإلنسان

وباإلضافة إىل ذلك تستطيع    . مثل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وآليات الشكاوى والصناديق االستئمانية        
املنظمات غري احلكومية أن تقّدم معلومات إىل املفوضية وأن تعمل معها كشريك يف أعمال التدريب والتثقيـف                 

صيات حقوق اإلنسان أو املالحظات الصادرة عن أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصـة وهيئـات              ويف متابعة تو  
  .املعاهدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :طريقة االتصال باملفوضية
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    ما هي املفوضية؟-ألف 
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - 1

هي مكتب األمم املتحدة املكلّف بتعزيز      ) وضيةاملف(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        
م املتحـدة   ــاق األم ــررة يف ميث  ــوق املق ــاحلقالناس مجيعاً جبميع    ع  ــومحاية متتّ 
  . واإلعمال التام هلذه احلقوقواملعاهدات الدوليةوالقوانني 

نسان بعد  لقيادة احلركة الدولية حلقوق اإل    املفوض السامي حلقوق اإلنسان     وقد أنشئت وظيفة      
 واملسؤوليات احملدَّدة ملفوض األمـم      .)1(1993الذي ُعقد يف فيينا يف      املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان     

  :املتحدة السامي كما جاءت يف الوالية املمنوحة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي
لثقافية واالقتصادية والسياسـية    تعزيز ومحاية متتُّع الناس مجيعاً متتعاً فعلياً جبميع احلقوق املدنية وا            •

  واالجتماعية؛
توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية واملالية يف ميدان حقوق اإلنسـان للـدول الـيت                 •

  تطلبها؛
  تنسيق برامج األمم املتحدة التثقيفية واإلعالمية ذات الصلة يف ميدان حقوق اإلنسان؛  •

________________ 

وتسترشد املفوضية أيضاً   . 1993ديسمرب  / كانون األول  20 املؤرخ يف    48/141جلمعية العامة   قرار ا  )1( 
 10املـؤرخ يف    ) ثالثـا ( ألف   217قرار اجلمعية العامة     (مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      يف عملها   

ووثيقة نتـائج    1993 لعام   فييناوصكوك حقوق اإلنسان الالحقة وإعالن وبرنامج عمل        ) 1948ديسمرب  /كانون الثاين 
  ).2005سبتمرب / أيلول16 املؤرخ يف 60/1قرار اجلمعية العامة القرار  (2005 لعام مؤمتر القمة العاملي
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 اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسـان ويف احليلولـة دون   أداء دور نشط يف إزالة العقبات أمام      •
  استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل؛

  إجراء حوار مع مجيع احلكومات بغية تأمني االحترام جلميع حقوق اإلنسان؛  •
  زيادة التعاون الدويل من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛  •
  طنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة؛تنسيق األنشطة الو  •
ترشيد أجهزة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وتكييفها وتقويتها وتبسـيطها هبـدف                •

  .)2(حتسني كفاءهتا وفعاليتها
 وهذه الوالية واسعة وتعطي للمفوض السامي حرية اختاذ مبادرات لتعزيز حقـوق اإلنسـان            

  .ومواجهة االنتهاكات أينما حدثت
. نداءات بشأن أزمات حقوق اإلنسـان     العامة و البيانات  كثرياً من ال  ويصدر املفوض السامي      

كما يتنقل املفوض السامي شرقاً وغربا يف أحناء األرض ليكفل وصول رسالة حقوق اإلنسان إىل مجيع 
اًء مع احلكومات لتعزيز محاية حقوق اإلنسـان        أجزاء الكرة األرضية ويدخل يف حوار ويقيم تعاوناً بنَّ        

  .على الصعيد الوطين
؛ 2004يوليه  /ُعيَِّنت يف متوز  اليت  واملفوض السامي يف الوقت احلاضر هو السيدة لويز أربور            

وقـد  . 2004أكتوبر  /وانضم مهر خان وليامز إىل املفوضية نائباً للمفوضة السامية يف تشرين األول           
ري ا، وم)3()2003-2002(و  لليريا دي م  في منصب املفوض السامي سريجيو      سبق السيدة أربور يف   

رامـا  . وكان برترانـد ج   ). 1997-1994(وخوسيه أياال السو    ) 2002-1997(ن  وبنسور
  .2004 إىل 2003 قائماً بأعمال املفوض السامي من شاران

 املشـاركة  بزيادة   ومؤخراً طالب األمني العام، كما طالبت خمتلف املبادرات رفيعة املستوى،           
وتعمـل املنظمـات غـري      ” قال األمني العام     2004 ويف عام    )4(.بني األمم املتحدة واجملتمع املدين    

احلكومية حالياً كشريك كامل يف جمال وضع الربامج وتنفيذها، وتقوم بصورة متزايدة بإسداء املشورة              
   )5(“.والتحليل والدعوة يف جمال السياسات العامة

ضية مع احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين لتطـوير           وتعمل املفو   
وتقوية القدرات وخاصة على الصعيد الوطين من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقـاً للمعـايري    

برنامج األمم املتحدة يف    وتعمل املفوضية أيضاً عن كثب مع شركاء األمم املتحدة بغية تعزيز            . الدولية
  .ل حقوق اإلنسانجما

________________ 

  .48/141 :قرار اجلمعية العامة )2( 
حيث كـان   موظفاً آخر يف بغداد،  21 قُِتل سريجيو فيريا دي ميللو مع        2003أغسطس  / آب 19يف   )3( 

  .خيدم األمم املتحدة بصفته ممثالً خاصاً لألمني العام يف العراق
انظر بالتحديد تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحـدة واجملتمـع املـدين                 )4( 

  ).A/59/354(ورد األمني العام عليه ) Corr.1(و ) A/58/817) (ويسمى تقرير كاربوسو(
 )5( A/59/354 38، الفقرة.  
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: وللحصول على مزيد من املعلومـات عـن أعمـال املفوضـية يرجـى زيـارة املوقـع                   
http://www.ohchr.org.  
  برنامج األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان  -  2

ما قال األمني العام،    وك. حتتل حقوق اإلنسان مكانة مركزية يف كل ما تقوم به األمم املتحدة             
 نتمتع بأي منـهما بـدون       نفال سبيل لنا للتمتع بالتنمية بدون األمن، وال باألمن بدون التنمية ول           ”

   )6(“.احترام حقوق اإلنسان
  العناصر األساسية يف برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   •
  جملس حقوق اإلنسان   •
  رون اخلاصون يف جملس حقوق اإلنسان املقرِّ  •
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  •
  برنامج التعاون التقين  •
  )وضحايا الرقلضحايا التعذيب والسكان األصليني (صناديق الدعم   •

.  املتحدة لرصد وتنفيذ حقـوق اإلنسـان       د من اهليئات يف إطار منظومة األمم      وقد أُنشئ عد    
  .تند إما إىل امليثاق أو إىل املعاهداتوهذه اهليئات تس

وهيئات امليثاق الرئيسية  )7(. اهليئات املستندة إىل امليثاق مبوجب ميثاق األمم املتحدةوتنشأ  
  :هي
  جملس األمن  •  
  اجلمعية العامة  •  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  •  
  جملس حقوق اإلنسان  •  
  جلنة مركز املرأة  •  
  والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجلرمية   •  

وتتيح هذه اهليئـات    . واهليئات املستندة إىل امليثاق هي هيئات سياسية تتألف من ممثلي الدول            
وال يتوقف عمل   . منتدى تناقش فيه الدول حقوق اإلنسان أو القضايا األخرى وتتخذ قرارات بشأهنا           

ذه اهليئات كثرياً مبناقشات حاميـة      وتتمّيز ه . عاهدةللمل الدولة أو عدم قبوهلا      وهيئات امليثاق على قب   
وقضايا جديدة وتستطيع أن تصدر بيانات قوية عن التزام الدولة حبقوق اإلنسان وتفسـري الدولـة                

  .وتطبيقها ملعايري حقوق اإلنسان

________________ 

 )6( A/59/2005 17، الفقرة.  
 1945يونيـه  / حزيران26 بالواليات املتحدة األمريكية يف      و يف سان فرانسيسك   امليثاقمت التوقيع على     )7( 

 .1945أكتوبر / تشرين األول24ودخل حيز التنفيذ يف 
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 املـؤرخ يف    60/251وجملس حقوق اإلنسان، الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجب قرارها            
 عن جلنة حقوق اإلنسان، هو اهليئة احلكومية الدولية الرئيسـية          ليكون بديالً  2006مارس  / آذار 15

وسيحافظ اجمللس على مجيع الواليـات      . طلع باملسؤولية عن حقوق اإلنسان    ضيف األمم املتحدة اليت ت    
ويتضمن الفصل الرابع مزيداً من     . واآلليات والوظائف واملسؤوليات اليت كانت يف يد اللجنة من قبل         

  . لساملعلومات عن اجمل
وهـذه  .  مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـان       إىل املعاهدات  ةاهليئات املستند وتنشأ    
فاملعاهـدات  .  بالتحديـد رصد تنفيذ هذه املعاهداتبجلان من اخلرباء املستقلني املكلفني      هي  اهليئات  

عندما يقبـل   و. تنشئ التزامات قانونية على الدول بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين           
.  بتنفيذ احلقوق املنصوص عليهـا يف تلـك املعاهـدة          بلد ما أي معاهدة فإنه يضطلع بالتزام قانوين       

وتستعرض اهليئة التعاهدية التقارير املقدمة إليها دورياً من البلدان اليت قبلت املعاهدة بشأن التدابري اليت               
وقت احلاضر توجد سبع هيئات لألمم املتحدة تستند        ويف ال . اختذهتا هذه البلدان لتنفيذ أحكام املعاهدة     

  . ويرد وصف هذه اهليئات بالتفصيل يف الفصل السادس. إىل معاهدات حقوق اإلنسان
. وتدعم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان معظم برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان              

ثناء جلنة القضاء على التمييـز ضـد        فهي تدعم جملس حقوق اإلنسان ومجيع هيئات املعاهدات باست        
ولذلك . عبة النهوض باملرأة يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف نيويورك         املرأة، اليت ختدمها شُ   

متثِّل املفوضية البوابة الرئيسية لدخول املنظمات غري احلكومية الراغبة يف االتصال بكثري مـن آليـات                
  .تحدةحقوق اإلنسان يف منظومة األمم امل

  كيف تعمل املفوضية؟  -باء 
  نظرة عامة عن أعمال املفوضية  -  1
  :األهداف الرئيسية للمفوضية هي

 منع انتهاكات حقوق اإلنسان 
 تأمني احترام مجيع حقوق اإلنسان 
 تعزيز التعاون الدويل ألغراض حقوق اإلنسان 
 تنسيق األنشطة ذات الصلة يف كل أرجاء األمم املتحدة 
  نامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسانتعزيز وخدمة بر 

 يف  ها تقريباً يف مقر   300 موظفاً منهم    580وللوفاء هبذه األهداف تستخدم املفوضية حوايل         
  .بينما يتوزَّع الباقون يف املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية) سويسرا(جنيف 
  :وجتري أعمال املفوضية يف إطار شعبتني بأربعة أفرع رئيسية  
  : حقوق اإلنساناتإجراءعبة ُش  
  فرع املعاهدات واجمللس  •  
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  فرع اإلجراءات اخلاصة  •  
  :عبة العمليات والربامج األحباثُش  
  فرع األحباث واحلق يف التنمية  •  
  فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية  •  

 دعم األمانة هليئات معاهدات حقوق اإلنسـان وجملـس          فرع املعاهدات واجمللس  يقدِّم    )أ(
 هذاو. حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية وصندوق األمم املتحدة الطوعي لضحايا التعذيب         

الوثائق ويعرضها على هيئات املعاهدات ويعاجل املراسالت املقدمة إىل هيئات          ُيعّد  الفرع  
 هيئـات املعاهـدات      الشكاوى االختيارية ويتابع توصيات    املعاهدات مبوجب إجراءات  

 هيئات املعاهدات ويقيم قواعد     اء القدرات الوطنية لتنفيذ توصيات    نوقراراهتا ويساعد يف ب   
ويعمل موظـف االتصـال     . البيانات بشأن وثائق حقوق اإلنسان للهيئات اليت خيدمها       

باملنظمات غري احلكومية يف إطار هذا الفرع لتسهيل املشاركة الفعالة هلذه املنظمـات يف              
 الفرع مجيع الوثائق الرمسيـة الـيت تعـدها          وباإلضافة إىل ذلك ينسق   . اهليئات املذكورة 

  .املفوضية
آلليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق         الدعم   فرع اإلجراءات اخلاصة  ويوفِّر    )ب(

. اإلنسان، وتشمل املقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني واألفرقة العاملة         
راءات اخلاصة ودعم تعاوهنا مـع الـدول        تنسيق أعمال اإلج  وتشمل أنشطته األساسية    

وأعضاء جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وهيئات املعاهدات واملؤسسات الوطنيـة           
واملنظمات غري احلكومية، وكذلك منظمات وهيئات الشراكة داخل منظومـة األمـم            

عدة لتحسني أعمال اإلجراءات اخلاصة ونشر قا     ويضع الفرع املنهجيات الالزمة     . املتحدة
  .معارفها

 ببناء اخلربات واملساعدة على تطبيقها يف موضوعات        فرع األحباث واحلق يف التنمية    ويقوم    )ج(
خمتارة تشمل القطاعات املختلفة ذات األمهية اخلاصة يف برنامج األمم املتحـدة حلقـوق              

املساواة وعدم التمييز؛ واحلق يف التنمية؛ وحقـوق اإلنسـان والقضـايا            : اإلنسان مثل 
النهج القائم على احلقـوق إزاء      القتصادية واالجتماعية؛ وسيادة القانون والدميقراطية؛ و     ا

 مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية وتقليل الفقر؛ والشعوب األصلية واألقليات؛            التنمية
وعند التعامل مـع هـذه املوضـوعات        . وحقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني     

واألدوات ألحباث التطبيقية والتحليالت ويضع السياسـيات والـربامج         يضطلع الفرع با  
ويقوم الفـرع أيضـاً     . املنهجية؛ ويقدم املشورة للشركاء داخل األمم املتحدة وخارجها       

  .بإدارة مركز وثائق املفوضية وبرنامج منشوراهتا
ن يف أعمـال    أساساً على مشاركة البلـدا    فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية      ويركز    )د(

وينجز الفرع هذا العمل من خالل وضع اسـتراتيجيات         . حقوق اإلنسان على الطبيعية   
 ودعم أعمال املفوضية يف امليدان، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية           إلشراك البلدان املفوضية  

والقطرية للمفوضية، وعناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم ومستشارو           
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ويدعم الفرع اإلجراءات اخلاصة    . لألمم املتحدة التابعة   القطرية   األفرقةسان يف   حقوق اإلن 
 املفوض السامي وآليات األمم املتحدة حلقوق       يقدم املساعدة إىل   و )8(املتعلقة ببلدان حمددة  

اإلنسان وغري ذلك من هيئات صنع السياسات يف األمم املتحدة يف أعمال التحقيـق يف               
  . احلقائق وفحص التقارير القطريةدة، مبا يف ذلك بعثات تقصيان حمداحلاالت يف بلد

ويقدم الفرع من خالل عملياته امليدانية التعاون التقين واخلدمات االستشـارية للحكومـات               
كاالت األمم املتحـدة يف     واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية؛ ويساعد و        

 أنشطتها؛ ويتجاوب مع مصادر القلق اخلاصة حبقوق اإلنسـان يف           إلدماج حقوق اإلنسان يف   امليدان  
ويقوم أيضاً بتطوير الشراكات مع املنظمات اإلقليمية إلبراز قضـايا حقـوق            . األزمات عند نشوئها  

  بصـياغة  برنامج اإلدارة التنفيذيـة والتنظـيم     وتقوم املفوضية مبوجب    . اإلنسان يف اجلهود اإلقليمية   
ويقوم بتنفيذ هذا الربنامج    . سياسات وحتديد اجتاهها االستراتيجي وتعيني األولويات وإدارة املفوضية       ال

ت املفوض السامي ونائب املفوض السامي واملكتب التنفيذي ومكتب نيويـورك وقسـم السياسـا             
  . االتصاالت ووحدة تعبئة املوارد ووحدة اجملتمع املدينوالتخطيط والرصد والتقييم وقسم

وحىت اآلن ظلت وحدة االتصال باملنظمات غري احلكومية، وهي وحدة متواضعة تتألف مـن                
شخص واحد، وتغري إمسها إىل وحدة اجملتمع املدين، تعمل على تعزيز تفاعالت املفوضية وشـراكاهتا               

دين وقد أُنشئت قوة عمل معنية باجملتمع امل. مع املنظمات غري احلكومية على الصعيدين الدويل والوطين     
مكتـب  ويعمل  . تها مع اجملتمع املدين   كن هبا للمفوضية أن حتسِّن شراك     لتواصل حتديد الطريقة اليت مي    

 على كفالة إدماج قضايا حقوق إلنسان إدماجاً كامالً يف جدول أعمال األمـم              املفوضية يف نيويورك  
إلنسان إىل اجلمعية العامة    ويقدم دعماً كبرياً يف موضوعات حقوق ا      . املتحدة يف ميداين التنمية واألمن    

  .واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن وغري ذلك من اهليئات الدولية احلكومية
  العمل يف امليدان  -  2

اهتمامها تركِّز املفوضية   )  أدناه 3 –انظر القسم باء    (كما جاء يف خطة عمل املفوض السامي          
صعيد الذي ميكن عنده ترمجة املعـايري الدوليـة إىل           على الصعيد القطري ألنه ميثل ال      ةبصورة متزايد 

حقائق واقعة وإدخاهلا يف التشريعات واملمارسات الوطنية، كما أنه الصعيد الذي ميكن عنـده منـع                
انتهاكات حقوق اإلنسان وإقامة الروابط بني خمتلف الفعاليات، مبا يف ذلك اجملتمع املـدين، لتطـوير          

  .اية وتعزيز حقوق اإلنساناألنظمة واملؤسسات الالزمة حلم
وقد أنشأت املفوضية عدداً متزايداً من التواجدات امليدانية وكُلف بعضـها بواليـة رصـد                 

ويعمل بعضها اآلخـر يف تنفيـذ       . ممارسات حقوق اإلنسان والتحقيق يف جتاوزات حقوق اإلنسان       
. تزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانمشاريع التعاون التقين اليت هتدف إىل تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بال

وتدعم املفوضية أيضاً اإلجراءات اخلاصـة      . وقد تضطلع مكاتب أخرى بأدوار التعزيز واحلماية معاً       
  .بواليات حمددة لكل بلد وجتري مناقشتها مبزيد من التفاصيل يف الفصل اخلامس

  : أربعة فئاتوعموماً ميكن تقسيم التواجد امليداين للمفوضية يف أحناء العامل إىل  
  

________________ 

  .على حدةيعرض الفصل اخلامس مزيداً من املعلومات عن اإلجراءات اخلاصة بكل بلد  )8( 
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  املكاتب اإلقليمية  •  
  املكاتب القطرية للمفوضية   •  
  عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم  •  
  لألمم املتحدةالتابعة  القطرية األفرقةمستشارو حقوق اإلنسان يف   •  
 الفصـل   مزيد من املعلومات عن أعمال األمم املتحدة يف امليـدان يف          ع على   الطضوميكن اال   
  .الثاين
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  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
  
 

 نائب املفوض السامي
  شعبة العمليات شعبة إجراءات حقوق اإلنسان

  والربامج واألحباث

 اصةفرع اإلجراءات اخل فرع املعاهدات واجمللس فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية  فرع األحباث واحلق يف التنمية

 التواجد اإلقليمي

 قسم االتصاالت  وحدة تعبئة املوارد وحدة السياسات والتخطيط والرصد والتقييم  دائرة اإلدارة والتنظيم

 مكتب نيويورك املفوض السامي
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  حتسني املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان  -  3
 سنة مع صياغة اإلعالن العـاملي       60ُولدت منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان منذ قرابة           

عاهدات واآلليات ووكاالت األمم املتحدة العاملـة يف   ومنذ ذلك احلني أخذت امل   )9(.حلقوق اإلنسان 
ويف الوقت احلاضر جيهد اجملتمع الدويل ملواجهـة حتـدي          . جمال حقوق اإلنسان تتزايد عدداً وتعقيداً     

وخطة العمل املقدمة مـن املفـوض       “ اإلجراء الثاين ”ووثيقتا  . زيادة فعالية منظومة حقوق اإلنسان    
  . هبما املفوضية يف عملها يف املستقبلتسترشدسصالح لإلسيتان االسامي وثيقتان أس

املقدمة من األمني العام يف إطار خطة اإلصالح لألمم املتحـدة يف            “ اإلجراء الثاين ”ووثيقة    
 تكلف كل منظومة األمم املتحدة بالعمل إلنشاء أنظمة ومؤسسات وطنية قوية حلماية حقوق 2002
لعمل الثاين إىل بناء قدرة األفرقة القطرية التابعـة لألمـم           وبالتحديد يهدف برنامج ا   . )10(.اإلنسان

كما يهدف إىل إدماج حقوق     . املتحدة على دعم الدول األعضاء يف إقامة هذه األنظمة واملؤسسات         
ويف إطار برنامج العمل الثاين يتعّين على املفوضية       . اإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية واإلنسانية      

ويتم إجناز ذلك يف كثري من األحيان بأن ُترِسـل          . األفرقة القطرية باملشورة والتدريب   أن تدعم هذه    
  .املفوضية مستشاراً حلقوق اإلنسان لينضم إىل األفرقة القطرية

يف جو من   ”وقد ُوضَعت خطة العمل املقدمة من املفوضة السامية مستلهمة تقرير األمني العام               
ضع خطة عمل تنشئ رؤية اسـتراتيجية       ت أن   ة السامي ةن املفوض ، الذي طلب فيه م    )11(“ أفسح احلرية

 الكثريون فيه بأن اجملتمـع  ا الذي يشاركه اوُبنيت خطة العمل على أساس اقتناعه     . ملستقبل مفوضيتها 
  .الدويل حيتاج إىل بذل مزيد من اجلهود يف التعامل مع التهديدات احلالية حلقوق اإلنسان

املفوضية ويتألف مـن مخـس       تغيريلاملفوضة السامية برناجماً    من  وتعرض خطة العمل املقدمة       
  :نقاط عمل

تعزيز املسامهة القطرية من خالل توسيع املكاتب اجلغرافية، وزيادة نشر مـوظفي حقـوق                - 1
، والتحقيقـات،   وزع املـوظفني  اإلنسان يف البلدان واملناطق، وإنشاء قدرات دائمة بغرض تسـريع           

لقدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدمي املشورة واملساعدة؛ وتعزيز العدالـة           والدعم امليداين، وبناء ا   
  االنتقالية وسيادة القانون؛

تعزيز الدور الريادي للمفّوضة السامية يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك من خالل زيـادة                  - 2
ء مشاورات منتظمة على    التفاعل مع اهليئات واجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة ذات الصلة وإجرا          

مستوى املنظومة يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز التواجد يف نيويورك؛ وتقدمي تقرير مواضيعي سنوي              
عن حقوق اإلنسان؛ وتنظيم محلة عاملية عن حقوق اإلنسان وتعزيز املشاركة يف اجلهود الراميـة إىل                

  ية لأللفية؛إحراز تقّدم يف جمال احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائ

________________ 

  .1948ديسمرب / كانون األول10املؤرخ يف  )3-دال ( ألف 217 قرار اجلمعية العامة   )9( 
  ).Corr.1 و A/387/57(برنامج إلجراء املزيد من التغيريات : تعزيز األمم املتحدة )10( 
 )11( A/59/2005.  
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شراكات أوثق مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة من خالل إنشاء مهمة لـدعم              إقامة    - 3
اجملتمع املدين، وتقدمي الدعم للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وتعزيز االلتزام بأنشطة اإلجـراء الثـاين               

ري التوجيه يف جمال حقـوق اإلنسـان   املتعلقة بالُنُهج القائمة على احلقوق وُنظم احلماية الوطنية، وتوف  
  .لنظام املنّسقني املقيمني

مزيد من التآزر يف العالقة بني مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اهليئات املنشأة                - 4
مبعاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وعقد اجتماع حكومي دويل للنظـر يف اخليـارات               

دة دائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النظر يف إمكانية نقل اللجنـة               املتعلقة بوضع نص معاه   
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل جنيف، وإجراء استعراض لإلجراءات اخلاصة؛

تعزيز اإلدارة والتخطيط يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل إنشاء وحـدة                - 5
لزيادة يف مستويات املوظفني زيادة كبرية، واختاذ مبادرات تتعلـق بتنـوع            للسياسات والتخطيط، وا  

املوظفني، وحتديث تدريب املوظفني؛ ووضع سياسة تناوب للموظفني يف امليدان ووضـع إجـراءات              
  .إدارية جديدة

املقّدمة من املفوضة    2007-2006فترة السنتني   ل ستراتيجية األوىل خطة اإلدارة اال  وهتدف    
.  يف كفالة محايـة حقـوق اإلنسـان        إىل توضيح الطريقة اليت تعتزم هبا املفوضية القيام بدورٍ        السامية  

وتتضمن هذه اخلطة خريطة الطريق اليت ستتبعها املفوضية يف تغيري وتنظيم نفسها واملشـاريع الـيت                
خطة وتعرض . ا واألساس الذي مت عليه إعطاء األولويات لألنشطة يف السنتني القادمتني      ستقوم بتنفيذه 

 األساليب اليت ستتبعها املفوضية مدعومة من الدول األعضاء بأداء واليتها وحتقيق            اإلدارة االستراتيجية 
 النتـائج    هي أداة لإلدارة على أسـاس      خطة اإلدارة االستراتيجية  و. رؤيتها املعروضة يف خطة العمل    

  .وتركِّز على نتائج ملموسة ميكن حتقيقها يف جمال محاية حقوق اإلنسان ومتكني مجيع الشعوب
  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع  - جيم 

يتزايد تواجد املنظمات غري احلكومية وفعاليات اجملتمع املدين األخرى كشـركاء يف أعمـال           
إىل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان، وهو ما حيدث أيضاً يف أجزاء أخرى مـن              املفوضية اليت هتدف    

  .األمم املتحدة
وال حتتاج هذه املنظمات عموماً إىل احلصول على مركز استشاري لدى اجمللس االقتصـادي                

  .واالجتماعي لكي تتعاون مع املفوضية، إالّ إذا رغبت يف أن تشارك يف جملس حقوق اإلنسان
  ؟ها تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل معكيف  - دال 

العالقة بني املفوضية واجملتمع املدين، وخاصة مع املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق         
وقد كانت املنظمات غري احلكوميـة      . اإلنسان، عالقة قوية وظلّت متثّل أولوية للمفوضية منذ إنشائها        

. ء املفوضية وخلق خمتلف اآلليات اخلاصة التابعة للجنة حقوق اإلنسان         تارخيياً فعاليات أساسية يف إنشا    
ويستحيل أن يعمل برنامج حقوق اإلنسان كامالً، واملفوضية بالتحديد، بدون املدخالت واخلـربات             

  .واملشورة املقدمة من املنظمات غري احلكومية، الدولية منها واإلقليمية والوطنية



12 

، لتقدمي الشكاوى مـن     القناة الوحيدة ، إن مل تكن     قناةأفضل  واملنظمات غري احلكومية هي       
 تزّود منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة وتـزّود           اكما أهن . اّدعاءات انتهاك حقوق اإلنسان   

ويف كثري من األحيان تعمل هذه املنظمات كشـريك         . املفوضية بدراسات وتقارير ذات قيمة كبرية     
ف يف جمال حقوق اإلنسان، وتؤدي دوراً رئيسياً يف أعمال املتابعة على            للمفوضية يف التدريب والتثقي   

الصعيد القطري للتوصيات واملالحظات الصادرة عن هيئات معاهدات األمم املتحدة واإلجـراءات            
  .ويف ظروف حمددة تستفيد هذه املنظمات أيضاً من الصناديق اليت تديرها املفوضية. اخلاصة

ة موظف اتصال باملنظمات غري احلكومية لتـوفري الـدعم هلـذه           عّينت املفوضي  2004ويف    
وسيتم توسيع هذه الوظيفة لتعزيز شراكات املفوضية مع فعاليات         . املنظمات يف تفاعلها مع املفوضية    

  .اجملتمع املدين
  

  تفاصيل االتصال مبوظف االتصال باملنظمات غري احلكومية يف املفوضية
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