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 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة
 *املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

 موجز

                                                                                                              يتـيح هـذا التقرير السنوي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان فرصة لعرض اجلهود اليت تبذهلا املفوضية السامية                   
                                                                    ول التقرير بالتفصيل الدعم املقدم للعمل املتواصل الذي يقوم به               ويتنا  .                                                  حلقـوق اإلنسان يف سبيل تنفيذ عدد من أولوياهتا        

                       ويف هذا السياق، يوجه      .                                                                                             جملـس حقـوق اإلنسان وآلياته، سواء يف مبادراته اإلصالحية أو يف أنشطته املوضوعية اجلارية              
  .                     ملقدم إليهم من املفوضية                    ً                                                             التقرير االنتباه أيضاً إىل العمل اهلام الذي يضطلع به املكلفون باإلجراءات اخلاصة والدعم ا

                                                                                                    وميضـي التقرير ليتعمق يف حبث املواضيع ذات األولوية اليت سبق حتديدها يف خطة اإلدارة االستراتيجية،               
                                    ً     ً                                                 ويقدم التقرير، على وجه التحديد، عرضاً مفصالً ملا نبذله من جهود متصلة لتعزيز املشاركة القطرية   .           ويف تنفيذها

                       كما يسلط التقرير الضوء   .                                                    على سبيل الذكر ال احلصر، زيادة الوجود امليداين                                       مـن جانب املفوضية واليت تشمل،     
                                                                                                              على بعض جوانب اخلربة املواضيعية الرئيسية اليت ال يزال جيري ترتيبها حبسب األولوية وتعزيزها سواء من حيث                 

     ً               واضعاً إصدار األحكام                         ً                      كما يتناول التقرير حتديداً موضوع عقوبة اإلعدام،   .                                شكلها املعياري أو من حيث تنفيذها
                                                                                                                 وتنفـيذها يف اإلطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك من أجل لفت االنتباه إىل التوجه الدويل املتنامي حنو                  

     ً                                                                                     وأخـرياً، يسلط التقرير الضوء على صياغة صكوك جديدة لوضع املعايري، ودعم املفوضية للعمل الذي       .          إلغائهـا 
  .             من هذه الصكوك                               تضطلع به آليات الرصد اخلاصة بكل 

                                                      

  . ُ ِّ                                                              قُدِّم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لتضمينه آخر ما استجد من معلومات *
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 مقدمة

ُ        ً      ً     ً      وقد قدَّمُت تقريراً سنوياً شامالً   .    ١٠٢ / ٢                    ً                       هذا التقرير مقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان  - ١           عن متابعة       َّ 
       ، وهو  (E/CN.4/2006/10)                                                                                      أعمال املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان             

                                  ً               أما هذا التقرير فتنبغي قراءته أيضاً يف سياق          .           ُ      ً                                               تقريـر عرضتُه الحقاً على جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية          
  .(A/61/36)                      والستني للجمعية العامة                                     التقرير الذي قدمته إىل الدورة احلادية 

  دعم عمل جملس حقوق اإلنسان وآلياته-   ً أوال  

                              وأحرزت األفرقة العاملة الثالثة،   .                                                           واصلت املفوضية دعم جملس حقوق اإلنسان خالل هذه الفترة االنتقالية - ٢
                        اصة فيما يتعلق باستعراض                                               ً       ً                       اليت متثل ست عمليات متوازية لبناء املؤسسات، تقدماً ملموساً يف عدد من القضايا، وخ

  .                            إجراءات الشكاوى ومشورة اخلرباء

ُ           ، أشرُت إىل أن    (A/61/36)                           ً                                                     ويف الـتقرير الذي قدمته مؤخراً إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة              - ٣      
                                                 ً     ً                                              إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل سيكون اختباراً حامساً للمجلس وأنه ينبغي ضمان توافر عنصرين أساسيني،

                                                                                      ً     ً                      مهـا مشولية التغطية ومعاملة مجيع الدول األعضاء على قدر املساواة، وإدماج هذين العنصرين إدماجاً كامالً منذ                 
ُ      ً                                                                     وعرضُت أيضاً عناصر أخرى تعد حامسة األمهية لتكون عملية االستعراض هذه جامعة              .                            الـبداية يف اآللية اجلديدة         

                                                  ة اإلدارة وشفافة، وهذه العناصر هي بوجه خاص استعداد                                                  وقائمة على حتقيق النتائج وحسنة التنظيم وشاملة وسهل
                                                                                       ً                           الـبلدان اخلاضعة لالستعراض لفتح أبواهبا للتدقيق الفعلي، واحلاجة لتحقيق التضافر والتكامل، بدالً من التداخل               

  .                                            واالزدواج، مع آليات حقوق اإلنسان األخرى القائمة

                                                    ت واخليارات املمكنة املعروضة على اجمللس بشأن آلية                                                           وبعد إنعام النظر يف اجملموعة الواسعة من املقترحا        - ٤
ُ                                                                                     االسـتعراض الدوري الشامل، أتفُق مع الرأي القائل إن االستعراض الدوري الشامل واملتعمق ملدى وفاء البلدان                                            

   من                                                                  ً     ً                          بواجباهتا والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، والذي من شأنه أن يتيح فهماً كامالً حلالة حقوق اإلنسان يف بلد 
                                                                                                                 الـبلدان ويقـف على الثغرات اليت ميكن أن تتطلب اختاذ إجراءات متسقة لتحسني القدرة على احلماية، إمنا هو                   

                        ويف هذا السياق، ينبغي      .                                                                                    استعراض يتوقف على عملية حتضريية فعالة وال ميكن ضمانه إال من خالل تلك العملية             
                       واملفوضية بطبيعة احلال     .                    ستفيد من مشاركتهم                                                            لـلمجلس أن يستعني خبرباء مستقلني ومؤهلني ومتمرسني وأن ي         

  .                                      ً                                                           مستعدة لتزويد اجمللس بالدعم واملساعدة أياً كانت الطرائق اليت يتم وضعها واالتفاق عليها يف املستقبل القريب

ّ       ً                أما نظام اإلجراءات اخلاصة فهو نظام تطور على مدى العقود الثالثة املاضية وأّدى دوراً حاسم األمهية يف  - ٥                                                                      
                                                                  واكتسبت مسألة تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة أمهية بارزة مع خضوعها لنظر   .                       حقوق اإلنسان وتعزيزها          محايـة   

                                 كما يقدم موظفو املفوضية الدعم       .                                            وتساهم املفوضية مسامهة نشطة يف هذه اجلهود        .                        جملـس حقـوق اإلنسـان     
   ويف   .                         ن وثائق املعلومات األساسية                                                     ّ               للمسؤول عن تيسري استعراض نظام اإلجراءات اخلاصة، مزودين إّياه مبا يطلبه م

                                                                                            ً               الوقت نفسه، تدعم املفوضية املشاركة املوضوعية للمكلفني بالواليات يف خمتلف مراحل عملية االستعراض، جنباً              
  .                                         إىل جنب مع اللجنة التنسيقية لإلجراءات اخلاصة
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                    جراءات اخلاصة من خالل                                                                ويف هذه األثناء، واصلت املفوضية توفري اخلدمات ألنشطة املكلفني بواليات اإل - ٦
                                                                                              ً  تزويدهم خبرباهتا املواضيعية والقانونية وخرباهتا يف جمال تقصي احلقائق؛ ومن خالل أنشطة البحث والتحليل، فضالً 

                                           آلية من آليات اإلجراءات اخلاصة، بتقدمي        ٤١                  ، دعمت املفوضية        ٢٠٠٦          ففي عام     .                            عن الدعم اإلداري واإلمدادي   
    ٤٠                                                                              لس عن املسائل املواضيعية، منها تقارير عن التطورات املستجدة يف أكثر من                    ً          تقريراً إىل اجمل     ٩٠               ما يزيد على    

   َّ    ومكَّنت   .                زيارة قطرية    ٤٦                                                                       وأجـرى املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة، بدعم من موظفي املفوضية،             .     ً   بلـداً 
                   االجتاهات املواضيعية                                                                                           األدوات احملسـنة إلدارة املعلومات املكلفني بالواليات من إيالء مزيد من االهتمام لتحليل              

                                                        كما سعت املفوضية إىل الربط بني أعمال وأنشطة املكلفني           .                                                   واإلقليمـية والوقوف على الثغرات يف جمال احلماية       
                                                                                              باإلجراءات اخلاصة واألولويات االستراتيجية للمفوضية، وخباصة يف جماالت املشاركة القطرية من جانب املفوضية، 

  .                                                                              امة الشراكات، وحتقيق أوجه التضافر مع اهليئات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان                                        وتعزيز اخلربات املواضيعية، وإق   
                                                                                                              ويف هـذا اإلطار، مت تعزيز التنسيق بني أساليب عمل املكلفني بالواليات ومواءمتها، كما مت حتسني التنسيق مع                  

                          س وهيئات املعاهدات؛ ومع                                                                                    خمتلف أقسام املفوضية؛ ومع اآلليات الدولية واحلكومية حلقوق اإلنسان، وخباصة اجملل          
  .                    الشركاء يف اجملتمع املدين

                                                                                                        ودعمـت املفوضية، عن طريق موارد بشرية إضافية، األنشطة املتزايدة اليت تضطلع هبا اللجنة التنسيقية                - ٧
                                           ُ                                                                  لإلجـراءات اخلاصـة، اليت دخلت اآلن عامها الثاين وأُعيد انتخاب أعضائها يف االجتماع السنوي الثالث عشر                 

  ُ ِّ                                                   وقُدِّم الدعم بوجه خاص للمشاورات املنتظمة واألنشطة         .     ٢٠٠٦       يونيه   /                        اخلاصة املعقود يف حزيران               لإلجـراءات   
  .                                 املشتركة للجنة واملكلفني بواليات أخرى

                                                         ً                                               وإين لعـلى ثقـة مـن أن عملية االستعراض اليت يضطلع هبا اجمللس حالياً ستؤدي إىل احلفاظ على نظام                     - ٨
              يف جهاز حقوق     " ُ           ُدرة التاج  "                                   ً              م الذي وصفه األمني العام السابق مؤخراً بأنه                                                اإلجـراءات اخلاصة وتعزيزه، هذا النظا     

                                                                                         وكمـا أوضـحت يف تقريري إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة، أعتقد أن على جملس حقوق        .         اإلنسـان 
        ت حقوق                                                                                                        اإلنسـان أن يكفل، إىل أقصى حد ممكن، التغطية الشاملة لقضايا حقوق اإلنسان مع التركيز على حاال                

                                                      وميكن للمجلس أن يشجع الدول على زيادة تعاوهنا مع           .                                  ً     ً        ً          اإلنسـان والبلدان اليت تستحق اهتماماً خاصاً أو عاجالً        
   .                                                                                                    املكلفني باإلجراءات اخلاصة ومتابعة أعماهلم، وعلى توجيه دعوات منتظمة إليهم لزيارهتا، وخباصة الدعوات الدائمة

                       ً        ً       ً                            نتقالية فإنه أحرز تقدماً موضوعياً ملموساً، مبا يف ذلك اعتماد                                                 ورغم مرور جملس حقوق اإلنسان بفترة ا       - ٩
                                                                                                          االتفاقـية الدولـية حلمايـة مجيع األشخاص من االختفاء القسري وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب                 

    ورة                                                                                                 إال أن اإلجراءات املتعلقة بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية أرجئت إىل هناية الد                .       األصلية
                          يطلب إىل اجمللس صراحة تقدمي    ٢٥١ /  ٦٠                                   وجيدر بالتذكري أن قرار اجلمعية العامة   .                             احلادية والستني للجمعية العامة

                                                                                              توصيات إىل اجلمعية العامة هتدف إىل مواصلة تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، وهذا جانب هام من 
                   ً                                        ال تألو املفوضية جهداً لدعم املبادرات الرامية إىل تدوين                           ويف هذا السياق،      .                                 جوانـب عمـل اجمللس جيب تعزيزه      

                                                           ُ                                                       القضـايا املواضـيعية، مثل العمل الذي يضطلع به الفريق العامل املُنشأ هبدف النظر يف اخليارات املتعلقة بصياغة              
  .                                                                       بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                ذلك، قام اجمللس، يف إطار ما يبذله من جهود للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان كلما وأينما                              وباإلضـافة إىل   -  ١٠
  ُ  ِ                                                                                                                       ارُتِكبت، بعقد دورتيه االستثنائيتني الثالثة والرابعة يف األشهر األخرية، وتناول فيهما على التوايل مسألة انتهاكات حقوق                
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                                                              رض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك التوغل يف مشال قطاع غزة                                                                      اإلنسـان الناشئة عن التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األ        
                                                           ودأبت املفوضية على دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ القرارات          .                                                         واهلجوم على بيت حانون، وحالة حقوق اإلنسان يف دارفور        

   .                                                                          الصادرة عن هاتني الدورتني، مع اختاذ مجيع التدابري التحضريية إلمكانية إيفاد موظفني

                                                                                                            بالـنظر إىل حجم عمل اجمللس، سيكون من بني التحديات املاثلة أمامه ضمان املتابعة املوضوعية لتنفيذ مقرراته              و -  ١١
                     والواقع أن املتابعة     .                                                                                                       وقراراته من أجل تثبيت سلطته وإعادة تأكيد األولوية املمنوحة حلقوق اإلنسان يف ميثاق األمم املتحدة              

  .    ً                                                 جزءاً من برنامج عمل كل دورة، وهو اجتاه أشجعه كل التشجيع                                   هي واحد من شواغل اجمللس، وتشكل اليوم 

                                                                                         وفيما يتعلق بالدعم اإلمدادي للمجلس، أود أن أرحب بواحد من أحدث مقرراته، وهو املقرر الذي يشري  -  ١٢
                                                                                                            إىل ضـرورة ضمان التمويل الكايف وتقدميه يف الوقت املناسب للنفقات غري املنظورة مثل بعثات تقصي احلقائق                 

                                                 وينبغي أن توضع حتت تصرف اجمللس املوارد املالية          .                                                     جان اخلاصة، وكذلك الدعم الالزم من األمانة العامة             والـل 
                                                                                                              الالزمـة لتنفيذ مقرراته، وال يقتصر ذلك على بعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق، بل يشمل أنشطته األخرى                 

  .                          كل ما يلزمه من دعم ومساعدة                                                  وستواصل املفوضية بطبيعة احلال العمل على تزويد اجمللس ب  .     ً أيضاً

  تعزيز املشاركة القطرية من جانب املفوضية-     ً ثانيا  

  ،  )Add.1-3   وA/59/2005   " (                  يف جو من احلرية أفسح "    ً                                            متشياً مع تقرير األمني العام للجمعية العامة املعنون  -  ١٣
                    إىل تدعيم إعمال                                                                                              سـعت املفوضـية إىل تعزيز مشاركتها يف البلدان وحوارها معها بوصف ذلك الوسيلة األوىل              

  .           حقوق اإلنسان

                                                                                                    ففي املقر، جيري تعزيز قدرة املكاتب اجلغرافية من خالل زيادة مستويات مالك املوظفني زيادة ملموسة                -  ١٤
                                                                                                          لتمكني املفوضية من متابعة التطورات املتصلة حبقوق اإلنسان عن كثب يف خمتلف املناطق من أجل حتسني كفاءة                 

  )                                                    منها سبع وظائف خاصة مبسؤولني عن قطاعات جغرافية        (      ً    منصباً     ١١       ُ       وعليه، ُملئ     .   قين                             أنشطتها والنهوض بدعمها الت   
                                ً                                                                ومـن شأن هذا التوسع أن يساعد أيضاً يف تعزيز التعاون والتنسيق الداخليني بشأن املبادرات                 .     ٢٠٠٦              خـالل عـام     

                       واإلجراءات اخلاصة وجملس                                                                                        القطـرية، وكذلك عن طريق اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان املتمثلة يف هيئات املعاهدات            
  .     ِّ          ً                                                         وسيمكِّن ذلك أيضاً من حتسني رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان  .            حقوق اإلنسان

        وحدة      ٢٠٠٦     ً                                                                               وحرصـاً على تعزيز وتنسيق استجابة املفوضية ألزمات حقوق اإلنسان، أنشئت يف عام               -  ١٥
                                                          ب اجلغرافية واملكاتب امليدانية وغريها من أقسام املفوضية                             وتساعد الوحدة املكات      ").       الوحدة  ("                   لالستجابة السريعة   

                         وتقيم الوحدة شراكات قوية   .                                                                          يف أنشطة التقييم وتقصي احلقائق والتحقيق وكذلك يف البعثات والعمليات االبتدائية
   مم                                                                                                         مع كيانات األمم املتحدة، وخباصة إدارة عمليات حفظ السالم ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األ              

  .                                                                                        املتحدة السامية لشؤون الالجئني وشركاء آخرين، بغية تأمني موارد احتياطية كافية لعمليات الطوارئ

                 ً       ً                                        ُ                             وتؤدي الوحدة دوراً أساسياً يف مساعدة املفوضية على االضطالع باملهام اليت ُتسند إليها بصفة متزايدة يف  -  ١٦
                         وقد برزت قيمة الدور الذي   .                  جمال حقوق اإلنسان                                                   سياق إنشاء جلان التحقيق وغريها من بعثات تقصي احلقائق يف

                                    ً              ، حني قدمت دعمها لعدد من املبادرات بناًء على             ٢٠٠٦                                                      تؤديـه الوحدة بوجه خاص يف النصف الثاين من عام           
                                       ومشل ذلك إنشاء جلنة حتقيق للتثبت من         .                                                                   طلـب األمـني العام أو جملس حقوق اإلنسان أو بعثات حفظ السالم            
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    ٢٥   و  ٢٤   و  ٢٣         أبريل ويف  /       نيسان  ٢٩   و  ٢٨                              تصل باحلوادث اليت وقعت يف ديلي يف                              الوقـائع والظـروف فـيما ي    
                              وأثناء النـزاع الذي نشب يف       .                                                             ، وفيما يتصل باألحداث والقضايا اليت أسهمت يف هذه األزمة             ٢٠٠٦      مايو   /    أيار

          ن القيود                          ً                                                                          لبنان، أتاحت الوحدة أيضاً اإلسراع يف إيفاد موظف خمتص يف حقوق اإلنسان إىل بريوت على الرغم م                
                  ً                                                                          وتساهم الوحدة أيضاً يف تعزيز األدوات الداخلية وغريها من املواد املتصلة بالتحريات وجلان               .                  األمنـية الشديدة  

                      ومن املرجح أن يزداد      .                                                                                          التحقـيق وبعثات تقصي احلقائق وإنشاء املكاتب امليدانية والعمليات امليدانية بوجه عام           
   .                                   ة التابعة للمفوضية يف خمتلف العمليات                                      التماس املساعدة من وحدة االستجابة السريع

         ً                                                                                  وجيري أيضاً تعزيز الوجود امليداين الذي يتيح تقدمي الدعم املباشر إىل السلطات املختصة، ومجع املعلومات  -  ١٧
                        ً                        ويتيح الوجود امليداين أيضاً تعزيز العالقات مع         .                                                             بصفة مباشرة، والتعمق يف فهم قضايا وتطورات حقوق اإلنسان        

  .                      ء، مبن فيهم أصحاب احلقوق          مجيع الشركا

                               وتغطي هذه الكيانات منطقة اجلنوب   .                ً                                                 وللمفوضية حالياً سبعة كيانات إقليمية جرى أو سيجري تعزيزها         -  ١٨
                                                                                                                   األفـريقي مـن بريتوريا؛ ومنطقة شرق آسيا من أديس أبابا؛ ومنطقة أمريكا الالتينية والكارييب من سانتياغو؛                 

  .                                                            طقة الشرق األوسط من بريوت؛ ومنطقة احمليط اهلادئ من سوفا                                                    ومـنطقة جنوب شرق آسيا من بانكوك؛ ومن       
  .     ً                                                                    وأخرياً، تدير املفوضية مركز أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف ياوندي

                                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، تتفاوض املفوضية على إنشاء أربعة مكاتب إقليمية جديدة ومركز للتدريب والتوثيق  -  ١٩
            وستغطي هذه    .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                            ، على النحو الوارد يف خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة                              يف جمال حقوق اإلنسان   

                                                                                                               املكاتـب منطقة أمريكا الوسطى من مدينة بنما؛ ومنطقة آسيا الوسطى من بيشكيك؛ ومنطقة غرب أفريقيا من                 
                    ى طلب اجلمعية العامة                      ً     وباإلضافة إىل ذلك، وبناًء عل  .                                                      داكار، مع ملحق يف أبوجا؛ ومنطقة مشال أفريقيا من القاهرة

                                      ، جتري مشاورات مع حكومة قطر إلنشاء مركز     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦         املؤرخ     ١٥٣ /  ٦٠             يف قـرارها    
  ُ                           وقُدم إىل اجلمعية العامة يف       .                                                                                 للتدريـب والتوثـيق يف جمـال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية             

    ً           وعمالً بالقرار،    .                                      ت اليت اختذهتا املفوضية يف هذا الشأن                 يعرض اخلطوا   ) A/61/348 (          تقرير       ٢٠٠٦       سبتمرب   /       أيلـول 
                                   ً                                                               القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتقدمي الدعم ملا تبذله              "ُ   َّ                  ُيكلَّـف املركز ب       

        مية من                                                                                               احلكومـات ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكو            
   ".                جهود داخل املنطقة

ْ                         ، ولكْن حدث تأخري كبري بسبب          ٢٠٠٦                                                                       وكـان املتوقع أن يبدأ معظم هذه املكاتب اإلقليمية عمله خالل عام              -  ٢٠      
                                                                                                                              الطبـيعة املعقـدة هلذه العملية، مبا يف ذلك االتفاق على مذكرة تفاهم مع البلد املضيف، واختيار مقر املكاتب اإلقليمية،                    

  .    ٢٠٠٧                                         ويؤمل إنشاء أغلب هذه املكاتب قبل هناية عام   .                     ك املوظفني يف بعض احلاالت   ً            فضالً عن جوانب مال

                                 أوغندا وأنغوال وتوغو وكولومبيا     (      ً      ً     مكتباً قطرياً      ١٢                                       ً           وفـيما خيـص املكاتب القطرية، للمفوضية حالياً          -  ٢١
               تح مكتب توغو          ُ  وقد افتُ    ).       كوسوفو /                                                                      وغواتيماال واملكسيك وكمبوديا ونيبال وفلسطني والبوسنة واهلرسك وصربيا       

َ                                          مؤخراً وسينَشأ مكتب جديد يف الباز يف الربع األول من عام       ً     ٢٠٠٧    .  
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                                                                  ، ستغلق املفوضية مكتبيها يف البوسنة واهلرسك وصربيا حيث مارست املفوضية     ٢٠٠٧      يونيه  /         ويف حزيران -  ٢٢
                يف كوسوفو يف      ُ                                                            وسُتبقي املفوضية على وجود هلا يف املنطقة، إذ ستعزز مكتبها           .                              أنشطتها ألكثر من عشر سنوات    

  .                                              ضوء الشواغل اخلطرية حلقوق اإلنسان والتحديات املقبلة

ُ                                           ويف العـام املاضي، أنشأُت مكاتب يف نيبال وغواتيماال وأوغندا          -  ٢٣                                       وكان نشاطنا يف هذه البلدان الثالثة        .                     
        حقوق                              وجيري إعداد تقرير عن حالة      .      ً                         ً                                       مـثمراً، وأثـار تعاون احلكومات أمالً يف حتسني األوضاع بصورة أكيدة           

                                                          َّ                                 َّ                   اإلنسان يف أوغندا وآخر عن حالة حقوق اإلنسان يف غواتيماال، وسيقدَّمان كإضافتني إىل هذا التقرير، وسيقدَّم                
                                                                                          ً                      تقريـر عـن حالة حقوق اإلنسان يف نيبال بصورة منفصلة إىل هذه الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، وفقاً                   

  .                             ألحكام االتفاقات اخلاصة بكل مكتب

  ،     ٢٠٠٦          ففي عام     .                ً     ً     ً                                                 ايت القطرية أيضاً غرضاً هاماً يتمثل يف تعزيز املشاركة القطرية للمفوضية                     وتؤدي زيار  -  ٢٤
  ،  )    مايو /       أيار   ١٩-  ١٧ (             ، وكمبوديا    )     فرباير /       شباط   ٢٥-  ١٩ (                                                     قمـت بزيارة كل من االحتاد الروسي ومشال القوقاز          

   ٥  -       أبريل   /        نيسان   ٣٠ (             والسودان   -                                      وزيارة البلد الثاين ختص الصومال       -  )      أبريل /       نيسـان  (                      وإثيوبـيا وكينـيا     
    ١٧-  ١٥ (        ، وهاييت  )     نوفمرب /             تشرين الثاين ٨- ٣ (         ، وكندا   )      أكتوبر /              تشرين األول    ١٣-  ١٢ (            ، وأملانيا    )      مـايو  /      أيـار 

               وكانت الرسالة     ).      نوفمرب /               تشرين الثاين    ٢٤-  ١٩ (                                       ، وإسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة       )      أكتوبر /             تشـرين األول  
                                                            ة بغية وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان جبميع                                                      املشـتركة يف مجيع بعثايت هي احلاجة للمساءل       

                                                                                           ويف عدد من البلدان اليت زرهتا، أعربت عن قلقي إزاء القيود املفروضة على اجملتمع املدين                 .                     أشـكاهلا من العقاب   
ّ                                      ً                       وقدمـت يف تقاريري الشفوية احملّدثة املنتظمة أمام جملس حقوق اإلنسان عروضاً عن خمتلف               .                  وحـرية التعـبري                                

                            ً                                ، قمت ببعثة متابعة مفيدة جداً إىل نيبال بعد بعثيت األوىل إىل هذا     ٢٠٠٧       ويف عام   .                            الزيارات القطرية اليت قمت هبا
  .              البلد قبل سنتني

           ً   وشرعنا أيضاً    .             بعثة سالم    ١٧                   ً                                                 وساعدت املفوضية أيضاً بشكل كبري يف أعمال عناصر حقوق اإلنسان يف             -  ٢٥
                                                                   ة املفوضية على توفري املشورة والتدريب للعناصر املدنية والعسكرية وعناصر                                   يف استعراض هلذا الدعم بغية تعزيز قدر

   ُ                                                       ، اُتخذت خطوات هامة لوضع حقوق اإلنسان يف صلب أعمال              ٢٠٠٥           ومنذ عام     .                            الشـرطة يف بعـثات السالم     
   ويف   .                                                                                              بعثات السالم عن طريق تعزيز التعاون بني إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، واملفوضية

ُ                                                                ، ُعقد يف نيويورك اجتماع سنوي لرؤساء عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات         ٢٠٠٦       ديسمرب   /                    أوائـل كانون األول      
                                                                                                             السالم واشترك يف تنظيمه للمرة األوىل كل من املفوضية وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية                

                                          ي املفوضية وإداريت األمانة املشار إليهما                                                                        وضـم رؤسـاء عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السالم، وكبار موظف           
  .                                               واملسؤولني عن القطاعات اجلغرافية يف الكيانات الثالثة

 ُ                                                                                                         وُبذلت جهود من أجل حتقيق مزيد من االنتظام يف التقارير العلنية اليت تقدمها عناصر حقوق اإلنسان يف                  -  ٢٦
                                                لبعثات بإصدار تقارير علنية منتظمة عن حقوق                        ويقوم عدد من ا      ).                                مبا يف ذلك التقارير املواضيعية     (              بعثات السالم   

                                                                                                                اإلنسـان، وتشـمل هذه البعثات بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، وبعثة منظمة األمم املتحدة يف                  
                                                                                                               مجهوريـة الكونغو الدميقراطية، وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل                

                                                                                                           وبعـثة األمم املتحدة يف ليبرييا، وبعثة األمم املتحدة يف السودان، وتقدم البعثتان األخريتان تقاريرمها                         العـراق، 
  .                   باالشتراك مع املفوضية
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ّ                 وتشـكل الشراكات مع الوكاالت اإلنسانية عنصراً أساسياً أيضاً يف النشاط القطري الفّعال             -  ٢٧          ففي عام    .                                         ً       ً     ً                    
       وتشارك   .                                                          ت تنسيق الشؤون اإلنسانية على املستويني العاملي وامليداين                                          ، واصلت املفوضية مسامهتها يف آليا         ٢٠٠٦

                                                                                                                 املفوضية بدور نشط يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلك تويل رئاسة فرقة العمل املعنية حبقوق                  
  .                                                                اإلنسان والعمل اإلنساين واملشاركة يف أعمال الفريق العامل جملموعة احلماية

                                                                                         املفوضية، مبشاركتها املنتظمة يف خمتلف مبادرات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، يف                     وسـامهت    -  ٢٨
                                                ً                                                             وضـع جمموعـة من املواد التوجيهية، فأضافت بذلك منظوراً حلقوق اإلنسان إىل عدد من الوثائق، مبا يف ذلك                   

                                    انية، ودليل الشؤون اجلنسانية للعاملني                                                                        املذكرة اإلرشادية املتعلقة باستخدام هنج اجملموعات لتعزيز االستجابة اإلنس       
  .                                    ً                                                                        يف اجملـال اإلنسـاين، ودلـيل املشردين داخلياً، وجمموعة برامج التدريب التوجيهي ملنسقي الشؤون اإلنسانية               

                                                                                                              وباإلضـافة إىل ذلك، جيري وضع قائمة مرجعية عامة لنهج الربجمة القائم على حقوق اإلنسان إلتاحتها للعناصر                 
  .                      مبشاركة نشطة من املفوضية                 الفاعلة اإلنسانية 

                                                                               ً                 واملفوضـية عضو نشط يف املشروع اخلاص بقدرات احلماية، املشترك بني الوكاالت، والذي يضم أيضاً                -  ٢٩
                                                            ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق          )          اليونيسيف (                                  مـنظمة األمـم املتحدة للطفولة       

                                                                   كبار اخلرباء ويهدف إىل تعزيز االستجابة املتعلقة باحلماية يف األزمات                                                    املسـاعدات اإلنسانية ويتوىل إدارة قائمة ب      
          ً                                                                                            وجيري حالياً وضع الصيغة النهائية لعدد من مذكرات التفاهم املربمة بني املفوضية واملنظمات اإلنسانية                .         اإلنسانية

                         ين، يشجع موظفو املفوضية                       وعلى املستوى امليدا    .                                                                الدولـية غري احلكومية لزيادة قدرة املفوضية يف جمال االستجابة         
                                                                                                      بشكل متزايد على العمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء يف األنشطة اإلنسانية، مبا يف ذلك التعاون يف إدماج حقوق     

  .                                                             اإلنسان يف صلب املساعدة اإلنسانية املقدمة يف أعقاب الكوارث الطبيعية

                                مم املتحدة، وخباصة على املستوى                                                                      وإدمـاج حقـوق اإلنسان بفعالية يف سياسات وعمليات منظومة األ           -  ٣٠
                                                                                                          القطـري، أساسـي بنفس الدرجة لتعميق املشاركة واحلوار مع البلدان بشأن حتديات حقوق اإلنسان ولضمان                

                                                          وبناء على دعوة الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق   .                                         اسـتجابة متسـقة من منظومة األمم املتحدة   
                                                                                  قدمت آرائي ومسامهايت بشأن إدماج حقوق اإلنسان لكي ينظر فيها الفريق الذي                                           املنظومة والتابع لألمني العام،   

                         ً                                                                             قدم يف تقريره النهائي عدداً من التوصيات اهلامة املتعلقة باحلاجة إىل زيادة توضيح األدوار واملسؤوليات يف منظومة 
    بيت  "                     ة من املفوضية، بوصفها                      وطلب الفريق بصورة خاص  .                                                األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  .                              ً     ً                                                   املعين حبقوق اإلنسان، أن تقدم دعماً خمصصاً ملنظومة املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية لألمم املتحدة  "     اخلربة

                                                                                                     ومتنح املفوضية أولوية لتعزيز الشراكات مع منظومة األمم املتحدة، وخباصة على املستوى القطري، مبا يف              -  ٣١
                                                                    املشترك بني الوكاالت وتعزيز قدرة األفرقة القطرية لألمم املتحدة           ٢                     ادة برنامج اإلجراء                            ذلـك عن طريق تويل قي     

ّ     على املساعدة يف اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لبناء نظم محاية وطنية فّعالة                               وقد دخل الربنامج العاملي لإلجراء   .                                                                  
ُ       مرحلة تنفيذه الكامل، حيث ُدعمت  ٢       ً   فريقاً   ٢٧            ومت اختيار     ٢٠٠٦               م املتحدة يف عام                         أفرقة قطرية جتريبية لألم  ١٠                          

                      ويتوقع أن حتصل بعض هذه   .      ً      ً   طلباً مقدماً  ٥٠                    من بني ما يزيد على     ٢٠٠٧     ً       ً                         قطرياً إضافياً لتوفري الدعم لـه يف عام 
                                                                                                  األفرقة القطرية على دعم مستشارين لشؤون حقوق اإلنسان، تقوم املفوضية بتوزعهم بالتعاون الوثيق مع املنسقني 

                        ً                                                                      ويوجـد لـدى املفوضـية حالـياً مستشارون دوليون لشؤون حقوق اإلنسان يعملون يف باكستان                 .         املقـيمني 
     وشرع   .                                                                                        وسري النكا وموظفو برامج وطنيون يعملون مع األفرقة القطرية يف أذربيجان وجورجيا واالحتاد الروسي
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                        دونيسيا وملديف والفلبني                                                                                    يف خطوات لتوزيع مستشارين لشؤون حقوق اإلنسان يف رواندا وزمبابوي والنيجر وإن           
      مبا يف     (    ٢٠٠٧                                                                                                وبـابوا غينيا اجلديدة وجورجيا ومولدوفا وإكوادور وغيانا وكوستاريكا ونيكاراغوا خالل عام             

   ). ٢                  ذلك بتمويل لإلجراء 

                       ً                                                           ، أجرت املفوضية استعراضاً للمستشارين املعنيني بشؤون حقوق اإلنسان، املوزعني على               ٢٠٠٦         ويف عام    -  ٣٢
                          وخلص االستعراض، ضمن مجلة      .                                                            ملقيمني، بغية تعزيز فعاليتهم بتوحيد سياسات وهنج توزيعهم                       مكاتب املنسقني ا  

                                                                                                  أمور، إىل أن احلصول على دعم والتزام قويني من املنسقني املقيمني أساسي لفعالية أداء املستشارين املعنيني بشؤون 
   ً                              لياً على توحيد الشروط األساسية                  وحنن نعمل حا    .                                                        حقوق اإلنسان وإلدماج حقوق اإلنسان على املستوى القطري       

  .                                                       وإجراءات التنفيذ السارية فيما يتعلق بعمليات التوزيع هذه

                                                                                                  ويف خطة العمل اليت وضعتها، أدرجت ضمن أولويات املفوضية دعم املنسقني املقيمني، بل جممل األفرقة                -  ٣٣
              وجيب أن تتوفر    .                     بإدماج حقوق اإلنسان                                                                             القطرية لألمم املتحدة، حبيث ميتلكون القدرات الكافية للوفاء بالتزاماهتم          

                                                                                                      لـدى املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية معرفة كافية حبقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان يف األمم           
  ،     ٢٠٠٦         ويف عام     .                                                                                                    املتحدة، باإلضافة إىل كفاءة عالية لتعزيز املعايري واملبادئ الدولية مع العناصر الفاعلة الوطنية            

                             ُ                                                   يف جلسة اإلحاطة التوجيهية اليت ُنظمت للمنسقني املقيمني اجلدد، وحتاورت مع منسقي الشؤون            ً شاركت شخصياً
                                                                                               اإلنسانية وقيادات عمليات حفظ السالم، حيث شددت على أمهية حقوق اإلنسان كركيزة أساسية ملنظومة األمم     

                                  ستوى القطري إىل املبادئ واملعايري                                                                                  املـتحدة وعلى ضرورة استناد األنشطة العملية ملنظومة األمم املتحدة على امل           
                           وقامت املفوضية بدور قيادي يف   .                                                                اجملسدة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وإسهامها يف إعمال حقوق اإلنسان

                                                                                                             وضع مذكرة توجيهية بشأن حقوق اإلنسان ملنسقي الشؤون اإلنسانية، وهي املذكرة اليت أصدرهتا اللجنة الدائمة               
  .    ٢٠٠٦        ت يف عام                  املشتركة بني الوكاال

     ً                                        ً       ً                                                 وأخـرياً، تشكل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عنصراً أساسياً يف استراتيجية املشاركة القطرية اليت               -  ٣٤
  .                                                                                                               تقـوم هبا املفوضية باعتبارها عناصر فاعلة ال غىن عنها ألي هنج طويل األجل حلقوق اإلنسان يف بلد أو منطقة                   

                                                           هتا املعنية باملؤسسات الوطنية، يف إنشاء وتدعيم املؤسسات الوطنية                                     وساعدت املفوضية، مبا يف ذلك عن طريق وحد
                                          ، قدمت وحدة املؤسسات الوطنية باملفوضية          ٢٠٠٦         ويف عام     .                                                حلقوق اإلنسان باعتبارها شريكة هامة يف أعماهلا      

  ت                                     ومشل ذلك تقدمي املشورة بشأن إجراءا       .                                                                   املشـورة بشـأن إنشاء أو تدعيم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          
                                                                 ؛ وبشأن التشريعات اليت تسمح بإنشاء جلان وطنية حلقوق اإلنسان           )                               يف سرياليون وسري النكا وكوسوفو     (        التعيني  

              وتعمل الوحدة     ).                                                                                           جـزر القمـر وموريتانيا وباكستان ونيبال واسكتلندا، اململكة املتحدة وأوروغواي وشيلي            (
                                                 صر حقوق اإلنسان يف بعثات السالم التابعة لألمم                                                                        بالـتعاون مع خمتلف النظراء الوطنيني والدوليني، مبن فيهم عنا         

   ).      ليشيت-                           مثل العراق والسودان وتيمور  (       املتحدة 
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  تعزيز اخلربات املواضيعية-     ً ثالثا  

  إعمال احلق يف التنمية-ألف 

      ً                                                                                       وفقاً خلطة عملي، استمرت املفوضية يف إعطاء أولوية كبرية لدعم إعمال احلق يف التنمية وعزم قادة العامل -  ٣٥
     وكما    ".                                 ختليص البشرية قاطبة من الفاقة     " و  "                                               جعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان        "                      يف إعالن األلفية على     

                                                                                                             سـبق بيانه، يشكل الفقر أحد أخطر التحديات يف ميدان حقوق اإلنسان يف عصرنا هذا، وأحد أكرب املعوقات                   
         ً                                         لفقر سبباً النتهاكات حقوق اإلنسان ونتيجة هلا يف الوقت                              وهناك اجتاه متزايد إىل اعتبار ا  .                    إلعمال احلق يف التنمية

                                                                                              غري أن الصلة بني احلرمان املطلق وانتهاكات احلقوق ال تزال هامشية يف املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة   .     ذاته
           كثري من                                                                         ولتوجيه االهتمام إىل هذا االرتباط احلاسم األمهية، واملهمل رغم ذلك يف            .                           واالسـتراتيجيات اإلمنائـية   

                                وقد سامهت االحتفاالت هبذا اليوم       .                                                                     األحـيان، خصصت يوم حقوق اإلنسان هذا العام ملوضوع مكافحة الفقر          
                                                                                                                  وخمتلف األنشطة اليت نظمتها املكاتب امليدانية للمفوضية وشركاء األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف مجيع أحناء                

                           املتقدمة والنامية على حد  -                                       حبقوق اإلنسان ومبسؤوليات مجيع احلكومات                                                      العـامل يف زيـادة الوعي ببعد الفقر املتصل          
    ومن   .                                                                                                         ودفـع مجاعات حقوق اإلنسان والتنمية إىل العمل مبزيد من الفعالية من أجل إعمال احلق يف التنمية                 -        سـواء   

                ىل حقوق اإلنسان                                                          املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع هنج يستند إ        "                                           األحـداث اهلامـة يف هـذا الصدد إصدار          
  .                                                       بناء على طلب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ٢٠٠٦      يف عام   "                         الستراتيجيات احلد من الفقر

        ً                                                                                                 واسـتناداً إىل هـذه اجلهود واإلجنازات، تعمل املفوضية بنشاط مع شركائها اإلمنائيني على املستويني الدويل                 -  ٣٦
                                                                          ا فيها احلق يف التنمية، جلهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق عمليات                                                      والوطـين لبحث سبل دعم حقوق اإلنسان، مب       

                  ً                            وشرعت املفوضية أيضاً هبمة يف مناقشات مع البنك       .                                                                   إمنائـية شـاملة ونتائج منصفة ومستدامة يف جمال احلد من الفقر           
  .           عددة األطراف                                                                             الدويل لدعم التعاون والشراكة على املستوى املؤسسي، ضمن وكاالت ماحنة أخرى ثنائية ومت

                                                                                                                 أما فيما يتعلق بالفريق العامل املعين باحلق يف التنمية وفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف                  -  ٣٧
         كانون    ٢٦       إىل     ٢٢                                                                                                    التنمية والتابعة هلذا الفريق، فقد انعقد االجتماع الثالث لفرقة العمل يف جنيف يف الفترة من                

                                                 ً                                لة صياغة استراتيجية لتفعيل املعايري وتطويرها تدرجيياً لكي ينظر فيها الفريق                        ، بغية مواص      ٢٠٠٧         يـناير    /       الـثاين 
  .                                              وحنن مستمرون يف توفري أعلى مستوى من الدعم ألعماهلما  .       العامل

  سيادة القانون والدميقراطية-باء 

                إقامة العدل، مبا                                                                              تواصل املفوضية االهتمام بالقضايا املتعلقة مبختلف جوانب قانون حقوق اإلنسان املتصلة ب -  ٣٨
                                                                                                         يف ذلـك احملـاكم العسكرية؛ ومساءلة املوظفني الدوليني املشاركني يف عمليات دعم السالم؛ والنساء واألطفال               

  .                                                               املوجودين يف السجون؛ واحلق يف االنتصاف يف مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان

         كانون    ١٤       املؤرخ    ) Corr.1    و A/61/636-S/2006/980 (                                              وشدد األمني العام، يف تقريره إىل جملس األمن          -  ٣٩
                                                    ّ                ً       ً           ، على حمورية سيادة القانون بالنسبة لعمل املنظمة ككل وعّين املفوضية كياناً رئيسياً داخل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

                                                   ، نشرت املفوضية مخس أدوات خاصة بسيادة القانون            ٢٠٠٦         ويف عام     .              ً                               املـنظومة معنياً بقضايا العدالة االنتقالية     
                                                                   حتديد شكل قطاع القضاء، ومبادرات احملاكمة، وجلان استجالء احلقيقة،           :          صراع وهي                             للدول يف مرحلة ما بعد ال     



A/HRC/4/49 
Page 11 

                                             نشر السلسلة الثانية من األدوات، مبا يف            ٢٠٠٧                       ويتوقع أن يشهد عام       .                                     وفحص السجالت ورصد النظم القانونية    
   ً      ً           يهاً عملياً للبعثات                          وتوفر هذه األدوات توج     .                                                                ذلـك األدوات املتعلقة بربامج التعويضات وتركة احملاكم املختلطة        

  .                                                                                  امليدانية واإلدارات االنتقالية يف اجملاالت احلرجة املتصلة بالعدالة االنتقالية وسيادة القانون

                  ً                                                                                 وشـرعت املفوضية أيضاً يف مشروع مشترك إلعداد مؤشر لسيادة القانون باالشتراك مع إدارة عمليات                -  ٤٠
                                                 ائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب                                              حفظ السالم وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمن

                                                                         ويهدف املشروع إىل وضع أداة تسمح بالتقييم العملي واملوضوعي ملقطع من             .                                   الشـؤون القانونية والبنك الدويل    
   دة                   وستستخدم األمم املتح  .                                                                            العوامل اهلامة لسيادة القانون، وخباصة للمجتمعات يف مرحلة الصراع وما بعد الصراع

  .                              بعد ذلك األداة الناجتة من املشروع

      وشرعت   .                     ً                                                                     واسـتمرت املفوضـية أيضاً يف حتليل التدابري اليت تتخذها الدول يف سياق مكافحة اإلرهاب               -  ٤١
                                                                                                                 املفوضية يف حوار مع عدة دول فيما يتعلق مبدى اتفاق تدابري حمددة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون                  

                                                            ويف إطار احلوار اجلاري مع الدول بشأن هذه القضية، نظمت املفوضية،   .                نون الدويل لالجئني                  اإلنساين الدويل والقا
                                 حقوق اإلنسان والتعاون الدويل يف جمال  "                ، حلقة عمل بشأن     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل   ١٥            يف الفترة من 

                            لتابع ملنظمة األمن والتعاون يف                                                             ، باالشتراك مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ا         "              مكافحة اإلرهاب 
                                                                          وحبثت حلقة العمل بعض القضايا العملية والقانونية اليت يثريها التعاون            .                                      أوروبا، وبدعم من حكومة ليختنشتاين    

                                                                                                    الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة بنقل األفراد املشتبه بتورطهم يف اإلرهاب من والية     
                                                                                  ى؛ وجتميد األصول وغري ذلك من أشكال اجلزاءات الفردية؛ والتعاون القضائي؛ واملشاكل املتصلة              قضائية إىل أخر

                  ً                       وأعدت املفوضية أيضاً صحيفة وقائع بشأن         ). E/CN.4/2006/94      انظر   (                                     بتقاسم األدلة ومعلومات االستخبارات     
  .    ٢٠٠٧                                                هذا املوضوع وسيجري وضعها يف صيغتها النهائية يف عام 

                                                                                       ية املساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين حتتل أمهية كبرية يف                         وال تزال قض   -  ٤٢
                                                                       ، دعتين الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي              ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢٤    ويف    .              جـدول أعمايل  

       ً               وامتثاالً هلذا القرار،     .                 ارفور، بالسودان                                                                        مالحظات خطية بشأن القضايا املتعلقة حبماية الضحايا وحفظ األدلة يف د          
                             وركز املوجز على خربة املفوضية يف   .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠                                        قدمت موجز صديق حمكمة إىل الدائرة يف        

                                                                                                          جمال املشاركة يف رصد االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والتحقيق فيها على الساحة يف سياق الصراع املسلح                
                                            وأكد املوجز أنه جيب تقييم املخاطر اليت يتعرض هلا   .                              ت بشأن مسألة محاية الضحايا                            وقدمـت بعـض املالحظـا     

                                                                                                               الضـحايا يف ضوء جمموعة متنوعة من العوامل، وخباصة ما ميكن أن حيققه الوجود الدويل، مبا يف ذلك التحقيق                    
  .                                      اجلنائي، من مزايا للحماية الكلية للسكان

      ويوفر   .                                               ً       صندوق األمم املتحدة للدميقراطية منذ افتتاحه مؤخراً                        ً     ً     ً             وتوفـر املفوضـية أيضـاً دعماً خمصصاً ل         -  ٤٣
                               ً     ً                                                                          الصـندوق ملـنظومة األمم املتحدة هيكالً عاماً لتوطيد تعاوهنا وبناء شراكتها على املستويات الوطين واإلقليمي                

  .                   ر مبرحلة انتقالية                                                                                                     والعـاملي يف جمال الدميقراطية، بتقدمي دعم بالغ األمهية إىل الدميقراطيات الناشئة والبلدان اليت مت              
                                                   ً                                                      وأكـدت مسـامهتنا أن معايري حقوق اإلنسان جيب أن تكون أساساً ألي تصور هادف للدميقراطية وأن تطبيق                  
                                                                                                           املـبادئ الدميقراطـية يتطلب، ضمن مجلة أمور، وجود قوانني ومؤسسات قوية للحكم الدميقراطي باإلضافة إىل                

  .                    آليات مستقلة للرقابة
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  االجتار-جيم 

                              ً        ً                على تعزيز الصالت باهلجرة موضوعاً وبرناجماً؛ وعلى تطوير     ٢٠٠٦                         امج االجتار باملفوضية يف عام        ركز برن -  ٤٤
                                       ً                                                                      مشاركة الربنامج على املستوى القطري انطالقاً من منظور التركيز على موضوع االجتار؛ وعلى دعم إجراء حتليل                

          أما احلوار   .                           ي التشريع والسياسات العامة                                                            َ للتأثري الذي يطال حقوق اإلنسان جراء مبادرات مكافحة االجتار يف جمالَ
      سبتمرب  /        أيلول   ١٥    و   ١٤                                                                                           الرفـيع املسـتوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية الذي جرى يف اجلمعية العامة يف يومي                

                                    ً     ً                                                   فقد حدد حقوق اإلنسان باعتبارها جانباً حامساً من جوانب اهلجرة الدولية، وحبث االجتار كحصيلة سلبية     ٢٠٠٦
ُ                     وقد أسفرت األمهية املتزايدة ملسألة االجتار واهلجرة على الُصعد العاملي واإلقليمي   .        ملهاجرين                   النـتهاكات حقوق ا                                                      

ٍ                                                                                    والقطري عن تزايٍد مستمر يف الطلبات اليت ترد من شركاء متعددين وجهات متنوعة من اجلهات صاحبة املصلحة                       
              ُ             ونتيجة لذلك، أُجري تدريب يف   .    ألة                                                               للحصول على املشورة وعلى اإلرشاد يف جمال السياسة العامة بشأن هذه املس

                                                                                             جمال االجتار واهلجرة وحقوق اإلنسان يف نيبال باالشتراك مع موظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وحتت إشراف 
                                   ّ                                     وإضافة إىل ذلك، انتهى إعداد دراسة حتلّل عمليات التدخل ملكافحة االجتار وتنطلق   .                        مكتب املقرر الوطين لالجتار 

                                                                                  إلنسان وذلك لتقييم وحتديد عناصر تضمن انسجام مشاريع أو برامج اهلجرة والتنمية وكذلك                      من منظور حقوق ا   
  .                                                                                     التشريعات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية مع املعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنسان

  املساواة وعدم التمييز-دال 

                                          ان اللتني أنشئتا لضمان متابعة املؤمتر العاملي                                                       واصـلت املفوضـية تقدمي دعمها آللييت جملس حقوق اإلنس          -  ٤٥
                                                                                                                ملكافحة العنصرية ومها الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان وفريق               

     َّ                                           ويسَّرت املفوضية عقد حلقات دراسية رفيعة املستوى يف  .                                                اخلرباء العامل املعين بالشعوب املنحدرة من أصل أفريقي
ّ                          موضوع العنصرية وشبكة اإلنترنت، ويف موضوع املعايري التكميلية اليت ترمي إىل سّد الفجوات القائمة يف صكوك                                                                       

   .                                                                                        وسعت املفوضية إىل تيسري عقد اجتماع لفريق اخلرباء البارزين املستقلني وأبقت على اتصال مستمر معهم  .      دولية

                    ، اختارت املفوضية،       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠   خ         املؤر  ٥ / ١        ٍ                                  ويف مـتابعٍة لقـرار جملس حقوق اإلنسان          -  ٤٦
                                                                                                           وبالتشـاور مع اجملموعات اإلقليمية، مخسة خرباء من ذوي املهارات الرفيعة املستوى لوضع وثيقة أساس تكون                
ّ                                                                   تتضـمن توصـيات ملموسة بشأن سبل أو قيمة سّد الفجوات بطرق تشمل وال تقتصر على صياغة بروتوكول                                                         

                                                                          ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أو اعتماد صكوك جديدة من قبيل                                                اختـياري جديـد للعهد الدويل للق      
  .                    االتفاقيات أو اإلعالنات

    ً                                             ً                                                   وبـناًء على طلب من حكومة الربازيل، قدمت املفوضية أيضاً الدعم للمؤمتر اإلقليمي لألمريكتني املعين                -  ٤٧
ُ             بالتقدم احملرز يف برنامج عمل ديربان والتحديات اليت تواجهه، والذي ُعق               ٢٨       إىل     ٢٦                               د يف برازيليا يف الفترة من                                                                    

                                                            وقد استعرض املؤمتر التقدم احملرز يف منطقة األمريكتني والتحديات اليت   .                       برئاسة الربازيل وشيلي    ٢٠٠٦      يوليه  /   متوز
    ً                                                        وبناًء على طلب حكومة أوروغواي، قدمت املفوضية الدعم إىل           .                                             تعـترض تنفـيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان       

ُ                                        مؤسسات احلكومية املسؤولة عن تعزيز املساواة بني األعراق اليت ُعقدت يف مونتيفيدو يف الفترة                                  املشاورة الثانية لل                                                         
                                                                   واضطلعت املفوضية بعدد من األنشطة اخلارجية وخباصة يف إطار اليوم            .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٩       إىل     ٢٦      مـن   

  .    مارس /      آذار  ٢١                                                        العاملي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري الذي أقيم يف 
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                   ً                                                                                    وتـبذل املفوضية جهوداً مماثلة ملا سبق ذكره وذلك من خالل البحث والتحليل بغية تعزيز قدرهتا على                  -  ٤٨
                                                                                                              تقـدمي املسـاعدة إىل الدول األعضاء يف جمال التشريعات النموذجية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره                

  .               ط العمل الوطنية                                 ً                       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن املمارسات اجليدة وخط

  حقوق اإلنسان النسائية ونوع اجلنس-هاء 

                                                                                                       حتاول األمم املتحدة منذ سنوات عديدة التصدي للحواجز اهلائلة اليت تواجه متتع األفراد حبقوقهم نتيجة                -  ٤٩
ُ                                    ولقد ألزمُت املفوضية بضمان جعل مسألة نوع         .                                                               ألوجه عدم املساواة الناشئة عن التمييز على أساس نوع اجلنس                   

ُ                                    ُ                                                                اجلـنس يف ُصـلب األعمال اليت نضطلع هبا، ويسعدين أن أُبلغكم بأنين قد أنشأت يف سبيل ذلك وحدة احلقوق                            
       ِّ                                            وسوف متكِّن هذه الوحدة املفوضية من تعزيز قدرهتا          .                                                          النسائية ونوع اجلنس اليت اكتمل اآلن مالكها وبدأ عملها        
                                                     التغلب على أوجه التمييز العديدة اليت تتعرض هلا املرأة                    ً                                         وخربهتا الفنية تعزيزاً جيعلها قادرة على أداء دور قيادي يف        

                      ً                                                                  وسوف تبذل الوحدة جهوداً لضمان القيام بصورة منهجية بإدماج حقوق اإلنسان النسائية              .                    يف مجيع أحناء العامل   
                                                                                                             وقضـايا نـوع اجلنس يف مجيع جوانب أعمالنا ويف أعمال آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، مبا فيها جملس                   

                                                                                      ّ              وق اإلنسان، وكذلك لتوفري الطاقة التحليلية والتشغيلية املناسبة لتمكيين من أداء دور بارز وحفّاز بدرجة أكرب   حق
                      ً                                     وسوف تتصدر الوحدة أيضاً اجلهود الرامية إىل حتقيق تفاعل           .                                                    يف تعزيـز املساواة يف محاية حقوق املرأة يف العامل         

لَزُمها من خربة فنية وحتليلية                                                               أوثـق بـني املفوضية وأفرقة األمم املتحدة القطرية         ُ                                      ، وسوف تزوِّد هذه األفرقة مبا َي  َ   َ                ِّ          
                                                                                                               وأدوات لدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء وغريها من اجلهات الفاعلة على املستوى القطري ملعاجلة التمييز                

           يف جهودنا                                                                 ومن نافل القول أن املرأة تواجه حتديات عديدة وعلينا أن حندد األوليات   .                           القـائم عـلى نوع اجلنس     
                                                                                     وهلذا السبب، سوف تركز الوحدة على عمليات التدخل االستراتيجية اليت توفر التمكني              .                    وحمور أعمال الوحدة  

              ً                                    وسوف تركز أيضاً يف البداية على عدد قليل من املسائل،   .                                              الالزم للجهات الفاعلة، وخباصة على املستوى القطري
     ً                                          ونظراً إىل االنتقال الوشيك للجنة القضاء على         .          ىل القضاء                                                       مـنها مسألة العنف ضد املرأة، وعلى فرص الوصول إ         

ُ                           التميـيز ضـد املـرأة إىل جنيف سوف ُتعزَّز كثرياً جهودنا الرامية إىل جعل حقوق املرأة يف ُصلب نظام حقوق                                            ً      َّ   ُ                             
  .                   اإلنسان باألمم املتحدة

  األقليات-واو 

  .                                      لتنمية واالستقرار السياسي واالجتماعي                                         ً                          ال يزال استبعاد األقليات وأشد فئاهتا ضعفاً يساهم يف تقويض ا           -  ٥٠
                                                                                                        وظلت التحديات قائمة يف وجه حماوالت منظومة األمم املتحدة ضمان إدماج مهوم األقليات يف اجلهود اليت تبذهلا             
                                                                                                                  املنظمة للحد من الفقر، وإقامة جمتمعات مستقرة وشاملة جلميع فئاهتا، والتصدي للتمييز املنهجي الذي طال أمده                

  .   ددة           ضد أقليات حم

                                                                     ، أوفـدت إىل نيبال بعثة لتقييم احلاجات هبدف ضمان قيام مكتبنا اإلقليمي        ٢٠٠٦         أغسـطس    /      ويف آب  -  ٥١
                                                                                                 بوضـع بـرامج وتنظيم أنشطة ملساعدة احلكومة يف مكافحة االستبعاد االجتماعي للداليت، وللشعوب األصلية،      

      ٢٠٠٥                      وتقوم املفوضية منذ عام   .         الفئات                                                                      واألقلـيات اإلثنـية والدينية، وخباصة يف التصدي حلالة النساء يف تلك          
                                                                      الذي يتيح فرصة ملمثلي األقليات الكتساب املعرفة مبنظومة األمم املتحدة وآلياهتا   "                       برنامج الزمالة لألقليات "     بوضع 

                                                                                                            اليت تعاجل حقوق اإلنسان بوجه عام وقضايا األقليات بوجه خاص كي يتمكن هؤالء املمثلون من تقدمي املساعدة                 
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     ً              زميالً من أبناء      ٢١                                         وقد شارك يف هذا الربنامج منذ إنشائه          .                                      ضل يف جمال محاية وتعزيز حقوق فئاهتم                   عـلى حنو أف   
         وكمتابعة   .                                                                                               األقلـيات، وكذلـك يف مواضيع منع نشوب املنازعات وحلها ويف إقامة شراكات مع اجملتمع املدين               

                             ، وهو الفريق التابع ملكتب         ٢٠٠٧     عام                                                                             للمشاورة، حدد فريق اإلدارة الرشيدة الدميقراطية يف خطة عمله السنوية ل          
    ".                  األقليات يف التنمية "                                                    سياسة التنمية، األولويات يف األعمال اإلضافية املتعلقة ب  

  الشعوب األصلية-زاي 

                                   ً                                          ً                          ال تـزال قضايا الشعوب األصلية تشكل جماالً ذات أولوية يف أعمال املفوضية اليت تبذل جهوداً متزايدة                  -  ٥٢
                                                 ، تعاونت املفوضية مع حكومة الكونغو يف صياغة            ٢٠٠٦                ويف أثناء عام      .             ستوى القطري                          لـتعزيز األنشطة على امل    

                                       ويف إطار مشروع األنديز لتعزيز ومحاية        .     ٢٠٠٧      مارس   /                        ُ                              قانون للشعوب األصلية سوف ُيقدم إىل الربملان يف آذار        
                   مع مكتب املظامل                                                                                             الشـعوب األصلية وحقوق املتحدرين من أصول أفريقية، بدأت األنشطة يف إكوادور بالتعاون            

                       نوفمرب، شاركت املفوضية يف  /                  ويف شهر تشرين الثاين  .                                                  حلقوق اإلنسان، ووزارة البيئة، ومنظمات الشعوب األصلية
ٍ                       بوليفيا يف عقد حلقة دراسية إقليمية بشأن الشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية وهلا اتصال أويل بكٍل من                                                                                                               

                                                                   يف خيارات يف جمال السياسة العامة ترمي إىل محاية جمتمعات الشعوب                                                   حوض األمازون وأل تشاكو، وذلك للنظر       
    ّ                                                     ، وقّع وزير البيئة، الذي حضر احللقة الدراسية، أول             ٢٠٠٧       يناير   /                ويف كانون الثاين    .                           األصلية اليت تعيش يف عزلة    

                عمل تدريبية يف                              ويف كمبوديا، نظمت املفوضية حلقة  .                                                    قانون يف البالد حلماية أراضي شعيب التاغريي والتاروميناين 
  .                                                                                           جمال حقوق اإلنسان وجهها اجملتمع احمللي هبدف بناء القدرات يف أوساط الشعوب األصلية اليت تعيش يف الغابات

        ويف عام    .                                  الذي يدخل اآلن عامه احلادي عشر       "                                برنامج الزماالت للشعوب األصلية    "                            وتواصـل املفوضـية تنفيذ      
                                                         ة الربنامج الذي يستغرق أربعة أشهر والذي يتألف من أربعة         ً                                زمـيالً مـن أبناء الشعوب األصلي         ٢٠       ، أمت       ٢٠٠٦

                                          أما الصندوق الطوعي للسكان األصليني فقد         ).                                          اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية    (                       عناصـر لغوية خمتلفة     
                                                                                  ممثل للشعوب األصلية من حضور الدورات السنوية للمنرب الدائم لقضايا الشعوب               ١٠٠  َّ      ً                 مكَّـن أيضـاً أكثر من       

  .                                       صلية وللفريق العامل املعين بالسكان األصليني  األ

  األوساط التجارية-حاء 

                                                                                           تواصـل املفوضـية املشاركة يف اجلهود املبذولة لبيان مسؤوليات األوساط التجارية وغريها من اجلهات       -  ٥٣
           ملعين مبسألة                                                 ومسامهتنا يف أعمال املمثل اخلاص لألمني العام ا         .                                                 الفاعلـة يف القطاع اخلاص يف جمال حقوق اإلنسان        

                                                                                                 حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من املشاريع التجارية محلتنا على القيام يف الشهور األخرية من عام 
                                                                                                  بدراسة مجيع معاهدات حقوق اإلنسان األساسية وكذلك أعمال هيئات تلك املعاهدات للمساعدة على                  ٢٠٠٦

  .             ً                                            وواصلنا أيضاً مشاركتنا يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة         .  ت                                                   حتديد وتوضيح التزامات الدولة إزاء أفعال الشركا      
     ً                                                                                             ونظراً إىل كثرة الطلبات املقدمة من الشركات اليت وقعت امليثاق العاملي للحصول على التوجيهات واملشورة بشأن 

      ملتحدة                                                                                                        تنفـيذ مبادئ حقوق اإلنسان املذكورة يف ذاك االتفاق، عملت املفوضية مع كلية موظفي منظومة األمم ا                
         أما أداة   .                                                                          على إعداد دورة للتعلم بالوسائل اإللكترونية للموظفني املبتدئني يف الشركات        )                      ومكتب االتفاق العاملي   (

                                        ً         ُ                                                                  التعلـيم الـيت تتخذ من الشبكة العاملية أساساً هلا واليت ُتخترب بشكل جترييب يف الوقت احلاضر فتتألف من ثالثة                    
                             للشركات، ومفهوم تورط الشركات   "           جمال النفوذ "              إلنسان، ومفهوم                        ً           وحدات منوذجية تتضمن مدخالً إىل حقوق ا

               ً     ً                                ، عقدت أنا أيضاً، بناًء على طلب من جلنة حقوق              ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٦    ويف    .                            يف انـتهاكات حقوق اإلنسان    
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         ً                                                              ، اجتماعاً مع عدد من كبار املسؤولني التنفيذيني يف شركات وخرباء من              ٦٩ /    ٢٠٠٥                            اإلنسـان ورد يف قـرارها       
                                                يرد تقرير املشاورة القطاعية السنوية الثانية         . (                                                     ايل والقطاعني العام واخلاص ومن املنظمات غري احلكومية                 القطاع امل 
   ).A/HRC/4/99          يف الوثيقة 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-طاء 

              واالجتماعية                                                                                              إنـين مـا زلت على التزامي الثابت مبواصلة املزيد من أعمالنا يف جمال احلقوق االقتصادية                -  ٥٤
                                                                                                 أما احلماية القانونية حلقوق اإلنسان هذه فكانت موضوع تقريري الذي قدمته إىل اجمللس االقتصادي                .            والثقافـية 

                                                          ، وقـد واصـلنا بطبـيعة احلـال تقدمي الدعم ألعمال             )E/2006/86   (    ٢٠٠٦         يولـيه    /                     واالجـتماعي يف متـوز    
                                               ين بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص                                                            املقـررة للفريق العامل مفتوح باب العضوية املع        -           الرئيسـة   

ُ                  وقد شارك موظفون من املفوضية يف اجتماعات ذات صلة ُعقدت يف             .                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                  
                                        ، وقدمنا الدعم لالجتماع الذي عقدته          ٢٠٠٦       يوليه   /                       ، ويف فنلـندا يف متوز         ٢٠٠٦        مـايو    /                   املكسـيك يف أيـار    

                                                           ملساعدهتا يف إعداد مشروع للفريق العامل يف اجتماعه يف              ٢٠٠٦       سبتمرب   /                 ليشبونة يف أيلول                املقررة يف    -         الرئيسة  
ُ                                               وقد واصلُْت املناداة بإيالء مزيد من االهتمام للحقوق          .  ٣ / ١      ً                         ، وفقاً لطلب اجمللس يف قراره           ٢٠٠٧         يولـيه    /     متـوز  ْ        

       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥            نيويورك يف                                                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك بطرق منها احملاضرة اليت ألقيتها يف
                   وإننا نستخدم بعض      ".                                                                    العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اليت متر مبرحلة انتقالية        "               يف موضـوع         ٢٠٠٦

                                  يف إنشاء فريق صغري من موظفي           ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                              الوظـائف اجلديدة اليت أنشأهتا اجلمعية العامة يف كانون األول         
                                                                                         لعمل يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف فرع البحوث واحلق يف التنمية،                                     الفئة الفنية املكرسني ل   

                                                                            ً                                وهذا سيتيح لنا فرصة تقدمي دعم أفضل ألعمال مجيع آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة، فضالً عن ضمان زيادة                  
                         ا تقدمي دعم أفضل للدول يف                                                                                    االهـتمام بـتلك احلقوق يف مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية، كما سيتيح لن              

                                     ويف سبيل بلوغ تلك الغاية، أجرينا        .                                                                           جهودها الرامية إىل حتسني التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
                                                                                           مشاورات داخلية يف جنيف مشلت مجيع فروع املقر واملوظفني امليدانيني العاملني يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك يف 

                                                      ملساعدتنا يف التخطيط لزيادة العمل يف جمال احلقوق             ٢٠٠٦       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٥       إىل     ١١                الفـترة مـن     
   .                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة يف امليدان

  التثقيف بشأن حقوق اإلنسان-ياء 

                  املستمر منذ عام   (                                                 الربنامج العاملي للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان            ٢٠٠٥                                 أعلنـت اجلمعية العامة يف عام        -  ٥٥
                                                    تركز على إدماج التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                                 ، واعـتمدت خطة عمل للسنوات        )    ٢٠٠٥

                                                                                وعند قيامي بالتنسيق يف الربنامج العاملي أوليت أولوية لتعزيز الشراكة داخل             .                                     نظـام املدارس االبتدائية والثانوية    
                    َّ    ويف سبيل ذلك اهلدف، يسَّرت   .          عيد الوطين                                                               مـنظومة األمم املتحدة ملهمة املساعدة يف تنفيذ خطة العمل على الص     

                 ً      ً                                                              ، بالتعاون تعاوناً وثيقاً مع اليونسكو، إنشاء جلنة التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة املعنية     ٢٠٠٦              املفوضية يف عام 
              ً                     وكالة وبرناجماً يف األمم املتحدة        ١٣                          وهذه اللجنة املؤلفة من       .                                                بالتثقـيف بشأن حقوق اإلنسان يف نظام املدارس       

                                                              ووافقت على استراتيجيات للتركيز يف األجل القصري واملتوسط             ٢٠٠٦       سبتمرب   /                            معـت للمرة األوىل يف أيلول        اجت
          ً        وحددت أيضاً ثالثة    .                                                                                          والطويل على استخدام آليات ومؤسسات األمم املتحدة باعتبارها مداخل إىل تعزيز التعاون           

      وتشجع   .                                      تقنية، وتبادل املعلومات، وتعبئة املوارد                                                      جماالت عامة لدعم اجلهود الوطنية، وهذه اجملاالت هي املساعدة ال
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             ً      ً                                     ً                                                            املفوضـية حالـياً جهوداً تعاونية مماثلة على املستوى القطري أيضاً حيث تقوم اهليئات امليدانية للمفوضية بتعبئة                 
                                                                                                          وكـاالت وبـرامج األمم املتحدة، ووضع مبادرات مشتركة للمساعدة يف الربجمة الوطنية للتثقيف بشأن حقوق                

                                                                                                      وتضطلع املفوضية بأنشطة أخرى يف سياق الربنامج العاملي، وقد أبرزت هذه األنشطة يف تقريري الذي                 .      اإلنسان
   ).A/HRC/4/85 (                            قدمته إىل اجمللس عن هذا املوضوع 

  مسألة عقوبة اإلعدام-     ً رابعا  

         ذلك، فإن      ً     ونظراً إىل   .                                                                      باتت مسألة عقوبة اإلعدام موضوع مناقشة متجددة على الصعيدين الوطين والدويل -  ٥٦
                                                                                                                  املعايري السارية من معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت تنطبق على فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام يف القانون                 
  .                                                                                               الدويل حلقوق اإلنسان تظل معايري مهمة، وخباصة يف االجتاه الدويل احلايل إىل تقييد تطبيق عقوبة اإلعدام وإلغائها

                                                                          سان حيمي احلق الطبيعي يف احلياة، وال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال كتدبري                                       والقانون الدويل حلقوق اإلن    -  ٥٧
                                          ً                           أما جمموع القوانني الدولية الناشئة فتشري أيضاً إىل وجود اجتاه إىل             .                                           اسـتثنائي خيضـع لشـروط قانونية صارمة       

                          من العهد الدويل اخلاص      ٦        فاملادة  .                  ً                                َّ                             تفسريات أضيق نطاقاً من التفسريات السابقة للقيود املبيَّنة يف القانون الدويل          
            تلك العقوبة   "      مل تلغ "                                    بتطبيق عقوبة اإلعدام يف البلدان اليت  ٥    و  ٤    و  ٢                                            باحلقوق املدنية والسياسية تسمح يف فقراهتا       

                    وفرض عقوبة اإلعدام ال   .                                    حبسب القانون الساري وقت ارتكاب اجلرمية  "            أخطر اجلرائم "                     على أن يقتصر ذلك على 
                                                                                         ة لألحكام األخرى يف العهد أو يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،                                         جيـوز إال بطريقة غري خمالف     

  .    ً                                                             ً                         عمالً حبكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة ويف ظروف يكون فيها من املمكن قانوناً طلب العفو أو ختفيف احلكم
ٍ                                                            وال جيـوز فرض احلكم على جاٍن دون الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب اجلرمية،                   .                       ً     أو إذا كان الفاعل حامالً                          

                                                                                 من اتفاقية حقوق الطفل اليت صودق عليها مصادقة تكاد أن تكون عاملية فتؤكد من جديد حظر   )  أ (  ٣٧           وأما املادة 
    .                                                   فرض عقوبة اإلعدام على أولئك الذين هم دون الثامنة عشر

ّ                                       لقد فّسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الفقرتني  -  ٥٨  ً ُ                             اً ُيظهر أن إلغاء عقوبة اإلعدام       تفسري ٦           من املادة  ٦   و ٢     
          ولذلك فإن   .                                 ُ                    ُ          ّ                         مستساغ مبوجب العهد، وأن أي خطوات ُتتخذ يف اجتاه إلغائها ُتعترب تقدماّ يف التمتع باحلق يف احلياة

         ُ                                            ُ           ً                                                   أي خطـوات ُتتخذ لألخذ هبا من جديد أو لتوسيع نطاق تطبيقها ُتعترب تراجعاً عن الوجهة السياسية اليت يقوم                   
                                                                                  جب الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تتلقى اللجنة    ومبو  .            عليها العهد

                         وهذه احلاالت أتاحت فرصة      .                                                                                    املعنية حبقوق اإلنسان بالغات من األفراد يتعلق العديد منها بتطبيق عقوبة اإلعدام           
                  وفيما يلي القضايا   .                    ية والدولية الناشئة                                                                      للجـنة لـتطوير وحتسـني تفسري العهد، آخذة يف اعتبارها التجربة الوطن        

  :                          الرئيسية اليت أبرزهتا اللجنة

  ُ                                                    ُ                                       ال ُتفـرض عقوبة اإلعدام إال بعد حماكمة وبعد إجراءات استئناف ُتراعي على حنو دقيق مجيع                  ) أ ( 
        مبثابة                              وبغري ذلك يكون فرض تلك العقوبة   ).           من العهد  ١٤                       على النحو املبني يف املادة  (                          مبادئ اإلجراءات القانونية  

                    تفرضه الدولة الطرف؛  )  ٦      املادة  (                     حرمان تعسفي من احلياة 
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                                                          أما الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يف حالة جرائم حمددة           .                                     جيب أال تكون عقوبة اإلعدام إلزامية       ) ب ( 
     ُ   ّ                                        أو ُتنفّذ دون إيالء اعتبار للظروف الشخصية       /                         ُ                           يف قوانني الدولة الطرف حيث ُتفرض هذه العقوبة و          )           مثل القتل  (

                     على يد الدولة الطرف؛  )  ٦      املادة  (                                               ً       ً            للمدعى عليه أو لظروف اجلرمية بالذات، فيشكل حرماناً تعسفياً من احلياة 

                       فذلك هو مبثابة معاجلة غري    ).                            أي إبقاء الزمان واملكان سريني (                            ً       ال ميكن تنفيذ عقوبة اإلعدام سراً        ) ج ( 
  ؛ ) ٧  ة     املاد (                                            ُ      إنسانية على يد الدولة الطرف ألسرة الشخص الذي ُيعدم 

                وإال تكون الدولة   .                                                      ً                ال جيوز إعدام الفرد الذي يكون عند صدور أمر اإلعدام فاقداً لألهلية العقلية  ) د ( 
                                                                                                       الطرف قد انتهكت حقه يف عدم إخضاعه للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة 

  ؛ ) ٧      املادة  (

          ُ      وبدون ذلك ُيشكل    ".                                    أدىن املعاناة البدنية والذهنية املمكنة "    ايري                             جيـب أن متتثل طرق اإلعدام ملع       ) ه ( 
               من قبل الدولة    )                                                                             التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة            ( ٧              ً           اإلعدام انتهاكاً للمادة    

  .            الطرف بالعهد

                          هذه القيود اليت خيضع هلا فرض                                                                     وأضـافت أعمال أجهزة األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان إىل بيان           -  ٥٩
                      على الضمانات اليت      ٥٠ /    ١٩٨٤                                              ، وافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره            ١٩٨٤          ففي عام     .              عقوبة اإلعدام 

     بأهنا   "            أخطر اجلرائم "                                                                           تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، هذه الضمانات اليت أوردت وصف نطاق 
                             ويف أحيان كثرية تدخل املقرر       .  ً                                              اً إىل القتل أو إىل آثار أخرى بالغة اخلطورة                                            تقتصـر على اجلرائم اليت تؤدي عمد      

                                                                                                             اخلـاص املعين باإلعدام خارج إطار القانون أو التعسفي أو بإجراءات موجزة لدى الدول بسبب فرضها عقوبة                 
                  نود، وسوء توزيع                                                                                                  اإلعـدام يف حالة ارتكاب جرائم مثل اجلرائم السياسية والتآمر بني موظفي اخلدمة املدنية واجل              

                                                                                                        ممـتلكات الدولة أو املمتلكات العامة، واخليانة، والتجسس، واحلط بالكرامة ورفض الكشف عن أنشطة سياسية           
                                         ً                                                    وتشمل ضمانات اجمللس االقتصادي واالجتماعي أيضاً حظر تطبيق عقوبة اإلعدام على األمهات اجلدد               .        سـابقة 

                                                           تويات ذلك القرار الذي اختذه اجمللس يف قرارات اختذها هو               ُ               وقد أُعيد تأكيد حم     .                             واألشخاص الذين أصبحوا جمانني   
    ً                                                                                                         الحقـاً ويف قرارات اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة، هذه القرارات اليت تدعو الدول دعوة أوضح إىل عدم                  

  .                    ُ          ً                ُ                               إعدام النساء اللوايت ُيعلن أطفاالً أو إعدام أشخاص ُيعانون من أي عجز ذهين أو فكري

  .                                                                           س من املعايري، توجد اجتاهات قائمة ومستمرة حنو إلغاء أو تعليق أو فرض وقف لإلعدام             وعلى هذا األسا -  ٦٠
                     ُ                                                                                         ويف الـتقرير األخري الذي ُيقدمه األمني العام كل مخس سنوات عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات اليت تكفل                  

   ً                           جعاً حنو إلغاء عقوبة اإلعدام               ً     هناك اجتاهاً مش   "                                           ُ                        محاية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام ُيحدد قول بأن           
                                                                    وكذلك شجعت على إلغائها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق             ".                                      وتقيـيد تنفـيذها يف معظم البلدان      

                       ً                                                                         وقد ذكر األمني العام، عمالً مبمارسة ثابتة يف األمم املتحدة، أن حمكمة تدعمها األمم املتحدة ال                  .             ً  اإلنسان سابقاً 
                                                                               وأما احملاكم اجلنائية الدولية، وهي احملكمة اجلنائية الدولية، واحملكمة اجلنائية            .          ة اإلعدام                           ميكـن هلا أن تسمح بعقوب     

                                                                              ً      ً                                    الدولـية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا فقد اختذت كلها موقفاً واحداً، وهو اعتبار السجن                
  .                                          ا هبذا االجتاه وتشجع الدول على اختاذ هذا املوقف                            وترحب املفوضة السامية من جهته  .                         مدى احلياة العقوبة القصوى



A/HRC/4/49 
Page 18 

 

  دعم الصكوك اجلديدة اليت تضع معايري�     ً خامسا  

                                                               سريان الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من          ٢٠٠٦       يونيه   /           حزيـران    ٢٢          بـدأ يف     -  ٦١
                                      وكول االختياري ينشئ اللجنة الفرعية ملنع           وهذا الربوت  .                                                        ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                        ً                                         ّ                                 التعذيب اليت تعترب استكماالً إلطار األمم املتحدة احلايل ملكافحة التعذيب ومتثّل خطوة تارخيية يف مناهضة التعذيب 
  .                         وغريه من أشكال سوء املعاملة

                       ة يف إطار آليات أخرى من                                                                     وأما آلية الرصد اليت أنشأها الربوتوكول االختياري فتختلف عن اآلليات املنشأ -  ٦٢
                                                                 فهي تقتضي وجود نظام لزيارات وقائية تعترب مكملة للرصد يقوم هبا خرباء   .                               آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة

                                                                            وتتعهد الدول األطراف بالسماح بوصول هؤالء اخلرباء إىل مجيع األماكن اليت حيتجز           .                         دوليون ووطنيون مستقلون  
                         وهذه الزيارات الوقائية     .                                             ً         ، ومن مهام هؤالء اخلرباء مقابلة هؤالء األشخاص سراً                                       فيها أفراد حمرومون من حريتهم    

      ويعترب   .                                                                                                             اليت جتري بانتظام ودون إعالن عنها تشكل أداة إضافية فعالة لآلليات القائمة اليت ترمي إىل منع التعذيب                
                           ً  قد بدأت املفوضية التعامل فعالً  و  .                        ً      ً                                      الربوتوكول االختياري أيضاً فريداً من نوعه ألن ينص على نظام للرصد الوطين

  .                       ً                             مع اللجنة الفرعية تعامالً يشمل تقدمي الدعم لدورهتا األوىل

         كانون    ٢٠                                    ً      ً      ً                                            وكمـا سـبق يل أن ذكـرت، فإنين مسرورة أيضاً سروراً بالغاً العتماد اجلمعية العامة يف                   -  ٦٣
                            وقد فتح باب التوقيع على       .  ي                                                            االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر            ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

  .                                 ، وقد سعدت باملشاركة يف ذلك االفتتاح    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٦                   االتفاقية يف باريس يف 

                                                                                                    وهـذا الصك القانوين اجلديد اهلام يسد فجوات قائمة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك حبظره                 -  ٦٤
                                     ع أي فرد لالختفاء القسري، ويؤكد أنه ال                                وينص هذا الصك على وجوب عدم إخضا  .                      الصريح لالختفاء القسري

  .                                   ً                       ميكن االحتجاج بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمربر هلذا االنتهاك

                                                                                            واالتفاقية بتعريفها األشخاص املختفني وأي أفراد عانوا أذى كنتيجة مباشرة لالختفاء القسري باعتبارهم  -  ٦٥
                                       ومصري الشخص املختفي، وكذلك حقهم يف حرية                                                  ضحايا تؤكد حقهم يف معرفة حقيقة ظروف االختفاء القسري

                                                                وتقتضي االتفاقية قيام كل دولة من الدول األطراف بضمان منح            .                                           طلـب وتلقي وتقدمي معلومات يف سبيل ذلك       
                وتورد االتفاقية    .                                                                        ٍ                الضـحايا يف نظامها القانوين احلق يف احلصول على اجلرب وعلى تعويض فوري ومنصف وكافٍ              

                                                                                        ات القانونية اهلامة اليت تتصل مبنع وقوع االختفاء القسري وتقتضي قيام كل دولة من                                        بدقـة جمموعة من االلتزام    
  .                                                                                                       الـدول األطـراف باختاذ تدابري مناسبة تكفل هبا اعتبار حاالت االختفاء القسري جرمية مبوجب قانوهنا اجلنائي          

   .                           تظمة يشكل جرمية ضد اإلنسانية                   ً                                                   وتؤكد االتفاقية أخرياً أن انتشار ممارسة االختفاء القسري أو ممارسته بصورة من

     وبعض   .                                                                                   ومـن شـأن إنشـاء جلنة جديدة، هي جلنة حاالت االختفاء القسري أن ترصد تنفيذ االتفاقية      -  ٦٦
                                                                                                           اإلجـراءات املنصـوص علـيها، مـثل إجراء اإلبالغ وإجراء الشكاوى الفردية والشكاوى بني الدول، شبيهة                 

                         ً     ومن حق اللجنة اجلديدة أيضاً أن   .                         يئات معاهدات حقوق اإلنسان                     ً                   باإلجراءات القائمة فعالً يف هيئات أخرى من ه
                                                                                                                   تتلقى طلبات باختاذ إجراء عاجل بشأن قضايا فردية، وأن تقوم بزيارات بعد موافقة الدول األطراف املعنية، ويف                 
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  ة                                                                                                              حالة ورود معلومات تتضمن أدلة تستند إىل أسس قوية بأن االختفاء القسري ميارس على نطاق واسع أو بصور                 
  .                                                                                                 منتظمة يف إقليم خيضع لوالية دولة طرف، حيق للجنة أن توجه انتباه اجلمعية العامة إىل تلك املسألة بصفة عاجلة

           ، االتفاقية     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣          ً                                             ويذكر أخرياً أن اجلمعية العامة قد اعتمدت بتوافق اآلراء، يف  -  ٦٧
                                                       لربوتوكول االختياري لتلك االتفاقية، ومن املقرر إقامة                                                            اجلديـدة وهي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وا        

                مسامهتها يف وضع     ٢٠٠٦                     وواصلت املفوضية يف عام   .     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠                               حفل التوقيع عليهما يف نيويورك يف 
                                                                                                  الصيغة النهائية لالتفاقية اجلديدة، مستفيدة يف ذلك من املشاركة الوثيقة للمجتمع املدين، ال سيما األشخاص ذوي 

      وتوضح   .                         ً                                                                       إلعاقة ومنظمات متثلهم، فضالً عن املشاركة غري املسبوقة من قبل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان               ا
                                                                        يف املائة من سكان العامل الذين يعانون من أسوأ أشكال االنتهاكات              ١٠                                          االتفاقـية الـتزام الدول بتحسني حالة        

  .                        حلقوق اإلنسان واحلرمان منها

                                                                          ة من مراحل املفاوضات، أكدت املفوضية على تقدمي املشورة التقنية للجنة                                         ويف هـذه املـرحلة النهائـي       -  ٦٨
ُ            املخصصة إلنشاء آليات للرصد، وقد متكّنُت يف                                         من خماطبة اللجنة املخصصة مرة        ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥                                ّ 

    على                                                               وشارك موظفون من املفوضية يف عدد من االجتماعات اليت عقدت             .                                        أخـرى يف دورهتـا الثامـنة املستأنفة       
                                                                                                                  املسـتوى الوطين لبدء النظر يف التحديات اليت يثريها تنفيذ االتفاقية اجلديدة، وذلك بعد أن انتهى وضع مشروع                  

                                                                  ، ومشلت تلك االجتماعات املناسبات اليت أقيمت يف املكسيك وبلجيكا وأوغندا      ٢٠٠٦       أغسطس   /               االتفاقية يف آب  
      وقمنا   .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                   سبتمرب وكانون األول   /            بني أيلول                                                          وجنوب أفريقيا واالحتاد الروسي وإسبانيا ويف الفترة ما       

                        ، وقد عقد هذا االجتماع يف  "                               احلق يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة "    ً                                  أيضاً بتنظيم اجتماع خرباء للمشورة بشأن 
                                                        لوضع مسامهة يف موضوع التقرير السنوي للمقرر اخلاص             ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤    و   ٢٣               جنيف يف يومي    

                                                                                 وإنين أتطلع إىل تقدمي الدعم ألعمال اللجنة اجلديدة وهي جلنة حقوق األشخاص ذوي               .              ق يف التعليم             املعـين باحل  
  .                                                                                       اإلعاقة وللجهود اليت تبذهلا الدول للتصديق على االتفاقية اجلديدة وبروتوكوهلا االختياري وتنفيذمها

  االستنتاج-     ً سادسا  

  ً     ً                                           ماً هاماً يف تنفيذ خطة اإلدارة االستراتيجية اليت                                                             كمـا يـبني تقرير بإجياز، فقد أحرزت املفوضية تقد          -  ٦٩
                                                                                      وقدمت املفوضية الدعم جمللس حقوق اإلنسان يف سنته االنتقالية، وواصلت يف الوقت نفسه               .               وضعتها لنفسها 

                                                        أما زيادة املشاركة على املستوى القطري جبميع جوانبها          .                                                    بذل جهودها لتنفيذ أولوياهتا احملددة يف خطة العمل       
ـ                                                                                                  ربة الفنية يف مواضيع حمددة يف جماالت رئيسية فقد أبرزمها التقرير كجزء من جهودنا املبذولة                             وتعزيـز اخل

  .                                                            للتصدي على أفضل وجه للتحديات اليت نواجهها يف ميدان حقوق اإلنسان

----- 


