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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٥٥ و ٤٥البندان 

ــائج    ــقان لنتــ ــامالن واملنســ ــة املتكــ ــذ واملتابعــ التنفيــ
املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها   
األمم املتحدة يف امليـدانني االقتصـادي واالجتمـاعي         

 وامليادين املتصلة هبما
   متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

صــوب حتقيــق التنميــة، واألمــن، وحقــوق     :  جــو مــن احلريــة أفســح   يف  
 اإلنسان للجميع

 
 تقرير األمني العام  

 
 إضافة  

 
 موجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس ٢٠٠٥مـــايو /أيـــار ٢٦رســـالة مؤرخـــة   

 العامة اجلمعية
) انظـر املرفـق   (أتشرف بأن أحيـل طيـه خطـة عمـل املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان                    

صوب حتقيـق التنميـة واألمـن،    : يف جو من احلرية أفسح    �و مطلوب يف تقريري املعنون      كما ه 
 ).A/59/2005(� وحقوق اإلنسان للجميع

وإين أرحب بالـدعم الـذي أعـرب عنـه العديـد مـن الـدول األعضـاء خـالل مناقشـات                       
ما مكتــب اجلمعيــة العامــة املتعلقــة بتعزيــز آليــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، ال ســي  

وسيتبني لكم أن هذه اخلطة تتضمن حتليال قويا وشامال ملا يلزم أن تقوم بـه املفوضـة                 . املفوضية
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السـامية مـن أجـل التصـدي للتحـديات الــيت يواجههـا اجملتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة يف جمــال           
 .حقوق اإلنسان

 .ذه الوثيقةوسأكون ممتنا لو تكرمتم بتوجيه اهتمام أعضاء اجلمعية العامة إىل ه 
 عنانكويف ) توقيع(
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 املرفق
 خطة العمل املقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 

 موجز 
ألمن بـدون التنميـة، ولـن       بـا ميـة بـدون األمـن، وال        نال سبيل لنـا للتمتـع بالت      �  

 )١٧، الفقرة A/59/2005 انظر(. �نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق اإلنسان
يف جـو مـن احلريـة    �املعنـون  متثل خطة العمل هذه، اليت طلبها األمني العام يف تقريـره           
رؤيــة  ،)A/59/2005 (�صــوب حتقيــق التنميــة واألمــن، وحقــوق اإلنســان للجميــع      : أفســح

وهـي تسـتند إىل رأيـه       .  ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان          ياستراتيجية لالجتـاه املسـتقبل    
يه العديدون والقائل بأنه يتعني على اجملتمع الدويل فعل املزيد مـن أجـل              اجلازم الذي يشاطره ف   

مواجهة املخـاطر الـيت حتـدق اليـوم حبقـوق اإلنسـان كمـا يـتعني زيـادة تزويـدها أكثـر بـاملوارد                         
 .مواجهة هذا التحدييف  يالالزمة لالضطالع بدورها املركز

تعزيـز  السامي واملتمثلـة يف     فوض  املصوهلا من الوالية املوكلة إىل      أوتستمد هذه اخلطة     
معاجلـة  إىل   جبميع حقوق اإلنسان، كما تسعى بوجه خـاص،          ةفعليبصورة  ومحاية متتع اجلميع    

االضـطالع بـدور فعـال يف إزالـة         �أوجه القصور القائمة منذ وقت طويل يف املهمة املتمثلة يف           
ــع     ــع الكامــل جبمي ــة ويف مواجهــة التحــديات أمــام التمت ــق احلالي ــع  العوائ  حقــوق اإلنســان ومن

انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة ( � ...اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنســان يف كامــل أحنــاء العــامل 
 )).و (٤، الفقرة ٤٨/١٤١

ــامج األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف        ــارخيي لربن ــراث الت ويوجــد بوجــه خــاص الت
اإلنسان اليت ُوضعت خـالل فتـرة       اجملموعة الواسعة النطاق من القواعد واملعايري املتعلقة حبقوق         

ــدة للعمــل يف مواجهــة مشــاكل    ســخغــري أن ت. الســتني ســنة املاضــية  ري مــوارد وقــدرات جدي
فقـر والتمييـز، والصـراع، واإلفـالت مـن العقوبـة، وقصـور              الناشئة اليوم عن    الحقوق اإلنسان   

 .سيحتم زيادة التركيز على التنفيذ الدميقراطية ومواطن الضعف املؤسسية،
يف امليـدان،   � فجوات التنفيذ �موعة من   جملهكذا، تتوخى هذه اخلطة إيالء االهتمام       و 

وجيــب اعتبــار أن  . مبــا يف ذلــك فجــوات املتعلقــة باملعــارف، والقــدرات، وااللتــزام واألمــن       
النـاس واملسـاعدة علـى متكينـهم مـن إعمـال            محايـة    املساعدة على سد هذه الفجـوات وبالتـايل       

 .اسية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنساناملهمة األسهي حقوقهم 
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 : يف مخس جماالتإجرائيا ا اخلطة نقاطددولتحقيق هذه األهداف، حت 
تعزيــز املســامهة القطريــة مــن خــالل توســيع املكاتــب اجلغرافيــة؛ وزيــادة نشــر   )أ( 

مــوظفي حقــوق اإلنســان يف البلــدان واملنــاطق، وإنشــاء قــدرات دائمــة بغــرض تســريع النشــر،  
ــاء اتلتحقيقــوا ــدعم امليــداين، وبن وتقــدمي املشــورة  القــدرات يف جمــال حقــوق اإلنســان،  ، وال

  ؛واملساعدة؛ وتعزيز العدالة االنتقالية وسيادة القانون
يف جمـال حقـوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك          السامية   ةمفوضللريادي  الدور  التعزيز   )ب( 

تابعــة لألمــم املتحــدة ذات الصــلة  مــن خــالل زيــادة التفاعــل مــع اهليئــات واجلهــات الفاعلــة ال  
تعزيز التواجـد يف    و ،وإجراء مشاورات منتظمة على مستوى املنظومة يف جمال حقوق اإلنسان         

محلة عاملية عـن حقـوق      وتنظيم  تقرير مواضيعي سنوي عن حقوق اإلنسان؛       تقدمي  نيويورك؛ و 
حلـد مـن الفقـر وحتقيـق        تعزيز املشاركة يف اجلهود الراميـة إىل إحـراز تقـدم يف جمـال ا              واإلنسان  

 ؛األهداف اإلمنائية لأللفية
وإقامة شراكات أوثق مع اجملتمع املدين ووكـاالت األمـم املتحـدة مـن خـالل                 )ج( 

 وتعزيــز ، وتقــدمي الــدعم للمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان  ،إنشــاء مهمــة لــدعم اجملتمــع املــدين 
 ،لــى احلقـوق ونظــم احلمايــة الوطنيــة ج القائمــة عُهأنشــطة اإلجــراء الثــاين املتعلقـة بــالنُ بااللتـزام  

 ؛وتوفري التوجيه يف جمال حقوق اإلنسان لنظام املنسقني املقيمني
ــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان        )د(  ــة بــني مفوضــية األم ــآزر يف العالق ــد مــن الت مزي

عقــد اجتمــاع و ،حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات خمتلــف و
وضع نص معاهدة دائمة يف جمـال حقـوق اإلنسـان،    بنظر يف اخليارات املتعلقة   حكومي دويل لل  

 ،مبا يف ذلك النظر يف إمكانيـة نقـل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل جنيـف              
  ؛اصةاخلجراءات لإلإجراء استعراض و

ــوق اإلنســان       )هـ(  ــم املتحــدة حلق ــز اإلدارة والتخطــيط يف مفوضــية األم ــن تعزي م
 ،الزيــادة يف مســتويات املــوظفني زيــادة كــبرية و ،خــالل إنشــاء وحــدة للسياســات والتخطــيط 

حتــديث تــدريب املــوظفني؛ ووضــع سياســة تنــاوب و ،اختــاذ مبــادرات تتعلــق بتنــوع املــوظفنيو
 . إجراءات إدارية جديدة، ووضعلموظفني يف امليدانل

ملتحـدة حلقـوق اإلنسـان،    مل مفوضية األمـم ا   عويف حني تركز خطة العمل هذه على         
ناقشــة بشــأن مســتقبل جلنــة حقــوق اإلنســان يف ســياق دعــوة املفقــد اســتندت يف صــياغتها إىل 

وتؤيـد مفوضـية األمـم املتحـدة     . األمني العام لالستعاضة عنها مبجلـس حلقـوق اإلنسـان مطـور          
نظــام حلقــوق اإلنســان بقــوة االقتــراح القائــل إن التــدقيق القطــري ينبغــي أن ميــارس بواســطة     
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 وعـادل وشـفاف، كمـا ينبغـي أن يسـتند هـذا النظـام إىل مبـدأ التـدقيق                     فعـال استعراض أقـران    
ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مســتعدة للمســامهة يف املناقشــات بشــأن    . الشــامل

 .ق هبا ذلكيتحقتوخيها للأفضل طريقة ميكن 
النقــاط رد تــو.  وماديــةوتنطــوي هــذه اخلطــة علــى آثــار كــبرية، اســتراتيجية وتشــغيلية  

 .اخلامساإلجرائية املوحدة يف اجلزء 
 األشـهر املقبلـة، مـن خـالل      غضـون وميكن الشروع يف تنفيـذ جوانـب هـذه اخلطـة يف          

أكثر وحتسني التخطيط ووضـع السياسـات       على حنو فعال    حتديد أولويات املوارد املتاحة حاليا      
العمل بصورة أفضـل مـن      من  وق اإلنسان   حىت تتمكن مجيع عناصر مفوضية األمم املتحدة حلق       

 . القطري، وذلك بصورة منسقة ومطردةصعيدالتنفيذ، على اليف جمال الثغرات سد أجل 
مفوضـية   ذلـك يسـتلزم حصـول    بيد أنه حىت يتم تنفيذ هذه اخلطة تنفيـذا كـامال، فـإن          

 كيانـا  سـتظل جمـردة    فإهنـا قدر أكرب كثريا من املـوارد، وإالَّ على األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
 يف املائـة فقـط مـن ميزانيـة األمـم            ١,٨علـى   برنـامج حقـوق اإلنسـان       حيصـل   وحاليا  . اطموحي
 فإن اجلزء األكرب مـن مـوارد مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف                 ،ذلكل. املتحدة

يف  هـي مـوارد   الزمة لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت تطلبـها هيئـات األمـم املتحـدة          الذلك املوارد   
 ٨٦,٤ويبلغ احلجم اإلمجايل للميزانية السـنوية للمفوضـية         .  امليزانية ة عن شكل تربعات خارج  

ونـرى أنـه ملعاجلـة أوجـه القصـور الـيت حـددها األمـني العـام يف تقريـره، ولبـذل                       . مليون دوالر 
ن إفـ ،  شـيا واملبـادئ املقترحـة يف خطـة العمـل هـذه            متجهد جاد من أجل تعزيز عمل املفوضـية         

ــرة اخلمــس أو الســت      مــن  ــة للمفوضــية خــالل فت الضــروري مضــاعفة حجــم املــوارد اإلمجالي
 .سنوات املقبلة
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٧-١
.التحديات - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٢١٠-٦

.التحديات يف جمال حقوق اإلنسان - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١٠-١٠
.سد الفجوة: يذالتحدي يف جمال التنف - بــــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢١٤-٢٢

.االستجابة -ا لثثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١١٤١٦-٣٣
. حملة عامة-األهداف واالستراتيجيات  - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٦-٣٣
.احلوار واملشاركة مع احلكومات - بــــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤١٩-٤٥
.القيادة - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٨٢٦-٧٥
.العمل مع هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان - دال   . . . . . . . . . . . .١٠٥٣٠-٨٩
.العمل مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين - اءه   . . . . . . . . . . . .١١٤٣٤-١٠٦

.بناء قدرة مفوضية حقوق اإلنسان -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦٣٦-١١٥
.التنظيم واإلدارة والتخطيط - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨٣٦-١١٦
.مالك املوظفني - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٣٧-١١٩
.الوجود يف نيويورك - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٣٨
.التمويل - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٦٣٩-١٢٤

.النقاط اليت يتعني اختاذ إجراء بشأهنا -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩٣٩-١٢٧
.البلدانإشراك  - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣٣٩-١٢٧
.القيادة - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٤١٤١-١٣٤
.الشراكة - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٤٤٤١-١٤٢
.املعنية حبقوق اإلنسانألمم املتحدة اهيئات  - دال   . . . . . . . . . . . . . . .١٥٠٤٢-١٤٥
.اإلدارة والتوظيف والتخطيط - هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨٤٣-١٥١
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يــرزح نظــام محايــة حقــوق اإلنســان علــى الصــعيد الــدويل اليــوم حتــت    ... �  
وهناك حاجة إىل التغيري حىت يتسىن لألمم املتحـدة أن تبقـى ملتزمـة علـى              . ضغط كبري 

... ان يف مجيـع أعمـال املنظمـة       مستوى رفيع وعلـى أمـد طويـل بقضـايا حقـوق اإلنسـ             
مليــة اختـاذ القـرارات واملناقشــات الـيت جتــري    بـد مـن إدراج حقــوق اإلنسـان يف ع    وال

تـزال مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان             وال. على نطاق أعمال املنظمة برمتـها     
غري قادرة على حنو يبعث على األسى على مواجهة طائفة واسـعة مـن التحـديات الـيت           

ــدويل يف جمــال حقــوق اإلنســان    ــزام ا . يواجههــا اجملتمــع ال ــرن الت ــدول وجيــب أن يقت ل
األعضــاء املُعلــن حبقــوق اإلنســان بتــوفري املــوارد الالزمــة لتعزيــز قــدرة املفوضــية علــى    

 .)١٤٥ و ١٤٤ و ١٤١، الفقرات A/59/2005انظر ( �االضطالع بواليتها احليوية
 

 مقدمة -أوال  
املهمـة األوسـع نطاقـا الـيت تضـطلع          يف  أمهيـة أساسـية     ذات  حقوق اإلنسان   ال شك أن     - ١

يف جـو مـن احلريــة   �قـد أكـد األمـني العـام مـن جديـد يف تقريـره املعنـون         ف. ملتحـدة هبـا األمـم ا  
أمهيــة علــى ) A/59/2005(صــوب حتقيــق التنميــة، واألمــن، وحقــوق اإلنســان للجميــع  : حســأف

حقوق اإلنسان بوصفها أحد األهداف الرئيسية الثالثة اليت تنشدها األمم املتحـدة، إىل جانـب             
أن محايـة حقـوق اإلنسـان عنصـر أساسـي لبنـاء عـامل أكثـر أمنـا                  بـ رنا  التنمية واألمن، كما يـذك    

ومع ذلك، ففـي حـني حقـق برنـامج األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان تقـدما تارخييـا                      . وازدهارا
، فقـد ضـعف     واجـه اليـوم صـعوبات     ي ي السياس اجلهازعلى امتداد فترة الستني سنة املاضية فإن        

عـاين مـن نقـص املـوارد        مم املتحدة حلقـوق اإلنسـان ت      مفوضية األ  تدوره يف جمال الرصد، وبات    
تعزيــز لهــذه مكرســة كوهــذه احلالــة تــدعو إىل اختــاذ إجــراءات يف منظمــة . ورداءة التجهيــزات

يعـيش علـى وتـرية      عامل يعاين   يف  وهذا أيضا نداء موجه إىل الضمائر       . حقوق اإلنسان ومحايتها  
 .االعتداءات اليومية على الكرامة واحلرية

 إىل التقدم الذي أحرز يف ميدان حقوق اإلنسـان علـى مـدى       هذهتستند خطة العمل    و - ٢
العقود السـتة املاضـية، كمـا أهنـا حتـدد مسـارا لتعزيـز مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان                         

أن البـون   بـ فهـي تبـدأ بـاالعتراف       . من مواجهة متطلبـات حقـوق اإلنسـان اليـوم         لزيادة متكينها   
عمل مـن أجـل سـد    الوجيب أن يكون هدفنا . نفيذ حقوقنا واإلفصاح عنها بني ت ، عامليا، شاسع

 علـى  ريـر الفجوة بني الكـالم املنمـق عـن حقـوق اإلنسـان يف أروقـة األمـم املتحـدة، والواقـع امل                    
وتدعو خطة العمل إىل تعزيز صورة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان وقـدراهتا،               .امليدان

 . ختطيطها وإدارهتا، وتوسيع نطاق مواردها إىل حد كبريواألخذ بنهج جديدة، وحتسني
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مــن طــرف تفــق عليهــا عامليــا املقــوق اإلنســان، حل ة الســاميةفوضــاملوالواليــة املنوطــة ب - ٣
. سـؤولية عـن تعزيـز محايـة حقـوق اإلنسـان للجميـع             املالدول األعضاء، والية شاملة، مبـا فيهـا         

تحمــل املســؤولية ت اق اإلنســان، كمــا أهنــ بــدعم عمــل آليــات حقــو ة مكلفــة الســاميةواملفوضــ
وللوفـاء هبـذه الواجبـات،      . كامل منظومة األمم املتحـدة    يف  الرئيسية عن قضايا حقوق اإلنسان      

 مـوظفني يعملـون   ٣١٠ موظفـا منـهم   ٥٨٠ل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حنـو   شغُِّت
. قليميـة كاتـب إقليميـة ودون إ     بع م وسـ  مكتبا قطريـا تقريبـا       ١٧ يف   ونعملييف املقر، أما البقية ف    

 مليـون   ٥٢,٦ مليـون دوالر، منـها       ٨٦,٤ مـا قـدره      ٢٠٠٤وبلغ إمجايل ميزانية املفوضـية عـام        
مصدره امليزانيـة العاديـة   ف مليون دوالر ٣٣,٨مصدرها التربعات، أما املبلغ املتبقي كان  دوالر  

 .لألمم املتحدة
 

 ١املربع 
 ة حلقوق اإلنسانوالية مفوضة األمم املتحدة السامي

 ة مسؤولي هة الساميةكون املفوضت أن ٤٨/١٤١قررت اجلمعية العامة يف قرارها  
أنشطة األمم املتحدة يف ميدان حقوق عن � املسؤولية الرئيسية� يتحمل يتاألمم املتحدة ال

 : كالتايلااإلنسان، وأن تكون واليته
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع؛ �
 توصيات إىل اهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة لتحسني تعزيز ومحاية تقدمي �

 مجيع حقوق اإلنسان؛
 تعزيز ومحاية احلق يف التنمية؛ �
 توفري املساعدة التقنية لغرض حقوق اإلنسان؛ �
تنسيق برامج األمم املتحدة التثقيفية واإلعالمية ذات الصلة يف ميدان حقوق اإلنسان؛ �
 أداء دور نشط يف إزالة العقبات اليت حتول دون إعمال حقوق اإلنسان؛ �
 أداء دور نشط يف احليلولة دون استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان؛ �
 إجراء حوار مع احلكومة هبدف تأمني احترام مجيع حقوق اإلنسان؛ �
 تعزيز التعاون الدويل؛ �
نسان ومحايتها يف مجيع أحناء منظومة تنسيق األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإل �

 األمم املتحدة؛
ترشيد أجهزة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان مع تكييفها وتقويتها  �

 .وتبسيطها
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وتتعاون مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مع سائر أجزاء برنامج األمـم املتحـدة               - ٤
غـري أن   .  من األدوار والقـدرات التكميليـة      ازجي م يشملحلقوق اإلنسان يف نظام متعدد األوجه       

فمفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق . هــذا النظــام يعــاين مــن أوجــه قصــور مــواطن ضــعف كــثرية 
كافيـة، وعـدم كفايـة تواجـدها خـارج          الاإلنسان تفتقر إىل املوارد الكافية والقدرات التشـغيلية         

 جلنـة   مـن ) مـا تكـون غـري ممولـة       عـادة   (تزايـد باسـتمرار وغـري منسـقة         تجنيف، وتواجه طلبـات     
وقـد اتُّهمـت اللجنـة،     . سائر أجهزة ومكاتب األمم املتحـدة     وحقوق اإلنسان، واجلمعية العامة     

وأدى . التقسـيمات اإلقليميـة املعوقـة     وتسـييس   الاالنتقائية، وازدواجية املعايري، و   هي األخرى، ب  
وأصــبح نظــام املعاهــدات . ضــعف آليــات اإلنفــاذ إىل زيــادة إضــعاف موثوقيــة النظــام وفعاليتــه 

ويف حني تركز خطة العمل هذه على مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،         . صعب املأخذ 
جيب أن يكون هدفنا العـام هـو تعزيـز مجيـع جوانـب برنـامج األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،                        

 هـذا اجلـزء   فاملوثوقيـة أو نقـص املـوارد الـذي ينشـأ يف       . الذي يتكون من عناصر خمتلفة مترابطة     
 .حتما يف الربنامج ككليؤثر ذاك  من الربنامج أو

 
 ٢املربع 

 حلقوق اإلنسانبرنامج األمم املتحدة 
 :ةالتالييتكون برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من العناصر الرئيسية  

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ �
 جلنة حقوق اإلنسان؛ �
 لجنة؛اإلجراءات اخلاصة ل �
 اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ �
 اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان؛ �
 برنامج التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛ �
 ).ضحايا التعذيب، والسكان األصليون، والرق، والعنصرية(صناديق الدعم  �

   
ريـد حتقيقهـا، واالسـتراتيجيات      تمال باألهداف الـيت     وتتضمن خطة العمل هذه بيانا جم      - ٥

الرئيسـية الـيت سـنتبعها مــن أجـل حتقيـق هـذه األهــداف، وخمتلـف األدوات الـيت سنســتخدمها،         
سـيتوقف جنـاح خطـة العمـل يف     و. وكذلك التغيريات واملـوارد الـيت سـنحتاجها لغـرض التنفيـذ         

طة والتزامها بذلك، وإال فـإن      اخلغرض  املقام األول على فهم الدول األعضاء وسائر الشركاء ل        
ويف حـني أن االقتراحـات الـواردة يف خطـة         . أهداف حقـوق اإلنسـان سـتظل جمـرد طموحـات          
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التحـديات القائمـة يف جمـال     ونظـرا جلسـامة      .العمل اقتراحات مدروسة، فإهنا ليسـت متواضـعة       
 أن تكـون    ، أي االقتراحـات،   هنـا جيـب   فإالـيت صـممت مـن أجـل مواجهتـها،           وحقوق اإلنسان   

 .كذلك
 

 تحدياتال - ثانيا 
شاســع ، فـإن البــون  عــاملياتفـاق  بيف حـني حتظــى مبـادئ وحقــوق اإلنسـان األساســية     - ٦

عانـاة  املسلسـلة   ف. غـري أن التحـدي يكمـن ببسـاطة يف هـذه الفجـوة             . حقا بني النظريـة والواقـع     
انتـهاك حقـوق اإلنسـان      يف احلرمان من حقوق اإلنسـان و      املتمثلة  البشرية واألعمال الالإنسانية    

هتـدف خطـة العمـل هـذه إىل تعزيـز مسـامهة             و.  غـري خافيـة عـن أحـد        بأساليب متعددة وخمتلفة  
 .اجلهود الرامية إىل تغيري هذا الواقعيف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

تنتظرنــا، الــيت همــة املحــدد األمــني العــام بصــورة مقنعــة، يف التقريــر املــذكور أعــاله، و - ٧
شــاكل ذات الصــلة املتمثلــة يف  امل معاجلــة مــن خــاللبنــاء عــامل أكثــر أمنــا وأكثــر ازدهــارا    يأ

بالتنميــة بــدون ألن تتمتــع ال ســبيل �وقــال يف تقريــره إن اإلنســانية  . التخلــف وانعــدام األمــن
 �تمتــع بــأي منــهما بــدون احتــرام حقــوق اإلنســان  تاألمــن، وال بــاألمن بــدون التنميــة، ولــن  

 .)١٧، الفقرة A/59/2005 انظر(
إن الفجـوة بـني النظريـة والواقـع يف جمـال حقـوق اإلنسـان؟                مينعنـا مـن سـد       فما الـذي     - ٨
 :تحديات يف هذا الصدد مرعبة، وميكن تقسيمها إىل فئتنيال

حقوق اإلنسـان الناشـئة مـن احلـاالت األمنـاط والسـياقات             يف جمال   تحديات  ال )أ( 
 العامة اليت تشجع على االنتهاك؛

 حقـوق   م محايـة  التنفيذ، اليت تطرح عوائق عملية أكثـر أمـا        يف جمال   تحديات  لا )ب( 
 .اإلنسان

بعضـها بـبعض،   ربطهـا  ال بد لنا من فهم كل فئة من هذه التحـديات علـى حـدة، مث      و - ٩
 .بفعاليةالتصدي هلا وذلك لغرض 

 
 التحديات يف جمال حقوق اإلنسان -ألف  

 الالإنصاف يف العاملالفقر و - ١ 
عـدد  ب الفقر   قيسوسواء  . أخطر التحديات يف جمال حقوق اإلنسان يف العامل       الفقر هو    - ١٠

ه مـن حقـوق اإلنسـان، فـإن أثـر         طائفـة    يف   ي، أو بـأثره التراكمـ     )أكثر مـن بليـون فقـري      (الفقراء  
فـالفجوة بـني البلـدان الغنيـة والبلـدان الفقـرية ومـا تـدل                . ثار الكوارث األخرى  يتجاوز كثريا آ  
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تحقيــق بالت الالإنصــاف يف العــامل، تشــكل يف حــد ذاهتــا حتــديا خطــريا اللتزامنــا عليــه مــن حــا
يف الوقـت نفسـه     هـو   وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، فإن الفقر       . حلقوق اإلنسان الشمويل  طابع  ال

استمرار احلرمـان الكـبري دليـل علـى أن احملـرومني يعيشـون يف حالـة مهينـة،                   ف: العالمة والسبب 
مــن احلقــوق؛ أمــا الفقــراء واملهمشــون فــإهنم حمرومــون فضــال عــن ذلــك مــن  وبالتــايل احلرمــان 

ومن السمات البارزة اليت تتسم هبا مجيع اجملتمعات احملليـة تقريبـا       .  املطالبة حبقوقهم  لىالقدرة ع 
ــة   إىل الوصــول، علــى قــدم املســاواة،  عــدم قــدرهتا علــى  دقع املــفقــر مــن الالــيت تعــيش يف حال

فالالمسـاواة يف   . عة للحكومة اليت تسهر على تنفيذ حقوق اإلنسـان        املؤسسات واخلدمات التاب  
الوصول إىل هذه اخلدمات، وال سـيما إىل العدالـة غالبـا مـا تـرتبط بـالتمييز القـائم علـى أسـس            

وعلى الرغم من أن هذه املسألة تعترب عموما مسألة حقوق اقتصـادية واجتماعيـة، فـإن              . أخرى
 .سم باحلرمان االقتصادي املترابطني حقاحياة الفقري تتسم بالقمع كما تت

 يف أي برنــامج عــاملي ، بــل األولويــةةلفقــراء ومشــكلة الفقــر الصــدار ثــل اجيــب أن ميو - ١١
 حتديا خاصا أمـام اجلهـات الفاعلـة          املذكور أعاله  ويتضمن تقرير األمني العام   . حلقوق اإلنسان 

.  الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر         م بفعاليـة أكـرب يف اجلهـود       هتسـا حىت  يف جمال حقوق اإلنسان     
 مراعاة احلقوق، وتطبيق هنج قائمـة علـى    مع يتعني علينا فعل ذلك من خالل تعزيز فهم الفقر        و

 .احلقوق يف جمال التنمية، والنهوض باحلق يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل
 التمييز - ٢ 

الواسعة من الالمسـاواة واملهانـة الـيت    غري كافية لبيان الطائفة �متييز�إن كلمة ال شك   - ١٢
يعانيها األشخاص الذين يعتربون أقل قدرة وأقل استحقاقا من الذين ميارسون السلطة، بسـبب              
عرقهم، أو لوهنم، أو جنسهم، أو لغتهم أو ديانتـهم أو أرائهـم السياسـية أو غريهـا، أو بسـبب                     

وحتتـل الضـمانات بعـدم    .  غـري ذلـك  أصلهم الوطين أو االجتماعي أو بسبب الفقر أو امليالد أو       
املتمثلــة يف فكــار  األعــدة مــن قواعــد حقــوق اإلنســان الدوليــة ألن قاالتمييــز الصــدارة يف كــل 

الالمســاواة، أو حـاالت التمييــز الــيت ال مـربر هلــا بــني األفـراد أفكــار بغيضــة    الشـعور بــالنقص و 
 .ذه القواعد هليالقاألختناقض مفهوم اإلنسانية املشتركة اليت تشكل األساس 

ممارسـات يف بلـدان عديـدة أخـرى يف مجيـع         وال تزال هناك قـوانني يف بعـض البلـدان           و - ١٣
وبالفعـل، فـإن    . جتيـزه  وأمارسـة التمييـز ضـد املـرأة والفتـاة علـى األقـل               مبمناطق العـامل تسـمح      

ذلك لـ . التمييز على أساس نـوع اجلـنس ال يـزال ميثـل أكثـر انتـهاكات حقـوق اإلنسـان تفشـيا           
ألمهيـة الـيت توليهـا األمـم املتحـدة هلـذه املسـألة              من ا الرغم  على  ن التمييز العرقي ميارس دائما      فإ

 .ورمبا ازداد هذا النوع من التمييز يف بعض املناطق بسبب أمناط اهلجرة. منذ عقود عدة
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وحىت إذا كانت التشريعات تفي باحلاجة فإن اإلجحـاف أو التقاليـد، وعـدم التسـامح             - ١٤
وممـا  .  التكامـل واملسـاواة   ات مبـادر   دون  جمتمعـة  لية االجتماعية والثقافية املتأصـلة حتـو      والكراه

االستقطاب العاملي القائم علـى أسـاس الديانـة أو          بور املتزايد   عيدعو إىل القلق بوجه خاص الش     
 .اإلقليم، حىت يف الوقت الذي تتواصل فيه عملية التكامل االقتصادي والسياسي

 ح والعنفالصراع املسل - ٣ 
ــان يف العـــامل       - ١٥ ــب أســـوأ انتـــهاكات حقـــوق اإلنسـ  .الصـــراع املســـلح يف ظـــل ترتكـ

ــل   ــهاكات مثـ ــفاالنتـ ــري،     املـ ــرد القسـ ــوائي، والتشـ ــتهدف أو العشـ ــدنيني املسـ ــل املـ ذابح وقتـ
تـــدمري املمتلكـــات وحـــاالت الطــرد  وواالغتصــاب، واالختفـــاءات، واالعتقــاالت اجلماعيـــة،   

 .العنف السياسي املسلح يف ظل ات انتشارا يف وقت احلرب، أونتهاك هي أكثر اال- املدنية
.  إىل مواجهـة الصـراع     الراميـة سياسـات   ال صلبوجيب أن حتتل محاية حقوق اإلنسان        - ١٦

 تـرى أن حقـوق اإلنسـان ال تصـبح ذات           عديدة وال يزال هناك العديد من جهات فاعلة دولية       
لطة ترتيبيـة، أي االعتقـاد بـأن اجلهـود الراميـة            فهذه هذه مغا  . أمهية إال عندما تنتهي الصراعات    

إىل مواجهة االحتياجات اإلنسـانية الفوريـة وإهنـاء الصـراع مناقضـة للجهـود الراميـة إىل محايـة                    
ــوق اإلنســان  ــع، . حق ــويف الواق ــع مراحــل      ف ــة يف مجي ــألة مهم ــوق اإلنســان مس ــة حق إن محاي

ر بالصـراعات العنيفـة، وميكـن،       فأمناط انتهاك حقوق اإلنسـان مؤشـرات رئيسـية تنـذ          . الصراع
واجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان ضـرورية        . إذا ما عوجلت بفعالية، أن توقف التصعيد      

لمي علــى ســيف خضــم الصــراع مــن أجــل إنقــاذ حيــاة البشــر، بــل وميكــن أن يكــون هلــا تــأثري   
تـدوم، كمـا أن     فاتفاقات السالم الـيت ال تتنـاول حقـوق اإلنسـان ال يـرجح أن                . الصراع نفسه 

 .انعدام األمن يف الظروف التالية للصراع حتدد مدى الثقة يف عملية السالم
ــة       - ١٧ ــدور رحاهــا بــني حكوم ــة ت ــة العظمــى مــن الصــراعات هــي حــروب داخلي والغالبي
 يف جلماعـات وتكـون هـذه ا  .  مسـلحة يف كـل احلـاالت   مجاعـات قوات ثائرة، أو تشترك فيها    و

ويف الوقـت نفسـه     . ولة عن االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنسـان         العديد من البلدان هي املسؤ    
االحــتالل األجــنيب وتــثري أيضــا مشــاغل خطــرية يف جمــال و ةدوليــالتســتمر الصــراعات املســلحة 

وعلى الصعيدين الوطين والدويل يشكل اإلرهـاب خطـرا كـبريا علـى حقـوق               . حقوق اإلنسان 
سـلحة  املماعـات   اجلتتبعهـا الـدول لقمـع       ويف الوقـت نفسـه، فـإن بعـض الطـرق الـيت              . اإلنسان

 .واإلرهاب تثري أيضا شواغل يف جمال حقوق اإلنسان
 اإلفالت من العقاب - ٤ 

لقوانني اليت خترق باستمرار دون أن يترتب علـى ذلـك أي            ليس من املرجح أن حتظى ا      - ١٨
الدوليـة   فإن هذا ينطبق علـى العديـد مـن أحكـام حقـوق اإلنسـان        ،ولألسف. بأي احترام آثار  



A/59/2005/Add.3  
 

05-37563 13 
 

قب، ويف احلـاالت    ادون ع التعذيب  ففي احلاالت اليت ميضي فيها ممارسو       . الصعيد الوطين على  
ــام بـــإطالق ســـراح مـــرتكيب     ــا قـــوانني العفـــو العـ ــالـــيت تســـمح فيهـ رائم، وعنـــدما تطـــول اجلـ

تنفـذ  ال  نتيجـة تـذكر، وعنـدما        ن دون أن تسـفر عـ      ةيف االستخدام املفرط للقـو    � التحقيقات�
عنـدما ال ميكـن الـدفاع عـن         وبتقدمي تعويضات لضحايا التمييز،     فيها  كم اليت تطالب    أوامر احملا 

رغـم أننـا    و. احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف احملاكم، يفقد قانون حقوق اإلنسان مصداقيته         
حققنا بعض التقدم يف مواجهة أفظـع اجلـرائم مـن خـالل املعـايري اجلديـدة واحملاكمـات اجلنائيـة                  

 يزال هناك الكثري مما ينبغي عملـه علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل إنفـاذ الضـمانات                      الدولية، ال 
 .األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وأقلها حتقيق استقالل القضاء والدفاع عنه

 عيوب الدميقراطية - ٥ 
 على الدور الرئيسي للدميقراطيـة يف مهمـة          املذكور أعاله  تقريراليشدد األمني العام يف      - ١٩
ــ ــامل أبن ــاء ع ــارا كث ــا وازده ــذيب    . ر أمن ــارس التع ــيت مت ــدول ال ــك فحــىت ال ــع ذل ــدام ،وم  واإلع

وجيب أن تشكل معـايري حقـوق   .  دميقراطيةدوال والتمييز الرمسي تدعي أهنا ،بإجراءات موجزة 
محاية السـالمة البدنيـة   اإلنسان أساسا ألي تصور ذي مغزى للدميقراطية، وذلك حىت من أجل  

تجمع إنشاء اجلمعيـات، وحريـة الـرأي والتعـبري          والنتخابات  الاوحرية  اركة  شامل ةوضمان حري 
ــة تســمح باالنشــقاق واملعارضــة    . اإلعــالمو ــدميقراطيات احلقيقي ــوق احلتصــون وال املصــاحل وق
فنكــران هــذه احلريــات معنــاه . احملــرومني واملهمشــنيوالنســاء الضــعفاء و اتاألقليــ� صـوت �و

 املبـادئ الدميقراطيـة نقـل السـلطة سـلميا، وإقامـة جمتمـع مـدين                 وحيتم تنفيـذ  . انعدام الدميقراطية 
مـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان، ووسـائط إعـالم حـرة ومسـؤولة                وجود   و ،فعال ونابض باحلياة  

مؤسسـات  وستلزم ذلك أيضـا وضـع قـوانني         يو.  قضائية فعالة وآليات إشراف مستقلة     وأجهزة
 .قوية للحكم الدميقراطي، مبا يف ذلك الربملانات

 ضعف املؤسسات - ٦ 
اء بعضـنا   زتصـرفنا إ  �ذا،  إدم يف جمال احترام حقوق اإلنسان       ميكننا أن حنرز بعض التق     - ٢٠

كمـا يـنص   ) ١، املـادة  )ثالثـا ( ألف ٢١٧انظر قرار اجلمعية العامة (� البعض بروح من األخوة  
 أكثـر مـن   بيـد أن احتـرام حقـوق اإلنسـان يسـتلزم     . على ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان    

.  فيتوقف يف هناية املطاف على وجود مؤسسـات فعالـة يف احلكومـة يف املقـام األول           ، فهو ذلك
هيئـــات اإلشـــراف واللجـــان الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان، وفاحملـــاكم، والشـــرطة، والربملانـــات، 

نات امضـ والتفتيش، والعديد من املؤسسات األخـرى تـوفر مجيعهـا األداة الـيت ميكـن هبـا إنفـاذ            
قطــاعي يف ففــي العديــد مــن احلــاالت، تشــكو هــذه املؤسســات، ال ســيما    .  اإلنســانحقــوق

 .غالبا ما جتمع بينها مجيعاو - الفساد أوالعدالة واألمن من الضعف وعدم الكفاءة 
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س ضـدهم  مـارَ ُيوصـفهم فئـة   بفـالفقراء  . وهذه التحديات الستة مترابطة بطبيعـة احلـال     - ٢١
فــالت مــن العقــاب اإلوقــد تنشــأ حالــة . البلــدان الغنيــةيف ك مبــا يف ذلــحيثمــا وجــدوا، التمييــز 

م العدالـة  نظـ ة ء كفـا عـدم تـبني  ييف حالة انعدام غريها، عنـدما     قصدا أو متارس كسياسة رمسية،      
. الدميقراطيـة تؤدي إىل إضعاف    ضعف املؤسسات   وفالفقر والتمييز   . يف توفري التعويض لألفراد   

فاإلرهــاب . لــة يف البلــدان الــيت ختــوض صــراعاتومــن الصــعب إنشــاء نظــم عدالــة قويــة وعاد 
تـؤدي  قوة الاإلرهـاب بـ  مكافحـة  القمع القائم على التمييز؛ كمـا أن  سبب التسامح العام إزاء    ي

 ).بالتايل إضعافهاو(القانونية على الضمانات تحايل الإىل غالبا 
 

 سد الفجوة: التحدي يف جمال التنفيذ -باء  
وض الســامي مهمــة تعزيــز ومحايــة التمتــع الفعلــي حبقــوق كلفــت الــدول األعضــاء املفــ - ٢٢

، مجيــع الــدول األعضــاء التزامــات علــى  اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  ويفــرض. اإلنســان
معاهـدات األمـم املتعلقـة    مـن  تعهدت مجيعا بالتزامات حمددة مبوجب معاهدة أو أكثر أهنا   كما

ة عــن تنفيــذ حقــوق اإلنســان تقــع علــى وواضــح أيضــا أن املســؤولية الرئيســي. حبقــوق اإلنســان
ان ال ميكــن ترمجتــها إىل واقــع فااللتزامــات الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســ. كاهــل احلكومــات

 .من خالل العمل على الصعيد الوطين إال
يتــبني مــن جتربــة صــعيد الــوطين الــيت تعــوق التنفيــذ؟ العلــى  مــا هــي الفجــوات ،ذلكلــ - ٢٣

 ينبغــي  علــى مســتوى التنفيــذنســان أن هنــاك أربــع فجــواتاألمــم املتحــدة حلقــوق اإلمفوضــية 
 :النحو املبني أدناهمعاجلتها على 

  املعارفات يف جمالفجوال - ١ 
 فهــمقــع تســتلزم اإن ترمجــة االلتــزام بــاحترام حقــوق اإلنســان ومحايتــها وإعماهلــا إىل و - ٢٤

فـإن اإلرادة السياسـية   بطبيعة احلال،   و.  ذلك من خالل القانون والسياسة     أفضل طريقة لتحقيق  
وستكون هناك خيارات خمتلفة تتعلق مبعاجلة املشاكل العديـدة يف          . يف هذا الصدد عامل حاسم    

إجــراء حتليــل و هــذه اخليــارات فهــم قــد حتتــاج إىل اتجمــال حقــوق اإلنســان، كمــا أن الســلط
 الطريـق إىل  حـىت إذا كانـت  و. عاجلـة املشـكلة  ملفيه بني القانون والنظام والسياسـة  مستنري جتمع   

الـدروس املسـتفادة يف     و القرار سيسـتفيدون مـن التجـارب املقارنـة           صانعياألمام واضحة، فإن    
 .البلدان األخرى

وتتوفر كمية كبرية من املعلومات، مبـا فيهـا مـواد األمـم املتحـدة ملسـاعدة احلكومـات                    - ٢٥
 وجيـب إيـالء املزيـد       .وسائر اجلهات الفاعلة على الصعيد الوطين، غري أنه هنـاك أيضـا فجـوات             

ويــتعني علــى مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  . مــن االهتمــام بــالفجوة علــى مســتوى املعــارف 
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اإلنسان التوصل إىل الطرق الكفيلة لسد هذه الفجوة والتعاون مع اجلهات األخـرى مـن أجـل                 
 .حتقيق ذلك

 الفجوة يف جمال القدرات - ٢ 
لــك ســوف ال يتــبني إذا كانــت هنــاك   حــىت وإن كــان مســار العمــل واضــحا، فــإن ذ   - ٢٦

وباسـتطاعة  .  االفتقار إىل املـوارد البشـرية، واملاليـة أو غريهـا           -فجوات على مستوى القدرات     
 عــدة يف جمــال احتــرام ومحايــة حقــوق اكــل بلــد، مهمــا كانــت حالتــه املاديــة أن يقطــع أشــواط

وسـتواجه البلـدان األقـل      . بيد أن التنفيذ الكامل حلقوق اإلنسان يستلزم موارد كبرية        . اإلنسان
ويسـتلزم أيضـا   . منوا صعوبات فيما يتعلـق بتعزيـز املؤسسـات الوطنيـة مثـل احملـاكم علـى األقـل           

 . تنفيذ احلقوق وجود موظفني متدربني وذوي خربة وكذلك إدارات حكومية متخصصة
 وميكن أن تضطلع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان بـدور أكـرب يف الـدعوى إىل              - ٢٧

وميكنـها أيضـا أن تسـاعد احلكومـات علـى حتديـد االحتياجـات يف                . املزيد من التعـاون الـدويل     
جمال القدرات، وأن تساعد، من خالل برناجمها للتعـاون الفـين، علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل                      

 .معاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان
 الفجوة يف جمال االلتزامات - ٣ 

ــل  - ٢٨ ــا إذا كانــت     ســوف ال يكفــي حتلي ــغ حجمه ــا بل ــوارد مهم ــة امل  السياســات أو تعبئ
والفجـوات علـى    . احلكومات تفتقر إىل االلتزام بإصالح ومعاجلـة أي منـط مـن أمنـاط االنتـهاك               

إذا ظلــت حكومــة مــا مصــممة علــى متابعــة جمــرى عمــل يشــكل : مســتوى االلتزامــات نوعــان
ذا ســلّمت حكومــة مــا بــذلك اخلــرق  خرقــا اللتزاماهتــا الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســان؛ أو إ 
وتنشأ أيضا فجوات علـى مسـتوى       . لكنها ال تبذل اجلهد الالزم لتنفيذ اإلصالحات الضرورية       

االلتزامــات علــى املســتوى الــدويل إذا كانــت احلكومــات تتبــع سياســات تــؤدي إىل انتــهاكات 
 .حلقوق اإلنسان يف بلدان أخرى

الـذايت، أو الالمبـاالة أو معـاداة حقـوق اإلنسـان        القصور   -وأّيا كانت طبيعة املشكلة      - ٢٩
 تظــل املهمــة الواضــحة لألمــم املتحــدة هــي تــذكري احلكومــات بالتزاماهتــا، ومســاعدة    -ذاهتــا 

احلكومــات مــن خــالل اجلمــع بصــورة مالئمــة بــني احلــوار واملســاعدة والــدعوة، علــى تنفيــذ     
د علـى كاهـل هيئـات اإلشـراف     وتقع املسـؤولية الرئيسـية يف هـذا الصـد       . اإلصالحات املطلوبة 

واملفوضة السامية مكلفة أيضا بالدخول يف حوار مـع احلكومـات           . اليت أنشأهتا الدول األعضاء   
 .واقتراح ما يلزم من أساليب لتجاوز العقبات احلائلة دون إعمال حقوق اإلنسان
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 الفجوة يف جمال األمن - ٤ 
درة أو عـدم االكتـراث، بـل يف        رابعـة لـيس بسـبب اجلهـل أو عـدم القـ            � فجوة�تنشأ   - ٣٠

احلــاالت الــيت تتعمــد فيهــا احلكومــات أو اجلماعــات املســلحة اتبــاع سياســات تشــكل خطــرا    
مباشرا على أمن األشخاص عن طريق القمع والتخويف والعنف واألمر بارتكـاب االغتيـاالت              

ة املدنيـة عمـدا،     وتدمري امللكي  االختفاءاتالسياسية واملذابح أو التغاضي عنها أو السماح هبا، و        
ومنــع وصــول املــواد الطبيــة واملــواد الغذائيــة الضــرورية إىل َمــن حيتاجهــا، والتشــريد القســري،   

ويف مثـل هـذه   . واجملاعة، أو حرمان فئات من األقليات املستهدفة مـن حقوقهـا بصـورة منظمـة          
ســان احلــاالت، الــيت تــرتبط يف غالــب األحيــان بالصــراع املســلح، تبلــغ انتــهاكات حقــوق اإلن  

 .درجة األزمة احلادة وتتطلب اختاذ اإلجراءات احلمائية املناسبة
وقـدم األمـني العـام مقترحـات حمـددة فيمـا يتعلـق بعمـل جملـس األمـن الرامـي إىل منــع             - ٣١

وباسـتثناء اسـتخدام القـوة مـن أجـل محايـة األفـراد يف               . اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية    
 األقـل خطـورة، ميكـن بـل وينبغـي عمـل الكـثري مـن أجـل تعزيـز                     مثل هذه احلـاالت واحلـاالت     

وميكـن أن تقـوم مفوضـية األمـم         . احلماية، مبا يف ذلك من خالل نشر موظفي حقوق اإلنسـان          
 .املتحدة حلقوق اإلنسان بدور كبري يف هذا الصدد

وتشـمل العوائـق الـيت حتـول دون        . وبطبيعة احلال، فإن هذه الفجوات ليسـت حصـرية         - ٣٢
وملعاجلـــة هـــذه القضـــايا . تنفيـــذ بعـــض العناصـــر مـــن الفجـــوات الـــثالث األوىل علـــى األقـــلال

والتحــديات املبينــة أعــاله، يــتعني علينــا أن نكــون جــريئني، حــىت عنــدما خنتــار حلــول مناســبة    
 احلكومـات   -ملعاجلة الفجوات يف جمال التنفيذ بطريقة تكفل وفاء مجيع اجلهات الفاعلة املعنية             

 . بالتزاماهتا- املتحدة املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، واملفوضة السامية وهيئات األمم
 

 االستجابة -ثالثا  
 

  حملة عامة-األهداف واالستراتيجيات  -ألف  
إن املهمـة امللقــاة علــى عاتقنــا مجيعــا هــي أن جنــد الوســائل الكفيلــة بترمجــة االلتزامــات   - ٣٣

ة، حــىت يتســىن لألفــراد واجملتمعــات أن يــروا تغــيريا الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســان إىل حقيقــ
فالتحديات كثرية وهي ال تـزال حتـبط أفضـل مـا تبذلـه جمموعـة كاملـة مـن                    . حقيقيا يف حياهتم  

وحـىت تقـوم املفوضـية بـدورها يف         . اجلهات الفاعلة من جهود على الصعيدين الـوطين والـدويل         
 .احلماية والتمكني: ني، مهاهدفني رئيسيهذا الصدد، فإهنا سوف تسعى إىل حتقيق 
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 احلماية - ١ 
ــة      - ٣٤ ســوف نبــذل جهــودا متضــافرة للتركيــز علــى محايــة حقــوق اإلنســان، وتعــين كفال

ومحايـة حقـوق اإلنسـان ليسـت أداة         . احترام حقوق اإلنسـان بطـرق ملموسـة بالنسـبة لألفـراد           
تــرف هبــذه احلقــوق  فيمــا يع-بعينــها أو هنجــا بعينــه، بــل تشــري بــاألحرى، إىل نتيجــة مرجــّوة   

ــك؛ ومــن مث، تتعــزز        ــوا ذل ــيهم الواجــب أن يفعل ــذين حيــتم عل وحيترمهــا ويســتوفيها أولئــك ال
ومحايــة حقــوق اإلنســان تتحقــق عنــدما تتيســر ممارســة هــذه احلقــوق كاملــة  . الكرامــة واحلريــة

وهـي تسـتند إىل     . ألفراد قـد يكونـون، لـوال ذلـك، ُعرضـة ألن حيرمـوا منـها أو حمـرومني منـها                    
قانون الدويل، وتركِّـز بالضـرورة علـى كـل مـن االسـتجابات املباشـرة عنـدما تكـون حقـوق                      ال

الناس يف خطر، وعلى القيام بأعمال على املدى الطويل لبناء  القوانني واملؤسسات الـيت حتمـي             
فاحلمايـة الـيت ُتفهـم مـن حيـث كوهنـا            .  داخل الدول وعلى الصعيد العاملي     -احلقوق وتعززها   

نتائج ملموسـة بالنسـبة لألفـراد، إمنـا تكفـل توجيـه العمـل الـذي تقـوم بـه املفوضـية            تعين حتقيق  
 .ليحدث أثرا حقيقيا

ــة املفوضــة الســامية املســؤولية عــن     - ٣٥ ــع حقــوق    تشــمل والي ــي جبمي ــع الفعل ــة التمت محاي
 .، والتنسيق فيما بني مجيع أنشطة حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدةاإلنسان

 التمكني - ٢ 
وتعلمنـــا التجـــارب . للـــتمكني مفهـــوم فضـــفاض، ولكـــين اســـتعمله مبعنـــيني خمـــتلفني  - ٣٦

املستمدة من بلدان عديدة أن حقوق اإلنسان ُتحترم وحتظى باحلماية وُتستوىف على أيسـر حنـو                
ــا       ــة هب ــوقهم ومــن املطالب ــد حق ــن تأكي ــاس م ــن الن ــدما ميكَّ ــا   . عن ــي، إذن، أن يوجــه عملن فينبغ

 .حلقوقمتكني أصحاب ا حنو
إضافة إىل ذلك، يتوقف جناح االستراتيجيات الراميـة إىل محايـة حقـوق اإلنسـان علـى                  - ٣٧

والتمكني يعين أيضا تزويـد     . وجود استجابة مواتية من جانب احلكومات أمام املطالب املقدمة        
 .َمن يتولّون مسؤولية إعمال حقوق اإلنسان بالوسائل اليت متكِّنهم من القيام بذلك

 املعنيني ملفهـوم الـتمكني، مـىت أخـذا معـا، يـذكراننا بـأن السـعي مـن أجـل التمتـع                كال - ٣٨
الكامل حبقـوق اإلنسـان يتحقـق علـى أفضـل حنـو مـن خـالل مبـادرات واسـتجابات تـتم علـى                         

 .ودور اجلهات الدولية الفاعلة هو دعم مبادرات اإلصالح الوطنية وتشجيعها. الصعيد احمللي
جل حتقيق هديف احلمايـة والـتمكني مـن خـالل اسـتراتيجيات             وسوف يتم السعي من أ     - ٣٩

املشــاركة مـع البلــدان يف مواجهـة حتــديات إعمـال احلقــوق؛ واالضـطالع بــدور     : أساسـية هـي  
قيــادي، بالعمــل، بــروح اســتباقية، علــى حتديــد املشــاكل واقتــراح احللــول؛ وبنــاء الشــراكات،   
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 أدناه عرض مـوجز لكـل مـن هـذه        ٤٤-٤٠ويرد يف الفقرات    . داخل األمم املتحدة وخارجها   
 أدنـاه سـرد أكثـر تفصـيال مـع بـرامج             ١١٤-٤٥االستراتيجيات، مث يرد بعد ذلك يف الفقرات        

 .ملموسة
 مشاركة البلدان - ٣ 

ال تتأتى ترمجة االلتزامات الدولية يف جمال حقـوق اإلنسـان إىل حقيقـة يف املقـام األول       - ٤٠
أما املسؤوليات امللقـاة علـى عـاتق املفوضـة          . د الوطين إالّ من خالل إجراءات تتخذ على الصعي      

فإعمــال احلقــوق، . ات الفاعلــة، فهــي ثانويــة إزاء الــدور الرئيســي للدولــةاجلهــالســامية وســائر 
ة وللقيــام بــذلك، ســتعمل املفوضــ. مــاتإذن، يتطلــب أوال وقبــل كــل شــيء العمــل مــع احلكو

دِّدت بوضـوح يف واليـة املفوضـة    بنشاط على الدخول يف حوار مع احلكومات، وهي مهمة حُ  
الغرض من هـذا احلـوار واملشـاركة هـو حتليـل العقبـات الـيت تعتـرض طريـق                    وسيكون  . السامية

وسوف تسـتند هـذه املشـاركة إىل مـوارد برنـامج األمـم            . إعمال احلقوق والعمل على جتاوزها    
 .املتحدة حلقوق اإلنسان بكامله

 االضطالع بدور قيادي - ٤ 
باملفوضـة السـامية، فيمـا يتعلـق بقضـايا حقـوق            � مسـؤولية رئيسـية   �ىل إناطـة    إضافة إ  - ٤١

اإلنســان يف منظومــة األمــم املتحــدة، فــإن املفوضــة الســامية مــدعوة إىل أن ينشــط يف مواجهــة   
ــان    ــهاكات حلقـــوق اإلنسـ ــع وقـــوع انتـ ــان، ومنـ ــال حقـــوق اإلنسـ ــديات يف جمـ ــا . التحـ وكلتـ

لسامية بدور قيادي يف مسائل حقـوق اإلنسـان، باختـاذ    املسؤوليتان تعنيان أن تضطلع املفوضة ا     
ــات          ــاء عملي ــوق اإلنســان، وبن ــو مشــاكل حق ــاه حن ــه االنتب ــد الضــرورة، وتوجي ــادرات عن املب

. االستجابة، وحشد طاقات احلكومات واجملتمع املدين ومجيـع املعنـيني لتقـدمي الـدعم املطلـوب               
يئـات حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم          ومن شأن اإلعالنات والتوصيات الرمسيـة الصـادرة عـن ه          
 .املتحدة أن تشكل أساسا هاما لعمل املفوضة السامية ذاته

ومــن شــأن االضــطالع بــدور ذي طــابع قيــادي أكــرب داخــل منظومــة األمــم املتحــدة،    - ٤٢
ويكون مـدعوما مبزيـد مـن القـدرات يف اجملـاالت الرئيسـية، أن تسـاعد أيضـا املفوضـة السـامية                

 .ا التنسيقية وتعزيز االتساق على نطاق املنظومةعلى أداء وظيفته
 بناء الشراكات - ٥ 

ــدة،          - ٤٣ ــة واحـ ــة فاعلـ ــوى جهـ ــان سـ ــوق اإلنسـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــت مفوضـ ليسـ
وملواجهة حتدي إعمال احلقـوق، يتوجـب علينـا، باإلضـافة           . التحديات، كما أشرنا، فهائلة    أما

إىل شــراكات أخــرى وننشــئ شــراكات  إىل العمــل بشــكل وثيــق مــع احلكومــات، أن نســتند   
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ــدة ســواء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة أو خارجهــا    وقــد تعاونــت املفوضــية، بصــورة  . جدي
مطّردة، مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف جهود مشتركة للعثـور علـى سـبل                 

ــة  مبمــن أجــل العمــل    ــد مــن الفعالي ــات املنشــأة    . زي مبوجــب وســتكون جهــود املفوضــية واهليئ
معاهدات وجلنة حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة أكثر فاعليـة إذا مـا عـزِّزت وعملـت معـا              

 .على حنو أوثق
إضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن تواصــل املفوضــية االســتفادة مــن الشــراكات القائمــة مــع     - ٤٤

 ومــن شــأن زيــادة مشــاركة احلكومــات أن تتــيح لنــا تقــدمي. وكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا
مدخالت أكثر فعالية يف هياكـل التنسـيق وتقـدمي مشـورة ودعـم أفضـل ألفرقـة األمـم املتحـدة                      

 .وسيتعني على املفوضية أيضا أن تبين شراكات مع اجملتمع املدين وتعززها. القطرية
 

 احلوار واملشاركة مع احلكومات -باء  
 جيـب أن تعمـل   لتحديد الفجوات يف جمـال إعمـال احلقـوق والعمـل مـن أجـل سـّدها،           - ٤٥

املفوضية على إشراك احلكومات وغريها من املعنيني باألمر، على حنو أكثر تضافرا، يف اجلهـود               
 .املبذولة على الصعيد الوطين من أجل محاية حقوق اإلنسان

ولالستفادة من جمموع ما لدى منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة مـن خـربات                - ٤٦
دة عدد املوظفني واخلرباء الذين توجـه اهتمامـاهتم حنـو الشـؤون             ومشورة وتوصيات، ينبغي زيا   

القطرية وزيادة حجم االنتشار يف اجملال التنفيذي على الصـعيدين القطـري واإلقليمـي وحتسـني                
ويف الوقت احلاضر ال تتوافر لدينا قـدرة كافيـة         . عملية التكامل يف ما بني مجيع أقسام املفوضية       

 .يذ برنامج يتسم بالكفاءة إلشراك البلدان يف أنشطة املفوضيةيف املقر ويف امليدان لتنف
ــة إىل أخــرى        - ٤٧ ــن حال ــدان يف أنشــطة املفوضــية م ــراك البل ــة إش ــف عملي ــدى . وختتل ول

املفوضية جمموعة من األدوات حتت تصرفها، ومن ذلك املسـاعي احلميـدة الـيت تبـذهلا املفوضـة               
اسات التعاون الـتقين، والتعـاون مـع احلكومـات          السامية، وتقدمي املشورة يف جمال مشاريع وسي      

من خالل عملية إبالغ اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ومتابعة توصـياهتا ومتابعـة التوصـيات               
والتقارير املتعلقة باإلجراءات اخلاصة، والوجود علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري، والرصـد              

ــية أن تســـتخدم هـــ . واإلبـــالغ احلكـــومي ذه األدوات وغريهـــا يف عمليـــات وبإمكـــان املفوضـ
املشــاركة املباشــرة مــع احلكومــات، وكــذلك يف جمــال التعــاون مــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى،  

أو اجلهـات  /فيهـا مؤسسـات حقـوق اإلنسـان األخـرى، واألفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة و                  مبا
َمــن تعطــى هلــم وســوف يتوقــف اختيــار األنشــطة و. اإلمنائيــة الفاعلــة األخــرى واجملتمــع املــدين

األولويـة فيمـا يتعلـق باملشـاركة علـى إجـراء تقيــيم اسـتراتيجي ملـا هـو مطلـوب يف كـل حالــة،            
 .وذلك بالتشاور الوثيق مع احلكومة
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ــات املنشــأة مبعاهــدات       - ٤٨ ــا اهليئ ــا فيه ــُنهج، مب ــد أن جمموعــة األدوات وال وجــدير بالتأكي
حـد واسـع النطـاق لألمـم املتحـدة يف      واإلجراءات اخلاصة، مجيعها تشكل جزءا مـن برنـامج وا        

. جمــال حقــوق اإلنســان، تشــمل عناصــره املشــورة واملســاعدة واحلــوار واإلشــراف واملســاءلة     
 .وينبغي أن تكون هذه العناصر داعمة لبعضها البعض

وسوف تتناول املفوضية هذه بأسلوب حمايد متشيا مع واليـة املفوضـة السـامية املتمثلـة                 - ٤٩
وبإمكـان كـل بلـد      .  مع مجيع البلدان يف ما يتعلق جبميـع حقـوق اإلنسـان            يف الدخول يف حوار   

أن حيسِّــن ســجلّه يف جمــال حقــوق اإلنســان، ســواء كــان ذلــك بالنســبة لسياســات يف الــداخل   
يف اخلارج، ومن هذا املنظور تقترح املفوضـة السـامية تعزيـز املشـاركة القطريـة، مـن خـالل               أو

 .صيةمجلة أمور منها مشاركتها بصفة شخ
ســيكون مركــز اهتمــام أنشــطة املفوضــية هــو العمــل يف ســبيل إعمــال احلقــوق علــى       - ٥٠

وسـوف تسـتغل مجيـع وظـائف املفوضـية علـى حنـو أفضـل لـدعم احلـوار مـع                      . الصعيد القطري 
وســيكون هــذا جهــدا مجاعيــا يتطلــب التعــاون فيمــا بــني خمتلــف فــروع   . البلــدان ومشــاركتها

ذات خــربة يف اجملــالني اجلغــرايف والقطــري يف املقــر جــزءا وسيشــكل إنشــاء مكاتــب . املفوضــية
 موظفـا معيـنني علـى    ٤٠ويف الوقـت احلاضـر هنـاك مـا يقـل عـن       . بالغ األمهية من هذه اجلهود    

هذا األسـاس، والتشـديد علـى املشـاركة القطريـة يتطلـب اسـتثمار مـوارد جديـدة علـى نطـاق                       
 .واسع

 النشر التشغيلي يف البلدان واملناطق - ١ 
سيحقق توسيع وجود املفوضية علـى الصـعيدين القطـري واإلقليمـي أعظـم أثـر ممكـن                   - ٥١

. هلــا، ببنــاء املصــداقية والثقــة املؤسســية وبنــاء عالقــات أقــوى مــع احلكومــات واجملتمــع املــدين    
فالوجود يف خمتلف املناطق والبلدان مع وجود مـوظفني يتمتعـون بـاخلربات املطلوبـة واملعـارف                 

وينطبـق  . ة، ميثِّل الوسيلة املفّضلة لالضطالع بأي عدد من أنشـطة األمـم املتحـدة             واللغات احمللي 
 .هذا القول أيضا على األعمال يف جمال حقوق اإلنسان

ويتطلب حتديد الفجوات يف جمال املعارف والقـدرات حتلـيال دقيقـا للحالـة يف أي بلـد         - ٥٢
ع احلكومــات واجلهــات الفاعلــة بعينــه، ويتطلــب ســد الفجــوات يف جمــال االلتزامــات العمــل مــ

أمــا الفجــوات اخلطــرية يف جمــال األمــن، وخاصــة يف حــاالت   . األخــرى علــى الصــعيد الــوطين 
ــوق          ــاملني يف جمــال حق ــوظفني ع ــان، نشــر م ــن األحي ــب، يف كــثري م الصــراع، فســوف تتطل

وقد أظهرت اخلربة املكتسبة يف عمليات السـالم وبعثـات حقـوق اإلنسـان مـا حيققـه                  . اإلنسان
وأخريا، فإن تأمني وجود أقوى يف البلـدان        . لوجود القائم على الرصد من أثر يف جمال احلماية        ا

واملناطق، من شأنه أن يعزز جدوى اهليئات املنشأة مبعاهدات، إذ بإمكـان املفوضـية أن تشـجع        
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وتساعد، على حنو أفضل، حتقيق مزيد من املشاركة يف عملية اإلبالغ، وأن تيسر القيام داخـل                
وعلى الـرغم مـن     . بلدان مبتابعة تنفيذ توصيات اهليئات املنشأة مبعاهدات واإلجراءات اخلاصة        ال

 مكاتــب إقليميــة ودون إقليميــة  ٧ويشــمل ذلــك ( بلــدا ٢٤وجــود املفوضــية، حاليــا، يف حنــو  
فموظفـو  . مبكاتبها اخلاصـة هبـا، فـإن معظـم هـذه املكاتـب ال تعمـل فيهـا أفرقـة كـبرية                     ) صغرية

 .جة إىل أن يكونوا أكثر وجودا يف امليدان وبصفة مستمرةاملفوضية حبا
. ومثــة طــرق خمتلفــة لبنــاء وجــود املفوضــية يف امليــدان، وتــرد أدنــاه مناقشــة لكــل منــها   - ٥٣

ــدعم املقــدم هلــذا الوجــود       ــادة ال ــادة الوجــود امليــداين للمفوضــية، وزي ونيـــّتنا هــي بوضــوح زي
وهنـاك حاجـة إىل مزيـد       . ة يف خطة العمـل هـذه      والتركيز على األنشطة وعلى األهداف الوارد     
وهـذا مـا جيـري القيـام بـه يف الوقـت احلاضـر،              . من النظر يف حتديد الشكل الدقيق هلذا الوجود       

 .وسوف يشمل استعراضا جلميع أشكال الوجود امليداين للمفوضية
 وجود املفوضية داخل البلدان  

مة إلشراك البلـدان يف أن تـتم املشـاركة    يف معظم احلاالت، تتمثل أفضل الوسائل الالز  - ٥٤
وميكن أن يتراوح ذلك بـني بعثـات متوسـطة احلجـم            . من خالل وجود املفوضية يف ذلك البلد      

إىل كــبرية احلجــم قائمــة بــذاهتا وعناصــر تعمــل يف جمــال حقــوق اإلنســان مدجمــة يف عمليــات     
. أفرقــة قطريــةالســالم، ومشــاريع أصــغر حجمــا للتعــاون الــتقين ومستشــارين يعملــون ضــمن    

 .شاهدنا بعض أوضح النتائج فعالية يف بعثاتنا القائمة بذاهتا وقد
وتعمل املكاتب القطرية بأقصى قدر من الفعالية عندما تكـون كـبرية مبـا فيهـا الكفايـة                   - ٥٥

ومــزّودة مبــوظفني يتمتعــون بالكفــاءات الالزمــة لتنفيــذ اســتراتيجيات معقّــدة يف جمــال حقــوق    
وينبغـي أن تأخـذ     . احلال، فإن إنشاء وجود داخل البلد يتم مبوافقة احلكومـة         وبطبيعة  . اإلنسان

القرارات املتخذة يف االعتبار خطورة حالـة حقـوق اإلنسـان، واحتمـاالت تـأثري وجودنـا علـى                   
ــة        ــاح احلكومــات واجلهــات الفاعل ــة عريضــة، ومــدى انفت ــى العمــل بوالي ــدرتنا عل ــة، وق احلال

وسيكون لكل وجـود تركيبـة     . حتسني حالة حقوق اإلنسان   األخرى على العمل معنا من أجل       
خمتلفة من األنشطة تصمم خصيصا لتالئم احلالة املتطورة، وتستند إىل كامل جمموعـة األدوات              

 .الالزمة لسد الفجوات يف جمال إعمال حقوق اإلنسان
 املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية  

ميــة للمفوضــية، إذا مــا قــّدم هلــا الــدعم واملــواد بإمكــان املكاتــب اإلقليميــة ودون اإلقلي - ٥٦
ــة أيضــا الســتراتيجيات إشــراك البلــدان يف أنشــطة املفوضــية     ــدعم بفعالي . املالئمــة، أن تقــدم ال

وبإمكان هذه املكاتب إجـراء حـوارات رفيعـة املسـتوى مـع احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة                   
وبإمكاهنا أيضا أن تقـدم     . وطين اإلقليمية الدولية اإلقليمية وبناء اتصاالت مع شبكات اجملتمع ال       
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دعما مفيدا ملستشاري حقوق اإلنسان لدى األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف املنطقـة                   
وتنفيــذ بعثــات لتقيــيم االحتياجــات ملشــاريع التعــاون الــتقين احملتملــة، وتقــدمي خــدمات اإلنــذار 

فبوجودهـا يف املنطقـة   . ال احلماية يف املنطقـة املبكر بشأن ما يبدأ يف النشوء من الفجوات يف جم   
مــع مــا يتــوافر لــديها مــن معرفــة هبــا، تســتطيع أن حتــدد ُنُهجــا مفّصــلة علــى حنــو أفضــل لــتليب    

 .االحتياجات احمللية
 موظفـا مـن مـوظفي املفوضـية مـوزعني علـى       ٢٠ويف الوقت احلاضـر، هنـاك أقـل مـن          - ٥٧

ع نطــاق هــذا املوجــود مــن شــأنه أن يعــزز وجــود   وتوســي. املكاتــب اإلقليميــة ودون اإلقليميــة 
 .املفوضية داخل البلدان وحيسِّن كثريا مشاركتنا مع البلدان اليت ليس لنا وجود مباشر فيها

 عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة  
لــت املفوضــية يف احلــاالت الــيت تنشــر األمــم املتحــدة فيهــا عمليــات حلفــظ الســالم، ظ  - ٥٨

تعمل يف جمال تصميم عمليات حفظ السالم وتساعد يف إنشائها وتتوىل تعيني عناصر يف جمـال                
وقــدمنا كــذلك إرشــادات، وجعلنــا خرباتنــا متاحــة ملــن يطلبــها وإن مل يكــن . حقــوق اإلنســان

وحنن نعتزم البحث عن السبل الكفيلـة جبعـل هـذه املشـاركة             . ذلك بصورة منهجية كما ينبغي    
 . فاعليةأكثر
وتتوقف فعالية القدرات التنفيذية علـى إنشـاء هيكـل إداري مالئـم يـوفر مـا يلـزم مـن                      - ٥٩

موظفني ومتويل ودعم لوجيسيت وأمين لتوخي حسن التوقيت والسـالمة والكفـاءة يف عمليـات             
 واملفوضـية حباجـة إىل تعزيـز القـدرات        . نشر املوظفني ولتحقيق الفعالية يف أداء الوجود امليـداين        

 .يف هذا اجملال
 سرعة االستجابة وتقصي احلقائق والتحقيق - ٢ 

 الــيت املوضــوعية واحليــاد لتقيــيم الشــكاوى ينبغــي أن يتســم الرصــد وتقصــي احلقــائق ب  - ٦٠
وتقـوم اهليئـات املنشـأة    . مفادها أن ممارسات الدول ال تفي بالتزاماهتا يف جمال حقـوق اإلنسـان     

هـام يف هـذا الصـدد، غـري أن املفوضـية منـوط هبـا أيضـا                  مبعاهدات واإلجـراءات اخلاصـة بـدور        
رصد التطورات يف جمال حقوق اإلنسان واإلبالغ بشأهنا، وخاصة عندما يكـون لـديها وجـود           
ــدول        ــدة لل ــة مــن املفوضــية معلومــات مفي ــارير املقدم ــداين موســع، وميكــن أن تتضــمن التق مي

املتصلة حبقوق اإلنسـان يف مـا تتخـذه    األعضاء وهليئات األمم املتحدة ولتكفل مراعاة الشواغل    
 .من قرارات

ويشري تقرير األمـني العـام املـذكور أعـاله إىل أمهيـة نشـر مـوظفي حقـوق اإلنسـان يف                       - ٦١
ويتطلـب هـذا األمـر      . احلاالت اليت تنم عن أزمات  واملفوضية على استعداد دائم للقيام بـذلك            
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تقدمي الـدعم اإلداري يف جمـاالت حمـددة،         تنظيم املفوضية على حنو يدعم النشر السريع ويكفل         
ــة واملوظفــون  وهنــاك حاجــة إىل معاجلــة نظــم القــوائم والتــدريب واملســائل    . مبــا يف ذلــك املالي

األمنيــة؛ غــري أن بإمكــان املفوضــية، مــىت تــوفرت مــوارد إضــافية، أن تزيــد مــن قــدراهتا يف هــذا 
 .اجملال
دعم واخلـربة القانونيـة يف حـاالت        ومطلوب مـن املفوضـية بصـورة مطـردة أن تقـدم الـ              - ٦٢

األزمات وحاالت ما بعد الصراع للجان اليت تقوم بعمليات حتقيق أو لبعثـات تقصـي احلقـائق                 
ويف . الــيت تتــوىل التحقيــق يف حــاالت االنتــهاكات اخلطــرية والواســعة النطــاق حلقــوق اإلنســان

نــتني أو ثــالث جلــان أو الســنوات القليلــة املاضــية، قــدمت املفوضــية، يف املتوســط، الــدعم للج  
وال بــد أن . عمليــات حتقيــق يف الســنة، ويشــري االجتــاه إىل حــدوث زيــادة يف عــدد هــذه املهــام 

يتسم االضطالع هبذه املهـام باليقظـة والشـمول، وميكـن أن يشـمل االسـتعانة مبهـارات اخلـرباء                    
ة، وتنميــة فتقــدمي الــدعم هلــذا العمــل أمــر بــالغ األمهيــ . كالتحقيقــات يف جمــال الطــب الشــرعي 

 .قدرات املفوضية يف هذا اجملال حتظى باألولوية
 بناء القدرات ألغراض حقوق اإلنسان - ٣ 

ظل برنامج التعاون التقين للمفوضية نشطا لسنوات عديدة وقد أثبتت خربتنـا يف هـذا                - ٦٣
 وهـذا العمـل وسـيلة فعالـة للتغلـب علـى الفجـوات يف جمـاالت                . اجملال قيمة هذا العمل وأمهيتـه     

ىل مشـاريع التعـاون الـتقين أو تسـتخدم          إوال ينبغـي أن ينظـر       . املعارف والقدرات وااللتزامـات   
. مبعــزل عــن غريهــا بــل ينبغــي أن يكــون ذلــك يف إطــار اســتراتيجية شــاملة للمشــاركة القطريــة

املساعدة التقنية وبناء املؤسسات على املـدى الطويـل         �وكما ذكر األمني العام يف تقريره، فإن        
، A/59/2005انظـر  (� ون هلا أمهية تذكر إذا انتهك بصورة فعلية مبـدأ احلمايـة األساسـي    لن تك 
 .فتقدمي تعاون تقين ذي معىن يتطلب تقييما مستمراً للحالة ليتسىن قياس أثره). ١٤٣الفقرة 
وقد أظهرت التجربـة أن مشـاريعنا يف جمـال تقـدمي املسـاعدة تكتسـي أقصـى قـدر مـن                       - ٦٤

ــدما ن ــة عن ــدما يكــون     الفعالي ــدينا عــدد كــاف مــن املــوظفني وعن كــون موجــودين يف البلــد ول
 من استراتيجية للمشاركة على املدى الطويل، وافقت عليها احلكومة وتتضـمن            املشروع جزءا 

والعمـل مـع جمموعـة مـن اجلهـات الوطنيـة الفاعلـة، ومـن ذلـك                  . برناجما كامال لعمل املفوضـية    
 .العمل يف ا جملتمع املدين، يساعد على كفالة االستدامة واملساءلة يف مشاريعنا

م مشاركة خمتلف املنظمات، مبـا يف ذلـك اجلهـات الفاعلـة             مما يدعو إىل التفاؤل، تعاظ     - ٦٥
غـري أن هـذه     . ال حقوق اإلنسان  يف األمم املتحدة، يف تقدمي املساعدة ألغراض اإلصالح يف جم         

املشاركة تربز أيضا احلاجة إىل حتسني التنسيق، لكفالة حتقيق االتساق فيما بـني خمتلـف جهـود                 
وبالعمـل  .  ذلـك، أن جيعـل احلالـة أسـوأ ممـا هـي عليـه               املساعدة، وهو مـا ُيحتمـل، إن مل نفعـل         
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بشكل وثيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة واملـاحنني، تسـتطيع املفوضـية أن تكـون مبثابـة عنصـر                     
 .حفاز على حتقيق اإلصالحات املطلوبة، ومن ذلك تقدمي تقييماتنا املستقلة لالحتياجات

واضعة، فإن حتديد األولويـات يصـبح أمـرا    وملا كانت ميزانية املفوضية يف هذا اجملال مت        - ٦٦
وفيمــا يتعلــق باجملــاالت الــيت تكتســب أمهيــة مواضــيعية، فــإن إقامــة صــلة وثيقــة بــني     . أساســيا

املفوضــية واهليئــات املنشــأة مبعاهــدات واإلجــراءات اخلاصــة حتقــق قيمــة مضــافة يف تشــخيص     
يـد األولويـات سـيكفل    وعلـى الـرغم مـن أن حتد      . الفجوات يف جمال إعمال احلقوق ومعاجلتـها      

الفعالية يف استخدام املوارد املتاحة، من الواضح أن املستوى احلايل للموارد ال يزال غـري كـاف    
 .بشكل خطري

 اخلربة املواضيعية - ٤ 
إن تنمية خربتنـا الفنيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا أساسـيان مـن أجـل حتقيـق                        - ٦٧

وقـد اكتسـبت املفوضـية خـربة        . لـى الصـعيد العـاملي     مشاركة قطرية فعالة، فضال عـن العمـل ع        
ــة يف جمموعــة واســعة مــن املســائل والطــرق املتصــلة حبقــوق اإلنســان يف ســياق أنشــطتها        هام

ــها مــع آليــات حقــوق اإلنســان   ــة وعمل ــاء باالحتياجــات والطلبــات املتعاظمــة،  . التنفيذي وللوف
عزيزهـا، وعلـى تنميـة قـدرات يف         وحتقيق اسـتراتيجياتنا، سـنعمل علـى توطيـد اخلـربة احلاليـة وت             

جماالت أخرى، حسب االقتضاء، حىت تتسـىن علـى حنـو أفضـل مواجهـة التحـديات الراهنـة يف                 
 .جمال حقوق اإلنسان

 :وتشمل جماالت االهتمام ما يلي - ٦٨
تفســري القواعــد الدوليــة  (قــانون حقــوق اإلنســان، والسياســات واملؤسســات   )أ( 

لـى أسـاس احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة؛ واللجـان الوطنيـة           وتطبيقها؛ وإمكانية املقاضـاة ع    
املعنيــة حبقــوق اإلنســان؛ والتخطــيط علــى الصــعيد الــوطين يف جمــال حقــوق اإلنســان؛ واجملتمــع 

 ؛)املدين
الرصـد؛ التحقيقـات؛ التثقيـف؛ التـدريب؛ تقيـيم          (منهجيات حقوق اإلنسـان      )ب( 

 ؛)االحتياجات؛ الربجمة
كــالتمييز علــى أســاس العــرق والــدين واألقليــات، (لفئــات اخلاصــة مكافحــة التمييــز وا � 

 )ين داخليا، واملعوقني، والنساءوالشعوب األصلية واملهاجرين واملشرد
ة، اإلفـالت مـن العقـاب،       قطـاع العدالـة، العدالـة االنتقاليـ       (سيادة القانون والدميقراطية     � 

 )االنتصاف
السـالم واألمـن،    (ة يف معاجلة خمتلـف القضـايا        الُنهج القائمة على حقوق اإلنسان املتبع      � 

 ).ومن ذلك مبادرات مكافحة اإلرهاب؛ والتنمية؛ والعمل اإلنساين
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وسوف يستفاد من تعزيز اخلربات يف هذه اجملاالت مـن أجـل التغلـب علـى الفجـوات                   - ٦٩
ة يف جمال إعمـال احلقـوق، وسـيمثل ذلـك أساسـاً لعمـل املفوضـية يف جمـاالت التعـاون والـدعو                      

وسيســهل ذلــك مــن  . والتــدريب ووضــع السياســات والتحليــل وتقــدمي املشــورة إىل الشــركاء  
منهجية العمل يف جمـال حقـوق اإلنسـان، ويعمـل علـى تيسـري عمليـة حتديـد املمارسـات                     وضع  
وهذه اخلـربة سـوف تسـتند إىل عمـل اإلجـراءات اخلاصـة واهليئـات املنشـأة مبعاهـدات                     . اجليدة

 .وتساهم فيه
ختضع اجملاالت ذات األولوية دورياً لالستعراض لضمان بقـاء املفوضـية مهيـأة          وسوف   - ٧٠

وســـوف تعمـــل وحـــدة السياســـات . ملواجهـــة التحـــديات الناشـــئة يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان
 .والتخطيط اليت تقوم بإنشائها، كما هو مبني أدناه، على مساعدتنا يف حتديد األولويات

 البحوث وحتليل السياسات - ٥ 
قد وظفت املفوضية وجهات عديدة أخرى تشارك يف أنشطة حقوق اإلنسان معظـم             ل - ٧١

جهودها البحثيـة يف تصـنيف ووصـف مشـاكل حقـوق اإلنسـان بـدالً مـن توظيفهـا يف اقتـراح                       
حلــول هلــذه املشــاكل، ومل يوجــه ســوى القــدر اليســري مــن االهتمــام لتحديــد االجتاهــات الــيت   

 وُيكـّرس جـزء كـبري مـن القـدرات البحثيـة احلاليـة يف           .ستؤثر على حقوق اإلنسان يف املستقبل     
املفوضية إلعداد دراسات وتقارير هليئـات حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم املتحـدة، وكـثري مـن                    
هذه الدراسات والتقارير حتظى بقيمة عملية زهيدة أو ال يستفاد منها جيـداً علـى الـدوام علـى      

 .أي حال
البحثيــة للمفوضــية ونعتمــد بصــورة مطــردة علــى  وســوف نعمــل علــى تعزيــز القــدرة   - ٧٢

وسـيكون اهلـدف    . مبادراهتا حنن لتحديد مسائل حقوق اإلنسان ذات األولوية لغرض التحليـل          
هنا هو تقدمي مقترحات عملية ملعاجلة الفجوات املعرفيـة وغريهـا مـن املشـاكل املتصـلة حبقـوق                    

د املناقشـة   عـ وت. ت البحثيـة احلاليـة    وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك يف إطالق القدرا       . اإلنسان
املتعلقة بإنشاء جملس جديد معين حبقوق اإلنسان أو بلجنة حلقوق اإلنسان يعاد تأهيلـها فرصـة              

وسوف أقـوم بإعـداد     . رائعة لترشيد الدراسات والتقارير واملالحظات اليت يطلب منا إصدارها        
 .قائمة باقتراحات يف هذا الصدد

ذا اجملال سـوف نعتمـد علـى إقامـة تعـاون وثيـق مـع العديـد مـن                    وملضاعفة العمل يف ه    - ٧٣
املعاهد األكادميية والبحثية املتنوعة يف أحناء العامل، ومن ذلك يف األمم املتحـدة، وسنسـعى مـن                 
أجل بناء عمليات تعاونية مع احلكومات وفئـات اجملتمـع املـدين ومجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة              

 .ملعاجلة الفجوات املعرفية
فتقـدمي  . ومما له صلة وثيقـة بوجـود برنـامج حبثـي أنشـط هـو وضـع السياسـات العامـة                     - ٧٤

مقترحات ملعاجلة مشـاكل حقـوق اإلنسـان يتطلـب دراسـة متأنيـة للمسـائل القانونيـة واملتعلقـة               
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ولتحقيـق املصـداقية للمفوضـية، مـن األساسـي أن يكـون        . بالسياسات العامة املتصلة هبذا األمر    
 النــهج وصــرامة يف التحليــل، وهلــذا الغــرض فــإن املفوضــية حباجــة إىل وظيفــة   هنــاك اتســاق يف

ــاد السياســات    ــة بشــأن اعتم ــو     لمركزي ــة، وه ضــمان االتســاق واجلــودة يف املقترحــات املقدم
 .سيحال إىل وحدة معنية بالسياسات والتخطيط ما
 

 القيادة -جيم  
ادية وسياسية عديدة، مـن خـالل       لبت يف قضايا اجتماعية واقتص    ايف عامل اليوم، جيري      - ٧٥

عمليـات ذات نطـاق دويل وإن كانــت تترتـب عليهــا آثـار عميقــة علـى النطــاق احمللـي بالنســبة       
ولئن كانت مشاركة البلدان أساسية هنا، فإن على املفوضية أيضـا أن تنشـط              . حلقوق اإلنسان 

ئل ذات الصــلة علـى النطـاق العــاملي، بتحديـد طبيعـة النقــاش علـى الصـعيد الــدويل حـول املسـا        
وجيــب أن تنشــط املفوضــية علــى وجــه اخلصــوص يف منظومــة . حبقــوق اإلنســان واملســامهة فيــه

ــل يف إدمــاج مســائل حقــوق اإلنســان يف صــلب        ــم املتحــدة وأن تتصــدى للتحــدي املتمث األم
وهلذا السـبب أيضـا يتوجـب علـى املفوضـية أن           . جداول أعمال املنظمة املتصلة بالتنمية واألمن     

 .ا املواضيعية وأن تضاعف عملها بشأن مسائل حمددة تتعلق حبقوق اإلنسانتبين خربهت
 حقوق اإلنسان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية - ١ 

ُيستهل إعالن األلفية بالتأكيد علـى أن احلريـة واملسـاواة قيمتـان جوهريتـان أساسـيتان                  - ٧٦
ىل احتـرام مجيـع     و الـدول األعضـاء إ     وهـو يـدع   . لعشـرين للعالقات الدولية يف القـرن احلـادي وا       

حقــوق اإلنســان جلميــع البشــر ومحايتــها وتعزيزهــا، وإىل الــدفاع عــن املستضــعفني وإىل تعزيــز  
ولتأكيـد احلـق يف التنميـة، يسـلم اإلعـالن بـأن علـى الـدول مسـؤوليات فرديـة             . سيادة القـانون  

نصـاف علـى الصـعيدين    ومجاعية على حد سـواء بتعزيـز مبـادئ كرامـة اإلنسـان واملسـاواة واإل          
وتقتضي األهداف اإلمنائية لأللفية من البلدان الغنية أن تساعد البلدان الفقـرية            . الوطين والعاملي 

على الوفاء باألهداف املتفـق عليهـا فيمـا بينـها فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر، وتعهـدت الـدول                         
فاألهـداف اإلمنائيـة   . مجيعها باحترام حقوق اإلنسان يف السعي من أجل حتقيـق هـذه األهـداف         

 .لأللفية، إذا ما فُهمت على الوجه الصحيح، إمنا هي ذاهتا طموحات يف جمال حقوق اإلنسان
وللمساعدة يف ترمجة هذه التعهدات إىل حقيقة، ستعزز املفوضية عملها يف هذا اجملـال               - ٧٧

ملشـاركة يف   وسـوف نسـعى إىل ا     . بإنشاء وحدة تكرس عملها حول األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
املناقشات اجلارية على النطـاق العـاملي لكفالـة إيـالء االهتمـام الواجـب حلقـوق اإلنسـان سـواء               

وسـوف نركـز علـى وضـع اسـتراتيجيات          . ضمن مسـار عمليـة تنفيـذ األهـداف أو يف نتائجهـا            
ــة         ــق التنمي ــج قائمــة علــى احلقــوق، لتحقي للحــد مــن الفقــر نراعــي فيهــا احلقــوق، وتطبيــق ُنُه

وللقيـام بـذلك، سـوف نؤكـد علـى أن يشـارك أصـحاب احلقـوق                 .  باحلق يف التنميـة    والنهوض
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مشاركة ذات معىن يف هذا الصدد، وعلى مساءلة من تقع عليه الواجبات، وعلى عـدم التمييـز             
لئـك الـذين هتـدف التنميـة إىل     ألوعلى مجيع املستويات، وعلى التمكني السياسي واالقتصـادي   

ــة الفقــر   ــدعم     إ. انتشــاهلم مــن ربق ــك، ســوف نســتخدم إطــار حقــوق اإلنســان ل ضــافة إىل ذل
 .التعهدات اليت قدمتها البلدان الغنية وتوطيدها

 محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ٢ 
على الرغم من اإلعالنات املتكررة بعدم قابليـة حقـوق اإلنسـان للتجزئـة واحلاجـة إىل                  - ٧٨

م الواجـب جلميـع حقـوق اإلنسـان، ال تـزال مثـة شـكوك لـدى                  أن تويل األمـم املتحـدة االهتمـا       
 كمـا يتـبني يف      -البعض يف إمكانية التقاضي بشأن احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة              

املناقشات املتعلقـة بوضـع إجـراءات لالسـتماع إىل شـكاوى فرديـة بشـأن انتـهاكات للحقـوق                    
فهــذه احلقــوق . دية واالجتماعيــة والثقافيــةالــوارد ذكرهــا يف العهــد الــدويل للحقــوق االقتصــا  

وهنـاك مـن يـرى أن مبـدأ اإلعمـال       . زالت حتظى مبركز متدن يف القـانون يف معظـم البلـدان            ما
وقـد تطرقـت اللجنـة املعنيـة     . التدرجيي هلذه احلقوق يولِّد صعوبات خاصة فيما يتعلق باملسـاءلة     

 اإلجـراءات اخلاصـة للمسـائل القانونيـة         باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وكـثري مـن          
املتصلة هبـذا األمـر، وأضـافت، علـى مـدى السـنوات القليلـة املاضـية، الكـثري إىل فهمنـا لنطـاق                        

بيـد أنـه ال يــزال هنـاك الكـثري ممـا يــتعني      . احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيــة وفحواهـا    
ن ختــامرهم الشــكوك يف كــثري مــن القيــام بــه، ومــن ذلــك إقنــاع عمــوم النــاس واحلكومــات، ممــ

 .األحيان، بأن حقوق اإلنسان مترابطة وغري قابلة للتجزئة يف حقيقة األمر
 حقوق اإلنسان وبناء السالم وحفظ السالم - ٣ 

وجه األمني العام االنتباه يف تقريره املذكور أعاله إىل الدور الذي تضطلع به مفوضـية                - ٧٩
ــة   ــع نشــوب الصــراعات، ويف نشــر مــوظفي حقــوق    حقــوق اإلنســان يف اجلهــود الرامي  إىل من

اإلنســان يف مواقــع األزمــات، ودعــا املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان إىل االضــطالع بــدور    
 .أنشط يف مداوالت جملس األمن وجلنة بناء السالم املقترحة

وفيما يتعلق بأزمات حقوق اإلنسان تقف املفوضية، حسب ما ذُكر آنفـا، علـى أهبـة                 - ٨٠
الستعداد لنشر موظفي حقوق اإلنسـان مـن خـالل مكاتبـها الـيت تعمـل جبهـود ذاتيـة، وإيفـاد                      ا

بعثات تقصـي احلقـائق وإجـراء التحقيقـات، وسـوف نواصـل أيضـا العمـل مـع دوائـر الشـؤون             
ومثـة حاجـة إىل بـذل جهـود أكـرب، يف            . اإلنسانية إلدراج حقـوق اإلنسـان يف عملـها وبراجمهـا          

 األمــم املتحــدة عمليــات للســالم، بغــرض كفالــة أن تســهم مجيــع        املنــاطق الــيت نشــرت هبــا   
ســـيما عنصـــري الشـــرطة املدنيـــة والوحـــدات العســـكرية، يف النـــهوض حبقـــوق  عناصـــرها، ال

 . اإلنسان من خالل ما تقوم به من أعمال
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وفيمـــا يتعلـــق مبنـــع نشـــوب الصـــراعات، ميكـــن أن ُتســـتعمل بشـــكل مكثـــف أكثـــر    - ٨١
ألمم املتحدة عن حقـوق اإلنسـان وذلـك يف الدبلوماسـية الوقائيـة الـيت                املعلومات احلالية لدى ا   

إذ تتمثـل املهمـة يف كفالـة حتليلـها          . بيد أن املعلومات وحـدها لـن تكفـي        . تتبعها األمم املتحدة  
ويتمثل أحد اآلثـار الواضـحة الناشـئة عـن زيـادة مشـاركة              . وتوجيه انتباه املسؤولني عن العمل    

قطري يف أننـا سـنكون جمهـزين علـى حنـو أفضـل كـثريا مبـا يلـزم لتوقـع           املفوضية على الصعيد ال   
أزمات حقوق اإلنسان اليت قد تلوح يف األفق، وتسليط األضـواء علـى مـا قـد حتدثـه األزمـات            

 .الناشئة من عواقب على حقوق اإلنسان
واملفوضــية حباجــة إىل زيــادة قــدرهتا علــى اإلســهام يف جهــود تســوية الصــراعات مــن     - ٨٢

 مــا يقدمــه اخلــرباء مــن مــدخالت يف جمــايل القــانون والسياســات العامــة بشــأن مســائل    خــالل
وهنــاك دعــوات متزايــدة توجــه إىل املفوضــية مبســاعدة البلــدان اخلارجــة مــن  . حقــوق اإلنســان

الصراعات والفترات اليت شهدت إساءات واسعة النطاق، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اإلجـراءات                  
ا حيـدث، والتحقيـق يف االنتـهاكات اجلماعيـة حلقـوق اإلنسـان              الرامية إىل كشـف احلقـائق عمـ       

. والتحقق منها، والتدقيق يف اختيار املسؤولني العموميني، وإصالح نظام العدل وإعـادة تأهيلـه             
وحتقيقا هلذه الغايات، ستزيد املفوضية اجلهـود املبذولـة مـع عـدد مـن الشـركاء سـعيا إىل اختـاذ                      

سالم وأفرقة األمم املتحـدة القطريـة وهيئـات السياسـة العامـة         إجراءات تكميلية داخل بعثات ال    
فمن األمور البارزة معاجلة اإلفالت من العقـاب واجلـرائم          . والتنسيق الكائنة مبقر األمم املتحدة    

اليت وقعت يف املاضي، بيد أن هناك الكثري من قضايا حقوق اإلنسان األخـرى الـيت مثـة حاجـة                    
وإضافة إىل ذلك، قد يكون من شـأن توسـيع وجـود            . م مستدام إىل النظر فيها بغرض بناء سال     

املفوضية بامليدان يف حد ذاته هتيئة فرص تسوية الصراعات، حيث إن املشـاركة مـع املتحـاربني          
 .يف قضايا حقوق اإلنسان يفتح اجملال أمام مناقشة القضايا السياسية

سـيما    من نطاق قدراهتا، وال    ومثة حاجة واضحة يف هذه اجملاالت ألن توسع املفوضية         - ٨٣
 . يف مكتب نيويورك كي تكفل تقدمي مسامهة فعالة يف القضايا القطرية واملواضيعية

 تعزيز سيادة القانون - ٤ 
فقـد  . ما برحت سيادة القـانون منـذ فتـرة طويلـة نقطـة تركيـز رئيسـية لـدى املفوضـية                     - ٨٤

اإلنســان والقــانون اإلنســاين واجلنــائي، وضــعت املفوضــية، اســتنادا إىل املعــايري الدوليــة حلقــوق 
ويتعني علينـا   . جمموعة من األدوات والكتيبات يف قطاع العدل واستعملتها يف كثري من البلدان           

مضــاعفة اجلهــود الراميــة إىل مســاعدة البلــدان علــى ســن القــوانني وبنــاء املؤسســات الضــرورية 
 .إلنفاذ املعايري الدولية
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ها يف هذا اجملال من خربهتا املتعلقـة بالقـانون الـدويل حلقـوق              وتستفيد املفوضية يف عمل    - ٨٥
اإلنسان، اسـتنادا إىل خربهتـا وعالقاهتـا الوثيقـة والفريـدة مـع اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات ملراقبـة                      

بيــد أن هــذه اخلــربة القانونيــة الدوليــة متنــاثرة  . تطبيــق ذلــك القــانون ومــع اإلجــراءات اخلاصــة 
وسـيكون  . قد آن األوان لتجميعها وتزويدها بقـدر أكـرب مـن املـوارد            جبميع أرجاء املفوضية، و   

من شأن ذلك إتاحة الفرصـة لتنسـيق اخلـربة القانونيـة الداخليـة وكفالـة تـوفري مشـورة اخلـرباء،                   
داخــل األمــم املتحــدة وخارجهــا، بشــأن االمتثــال للقــوانني واملمارســات الوطنيــة الــيت تتضــمن  

وهي خربة من احملتمـل أن يكـون هنـاك طلـب أكـرب عليهـا يف                 التزامات دولية حبقوق اإلنسان،     
وسيكون أيضـا مـن شـأن إنشـاء مهمـة مركزيـة مبـا               . ظل تعزيز املشاركة على الصعيد القطري     

يتسق مع ذلك إتاحة الفرصة للمفوضية ألن ُتبـدي قـدرا أكـرب مـن روح املبـادرة لـدى الـدفاع              
ــدما تواجــه      ــة حلقــوق اإلنســان عن ــايري الدولي ــا    عــن املع ــايري حتــديات يف مــدى نطاقه تلــك املع

 .وتطبيقها وما يستتبعه ذلك من تقدمي التوجيه واملشورة مستقبال بشأن وضع تلك املعايري
 تقرير عاملي عن حقوق اإلنسان - ٥ 

ستقوم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان سنويا بإجراء حبوث بشأن وضـع تقريـر           - ٨٦
وسيكون ذلك أداة مهمة مـن أدوات       . ن ونشر ذلك التقرير   مواضيعي عاملي عن حقوق اإلنسا    

السياسة العامة والدعوة، حيث سيتسىن لنا من خالل ذلك حتديد قضايا حقـوق اإلنسـان ذات    
األولوية وحتليلها وبناء الدعم بشأهنا، واإلشـارة إىل االجتاهـات اإلجيابيـة والسـلبية علـى السـواء          

وسـيمثل ذلـك قـوة    . لضـوء علـى السياسـات الناجحـة    اليت تؤثر يف حقوق اإلنسـان، وتسـليط ا     
دافعة ترمي إىل تشـجيع حقـوق اإلنسـان، وريـادة أفكـار وُنُهـج جديـدة وتسـليط الضـوء علـى             

وســيكون مــن شــأن تقريــر كهــذا تــوفري مصــدر  . اجلهــود الــيت تضــر بإعمــال حقــوق اإلنســان 
 .وعية منتقاةمعلومات موثوق به فيما يتعلق باجتاهات حقوق اإلنسان يف جماالت موض

وُتظهر اخلربة املستفادة يف وكاالت األمم املتحدة أن التقـارير العامليـة مفيـدة، بيـد أهنـا              - ٨٧
وسـيكون مـن شـأن التعـاون مـع جهـات            . تستلزم أيضا أن يستثمر فيها قـدر كـبري مـن املـوارد            

 .أخرى، منها املراكز األكادميية والبحثية يف العامل، تعزيز قيمة هذا التقرير
 التواصل واالتصال - ٦ 

إن سعي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل متابعة أهـدافها واسـتراتيجياهتا لـن              - ٨٨
وحيـث إن املفوضـية     . يكلل بالنجاح ما مل تكـون لـديها قـدرة علـى إيصـاهلا لآلخـرين بفعاليـة                 

 فثمـة  -نسـان   يف حني أن هناك تشديدا على حتسني متتع الناس حبقـوق اإل   -تركز على التنفيذ    
ولـن يكـون هنـاك غـىن عـن هـذه       . حاجة إذن إىل استراتيجية أنشط كثريا يف جمـال االتصـاالت      

االستراتيجية لتحسني املعارف العامة حبقوق اإلنسان وتوفري الدعم ملـا تقـوم بـه األمـم املتحـدة                  
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اليـة  وسـوف تتـيح أيضـا اجملـال للمفوضـية ألن تشـارك بفع      . واملفوضية من عمـل يف هـذا اجملـال        
وسوف يسـتلزم ذلـك املشـاركة       . أكرب يف بناء الدعم اجلماهريي الالزم ملبادئ حقوق اإلنسان        

بفعالية أكـرب مـع وسـائط اإلعـالم، والنشـر مـن خـالل املـواد املطبوعـة ووسـائط اإلعـالم علـى                         
 .املواقع الشبكية بصورة حمددة اهلدف ويسهل الوصول إليها

 
 دة حلقوق اإلنسانالعمل مع هيئات األمم املتح -دال  

إن املفوضة السامية مطالبة صراحة بأن تقترح الوسائل الكفيلة بالتغلب علـى العقبـات               - ٨٩
اليت حتول دون التمتع الفعال حبقوق اإلنسان ووسائل حتسني أداء جهاز األمم املتحـدة حلقـوق           

ة إىل االضــطالع وحتقيقــا هلــذه املهــام، فإهنــا يف حاجــ. اإلنســان وتــوفري االتســاق يف هــذا األداء
. بدور مع هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يتسم بقدر أكـرب مـن روح املبـادرة والتشـارك                 

وسوف يكون من شأن تعزيز هذه اهليئات والعمل بشكل أوثق معها بذل جهود شـاملة أكثـر                 
 .فعالية ترمي إىل معاجلة الفجوات يف جمال التنفيذ

 جلنة حقوق اإلنسان - ١ 
 األمني العام االستعاضة عن جلنة حقوق اإلنسـان مبجلـس رفـع مسـتوى حلقـوق            اقترح - ٩٠

تغتـنم هـذه الفرصـة      أن  وحيث إن ذلـك حمـل مناقشـة نشـيطة، تـود املفوضـة السـامية                 . اإلنسان
 .لتبني بعض النقاط

ال بــد مــن وجــود هيئــة جديــدة تعثــر علــى وســائل فعالــة لتنفيــذ مســؤوليتها الرقابيــة،     - ٩١
ــدول يف جمــال حقــوق     وســوف يســتلزم ذلــ  ــة التزامــات ال ــا ملقارن ك بالضــرورة وضــع نظــام م

ويتفق اجلميـع علـى أن النظـام الـراهن للتـدقيق يف             . اإلنسان مبا تقوم به من ممارسة فعلية بشأهنا       
ويف الوقـت ذاتـه يـتعني أن يكـون هنـاك نظـام مـا          . ممارسات البلـدان داخـل اللجنـة غـري مـرض          

 .فعلية يف البلدانللنظر يف حالة حقوق اإلنسان ال
وهلــذا الســبب، فأنــا أؤيــد بشــدة اقتــراح التــدقيق يف ممارســة البلــدان مــن خــالل نظــام    - ٩٢

الستعراض األقران، سـواء يف جملـس جديـد حلقـوق اإلنسـان أو يف جلنـة حقـوق اإلنسـان بعـد                        
لـدول  وينبغي أن ينبين هذا النظام على مبدأ التدقيق الشامل، الذي ختضع فيه مجيع ا             . إصالحها

وســيكون مــن . الســتعراض القــوانني واملمارســات املتعلقــة بالتزاماهتــا يف جمــال حقــوق اإلنســان
الالزم، كي يكون هذا النظام معوال عليه ويكتسب ثقـة اجلميـع، وضـع وسـيلة نزيهـة وشـفافة        

وحسب ما أكده األمني العـام، ينبغـي        . لتجميع املعلومات اليت سيستند إليها استعراض األقران      
رسـة الـيت سـارت عليهـا اللجنــة      للمجلـس اجلديـد املقتـرح حلقـوق اإلنســان مواصـلة املما     أيضـا 
ــة وصــيانة اســتقاللية دور        فيمــا ــام املنظمــات غــري احلكومي ــة الوصــول أم ــوفري إمكاني ــق بت يتعل

 .اإلجراءات اخلاصة



A/59/2005/Add.3  
 

05-37563 31 
 

ومن الصعب بالنسبة للمفوضية التكهن بتفاصيل الكيفية اليت سـيؤثر هبـا إنشـاء جملـس                 - ٩٣
جديد حلقوق اإلنسان يف عملنا، حيث إن الكثري جدا من التفاصيل املتعلقة بنطـاق هـذه اهليئـة                  

ــة قــادرة علــى االجتمــاع   . وســلطتها وتكوينــها مــا زال قيــد املناقشــة   ويف حــني أن وجــود هيئ
بانتظام علـى مـدار العـام هـو أمـر حمـل ترحيـب علـى وجـه التأكيـد، فإنـه سـيثقل أيضـا كاهـل                             

وسـتكون هنـاك حاجـة      .  جديدة وسنحتاج إىل القدرة الالزمـة لالسـتجابة لـه          طالباملفوضية مل 
إىل معاجلة التفاصيل الدقيقة الستعراض األقران، وسيكون من املهـم بوجـه خـاص التمييـز بـني                  
نظــام الســتعراض األقــران عــن طريــق دول أخــرى وتقــدمي التقــارير إىل هيئــات خــرباء منشــأة     

 .مبعاهدات
ــق بإنشــ   - ٩٤ ــا يتعل ــوق       وفيم ــة حق ــى جلن ــاء عل ــوق اإلنســان أو اإلبق ــد حلق ــس جدي اء جمل

ــروح شــراكة،       ــدور أنشــط، ب ــذل جهــود ترمــي إىل االضــطالع ب ــزم املفوضــية ب اإلنســان، تعت
 .لتحديد الوسائل الكفيلة بتعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان

 اهليئات املنشأة مبعاهدات - ٢ 
تحدة حلقـوق اإلنسـان هـي واحـدة مـن أعظـم إجنـازات               إن منظومة معاهدات األمم امل     - ٩٥

فقـد ُشـكلت اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات كـي ترصـد التقـدم احملـرز يف التنفيـذ، وتــوفر           . املنظمـة 
توجيها رمسيـا بشـأن معـىن أحكـام املعاهـدات والتـدابري املطلوبـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان علـى                       

، ُيفضـي إىل إحـداث تغـيريات يف القـوانني           وقد أحدث هذا العمل أثرا مباشـرا      . الصعيد الوطين 
ومجيـع الـدول طـرف يف واحـدة         . والسياسات الوطنية ويـرد احلقـوق إىل الضـحايا مـن األفـراد            
 يف املائـة مـن الـدول أطـراف يف           ٧٥على األقل من املعاهـدات السـبع، كمـا أن مـا يزيـد علـى                 

ىل عمليـة تقـدمي التقـارير علـى         وينبغي أن ُينظـر إ    . أربع معاهدات أو أكثر، مبا يف ذلك العهدان       
وتـوفر هـذه العمليـة      . هنا وسيلة أمام الدول لتقييم اإلجنازات والتعرف على الثغرات يف التنفيذ          أ

علــى حنــو مثــايل معلومــات فيمــا جيــري مــن مناقشــات علــى الصــعيد الــوطين لقضــايا حقــوق      
 هـذا هـو سـبب       ويف واقـع األمـر    . اإلنسان وتوجد دوائر مناصرة جديدة تدعم حقوق اإلنسان       

 .وجودها
إن املشــاكل الــيت تكتنــف النظــام الــراهن موثقــة توثيقــا جيــدا، وهنــاك قــدر كــبري مــن    - ٩٦

وجتد الدول أن من املرهق تقـدمي تقـارير منفصـلة إىل            . التوافق يف اآلراء بشأن املثالب األساسية     
 مـن األحيـان     شىت اهليئات املنشأة مبعاهـدات، بشـأن مسـائل جـد متماثلـة أو متداخلـة يف كـثري                  

فالتقــارير يتــأخر ). رغــم أن االتفــاق علــى وثيقــة أساســية موّســعة ســيخفف مــن هــذا العــبء  (
وغالبـا  . تقدميها، وغالبا ما تكون غري كافية لدى تقدميها، وليس هناك وقت كاف للنظر فيهـا              

توجيـه  ما تفتقـد املالحظـات اخلتاميـة الـيت تعتمـدها اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات الدقـة املطلوبـة ل                     
 .اجلهود اإلصالحية، وتوليها الدول، يف األغلب األعم، اهتماما غري كاف
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، ُخصـص قـدر     ١٩٩٦فمنـذ عـام     . إن الدعم التحليلي والتنظيمـي أمـر حاسـم األمهيـة           - ٩٧
جـوهري مـن املـوارد اجلديـدة، احملصـلة مـن خـارج امليزانيـة العاديـة، لتـوفري املـوظفني الالزمـني             

ويف الوقت ذاته، تعاين هيئـات حقـوق اإلنسـان          . ئات املنشأة مبعاهدات  للفرع الذي يتناول اهلي   
 . ندرة املوارد، مقارنة بإجراءات الرصد الدولية األخرىنم

ومن شأن وجود برنـامج معـزز للمشـاركة القطريـة أن يسـاعد علـى كفالـة أن تكـون             - ٩٨
أفضــل، وموثوقــة عمليــة االســتعراض الــذي ُتجريــه اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات مدعمــة بشــكل  

وبوســع املكاتــب اجلغرافيــة  . الصــلة بعمليــات إصــالح حقــوق اإلنســان علــى الصــعيد الــوطين   
واملوظفني الذين جيري نشرهم يف امليدان العمل مع احلكومات وغريها مـن أصـحاب املصـلحة                
ــة تقــدمي التقــارير، ومتابعــة التوصــيات املقدمــة مــن اهليئــات املنشــأة      بغــرض املشــاركة يف عملي

 . اهدات والقرارات املتخذة بشأن كل شكوى على حدةمبع
. بيد أن تعزيز املشاركة القطرية مل يعاجل مجيع املشاكل األخرى اليت مت التعـرف عليهـا                - ٩٩

ــأمول، التصــديق        ــق، كمــا هــو م ــا حتق إذ إن جوانــب القصــور يف النظــام ســتزداد ســوءا إذا م
 إلحــداث املواءمــة يف متطلبــات ٢٠٠٢م ومنــذ الــدعوة الــيت وجههــا األمــني العــام عــا . العــاملي

تقدمي التقارير وإمكانية تقدمي تقرير واحد، بدأت اهليئات املنشـأة مبعاهـدات يف صـياغة مبـادئ                 
وينبغي االنتهاء من صياغة هذه املبادئ وتنفيـذها كـي          . توجيهية متجانسة بشأن تقدمي التقارير    

ومع ذلـك يبـدو مـن الواضـح         . ظام موحد تستطيع اهليئات املنشأة مبعاهدات البدء يف العمل كن       
أنــه يــتعني، علــى املــدى الطويــل، إجيــاد بعــض الوســائل الكفيلــة بتوحيــد عمــل اهليئــات الســبع   

وهـذا أمـر تقـرره الـدول األطـراف، ولكـن املفوضـة              . املنشأة مبعاهدات يف هيئة دائمـة موحـدة       
ــات املنشــأة مبعاهــدات للن     ــارات إلصــالح اهليئ ــزم تقــدمي خي ــا يف اجتمــاع  الســامية تعت ظــر فيه

 .٢٠٠٦حكومي دويل سُيعقد عام 
ولن يكون ممكنا إنشـاء نظـام موحـد للـهيئات املنشـأة مبعاهـدات إال إذا متكنـت مجيـع                      -١٠٠

اللجان من العمل يف شراكة، وهو ما يقتضي ضـمنا أن يـدعم مكتـب واحـد تلـك اهليئـات يف                      
ــة . االختصاصــاتشــىت والياهتــا، ممــا يكفــل وجــود هنــج جــامع وكــذلك اتســاقا يف     إذ إن جلن

القضاء على التمييـز ضـد املـرأة، وهـي اهليئـة املنشـأة مبعاهـدات الـيت تتـوىل رصـد تنفيـذ اتفاقيـة               
القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، هــي اهليئــة الوحيــدة ضــمن هيئــات معاهــدات   

ى اللجنـة الـدعم     وتتلق. حقوق اإلنسان غري املدعمة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         
وسيتيح ذلك فيما يبدو فرصة مالئمة للنظـر يف نقـل مسـؤولية دعـم               . من شعبة النهوض باملرأة   

 .اللجنة إىل املفوضية
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 اإلجراءات اخلاصة - ٣ 
إن شىت املقررين واألفرقة العاملة واخلرباء املعينني عن طريق جلنـة حقـوق اإلنسـان هـم          -١٠١

ويتمثـل مـوطن   . تبذهلا األمم املتحدة حلمايـة حقـوق اإلنسـان    عنصر ال غىن عنه يف اجلهود اليت        
ــى         ــدرهتم عل ــا، وق ــة م ــى قضــية أو حال ــزهم بشــكل متضــافر عل ــوهتم يف اســتقالليتهم وتركي ق
املشاركة مباشرة من خالل الزيارات القطرية، وإمكانية وصوهلم بشكل مسـتمر إىل الضـحايا،     

 .  التنفيذواالضطالع بدور الدعوة يف التعرف على الثغرات يف
فغالبـا مـا جتـري      . ويف الوقت ذاته، يؤثر التسييس املتزايد للجنة يف اإلجراءات اخلاصـة           -١٠٢

ــّوض مصــداقية اإلجــراء        ــا يق ــدها، مم ــات أو متدي ــرار الوالي ــل إق ــة قب ــد . مناقشــات الذع وتتزاي
الصعوبة يف تنسيق عمـل املقـررين بارتفـاع عـدد الواليـات، وهـو مـا حـدث بسـرعة كـبرية يف                     

ــهم،     . لســنوات األخــرية ا ــق عمل ــدول األعضــاء للمكلفــني بواليــات ولطرائ ــد انتقــاد ال إذ يتزاي
 .ألسباب متناقضة يف أكثر األحيان

 تقرير مقدم من اإلجـراءات اخلاصـة إىل اللجنـة يف دورهتـا          ١٠٠وتضمن ما يزيد على      -١٠٣
اسـتنادا إىل   بلـدا، أعـدت   ٣٩ تقارير عـن تطـورات حقـوق اإلنسـان يف     ٢٠٠٤الستني يف عام    

ويف العـام ذاتـه، أُرسـل    . الزيارات اليت قام هبا املكلفون بواليات مبساعدة من موظفي املفوضـية   
بيـد أن هنـاك     .  حالـة فرديـة    ٤ ٤٤٨ حكومـة، تتنـاول      ١٤٢ رسـالة إىل     ١ ٣٠٠ما يزيد علـى     

تطـوعني  الـذين يعملـون كم  (القليل جدا من املتابعة هلذه التقارير والرسائل، واملقررون أنفسهم  
 .ليسوا يف وضع ميكنهم من املتابعة ال سيما متابعة احلاالت الفردية) غري متفرغني

ومن شـأن تعزيـز املكاتـب اجلغرافيـة والتركيـز علـى املشـاركة القطريـة إتاحـة الفرصـة                      -١٠٤
للمفوضية لتقدمي مزيد من الدعم إىل اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك لدى السعي ملتابعة تنفيـذ                

وسـيكون مـن بـني اجلوانـب املهمـة      . ت تلك اإلجراءات أو متابعة كل حالـة علـى حـدة      توصيا
، ُجمـع قـدر كـبري مـن         ٢٠٠٠فمنذ عـام    . هلذا الدعم كفالة التحضري الكايف للزيارات القطرية      

املوارد اجلديدة من خارج امليزانية العاديـة وُخصصـت لتقـدمي مزيـد مـن الـدعم إىل اإلجـراءات                    
 .زالت غري كافيةاخلاصة، ولكنها ما 

ــا يتصــل بالتنســيق         -١٠٥ ــة، ال ســيما م ــاجل بعضــا مــن املشــاكل الكامن ــن يع ــد أن ذلــك ل بي
دون زيــادة )  إجــراء٤٠الــيت تزيــد اآلن علــى (والواليــات املتداخلــة وزيــادة عــدد اإلجــراءات  

 .مقابلة يف قدرة املفوضية على دعمها أو قـدرة اللجنـة علـى النظـر يف توصـياهتا بطريقـة مفيـدة                     
 للنظـر يف مقترحـات      ٢٠٠٥عـام   يف  وقد طلبت اللجنة من املفوضـية عقـد اجتمـاعني خاصـني             

وتعتقد املفوضة السامية أن ذلـك سـيوفر فرصـة ممتـازة ملعاجلـة بعـض هـذه             . اإلصالح والترشيد 
 .املشاكل
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 العمل مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين -هاء  

ني حبقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك النشـطاء والعلمـاء              يتزايد بسـرعة حجـم دائـرة املهـتم         -١٠٦
فعلـى  . الباحثون وجمموعة متنوعة من ممثلي اجملتمع املدين والرابطات املهنية وأعضـاء الربملانـات            

الصــعيد الــدويل، هنــاك اهتمــام متزايــد مببــادئ حقــوق اإلنســان يف الوكــاالت اإلمنائيــة وجمــامع  
هــذه املبــادئ، يف مجيــع جمــاالت منظومــة األمــم  الفكــر والبحــث الدوليــة، ومــن خــالل تعمــيم  

ويتعني على املفوضية زيادة ما تقوم به من أنشـطة التواصـل ومـا تربمـه مـن شـراكات                    . املتحدة
ويـتعني أن يتمثـل اهلـدف العـام يف بنـاء حتالفـات عامليـة                . على كل من الصعيد الوطين والـدويل      

 .الثغرات يف التنفيذلإلصالح جتمع بني التعلم والفعالية واملمارسة لسد 
 العمل مع شركاء األمم املتحدة - ١ 

ــيت ُدشــنت عــام       -١٠٧ ــذ اإلصــالحات ال ــة بتنفي  ٢٠٠٢إن مفوضــية حقــوق اإلنســان ملتزم
 ٢ويرمـي برنـامج العمـل       . بغرض بناء ُنظم متينة حلماية حقوق اإلنسـان علـى الصـعيد الـوطين             

 الـدعم إىل الـدول األعضـاء يف جمـال بنـاء             إىل بناء قدرات أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة لتقـدمي            
ــاء القــدرات املؤسســية      . تلــك األنظمــة وهــو يركــز علــى تعزيــز ســيادة القــانون مــن خــالل بن

ــات الضــعيفة          ــوق الفئ ــال حق ــز إعم ــة؛ وتعزي ــال إصــالح التشــريعات الوطني واملســاعدة يف جم
ملنشـأة مبعاهـدات   واملهمشة؛ والتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، والتعاون مـع اهليئـات ا          

وآليـات اإلجــراءات اخلاصـة؛ وبنــاء ثقافـة حقــوق إنســان، مبـا يف ذلــك مـن خــالل التثقيــف يف      
وهو يرمي أيضا إىل إدماج حقوق اإلنسان يف ما تقوم به األمم املتحـدة              . جمال حقوق اإلنسان  

 .من أنشطة إمنائية وإنسانية
ىل دعـم األفرقـة القطريـة بتـوفري         ، فـإن املفوضـية مـدعوة إ       ٢وكجزء من برنامج العمل      -١٠٨

وقد أظهرت التجربة حىت اآلن أن مـا تقدمـه املفوضـية مـن مشـورة ودعـم            . املشورة والتدريب 
لألفرقة القطرية يكون أكثر فعالية عندما تكـون املفوضـية موجـودة يف البلـد وتسـتطيع التعـاون            

ــة إىل تعزيــز املشــارك  . مباشــرة معــه ــذا نــرى أن اســتراتيجيتنا الرامي ــة ورفــع مســتوى  ل ة القطري
وجودنــا علــى الصــعيدين امليــداين ودون اإلقليمــي ســيكون مــن شــأنه إعــداد املفوضــية بشــكل   

ويف الوقت ذاتـه، ميثـل      . أفضل ميكنها من تقدمي الدعم إىل األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة          
م مـن األفرقـة ذاهتـا عنصـرا         االلتزام القوي من قيادة األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة والدع         

 .٢أساسيا يف جناح برنامج العمل 
 ميضـي صـوب مرحلـة التنفيـذ، سـوف يضـطلع مستشـارو               ٢وحيث إن برنامج العمل      -١٠٩

حقــوق اإلنســان امللحقــون باألفرقــة القطريــة بــدور أعظــم، يســانده توجيــه ودعــم موضــوعيان  
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ــدمهما املفوضــية  ــك، ســوف تواصــل املفوضــية    . تق ــوفري   وإضــافة إىل ذل ــى ت ــدرهتا عل ــز ق تعزي
التدريب ووضع جمموعـات تعلـم متكاملـة بالتعـاون مـع شـركائنا مـن الوكـاالت، واضـعني يف                     

 .االعتبار احلاجة إىل الدعم الالزم للمتابعة
 إشراك اجملتمع املدين - ٢ 

ــة ومــزود باملعــارف واملهــارات       -١١٠ إن وجــود جمتمــع مــدين قــوي قــادر علــى العمــل حبري
يتعلق حبقوق اإلنسان، يشكل عنصرا أساسيا يف كفالـة احلمايـة املسـتدامة حلقـوق               الكافية فيما   

وما برحـت املفوضـية تعمـل بنشـاط علـى إشـراك اجملتمـع املـدين                 . اإلنسان على الصعيد الوطين   
وهي حباجـة إىل تعزيـز عمليـة اإلشـراك املـذكورة، وكفالـة أن         . على مدار العديد من السنوات    

تراتيجية، ُبغيــة القيــام علــى أفضــل وجــه باالســتعانة بــاجملتمع املــدين   تكــون شــاملة وفعالــة واســ 
وسـوف يكـون ذلـك متسـقا اتسـاقا          . والتمكني له يف اجلهود الرامية إىل تنفيذ حقوق اإلنسـان         

الشخصــيات البــارزة املعــين بالعالقــات بــني األمــم  فريــق تامــا مــع التوصــيات املقدمــة يف تقريــر 
الــيت تــنص علــى إشــراك اجملتمــع املــدين علــى حنــو أفيــد يف  )A/58/817(املــدين املتحــدة واجملتمــع 

 .أعمال األمم املتحدة
ــة يف جمــال حقــوق اإلنســان يف ســياق حركــة      -١١١ ويــتعني النظــر إىل جهــود املنظمــة الذاتي

وبوسع املفوضية اإلفادة من ما ميكن أن يقدمـه اجملتمـع املـدين مـن               . للمجتمع املدين أكرب كثريا   
ــل وخــرب  ــم املتحــدة      دعــم وحتلي ــات األم ــدعم والتثقيــف واملشــورة إىل هيئ ة، ومــن مث تقــدمي ال

ومثة عنصر مهم هو أن بوسـعنا العمـل مـن أجـل هتيئـة الظـروف املناسـبة                   . تتبعه من ُنهوج   فيما
 .لتمكني اجملتمع املدين

وسوف نعمل على رفع مستوى جهودنا لتوفري احلماية املباشـرة لفئـات اجملتمـع املـدين                 -١١٢
 تواجه خطـرا وتلـك الـيت تواجـه هتديـدات بسـبب دفاعهـا السـلمي والقـانوين عـن حقـوق                        اليت

اإلنسان، سواء من خالل االسـتعمال االسـتراتيجي للوجـود امليـداين أو مـن خـالل التـدخالت                   
وينبغــي أن يتضــمن ذلــك تركيــز اجلهــود علــى تعزيــز احلمايــة القانونيــة  . علــى الصــعيد الــدويل
املسـاعي  وميكـن أيضـا أن تـوفر مهمـة          . تمع املـدين علـى الصـعيد الـوطين        للعناصر الفاعلة يف اجمل   

وإضافة إىل ذلـك، لـدى األمـم        . اليت تقوم هبا املفوضة السامية دعماً كبريا هلذه الفئات        احلميدة  
املتحدة قدرة فريدة على بنـاء اجلسـور الـيت مـن شـأهنا اجلمـع بـني اجملتمـع املـدين واحلكومـات،                

 .لثقةوهتيئة الفرص لبناء ا
وسوف نعمل على إنشـاء وظيفـة خاصـة مـن الوظـائف العليـا تتـوىل تقـدمي الـدعم إىل                       -١١٣

 .ين مبا يكفل القيادة داخل املفوضية بشأن هذه املسألةداجملتمع امل
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ويتعني على املفوضية أيضا أن تستفيد من االهتمام األكـادميي الكـبري واملتزايـد مبسـائل        -١١٤
لعمل الفعلي يف جمال السياسـات الـذي تقـوم بـه املنظمـات غـري       حقوق اإلنسان، وكذلك من ا   
ويف واقع األمر، فإن ما جيري مـن حبـوث جتريبيـة ومفاهيميـة              . احلكومية واملؤسسات احلكومية  

على السواء ميكن أن يساعد بقدر عظيم على معاجلة الثغرات يف التنفيذ، ويـتعني علينـا اإلفـادة         
 .من هذه اخلربة اخلارجية

 
 بناء قدرة مفوضية حقوق اإلنسان - رابعا 

يــرد أدنــاه بيــان التحــديات الــيت تواجههــا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف  -١١٥
ــها املفوضــة       ــة حقــوق اإلنســان حقيقــة واقعــة واإلجــراءات الــيت اقترحت ســعيها إىل جعــل محاي

التحـديات،  وسـوف تسـتلزم هـذه       . السامية كي تضطلع بدورها يف التصدي لتلـك التحـديات         
كمــا أشــرت يف البدايــة، تعزيــز قــدرة املفوضــية علــى التنظــيم والتخطــيط، وحتســني سياســات    

 .املوارد البشرية، والزيادة زيادة كبرية يف املوارد املالية
 

 التنظيم واإلدارة والتخطيط -ألف  
إن مفوضــية حقــوق اإلنســان بصــدد تعزيــز قــدرهتا علــى التنظــيم، كمــا هــو مــبني يف      -١١٦
وسـوف  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦رحات امليزانية اليت قدمتها يف اآلونة األخرية بشأن فترة السنتني           مقت

يــتعني مواصــلة اســتعراض هــذه املقترحــات وتطويرهــا إذا مــا أردنــا إجنــاز اخلطــط وااللتزامــات  
وسـوف نكـون حباجـة إىل حتسـني قـدرهتا علـى وضـع األولويـات،                 . اجململة خبطة العمل احلاليـة    

وتنفيـذه بشـكل أفضـل بغـرض كفالـة اإلجنـاز الفعـال وتـوفري قـدر أكـرب مـن                      والتخطيط لعملنا   
 .املساءلة
ــة       -١١٧ ــة خمصصــة للسياســة العام ــى إنشــاء وحــدة مركزي ونعمــل اآلن، كخطــوة أوىل، عل

ــيم ســوف تســاعد، مــن خــالل العمــل مــع األجــزاء األخــرى مــن        والتخطــيط والرصــد والتقي
تيجية للمفوضــية إىل أولويــات ملموســة وخطــط املفوضــية، علــى كفالــة ترمجــة الرؤيــة االســترا 

وسوف تقوم الوحدة بذلك عـن طريـق االسـتفادة مـن اخلـربات القائمـة يف املفوضـية،              . تنفيذية
وتعزيز الروابط األفقية والرأسية، وحتليل االجتاهات يف بيئتنا العملية، ورصـد النتـائج علـى حنـو                 

 .فعال أكثر
ــزا لقــدرة املفوضــية علــى دعــم   -١١٨ ــرامج حقــوق اإلنســان وتيســري النشــر الســريع   وتعزي  ب

لألفراد، فإهنا سوف تستلزم قدراً أكرب من املرونة العملية من خالل سلسلة مـن التـدابري، منـها                   
فسـلطتها الراهنـة، املقصـورة علـى        . توسيع نطـاق تفـويض السـلطة يف املسـائل املاليـة واإلداريـة             

ــد    ــة، ينبغــي أن تتطــور ت ــاإلجراءات اإلداري ــدء ب ــع هــذه    الب ــى مجي ــة عل رجييا حنــو ســلطة املوافق
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اإلجراءات وتنفيذها، وتطبيق ذات اإلجراءات اليت تسـتعملها بنجـاح إدارات ومكاتـب األمـم               
وســـيجري الســـعي، كخطـــوة أوىل، إىل احلصـــول علـــى التفـــويض التـــايل  . املتحـــدة األخـــرى

ــتجابة الطارئــ       : للســلطة ــأغراض االس ــاء ب ــه للوف ــول إنشــاء حســاب ميكــن الوصــول إلي ة؛ وقب
ــة    يف إطــار التربعــات اخلارجــة عــن  (التربعــات؛ واملوافقــة علــى املخصصــات والوظــائف املؤقت

. ؛ وسـلطة التوظيـف وإدارة شـؤون املـوظفني؛ والسـفر يف احلـاالت الطارئـة، والشـراء                  )امليزانية
ويف الوقــــت ذاتــــه، ســــيجري وضــــع سياســــات إداريــــة جديــــدة تســــتهدف االســــتجابة إىل 

ذية املوسعة للمفوضية، على غـرار السياسـات الـيت أنشـأهتا صـناديق وبـرامج                االحتياجات التنفي 
 .األمم املتحدة العاملة

 
 مالك املوظفني -باء  

ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان إىل إدخـال تغـيريات كـبرية علـى               يسوف حتتاج مفوض   -١١٩
ثالثـة جمـاالت   وهنـاك  . مالك موظفيها وحالتـهم إذا مـا أريـد حتقيـق غايـات خطـة العمـل هـذه                 

ــية يف حاجــة إىل التحســني   ــوايل . رئيس ــوظفني مبتــدئون نســبيا،     ٨٦إذ إن ح  يف املائــة مــن امل
ويــوفرون خدمــة تقنيــة جيــدة للمفوضــية، غــري أن مــا يقدمونــه مــن خــربة وقــدرة تنظيميــة غــري  

ويعمل أيضا معظم املوظفني بعقود قصرية األجل، مما يتسبب يف عدم االستقرار ويـؤثر              . كاف
ولقــد قــدمت بالفعــل املفوضــة الســامية بعــض املقترحــات يف       . ا يف معنويــات املــوظفني ســلب

ومثة حاجة إىل اختاذ خطوات أخرى لتعزيـز القـدرة          . مقترحات فترة السنتني ملعاجلة هذه احلالة     
وينبغي أيضا أن يكون من شأن عملية تنظيم الوظائف اجلارية حاليـا املسـاعدة علـى             . التنظيمية

وعالوة على االستفادة مـن خـربة مـوظفي    . ن االستقرار يف حالة مالك املوظفني    إحالل مزيد م  
املفوضية يف جمال حقوق اإلنسان وما يبدونـه مـن مهـارة والتـزام، فـإن مـن املهـم بـنفس القـدر                   
كفالــة إيــالء االهتمــام مببــادئ التــوازن بــني اجلنســني وأوســع قــدر مــن التوزيــع اجلغــرايف لــدى   

 .تزايدة من املوارد البشريةاالستجابة للمطالب امل
. وسوف يظل حتقيق التوازن اجلغـرايف يف املفوضـية إحـدى أولويـات املفوضـة السـامية                 -١٢٠

ويف حني أن االعتبار الرئيسي يف اختيار املـوظفني هـو احلاجـة إىل كفالـة أعلـى معـايري اجلـدارة            
ختيـار وتوظيـف األفـراد      واألمانة والكفاءة، سوف تويل أيضـا املفوضـية االعتبـار الواجـب إىل ا             

ويف حماولة لتوسيع نطاق جممع املرشـحني املـؤهلني         . على أوسع قدر ممكن من التوزيع اجلغرايف      
يف جمــال حقــوق اإلنســان، ســوف تواصــل العمــل مــع مكتــب إدارة املــوارد البشــرية يف تنظــيم   

رشـحني  املسابقات املتخصصـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، وسـيجري النظـر بعنايـة يف اختيـار امل         
 . الناجحني من البلدان املمثلة متثيال ناقصا
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إن موظفي حقوق اإلنسان الزمون لتنفيذ جمموعة واسعة متنوعة من املهام، والتفاعـل              -١٢١
وينبغـي أن ُيتـاح   . مع شىت الشركاء واملتحـاورين، ومعاجلـة جمموعـة مكثفـة مـن املسـائل الفنيـة           

للتحــديات احلاليــة واملقبلــة يف جمــال حقــوق هلــم، كــي يــؤدوا عملــهم بكفــاءة مهنيــة ويتصــدوا 
اإلنسان، التدريب املنتظم والشـامل الـذي يتـواءم مـع التطـور احلـادث يف مقتضـيات العمـل يف                  

التدريب للموظفني اجلدد، وتـدريب املـوظفني      : وينبغي أن يتضمن ذلك   . جمال حقوق اإلنسان  
الة تطوير املهـارات وتقـدمي إحاطـات       امليدانيني قبل النشر ويف أثناء البعثة؛ وتدريب داخلي لكف        

 .إعالمية بشأن مسائل ومنهجيات حقوق اإلنسان
وختامــا، أشــارت العديــد مــن التقييمــات والدراســات إىل حاجــة املفوضــية إىل كفالــة   -١٢٢

إجياد روابط أفضل بني وجودها امليداين ومقرها، وما برحـت جتـري يف هـذا الصـدد منـذ فتـرة                     
وسوف يكون من شأن هـذه السياسـة زيـادة جممـع     . ناوب املوظفنيمناقشة ترمي إىل تشجيع ت  

ــذا        ــاحني هل ــدان واملت ــراغبني يف العمــل باملي ــوظفني املتخصصــني يف جمــال حقــوق اإلنســان ال امل
وينبغـي  . لديهم خربة ميدانية  الذين  العمل، وزيادة القطاع الشامل من موظفي حقوق اإلنسان         

ع تطبيق هذه السياسة، كما هو مقترح يف خطـة العمـل            أن ميضي قدما تعزيز الوجود امليداين م      
 .هذه

 
 الوجود يف نيويورك -جيم  

إن وجود مفوضية األمم املتحـدة حقـوق اإلنسـان خـارج املقـر، يشـكل عوائـق معينـة                     -١٢٣
ــة أن تكــون قضــايا حقــوق اإلنســان يف صــلب عمــل املنظمــة     إذ يقــع مقــر معظــم  . أمــام كفال

 الرئيسية يف نيويورك، وجتتمع جلاهنا التنفيذية وهيئاهتـا الفرعيـة   إدارات ووكاالت األمم املتحدة 
ــة العامــة وجلاهنمــا، واجمللــس       يف نيويــورك، كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل جملــس األمــن واجلمعي

وعـالوة علـى ذلـك، جتـري يف نيويـورك املناقشـات حـول سياسـات           . االقتصادي واالجتمـاعي  
ويشـارك مكتـب املفوضـية يف نيويـورك         . مـن والتنميـة   األمم املتحدة بشـأن مسـائل السـالم واأل        

ــبعض الوقــت، بينمــا ازدادت       ــا ل بنشــاط يف هــذه املناقشــات، بيــد أن عــدد املــوظفني ظــل ثابت
ومــن شــأن اجلولــة احلاليــة مــن اإلصــالحات أن توســع مــرة أخــرى نطــاق  . املطالــب باســتمرار

اإلنسـان يف منظومـة األمـم       عملنا اجلاري يف نيويورك إىل حد كبري، ممـا سـيربز صـورة حقـوق                
املتحدة، ويعجِّل حبتمية إدخال حقوق اإلنسـان يف صـلب العمـل، ويتطلـب، حسـب مـا يبـدو                    

وسـوف تسـتلزم االسـتجابة هلـذه        . حمتمال، القيام مبهمـة لبنـاء السـالم وإنشـاء مكتـب دعـم هلـا               
 .املطالب تزويد املفوضية يف نيويورك جبزء أكرب من املوارد البشرية واملالية
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 التمويل -دال  
عل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان يف ُصـلب عمـل األمـم املتحـدة، جيـب أن يكـون             جل -١٢٤

فـورا  وبإمكـان املفوضـية القيـام بـالكثري         . هناك تعهد بتوفري موارد تتناسب وحجم هـذه املهمـة         
علـى القيـام بتلـك اخلطـوات        هـي عازمـة     لنهوض باألهداف املبينة يف خطـة العمـل، و        من أجل ا  

 .  يف الوقت نفسه على النظر يف كيفية استخدامنا للموارد املتاحة على أفضل وجهكفةعا
بيد أنـه سـتبقى خطـة العمـل هـذه يف النهايـة تعـبريا عـن تطلعـات إىل حـد كـبري مـا مل                             -١٢٥

تشهد املوارد زيادة كبرية مبا يف ذلك رصد جزء أكرب من امليزانيـة العاديـة وتـوفري دعـم إضـايف                     
ورغم التقدم الذي تشهده عملية وضع امليزانية لفتـرة السـنتني        . خلارجة عن امليزانية  من املوارد ا  

، سنضع بالتشاور مع األمـني العـام ميزانيـة تكميليـة تبـيِّن التكـاليف التقديريـة                  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
الحتياجات هذه اخلطـة مـن امليزانيـة العاديـة وسـيلي ذلـك إطـالق نـداء للتـربع لـدعم العناصـر              

ا هـ بـذلك إىل زيـادة نسـبة موارد    املفوضـية   سـعى   توس. ملوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة      املناسبة من ا  
 . تدرجيي وفقا خلطة تنفيذ مناسبةمضي يف حتقيق ذلك بشكلتاملتأتية من امليزانية العادية وس

مــن ميزانيــة تقريبــا يف املائــة  ١,٨علــى امج حقــوق اإلنســان حاليــا إال نــبرحيصــل وال  -١٢٦
لنشـاط الرئيسـي الـذي      ا فإن القسم األكرب من موارد املفوضية، مبـا يف ذلـك ا            لذ. األمم املتحدة 
 التابعـة لألمـم املتحـدة إىل االضـطالع بـه، يأخـذ شـكل مسـامهات خارجـة عـن                      تدعو اهليئـات  

ونـرى أنـه بغيـة معاجلـة        . ماليني دوالر  ٨٦,٤ويبلغ إمجايل امليزانية السنوية للمفوضية      . امليزانية
ة يف تقرير األمني العام وبذل جهد جـدي يف سـبيل تفعيـل عمـل املفوضـية         أوجه القصور احملدد  

مبا يتماشى والتوجه احملدد يف هذه اخلطة، سيتعني على املفوضية مضاعفة مواردها اإلمجاليـة يف               
 .ةالست املقبلأو السنوات اخلمس 

 
 النقاط اليت يتعني اختاذ إجراء بشأهنا -خامسا  

 
 البلدانإشراك  -ألف  

البلدان واحلوار معها الوسيلة األوىل اليت ميكـن للمفوضـية مـن خالهلـا       إشراك  سيشكل   -١٢٧
 : بصورة خاصةحقوق اإلنسانإعمال العمل على كفالة 

ســتعزز املكاتــب اجلغرافيــة داخــل املقــر مــن خــالل حتقيــق زيــادة كــبرية يف مســتويات    � 
 التوظيف؛
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 امليـــدان واملكاتـــب القطريـــة ســـتقوم املفوضـــية بنشـــر عـــدد متزايـــد مـــن املـــوظفني يف  � 
واإلقليميــة ودون اإلقليميــة، حســب االقتضــاء، واســتنادا إىل حتليــل خليــارات االنتشــار 

 املعروضة حاليا؛
ســيجرى العمــل علــى تنميــة القــدرة علــى االســتجابة الســريعة بنشــر مســؤويل حقــوق   � 

ل االنتشـار   مهلة قصرية، مبا يف ذلك حتديد املرشحني والتدريب قبـ         غضون  اإلنسان يف   
 وإعداد قوائم املرشحني؛

ستعزز املفوضية خربهتا يف إسداء املشـورة القانونيـة والتقنيـة ويف تـوفري الـدعم لبعثـات                   � 
 تقصي احلقائق وجلان التحقيق؛

 عناصــر حقــوق اإلنســان يف   املفوضــية حاليــا علــى إعــادة النظــر يف دعمهــا     عكــف ت � 
تعزيـز قـدرهتا    علها أكثر فعاليـة، وعلـى       عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، هبدف ج      

علــى تــوفري املشــورة والتــدريب لعنصــر الشــرطة املدنيــة والعنصــر العســكري يف تلــك    
 .العمليات

ســيعزَّز برنــامج التعــاون الــتقين للمفوضــية ويصــبح أكثــر تركيــزا وينفَّــذ علــى أســاس      -١٢٨
بلـد واخنراطهـا الطويـل      استراتيجية واضـحة متفـق عليهـا مـع احلكومـة، ووجـود املفوضـية يف ال                

 .األجل، ومشاركة اجملتمع املدين
ــال    -١٢٩ ــع أعمـ ــمل مجيـ ــراك ستشـ ــادية    إشـ ــاحلقوق االقتصـ ــام بـ ــريس االهتمـ ــدان تكـ البلـ

العمل على محاية هذه احلقوق من خالل القـانون         ستضاعف املفوضية   و. واالجتماعية والثقافية 
 . باجلوانب القانونية هلذه احلقوقوحد قدرة املوارد من خرباء املفوضية على االهتمام توس

تواصــل تنميتــها،  اخلــربة املواضــيعية يف جمــال حقــوق اإلنســان، و    وســتعزز املفوضــية   -١٣٠
ــه  كفل إدماجتســو قوم باســتعراض األولويــات كمــا ســت، هــا يف العمــل القطــري الــذي تقــوم ب

قدمـة إىل    مجيع الدراسات والتقـارير املوجـودة املـأذون هبـا امل           جردوعلى أساس   . بشكل دوري 
اهليئات التابعـة لألمـم املتحـدة، سـنقدم مقترحـات بشـأن الترشـيد بغيـة زيـادة القـدرة املكرَّسـة                       

 .للبحث
إدراج عمــل اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات واإلجــراءات اخلاصــة، بشــكل  ســيتم  -١٣١

 .وإشراكهاكامل يف حوار املفوضية مع البلدان 
قيــادي يف نشــر الــدعوة وإســداء املشــورة     تضــطلع بــدور  املفوضــية وحــدة  نشــئ تس -١٣٢

القــانونيتني املتعلقــتني بالقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باالمتثــال هلــذا    
 .القانون وإصالح القوانني على املستوى الوطين
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ستخصص املفوضية موارد مناسـبة لتلبيـة الطلـب املتزايـد علـى عملـها يف جمـال سـيادة                     -١٣٣
ا يف ذلك الطلب على توفري الدعم للمبادرات املتعلقة بسيادة القانون والعدالـة علـى               القانون، مب 

 .نطاق املنظومة
 

 القيادة -باء  
ســتقترح املفوضــة الســامية بشــكل اســتباقي حلــوال ملشــاكل حقــوق اإلنســان وتــروج    -١٣٤

ن خـالل   ملبادرات هتدف إىل حتقيق تنسيق أفضل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مبـا يف ذلـك مـ                    
الــدعوة إىل إجــراء مشــاورات علــى نطــاق املنظومــة علــى مســتوى شــاغلي املناصــب الرئيســية، 

 .مرتني يف السنة، للتنسيق وتقدمي التوصيات إىل منظومة األمم املتحدة
مع اهليئات والكيانات املعنية التابعـة لألمـم املتحـدة يف           تعاملها  ستعزز املفوضة السامية     -١٣٥

 .علومات عن حقوق اإلنسان يف الوقت املناسبمبمن، بغية تزويدها جمايل التنمية واأل
الـُنهج املسـتندة إىل احلقـوق،       واألهداف اإلمنائية لأللفية    تعىن ب ستنشئ املفوضية وحدة     -١٣٦

ال سيما تقدمي املشورة وتقييم التقدم احملرز يف ما يتعلق بااللتزامات حبقوق اإلنسان الـواردة يف                
 .تلك األهداف

 بغيـة وضـع اسـتراتيجيات فعالـة لنشـر      أكـرب يف جمـال االتصـاالت      ستبين املفوضية قدرة     -١٣٧
 .املعلومات عن حقوق اإلنسان وعن عمل برنامج األمم املتحدة املتعلق حبقوق اإلنسان

ــتقوم  -١٣٨ ــوق       باملفوضــة الســامية  س ــة احلق ــى أمهي ــن أجــل التشــديد عل ــور م ــة اجلمه توعي
 . افية وعلى وضعها القانويناالقتصادية واالجتماعية والثق

 .ستنشر املفوضة السامية تقريرا سنويا مواضيعيا عن حقوق اإلنسان يف العامل -١٣٩
ــدعم مــن       ســتنفذ  -١٤٠ ــة حلقــوق اإلنســان مــن أجــل حشــد ال ــة عاملي املفوضــة الســامية محل

م لتــزاالاحلكومــات وشــركاء األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين وعمــوم اجلمهــور إلعــادة تأكيــد ا  
املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك الدعوة إىل املصـادقة العامليـة الشـاملة علـى مجيـع                   ب

 . معاهدات حقوق اإلنسان وسحب التحفظات عليها
ستنشئ املفوضية وظيفة مركزية لوضـع السياسـات هبـدف كفالـة االنسـجام والنوعيـة                 -١٤١

 .املعروضةيف املواقف 
 الشراكة -جيم  

ــم املتحــدة      ف ستضــاع -١٤٢ ــة لألم ــع الوكــاالت الشــريكة التابع ــها م املفوضــية حجــم عمل
 بـإيالء األولويـة يف االهتمـام لزيـادة القـدرة التدريبيـة مـن خـالل                  ٢يف تنفيذ اإلجـراء     املشاركة  
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رصد موارد إضافية، ونشـر مستشـارين حلقـوق اإلنسـان ضـمن األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم                  
 .ت حقوق اإلنساناملتحدة، مع مراعاة أولويا

ستعمل املفوضية مع شركائها يف األمم املتحدة من أجل كفالة متتـع املنسـقني املقـيمني       -١٤٣
ســيما قيــادات  حقــوق اإلنســان، واضــطالع مجيــع الوكــاالت والجمــال بالكفــاءات الكافيــة يف 

  .األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة مبسؤولياهتا يف تعميم منظور حقوق اإلنسان
ستبين املفوضية تعاونا أقوى مع اجملتمع املدين وتعمل معه لإلسـهام يف حتقيـق إجنـازات                 -١٤٤

ــل     ــدى الطوي ــى امل ــوق اإلنســان عل ــة ســنعطي و. يف جمــال حق ــتراتيجيات  يف األولوي وضــع اس
وسُتنشـأ يف   . محايـة حريـة إنشـاء اجلمعيـات       مـن أجـل     عمل  سـن املفوضية لتعزيـز اجملتمـع املـدين و       

. بشأن هـذه املسـألة  فة مسؤول كبري لشؤون اجملتمع املدين ُيعَهد إليه بدور قيادي        املفوضية وظي 
 .وستعزز املفوضة السامية العمل على تدريب املدافعني عن حقوق اإلنسان

 
 املعنية حبقوق اإلنسانألمم املتحدة اهيئات  -دال  

جلهـود الراميـة    يف ا ة  ُتعترب اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واإلجراءات اخلاصـة حيويـ          -١٤٥
وجيب توفري دعم أفضل هلـا      . إىل حتسني تنفيذ االلتزامات حبقوق اإلنسان على املستوى الوطين        

 .وجعلها أكثر فعالية
سنخصص موارد إضافية لتعزيز القدرات والشـراكات الوطنيـة مـن أجـل االخنـراط يف                 -١٤٦

 .تطبيق املعاهدات وعملية الرصد
هيئــة موحــدة مبوجــب معاهــدات  تتعلــق بإنشــاء  مقترحــات ستضــع املفوضــة الســامية  -١٤٧

وتـدعو الــدول األطــراف يف معاهــدات حقــوق اإلنســان الســبع إىل اجتمــاع حكــومي دويل يف  
 . للنظر يف اخليارات املطروحة٢٠٠٦عام 
 إىل جنيـف،    اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             ينبغي النظـر يف نقـل مقـر          -١٤٨

 .ملفوضيةوذلك بدعم من ا
الدعم املقـدم لإلجـراءات اخلاصـة هبـدف كفالـة تـوفري مسـتوى كـاف                 تزيد املفوضة   س -١٤٩

 .والياتاجلهات املكلفة بلتقدمي اخلدمات ولتحقيق تنسيق أقوى، مع كل من املفوضية وبني 
 ٢٠٠٥ستقدم املفوضية مقترحات خالل االجتماعات اخلاصـة املقـرر عقـدها يف عـام           -١٥٠

 .فعالية وكفاية اإلجراءات اخلاصةمن أجل حتسني 
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 اإلدارة والتوظيف والتخطيط -هاء  
حاليــا علــى إنشــاء وحــدة مركزيــة للسياســات والتخطــيط والرصــد  املفوضــية عكــف ت -١٥١

 .والتقييم ستكفل ترمجة الرؤية االستراتيجية للمفوضية إىل أولويات ملموسة وخطط تشغيل
تســعى إىل تفــويض قــدر أكــرب مــن الســلطات بغيــة ســتعزز املفوضــية قــدرهتا اإلداريــة و -١٥٢

 .فعاليةكفاءة وتقدمي الدعم للمفوضية جلعلها أكثر 
مزيدا من املوارد ومن املوظفني ملكتبنا يف نيويـورك بـدءاً بالنشـر             املفوضية  خصص  توس -١٥٣

 العمـل يف جمـاالت سـيادة القـانون، وتعمـيم          املكلفـني باملسـؤولية عـن       املبكر ملزيد من املـوظفني      
كمـا  .  والسـلم واألمـن  ٢جـراء رقـم   ، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واإل       حقوق اإلنسان  منظور

سُتجرى دراسة جدوى لتحديد ما إذا كان من األفضل أن تتخذ املفوضية مـن نيويـورك مقـرا                   
 .ملهامها وموظفيها

 بالتعــاون مــع مكتــب إدارة املــوارد البشــرية يف إجــراء اســتعراض  املفوضــية شــرع توس -١٥٤
التوظيف وإدارة شـؤون املـوظفني      تتعلق بـ  شامل لسياسات املوارد البشرية بغية وضع إجراءات        

 .والقدرة التنظيمية واملساءلةتليب االحتياجات التشغيلية للمفوضية وتعزز التنوع والكفاءة 
املرشــحني بغيــة كفالــة إيــالء األولويــة، لــدى النظــر يف لفــرز تــدابري املفوضــية ضــع توس -١٥٥

 .املرشحني املتساوين من حيث الكفاءة، لتحقيق مستوى أعلى من التوزيع اجلغرايفطلبات 
مع البلدان املاحنـة حلثهـا علـى رعايـة املـوظفني الفنـيني املبتـدئني مـن                  املفوضية  عمل  توس -١٥٦

 .البلدان النامية
ذها  وتنفـ  بـرامج تدريبيـة ملـوظفي املفوضـية الـدوليني واحمللـيني           ستقوم املفوضية بوضع    و -١٥٧

ــة  ــ. بصــورة منهجي ــذلك توس ــن اخلــربات ذات الصــلة     قوم ب ــا وكــذلك م ــن خربهت مســتفيدة م
 .مة األمم املتحدة وخارجهاداخل منظووالربامج املتاحة 

ــاوب        -١٥٨ ــوارد البشــرية خطــة عمــل لتن ــاون مــع مكتــب إدارة امل وستضــع املفوضــية بالتع
 .صائيو املوارد البشريةاملوظفني مستفيدة يف ذلك من أفضل املمارسات اليت حددها أخ

 
 


