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  مقدمة  -أوالً   
 تقريـراً   ، إىل جملس حقوق اإلنـسان     مثيقدم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان          -١

 فيه مناقشات جملس أمناء صندوق      تتجلى اإلنسان   سنوياً عن التعاون التقين يف ميدان حقوق      
وطلب اجمللس يف مقـرره     . األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان        

 إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنـشطتهما            ٢/١٠٢
وق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حق

 ويركِّز على عمل جملس أمنـاء       )١(وعليه، ُيقدَّم هذا التقرير كتحديث للتقرير السابق      . املعنية
  .٢٠١٠صندوق التربعات يف عام 

 بأنه ُيبقي علـى     ٢/١٠٢ املقرروسبق أن فسرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          -٢
 ُيقابلومل .  سنوية لتقدميها جولةنة حقوق اإلنسان سابقاً وحيدد      التقارير اليت كانت تقدمها جل    

وافقة ضمنية من الـدول     مب حظي  أنه هذا التفسري بأي اعتراض حىت اآلن، وبالتايل فقد اعُترب        
آخر استند هو   ياق تقرير   وإن كان يف س    ٢٠١٠عام  غري أن اعتراضاً رمسياً ُسجل      . األعضاء

 أعادت املفوضية السامية النظر     لذاو. لتقدمي التقارير السنوية   كأساس   ٢/١٠٢إىل املقرر   اً  أيض
 املذكور وخلصت إىل أن جملس حقوق اإلنسان كان يسعى من خالله إىل سد ثغرة               املقرريف  

تقنية بضمان متديد فترة تقدمي التقارير اليت كان من املقرر تقدميها إىل الدورة الثانية والستني               
 إىل الدورة املوضوعية التالية جمللس حقوق       مم واحد، حبيث تقد   للجنة حقوق اإلنسان ملدة عا    

علـى  اآلن  رمسـي   الاالعتراض   وتسجيل   لفترة االنتقالية املذكورة  إىل انتهاء ا  اً  ونظر. اإلنسان
ن رغب   السنوية لتقدمي التقارير، فإن على جملس حقوق اإلنسان، إ         راتتفسري السابق للدو  ال
  . هبذا الشأنقارير، أن يصدر قراراً أو مقرراً جديداً  استمرار والية تقدمي هذه التيف

جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف ميـدان          -ثانياً   
  حقوق اإلنسان

ة الـسامية حلقـوق     ي األمناء لتقدمي املشورة إىل املفوض     جملسعني األمني العام أعضاء     ُي  -٣
وأعـضاء  .  وترشـيدها  همج التعاون التقين وإجراءات   اإلنسان بشأن تبسيط أساليب عمل برنا     

 ؛)األرجنتني(، الرئيس؛ ومونيكا بنتو ) وآيرلنداكندا(وليام شاباس : جملس األمناء احلاليون هم
 .)سري النكـا  (وديبيكا اوداغاما   ؛  )موريتانيا( وفاطمة مبايي    ؛)جورجيا(وسوزار سوباري   

 /يف كـانون األول   بنتـو   والسيدة  وليام شاباس   وستنتهي فترة الوالية الثانية لكل من السيد        
 مـن   لوالية ثانية ابتـداءً وداغاماأ السيدةعضوية األمني العام   مدد، يف حني    ٢٠١١ديسمرب  

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
__________ 

)١( A/HRC/13/61. 
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 مراجعـة وقد تطور النهج الذي يتبعه جملس األمناء يف عمله يف األعوام األخرية من                -٤
ة السامية حلقوق اإلنسان بشأن توجيه      يداء املشورة إىل املفوض   إىل إس لفرادى املشاريع    ةمفصل

السياسة العامة، ووضع رؤية واستراتيجية شاملتني بشأن التعاون التقين على مستوى برنامج            
وحظي التوجه اجلديد لدور جملس األمناء بتقدير املفوضية السامية اليت استفادت أميـا         . أوسع

 خربة وحكمة، وخاصة بعد اإلصـالحات األخـرية الـيت       استفادة مبا يتمتع به أعضاؤه من     
أجريت داخل األمم املتحدة واملفوضية السامية، ومنها تعزيز املشاركة على املستوى القطري            

  .والتخطيط االستراتيجي
 أن يتـزامن  اً  وكان مقرر .  يف جنيف  العامويعقد جملس األمناء اجتماعاته مرتني يف         -٥

عقد املشاورات السنوية لرؤساء البعثـات امليدانيـة التابعـة          مع    نيالثالثالثانية و دورته  عقد  
وعقد جملس األمنـاء    . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢فرباير و / شباط ٢٢ للمفوضية يف الفترة ما بني    

 أثنـاء نظـر   و .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ إىل   ٤دورته الثالثة والثالثني يف الفترة من       
لتعاون الـتقين يف ميـدان حقـوق        لألمم املتحدة   ا برنامجتلف عناصر   هاتني الدورتني يف خم   

اإلقليمية بشأن تنفيذ   املواضيعية و  املستجدات صندوق التربعات، وتلقى      الذي يدعمه  اإلنسان
منتـصف  سـتعراض   يف سياق ا٢٠١١-٢٠١٠خطة اإلدارة االستراتيجية للمفوضية للفترة     

  .األداء، ونظام رصد ٢٠١٣-٢٠١٢العام، واإلطار االستراتيجي للفترة 
 يف حـوار    املـشاركة  اجمللس عن تقديره لفرصة      باسم  األمناء وأعرب رئيس جملس    -٦

مـر  علـى   تطور عمل املفوضية الـسامية تفاعلي مع املفوضة السامية، بعد أن تابع باهتمام   
عمـل  لتوجيهات  من    األمناء أعضاء جملس ا قدمه    مل تقديرها املفوضة السامية    وأبدت. السنني

واملـضي يف   م يف تقـدمي خـرباهت  همستمرارال وامتناهنا هلم للتعاون التقين    صندوق التربعات 
جملـس  ارتياحها لـشكل دورات      عن   عّبرتو.  املفوضية السامية يف امليدان    استعراض عمل 

والـدول  املفوضية  خمتلف أقسام   ات اإلعالمية والتفاعل مع     حاطتقدمي اإل  مبا يف ذلك     ،األمناء
عمـل  قيمـة ل ال فائقـة  على مواصلة تقدمي مشورة اخلرباء ناء األم شجع جملس مما ي األعضاء،  
   .يف جمال التعاون التقيناملفوضية 

على خطة اإلدارة االسـتراتيجية وجملـس       األمناء   جملس   ة السامي ة املفوض توأطلع  -٧
وشكر أعضاء  . يف سياق تعزيز احلوار والتنسيق والتعاون مع املفوضية السامية         حقوق اإلنسان 

الذي وقع يف   تحول  الإىل  وا  وأشارعلى تقدمي هذه املستجدات     املفوضة السامية   ء  األمناجملس  
،  أكـرب  أمهيـة اكتـسى    الذي   الساميةفوضية  املل حقوق اإلنسان على مر السنني ودور        جما

   .يف جمال حقوق اإلنسانامليداين تكامل للعمل املنهج ال وا علىوشدد

  الوضع املايل لصندوق التربعات  -ثالثاً   
 يف املفوضية الـسامية   العالقات اخلارجية   و  املاحنني  قسم املالية وامليزانية وقسم    عرض  -٨
 مـايل  يتمتع بوضعالذي  عن صندوق التربعات للتعاون التقين ستجداتاملجملس األمناء   لى  ع
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ثاين أكرب مـصدر لألمـوال    كان   أن صندوق التربعات     بارتياحوالحظ جملس األمناء    . جيد
يف فتـرة الـسنتني      تراجعاً وإن شهد  ،الصندوقوعلم أن   . ملفوضيةا يف ية امليزان اخلارجة عن 

كمـا أن   . على مر السنني  وبقوة أكرب    باطراد   امنومنذ ذلك احلني    انتعش  ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
وترد الوثائق املقدمة   . اًارتفاع الدخل مستقر  ظل  و إجيابيةكانت   ٢٠١٠عام   يف   مناط اإلنفاق أ

  .  التقرير كمرفقات هلذا األمناءإىل جملس
ن ّسحت أنه منذ إنشاء صندوق التربعات للتعاون التقين،          األمناء والحظ أعضاء جملس    -٩

باالعتماد على استراتيجية متويل مستشاري حقوق اإلنسان       وذلك   اً،كبرياً   حتسن الوضع املايل 
 ،عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للـسالم        واألمم املتحدة القطرية،    أفرقة   يف

نجاح والاملكاتب القائمة بذاهتا اليت توجد هبا عناصر معنية بالتعاون التقين،           /واملكاتب القطرية 
بأمهية التخطـيط واإلدارة     جملس األمناء    وأقّر. لصندوقلمسامهات اجلهات املاحنة    يف جذب   

 الطويل عملل ااألثر لصاحلقياس ب يسمحا مب، نياملاحنمن اً   اللذين لقيا ترحيب   النتائج علىالقائمة  
  . يف جمال حقوق اإلنساناألجل
ـ   ل  األمهية بالغ وأكد جملس األمناء أن صندوق التربعات مصدرٌ        -١٠ دعم املـايل   توفري ال

رغـم اسـتمرار األزمـة      و.  حقوق اإلنسان  يدانألنشطة التعاون التقين لألمم املتحدة يف م      
. ممستويات مـسامهاهت  لى  عاً  ن عموم ون اآلخر و الدول األعضاء واملسامه   أبقياالقتصادية،  

مجيـع التربعـات    على  وأعرب جملس األمناء عن امتنانه وشكره للدول األعضاء واملنظمات          
على أمهية احلصول على    اً  جمددوأكد  . لساجمل يف عمل    تها ثق عكسلصندوق، واليت ت  املقدمة ل 

لـصندوق،   مـن ا   ةستفيداملتلك البلدان   مبا يف ذلك    ،  املاحننياألموال من جمموعة واسعة من      
باعتبارها إشارة مهمة إىل الرغبـة يف       متواضعة  وإن كانت    ،مسامهاتعلى تقدمي   تشجيع  الو

  .لتعاون بني بلدان اجلنوبل الداعمة الدول النامية  الصندوق، ومن ذلك مسامهاتدعم

 خطـة اإلدارة االسـتراتيجية     : املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان       -رابعاً   
نظـام  ف العام، والتخطـيط، و    واستعراض منتص  ،٢٠١١-٢٠١٠
  األداء رصد
ـ لتنفيذ خطـة اإلدارة االسـتراتيجية       مبستجدات  اً  علمجملس األمناء   أُحيط    -١١  ةلمفوض
، ٢٠١٣-٢٠١٢  للفترة  وعملية التخطيط لإلطار االستراتيجي    ٢٠١١-٢٠١٠ ية للفترة السام

خطة خرب بأن   وأُ. هفيذوضع نظام رصد أداء املفوضية السامية وتن      التقدم احملرز يف    مبا يف ذلك    
الـيت  األهـداف   حتقيق  حنو  اً  للمضي قدم  ية السام ةاإلدارة االستراتيجية تشمل رؤية املفوض    

 اتحتسينجراء  إلحمدَّدة   توصيات   ُتصاغوس. ألولويات املواضيعية الست   وضع ا  عندُحددت  
  .العامالربع األخري من فريق اإلدارة العليا للمفوضية السامية يف  وتعرض على
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نظام  هوتنفيذوضع  كان من دواعي سرور جملس األمناء أن يالحظ التقدم احملرز يف            و  -١٢
 منـوذجي تباع هنج   اببلغ األعضاء   وأُ. تكنولوجيا املعلومات اجلديدة  القائم على    األداء   رصد

 إطـالق الربنـامج   امليدانية قبل البعثات الرئيسية للنظام يف عدد من العناصر مبوجبه  سُتجرَّب
 مؤشرات لقياس التقـدم     وضععن  اً  وتلقى جملس األمناء موجز   . نطاق املفوضية على   كاملال

ومت حتـديث   النتائج من خالل نظام قائم على األدلة لرصد األداء          /احملرز حنو حتقيق اإلجنازات   
رصد وضمان إمكانيـة    ال لتوحيد أساليب    بروتوكوالتوضع  يف  احملرز   تقدمال مستجداته عن 

عـن  تقـارير   تقدمي  متطلبات تقدمي التقارير، طلب فريق اإلدارة العليا        وفيما خيص   . املقارنة
  .عامني كل ة املتوقعاتاإلجنازتقارير عن وكل عام  النتائج
 دعـم الـدول     يفداء املفوضية السامية    ألالتقييم املقبل   باً  علمجملس األمناء   وأُحيط    -١٣
الربـع  يف تقييم ُيجرى  توقع أن   ومن امل . تابعة التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان      مل

التخطيط والرصد،  جمال  اجلاري يف   العمل  بة  وصعبوأقر جملس األمناء    . ٢٠١١األول من عام    
 أعضاء جملـس    بلغوأُ.  خمتلف آليات حقوق اإلنسان    ويف خدمة عية  يضايف مجيع اجملاالت املو   و

حتسني التنـسيق     عرب وسائل منها   عمليات التخطيط متكاملة ومبسطة   جعل   األمناء بضرورة 
  .  بني املقر وامليدانوالترابط

ملخصة  ختطيٍط وثيقة   هيأن خطة اإلدارة االستراتيجية     بعلماً   جملس األمناء    وأحيط  -١٤
 واملوارد الالزمة لضمان حتقيـق اإلجنـازات        والنتائج، ،ألنشطة ا تفاصيلوال تعرض    ةعامو

 عـرب  منهجياً هاصد تنفيذُير  اليتهذه املعلومات هي جزء من خطط العمل السنوية و. املتوقعة
 ارتياحكان من دواعي    و .املفوضية على نطاق    العامهناية  استعراض  ومنتصف العام   ستعراض  ا

 معظـم األنـشطة   تبّين أن   ،  ٢٠١٠جملس األمناء أن يالحظ أنه بعد استعراض منتصف عام          
جدات عـن   وتلقى كذلك مست  . رصدختضع لل تنفيذ  المعدالت  وأن   تسري يف املسار الصحيح   

  .  الناجتة عن االستجابات لألزمات العامليةاملفاجئةالتغريات 

القدرات  أنشطة بناء : التعاون التقين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان        -خامساً 
  واملؤسسات

أنـشطة بنـاء    صندوق التربعات للتعاون التقين أنشطة التعاون التقين لتعزيز         يدعم    -١٥
آسـيا  وأوروبـا   منطقـة    و ،ة الشرق األوسط ومشال أفريقيا    القدرات واملؤسسات يف منطق   

  .  من األنشطةكرباأل حتظى بالنصيبمنطقة األمريكتني، ومنطقة أفريقيا اليت والوسطى، 

  منطقة أفريقيا  -ألف   
مبا استجد من معلومات عن حالة البعثـات امليدانيـة يف           اً  علم جملس األمناء    أُحيط  -١٦

 االسـتراتيجيات،   فضالً عـن   ،حالة البلدان واملشاريع واألنشطة   لع على   واطّ. منطقة أفريقيا 
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 كما أحيط علمـاً    .والشركاء، وقيود امليزانية، واألولويات اإلقليمية يف سياق التعاون التقين        
 ، وهـاييت  ،عمل عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم يف كوت ديفـوار            ب

ضع مستشاري حقوق اإلنـسان يف املـؤمتر        بومال، و  والصو ، والسودان ، وسرياليون ،وليربيا
 ، والنيجـر  ، ومدغشقر ،وكينيا،  ، وغينيا )بوروندي( نطقة البحريات الكربى    املعين مب الدويل  

  . وضع املكاتب القطرية يف غينيا وتوغوعن ورواندا، و
ا حتديد القضاي يف  ساسي  األ املرشدوإن كانت    ،أن خطة اإلدارة االستراتيجية   وأُبلغ ب   -١٧

القضايا الناشـئة   على  التركيز  فإن هذه األخرية حباجة إىل        السامية، املفوضيةعليها  اليت تركز   
كما هـو   ميكن حتقيق أقصى قدر من التأثري،    ماوالتدخل حيث  هلااالستجابة  يف  توازن  إرساء  و

يف  إنشاء مكتب    إضافة إىل االنتخابات يف توغو،    سياق  يف مشاركتها اإلجيابية يف       مثالًاحلال  
قوق اإلنسان يف كينيا بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة والشركاء          حلمستشار  تعيني  غينيا و 
  . الوطنيني

اليت شكلت فيها   يف مجيع اجملاالت املواضيعية الستة       استمر العمل يف منطقة أفريقيا    و  -١٨
عـالن  مكافحة التمييز يف إطار إ    وال سيما ما خيص     ديات حقوق اإلنسان أولويات،     مجيع حت 
 احلقـوق االقتـصادية     وإعمال،  يالتمييز العرقي اإلقليمي والطبق   مسألة   معاجلة   عربديربان  

حتقيـق  من حيـث    بة، وال سيما    وصع يف غاية األمهية وال    واالجتماعية والثقافية، وهي مهمة   
التعاون الناجح مع الشركاء وأعـرب      باً  وأحاط جملس األمناء علم   . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ليات اإلقليمية ودون اإلقليميـة     اآليف تعزيز   ا   عمله ت واصل املفوضية السامية أن  ب رتياحهاعن  
 واجلماعـة  ، للجنوب األفريقي  ة اإلمنائي واجلماعة ، االحتاد األفريقي  من قبيل قوق اإلنسان   حل

  .  أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةغرب لدول ةاالقتصادي
ـ ومنتصف العام   ستعراض  بالتقدم احملرز يف ا   اً  علماألمناء   جملس   حيطوأُ  -١٩ التطورات ب

والوجـود  ،  حمدودية املوارد املالية والبشرية   رغم  حىت   يف أفريقيا    ة امليداني البعثاتاجلديدة يف   
معلومات عـن    جملس األمناء    وطلب. ناصر حقوق اإلنسان يف بعثات حفظ السالم      لع الكبري

 هنـج   باعتمادة االستراتيجية يف العمل امليداين وأعرب عن سروره         لتطبيق الفعلي خلطة اإلدار   ا
ـ  ت املفوضية الـسامية   وأقر. عند وضع هذه اخلطة    تصاعدي   اخلطـة  ضرورة أن تكـون   ب

 جنازاتوحتقيق اإل   املرجوين تأثريالنتائج و بلوغ ال ضمن  كيما ت  وتتطلع إىل املستقبل  استراتيجية  
  . املتوقعة
لجنـوب  لالعمل يف املكتـب اإلقليمـي       مستجدات  ء  جملس األمنا وُعرضت على     -٢٠

.  واالستعراض الدوري الشامل   ،عاهداتامل والعمل على تعزيز التواصل مع هيئات        ،األفريقي
 لتعاون مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف جمـاالت         إضافية ل  جهودلس على بذل    اجملوشجع  

 ، وموزامبيـق  ،مـن ليـسوتو   كل  الذي أبدته   الهتمام  لأعرب عن سروره    ة و دّدالتعاون احمل 
. هـا مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنـسان وتعزيز     ومبا أحرزته من تقدم يف إنشاء       وزمبابوي،  
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 تعلم لبلـدان    حمافلأن تكون   من شأهنا   فريقيا  أولوحظ أن مشاريع التعاون التقين يف جنوب        
  .  مستشار حلقوق اإلنسان يف مدغشقرتوظيفكما جيري . أخرى يف املنطقة

 احلكومة االحتادية االنتقالية    اعتمدته  الذي لتعاون التقين اإطار  تضّمن   ،يف الصومال و  -٢١
حقـوق  يف جمـال    تعزيز قدرات السلطات    : الرئيسية التالية جماالت التدخل    ٢٠٠٩يف عام   

 يف التصدي لظاهرة اإلفالت من      ةمهاساملالرصد واإلبالغ والدعوة، و   أنشطة   ودعماإلنسان،  
قوق حب وعي اجلمهور    إذكاءنسان، و قوق اإل متتثل حل من  أ قوات   تشكيلة يف   العقاب، واملسامه 

جملـس  وأُحـيط   . تحديات وقيود كبرية  ، ب لألسف،   تأثر بيد أن تنفيذ هذا اإلطار    . اإلنسان
املستقلة إلعداد  االحتادية  دمات استشارية للجنة    السامية من خ  املفوضية  مبا تقدمه   اً  علماألمناء  
 هاالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، وعمل     من أجل   الدعوة   من أنشطة    ما تقوم به   و ،الدستور

 حقوق اإلنسان يف عمل أفرقة األمم املتحدة القطرية، ودعمهـا لواليـة اخلـبري         تعميمعلى  
أن ختضع   من املقرر    هأناً  بلغ جملس األمناء أيض   وأُ. املستقل املعين حبقوق اإلنسان يف الصومال     

 مبـوارد ورحب بالنتائج اليت حتققت     ،  ٢٠١١ الشامل يف عام     الستعراض الدوري لالصومال  
يف لتـصدي    السامية علـى ا    شجع املفوضية ا  مب،   السائدة صعبةالظروف  رغم ال حمدودة  مالية  

  . القائم على نوع اجلنسالعنف للعنف اجلنسي وبراجمها 
 مـع    يعمـل  عنصر حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف الـسودان         ورغم أن     -٢٢
الرتاهة والشفافية، الحظ جملس األمناء      هبدف حتقيق    عملية االنتخابات إعداد  سسات على   مؤ
إعداد خطة بيف سياق عملية االستفتاء    هادفةمسامهة    السامية ملفوضيةاساهم  أن ت  من املهم    هأن

خطـة   هناككون تأن احتمال  بصرف النظر عنختلفة امل مجيع االحتماالت عمل للتدخل يف    
  . تكاملةاملبعثة الحقوق اإلنسان يف عنصر  لطوارئ
بالتعاون  ،نظمقد   الكربىوكان املستشار املعين حبقوق اإلنسان يف منطقة البحريات           -٢٣

نـشطة يف إطـار عمليـة       أمـشاريع و  بشأن وضع   حلقات عمل   ،  مع اجملتمع املدين  الوثيق  
خبـصوص  ملان  مشاورات مع أعضاء الرب   اً  أيض تقدُعو. رواندالاالستعراض الدوري الشامل    

لمستـشار  ل املمتـاز العمل  ب جملس األمناء    وأشاد. تهادورهم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي     
  . املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى لدىقوق اإلنسان مناصر حلكمحفز و

نشطة يف منطقـة    على عرضها املستفيض لأل    املفوضية السامية وشكر جملس األمناء      -٢٤
وأبرز . احملققةاإلجنازات  برحب   و  يف املناطق دون اإلقليمية    املطروحةالتحديات  ب رأقأفريقيا و 

تطوير آليات العدالة واملساءلة يف املنطقة، وشدد على دور التنسيق الـذي        هبدف  أمهية العمل   
 مبـا يـشمل     حقوق اإلنسان يف أفرقة األمم املتحدة القطرية       و مستشار يضطلع به ينبغي أن   

طوارئ  خططأن تضع املفوضية السامية     لس على ضرورة    اجمل وأكد. كوماتالعالقات مع احل  
حقـوق  يف جمـال    عملها   يف مسار  املستخلصةاخلربات والدروس    مستفيدة من استراتيجية  

  .تحديات الناشئة يف املنطقةالملواجهة اً اإلنسان يف عمليات السالم استعداد
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  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  -باء   
حقـوق  جمـال  س األمناء علماً بأحدث التطورات اليت شهدهتا املنطقة يف        حيط جمل أُ  -٢٥

وأنشطة التعاون التقين الـيت ميوهلـا صـندوق          البعثات امليدانية، ومشاريع  وحالة  اإلنسان،  
عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمـم       حالة  وأُطلع على   . املطروحةالتحديات  والتربعات،  

 حقوق اإلنسان يف بابوا     ي ليشيت وعلى حالة مستشار    -يمور  املتحدة للسالم يف أفغانستان وت    
  . غينيا اجلديدة وسري النكا

 ةاملؤسـس أُنشئت   إذ ،التطورات اإلجيابية يف بابوا غينيا اجلديدة     ببلغ جملس األمناء    وأُ  -٢٦
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو           قام   و  حلقوق اإلنسان  الوطنية

شركاء التنمية مثـل    بعض من أهم    مع   زيارة ناجحة بالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة      العقوبة  
 آسيا واحمليط   ومنتدى ،الوكالة األسترالية للتنمية الدولية   ولتنمية الدولية،   لالوكالة النيوزيلندية   

 االسـتعراض   يـشكل س ،وباإلضافة إىل ذلك  . نقوق اإلنسا الوطنية حل مؤسسات  لاهلادئ ل 
لتفاعل مع  ا أن   لمفوضية السامية ل وتبنييف منطقة احمليط اهلادئ     عملية مهمة    لشاملالدوري ا 

  . اتاملعاهداملقدمة مبوجب تقارير ال التصديقات وقلةرغم إىل حد ما  الدول كان سهالً
 حيـث   عن التحديات القائمة يف أفغانستان     حمدثة كما تلقى جملس األمناء معلومات      -٢٧

وضع األمين وتسبب ذلك يف مشاكل توظيف أدت إىل تأخر تنفيـذ            تفاقم الرتاع وتدهور ال   
. ولكن أنشطة رصد حقوق اإلنسان واإلبالغ والدعوة ظلت مستمرة        . أنشطة التعاون التقين  

 ليشيت فيما خيص إعمـال احلقـوق االقتـصادية          - بالوضع يف تيمور     علماًاجمللس  وأحيط  
 سري النكا بسبب ضعف التعـاون مـع         واالجتماعية والثقافية، وتباطؤ تنفيذ األنشطة يف     

الشركاء، واستمرار أنشطة التعاون التقين يف إندونيسيا بعد رحيل مستشار حقوق اإلنسان يف 
   .٢٠١٠يناير /كانون الثاين

ألدائهـا  وأعاد جملس األمناء تأكيد دعمه للبعثات امليدانية يف املنطقة وأعرب عن ارتياحه      -٢٨
احملـددة   من استراتيجيات التـدخل   اً  املفوضية السامية مزيد  ن تضع   ضرورة أ على  اً  شّدد م ،لفعالا

  .وممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمهية توطيد العالقات مع أفرقة األمم املتحدة القطرية

  منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا  -جيم   
 الـشرق    منطقـة   للمفوضية يف  ة امليداني البعثاتلس األمناء حملة عامة عن      جمل قُدمت  -٢٩

املنطقة،  املشاريع واألنشطة املمولة من صندوق التربعات يف      واطلع على   . األوسط ومشال أفريقيا  
  .  يف إطار التعاون التقين يف األراضي الفلسطينية احملتلة املنتهجةستراتيجياتالمبا يف ذلك ا

 طـري مكتـب ق  إنـشاء   اتفاق  على  حكومة موريتانيا   ووقعت املفوضة السامية و     -٣٠
املكتب القطري يف نواكشوط حبلـول      وسيقام  . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول يفللمفوضية السامية   

  . ٢٠١٠هناية عام 
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 حقوق اإلنسان اليت تواجه   تحديات  ال حجم تطلّب   ،يف األراضي الفلسطينية احملتلة   و  -٣١
ن األولويات   جملس األمناء أ   بلغوأُ.  البعثة امليدانية   جانب من ف من التكيّ  اً عالي قدراًوتعقدها  

يف الفرد  املساءلة، وحق    تتركز على األراضي الفلسطينية احملتلة      يف  السامية الرئيسية للمفوضية 
 الـسامية  قيادة املفوضـية باً كما أحيط علم.  والتمييز ،، وحرية التنقل  وأمنه الشخصي احلياة  

 عـن قـدرات     فريق العامل املعين مبجموعة احلماية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، فـضالً          لل
فيمـا  و. رصد، وذلك استجابة لطلبات جملس حقوق اإلنسان      املفوضية وأنشطتها يف جمال ال    

 أكـرب اً  اهتمام السامية   ملفوضيةإىل أن تويل ا   امللحة  جرى التأكيد على احلاجة      ،رصدخيص ال 
شطة بناء  خدمات التعاون التقين وأن     توفري تواصلوأُشري إىل أن البعثة امليدانية      . لقدس الشرقية ل

  .القدرات للسلطات الفلسطينية
 ،فريق األمم املتحدة القطري يف اليمن     إىل  قوق اإلنسان   حلمستشار  إيفاد  ومن املقرر     -٣٢
أنشطة املكتب اإلقليمـي    على   جملس األمناء    وأُطلع. هبذا الشأن جارية   املفاوضات ال تزال و

املكتب اإلقليمـي  خبصوص ضاء مع الدول األع  اجلارية  شاورات  واملللشرق األوسط يف لبنان     
 ة الـسامي ةزيارة املفوضا حققته  ارتياحه مل   جملس األمناء  وأبدى.  املزمع إنشاؤه  لشمال أفريقيا 

وأكد جملس األمناء   .  اليت تلت تلك الزيارة    متابعةلل و  من جناح   جملس التعاون اخلليجي   لبلدان
علـى  مساعدة  لاتيجية ل خطة طوارئ استر   السامية   املفوضيةضرورة أن تضع    على  من جديد   

التقـدم  باً  علم جملس األمناء    وأُحيط. حقوق اإلنسان يف املنطقة عند احلاجة      معاجلة شواغل 
 مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غـرب             الذي أحرزه 

  . آسيا واملنطقة العربية يف قطر
كافحة اإلفالت من العقاب واحلق يف      سألة م  مب  كذلك اهتمامهجملس األمناء   وأبدى    -٣٣

تكوين اجلمعيات يف املنطقة، ورحب باجلهود املبذولة يف املنطقـة رغـم            حق  حرية التعبري و  
من عقوبة اإلعدام يف املنطقة، و     عنشرع جملس األمناء يف مناقشة عامة       و.  القائمة التحديات

  . لغائهاالترويج إلحلقات عمل بغية احملتمل عقد 
حتديات حقـوق اإلنـسان يف العـراق،        مستجدات عامة عن    لس األمناء    جم وتلقى  -٣٤
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، والحظ أن التخطـيط           بأنشطة  اً  ط علم يوأح
يكتسيان أمهية بالغة يف     تهااستراتيجيات التدخل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي       وضع  و

  . كامل جبميع احلقوقالتمتع التسمح ب بيئة مستقرة هتيئة

  منطقة أوروبا وآسيا الوسطى  -دال   
التطورات األخرية اليت شهدهتا البعثات امليدانية يف منطقـة         على   جملس األمناء    اطّلع  -٣٥

القيود السياسية والبشرية واملاليـة     ومنها   - القائمة التحدياتوعلى  أوروبا وآسيا الوسطى    
  . ات يف املنطقة اليت تعرقل تنفيذ األولوي- واإلدارية
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 ، ومولدوفا ،مستشاري حقوق اإلنسان يف جورجيا    حبالة  علماً   جملس األمناء    وأحيط  -٣٦
لعمـل  علـى ا  جملس األمناء    واطلع. )٢(امليداين يف كوسوفو   وحالة الوجود  ،واالحتاد الروسي 
  يف كوسوفو بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتةبالتعاون معالتعديالت التشريعية   املنجز يف جمال    

تعزيز هبدف  ها يف تعيني أمني املظامل       ودور عمل مع مجعية كوسوفو   من خالل تنظيم حلقات     
  السامية املفوضيةوتعمل  . االمتثال ملبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       

 ،امع شركاء آخرين يف كوسوفو مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروب            اً  أيض
لعمل يف جمـال حقـوق      ل ةنسقاجلهة امل  بصفتها مسعتها    اكتسبت وبالتايل ،واالحتاد األورويب 

 املتكامـل يف   االحتـاد األورويب   برنـامج   أن إذ علم  اً جملس األمناء اهتمام   وأبدى. اإلنسان
  . قضايا حقوق اإلنسانتعميم  فرصة الساميةكوسوفو يتيح للمفوضية 

البلدان الـيت متـر مبرحلـة       بتواجه حتديات مرتبطة    اليت   جنوب القوقاز منطقة  يف  و  -٣٧
 من أجـل     حلقوق اإلنسان  أنشطة لتعزيز املؤسسات الوطنية    السامية    املفوضية نفذتانتقالية،  

وساهم كبري . حبماية حقوق اإلنساناملتعلقة زيادة القدرة احمللية على ترمجة االلتزامات الدولية 
إعـداد  بغية  احلكومة اجلورجية   أنشأهتا  العمل اليت   جمموعات  يف  مستشاري حقوق اإلنسان    

 رهـن قضايا املؤسسات اإلصالحية واإلفراج     ، مع التركيز على     القضاءصالح  إلاستراتيجية  
 زيادة  يف سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية،        كذلك، عرب  ساهمو. قضاء األحداث و املراقبة
مشروع ُوضع ونتيجة لذلك، . لتشهريعدم جترمي القذف وابضرورة  اجملتمع يف أذربيجان وعي

لتـصديق البلـدان علـى      الترويج    السامية واصلت املفوضية و.  بعدُ  الربملان هفيمل ينظر   قانون  
 ووافقت. اإلجراءات اخلاصة يف إطار   واليات  املكلفني ب  تعاملها مع معاهدات حقوق اإلنسان و   

 ٢٠١٥-٢٠١٠  للفتـرة  ئيـة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنا     على  حكومة أذربيجان   
 ارتفاعوأشار جملس األمناء إىل أنه يف حالة        . الوثيقةهذه    يفنسان  حقوق اإل  شواغل   وجتلت

جملس األمنـاء   أعرب  و. هو التنفيذ العملي للقوانني   املطروح  حدي  فإن الت مستوى التصديق،   
يف املنطقـة   البلدان   االستعراض الدوري الشامل هو آلية تشجع مشاركة      عن اطمئنانه إىل أن     

  . يف جمال حقوق اإلنسان
يف  األوىل من برنامج املاجـستري       الدورةطرد يف إجناز    املقدم   بالت جملس األمناء  وعلم  -٣٨

لفائدة   السامية املفوضية حقوق اإلنسان يف كربيات اجلامعات الروسية وبرنامج زماالت       جمال  
الذين درسوا يف   طالب  الباعات  وكانت انط  ،الدورة الثانية  وُتجرى حالياً . لشعوب األصلية ا

ـ         ومن دواعي سرور  . إجيابية اجلامعات األوروبية  اً  جملس األمناء أن اجملتمع املدين كـان دائم
كـذلك  اً  وأحيط جملس األمناء علم   . أهدافه على املدى الطويل   باً  واعيلربنامج وكان    ا دعمي
وضع من أجلها   ُيواليت س سي  قوق اإلنسان اليت أنشئت يف االحتاد الرو      حب  القضاة املعنية  شبكةب

املنتظر أن تقوم   ومن  . موقع املفوضية السامية  الروسية على   باللغة  ألمم املتحدة   الفقه القانوين ل  
__________ 

 يف سـياق  اإلقليم أو املؤسسات أو السكان،      إىل  يف هذا التقرير، سواء      كوسوفو إىل   ارةينبغي فهم أي إش    )٢(
 .ساس بوضع كوسوفواملدون و) ١٩٩٩(١٢٤٤قرار جملس األمن 
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يف االحتـاد   اً  رئيسياً  مكتب أمني املظامل شريك   وُيعد  . العام املقبل البلد  زيارة  ب ة السامي ةاملفوض
  . الروسي

 يف إطـار   يف مجهورية مولـدوفا       املنجز العملستجدات  علماً مب  جملس األمناء    وأحيط  -٣٩
 وكـان .  ومتابعتـه  لتصديق على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        لتحضري  ال
  الوطنيـة  ةؤسسامل(دور فعال يف بناء قدرات مركز حقوق اإلنسان         كذلك    السامية لمفوضيةل

املشورة  ، ويف تقدمي  اخلرباتدمي  إعالمية وتق  دورات   عن طريق تنظيم  )  يف مولدوفا  حلقوق اإلنسان 
  جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة   لدىاعتماده لطلب  املركز  هذابشأن عملية إعداد  

، ٢٠١١الستعراض الدوري الـشامل يف عـام        لمجهورية مولدوفا   ستخضع  و. حلقوق اإلنسان 
مـع  ن مباحثات   جترى اآل و.  لالستعراض عملية التحضري يف  اً   السامية حالي  فوضيةتساعد امل و

أوكرانيا إىل  مستشار حلقوق اإلنسان     إيفاد   بشأن املنسق املقيم وفريق األمم املتحدة القطري     
  . ٢٠١١يف عام 

ـ /حزيرانقريغيزستان يف   اليت شهدهتا   أعمال العنف   وعقب    -٤٠ أُرسـل  ،  ٢٠١٠ هيوني
بلـغ جملـس    وأُ.  واحد  لعام  امليدان يف للعملجنوب قريغيزستان    إىل    حقوق اإلنسان  وموظف

قضية التمييـز   دراسة   على   عكفاملكتب اإلقليمي ألوروبا يف بروكسل       أنباألمناء كذلك   
 مـع جملـس     وتعمل املفوضية السامية عن كثـب     .  من األولويات  أولويةباعتبارها  واهلجرة  

 جملس األمناء   وأشار. واالجتار باألطفال ،  واهلجرة التعليمقضايا السكن الالئق، و   أوروبا على   
  . يف املنطقة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبثإىل ما جيري من  احبارتي

  منطقة األمريكتني  -هاء   
 جملس األمناء على آخر التطورات اليت طرأت على ما مّوله صندوق التربعات             اطّلع  -٤١

ليمية يف  من البعثات امليدانية واملشاريع واألنشطة واالستراتيجيات والشركاء واألولويات اإلق        
 مستقرة، وأطـر    ةدميقراطيبأنظمة  اً  عموموتتميز املنطقة   . سياق التعاون التقين يف األمريكتني    

ستوى عـال  مب، و منظم، وجمتمع مدينحلقوق اإلنسان  جيدة، ومؤسسات وطنية ة متينة قانوني
 يف  لتعاون مع املفوضية السامية   امن فرص   اً  عددولذا فهي تتيح     ات،من التصديق على االتفاقي   

 املطروحة  أن التحديات ببلغ جملس األمناء    ويف هذا السياق، أُ   . قوق اإلنسان حلجماالت حمددة   
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،   قلة فرص التمتع ب و،عدم املساواةباً أساستتعلق  

 ، العدل، ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب  وإقامةوالتمييز ضد الشعوب األصلية واألقليات،  
 امليدانية  البعثاتمشاورة إقليمية يف بنما مع رؤساء       بعقد  اً  وأُحيط علم . األمن العام ستتباب  او

وأثناء .  لتقييم حقوق اإلنسان والوضع السياسي يف املنطقة       ٢٠١٠أغسطس  /آبواخلرباء يف   
  للفترة، اتفق املشاركون على أن األولويات احملددة يف خطة اإلدارة االستراتيجية ة املشاور هذه

  .  األمن العام والشعوب األصليةقضييت على زواركو، سارية ال تزال ٢٠١١-٢٠١٠
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مستشارين حلقـوق    باستكمال وزع يعلم  جملس األمناء أن    وكان من دواعي سرور       -٤٢
 وتعمـل . شيلي يف    املكتب اإلقليمي يف سانتياغو    وتشغيلهندوراس  و باراغواي   يفاإلنسان  
 النظـر يف   عـرب ريعات يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات       التش مراجعةعلى  السامية  املفوضية  

 هنج قائم على حقوق اإلنسان يف ختطـيط   أساس حلكومة على ا التمييز، ودعم    مناهضةقانون  
. كـوادور إ نيكاراغوا و   كل من  قوق اإلنسان يف  حلعمل  ة  وضع خط ، إضافة إىل    السياسات

آليات محاية  ب النهوض يف    السامية فوضيةالتحديات اليت تواجهها امل   على  جملس األمناء   واطّلع  
  . حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية

إقامـة العـدل يف     جلهـود   اً  دعماملنجز  لعمل  عن ارتياحه ل  جملس األمناء   وأعرب    -٤٣
 ة صـديق  ابـصفته املفوضية السامية ملذكرة    صدار  إ و ،املكسيك وكولومبيا ونيكاراغوا وبنما   

املشاركة من  متكني أصحاب احلقوق     قضائية بشأن    وابقسإلرساء  يف غواتيماال    )٣(للمحكمة
قسم حقوق اإلنسان يف    ، اليت تكبد أثناءها     الزلزال يف هاييت  وأدت كارثة   . يف السياسة العامة  

 غط هائـل  إىل ممارسة ض  ،   خسائر يف األرواح   بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت      
ألمم املتحـدة   ا ةعنصر حقوق اإلنسان يف بعث     قبل   منتنفيذ أنشطة التعاون التقين     عملية  على  

جمموعـة  دارة  إ املفوضية السامية علـى   أثر كبري على قدرة     للكارثة  لسالم يف هاييت، وكان     ل
   . احملققةاإلجنازاتبورحب املطروحة التحديات ب جملس األمناء وأقّر. احلماية
ـ و العام القـادم  باألنشطة احملتملة يف    حيط جملس األمناء علماً كذلك      وأُ  -٤٤  يف  ةاملتمثل

 علـى   هااملشاركة أكثر مع بلدان الكارييب الناطقة باإلنكليزية من أجل زيادة مستوى تصديق           
الصكوك الدولية، وحتسني مستوى تقدمي التقارير، وزيادة عدد الدعوات املفتوحة املوجهة إىل            

لع جملس األمناء   طّاو.  الدوري الشامل  االستعراض ة التعريف بآلي  اإلجراءات اخلاصة، وحتسني  
 النظم القضائية، وأشار إىل أن التحدي وحالةعلى أوضاع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

 يف إجياد االستراتيجية املثلى إلحداث األثر املطلوب من النهوض باملؤسسات الوطنية            سيتجلى
 املبذولة  املهمةاجلهود  بمناء   جملس األ  وأقر. عرب تطبيق املعايري الدولية اليت تعزز آليات املساءلة       

 املفوضـية   يف مكتب و.  املنطقة من أجل إرساء عالقات مع احلكومات والسلطات احمللية         يف
الدولة   وجودها يف  تعزيز يف إطار والية الرصد، فرصة       ، أُتيحت للمفوضية   املكسيك، السامية يف 

النـهج   طة تنفيذ برنامج  خبوعلم جملس األمناء    . وتنظيم بعثات ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان     
مـسألة   والحظ أن . شراكة مع احلكومة واجليش واجملتمع املدين     يف  القائم على حقوق اإلنسان     

جملـس   طلـع او. يف املنطقة اً  حتديتشكل   األمن العام    واستتبابإلفالت من العقاب    ل التصدي
مشتركة  وتنفيذ برامج  ، مع فريق األمم املتحدة القطري     إكوادورالتعاون الناجح يف    األمناء على   

  .الدستور اجلديد يف إكوادور يف إطار إعداد املشورة التقنيةتقدمي  وء،بشأن إصالح القضا
__________ 

مذكرة إىل احملكمـة     ، للمحكمة ة صديق ا بصفته ،املفوضية السامية ، قدمت   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥يف   )٣(
كري سابق على خلفية االختفاء القسري لعدد من سـكان          الدستورية يف غواتيماال يف قضية ضد قائد عس       

 .١٩٨٤ و١٩٨١واتولوم بني شقرية 
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   يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالمالقدرات واملؤسسات بناء  -واو   
قسم دعم بعثات الـسالم     هبا  ضطلع  األنشطة اليت   عرضاً عاماً ل   جملس األمناء    تلقى  -٤٥

 أربعـة جمـاالت     علىقسم  ال أنشطة   وتتوزع.  السامية لمفوضيةالتابع ل ة السريعة   واالستجاب
االستجابة السريعة، وحقوق اإلنسان يف العمل اإلنساين، ودعم بعثات السالم،          : رئيسية هي 

دور املتنامي هلذا القسم    بالعلماً   جملس األمناء    وأحيط. بعثات السالم يف   العاملني قائمةوإدارة  
حاالت الطـوارئ   وأثناء  (املستوى امليداين أثناء األزمات     على  ملقر و  يف ا  راكاتيف إدارة الش  

إدارة عمليـات حفـظ     (ويف سياق برنامج األمم املتحدة للسلم واألمن        ) وغريها اإلنسانية
  ). إدارة الشؤون السياسية( الرئيسيةالبعثات  و)السالم
ة الدائمـة املـشتركة بـني        يف اللجن   السامية  القسم مشاركة املفوضية    هذا ويوجه  -٤٦

وتـضم  تقدمي املساعدة اإلنسانية    يف  الوكاالت  بني  تنسيق  ساسية لل األة  لياآلهي  الوكاالت، و 
دور القسم  يدعم  و. )٤(وخارجهامن األمم املتحدة    البارزين يف جمال العمل اإلنساين      شركاء  ال

قيادة جهود احلمايـة    ة ب تلتزم املفوضي عندما  وال سيما    جمموعة احلماية،     السامية يف  املفوضية
.  هاييت يف أعقاب الزلـزال      احلال يف  كانكما  املشتركة بني الوكاالت على الصعيد امليداين       

يف املراحل املختلفة للعمل  حقوق اإلنسان   تعميم هو    السامية التحدي الذي تواجهه املفوضية   و
ـ     والتخطيط للطوار  ،التأهبإىل    ووصوالًاإلنذار املبكر    ب بدءاًاإلنساين   ا، ئ واالسـتجابة هل

 يف العمليات    السامية د على أن املشاركة املبكرة للمفوضية     ّدوُش. مرحلة التعايف االنتقال إىل   و
 إىل  الحتياجـات بشكل قائم على ا    اإلنسانية   تقدمي املساعدة من   هم يف التحول  استاإلنسانية  

جههـا املفوضـية    واتتحديات اليت   بالوعلم جملس األمناء    . احلقوقتقدميها بشكل قائم على     
 سـت    الـسامية تـنظم    املفوضيةكما أن   .  يف هاييت وقريغيزستان   هاعملأداء  السامية أثناء   

قوق اإلنسان والعمل اإلنساين يف غرب      بشأن ح  ٢٠١١-٢٠١٠مشاورات إقليمية يف الفترة     
 وجنوب شـرق    ،كا الوسطى واجلنوبية  ي وأمر ، والشرق األوسط  ها،، وشرق هاسطوأفريقيا، و 

تشارك بفعالية يف أنشطة التأهب     للمفوضية السامية كيما    قدرة التشغيلية   التعزيز   آسيا هبدف 
لمسامهة يف  ل أوسع   نطاق  على  املشاورات كذلك وُتجرى .ة هلا االستجابواإلنسانية  للحاالت  

  . املفوضية للمشاركة يف العمل اإلنساينمستوى وضع إطار على 
برنامج يف  إدماج حقوق اإلنسان دعميف جمال التقدم احملرز على جملس األمناء واطّلع   -٤٧

عـن  جملس األمنـاء    أعرب  وفيما يتعلق بالتطورات األخرية،     . األمم املتحدة للسلم واألمن   
تطبيق  منظومة األمم املتحدة بشأن إمكانية       ياتأعلى مستو اجلارية على   لمناقشات  ل اطمئنانه

 العنصر العسكري لبعثات م قيام عدب قضىتو بعثات حفظ السالم   سياسة املشروطية على مجيع   
قوق حل يف انتهاكات    ها الدعم للقوات املسلحة الوطنية إذا ما ثبت تورط        ريوفتباألمم املتحدة   
__________ 

 استجابة لقرار اجلمعيـة العامـة       ١٩٩٢يونيه  /أنشئت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف حزيران        )٤(
 . بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية٦٤/١٨٢
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دور رئيسي يف اختيار مـوظفي      تواصل االضطالع ب    السامية ولوحظ أن املفوضية  . اإلنسان
 إشـراف   حتتاً  رمسيوتقوم بذلك    ،لسالملألمم املتحدة   ا يف بعثات    همحقوق اإلنسان لتعيين  

املفوضية تقدم  كما  . ملرشحنيا  على  املوضوعية ق املوافقة إدارة عمليات حفظ السالم عن طري     
  . ريهاستيو حقوق اإلنسان عملية اختيار رؤساء عناصريف املشورة السامية 

إىل قـوق اإلنـسان   حل مـراقبني إيفاد قسم ال االستجابة السريعة، دعم    ما خيص فيو  -٤٨
بعثة الدوليـة   ال وإنشاء   ؛تابعة تقرير غولدستون  الفريق املعين مب   وتشكيل ؛ توغو االنتخابات يف 

 ؛)A/HRC/RES/14/1(إىل غزة  االعتداء على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية       يف  لتقصي احلقائق   
 وافتتاح  ؛الرتاع يف سري النكا   املعين ب   لألمم املتحدة  ألمني العام لوإنشاء الفريق االستشاري    

 ؛وإيفاد فريق من املراقبني لرصد حالة حقوق اإلنسان أثناء االنتخابات          غينيايف  قطري  املكتب ال 
 دورة  ، ُنظمت ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول و. عملية الطوارئ املؤقتة يف جنوب قريغيزستان      وتنفيذ

املدرجني علـى    األعضاءبعض  لفائدة  تدريبية أولية بشأن تقصي احلقائق ومهارات التحقيق        
  . القائمة
طورهـا  يأدوات اإلنذار املبكر اليت     احملرز يف جمال    لتقدم  على ا  جملس األمناء    واطلع  -٤٩

  املفوضية مبا تقوم به   وعلم.  األزمات  أثناء  اإلدارة العليا   على مستوى  القراراختاذ  القسم لدعم   
ني تنسيق مع الفريق العامل الفرعي املعين بالتأهب التابع للجنة الدائمة املشتركة ب           السامية من   
األمناء   جملس وأخرياً أحاط . مكتب املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية      مع  الوكاالت و 

 لتعمـيم خطـط  بوضع إعادة إطالق مشروع قاعدة بيانات انتهاكات حقوق اإلنسان و بعلماً  
  . كمرحلة أوىل وكوت ديفوار، وبوروندي، ونيبال، وأوغندا،قاعدة البيانات يف املكسيك

  ملؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان ا  -زاي   
قسم املؤسـسات الوطنيـة     تعاون  أُبلغ جملس األمناء مبا استجد من معلومات عن           -٥٠

شعبة جملـس حقـوق     وشعبة هيئات املعاهدات،    واألقسام اجلغرافية،   مع  واآلليات اإلقليمية   
 ،ب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       ومكات ، امليدانية والبعثات ،اإلنسان واإلجراءات اخلاصة  
حلقـات   العام   خالل السامية املفوضية   ونظمت. ا عمله أداء  يف وأفرقة األمم املتحدة القطرية   

عمل إقليمية بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز الترتيبات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة آلليـات     
قدت يف أديس أبابا،     مشاورات عُ  ثالثل األمناء بالنتائج اجليدة  وعلم جملس   . حقوق اإلنسان 
 التعاون  تعزيز" العمل الدولية بشأن     حللقةعداد  إطار اإل واشنطن العاصمة يف    و ،وستراسبورغ

 ٢٠١٠مـايو  /يف أيـار  يف جنيف تقدُعاليت  "بني آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية  
وحضر حلقات  . ١٢/١٥بقرار جملس حقوق اإلنسان        عمالً لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

وأفـضت إىل سلـسلة     ،   وغريها  خرباء من اآلليات اإلقليمية وهيئات املعاهدات       هذه العمل
مع منظومـة   لالتصال  قليمية  اإلترتيبات  ال مراكز تنسيق داخل  من بينها تعيني     التوصيات من

  .املتحدة األمم
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 املـساعدة   دميوتقتعزيز املؤسسات الوطنية    عن   معلومات حمدثة  جملس األمناء    وتلقى  -٥١
 شراكة مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي          حلقوق اإلنسان يف   التقنية للمؤسسات الوطنية  

الـيت  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      العليا يف    دارةالذي أبدته اإل  دعم  بال وأشاد ،واحلكومات
 لوطنيـة نشاء املؤسـسات ا   إل  السامية شراكتها االستراتيجية مع املفوضية   على  اً  ت جمدد أكد

كما .  على املستوى احمللي   تهامحايوحقوق اإلنسان   حلقوق اإلنسان والنهوض هبا بغية تعزيز       
 الة اعتماد املؤسسات الوطنيـة    حبواً   الذي ُينفذ حالي   ربنامج الزمالة بعلماً  جملس األمناء   أحاط  

  . حلقوق اإلنسان

وسياسات ج  رباملتوصيات  إىل  وآلياهتا   حقوق اإلنسان    مواضيعترمجة    - سادساً 
  التعاون التقينيف جمال السامية ملفوضية ا

   جملس حقوق اإلنسان  -ألف   
الذي يتناول  العامل املعين باالستعراض    مبستجدات الفريق   اً  علمجملس األمناء   أُحيط    -٥٢

 مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطـار         اطلع على وئية  املسائل املوضوعية واإلجرا  
لتصدي النتهاكات  باالتعاون التقين   عالقة   و ،ة، وإجراءات تقدمي الشكاوى   اإلجراءات اخلاص 

  . امليدانحقوق اإلنسان يف 
لدول يف عملية   لاملشاركة النشطة   بفضل  اً   الذي يتحقق حالي    جملس األمناء النجاح   وأبرز  -٥٣

ـ  للغايةاً  مهماً   إسهام اجملتمع املدين  بوسائل منها إسهام     االستعراض الدوري الشامل   رب تقـدمي    ع
  .  التوصيات املنبثقة عن العمليةية ونوعجودةحتسني غري أن هناك من أشار إىل إمكانية . التقارير
شـراك  إل جملس حقوق اإلنسان      لدى استراتيجيةن وجود   وتساءل جملس األمناء ع     -٥٤

 على نطاق واسع يف إعداد تقارير بديلـة         تهاضمان مشارك من أجل   املنظمات غري احلكومية    
جملـس  ونّوه مبا يقوم بـه      . يف دورات جملس حقوق اإلنسان    ووق اإلنسان احلساسة    عن حق 

  .  إىل االستعراض املقبلمتطلعاًمن عمل وشكره على ذلك اً  حاليحقوق اإلنسان

   اإلجراءات اخلاصة  -باء   
الـيت تـشمل    واضيعية  املواليات   ال علماً مبا حتقق من عمل يف      جملس األمناء    أحيط  -٥٥

والفئـات  اعية والثقافيـة،    ماحلقوق االقتصادية واالجت  فضالً عن    ،نية والسياسية املداحلقوق  
 الـشامل لع على اهليكـل     ، واطّ ) والنساء واألطفال  ة األصلي والشعوبن  واملهاجر(املستهدفة  

األفرقة عمل اإلجراءات اخلاصة، و   حتديثاً ل  املفوضية السامية    قدمتو. لفرع اإلجراءات اخلاصة  
. الـسلوك قواعد  ديدة، مبا يف ذلك استعراض الواليات وتنفيذ مدونة         اجلات  واليوال ،العاملة
  .  يف تطوير القانون الدويلللمكلفني بوالياتالقيمة سامهة بامللس اجمل وأشاد
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أمهية ، وأشار إىل    معلوماته احملدثة على  وشكر جملس األمناء فرع اإلجراءات اخلاصة         -٥٦
املعين ة والقطرية، ودعا إىل تعزيز الفريق االستشاري        عييضااحلفاظ على كل من الواليات املو     

  . العلنيةالقائمة من املكلفني بواليات  بترشيح

   االستعراض الدوري الشامل، املتابعة والتمويل املرتبط بذلك  -جيم   
السـتعراض  ل اسـتراتيجية     السامية وضعت   املفوضية بأنعلماً   جملس األمناء    أحيط  -٥٧

 هنج شامل لتنفيـذ توصـيات هيئـات         استندت إىل  ٢٠١٠ مايو/ يف أيار  الدوري الشامل 
.  السامية ة واالستعراض الدوري الشامل، وتوصيات املفوض     ، واإلجراءات اخلاصة  ،املعاهدات

 الـدوري  االسـتعراض إطار النهج االستراتيجي لتنفيذ التوصيات ومتابعة نتـائج  بأن  بلغ  وأُ
،  التوصـيات   وتقدمي الدعم املباشر لتنفيذ    رف،ااملعة  نشر وإدار ال: يتحقق من خالل  الشامل  

  . هاوتتبع حالة تنفيذ
أن وبنشطة االستعراض الدوري الشامل يف بيالروس،       بأاً  علم جملس األمناء    وأُحيط  -٥٨

 يـة زراجلبلدان  ال ةساعدم هوضع اقتراح من شأن   بصدد  املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ      
 اآلليات الدوليـة   و ري الشامل ويات االستعراض الد  توصأولوية   على ترتيب لمحيط اهلادئ   ل

ضرورة  وأُشري إىل .  بطريقة شاملة بغية حتقيق تأثريات ملموسة على الصعيد القطري         األخرى
 توصيات االستعراض الـدوري الـشامل       تنفيذعلى  تعزيز القدرات يف منطقة احمليط اهلادئ       

األمناء بتنظيم حلقـة     جملس   خرباُكما  . قوق اإلنسان حلليات الدولية األخرى    توصيات اآل و
طلبـات رمسيـة    وبتلقـي   يف جنوب أفريقيا     ري الشامل ودورة االستعراض الد  عمل ملا قبل    

مجهورية الكونغو  وبوركينا فاسو، وإكوادور، والرأس األخضر،      :  التالية لمساعدة من الدول  ل
  . كوادورإ و،الدميقراطية

الستعراض الدوري الـشامل    يني ل ستئمانالصندوقني ا بالاً  علم جملس األمناء    وأُحيط  -٥٩
هتا ومساعدالدوري الشامل    لتيسري مشاركة الدول يف عملية االستعراض        املتميزةا  موأغراضه

 يف إعداد   واشتراكهشاركة فريق األمم املتحدة القطري      وأشاد مب . تابعةاملعلى تنفيذ توصيات    
  . ري الشاملوالستعراض الدما قبل دورة اوثائق 
 الثانية لالسـتعراض الـدوري      باجلولةعن اهتمامه   جملس األمناء    أعرب   ،تاماخل ويف  -٦٠

جراء جولة ثانية من الزيارات والبعثات إىل       إرغبته يف   على وجه اخلصوص،     وأبدى،الشامل  
. توثيق هذه العمليـة   املفوضية السامية على    ع  شج و  على حد سواء   الدول الكبرية والصغرية  

 يف  مشاركة املنظمات غري احلكومية   بشأن   املفوضية السامية  عن استراتيجية    وطلب معلومات 
عملية املتابعة، وأشار إىل أمهية مجيع آليـات        مبا فيها    عمليات االستعراض الدوري الشامل،   

واإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل، وتفاعل الدول مع كل         ،  هيئات املعاهدات 
 املعلومـات احملدثـة بـشأن     فوضية السامية على    املوشكر جملس األمناء    . من هذه العمليات  
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ري والستعراض الـد  ل  اإللكتروين لموقعل وأعرب عن تقديره  االستعراض الدوري الشامل،    
  . لعملهاً مفيداً باعتباره مصدر الشامل

  معاهدات حقوق اإلنسان  -دال   
دى إىل  أاً   شهد ارتفاع  تصديق الدول على املعاهدات   بأن مستوى   جملس األمناء   أُبلغ    -٦١

الستعراض متابعة ا يف تقارير   املنجز  قدم  بالت وأحيط علماً .  املعنية زيادة عمل هيئات املعاهدات   
 عـن   معلومات حمدثة به، كما تلقى    اً  بالغاً  اهتمام، وهو جمال أبدت الدول      ري الشامل والد

 اعتماد معاهدات بسبب إمكانية    ة دولي ة حكومي ة عامل ةرقوأفجديدة  ت  إنشاء هيئات معاهدا  
جماالت جديدة وصـعبة    إىل  بحتة  التقليدية  النسان  اإلتطور العمل من حقوق     عن   و ،جديدة

جم العمل يف   علماً حب لس  اجمل وأحيط.  وشركات األمن اخلاصة   ، واملرتزقة ،مثل حقوق املسنني  
واالجتماعـات   من دورات هيئـات املعاهـدات     اً   أسبوع ٧٤ ت دعم املفوضية السامية، إذ  
. تعزيز أساليب عملـها   بغية  يف دبلن ومراكش وبوزنان      يئاتهذه اهل  اهالتشاورية اليت نظمت  

 أساليب عملها وتبسيط عمليـة تقـدمي        لتنسيقاً  استعراض جتري   هيئات املعاهدات كما أن   
 تشمل اجملتمع املدين    لتبادل األفكار نظر يف إدراج مشاورات غري رمسية وجلسات        تالتقارير، و 
تنفيذ التوصيات على الصعيد    اليت ميكن من خالهلا     سبل  الهيئات املعاهدات   وتدرس  . والدول
 يف إطار هنج متكامـل       املسألة معاجلة هذه من أجل    حلقات عمل للمتابعة     ت وعقد ،القطري
يف إدماج توصيات آليات مـن قبيـل        اً  حاليالنظر  بأنه جيرى    جملس األمناء    وأُخرب. ومنتظم

  .  هنج موحدتباعال اًسعياالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة 
آلية  باعتبارها   عمل هيئات املعاهدات  بعلماً مع التقدير     أعضاء جملس األمناء     حاطوأ  -٦٢

 أعضاء هيئات املعاهدات، أوصى     خيصوفيما  . تنفيذ التوصيات رصد   بتعزيز   وامستقلة وأوص 
من تعيينهم   ريسي لت ة السامي ةضعها املفوض تلس باعتماد املبادئ التوجيهية واإلجراءات اليت       اجمل

 حباجـة إىل توطيـد عالقتـها        هيئات املعاهدات أن  على  اً  د أيض وشّد. الدول األعضاء قبل  
  الـسامية  املفوضـية وأقّرت  . اعملهيف  تأثري  لتحقيق أقصى قدر ممكن من ال      امليدانية   بالبعثات

ـ    ال ةامليدانيعرب البعثات   الروابط مع امليدان    على   إضفاء طابع مؤسسي  إمكانية  ب رب قائمـة ع
 مـع   ةهج منـسق  تباع نُ ااجتماعات غري رمسية لتبادل املعلومات لضمان       وسائل منها تنظيم    

  . لقطرية األمم املتحدة اوأفرقةاألخرى وكاالت األمم املتحدة 
 اإلشـارة إىل    ، مع  عملية االستعراض الدوري الشامل     الذي حتظى به   قبولأُشيد بال و  -٦٣
 جملس األمناء   ونّوه .اًجناح و نشاطاً أكثر   عملياهتال  يف جع اً   حتدي ت هيئات املعاهدات واجه   أن

 الدوري االستعراضعزيز تنفيذ توصيات إىل تاً سعيقيمة  من معايري هيئات املعاهداتمبا تضعه 
  . سابقةال اتوصياهت من هيئات املعاهداتاستفادة وأكد على أمهية . الشامل
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  سيادة القانون والدميقراطية  -هاء   
يف سيادة القـانون والدميقراطيـة      قسم  عمل  ستجدات  مب علماًمناء  جملس األ  أحيط  -٦٤

 املـساعدة    السامية وذلك عرب   لمفوضيةل األخرى   الفروعأنشطة التعاون التقين بالتعاون مع      
بلـغ جملـس    وأُ. امليدانتنفيذ أفضل املمارسات يف     ، مبا يف ذلك      وضع القواعد واملعايري   على

 الشروع يف برنـامج     استهدف الذي   ،اإلفالت من العقاب  يف مكافحة   املنجز  عمل  بالاألمناء  
 جلـان   - التركيز على آليات التحقيق املختلفـة        عن طريق يدان  امللدعم املساءلة الوطنية يف     

واضعي لفائدة   للسياسة العامة  أداة    األمناء بوضع   جملس وعلم. التحقيق على وجه اخلصوص   
  . السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين

وهو األمر الذي   قيق وطنية مستقلة،    حتأمهية إنشاء جلان    بعلماً  لس األمناء    جم وأحيط  -٦٥
توجيهات بـشأن  العن اً تقريراً ت املفوضية السامية أيض  وأعد. ة السامي ةاملفوضاً  مؤخرته  أكد

اخلطة و. لس حقوق اإلنساناخلامسة عشرة جمل يف الدورة اياوالضحوضع إطار حلماية الشهود 
مواصلة العمـل علـى املـساءلة علـى         ي   هذا اجملال ه   ضية السامية يف  فواالستراتيجية للم 

 علـى   باحملاكمـات  واملساءلة فيما يتعلق     ،االنتهاكات اجلسيمة، وإنشاء جلان حتقيق وطنية     
يف أمريكا الالتينية بـشأن تـأثري       بالشواغل القائمة   جملس األمناء   كما علم   . املستوى الوطين 
 تقدمي املشورة    السامية هود املفوضية جل وأبدى تقديره . ن العام  األم يف استتباب اجلرمية املنظمة   

. مبادرات بناء القـدرات   تنفيذ   و ،وإسداء النصح وضع املعايري،   عرب  العدالة االنتقالية   يف جمال   
جمموعات من أفضل ممارسـات العمليـات       تضم  نتاج أدوات   إل عن ارتياحه لس  وأعرب اجمل 

  . دالة االنتقاليةامليدانية لألمم املتحدة يف جمال الع
بلـغ   تبادل األفكار وأُوضرورة العدالة التقليدية موضوععن  جملس األمناء   واستفسر  -٦٦

  القـضائي   العدالة التقليدية يف الفقـه     وابأن خرباء يف القانون الدستوري يف كولومبيا أدرج       
منـاء   جملس األ  وأشاد.  إضافية بشأن تعايش هذين النظامني     حبوثضرورة إجراء   وأشار إىل   

  . لكي تنجح يف عملهايف غاية األمهية  أمر عمل القسم وأكد أن استقالل املؤسسات الوطنيةب

  مكافحة التمييز  -واو   
لـشعبة   التـابع تعزيز قدرة قسم مكافحة التمييز      لعن سعادته    جملس األمناء    أعرب  -٦٧

 هقسم عمل الصل  ليات، وا دعم اآل يف سياق   و.  السامية ملفوضيةيف ا البحوث واحلق يف التنمية     
 ومـع  وخرباء مستقلني بارزين،     ات املختلفة اليت تتألف من ممثلي احلكوم      العاملة األفرقةمع  

املعياريـة ملكافحـة     ربامجالاللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية ملعاجلة الثغرات يف          
قسم أنشطة عمليـة  لا نظم،  واملشاريعملواضيعاملتعلق با بالعملوفيما يتعلق . التمييز العنصري 

يف امليدان ملساعدة الدول على وضع خطط عمل وطنيـة للتـصدي للعنـصرية والتمييـز                
 للبلدان املنظمة الدولية     مع عمل يف أفريقيا بالتعاون   ُعقدت حلقتا    ،يف هذا الصدد  و. العنصري
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ريقية ف األ البلدانمع   لعقد حلقة عمل     وجيرى التحضري .  لصاحل هذه البلدان   الفرنسيةبالناطقة  
جملـس األمنـاء    وأبدى  .  يف أديس أبابا   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول نكليزية يف   اإلبالناطقة  

طط معاجلة مـسألة    خب وأُبلغإنشاء قاعدة بيانات ملكافحة التمييز يف املستقبل،        باً  اهتمامه أيض 
ج إليه   الذي حتتا  الدعمباً  وأُحيط علم . الرياضية املنظمات   تعزيز مكافحة التمييز بالتعاون مع    

  . ٢٠١١  يفلسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقيباإلعداد لألنشطة املتصلة ا
ليوم  متابعة مؤمتر ديربان االستعراضي والتحضري     أنشطةبعلماً   جملس األمناء    وأحيط  -٦٨

ويف .  التمييز يكافحوناملدافعون عن حقوق اإلنسان     :  حول موضوع  ٢٠١٠حقوق اإلنسان   
  . هجنازات وأشاد بإمعلومات مستجدةعلى ما قدمه من قسم المناء  شكر جملس األ،اخلتام

  خامتة  - سابعاً  
 يف ختـام   ، الـسامية  كبار مـوظفي املفوضـية     و عضاء جملس األمناء  أُتيحت أل   -٦٩

.  حوار تفاعلي مع الدول األعضاء     جلسة إحاطة تفاعلية وإجراء    عقدلفرصة  الاجللسات،  
صندوق التربعات للتعاون التقين    جملس أمناء   فية  خبلالدول األعضاء    إبالغدف  وكان اهل 

عرض يف هذا الشأن، إضافة إىل      من معلومات   واطالعها على ما استجد      هوعملياته  يكلوهب
  جيـداً  حضوراًالدورة  شهدت  و. صندوق التربعات واألنشطة اليت يدعمها    لاملايل  املركز  
ـ  نسبة الت : املسائل التالية باً  الدول األعضاء اهتمام  ت  وأبد تـه البعثـات     تلق ذيمويل ال
، الـشامل  الـدوري    باالستعراض املتصلة امليدانية   ألنشطةلالتمويل   أُتيح   وهل،  ةامليداني

 ومعايري اختيار األنشطة الـيت      ،صندوق التربعات يف   ةنشطاألونسبة تكاليف املوظفني و   
مها رئيس الدورة بتوجيه الشكر إىل الدول األعضاء على دع        الوأهنى  . يدعمها الصندوق 

   . الساميةعمل املفوضيةب املستمر الصندوق واهتمامها
الرابعة يه   صندوق التربعات للتعاون التقين دورت     أن يعقد جملس أمناء   ومن املقرر     -٧٠

 ٣١من الفترة  و٢٠١١مايو /أيار ٢٩ إىل  ٢٦الثالثني يف الفترة من     والثالثني واخلامسة و  
  . على التوايل٢٠١١رب نوفم/تشرين الثاين ٤إىل أكتوبر /تشرين األول



A/HRC/16/66 

GE.11-10622 22 

  املرفقات

بيان اإليرادات والنفقات املقدَّرة لصندوق التربعات للتعاون الـتقين           -أوالً   
 ينـاير / كـانون الثـاين  ١ منميدان حقوق اإلنسان للفترة املمتدة       يف
 ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٣ إىل

 بدوالرات الواليات املتحدة 
   اإليرادات  - أوالً

 ٤٢٧ ١٤٩ ١٤  ٢٠١٠يف عام التربعات الواردة 

 ١٥٣ ٣٣٩   وفوائدإيرادات متنوعة

 ٥٨٠ ٤٨٨ ١٤  جمموع اإليرادات  

   )أ(النفقات  - ثانياً

 ٦١٨ ٨٩٧ ٦  تكاليف املوظفني

 ٢١٣ ٥٢٥  أتعاب اخلرباء واالستشاريني وتكاليف سفرهم

 ٤٨٣ ٥٧٨  سفر املوظفني

 ٣٠٠ ١٦  سفر املمثلني

 ١٢٨ ٦٠٠  اخلدمات التعاقدية

 ٨٦٤ ٩٤٩  وفات التشغيل العامةمصر

 ٠٥١ ٣١٣  اللوازم واملواد

 ٥٣٨ ٩٠٦ ٢  اِملنح واملسامهات واحللقات الدراسية

 ٩١٥ ٥٩٦ ١  تكاليف دعم الربامج

 ١١٠ ٣٨٤ ١٤ جمموع النفقات  

 ٤٧٠ ١٠٤  اإليرادات عن النفقات للفترة احملددة) نقص/(صايف زيادة

 ٦٠١ ٣٣١ ١٩  ٢٠٠٩ديسمرب /انون األول ك٣١ يفرصيد الصندوق يف هناية الفترة 

 ٠٢١ ٤٦٩   بالفترة السابقةتتعلق أسعار الصرف يف ئرخسا/وفورات/تسويات

 (٧٥٠ ٦١٦ ٢)  احتياطي التشغيل

 -  مردودة إىل جهات ماحنة/مبالغ حموَّلة

 ٣٤٢ ٢٨٨ ١٧ ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣لصندوق حىت اإلمجايل لرصيد ال  

  .اتتشمل مدفوعات والتزام  )أ(  
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إيرادات صندوق التربعات للتعاون التقين مقابل املوارد األخرى للمفوضية اخلارجة عن             - ثانياً
 )٢٠١٠أغسطس/ آب٣١حىت  (٢٠١٠-٢٠٠٠امليزانية للفترة
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نفقات صندوق التربعات للتعاون التقين مقابل املوارد األخرى للمفوضية اخلارجة عن            -اًلثثا
 )٢٠١٠أغسطس/ آب٣١حىت  (٢٠١٠-٢٠٠٠امليزانية للفترة
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 ٢٠١١-٢٠١٠ للتعاون التقين يف الفتـرة      صندوق التربعات ل اجلهات املتربعة قائمة    - رابعاً  
  )٢٠١٠ سبتمرب / أيلول٢٣حىت (

 
٢٠١٠ 

 احلالة بالدوالر األمريكي
٢٠١١ 

 احلالة  )ب(بالدوالر األمريكي

  -  مدفوع ١٣٧٫٦٧ ٢٢٦ النمسا
  - مدفوع ٠٢٤٫١٠ ٥٠٦ ١ املفوضية األوروبية

  - مدفوع ١٥١٫٦٦ ٢٠٧ فنلندا
  - مدفوع ٥٢٢٫٨١ ٦١٦ أملانيا
  - مدفوع ٠٠٠٫٠٠ ٥٠ اهلند
  - مدفوع ٠٠٠٫٠٠ ٢٠٠ اليابان

  - مدفوع ٤٥٠٫٠٠ ١٨ ليختنشتاين
 تعهد ٩٤٤٫٠٠ ٨١١ ٣ مدفوع ٨٤٧٫٩٧ ٩٣١ ٣ هولندا
  - مدفوع ٤٨٩٫٥٣ ٠٩٠ ٣ النرويج

  - مدفوع ٠٥٦٫٤٢ ٢٣ املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
  - مدفوع ٠٠٠٫٠٠ ٢  بنما

 تعهد ٤٤٨٫٠٠ ٣٥٢ ١ مدفوع ٣١٩٫٣٨ ١٤٦ ١ الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل
  -  تعهد ٠٩١٫٠٩ ٢٣ الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل

 تعهد ٥٠٥٫٠٠ ٢٠٠ مدفوع ٠٠٠٫٠٠ ١٨٠  )ع دارفورمشرو(سويسرا 
  - مدفوع ٣٣٦٫٧٩ ٢٩٥ ١ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

  - مدفوع ٠٠٠٫٠٠ ١٤٢ الواليات املتحدة األمريكية

  ٨٩٧٫٠٠ ٣٦٤ ٥  ٤٢٧٫٤٢ ١٤٩ ١٤ اجملموع

أو /ويشمل األموال اليت خصصتها اجلهات املاحنة لصندوق التربعات للتعاون التقين و          .  احمللية  األمريكي على أساس املبلغ املتعهد به بالعملة       راملبلغ مقدر بالدوال    )ب(
  . املفوضية السامية لصندوق التربعات للتعاون التقينرصدهتاأنشطة املفوضية السامية املمولة من هذا الصندوق، إضافة إىل مبالغ غري خمصصة 
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 ٢٠١٠-٢٠٠٤جمموع التربعات لصندوق التربعات للتعاون التقين لكل عام يف الفترة -خامساً
 )٢٠١٠سبتمرب/ أيلول٢٣حىت(

 العام

  العام

USD = بالدوالر األمريكي  
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  ناديق االستئمانية حالة التربعات حسب الص- سادساً  

 

494'353; 0.6%

14'149'427; 16.8%
59'705'705; 70.9%

8'915'796; 10.6%
373'277; 0.4%

560'187; 0.7%

(AHA)تربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسانصندوق ال

(HCA)الصندوق االستئماين لدعم أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية

(CIA)الصندوق االستئماين لربنامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف كمبوديا

(CHA)صندوق التربعات لضحايا التعذيب

 (SHA/IHA)ى صناديق استئمانية إنسانية أخر

(UPR/VPU)صندوق التربعات لالستعراض الدوري الشامل 
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 البعثات امليدانية  حسب    صندوق التربعات للتعاون التقين    حالة نفقات   - سابعاً  
  )٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٣حىت (
)بالدوالر األمريكي (٢٠١٠خطة التكاليف    النفقات 

  شعبة العمليات امليدانية 
 اجملموعظفنيتكاليف املواألنشطة التقينوالتعاون 

٢٣حىت (اجملموع 
رـسبتمب/لوـأيل

بالدوالر ) ٢٠١٠
  األمريكي

مستشارو حقوق اإلنـسان يف       -أوالً 
  أفرقة األمم املتحدة القطرية

١٥٢ ٤٠٤٤٣٠ ٨٤٩٤٨٨ ٣٤٨ ٥٥٥ ١٣٩ إكوادور
٤٠٥ ٤٥٦١٣٨ ٨٧٨٣٩٥ ٢٢٥ ٥٧٨ ١٦٩ )بوروندي(البحريات الكربى 

٩٢١ ٧١٥٣٩٤ ٢٤٩٥١٨ ٣٥١ ٤٦٦ ١٦٧ غينيا
٢٠٥ ٧٥٨٥٣٧ ٩٨٧٥٤١ ٤١٧ ٧٧١ ١٢٣ هندوراس
٢٨٧ ٤٥٠٢٧ ٧٩٨٢٢٨ ٦٩ ٦٥٢ ١٥٨ إندونيسيا

٢٠٣ ١١١٨٩٢ ٢٩٥٩٨٤ ٣٦٥ ٨١٦ ٦١٨ كينيا
–٠٤٣ ٢٤٤١٩٩ ١٠٩ ٧٩٩ ٨٩ مدغشقر
٠٤٤ ٨٣٧١٩٢ ٢٥٥ ٥٨٠ ١٩٦ ٢٥٧ ٥٩ مولدوفا
٦٨٦ ٥٤٠١٨٦ ١٩٢٢٥١ ١٩٤ ٣٤٨ ٥٧ نيكاراغوا

٤٧٠ ٤٦٦٢٤٨ ٣٣٥٣٠١ ٢٨٠ ١٣١ ٢١ نيجرال
٤٤٤ ٠٦٣٢٩٨ ٣٠٨٤٠٦ ٢٤٢ ٧٥٥ ١٦٣ بابوا غينيا اجلديدة

٣٦٠ ٥٠٠٢٨٥ ٠٠٨٦٢١ ٣٨٦ ٤٩٢ ٢٣٥ باراغواي
٢٢٣ ٩٣١٧٠٥ ٠٦٣ ٦١٧١ ٥٤٦ ٣١٤ ٥١٧ االحتاد الروسي

٩٨٩ ٥٦٦٢١٨ ٨٦٦٢٩٦ ١٩٤ ٧٠٠ ١٠١ رواندا
١٦٥ ٨٨٩٧٦٢ ٢٢٨ ٢٦١١ ٨٥٩ ٦٢٨ ٣٦٩ جنوب القوقاز، جورجيا

٣٦٠ ٧٥٩٣٤١ ٧٧٧٤٦٥ ٢٦٠ ٩٨٢ ٢٠٤ سري النكا
-٣٠٣ ٤٠٣١٤٨ ١١٤ ٠٠٠ ٣٣٩ أوكرانيا
٨٢٧ ٢٥٠٢ ٦٤٢٢٤٦ ١٧٦ ٦٠٨ ٦٩ اليمن

-٢٨٨ ٧٨٠٧٥ ٣٤ ٥٠٨ ٤٠ زمبابوي
٧٤١ ٦٦١ ٣٢٩٥ ٧١٧ ٠٦٩٨ ٣٧٥ ٥ ٢٦٠ ٣٤٢ ٣ اجملموع الفرعي

عناصر حقوق اإلنـسان يف       -ثانياً 
  :املتحدة للعلوم بعثات األمم
٠٦٠ ١٤٤٥٧٧ ٠٠٣٩٥٦ ٥٧١ ١٤١ ٣٨٥ أفغانستان

٢٧٣ ٠٩٩١٤٩ ١٧٢- ٠٩٩ ١٧٢ كوت ديفوار
٩٦٤ ١٠٥٥٩ ٧٠- ١٠٥ ٧٠ ليبرييا

٨٢١ ٩٢٨٤١١ ٠٩٧٤٥٠ ٢١٦ ٨٣١ ٢٣٤ سرياليون
٣٥٧ ٧١٥٢١٢ ٢٩١٣٨٠ ٢٦٩ ٤٢٤ ١١١ الصومال

٠٠١ ٣٣٨٦٤٤ ٠٢٢٦٧٣ ٣٠ ٣١٦ ٦٤٣  ليشيت-تيمور 
متويل من (دارفور، السودان 

 )سويسرا
٩٧٠ ٠٠٠١٠٩ ١٧٦١٨٠ ٧٧ ٨٢٤ ١٠٢

٥٤٣ ٥٧٤٣٠٧ ٤٠٦- ٥٧٤ ٤٠٦ السودان
٩٨٩ ٤٧١ ٩٠٣٢ ٢٨٩ ٥٨٩٣ ١٦٣ ١ ٣١٤ ١٢٦ ٢ اجملموع الفرعي
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)بالدوالر األمريكي (٢٠١٠خطة التكاليف    النفقات 

  شعبة العمليات امليدانية 
 اجملموعظفنيتكاليف املواألنشطة التقينوالتعاون 

٢٣حىت (اجملموع 
رـسبتمب/لوـأيل

بالدوالر ) ٢٠١٠
  األمريكي

املكاتـب  /املكاتب القطريـة    -ثالثاً 
القائمة بـذاهتا للمفوضـية     

  السامية
٠١٠ ٢٨٤ ٠٢٦١ ٩٠٧ ٧٨٠١ ٢٧١ ١ ٢٤٦ ٦٣٥ يا املتعددة القومياتدولة بوليف
٧٣٨ ٠٥٧٥٠٩ ٠٢٥٩٠٦ ٧١٨ ٠٣٢ ١٨٨ كوسوفو
٥٩٩ ٨١٠٢٦٦ ٦٧٤٨٨٠ ٤٢٠ ١٣٦ ٤٦٠ موريتانيا
١٣٢ ٣١٠ ٢٥٣١ ٧٢٤ ٥٣١١ ٣٠٣ ١ ٧٢٢ ٤٢٠ املكسيك

٢٤٣ ٧٦٦ ١٣٤١ ٦٧٥ ٨٥٠٢ ٠٣٦ ٢ ٢٨٤ ٦٣٨ األراضي الفلسطينية احملتلة
٦٥٨ ١١٣ ٦٤١١ ٤١٣ ٣٥٢١ ٧١٦ ٢٨٩ ٦٩٧ توغو

٣٨٠ ٢٥٠ ٩٢١٦ ٥٠٦ ٢١٢٩ ٤٦٧ ٦ ٧٠٩ ٠٣٩ ٣ اجملموع الفرعي
 يف املائة   ١٣منها  ( جمموع النفقات 

 )جمللس السالم واألمن
١١٠ ٣٨٤ ١٥٣١٤ ٥١٤ ٥٨٧٠٢١ ٣٠٠ ١ ٢٨٣ ٥٠٨ ٨

        
  


