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   مقدمة- أوالً 
وق اإلنسان تقريراً سنوياً عن التعاون      قدَّم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان وفيما بعد إىل جملس حق             - ١

التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، عرض فيه مناقشات جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف 
 والتقرير التحليلي الذي قُدِّم فيما بعد       ٢٠٠٤/٨١قرار جلنة حقوق اإلنسان     واستناداً إىل   . ميدان حقوق اإلنسان  

والعقبات املواجهة يف تنفيذ برنامج اخلدمات      ) E/CN.4/2006/104( احملرز واإلجنازات الفعلية احملقَّقة      بشأن التقدم 
االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان وبشأن تشغيل وإدارة صندوق التربعات، طلب جملس حقوق 

ق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتهما وفقاً      إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقو      ٢/١٠٢اإلنسان يف مقرره    
 ُيقدَّم ،وعليه. جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة

  .ويركِّز على عمل جملس أمناء صندوق التربعات) A/HRC/7/74(للتقرير السابق كتحديث  هذا التقرير

ناء صندوق األمم املتحدة للتربعـات      جملس أم   - ثانياً 
  التقين يف ميدان حقوق اإلنسان للتعاون

يعني األمني العام أعضاء جملس األمناء لتقدمي املشورة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن تبسيط                 - ٢
 - ري شـينريي    ما: وأعضاء جملس األمناء احلاليون هم    . وترشيد أساليب عمل وإجراءات برنامج التعاون التقين      

  ؛ ووليـامز شـاباس     )األرجنـتني (؛ ومونيكا بنتو    )االحتاد الروسي (، الرئيسة؛ وفياشيسالف بامخني     )غانا(هيس  
 يف هناية    هيس والسيد بامخني   - شينريي  كل من السيدة    والية  وانتهت  ). سري النكا (اما  غودااوديبيكا  ؛  )كندا(

  .نالعضوين اجلديديتعيني وُشرع يف عملية . ٢٠٠٨عام 

االستعراض الدقيق لفرادى املشاريع وتوجـه إىل إسـداء         عن  جملس األمناء، يف السنوات األخرية،      ختلى    - ٣
املشورة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن توجيه السياسة العامة، وحتديد رؤية واستراتيجية شاملتني على 

ذي يقوم به جملس األمناء بتقدير املفوضية اليت تستفيد حيظى هذا التطور يف الدور الو. بشكل عامربنامج المستوى 
إىل حد كبري من خربته وحكمته، وخباصة أثناء عمليات اإلصالح األخرية داخل األمم املتحدة، واملفوضية السامية  

  .واملشاركة القطرية املعززة للمفوضية

  /الثامنة والعشرون يف شـهر أيـار      وقد ُعقدت الدورة    . ويعقد جملس األمناء اجتماعاته مرتني يف السنة        - ٤
ويف كلتا الدورتني، واصل    . ٢٠٠٨نوفمرب  /ن يف شهر تشرين الثاين    ي وعقدت الدورة التاسعة والعشر    ٢٠٠٨مايو  

جملس األمناء النظر يف خمتلف عناصر برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتعلق بالتعاون التقين املمـول مـن                  
مع املشاورات السنوية اليت    حبيث تتزامن جزئياً    نعقاد الدورة التاسعة والعشرين     وقد ُخطط ال  . صندوق التربعات 

مباشرة مـن   احلصول على معلومات    رؤساء املكاتب اإلقليمية، مما سنح جمللس األمناء فرصة          مع   جتريها املفوضية 
ورات السنوية، حضر أعضاء    ويف إطار املشا  . على أرض الواقع  املمثلني يف امليدان عن تنفيذ أنشطة التعاون التقين         

جملس األمناء أيضاً دورة مشتركة بني املمثلني امليدانيني للمفوضية واألمني العام، ُنوقشت فيها التحـديات الـيت                 
وخالل الدورتني، أُتيح ألعضاء جملس األمناء فرصة لتبـادل مـوجز        . يواجهها العاملون يف جمال حقوق اإلنسان     

ء ورئيس جملس حقوق اإلنسان، وكذلك عقد مناقشات مع املفوضة الـسامية            لآلراء مع عدد من الدول األعضا     
وركز جملس األمناء، لدى عقد اجتماعاته مع موظفي املفوضية، َمبـن فـيهم املمثلـون               . ونائبة املفوضة السامية  
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تقين وإيالء اهتمام    على املمارسة املستمرة للمفوضية املتمثلة يف إجراء تقييم داخلي لربناجمها للتعاون ال            ،امليدانيون
خاص للتعاون التقين يف سياق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتآزر بني برنامج التعاون التقين اجلاري         

وكما حدث يف الدورات السابقة، ركز جملس       . واألنشطة املخطط هلا يف إطار متابعة االستعراض الدوري الشامل        
 التقين وبناء القدرات املنفذة عن طريق مستشاري حقوق اإلنسان العـاملني يف             األمناء أيضاً على أنشطة التعاون    

  .أفرقة األمم املتحدة القطرية والوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم

 ترمجة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنـسان إىل برنـامج          - ثالثاً 
  امةتعاون تقين وتوصيات يف جمال السياسة الع

حتظى باألولوية األساسية، يف الوقت الذي      ال تزال ترمجة القدرة املواضيعية للمفوضية إىل عمل يف امليدان             - ٥
  وعلى الـرغم مـن أن خطـة العمـل          . أداة هامة لتفعيل اخلربة املواضيعية للمفوضية     يشكل فيه التعاون التقين     

بطة األساسية بني احلماية والتعاون الـتقين، فـإن          أكدت على أمهية التعاون التقين ونصت على الرا        ٢٠٠٥لعام  
ولذلك أعرب جملس األمناء عن سروره عنـدما    . األنشطة يف امليدان ال تزال توصف بأهنا تقوم على هنوج متنوعة          

َم مبمارسة املفوضية املتمثلة يف إجراء تقييم واالستفادة من الدروس فيما يتعلق بأنشطتها للتعاون التقين     كمـا . عِل
ملناقشات بشأن مبادئ حمتملة لتنفيذ أنشطة التعاون التقين يف املستقبل،          ظ باهتمام النتائج اليت متخضت عنها ا      الح

وأعـرب   .ملكاتب امليدانية رؤساء ا  مع   يف إطار املشاورات السنوية للمفوضية     ٢٠٠٨ جنيف يف عام   املعقودة يف 
وثيقة بني احلماية والتعاون التقين وأكد على أن يكون جملس األمناء عن تقديره إلعادة التأكيد بشدة على الصلة ال    

. اهلدف النهائي للتعاون التقين هو تعزيز بناء املؤسسات وإجراء تعديالت مؤسسية فعلية لصاحل أصحاب احلقوق              
ني مع احلكومات واجلهات الفاعلة من اجملتمع ىل الدخول يف تفاعل وشراكة ملموسكما أكد جملس األمناء احلاجة إ

 وشجع جملس األمناء .التعاون التقينمشاريع دين فيما يتعلق مبفهوم وتقدمي التعاون التقين بغية زيادة أثر واستدامة امل
املفوضية على مواصلة عملها بشأن إعادة تقييم برناجمها للتعاون التقين وبشأن وضع جمموعة من املبادئ لتنفيـذ                 

  .أنشطة التعاون التقين يف املستقبل

لس األمناء عن تقديره اللتزام املفوضية املستمر بتقدمي الدعم للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق              وأعرب جم   - ٦
وأكد جملس األمناء من جديد على أهنا عناصر مركزية لنظم وطنية قوية حلماية حقوق اإلنسان وعلـى                 . اإلنسان

ومة األمم املتحدة بصورة أوثق مع     فكلما عملت منظ  . يف معاجلة القضايا األساسية املتعلقة باحلماية     أمهيتها الكبرية   
املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ومن خالهلا كلما ازدادت فرص جناح واسـتدامة اإلدارة الرشـيدة                

وأكد جملس األمناء على أن السبيل الوحيد السـتدامة         . وسيادة القانون واجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان       
  .مان قدرة الشركاء الوطنينيبرامج التعاون التقين هو ض

متت إحاطة جملس األمناء جبهود املفوضية لتعزيز قدراهتا يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و  - ٧
وأخذ جملس األمناء علماً باملنجزات اهلامة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك التطورات املتعلقة باإلجراءات اخلاصة بشأن                 

املكاتـب  ستراتيجية لـدعم    اة واالجتماعية والثقافية وتعزيز الدراية يف املقر، ووضع أدوات و         احلقوق االقتصادي 
كما أخذ علماً باألنشطة املمتازة اليت اُضطلع هبا على مستوى امليدان، مثل تلك املتعلقة باحلق يف الغذاء                 . امليدانية

عدم التمييز يف إعمال احلقوق االقتـصادية         ليشيت، واألنشطة يف جمال اإلسكان يف وسط آسيا؛ وهنج         - يف تيمور   
وذكر جملس األمناء أنـه ينبغـي       . القسري يف كمبوديا  اإلخالء  والثقافية يف نيبال؛ ومعاجلة حاالت      واالجتماعية  
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تقاسم األمثلة املتعلقة بأفضل املمارسات هذه بصورة أوسع نطاقاً وانتظاماً يف الداخل ونشرها يف اخلارج بغيـة                 
كما أوصـى   . صورة متزايدة ومستدامة ومتسقة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ضمان العمل ب  

ومواصلة تعزيز القـدرات، واملعـارف   ، جملس األمناء بزيادة العمل للتفعيل املنتظم للمفاهيم واملعايري ذات الصلة 
تعزيز االلتزام  لتحديات اليت حتظى باألولوية     من ا أن   وأكد جملس األمناء  . واملهارات يف املقر وامليدان على السواء     

املؤسسي داخل املفوضية لرفع مستوى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل نفس مستوى احلقوق املدنية              
وفيما يتعلق بقياس جنـاح عمـل       . احلقوق داخل املفوضية  وإدراك هذه   والسياسية، وكذلك معاجلة انعدام فهم      

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سلّط جملس األمناء الـضوء علـى أمهيـة وضـع                املفوضية يف جمال  
  .أدوات للرصد

عن أنشطة اضطلعت هبا املفوضية يف جمال        حمّدثة   وفيما يتعلق حبقوق حمددة، تلقى جملس األمناء معلومات         - ٨
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول       ديدة  باالتفاقية اجل اإلعاقة مبا يف ذلك التطورات األخرية املتعلقة        

وسلّط جملس األمناء الضوء على احلاجة إىل وضع إستراتيجية لدمج أحكـام االتفاقيـة يف   . االختياري امللحق هبا  
  .منظومة األمم املتحدة بغية تفعيل املبادئ املتجسدة فيها وتعزيز تنفيذهاعلى مستوى العمل 

ستمع جملس األمناء إىل إحاطـة عـن بـرامج          احقوق الشعوب األصلية،    ونظراً العتماد اإلعالن بشأن       - ٩
واطلع جملس األمناء على التعاون الناجح مع وكاالت أخرى يف األمـم            . الزماالت للسكان األصليني واألقليات   

ـ وأوصى جملس األمناء    . تطبيق هذه املمارسة احلميدة   على مواصلة   املتحدة يف هذه اجملاالت وشجع       دمج هـذه   ب
كما الحظ وجود جماالت ميكن التعاون فيها يف املستقبل، وال سـيما            . ضايا بصورة راسخة يف عمل املفوضية     الق

النهوض باإلعالن، وتدريب املفوضني وبناء القدرات على املستوى القطري ووضع مبادئ توجيهية، وإنشاء حمفل              
  .معين بقضايا السكان األصليني ومتابعة برامج الزماالت

 الذي سيستعرض التقدم ويقـيِّم      ٢٠٠٩قبل انعقاد مؤمتر ديربان االستعراضي لعام       ،  لس األمناء تلقّى جم   - ١٠
وأشار جملس األمنـاء إىل     . للعملية التحضريية عرضاً عاماً   تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان بغية تعزيز تنفيذه،         

للتحضري للمؤمتر االستعراضـي    من املفوضية   وأفرقة العمل اليت أُنشئت ض    خمتلف األفرقة العاملة الداخلية واألفرقة      
املكاتـب  وأعرب جملس األمناء عن تقديره جلهود املفوضية، وال سـيما           .  املزمع عقدها  واالجتماعات اإلقليمية 

واعتـرب  . واملنظمات غري احلكومية يف املؤمتر    امليدانية املتمثلة يف العمل على إشراك مكاتب األمم املتحدة القطرية           
ء أن إصدار أول نشرة إلكترونية للمنظمات غري احلكومية بشأن مؤمتر ديربان االستعراضي هو مبثابة               جملس األمنا 

  .أداة هامة لدعم مشاركتها يف العملية

وفيما يتعلق بالعمل املستمر للمفوضية بشأن مؤشرات حقوق اإلنسان، أحاط جملس األمناء علماً بالتقرير   - ١١
 لإلطـار   ، الذي يقـدِّم مـوجزاً     (HRI/MC/2008/3)وق اإلنسان   مال حق عإاجلديد عن مؤشرات تعزيز ورصد      

إخـضاع   إزاء   وأعرب جملس األمناء عن ارتياحه    .  خالل السنتني املاضيتني   اًتطورشهد  املفاهيمي واملنهجي الذي    
من خالل حلقات عمل ومشاورات مع أعضاء هيئات املعاهـدات، ومقـررين خاصـني،               لعملية حتقق    اإلطار

واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصاحل على املستوى القطري،        الدوائر األكادميية   ألمم املتحدة، و  ووكاالت ا 
مؤسسات حقوق اإلنسان، واهليئات احلكومية املعنية، والوكاالت اإلحصائية، واملنظمات غري احلكومية أي حتديداً 

واعترف جملس األمناء بأمهية وجود مؤشـرات       . يةوأفرقة األمم املتحدة القطرية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتين        
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على الصعوبات يف قياس األثر علـى        ويف الوقت نفسه، سلط جملس األمناء الضوء      . لقياس تأثري أنشطة املفوضية   
حقوق اإلنسان وأكد على أنه ينبغي اعتبار املؤشرات بالدرجة األوىل مبثابة أداة للدول لتقييم تقدمها فيما يتعلق                 

  .قوق والسماح هلا مبقارنة استراتيجيات خمتلفةاحلإعمال ب

ويف إطار الدورة التاسعة والعشرين، دعت نائبة املفوضة السامية أعضاء جملس األمناء وكـذلك كبـار                  - ١٢
املدراء من امليدان ومن املقر، إىل االشتراك معها يف اجتماع مائدة مستديرة ملناقشة اجلهود املستمرة لوضع نظـام           

مـن  كبار املدراء من امليدان واملقر       نومتثَّل الغرض من املناقشة يف إجياد حيز تفاعلي ميكّ        . صد األداء للمفوضية لر 
ني الوطين  فهم هذا النظام املقترح على حنو أفضل واملشاركة يف حتسني اخلطوات املقبلة لعملية تنفيذه على املستوي               

لتمهيدي الذي قدمه قسم السياسة والتخطيط والرصد       العرض ا مت تنظيم جلسة لألسئلة واألجوبة بعد       و. والعاملي
وأكدت نائبة املفوضة السامية . والتقييم التابع للمفوضية بشأن العملية اليت مت وضعها حىت هذا اليوم لتنفيذ النظام        

. اجلهـات املاحنـة    على أن رصد األداء هو ضرورة داخلية، وهو شرط من شروط األمم املتحدة وطلب وجهته              
تنفيـذه بـشكل   ها بفعالية، من أجل ئس األمناء أن املفوضية ستنشئ بصورة تدرجيية نظاماً لرصد أدا        والحظ جمل 

  .٢٠١٠حبلول عام كامل 

مستـشارو حقـوق    :  أنشطة بناء القدرات واملؤسسات    - رابعاً  
اإلنسان والوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات األمم        

  املتحدة للسالم
  حقوق اإلنسان املعينون يف أفرقة األمم املتحدة القطرية  املستشارون يف جمال - ألف 

استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن آخر التطورات اليت تؤثر على عمل مستشاري حقوق اإلنسان، مبا                  - ١٣
 ودور املنسقني املقيمني العاملني    يف ذلك فيما يتعلق بتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف أفرقة األمم املتحدة القطرية            

آخر التطورات  باهتمام  والحظ جملس األمناء،    . حقوق اإلنسان إىل إعمال   لدى األمم املتحدة فيما يتعلق بالدعوة       
. يف سياق إصالح جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذلك االتفاق بشأن إدارة ومساءلة نظام املنـسق املقـيم                  

بشأن حقوق اإلنسان والتنمية، الذي يـنص علـى أدوار          واعترف جملس األمناء بصفة خاصة بقرار األمني العام         
وأكد جملس األمناء أمهية توفري تدريب وتوجيه حمددين إىل         . ومسؤوليات املنسقني املقيمني املعنيني حبقوق اإلنسان     

املنسقني املقيمني بشأن كيفية التصدي للتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان والتوترات السياسية علـى املـستوى               
ورحب جملـس األمنـاء     . القائم على حقوق اإلنسان   التنمية  ري، اليت تتجاوز التدريب التقليدي على هنج        القط

  األمـم املتحـدة علـى    داخـل  حقـوق اإلنـسان   تعميم بالدراسة اليت أجريت مؤخراً بشأن أداء املفوضية يف       
  ووضـع   والتخطـيط    تركيز بشكل خاص على تطوير القدرات، والـدعوة املـشتركة،         الاملستوى القطري، مع    

  .الشاملةاالستراتيجيات 

املتعلقة مبستشاري حقوق اإلنـسان يف إطـار        اجللسة  كما استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن نتائج           - ١٤
  والتوقعات املرجوة منهم   املستشارين أن الطلبات املقدمة إىل      والحظ جملس األمناء  . املشاورات السنوية للمفوضية  

كما الحظ جملس األمناء أن الدعم املتاح حاليـاً       . مجيع الطلبات املقدمة  عليهم أحياناً تلبية    ويصعب  كبرية للغاية   
. للمستشارين املقدم من الشركاء وكذلك من داخل املفوضية، خيتلف بشكل كبري حبسب القطر املتواجدين فيـه               
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 تقدمي احلـد    وق اإلنسان، وضمان  وأوصى جملس األمناء بتعزيز الدعم املقدم إىل املستشارين العاملني يف جمال حق           
  . األدىن من الدعم جلميع املستشارين

   الوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم- باء 

استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن موارد صندوق التربعات املستخدمة يف سياق أنشطة بناء القدرات                 - ١٥
وقُدِّمت إىل جملس األمناء ورقة استشارية عـن بنـاء          .  يف عمليات السالم   واملؤسسات يف جمال حقوق اإلنسان    

القدرات يف جمال حقوق اإلنسان يف عمليات السالم ما بعد الرتاع، وهي ورقة شجعت، يف سياق التقييم الشامل                  
ن التقين من جانب لربنامج التعاون التقين، على وضع معايري ومبادئ لدعم تنفيذ التعاو   الذي جتريه املفوضية حالياً     

كما أوصت بوضع إستراتيجية شاملة لضمان االتساق يف عمل خمتلف بـرامج            . الوحدات املعنية حبقوق اإلنسان   
  .األمم املتحدة اليت تسهم يف عمليات السالم

كما استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن عدد من التطورات الرئيسية ذات الصلة بعمل الوحدات املعنية   - ١٦
حلقوق اإلنسان وإدارة عمليات حفظ      اليت تشارك يف قيادهتا املفوضية السامية        ق اإلنسان يف بعثات السالم،    حبقو

العامة اليت تقدمها بشأن التقارير و ، ومشل ذلك التوجيهات األوىل للسياسة العامة،السالم وإدارة الشؤون السياسية
شكل هذه الوحدات مراكز للتنسيق املتعلـق حبقـوق          وت ،هذه الوحدات وزيادة إصدار التقارير من هذا القبيل       

وأحيط اجمللس علماً باملراجعة املـشتركة املرتقبـة   يف إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين،       اإلنسان  
اعد ملشروع قوللبعثات السياسية اخلاصة التابعة إلدارة الشؤون السياسية، والتقدم احملرز فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل 

  .بيانات حقوق اإلنسان

تمثل وي. ينطوي على حتديات  دور هام   تضطلع ب وسلّم جملس األمناء بأن الوحدات املعنية حبقوق اإلنسان           - ١٧
. أحد التحديات اخلاصة يف تعزيز املساءلة خالل عمليات السالم والتوفيق بني سيادة القانون والظروف السياسية              

مستقالن، وأن تكون حقوق    وأكد جملس األمناء على أنه ينبغي عدم النظر إىل السالم والعدالة على أهنما هدفان               
  .اهلدفنياإلنسان حموراً لكال 

  اون التقين أنشطة التع- خامساً 
. استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن التزام املفوضية وأنشطة بناء القدرات يف خمتلف املناطق اجلغرافية                - ١٨

البالغ املكاتب امليدانية   وأحيط علماً بأن معظم األنشطة املنفَّذة يف إطار برنامج املفوضية يف أفريقيا تتم من خالل                
واحد يف أديس أبابا معين بشرق أفريقيا وواحد ( تتضمن أربعة مكاتب إقليمية  مكتباً يف املنطقة، واليت ٢٢عددها  

ببلـدان وسـط   يف بريتوريا معين جبنوب أفريقيا، وواحد يف داكار معين بغرب أفريقيا، وواحد يف ياوندا معـين            
، ومكتـبني  )ريقيايف غينيا وكينيا والنيجر ورواندا وغرب أف   (مخسة مستشارين معنيني حبقوق اإلنسان      ، و )أفريقيا

يف بوروندي وتشاد ومجهوريـة     (حدى عشرة عملية للسالم     ، وكذلك الدعم املقدم إىل إ     )وغنداتوغو وأ (قطريني  
أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وليبرييا وسرياليون ومجهورية أفريقيـا الوسـطى         

  ). وغينيا بيساو والصومال وبعثتان يف السودان
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ويساعد برنامج املفوضية يف أفريقيا احلكومات األفريقية واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين على إدماج            - ١٩
واحلد مـن  ، مبادئ حقوق اإلنسان يف جهودها اليومية لالستجابة الحتياجات شعوهبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان    

ويسعى الربنامج بصفة خاصة . وال سيما ضد املرأةانتشار الفقر، ومكافحة اإلفالت من العقاب والتصدي للتمييز، 
إىل زيادة الوعي املؤسسي وملء الثغرات فيما يتعلق بالقدرات يف جمال حقوق اإلنـسان، وال سـيما معاجلـة                   

املتعلقة باملعارف وباملثل، فإنه يتم سد الفجوات . االنتهاكات اليت تقوم هبا قوات الشرطة واجليش واهليئة القضائية
الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات اليت تركِّز            ت بالنسبة للمؤسسات    والقدرا

. على العدالة االنتقالية ورصد حقوق اإلنسان واإلبالغ والدعوة، من خالل برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان
لثغـرات يف   داة هامة لتشخيص ا   نية للمفوضية يف أفريقيا أ    وتعد التقارير العامة املنتظمة اليت تقدمها املكاتب امليدا       

  قامة حوار مع احلكومات وبث الـوعي بـشكل عـام بـشأن القـضايا الرئيـسية                 إلوجمال حقوق اإلنسان،    
  .حلقوق اإلنسان

، مبا يف ذلك من خالل نشر املستشارين يف جمـال           املكاتب امليدانية أدى توسيع نطاق     ويف منطقة آسيا،   - ٢٠
وهناك يف الوقـت احلاضـر أربعـة        . ن إىل تيسري قدرة املفوضية على تنفيذ أنشطة التعاون التقين         حقوق اإلنسا 

؛ ))٢٠٠٨انتهت الوالية يف عام (يف إندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة وسري النكا وملديف (مستشارين يف املنطقة 
واحد يف كمبوديـا    (كتبني قطريني   كما أن للمفوضية م   . موضوع نشر عدد أكرب من املستشارين     وُيناقش حالياً   
ومكتبني )  ليشيت- يف أفغانستان وتيمور (ووحدتني معنيتني حبقوق اإلنسان يف بعثة حفظ السالم ) واآلخر يف نيبال

  .وتعتزم إنشاء مكتب ثالث) واحد يف بانكوك واآلخر يف سوفا(إقليميني 

 بشكل وثيق مع شركاء إقليميني هامني       عمل املفوضية فرادى الدول األعضاء، ت   وباإلضافة إىل العمل مع      - ٢١
متعددين، منهم رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى جزر احمليط اهلادئ وكذلك حمفل املؤسسات الوطنية حلقوق 

كما تدعم املفوضية إطاراً شامالً إقليمياً آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن تعزيز ومحاية . اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ
يف حالة عدم وجود آلية إقليمية حلقوق اإلنسان، الدول األعضاء من خمتلف             ، وهذا اإلطار جيمع،   حقوق اإلنسان 
 .أحناء املنطقة

 بلداً عضواً يف منظمـة      ٥٦وفيما يتعلق بأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى، وهي منطقة تشمل            - ٢٢
بناء القدرات، حيث تراعي اآلليات اإلقليميـة       ل  بعناية يف جما  املفوضية أولوياهتا   دد  األمن والتعاون يف أوروبا، حت    

وفيما . الفعالة اليت تغطي بالفعل أوروبا واجلهات الفاعلة القوية من اجملتمع املدين النشطة يف عدد معني من البلدان 
 ركيزيتعلق بالعمل امليداين، فقد متثل أحد أهم التحوالت اليت حدثت فيما يتعلق بعمل املفوضية يف االنتقال من الت           

حيث كانت املفوضية تعمل بصورة مكثفة يف هذه املنطقة يف السنوات األخرية،            ) باستثناء كوسوفو (على البلقان   
إىل التركيز على آسيا الوسطى، حيث ازداد العمل فيها يف السنتني األخريتني ومت إنـشاء مكتـب إقليمـي يف                    

ان لدى أفرقة األمم املتحدة القطرية يف االحتـاد         كما ميثل املكتب مستشارون معنيون حبقوق اإلنس      . قريغيزستان
وتعتزم املفوضية إنشاء مكتب . املفوضيةبعمل باألولوية فيما يتعلق سي وجنوب القوقاز، ومها منطقتان حتظيان الرو

  .إقليمي يف بروكسل لتيسري العالقات مع مؤسسات االحتاد األورويب

مبـا يف   ،  يف مجيع أحناء املنطقة     جمال حقوق اإلنسان   ما انفكت املفوضية تركز على تعيني مستشارين يف       و - ٢٣
للعمل مـع األفرقـة     ،  يف أفرقة األمم املتحدة القطرية، وكذلك كلما كان ذلك ممكناً          ذلك مستشارين وطنيني،  
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ويركز عمل املفوضية يف جمال املساعدة التقنية والـدعوة إىل          . توجد فيها مكاتب للمفوضية   القطرية يف بلدان ال     
حتظى باهتمام مستمر، وتتعلق يف الغالب بـاإلفالت مـن العقـاب     على مواضيع، ياسة معينة يف املنطقةإتباع س 

 إىل حقوق املرأة، وتقييد حريـة التعـبري         -  بصفة خاصة التشريعية   القضائية و  - وتتراوح بني ضعف املؤسسات     
األجانب، ومعاملة ملتمـسي  فحة اإلرهاب، والعنصرية وكره ن اجلمعيات، وحقوق اإلنسان يف سياق مكا يوتكو

اللجوء، واملهاجرين غري النظاميني، وجمموعات الروما وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك الفقر              
  .واحلق يف السكن

يف  مكاتبها املوجـودة  ويف أمريكا الالتينية، تنفذ املفوضية أنشطة التعاون التقين بصفة خاصة من خالل              - ٢٤
يف بوليفيا،  (، ومكاتبها القطرية األربعة     )يف بنما (ك من خالل مكتبها اإلقليمي ألمريكا الالتينية        املنطقة مبا يف ذل   

يف إكـوادور   (املستشارين يف جمال حقـوق اإلنـسان        بواسطة اثنني من    و) وكولومبيا، وغواتيماال، واملكسيك  
  .ق االستقرار يف هاييتوالوحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتحقي) ونيكاراغوا

ن خالل تقدمي مكاتب ميدانية، وذلك على سبيل املثال مبلدان ال متلك فيها  يف  ملفوضية  ا تعمل   ومع ذلك   - ٢٥
املساعدة إلدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف برنامج االتساق االجتماعي الذي وضعته إدارة الـشؤون                

ي لصاحل البلدان الكاريبية الناطقة باإلنكليزية، وهو برنامج حيظى باألولوية          السياسية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ    
  .٢٠٠٩يف عام 

وتتضمن أولويات املفوضية فيما يتعلق بربناجمها للتعاون التقين يف املنطقة معاجلة موضوع اإلفالت مـن                 - ٢٦
وال سيما ضد األشخاص    (تمييز  ؛ ال )الوصول إىل القضاء وإقامة العدل، واألمن العام      (العقاب وضعف املؤسسات    

  ).وبالدرجة األوىل ضد املرأة والطفل(؛ الفقر والالمساواة؛ والعنف )فريقي والسكان األصلينيأمن أصل 

املفوضية يف الوقت احلاضر مكتباً إقليميـاً مقـره يف           أنشأت   ويف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،       - ٢٧
كما تدعم املفوضـية مكتـب      .  قطرياً يف األرض الفلسطينية احملتلة     بريوت، يغطي منطقة الشرق األوسط ومكتباً     

وتعمل املفوضية على زيادة وجودها امليـداين يف        . حقوق اإلنسان لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق        
  .املنطقة لتعزيز تنفيذ أنشطة التعاون التقين

ة الدول األعضاء يف تنفيذ معايري حقوق اإلنسان الواجبة         وتتمثل أولويات املفوضية يف املنطقة يف مساعد        - ٢٨
التطبيق، وتنظيم حاالت التصديق واالمتثال اللتزامات عملية االستعراض الدوري الشامل وتقـدمي التقـارير إىل               

كما . وحقوق املرأة، وحقوق األقليات والوصول إىل العدالة كلها مواضيع هامة ملثل هذا العمل. هيئات املعاهدات
إىل تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف وضع خطط عملها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان ووضع                هتدف املفوضية 

  .صيغة هنائية هلا وتعزيز امتثال املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس

افحة اإلفالت من   التجمع؛ ومك وتكون اجلمعيات و  وتشمل األولويات املواضيعية للمنطقة حرية التعبري،         - ٢٩
وال سيما الالجئون   وحقوق اإلنسان لغري املواطنني     تشهد نزاعات؛   العقاب؛ واالستجابة الحتياجات البلدان اليت      

  . اجلنسية والعمال املهاجرونواألشخاص عدميي
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   التطورات األخرية–سادساً 
ق اإلنسان، ومهام جلنته استمع جملس األمناء إىل إحاطة بشأن الدورات األخرية اليت عقدها جملس حقو - ٣٠

ما لتردي "االستشارية وانعقاد دورات استثنائية، مع تركيز خاص على الدورة االستثنائية السابعة املعقودة بشأن 
وشجع .  منهااليت حضر أعضاء جملس األمناء جزءاً، "أزمة الغذاء العاملية من تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء

وفيما الحظ جملس . سامهة وكاالت معنية أخرى يف الدورات االستثنائية املواضيعيةجملس األمناء مشاركة وم
كد أمهية حتديد آلية فقد أاملواضيع املتعلقة بالتعاون التقين، يتوسع بعد يف تناول األمناء أن جملس حقوق اإلنسان مل 

وفيما يتعلق بطرائق عمل . عقادرة على ضمان أن يكون لعمل جملس حقوق اإلنسان تأثري فعلي على أرض الواق
  حبلول االستعراض الذي جيريه اجمللس واملزمع االنتهاء منه جملس حقوق اإلنسان، أخذ جملس األمناء علماً ب

  .٢٠١١عام 

وتلقى اجمللس معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف عملية االستعراض الدوري الشامل وأعرب عن  - ٣١
اطالع اجمللس على عدة وقد مت . إطار املفوضية املتعلقة بإعداد الوثائق ذات الصلةارتياحه إزاء العملية الداخلية يف 

على املستوى القطري، مبا يف ذلك فيما يتعلق بنشر املعلومات على أصحاب املصاحل احملليني، جتارب استعراض 
دريب للدول ومنظمات ومساعدة الدولة قيد االستعراض يف املشاورات املتعلقة بصياغة تقرير وطين، وتوفري الت

اجملتمع املدين، واالستفادة من التوصيات إلشراك احلكومة وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف النظر يف قضايا رئيسية 
كما مت إعالم اجمللس بإنشاء صندوقني استئمانيني لدعم عملية االستعراض الدوري الشامل؛ . تتعلق حبقوق اإلنسان

فلم يتم تشغيله حىت اآلن، اآلخر أما لوفود للمشاركة يف دورات االستعراض، أحدمها يستخدم لتيسري سفر ا
وأكد اجمللس من جديد أمهية متابعة االستعراض الدوري . الدعم ملتابعة توصيات االستعراضوالغرض منهما تقدمي 

لصلة واملساعدة الشامل، وطالب بإبقائه على علم بالتطورات املتعلقة بأي مصادر إضافية تتعلق بالتدريب ذي ا
كما اقترح اجمللس مراعاة اخلربة اليت اكتسبها صندوق التربعات إلدارة صناديق . التقنية يف تنفيذ التوصيات
 .االستعراض الدوري الشامل

ومت تقدمي معلومات مستوفاة إىل جملس األمناء بشأن آخر التطورات املتعلقة بإصالح هيئات املعاهدات، مبا  - ٣٢
وأعاد التأكيد على أمهية نظام هيئات املعاهدات وأكد احلاجة إىل . الفرديةشكاوى اليدة لتقدمي داجللية اآليف ذلك 

. وضع سياسات ومبادئ توجيهية مشتركة تسمح حبد أدىن من التوحيد فيما يتعلق بالتزامات الدول بتقدمي التقارير
ك القدرات املؤسسية للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة كما أكد اجمللس أمهية تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول اليت ال متل

حلقوق املتعلقة باملؤشر العاملي ومت تقدمي معلومات مستوفاة إىل جملس األمناء بشأن آخر التطورات . بتقدمي التقارير
باللغات الرمسية الست املؤشر وميكن الوصول إىل . اإلنسان، وهو أداة للبحث عن أحدث نتائج هيئات املعاهدات

  .لألمم املتحدة

ونظراً الحتمال تداخل توصيات االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات، والشاغل املتمثل يف أن  - ٣٣
تكون هذه التوصيات متنافسة ال متكاملة، أكد اجمللس احلاجة إىل آلية تنسيق بني آلية االستعراض الدوري الشامل 

بأمهية توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة فيما ويف الوقت نفسه، سلم اجمللس . وهيئات املعاهدات
  .يتعلق مبصنفات ومناقشات عمليات االستعراض الدوري الشامل
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ومت إعالم اجمللس بالتطورات األخرية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك االستعراض الكامل للواليات  - ٣٤
س علماً بالتطورات املؤسسية اإلجيابيـة يف جمـال إدارة          اجمللوأُحيط  . من أصحاب الواليات اجلدد    ٢٧وانتخاب  

كما أكـد أمهيـة ضـمان       . املعلومات وإدماج توصيات اإلجراءات اخلاصة يف استراتيجيات املشاركة القطرية        
  .االستمرارية ووجود آلية مناسبة لنقل املعارف

   الوضع املايل لصندوق التربعات–سابعاً 
ة وقسم املاحنني والعالقات اخلارجية يف املفوضية إىل جملس األمنـاء معلومـات             يقدم قسم املالية وامليزاني     - ٣٥

، بلـغ إمجـايل     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف  . يف كل دورة عن الوضع املايل لصندوق التربعات       ُمحّدثة  
  بلـغ  ويقـدر الرصـيد مب    .  من دوالرات الواليات املتحدة    ١٤ ٢٦٤ ٧٢٠اإليرادات املقدرة لصندوق التربعات     

 من  ٨ ٧٢٩ ٢٠٩ وقدره   ٢٠٠٧من عام     من دوالرات الواليات املتحدة، حبساب املبلغ املرحل       ١٠ ٩١٠ ٠٥٨
وسيستخدم رصيد الصندوق ملواجهة ميزانية صندوق التربعات للتعاون التقين لعـام           . دوالرات الواليات املتحدة  

  . من دوالرات الواليات املتحدة١٧ ٢٩٩ ١٠٣ البالغة ٢٠٠٩

ظ جملس األمناء مع االهتمام التربعات اليت قدمتها مؤسسة ماك آرثر وشجع املفوضية على مواصلة               والح  - ٣٦
وكرر جملس األمناء أمهية تلقي أموال من طائفة واسعة من املاحنني، مبا يف ذلك . بناء الشراكات مع القطاع اخلاص

لدان على املسامهة يف الصندوق، علماً بأن البلدان اليت تستفيد من الصندوق، وأعرب عن رغبته يف تشجيع هذه الب
  . هلا مدلول هام للدعم املقدم لألنشطة اليت ُيضطلع هبا يف إطار الصندوق، وإن كانت بسيطة،مبالغ التربعات
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  املرفقات

 لصندوق ٢٠٠٨بيان اإليرادات والنفقات املقدَّرة لعام    - أوالً 
  التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقـوق اإلنـسان         

  ∗)٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١(
  بدوالرات الواليات املتحدة  

    ٢٠٠٨إيرادات عام 
  ١٣ ٨٣٧ ٠٥٩  التربعات

  ٤٢٧ ٦٦١  فوائد وإيرادات متنوعة
  ١٤ ٢٦٤ ٧٢٠  جمموع اإليرادات  

    ∗∗٢٠٠٨نفقات عام 
  ٦ ٢٨٤ ١٠٦  تكاليف املوظفني

  ٨٤٧ ١٨٤  أتعاب اخلرباء واالستشاريني وتكاليف سفرهم
  ٥٩٢ ٨٧١  ر املوظفنيسف

  ٢٠ ٥٢٠  سفر املمثلني
  ٧٣٥ ٨١٤  اخلدمات التعاقدية 

  ٦٣٢ ١٦٤  مصروفات التشغيل العامة
  ٤٥٢ ٧١٤  اللوازم واملواد

  ٢ ٢١٧ ١٦٩  اِملنح واملسامهات واحللقات الدراسية
  ١ ٤٥٢ ١٦٧  تكاليف دعم الربامج

  ١٣ ٢٣٤ ٧٠٩  جمموع النفقات  
  ١ ٠٣٠ ٠١١   عن النفقات للفترة احملددة اإليرادات) نقص(/صايف زيادة

  ٨ ٧٢٩ ٢٠٩  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١هناية الفترة حىت رصيد الصندوق يف 
  ١ ١٥٠ ٨٣٨  وفورات متعلقة بالفترة السابقة/تسويات

  صفر  مردودة إىل جهات ماحنة/مبالغ حموَّلة
  ١٠ ٩١٠ ٠٥٨  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١جمموع رصيد املشروع حىت   

  

                                                      

أعد قسم املالية وامليزانية التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذا البيان ولذلك جيب أال ُيعترب مبثابة   ∗
 .ملتحدةوثيقة مالية رمسية من وثائق األمم ا

 .تشمل مدفوعات والتزامات  ∗∗
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  ∗٢٠٠٨ قائمة ماحني صندوق التربعات يف عام - ثانياً 
  بدوالرات الواليات املتحدة  

  ١٤١ ٩٥٥,٨٤  النمسا
  ٧ ٤٣٢,٠٠  كولومبيا
  ٦٩٦ ٣٢٢,٥٣  األوروبيةاملفوضية 

  ٣٣٩ ٠٣٥,٧٧  فنلندا
  ٩٤٦ ٣٧٢,٢٤  أملانيا
  ٥٠ ٠٠٠,٠٠  اهلند

  ٥٢٩ ٥٠٠,٧٦  آيرلندا
  ٤٩٠ ٩٦٣,١٣  إيطاليا
  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  ناليابا

  ٢٨٠ ٠٠٠,٠٠  مجهورية كوريا
  ١٩ ١٣٨,٧٦  ليختنشتاين

  ٢ ١٦٩ ٦٢٥,٢٥  النرويج
  ٨٨ ٧٨١,٣١  املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية

  ١ ٥٠٠,٠٠  بنما
  ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠  االحتاد الروسي

  ١٣٤ ٧٧٠,٨٩  إسبانيا
  ١٨ ٢١٣,٣٤  أفريقيانوب ج

  ١ ٣٤٠ ٧٠٠,٠٠   الدويلالوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي
  ١ ٣١٥ ٧٨٩,٤٧  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

  ٤ ٧١٣ ٤٥٨,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ MacArthurمؤسسة 

  ٥٣ ٥٠٠,٠٠  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أوغندا
  ١٣ ٨٣٧ ٠٥٩,٢٩  اجملموع  

  

                                                      

أعد قسم املالية وامليزانية التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذه القائمة وينبغي أال ُتعترب وثيقة   ∗
 .مالية رمسية من وثائق األمم املتحدة
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ــام     -ثالثاً  ــات لع ــة النفق    ٢٠٠٨حال
  ∗)٢٠٠٨ديسمرب /انون األول كحىت(

  بدوالرات الواليات املتحدة  لعمليات امليدانية والتعاون التقينشعبة ا
    مستشارو حقوق اإلنسان  - ١

نفِّذها مستشارو املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف األفرقـة                األنشطة اليت ُي
  القطرية التابعة لألمم املتحدة  

  

  ٦٣٠ ٦١٥  االحتاد الروسي
  ٧٤٠ ٧٨١  جورجيا
  ٢٣١ ٠٧٢  باكستان

  ١١٣ ٤٣٣  سري النكا
  ١٤١ ٢١٦  الصومال

  ٣٥٧ ٣٣٧  كينيا
  ٣٩٩ ٨٢٦  إكوادور

  ١٤٧ ٣٣٥  غيانا
  ١٢٥ ٩٣٠  نيكاراغوا

  ٤٠٦ ١٠٢  غينيا
  ١١٤ ٦٥٣  إندونيسيا

  ٣ ٤٠٨ ٣٠٠  اجملموع الفرعي
    عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم  - ٢

نفِّذها وحدات حقوق اإلنسان التابعة لبعثات السالم األنشطة اليت        ُت
  ٧٥٧ ٢٩٤  أفغانستان

  ١٣٠ ٥١٥  كوت ديفوار
  ٧٥ ٨٦٤  إثيوبيا/إريتريا
  ٣١٧ ٩٤٧  هاييت
  ٥٤ ٣٣٦  ليبرييا

  ٣٦٤ ٣٧٤  سرياليون
  ٩١١ ٤٩٣  السودان
  ٤٠٧ ١٤٧   ليشيت- تيمور 

  ٣ ٠١٨ ٩٧٠  اجملموع الفرعي
    بعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنساناملكاتب القطرية التا  - ٣

نفِّذها        للمفوضية السامية حلقوق اإلنساناملكاتب امليدانية األنشطة اليت ُت
  ٣٦٣ ٠٨٢  أوغندا
  ١ ١٨٢ ٢٨٩  توغو

  ١ ٧٦٤ ٩٤٨  فلسطني
  ١ ١٠٣ ٧٢٤  بوليفيا

  ١ ٥٧٢ ٠٦٧  املكسيك
  ٨٢١ ٣٢٩  مقاطعة كوسوفو

  ٦ ٨٠٧ ٤٣٩  اجملموع الفرعي
  ١٣ ٢٣٤ ٧٠٩  ) يف املائة من جملس السالم واألمن١٣مبا يف ذلك نسبة  (٢٠٠٨فقات عام جمموع ن

_ _ _ _ _  
                                                      

بغي أال ُتعترب وثيقة أعد قسم املالية وامليزانية التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذه القائمة وين  ∗
 .مالية رمسية من وثائق األمم املتحدة


