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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية 
  حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان    

  *تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
ويلخـص التقريـر    . ١٠/٦يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان           

الردود الواردة استجابة لطلب للحصول على معلومات وّجه إىل الدول األعضاء والدول             
 .مبن فيهم املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية        ة واملراقبني اآلخرين،  املراقب

األردن وأوكرانيا والبحرين وبوركينافاسو واجلزائر وصربيا والعراق        وقد وردت ردود من   
وموناكو، وكذلك من الكرسي الرسويل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمـل            

 األردن واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر         يف ين حلقوق اإلنسان  الدولية واملركز الوط  
مركز البحوث املتعلقة حبقـوق وواجبـات اإلنـسان         مها  نظمتني غري حكوميتني    ومن م 

  .والتحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة
  

  
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  مقدمة

، إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية       ١٠/٦طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        
حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            
بشأن طرق ووسائل تعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار آليات األمم املتحـدة حلقـوق               
اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وكذلك بشأن العقبات والتحديات القائمـة يف            

 عن املقترحات املمكن تقدميها بغية التغلب عليها، وذلك وفق ما سلّمت به             هذا الصدد فضالً  
، وأن تقدم تقريراً    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة يف ديباجة قرارها      

   .٢٠١٠بشأن ما تتوصل إليه من استنتاجات إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 

، أرسل أمني اجمللس مذكرة شفوية إىل الدول        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ويف   
األعضاء والدول املراقبة واملراقبني اآلخرين، مبن فيهم املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات           
غري احلكومية، طالبا موافاته مبا لديها من آراء ومعلومات على النحو املطلـوب يف القـرار                

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٧ن، حىت   وتلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسا    . ١٠/٦
الردود امللخصة أدناه من حكومات كل من األردن وأوكرانيا والبحـرين وبوركينافاسـو             
واجلزائر وصربيا والعراق وموناكو، وكذلك من الكرسي الرسويل ومنظمة األمـم املتحـدة         

واللجنة الوطنيـة    األردن    يف للطفولة ومنظمة العمل الدولية واملركز الوطين حلقوق اإلنسان       
مركز البحوث املتعلقـة حبقـوق      مها  منظمتني غري حكوميتني    ومن  حلقوق اإلنسان يف قطر     

  .*وواجبات اإلنسان والتحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة

  الردود املقدمة من الدول األعضاء    

  اجلزائر    

  ]الفرنسية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠[

 ٣ئر حتديثا للمعلومات املقدمـة سـلفا يف ردهـا املـؤرخ             قدمت حكومة اجلزا   
وفيما يتعلق بالتصديق على     .A/HRC/10/26/Add.1يرد يف الوثيقة    الذي  ،  ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 ١٢املعاهدات الدولية، صدقت اجلزائر على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف      
 بـرز إلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان،     وفيما يتعلق بالتعاون مع اهليئات ا     . ٢٠٠٩مايو  /أيار

تعاون اجلزائر مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من زيارة املفوض السامي،             
 حيث أجرى حوارا بناء مـع       ٢٠٠٩سبتمرب  /السيد أنطونيو غوترييس، إىل اجلزائر يف أيلول      

__________ 

  . الكامل للردود من األمانةعلى النصاحلصول ميكن   *  
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 ميدان حقوق اإلنـسان،     ومن حيث احلضور الفاعل يف     .مسؤولني جزائريني رفيعي املستوى   
 ٦سطنبول يف الفترة من     ايف  ذي نظم   شاركت اجلزائر يف املنتدى الثاين لتحالف احلضارات ال       

ديربان املعقود يف جنيف يف الفترة من        استعراض نتائج     ويف مؤمتر  ،٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨إىل  
   .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠

  البحرين    

 ]العربية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب /لثاين تشرين ا١٦[

علـى  تم إال بتبادل اخلربات     يحقوق اإلنسان ال    تعزيز  ذكرت حكومة البحرين أن      
 مع جملس حقوق اإلنسان واملفوضـية       تعاونتولذلك، ذكرت البحرين أهنا      .الدويلالصعيد  

   .السامية حلقوق اإلنسان وعدة أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة

إلقليمي الدويل للتجارب املقارنة يف املراجعة الدوريـة        واستضافت البحرين املؤمتر ا    
 "االجتار بالبشر على مفترق الطـرق     " ومؤمترا بشأن    ،٢٠٠٨نوفمرب  /الشاملة يف تشرين الثاين   

 البحرين األول حلوار احلضارات يف كـانون        احتضنت منتدى كما  . ٢٠٠٩مارس  /يف آذار 
الشرق بلدان  والسفراء من   اخلرباء    شخصية من  ٣٠٠، مبشاركة أكثر من     ٢٠٠٨يناير  /الثاين

   .األوسط والبلدان اآلسيوية واألوروبية

  .ن مكافحة االجتار باألشخاصأوذكرت البحرين أهنا أصدرت مؤخرا قانونا بش 

يف وأضافت البحرين أن التعاون مع منظمات اجملتمع املدين مشل إشراك هذه األخرية              
ىل ذلـك،   إضافة إ و .الستعراض الدوري الشامل  اللجنة املشرفة على تنفيذ توصيات ا     أعمال  
العمل حلقات  مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عددا من        بالتعاون  حكومة البحرين،   نظمت  

والدورات التدريبية هبدف تعريف دور اجلهات احلكومية واجملتمع املدين بأمهية محاية حقوق            
 الـيت   حلقـات العمـل   و .شاملاإلنسان، وذلك بناء على توصيات االستعراض الدوري ال       

  : هي ُنظمت

مبادئ باريس وأفضل املمارسات اخلاصة بإنـشاء املؤسـسات         حول  عمل  حلقة   •
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤ إىل ٢٢رة من ، يف الفت حلقوق اإلنسانالوطنية

 ١تدرييب يف القانون الدويل والدستوري وحقوق اإلنسان، يف الفترة من           الربنامج  ال •
 ٢٠٠٩يونيه /راني حز٧مارس إىل /آذار

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧-٦، تعذيبعمل حول تعريف مفهوم الحلقة  •

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٤-١٣ الصحة وحقوق اإلنسان، حولعمل حلقة  •

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤-٣ ،عمل حول إدارة السجونحلقة  •
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 ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٧-٢٦ حقوق اإلنسان والتعليم، حولعمل حلقة  •

 ملكي  أمربحرين أن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان قد أُنشئت ب        وأخريا، ذكرت ال   
   .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١يوم 

   بوركينافاسو    

  ]الفرنسية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[

أكدت حكومة بوركينافاسو من جديد جاهزيتها الدائمة للتعامل مع املؤسـسات            
ز حقوق اإلنسان ومحايتها واستعدادها للتعامل مع خمتلـف         واألجهزة واآلليات الدولية لتعزي   

جراء زيـارة قطريـة     ا إل  مل ترد أبدا طلب    اويف هذا السياق، ذكرت بوركينافاسو أهن      .اهليئات
كما أكدت بوركينافاسو من جديـد       .وتبقى على استعداد للنظر يف أية طلبات يف املستقبل        

ن مأكدت  كما   .الدولية املعنية حبقوق اإلنسان   استعدادها للمشاركة واالخنراط يف املنتديات      
 علـى   ،جديد استعدادها لتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هـي طـرف فيهـا             

   .الوطين الصعيد

وذكرت بوركينافاسو أن اخنراطها يف التعاون الدويل يدل عليـه أيـضا اعترافهـا                
النظر يف  ة  صالحيمتتعها ب  ذلك   باختصاص مجيع هيئات املعاهدات اليت هي طرف فيها، مبا يف         

أهنـا  أضـافت   و .قدميها للتقارير الدورية  عند االقتضاء، كما يدل عليه ت     البالغات الفردية،   
تعاونت وستواصل التعاون مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجملس حقوق            

   .اإلنسان الذي هي عضو فيه

التعاون واحلوار مـع    زيز  لرامية إىل تع  وقدمت بوركينافاسو معلومات عن جهودها ا      
الدول وغريها من اجلهات الفاعلة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ضمن إطار آليات األمـم               

   :املتحدة، وذلك يف اجملاالت التالية

املشاركة يف االجتماعات الدولية اليت تنظمها آليات حقوق اإلنسان،         ما يتعلق ب  في •
لس حقوق اإلنسان وغريه من آليـات األمـم         مثل املشاركة الفعالة يف دورات جم     

منابر مالئمة ملناقشة قضايا حقـوق      توفر  وأضافت أن هذه االجتماعات      .املتحدة
اإلنسان اهلامة وتبادل املمارسات اجليدة وتذكري الدول باحترام التزاماهتا الدولية يف           

ركة وقالت أيضا إنه يلزم وضع استراجتيات تتـيح املـشا          .ميدان حقوق اإلنسان  
ويتعلـق   .الفعالة للدول، وخباصة أقل البلدان منوا، يف اجتماعات خمتلف األجهزة         

 يف دورات الفريـق العامـل املعـين         تها، على وجه اخلصوص، مبشارك     األمر هذا
باالستعراض الدوري الشامل اليت يشكل احلوار التفاعلي خالهلا فرصـة لتبـادل            

وأشـارت   . حقوق اإلنسان ومحايتها   املعلومات واملمارسات اجليدة يف جمال تعزيز     
بوركينافاسو إىل أن أحد األهداف األساسية لالستعراض الدوري الشامل هو بناء           
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، أثنـاء اعتمـاد      بصورة منهجية  لواقترحت أن تسجَّ   .القدرات واملساعدة التقنية  
 حلقوق اإلنسان نتيجة لذلك     ةالتقارير، طلبات املساعدة وأن توجه املفوضية السامي      

  .لتقدمي تربعاتنداء 

 ميكـن   هتقدمي التقارير الدورية، أشارت حكومة بوركينافاسو إىل أن        يتعلق ب  وفيما •
حتقيق تعزيز التعاون واحلوار الدويل عن طريق تعزيز أدوات رصد تنفيذ الـصكوك           

ـ               ات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق تقدمي تقـارير دوريـة إىل هيئ
تيح فرصا للحوار بني آليـات      ين عرض هذه التقارير     وذكرت أ  .املعاهدات املعنية 

الرصد والدول املعنية، هبدف ضمان اإلعمال الفعلي للحقوق املنصوص عليهـا يف            
ساعد يف تعزيـز عامليـة      يوذكرت أيضا أن تقدمي التقارير الدورية        .هذه الصكوك 

لك، ونتيجة لـذ   .مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتداخلها       
يتعني على املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مساعدة كافية للدول يف إعـداد     

ساعدة الدول األفريقية اليت تواجه صعوبة يف عـدم كفايـة           ملو .التقارير وتقدميها 
ينبغي آلليات األمم املتحدة واآلليات األفريقية مواءمة املبادئ التوجيهيـة           املوارد،

   .واالتفاق عليها لتقدمي التقارير الدورية

تطوير األطر اإلقليمية للمناقشة والتنسيق، اعتربت بوركينافاسو أنـه         ما يتعلق ب  وفي •
من اهلام تيسري إقامة قنوات إقليمية للمناقشة والتفاهم فيما بني خمتلف اجملموعـات            

وستتيح هذه القنـوات     .اإلقليمية بشأن مسألة حقوق اإلنسان وتشجيعها ودعمها      
تبادل اآلراء واخلربات بشأن املسائل اهلامة املتعلقة حبقوق         ة األوضاع للدول املتشاهب 

اإلنسان، مبا فيها تلك املدرجة على جدول أعمال آليات األمم املتحـدة حلقـوق      
وميكن هلذه األطر أن تتيح للدول وضع استراتيجيات مـشتركة حلـل             .اإلنسان

ورة تعزيز التعـاون    وشددت على ضر   .املشاكل املشتركة يف جمال حقوق اإلنسان     
بني منظومة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات اإلقليميـة حلقـوق            

املؤسسات اإلقليمية، ويف الوقت نفـسه      هذه  اإلنسان، وكذلك التعاون فيما بني      
كررت تأكيد استعدادها لتعزيز تعاوهنا مع الدول األخرى واملنظمـات الدوليـة            

   . آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنساناخلدواملنظمات غري احلكومية 

  العراق    

  ]بالعربية: األصل[ 
  ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧[ 

قدمت احلكومة العراقية معلومات عن حالة التصديق على املعاهدات يف جمال            
اعتربت أن حرص البالد على تنفيذ أحكام الصكوك الدولية حلقوق إذ  :حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بالتعـاون     . حد ذاته امتثاال اللتزاماته مبوجب املعاهدات      اإلنسان يعد يف  
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 هالدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، اعتربت احلكومة أنه واجب من واجبات الدول وأن            
واعترب العراق أن التعاون  .جيب القيام به دومنا قيد أو شرط من أجل حل مشاكل العامل

تقليل ظاهرة الفقر يف العامل، خصوصا يف البلدان        الدويل الفعال من شأنه أن يؤدي إىل        
النامية، وأن من شأن تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدان أن يقلص الفجوات يف هذا 

وذكر العراق أيضا أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مسؤولية تقع على عاتق             .اجملال
 توفري فرص إلقامة شراكات دولية      اجملتمع الدويل بأكمله وأنه ينبغي حتقيقها من خالل       

   .وتبادل اخلربات يف كافة امليادين

وأشار  .وقدم العراق أيضا رأيه بشأن التعاون الدويل يف جمال مكافحة العنصرية 
أول استراتيجية عاملية     متثل ٢٠٠٩ و ٢٠٠١إىل أن مؤمترات ديربان اليت انعقدت عام        

ن خالهلا معا من أجـل القـضاء علـى          ملناهضة العنصرية، وأنه ميكن للدول العمل م      
   .العنصرية والتمييز العنصري

وفيما يتعلق بالعقبات اليت تواجه التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان،             
 .زالت ختضع ملنطق القـوة      العراق أن العالقات الدولية يف جوانب معينة منها ما         اعترب

الدويل هو القضاء على إمكانيـة      ومن مث، فإن أحد التحديات اليت سيواجهها التعاون         
وذكر أنه  . حدوث ضغوط من دولة معينة أو جمموعة من الدول اليت هلا مواقع مهيمنة            

ن من الوصول إىل حالة من املساواة يستطيع        تمكّالكثري من الوقت حىت يُ    هناك  ما يزال   
 لقضايا فيها التضامن الدويل حتقيق أهدافه، ولن يكون هذا إال من خالل إعطاء األولوية

   .حقوق اإلنسان

  األردن    

  ]بالعربية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١[

األردن عضو  ف :قدمت احلكومة األردنية معلومات عن حالة التصديق على املعاهدات         
 علـى   ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤؛ ووقع يف    ٢٠٠١يف شبكة األمن اإلنساين منذ عام       

 وصدق على عدد   ؛٢٠٠٢مايو  / أيار ١ اليت دخلت حيز النفاذ يف       اتفاقية الشراكة األوروبية  
   .اقيات حقوق اإلنسانمن اتف

 ٤٠٠ ٠٠٠ مليون الجئ فلـسطيين و     ١,٩وأشار األردن أيضا إىل استقباله حوايل        
الجئ عراقي وجهوده لتوفري أسباب احلياة الكرمية هلم بالرغم من حمدوديـة إمكانياتـه يف               

  .اجملال هذا

لق باملشاركة يف املنتديات الدولية واإلقليمية، قدم األردن معلومات عـن           وفيما يتع  
، وذكـر   حمفل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ        عضويته الدائمة يف    

كما  .أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن استضاف االجتماع الرابع عشر يف عمان            
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ة مـن اخلـرباء     ، اجتماعا يف عمان جملموع    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠استضاف األردن، يف    
ندية هبدف إجناز صيغة هنائية لقواعد األمم املتحدة الدنيا املقترحة ملعاملـة            العرب مببادرة تايل  
   .٢٠١٠نوفمرب / اجتماع دويل سيعقد يف تايلند يف تشرين الثاينليت ستقر يفالسجينات، وا

مبا أن الدين اإلسالمي دين الدولة والركيزة  :وأشار األردن أيضا إىل بعض التحديات   
تعـاليم  واألساسية للعادات احمللية، فإن أي تناقض بني أي اتفاقية لتعزيز حقـوق اإلنـسان       

ويف هذا الصدد، ذكر أن      .الشريعة اإلسالمية من شأنه اإلضرار بالقبول االجتماعي لالتفاقية       
ة اإلسالم، حيث تـضمن وجـود       صاحب اجلاللة ملك األردن أوضح يف بيان مفصل حقيق        

حلول إسالمية للقضايا الرئيسية مثل حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، وحرية األديان، واجلهاد        
املقبول شرعا، واملواطنة الصاحلة للمـسلمني يف البلـدان غـري اإلسـالمية، واحلكومـة               

   .الدميقراطية العادلة

  موناكو   

  ]الفرنسية: األصل[
  ]٢٠٠٩رب نوفم/ تشرين الثاين١٦[

ها بشأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان        آراءقدمت حكومة موناكو     
   .يف إطار أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

لكـل  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٢٣ من املادة    ١وتنص الفقرة    
حلماية ومواتية، ويف ا   عمله، ويف شروط عمل عادلة       حرية اختيار يف  شخص احلق يف العمل، و    

  موناكو وكالة موناكو للتعاون الـيت حـددت        قدمت ويف هذا الصدد،     ."من البطالة 
 :، يف ثالثة جماالت رئيسية هـي "دعم االقتصاد اجلزئي "أنشطتها، ضمن جمال عملياهتا     

موناكو مزيـدا مـن     وقدمت   .الصغرى، والتنمية الزراعية، والتمويالت الصغرى     املشاريع
الصغرى، تلقى عدة آالف من النساء يف شاريع يف جمال امل :يف اجملاالت التاليةاملعلومات 

يف جمال التنميـة    واملغرب وبوركينافاسو ومايل دعما ألنشطتهن يف اإلنتاج الزراعي؛         
 شخص يف املغرب وتونس على دخل إضايف يف إطار برنـامج            ٢ ٠٠٠الريفية، حصل   
لتنميـة  ل شخص من برنـامج      ٢٥ ٠٠٠ تفاد، ويف النيجر، اس   "الواحة"إعادة التأهيل   

 ٢٠٠٨يف جمال التمويالت الصغرى، أنشأت وكالة موناكو للتعاون عـام           والريفية؛  
برناجما لدعم التمويالت الصغرى لفائدة مؤسسات التمويالت الـصغرى األفريقيـة           
الصغرية واملتوسطة احلجم، وذلك هبدف تقدمي املساعدة التقنية ملؤسسات التمـويالت           

 .غرى ذات األثر االجتماعي الكبري وتيسري حصول الفقراء على اخلدمات املاليـة           الص
 ٢٠٠ل وأشارت موناكو أيضا إىل تأييدها لتسهيل االندماج االجتماعي واالقتـصادي    

اإليـدز يف بوركينافاسـو، وإتاحـة اجملـال         /مصاب بفريوس نقص املناعة البـشرية     
م يف القطاع املهين، وتقـدمي دعـم         حدثا من دورات تدريبية وإدماجه     ٥٠  الستفادة
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اقتصادي يف كينيا مكن من تطوير أنشطة تدخل ضمن االقتصاد اجلزئي من أجل إجياد              
و برنامج أطلق بالتعاون مع برنامج ـ، وه"Web Cités"وأشارت إىل أن  .ةـفرص جتاري

 امرأة يف احلصول على قروض صـغرى يف         ٥ ٠٠٠ساعد  قد  األمم املتحدة اإلمنائي،    
   .جر ومدغشقر وموريتانيا واملغربالني

لكـل  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٢٥ من املادة    ١وتنص الفقرة    
شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية لـه وألسـرته،               
ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكـذلك اخلـدمات االجتماعيـة             

شددت موناكو على أن وكالة موناكو للتعاون قد جعلـت  ، ويف هذا الصدد  ."لالزمةا
عنه يف املقام األول استعدادها للتعاون مع       عرب  ما  مكافحة الفقر إحدى أولوياهتا، وهو      

ليشيت والـسنغال ومـايل      -  بوركينافاسو وبوروندي وتيمور  أقل البلدان منوا، ومنها     
موناكو معلومات تفصيلية عن هذا     وقدمت   . والنيجر قيانيا وموزامب ومدغشقر وموريت 

 بلـدا   ٢٣ مـشروع يف     ١٠٠، جرى التخطيط ألكثر مـن       ٢٠٠٩يف عام    :التعاون
 يف املائة من املعونة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منوا عن طريق            ٧٠وخصص أكثر من    

شكل مثانيتها مفتاح  موناكو إىل أن األهداف اإلمنائية لأللفية تتوأشار .التعاون الثنائي
 علمـا بـأن الـصحة       - جماالت عمـل   سياستها للتعاون اإلمنائي، وهي تشمل أربعة     

ووفقا لتلك السياسة، مولت وكالة موناكو للتعاون        .هاوالقطاعات االجتماعية هي أمه   
 شخص املرافق الصحية األساسية، مثل سيارات       ٨٧٠ ٠٠٠ل  بنية حتتية توفر     أقامتو

وأشارت موناكو، من بني براجمها للدعم، إىل تلك اليت حتظى  .دةاإلسعاف وأقسام الوال
 طفل إىل برامج مكافحة اجلوع؛ والقيام، بتعاون مع ١٥٠ ٠٠٠وصول  :باهتمام خاص

 طفل ضد شلل األطفـال يف كـل عـام؛       ١٠٠ ٠٠٠منظمة الصحة العاملية، بتطعيم     
ء مركـز وطـين   وبرنامج لتخليص مجيع سكان مدغشقر من املالريا عن طريق إنـشا  

للعالج؛ وإنشاء ثالثة مراكز عالج يف مدغشقر ومايل والنيجر ملكافحة فقـر الـدم               
 ٥٠٠املنجلي، وهو أكثر األمراض الوراثية انتشارا يف العامل، حيث يوجد أكثر مـن              

   .مليون شخص حامل للمرض

لكـل  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٢٦ من املادة    ١وتنص الفقرة    
شخص احلق يف التعلم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية علـى األقـل                

حول الكيفية اليت    وقدمت معلومات ذات صلة    ."باجملان، وأن يكون التعليم األويل إلزامياً     
التعلـيم النظـامي،     :سامهت هبا وكالة موناكو للتعاون يف ثالثة أشكال من التعلـيم          

، متثلت أساليب   يففي التعليم النظام   . وحمو األمية، والتعليم املهين    عليم غري النظامي  توال
، بىن الربنامج ثـالث     ٢٠٠٢منذ عام    :لتعاون أساسا يف بناء املدارس    موناكو ل وكالة  

تسعة (وجهزها يف املغرب، وثالث مدارس ابتدائية )  فصال دراسيا١٢(مدارس ابتدائية 
 طفل من تعليم ابتدائي ١ ٠٠٠، تيجة لذلكاستفاد، ن: يف بوركينافاسو) فصول دراسية

يف حمافظة أوبريتينغوا يف بوركينافاسو، أصبحت إمكانية احلـصول         و .ذي نوعية جيدة  



A/HRC/13/19 

9 GE.10-10003 

ويف بوركينافاسو أيضا، متول وكالة      .على التعليم االبتدائي متاحة جلميع سكان املنطقة      
 . طالب وطالبة  ٢٠٠  أولية تبلغ  موناكو للتعاون بناء وجتهيز كلية لديها قدرة استيعاب       

يف جنوب أفريقيا، قـدمت   Western Capeيب الغربية ويف اجلزء احملروم من مقاطعة ك
وكالة موناكو للتعاون الدعم لبناء وجتديد مثاين منشآت للتعليم قبل املدرسي لفائدة ما      

وحمو األمية، كـان لوكالـة      نظامي  وفيما يتعلق بالتعليم غري ال     . طفل ٧٠٠يقرب من   
لتعاون مشروع مشترك يف جمال مكافحة الفقر، ولدعم األنشطة املدرة للدخل موناكو ل

 املـستفيدين   والوصول إىل برامج التمويالت الصغرى، وهو ما ساعد على حتسني إملام          
 متويل برنـامج حملـو      ٢٠٠٦على سبيل املثال، جيري منذ عام       و . بالقراءة والكتابة  منه

 ظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة       مع من التعاون  األمية يف صفوف النساء ب    
 ، أطلق مشروع يف ست٢٠٠٨ قرى فقرية يف النيجر؛ ويف عام      ١٠لفائدة  ) اليونسكو(

يف املغرب ملكافحة ظاهرة التسرب املدرسي قبل إهناء املدرسة االبتدائية، وهو ما مناطق 
؛ واستفاد أكثـر مـن     ميكن أن يساعد أيضا يف حتسني إملام األمهات بالقراءة والكتابة         

يف لبنان ومايل ومدغشقر واملغرب     ) حسية أو بدنية أو عقلية    ( طفل ذي إعاقة     ١ ٠٠٠
يف النظام املدرسي؛ ويف جنوب أفريقيا،      إعادة إدماجهم   من تعليم متخصص أتاح هلم      

 حدٍث من ١ ٠٠٠  لفائدة أكثر من٢٠٠٧أُطلق مشروع يدمج الرياضة يف التعليم عام 
ويف جمال التعليم املهين، نفذت أربعة برامج يف مدغـشقر           . كيب تاون  منطقة فقرية يف  

واملغرب ملساعدة عدة مئات من املراهقني الذين يعيشون يف الشوارع أو الذين هلم إعاقة 
 من العيب كرة ٥٠هين؛ ويف مايل، استفاد املتدريب البدنية أو عقلية على االستفادة من 

 شابا  ٤٠جيمع بني الدراسة والرياضية وجرى تدريب       الرباعم من برنامج    من فئة   القدم  
ومساعدهتم على إنشاء أعمال جتارية خاصة هبم؛ ويف لبنان، استفاد حـوايل سـتون              
حمتجزا، يف إطار برنامج للدفاع عن حقوق احملتجزين القصر، من تعليم مهين من شأنه              

   .أن يتيح هلم اختاذ وجهة مهنية

  صربيا  

   ]         اإلنكليزية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٦ ٢ [

صربيا طرف   :قدمت احلكومة الصربية معلومات عن حالة تصديقها على املعاهدات         
معاهدات دولية أساسية حلقوق اإلنسان، وامتثاال لتلك املعاهـدات قـدمت           سبعة  يف  

إىل وفيما يتعلق بإجراءات تقدمي البالغـات        .عاهداتاملتقارير عن التنفيذ إىل هيئات      
 املعاهدات، قبلت صربيا اختصاص كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة            هيئات

مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية بالقضاء علـى            
التمييز ضد املرأة بالنظر يف شكاوى األفراد الذين يدعون أهنم ضحايا انتهاك احلقـوق      

وذكرت صربيا أهنا خضعت لعملية االسـتعراض        .لصلةاليت تكفلها املعاهدات ذات ا    
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، وأهنـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٥الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان يف       
  .وجهت دعوة مفتوحة جلميع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة املواضيعية

وفيما يتعلق بتعاوهنا اإلقليمي يف جمال حقوق اإلنسان، أشارت صربيا إىل أهنا             
فقد صدقت علـى االتفاقيـة       . اتفاقية من اتفاقيات جملس أوروبا     ٣٣صدقت على   قد  

ـ  األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          عـشر  ةوالربوتوكوالت الثالث
 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لصربيا ٢٠٠٣ديسمرب /امللحقة هبا يف كانون األول

ربوتوكول الرابع عشر هلـذه االتفاقيـة يف        وصدقت على ال  . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٤يف  
وأبدت صربيا حتفظات على االتفاقية فيما يتعلـق باالحتجـاز          . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 من قانون اإلجراءات    ١٤٢ من املادة    ١اإللزامي، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        
اريـة يف صـربيا     ، وفيما يتعلق باألحكام املتعلقة بشفافية املنازعات اإلد        لديها اجلنائية

وذكرت أن التحفظ على االحتجاز اإللزامي مل        .وبعض أحكام القانون املتعلق باجلنح    
كما صدقت على االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة             .يعد ساريا 

، وامليثاق األورويب بشأن اللغات احملليـة أو لغـات          ٢٠٠٤الالإنسانية أو املهينة عام     
  .واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القوميةاألقليات 

 املعروضة على احملكمـة      اخلاصة هبا  وقدمت صربيا البيانات ذات الصلة عن القضايا       
حكم واحد عـام    ( حكما   ٣٢وذكرت أن احملكمة أصدرت      .األوروبية حلقوق اإلنسان  

 أحكام يف النـصف     ٨، و ٢٠٠٨ أحكام عام    ٩، و ٢٠٠٧ حكما عام    ١٤، و ٢٠٠٦
ـ فيما يتعلق   و . قرارا وتدخلت يف أربع حاالت     ٣٤، و )٢٠٠٩ل من عام    األو صربيا، ب
 مـن   ٦ من املادة    ١الفقرة  (ن أن انتهاك احلق يف احملاكمة يف غضون مهلة معقولة           تبيَّ

هو أكثر االنتـهاكات    ) االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      
وقبلت صربيا، بصفتها طرفـا يف       . حلقوق اإلنسان  عرض على احملكمة األوروبية   يت ت ال

، توصـيات   االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة         
اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة والتزمت هبـا             

 ا، وأدرجته والوفاء هباحملتجزين يف صربيامعايري معاملة اوضع بوصفها مبادئ توجيهية ل
 وفد اللجنة   قاموقد   .يف اخلطط القصرية والطويلة األجل للسلطات املختصة يف الدولة        

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ١٩زيارته الرمسية الثانية لصربيا يف الفترة من ب

قوم يالفيا السابقة وذكرت صربيا أن تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوس 
على أساس قانوهنا بشأن التعاون مع احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن            
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة 

   .١٩٩١منذ عام 

 .التنميةت صربيا معلومات عن تعاوهنا على الصعيد الدويل يف جمال           مكما قد  
خر، إعالن األلفية يف مؤمتر     ا آ دبل ١٨٩اعتمدت صربيا بتوافق اآلراء، إىل جانب       قد  و
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بدأت العمل علـى    قد  و. ٢٠٠٠سبتمرب  /قمة األلفية الذي عقد يف نيويورك يف أيلول       
 ،وحددت املنطلقات. ٢٠٠٢صياغة استراتيجية احلد من الفقر يف صربيا يف أواخر عام 

ية، ومنهجية إعداد االسـتراتيجية وتنفيـذها يف منطلقـات          والتوجهات االستراتيج 
 .استراتيجية احلد من الفقر اليت كان قد وافق عليها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

وتعد استراتيجية احلد من الفقر جزءا ال يتجزأ من اإلطار احلكومي للدعم والتعـاون              
 الرامية إىل حتقيق     األمم املتحدة  طةاإلمنائي الدوليني وتتضمن يف الوقت نفسه خطة أنش       

األهداف اإلمنائية الوطنية   "مدت ورقة   ، اعتُ ٢٠٠٧ويف عام    .اإلمنائية لأللفية  هدافاأل
ددت لكل هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية مثانيـة         وُح ."لأللفية يف مجهورية صربيا   

ء البلـدان   ووقع رؤسـاء وزرا    .٢٠١٥مهام وطنية يتعني حتقيقها حبلول عام       /أهداف
 يف  ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢ يف   ٢٠١٥- ٢٠٠٥املشاركة إعالن عقد إدماج الروما      

   .٢٠١٥- ٢٠٠٥صوفيا وأطلقت مبادرة تنفيذ عقد إدماج الروما 

وعلى الصعيد الوطين، اعتمدت صربيا االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة          
نميـة املـستدامة، أُطلقـت      وكاستجابة مباشرة ملؤمتر القمة العاملي للت     . ٢٠٠٨عام  

وبـدأت االسـتراتيجية يف      .االستراتيجية بناء على اقتراح من سفري السويد يف صربيا        
 نائب رئيس الوزراء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ديوان بتعاون بني ٢٠٠٥متوز /هيولي

   .والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل

وأخريا، قدمت صربيا معلومات ذات صلة عن تعاوهنا على الصعيدين الدويل             
وذكـرت أن أولويـات      .حقوق األقليات وواإلقليمي يف ميدان محاية حقوق اإلنسان       

التعاون مع املنظمات    :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الدويل هي ما يلي         
الفعلية نسان وحقوق األقليات، واملشاركة الدولية واإلقليمية يف جماالت محاية حقوق اإل

يف برامج التعاون الدويل يف جماالت حقوق األقليات، واملساواة بني اجلنسني، ومحايـة             
األهـداف  مبوجـب   الطفل، وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون، والوفاء بااللتزامات        
التعاون مع هيئـات  و اإلمنائية لأللفية، ودعم أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،     

معاهدات األمم املتحدة يف رصد تنفيذ املعاهدات الدولية ويف جمال إصالح تلك اهليئات 
على السواء، والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة من خالل إبقاء الـدعوة             

لمكلفني بالواليات املواضيعية، ودعم اعتماد الربوتوكول االختياري امللحـق   لمفتوحة  
   .عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبال
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  أوكرانيا   

   ]       الروسية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ [

قدمت حكومة أوكرانيا معلومات عن مسامهتها يف التعاون الدويل يف ميدان حقوق             
وقـدمت   . اإلنساناإلنسان عن طريق التعاون بنشاط مع خمتلف آليات األمم املتحدة حلقوق         

معلومات عن حالة تصديقها على املعاهدات وجهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب             
 تقاريرها الدورية هبذا الـشأن   فيذها على املستوى الوطين وتقدمي    هذه املعاهدات من خالل تن    

خاهبـا  وأوكرانيا عضو يف جملس حقوق اإلنسان واعتربت إعادة انت         .إىل كل جلنة على حدة    
ثانية اعترافا من جانب اجملتمع الدويل مبشاركة أوكرانيا الناجحة يف ميدان           فترة   ل ٢٠٠٨عام  

، قدمت أوكرانيا تقريرها إىل الفريـق       ٢٠٠٨ويف عام    .حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل    
ستند إىل حوار   قد ا العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان، و         

وعلى الصعيد اإلقليمي، أوكرانيـا      .بني الدول لتحقيق أعلى معايري حقوق اإلنسان      فيما  بناء  
 اآلليـات  بفعاليـة يف  تعضو يف جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وشـارك    

وهي طرف يف الصكوك اإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان،           .يف إطار هاتني املنظمتني    اإلقليمية
  .ة األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةسيما االتفاقي وال

وذكرت أوكرانيا أهنا شاركت يف عدد من احملافل الدولية واإلقليمية، وكـذلك يف              
وتـويل   .منظمات غـري حكوميـة   ومناسبات نظمتها على الصعيد الثنائي   مناسبات نظمت 

نصرية والتمييـز العنـصري وكـره       أوكرانيا أمهية خاصة للوفاء باملعايري الدولية املتعلقة بالع       
 ،، قدمت تقريرها إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب  .األجانب

 أوكرانيـا   توقد حـدد  . ٢٠١٠أبريل  /وهي تعمل يف التقرير املقبل املقرر تقدميه يف نيسان        
 الـدويل مـن     أولويات عملها املتعلق حبماية األقليات وسامهت، يف هذا الصدد، يف التعاون          

 أوكرانيا هذه االتفاقات عـن طريـق        تونفذ .خالل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف     
جلان ثنائية مشتركة العضوية أنشأهتا على املستوى احلكومي كل من أوكرانيا والدول اليت هبا              

 النـازحون   ٢٠٠١ والروس، وحىت عـام      نيونالسلوفاك واهلنغاريون والروما  (طوائف إثنية   
هذه اللجان اليت تبني مسامهة أوكرانيا يف تنفيذ التزاماهتا فيما يتعلق حبقوق األقليات              و ).ملاناأل

توفري االحتياجات القومية والثقافية واللغوية ملواطنيها الـذين        ، مكنتها من    القومية ألوكرانيا 
   .يعيشون يف اخلارج

 بإنـشاء   ئهـا لس وزرا جمقيام  وفيما يتعلق مبكافحة العنصرية، أشارت أوكرانيا إىل         
األجانب والتعصب العنصري وتكليفه    مبسألة كره   العامل املشترك بني الوزارات املعين      الفريق  

وقد وضع هذا الفريـق      . للوقاية وصياغة مقترح لتحسني التشريعات     ةمج منظِّ مبهمة وضع هنُ  
كـان  و ٢٠٠٩-٢٠٠٨العامل خطة تتضمن تدابري ملكافحة العنصرية وكره األجانب للفترة  

وتشمل هذه اخلطة تطوير التعاون الثنـائي مـع املنظمـات الدوليـة             .  على تنفيذها  اكفاع
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ووكاالت إنفاذ القانون يف بلدان أخرى من أجل تبادل املعلومـات واخلـربات، وجيـري               
ويف إطار مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع         . هبذا الشأن  ملنتدىتحضري  ال

 أوكرانيا على تنفيذ برنـامج لتـدريب مـوظفي          ت، عكف  يف أوربا  تعاونملنظمة األمن وال  
بالعنصرية وكـره  ذات الصلة قضايا يف جمال الوكاالت إنفاذ القانون واالدعاء العام واحملاكم      

تعهدت أوكرانيا بأن تضمن احلقوق السياسية واالقتصادية       ،  وأخريا .األجانب والتمييز اإلثين  
يع املواطنني واجملموعات القومية وعدميي اجلنسية على أراضيها على         واالجتماعية والثقافية جلم  

   .قدم املساواة

  الرد الوارد من الكرسي الرسويل    

  الكرسي الرسويل  

   ]         اإلنكليزية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣ [

قدم الكرسي الرسويل آراءه بشأن العقبات والتحديات اليت تواجه تعزيـز التعـاون              
 واحلوار داخل آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبـشأن املقترحـات املمكنـة              الدويل
واقتبس تعليقات على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أدىل هبا البابا بولس الـسادس    .لتذليلها

العقبات والتحديات اليت تواجه حتقيق     تناول  كما توسع يف     .والبابا بنديكتوس السادس عشر   
 "نـص "شارة إىل العقبات والتحديات، ذكَّر الكرسي الرسويل بـاهلوة بـني            وباإل .اإلعالن

 حقوق اإلنسان، مستشهدا بالواقع املؤمل لالنتهاكات واحلروب والعنف بكل ضروبه     "روح"و
علـى  واإلبادة اجلماعية والترحيل اجلماعي وانتشار أشكال جديدة غري مسبوقة من العبودية            

البشر واجلنود األطفال واستغالل العمـال واالجتـار غـري          بار   االجت نطاق عاملي تقريباً، مثل   
الفقـر  تفـشي  املشروع يف املخدرات والدعارة؛ وكذلك التفاوت يف توزيع خريات العامل و         

وذكـر والكرسـي     .واسعة النطاق للحق يف احلرية الدينيـة      النتهاكات  االواجلوع والظلم و  
ة أبدا اليت تدل على االنقـسام األعمـق         الرسويل أن مثل هذا االنقسام من األعراض احلاضر       

   . اإلنسان نفسهداخلاملوجود 

ولتذليل هذه العقبات والتحديات، أورد الكرسي الرسويل عددا من العناصـر ذات             
فذكر أن الكرامة اإلنسانية هي حجر الزاوية يف فهم حقوق اإلنسان ومحايتها، وعلى             . الصلة

كما ناقش .  أيضانسان بصفة فردية فقط وإمنا ككلهذا النحو ال ينبغي الدفاع عن حقوق اإل
الطبيعة االجتماعية لإلنسان ومفهوم اخلري العام، وهو جمموع الظروف االجتماعية اليت تسمح            

وشرح الكرسـي   . رسيتحقيق ذواهتم بصورة أمت وأ    لللناس، جمموعات أو أفراد على السواء،       
لتعددية االجتماعية، إذ يدعو لتضمن نظرية  الذي ي تفريع السلطة الرسويل املفهوم الكاثوليكي ل   

. إىل إقامة جمتمع مدين ال يعتمد كليا على الدولة أو يستمد منها أفعالـه الرمسيـة وسـلطته          
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وأعرب الكرسي الرسويل عن رأي مفاده أن التفاوت االقتصادي واالجتماعي املفرط بـني             
 وعنملساواة والكرامة اإلنسانية، ودافع عن العدالة االجتماعية وا  ،أمر خمزي األفراد والشعوب   

وذكر الكرسي الرسويل أن التضامن والرتعة اإلنسانية اليت تعـد          . السلم االجتماعي والدويل  
 أنه جيـب  وأشار أيضا إىل. مراعاهتماتعني تجزءا ال يتجزأ من شخص اإلنسان مبدآن هامان     

  . على جملس حقوق اإلنسان تعزيز التكامل بني احلقوق والواجبات
األمم املتحدة  آليات   وروح   شكلوخلص الكرسي الرسويل إىل أن جتسري اهلوة بني          

 األفراد، وكذا احلكومات واجلهـات  دَّحلقوق اإلنسان عملية مستمرة، وهو ما يتطلب أن جيِ     
وأخـريا،   .طلوبم إلبقاء الشخص البشري حمور التركيز امل      ائدبشكل  الفاعلة غري احلكومية،    

يف إعالن األسس املـسيحية   :أكيد التزام الكنيسة باجتاه ذي مسارين    كرر الكرسي الرسويل ت   
وحرصا على مزيد من الفعاليـة، هـذا         .حلقوق اإلنسان، ويف إدانة انتهاكات هذه احلقوق      

االلتزام مفتوح أمام التعاون املسكوين، واحلوار مع األديان األخـرى، واالتـصاالت مـع              
   .على الصعيدين الوطين والدويلاملنظمات األخرى، حكومية وغري حكومية، 

  الردود الواردة من وكاالت ومؤسسات األمم املتحدة    

  )اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة  
   ]         اإلنكليزية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      ديسمرب  /            كانون األول ٧ [

 باتفاقية حقـوق الطفـل      انبدايةً أن مهمتها وواليتها تسترشد     ذكرت اليونيسيف  
وقدمت اليونيسيف معلومات عن عالقة      .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     واتفاقية القضاء   

العمل القوية اليت تربطها بلجنة حقوق الطفل وأمانتها وفريق املنظمات غري احلكومية املعـين              
بشكل روتيين، على   سامهت  أن مكاتب اليونيسيف القطرية     أضافت  و .باتفاقية حقوق الطفل  

عملية االسـتعراض   يف   من اتفاقية حقوق الطفل،      ٤٥يف املادة   النحو املنصوص عليه صراحة     
لدول األطراف يف تنفيذها لالتفاقيـة      إىل ا املساعدة التقنية   كما قدمت   للجنة،  االيت تقوم هبا    

واصلت العمل مع برنامج األمـم  كذلك إهنا اليونيسيف  قالت  و .وتقدميها التقارير إىل اللجنة   
املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مـن     املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم     

تقاريرها بـشكل مـشترك إىل دورات       على تقدمي   أجل تشجيع أفرقة األمم املتحدة القطرية       
طريقـة  الفريق العامل ملا قبل دورات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ومواءمة              

وذكرت اليونيسيف أهنا عقـدت      . وحتسينها  إىل اللجنة  لتقارير ل تقدمي منظومة األمم املتحدة   
عدة اجتماعات ملعاجلة القضايا ذات االهتمام املشترك يف إطار اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية             
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بشأن مواضيع مثل أساليب عملـهما ووضـع               

، ولدراسة سبل تنسيق العمل من أجل مؤشرات اجتماعية ملموسة بشأن حقوق الطفل واملرأة    
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 مبادرة الـروابط بـني      ٢٠٠٦ويف هذا الصدد، أطلقت اليونيسيف عام        .الترويج لالتفاقيتني 
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي مبادرة تسعى              

ه التقاطع بني حقـوق املـرأة       إىل تعزيز تنفيذ كلتا املعاهدتني وإىل استثارة فهم أفضل ألوج         
ويف  .وحقوق الطفل وتشجيع الشراكات والتحالفات بني دعاة احلقوق الواردة يف االتفاقيتني          

سياق هذه املبادرة، عقدت اليونيسيف، بشراكة مع مراكز ويليسلي للمرأة، مؤمترا إقليميـا             
 يف  ٢٠٠٧ديسمرب  /آسيويا بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان للمرأة والطفل يف كانون األول          

ونتيجة هلذا املؤمتر، سيعقد أول اجتماع للفريق العامل املشترك التفاقيـة حقـوق              .بانكوك
، بدعم من اليونيسيف    ٢٠١٠اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام           و الطفل

 مـع برنامج تعلم مـشترك     وأشارت اليونيسيف أيضا إىل      .وصندوق األمم املتحدة للسكان   
اتفاقية القضاء على    و صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن الروابط بني اتفاقية حقوق الطفل         

، وكتيب للـدعوة مـن   ٢٠١٠مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ينتظر االنتهاء من وضعه عام  
أجل التأثري على العمل اجلاري على الصعيد الوطين من املقرر أن تطلقه جلنة وضع املـرأة يف                 

   .٢٠١٠ مارس/آذار

وقدمت اليونيسيف أيضا معلومات عن مسامهاهتا يف هيئات معاهـدات أخـرى،             
أبرزها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما قدمت معلومات وتوصـيات إىل            

ذكـرت  و .الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنـسان          
عاونت مع عدد من واليات اإلجراءات اخلاصة على الصعيد العـاملي            أهنا ت   أيضا اليونيسيف

، شاركت اليونيسيف يف اجتماع     ٢٠٠٩حزيران  /هويف يوني  .وفيما يتعلق بالزيارات القطرية   
بيع األطفال  مبسألة  املعين  املقرر اخلاص   (لثالثة مقررين خاصني هلم واليات تركز على الطفل         

االجتـار  مبـسألة   املعين  املقرر اخلاص   يف املواد اإلباحية، و   وبغاء األطفال واستغالل األطفال     
املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبـا يف       املقرر اخلاص   باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، و    

 . عن خطة عمل حتدد أدوارا جلميع الـشركاء         االجتماع ، وقد أسفر  )ذلك أسباهبا وعواقبها  
اءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان واملمـثلني        وأخريا، اختتمت اليونيسيف بتشجيع اإلجر    

اخلاصني لألمني العام الذين هلم واليات تركز على الطفل على مواصلة هذه املبادرة من أجل               
  .تعزيز اتباع هنج شامل ومنسق يف عملهم وبتقدمي املساعدة التقنية هلذه العملية حسب احلاجة

 منظمة العمل الدولية    

  ]         اإلنكليزية   :    األصل [

   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٦ ٢ [

قدمت منظمة العمل الدولية، يف ردها، معلومات عن تعاوهنا يف ميـدان حقـوق               
واعتربت منظمة العمل الدولية أن هذا التعاون أساسي         .اإلنسان داخل منظومة األمم املتحدة    

ـ  ة اخلاصة هب  واليالجدا وأنه تعبري عن جانب من جوانب         الـة  رمـي إىل تعزيـز العد   يت ت ا ال
 أهنا اخنرطت مؤخرا،     العمل الدولية  وذكرت منظمة  .االجتماعية والعمل الكرمي ومعايري العمل    
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يف مكان  على النحو الواجب    العدالة االجتماعية واحلقوق    جتسيد  على حنو خاص، يف كفالة      
 إىل  تيف األنشطة اليت تضطلع هبا وحدة سيادة القانون يف األمم املتحـدة، وأشـار             والعمل  
وذكرت املنظمة أيضا أهنا     .www.unrol.orgت متاحة يف موقعها اجلديد على اإلنترنت        معلوما

قلقة بشأن حقوق اإلنسان بدءا من احلقوق األساسية يف تكوين اجلمعيات وعـدم التمييـز               
العمل واملوارد  والتحرر من السخرة وعمل األطفال، وذلك من خالل وضع وتنفيذ سياسات            
ـ            العدالـة  دقائق  البشرية وغريها من السياسات الوطنية املواتية حلقوق اإلنسان، وانتـهاء ب

 .وظروف العمل املواتية

والحظت منظمة العمل الدولية أن النظام املعياري يتعلق من جهة بقبـول الـدول               
ومن جهة أخـرى    األعضاء ملعايري العمل ومشاركتها يف عمليات اإلشراف لضمان تنفيذها،          

 وضع السياسات   بشأنباحلوار االجتماعي بني احلكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال         
وذكرت أن هذا النظام املعياري يتيح اتباع هنج إمنائي          .االجتماعية وسياسات العمل وتنفيذها   

قائم على احلقوق ميكن فيه للمنظمة تقدمي مساعدة عملية داخل إطار األمم املتحـدة ومـن               
  .مواصلة إعمال احلقوق يف مكان العملمن أجل خالل برامج وطنية للعمل الكرمي 

يف وضع هنج ملنظومة األمم املتحـدة       نشيط  وقدمت املنظمة معلومات عن دورها ال      
إزاء التنمية ويف التعزيز العملي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، مثال من خالل مـشاركتها          

 يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق واجمللـس االقتـصادي           يف جملس الرؤساء التنفيذيني   
امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل يف سياق األزمـة         وتعزيز  يف اعتماد   دورها  واالجتماعي، و 

 ترحب بتكثيف التعاون فيمـا يتعلـق        اوذكرت منظمة العمل الدولية أهن     .االقتصادية احلالية 
  .املسائل هبذه

  من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانالردود الواردة    

  األردنيف املركز الوطين حلقوق اإلنسان    

  ]         اإلنكليزية   :    األصل [

  ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٨ [

 األردن عن تقديره للجهود اليت يبذهلا جملس         يف أعرب املركز الوطين حلقوق اإلنسان     
وأشاد املركز   . اإلنسان ومحايتها  حقوق اإلنسان لتعزيز التعاون الدويل يف جمال تعزيز حقوق        

  .بادرة اجمللس لتنفيذ هذا القرارمب و٧/٣بقرار اجمللس 

وسلط املركز الضوء على التحديات الرئيسية يف هذا اجملـال والوسـائل املقترحـة           
أو هيئة أخرى من هيئـات األمـم        /واقترح أن ينظر جملس حقوق اإلنسان و       .للتغلب عليها 

يف تغطية تكاليف املشاركني من البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل،         املتحدة حلقوق اإلنسان    
كما اعترب املركز أنه من األساسي تلقي دعوات حلـضور    .مبا يف ذلك نفقات السفر واإلقامة     
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نبغي، من  يوذكر أنه    . األقل من موعدها لترتيب أمر تأشريات السفر        على املناسبات قبل شهر  
تحديد االحتياجات املتبادلة على الصعد دون اإلقليمي       لتقييم  إجراء  ،  أجل تفادي االزدواجية  

واإلقليمي والدويل، مبا يشمل املبادرات القائمة واملمارسات اجليدة والتحديات والفـرص يف            
وذكر كذلك أنه لكي يكون احلوار هادفا،  .جمال تعزيز احلوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان

ماعات بعض املعرفة مبوضوع االجتماع، واقترح توزيع       ينبغي أن تكون للمشاركني يف االجت     
مواد للقراءة قبل االجتماعات، مبا يف ذلك االتفاقات أو القـرارات الدوليـة ذات الـصلة                

وذكر املركز أنه من اهلام تـشجيع ودعـم االجتماعـات دون       .ةوالوصالت واملوارد املفيد  
   .لالحتياجاتاإلقليمية واإلقليمية استنادا إىل نتائج تقييم شامل 

ن أوأخريا، قدم املركز معلومات موجزة عن مبادرة احلوار العـريب األورويب بـش             
   . املركز واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان٢٠٠٦عام اليت أطلقها حقوق اإلنسان 

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر    

   ]       العربية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦ [

ة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر أن تعزيز التعاون الدويل ميكن أن يتم             ذكرت اللجن  
أوال على مستوى احلقوق املدنية والسياسية؛ وثانيـا علـى مـستوى        : مستويات ةعلى ثالث 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وثالثا أن على التعاون الدويل أن يقوم على مبادئ             
وفيما يتصل باحلقوق املدنية والسياسية، اعتربت اللجنـة أن          .وضوعيةالالانتقائية واحلياد وامل  

بني  التعاون يف جمال احلقوق املدنية والسياسية ميكن أن يتحقق عن طريق إدماج مبدأ الشراكة             
الفضاء احلكومي وبني احلكومي وغري احلكومي يف تبادل املعلومات واخلربات وبتقدمي الدعم            

 .رباء واملختصني تسهيالت يف الدخول وختفيض نفقـات الـسفر   املادي والبشري، ومنح اخل   
واقترحت اللجنة أيضا قيام الدول بتدريس التسامح واحلوار بني احلضارات وحماربة التمييـز             
العنصري وكره األجانب، ضمن املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية؛ وعمل املنظمات غري           

جملس إقليمي خليجـي    إنشاء  واقترحت أيضا    . ذلك احلكومية واملؤسسات الوطنية على نشر    
حلقوق اإلنسان يعمل على تعاون دول اخلليج يف ميدان حقوق اإلنسان على أسـس مـن                

وذكرت أن من شأن هذه املؤسسة أن تفتح جماالً خـصباً لتبـادل              .الشفافية والثقة املتبادلة  
   .األفكار وابتداع طرق جديدة يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اقترحت اللجنة أن تـدعم            
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدول، كل حسب مقدراهتا املادية، بغية تشجيعها علـى             

وعلـى الـصعيد     .حتمل مسؤوليتها يف إعالء مبادئ كرامة البشر واملساواة بينهم وإنصافهم         
نة الدعم املادي الذي تقدمه دولة قطر للتعليم يف آسيا من خالل مؤسسة    العاملي، أوردت اللج  

واقترحت اللجنة أيـضا أن      . على أنه مثال جيد على التعاون الدويل       "أيادي اخلري حنو آسيا   "
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تقوم الدول بزيادة عدد املؤسسات االقتصادية اليت تتجه حنو الشرائح املهمـشة يف اجملتمـع؛           
تفاقية منع ارهتان الشعوب باحلظر، اليت هتدف إىل منع إعاقة تطور           والعمل على تبين مسودة ا    

  .ومنو الشعوب بسبب فرض العقوبات االقتصادية

واقترحت اللجنة، متاشيا مع بياهنا بشأن ضرورة قيام التعاون الدويل علـى مبـادئ             
ريق إعـادة   أوال، عن ط   .الالانتقائية واحلياد واملوضوعية، إعادة هيكلة منظومة األمم املتحدة       

ملنح اجلمعية   ٢،  ١  ببنديها رقمي  ١٠٩النظر يف نصوص ميثاق األمم املتحدة يف ضوء املادة          
العامة مزيدا من الصالحيات املتعلقة حبفظ األمن والسلم الدوليني وبالتوازي مع الصالحيات            

ال جتنباً  املمنوحة جمللس األمن يف هذا الشأن مع وضع الضوابط الالزمة للتنسيق والتعاون الفع            
وثانيا، اقترحت اللجنة إعادة النظر يف تشكيل العـضوية مبجلـس            .تضارب االختصاصات ل

 اقترحت اللجنة إعادة النظر يف استعمال حق الفيتـو املقـرر            ،وثالثا .األمن بتوسيع عضويته  
للدول اخلمس الكربى دائمة العضوية، وال سيما فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة مبيدان حقوق             

نسان، إذ أن ممارسة السياسات االنتقائية والالموضوعية فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، اإل
قد تؤدي إىل نشأة األفكار املتعلقة باألعمال العدائية واالنتقامية واليت قد تقود إىل اإلرهـاب         

   .الذي يشكل خطراً على مصاحل اجملتمع الدويل بأسره

عاون فيما بني الدول والتعاون على صعيد اآلليات      وقدمت اللجنة أيضا آراء بشأن الت      
ما خيص األول، اقترحت استبعاد الـدول الـيت تنتـهج سياسـات االنتقائيـة             يفف .الدولية

والالموضوعية وغري احليادية بشأن قضايا حقوق اإلنسان من إطـار العالقـات والتعـاون              
مع الدول اليت تلتزم يف التعامل      االقتصادي، ودعم وتنمية الشراكة يف ميدان العالقات الدولية         

مع قضايا حقوق اإلنسان باحليادية واملوضوعية، والتنسيق والتعاون بني السلطات واألجهزة           
الرمسية املعنية حبقوق اإلنسان، ودعم وتأمني قدرات األمم املتحدة لتوفري القـدرات املاليـة              

يتعلق بالصنف الثـاين، اقترحـت      وفيما  . الالزمة لرباجمها وأنشطتها املتعلقة حبقوق اإلنسان     
اللجنة تعزيز وتنمية قدرات اآلليات التعاهدية وغري التعاهدية ودعم وتفعيل أطـر التعـاون              
الفعال والشراكة مع املنظمات غري احلكومية يف كافة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وعلى             

 حتسني وتنمية التنـسيق     ويف هذا الصدد، اقترحت أيضا     .حنو خاص يف جمال تبادل املعلومات     
الفعال بني مجيع آليات منظومة األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتوفري كافـة              
سبل احلماية الالزمة لوكاالت األمم املتحدة وموظفيها، وتوفري املزيـد مـن الـضمانات              

  .للمحققني الدوليني لضمان نزاهة وحيادية وموضوعية التحقيقات
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  دة من املنظمات غري احلكوميةالردود الوار    

  مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان    

   ]        الفرنسية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠ [

 بلـدان، يف    ١٠اقترح مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان وممثلوه يف           
ذ املعايري الدوليـة حلقـوق      رده، أن تنشئ اجلمعية العامة جلنة خمصصة يعهد إليها بوالية تنفي          

من وقت التوقيع على املعاهـدات إىل       (اإلنسان، من أجل تقييم آليات تنفيذ القواعد القائمة         
 املركـز   كـرر و .، واقتراح وسائل وطرق معاجلة أوجه القصور      )مواءمة التشريعات الوطنية  

جنة املخصـصة    يف الدورة الثانية لل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧تأكيد هذا االقتراح يف     
  . من جدول األعمال٣املعنية بوضع املعايري التكميلية أثناء مناقشة البند 

   التحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة    

   ]         اإلنكليزية   :    األصل [
   ]    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠ [

قدم التحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة مسامهة باسم منتدى التحـالف            
الذي إلعاقة املعين باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و       الدويل لألشخاص ذوي ا   

تتمثل مهمته يف تعزيز التنفيذ الفعال والكامل التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
 وقد أدىل بتعليق مفاده أن تلـك االتفاقيـة         .يف مجيع أحناء العامل وضمان االمتثال هلا      

مادة حمددة بـشأن    ،   حلقوق اإلنسان  ، باعتبارها أوىل معاهدات األمم املتحدة     تضمنت
، توازنا جيدا بني التزام كـل       كما يرى التحالف  ،  تماق أ )٣٢املادة  (التعاون الدويل   

 اعترافا بأن للتعاون الدويل دورا حيويا يف تـسريع          تدولة طرف جتاه مواطنيها وشكل    
 ٣٢أقامته املادة واعترب أن التوازن الذي  .التنفيذ الفعال للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية

   .على القضية العامة للتعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان من االتفاقية يسري

واعترب املنتدى أنه ميكن للتعاون الدويل وينبغي له أن يضطلع بدور أساسي يف              
وأعرب عن اعتقاده أن  .تعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

 مزيد من اجلهود لضمان أن يكون التعاون الدويل قائما على هنـج             مثة حاجة إىل بذل   
وأشار، كمثال على ذلك، إىل التعاون  .يشرك األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان

الدويل املضطلع به من أجل تعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية الذي يفتقر إىل أي تركيز              
 .كبرية من فقـراء العـامل   نسبة لذين يشكلونجوهري على األشخاص ذوي اإلعاقة ا 

 ينبغي للجهود ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية أن حتترم بشكل كامل            هواعترب أن 
 .اإلقـصاء والتمييـز  من حقوق اإلنسان لألشخاص املعوقني، وكذا الفئات اليت تعاين       
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 على عدم وينبغي إلطار األهداف اإلمنائية لأللفية أيضا أن يتبىن بشكل كامل هنجا يقوم
األخـرى  التمييز ويشجع اإلشراك الفاعل لألطراف املتضررة وعلى املبادئ األساسية          

وذكر أن األمم املتحدة اعترفت مبثل هذه العمليـة          .حقوق اإلنسان نهج القائم على    لل
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باعتمادهـا القـرار          فيما يتـصل ب   اليت تشمل اجلميع    

A/C.3/64/L.5/Rev.1   الذي هو القرار   الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة، و      خالل
دعا إىل تنفيذ إطار األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ومبا             

   .يتماشى واالتفاقية

واعترب املنتدى أنه إذا مل جير بذل جهود التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعـاون                
نية يف حاالت الطوارئ، وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان         ي واألعمال اإلنسا  ائمناإل

لن تتمكن ذات الصلة ومل جير رصدها بصورة منهجية من منظور حقوق اإلنسان، فإهنا 
حقوق الفئات األكثر عرضة للتمييز يف اجملتمع بل وقد         عزيز  تيف كثري من األحيان من      

بغي للتعاون الدويل زيـادة قـدرات       وأشار أيضا إىل أنه ين     .تدهورهازيادة  تؤدي إىل   
يـق  األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املعرضة بشدة خلطر اإلقصاء عن طر           

دعم إنشاء منظمات متثل هذه الفئات وإشراكها يف مجيـع اإلجـراءات ذات الـصلة       
   . من االتفاقية٣٢بالتعاون الدويل، وفقا للتوجيه الواضح الوارد يف املادة 

للعمل إىل جملس حقوق اإلنسان، أال وهـو أن         لموسا  ى مقترحا م  وقدم املنتد  
يطلب هذا األخري من جلنته االستشارية إصدار إعالن بشأن كيفية ضمان تعميم التعاون 
الدويل من أجل احترام النهج القائم على حقوق اإلنسان، وكذلك إعداد مقترحـات             

 .ويل يف ميدان حقوق اإلنسان    بشأن كيفية تسهيل تبادل اخلربات يف جمال التعاون الد        
وذكر أن بيان التفاهم املشترك لألمم املتحدة بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان             

، ٢٠٠٣يف التعاون والربجمة اإلمنائيني الذي اعتمده جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية عام            
حقـوق  واقترح أيضا أن يكفل جملس       .ميكن أن يشكل مصدر إهلام ملثل هذا اإلعالن       

 بتعزيـز  بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية      ٢٠١٠املؤمتر االستعراضي لعام    قيام  اإلنسان  
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلـك       فيما يتصل ب  النهج القائم على حقوق اإلنسان      

   .االهتمام حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

       
  


