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  مقدمة  -أوالً  
فاألزمـات  . الفترة موضع االستعراض سنة استثنائية يف جمال حقوق اإلنسان        كانت    -١

اليت عصفت مبيادين املال واالقتصاد واملناخ والطاقة والغذاء، على الصعيد العاملي واجملاعة يف             
القرن األفريقي، والرتاعات املسلحة يف أفريقيا والشرق األوسط، وانبعاث العنصرية وكراهية           

. ر الذي طال أمده، كلها أمور ظلت تتحدى حركة حقوق اإلنسان الدولية           األجانب، والفق 
ويف خضم فشل احلوكمة يف أحناء العامل يف التغلب على هذه التحديات، حترك اجملتمع املدين،               

وقد اسـتجاب مكـتيب هلـذه       . يف مدن العامل  اً  مث يف املنطقة العربية، وأخري    ،  يف تونس أوالً  
كل مـن جملـس حقـوق       اً  دوات وموارد، وهذا ما فعله أيض     األحداث بكل ما منلك من أ     

. اإلنسان، واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات اليت نـدعمها           
  .فرسالتنا املتمثلة يف تعزيز القضاء على اخلوف والفاقة مل تكن قط أوَجه أو أثقل عبئًا

تونس، وأدِمج موظفو حقوق اإلنسان يف      يف  اً  قطرياً  ، افتتحُت مكتب  ٢٠١١ويف عام     -٢
 ٥٨، كان للمفوضـية     ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا     

من عناصـر   اً  عنصر ١٥و،  مستقالً/قطريااً   مكتب ١٣: تتوزع على النحو التايل   اً  ميدانياً  موقع
يف جمـال حقـوق   اً ستـشار  م ١٨واً،  إقليمياً   مكتب ١٢، و حقوق اإلنسان يف بعثات السالم    

اً وتؤدي هذه اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان دور      . اإلنسان ضمن أفرقة األمم املتحدة القطرية     
يف تقدمي املساعدة املباشرة واحملددة اهلدف للنظراء على الصعيد الوطين ملعاجلة قـضايا             اً  حامس

  .حقوق اإلنسان
إسـرائيل واألراضـي    : ل مـن  وقد أوفدُت بعثات، حسب الترتيب الزمين، إىل ك         -٣

، وأملانيا، وغينيا، والسنغال، ومجهورية ترتانيا املتحـدة،        االحتاد الروسي الفلسطينية احملتلة، و  
وموريتانيا، والنرويج، وأستراليا، واملكسيك، وتـونس، ومجهوريـة مولـدوفا، وفرنـسا،            

ت ديفـوار،   وزراء األمني العامل املساعد حلقوق اإلنـسان إثيوبيـا، وكـو          . وإندونيسيا
  .وأفغانستان، والعراق، وإسبانيا، وتركيا، وكندا

 الزيادة احلادة يف املهام املطلوبة من مكتيب، مبا فيهـا تلـك النامجـة عـن      وكانت    -٤
التوسع املطرد لنظام هيئـات معاهـدات       و االختصاصات اجلديدة، غري املمولة يف الغالب،     

. على قلة مواردنا    عضاء املساعدة، دليالً   وجلان التحقيق، وطلبات الدول األ     حقوق اإلنسان، 
وأنا ممتنة للموظفني العاملني معي على ما يتحملونه من مشاق لتأدية عملهم وتفانيهم املهين،              

لنا املوارد الكافية كي نضطلع بفعالية بعملنا الذي ال يفتـأ            وأناشد الدول األعضاء أن توفر    
  .يتوسع مداه
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  األولويات املواضيعية  -ثانياً  

  تعزيز آليات حقوق اإلنسان والوضُع التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  -لفأ  

  تعزيز آليات حقوق اإلنسان  -١  

  جملس حقوق اإلنسان  )أ(  
. ٢٠١١تصدى جملس حقوق اإلنسان للعديد من أزمات حقوق اإلنسان يف عـام               -٥

هوريـة العربيـة    وعقد أربع دورات استثنائية عن أوضاع حقوق اإلنسان يف كل مـن اجلم            
للتحقيق يف انتهاكات القانون الـدويل يف اجلمهوريـة العربيـة           اً  وأنشأ جلان . السورية وليبيا 

  .السورية وليبيا وكوت ديفوار وللتوصية باختاذ إجراءات
ويف أعقاب الدورة االستثنائية السادسة عشرة، أنشأُت بعثة لتقصي احلقائق معنيـة              -٦

لكن  .١٦/١- بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ         باجلمهورية العربية السورية،  
، اعتمـد اجمللـس     ٢٠١١يونيـه   /ويف حزيران . البعثة مل ُتمنح لألسف رخصة دخول البلد      

إىل املفوضية أن ترصد أوضاع حقوق اإلنسان يف بـيالروس     الذي طُلب منه     ١٧/٢٤ القرار
على طليب إيفاد بعثة قصد وضع      اً  لق رد مل أت  ومن دواعي األسف إنين،      .بشأهنااً  وتقدم تقرير 

  .هذه الوالية موضع التنفيذ
ست يف  (إىل عدد متزايد من حلقات النقاش يف إطار اجمللس          اً  وقدمت املفوضية دعم    -٧

ملعاجلة قضايا حمددة وجديدة يف جمال حقوق اإلنسان، منـها حقـوق       ) الدورة الثامنة عشرة  
على أيـدي   ق اإلنسان يف عمليات خطف الرهائن       ضحايا اإلرهاب، واجلوانب املتعلقة حبقو    

ـ    واألطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع، والعنف         إرهابيني،   رأة، املُمارس علـى امل
وإدراج املنظور اجلنساين يف عمل اجمللس، وحق املسنني يف خدمات صحية مالئمـة، ودور              

ثقافاهتا، وأفضل املمارسـات    التعاون الدويل يف حقوق املعاقني، ولغات الشعوب األصلية و        
ملكافحة العنصرية، وحقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي، وتعزيز ثقافـة التـسامح             

  .والسلم، وإعمال احلق يف التنمية
 ترشيد برنـامج     زيادة وبرغم النداءات اليت وجهت أثناء استعراض اجمللس من أجل          -٨

 اعتماد عدد قياسي من القرارات، إذ انتقل        العمل واجلدول الزمين للقرارات، استمر اجمللس يف      
وترتب على ذلك زيادة يف عدد      . ٢٠١١ يف عام    ١٠٨ إىل   ٢٠١٠ يف عام    ٨٠جمموعها من   

الواليات اجلديدة، مبا فيها التقارير، واألفرقة، وأنشطة أخرى، األمر الذي زاد صعوبة إيـالء              
  .املفوضية هلا ما تستحقه من اهتمام والتزام
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  اض الدوري الشاملاالستعر  )ب(  
 الـدول   االستعراض قد مشل كـل    ، كان   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  حبلول هناية   -٩

 وقد أتاحت   . يف املائة  ١٠٠االستعراض الدوري الشامل بلغت      يف    مشاركة بنسبةاألعضاء،  
، فرصة  ٢٠١٢يف عام   اً  ، اليت سُتختتم رمسي    الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل      لنا

  لكل الدول  مسحاً   إطار سان يف مجيع الدول األعضاء، ووفرت      على حالة حقوق اإلن    الوقوف
  .االستعراض الدوري الشامل توصيات بتنفيذاً األعضاء بأن تتعهد علًن

وباالعتماد على موارد الصندوق االستئماين للتربعات مـن أجـل املـشاركة يف               -١٠
عمل أقاليمية وإقليميـة وقطريـة      لقة  ح ٣٥لدوري الشامل، نظمت املفوضية     االستعراض ا 

إعداد تقاريرها الوطنية وأصحاب املصلحة بشأن كيفيـة  كيفية بشأن ورة  لتزويد الدول باملش  
  .إسهامهم يف االستعراض

مساعدة ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل يف حنو        اً  وقدمت املفوضية أيض    -١١
ستعراض الدوري الشامل مـن أجـل       صندوق التربعات اخلاص باال   بوسائط منها   اً   بلد ٤٠

ونظمت اجتماعات إقليمية أو دون إقليمية أو أقاليمية سامهت فيها          . املساعدة املالية والتقنية  
أو  الدول األعضاء، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين،          

ـ    م املتحـدة اإلمنـائي، وأمانـة    شاركت يف تنظيمها مبعية املكاتب اإلقليمية لربنـامج األم
نكفونية، وذلك من أجل تبـادل املعلومـات واخلـربات          االكومنولث، واملنظمة الدولية للفر   

واملمارسات السليمة، والتشجيع على مواصلة االخنراط يف العملية على مدى الدورة الثانيـة             
  .من االستعراض

، إىل حتقيق   لسليت اعتمدها اجمل   اخلاصة بالدورة الثانية لالستعراض، ا     الطرائقوتسعى    -١٢
 اجلديدة، مـن    والنظر يف التطورات  من جهة،   توازن بني استعراض تنفيذ التوصيات املقبولة       

 فـإن ومع أن املسؤولية عن التنفيذ تقع على عاتق الـدول يف املقـام األول،               . جهة أخرى 
 متابعـة   إدماج  تظل حامسة يف    فاملشاركة الواسعة  .يؤدونهاً  اآلخرين دور ألصحاب املصلحة   

  . العمل الوطنيةاالستعراض الدوري الشامل يف خطط

  اإلجراءات اخلاصة  )ج(  
. من أولويات مكتيباصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان يظل دعم عمل اإلجراءات اخل  -١٣

يف إمداد اجمللس باملعلومات املوثوق هبا يف الوقـت         اً  أساسياً  وتؤدي اإلجراءات اخلاصة دور   
  . يف دوراته االستثنائيةاملناسب، حىت

يتعاونون مع األمم املتحدة وممثليها يف جمـال        ملن   ترهيبٍ اجمللس بشدة أي     رفضيو  -١٤
  .نهم مانتقامٍ أو حقوق اإلنسان

فريق عامل جديد معين بالشركات عـرب       : واستحدث اجمللس واليات جديدة عدة      -١٥
 معين حبالة حقوق اإلنسان يف      الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، ومقرر خاص       
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مجهورية إيران اإلسالمية، وخبري مستقل معين بكوت ديفوار، ومقرر خاص معـين بتعزيـز              
واجلرب، وضمانات عدم التكرار، وخبري مستقل معين بتعزيـز نظـام دويل            احلقيقة والعدالة   
 خاص معين يف دورته الثامنة عشرة، والية مقرراً، واستحدث اجمللس أيض. دميقراطي ومنصف

حبالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية ستدخل حيز التنفيذ مبجرد انقضاء والية             
ويوجد . وانتهت والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي         . جلنة التحقيق 

ا سـتة   ، منه ) جغرافية ١٠ة و ي منها مواضيع  ٣٥( والية يف إطار اإلجراءات اخلاصة       ٤٥اليوم  
نطاق الوالية املتعلقة بالنفايات الـسّمية      اً  ووسع اجمللس أيض  . أفرقة عاملة تضم مخسة أعضاء    

لتشمل االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان املتصلة باملعاجلة السليمة بيئياً للمواد والنفايـات             
  .اخلطرة والتخلص منها

زار ،  ٢٠١١ نـوفمرب /الثـاين يناير حىت تشرين    /اينويف الفترة املمتدة من كانون الث       -١٦
ووجه عدد   و . رسالة ٥٤٣ اووجهواً  بلد ٧٥ ملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     ا

أكرب من الدول األعضاء دعوات مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،             
ار الـدول   بيد أن نسبة إقر   . نوفمرب/ تشرين الثاين   دعوة يف  ٨٩حىت أن تلك الدعوات بلغت      

لـدى  اً،  ودعا اجمللس جمدد  . اً يف املائة تقريب   ٣٥ الزيارات وردها على الرسائل ظل يف حدود      
استعراض أعماله وسري عمله، الدول إىل التعاون بفاعلية مع املكلفني بـاإلجراءات، وأكـد              

  .فعالية أداء مهامهم بمناملكلفني بالواليات كّن مبادئ االستقاللية والرتاهة واخلربة، اليت مت
ويواصل مكتيب سعيه احلثيث إىل توظيف املوارد بكفاءة يف دعم تلـك اآلليـات،                -١٧

وأصبحت الـدورات   .  واتساقها عملهاويشجعها على االستمرار يف حتسني تنسيق أساليب        
ويقـدَّم تقريـر    . اًاعتيادياً  أمراً  التدريبية التوجيهية املقدمة ألصحاب الواليات املعينني حديث      

  . جملس حقوق اإلنسان يف كل دورة من دوراتهمشترك إىل

  هيئات املعاهدات  )د(  
. نـوفمرب /عقدت اللجنة املعنية باالختفاء القسري دورهتا األوىل يف تشرين الثـاين            -١٨

ونظرت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أول تقرير قدمته دولة طرف، وهو              
 مالحظـة   ١٢٠ عتمدت هيئات املعاهـدات حنـو     ، ا ٢٠١١ ويف عام . تقرير تونس األويل  

بلغ عدد التصديقات على معاهـدات حقـوق        و. بشأن حاالت فردية  اً  ر مقرّ ١٣٠و ختامية
واستمرت املفوضية يف تقدمي املـساعدة      . نوفمرب/حىت تشرين الثاين  اً   تصديق ٢ ٠٤١ اإلنسان

  .ت الفردية، واملتابعةالتقنية بناء على طلب الدول األطراف بشأن عملية اإلبالغ، والبالغا
وضع مقترحات مـن    هبدف  وواصلت املفوضية تيسري احلوار بني أصحاب املصلحة          -١٩

خـرباء  :  مجيع أصحاب املصلحة الرئيـسيني     َتشاورو. سيخ نظام هيئات املعاهدات   أجل تر 
هيئات املعاهدات، والدول، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،          

نوفمرب، ضم اجتمـاع يف     /ويف تشرين الثاين  . ساط األكادميية، ووكاالت األمم املتحدة    واألو
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وأعتزم مجع كل املقترحـات     . دبلن من دعوا إىل مجيع املشاورات ورؤساء هيئات املعاهدات        
وتتعلق املقترحات الرئيسة بزيادة التنسيق بني أساليب . ٢٠١٢ يف تقرير يصدر يف أواسط عام

جديدة ستستلزم مـساعي    اً   أخرى هنوج   مقترحات وتشمل. هدات العشر عمل هيئات املعا  
ويقـع  . هايتعلى أن تراعى خصوصيات هيئات املعاهدات واستقالل      اً،  مشتركة للمضي قدم  

وسوف يقـدم   . على عاتق هيئات املعاهدات والدول األطراف     اً  تنفيذ هذه املقترحات أساس   
  .تقييم لتكلفة املقترحات الرئيسة

، )www.universalhumanrightsindex.org (مكتيب الفهرس العاملي حلقوق اإلنسان    ويتعّهد    -٢٠
 توصيات هيئات املعاهدات، واإلجـراءات اخلاصـة،       عم األداة اإللكترونية الوحيدة اليت جت     وهو

 فهو اليوم متاح بلغات األمم املتحدة       ؛وقد طُّور املوقع مؤخرا   .  الشامل واالستعراض الدوري 
  .الرمسية الست

  التطور التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  -٢  
 األمم املتحـدة يف جمـال        حقوق اإلنسان يف   واصلت املفوضية دعم أنشطة منظومة      -٢١

  .وضع املعايري
واستمرت املفوضية يف استرعاء االنتباه إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل العنـف              -٢٢

وطلـب جملـس    . اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية   والتمييز، املرتكبة يف حق أفراد بسبب ميلهم        
حقوق اإلنسان إىل مكتب املفوضية أن تفوض من يعد دراسة يف هذا الصدد عن القـوانني                

  .واملمارسات التمييزية وأعمال العنف
 الذي  ياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    واعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكول االخت      -٢٣

 من االتفاقيـة    ١٤فعندما تدخل املادة    . ي البالغات الفردية  يسمح للجنة حقوق الطفل بتلق    
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري امللحق           
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيز التنفيذ، ستكون مجيع           

خطوة كبرية إىل األمام لتحسني     تلك   البالغات الفردية، و   هيئات املعاهدات قادرة على تلقي    
ويدعم املكتب التطورات احلاصلة يف اجلمعية العامة والرامية إىل تعزيز          . محاية حقوق اإلنسان  

  .حقوق املسنني اإلنسانية
ـ    ٣٤واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعليقها العام رقـم            -٢٤       ي بـشأن حريّت

، الذي يستكمل فهم هاتني احلريتني يف ضوء االجتهادات القضائية الكـثرية يف   الرأي والتعبري 
  .هذا اجملال

ونظمت املفوضية اجتماع خرباء بشأن اإلطار القانوين املطلوب حلظر مجيع أشكال             -٢٥
ها والتصدي هلا، ومشاورةً مع أصحاب املصلحة بشأن األطفال الذين          العنف باألطفال وتوقيّ  

  .شون يف الشوارعيعملون أو يعي
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وقدم مكتيب الدعم إىل املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان                -٢٦
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية لـدى إعـداده املبـادئ              

ودَعمنا . ١٧/٤التوجيهية بشأن األعمال التجارية، اليت أقرها جملس حقوق اإلنسان يف قراره            
القة الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن             انط

ولدعم التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية، أصدرت املفوضـية        . مؤسسات األعمال التجارية  
ووضعت املفوضية، مبعية   . عن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان      اً  تفسريي  دليالً

ي، أداةً منقحة على الشابكة لتعلّم األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان           مكتب االتفاق العامل  
  .ودليالً للشركات التجارية عن رسم سياسات الشركات يف جمال حقوق اإلنسان

واستمرت املفوضية يف دعم الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين              -٢٧
صيات املقدمة يف دورته الثانية عشرة املعقـودة يف         باحلق يف التنمية، بوسائل منها متابعة التو      

  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
ويّسر مكتب املفوضية مبادرة جملس حقوق اإلنسان املتعلقة بوضع األمم املتحـدة              -٢٨
عن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وقدم الدعم إىل الفريق العامل املفتوح             اً  إعالن

  .العضوية التابع له
ودعمنا . واستمرت املفوضية يف توثيق التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية           -٢٩

  .إنشاء آليات حقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الـشعوب يف         املشورة  املكتب  وأْسدي    -٣٠

ادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛ وقـد       وضع مبادئها ومبادئها التوجيهية بشأن احلقوق االقتص      
نوفمرب بالتعـاون مـع   /م حلقة عمل يف تشرين الثاين    ونظّ. أكتوبر/اعتمدت يف تشرين األول   

منظمة الدول األمريكية، خاصة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ركّزت على منع            
  .التعذيب ومحاية ضحاياه

نوفمرب، حلقة عمل هـي األوىل مـن   /ثاينونظمت املفوضية يف صربيا، يف تشرين ال   -٣١
سلسلة حلقات عمل عن متابعة توصيات آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة قـصد              

  .محل أصحاب املصلحة الوطنيني على االخنراط بفاعلية يف تلك اآلليات

  وال سيما التمييز العنصري، والتمييز على أساس اجلـنس أو          ،مكافحة التمييز   -باء  
  املهمشني يف حقن، والتمييز الدي

  التمييز العنصري  -١  
يف إطار مكافحة مجيع أشكال التمييز، واصلت املفوضية املشاركة يف أنشطة ترمـي        -٣٢

إىل اجتثاث التشريعات واملمارسات التمييزية، يف حق الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل            
تلـف األسـس، منـها االنتمـاء        واختذت مبادرات ملكافحة التمييز على خم     ،  أفريقي مثالً 

  .خاصة اإلثين
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، نظمت املفوضية أربع حلقات عمل خرباء عن حظر التحـريض           ٢٠١١ويف عام     -٣٣
مـن    وقد أمثرت حلقات العمل تلك كما هائالً      . على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية      

لتشريعات واالجتـهادات   املعلومات عن خمتِلف النهوج املتبعة ملعاجلة هذه املشكلة بواسطة ا         
  .القضائية وأنواع شىت من السياسات الوطنية

االعتراف "وأحيت املفوضية السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي حتت شعار             -٣٤
. ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠، وهي مبادرة اختذها األمني العام يف        "والعدالة والتنمية 

لس حقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييـز        ومن األنشطة حلقات نقاش مواضيعية يف جم      
ومعـارض  تظـاهرات   العنصري، واالحتفال باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري، و        

  . كما نظمت حلقة نقاش يف نيويورك عن النساء املنحدرات من أصل أفريقي.ثقافية خمصصة
املواقع امليدانية اليت تعاجل    إلكترونية ملساعدة   " جمموعة أدوات "اً  وأعدت املفوضية أيض    -٣٥

لفائدة املنحدرين مـن    للزماالت  واسُتهل برنامج جديد    . قضايا املنحدرين من أصل أفريقي    
أصل أفريقي من أوروبا واألمريكتني والشرق األوسط؛ وهو يسمح لعشرة زمـالء بتعميـق    

، ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ويف  . فهمهم ملنظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة      
شارك أعضاء فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، واجملتمـع املـدين، يف               

  .احتفال أهنى فيه األمني العام السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي
ويواصل مكتيب تقدمي الدعم التقين واملوضوعي إىل كل من جلنة القضاء على التمييز               -٣٦

وتعاجل هذه اآلليات القضايا الرئيـسة      . عة إعالن وبرنامج عمل ديربان    العنصري وآليات متاب  
مثل التعصب، ودور التعليم والرياضة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وحرية الدين            

وبناء على طلبات جملس حقوق اإلنسان      . واملعتقد، وحرية التعبري والرأي، وكراهية األجانب     
حلقات نقاش رفيعة املستوى عن املمارسات السليمة       اً  وضية أيض واجلمعية العامة، نظمت املف   

ملكافحة العنصرية، وترسيخ ثقافة التسامح والسلم، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها عـن             
  .طريق التسامح واملصاحلة

 الدول األعضاء على وضع خطط عمل       ،السنتني املاضيتني وساعد مكتيب، على مدى       -٣٧
 ، وبوتـسوانا  ، وبنن ي،أوروغوا، قدمنا الدعم إىل     ٢٠١١ويف عام   . وطنية ملكافحة العنصرية  

ونظـم  .  ونيجرييا ، والنيجر ، وكوستاريكا ،بوليفيا املتعددة القوميات  دولة   و ،وبوركينا فاسو 
سبتمرب عن التمييز العنـصري يف سـانت      / حلقة دراسية يف أيلول    ،| إضافة إىل ذلك   ،مكتيب

  . بلدان يف رابطة الدول املستقلة١٠بيترسبورغ باالحتاد الروسي لفائدة 
رفيـع املـستوى    اً  ، اجتماع ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢عقدت اجلمعية العامة، يف      و  -٣٨

واعتمدت باتفـاق اآلراء    . لالحتفال بالذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان       
ب وما يتصل بـذلك  ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجان  معاً"بعنوان  اً  إعالن
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 يتعرضـون  ازالـو ال حيصى من البشر مـا       اً  ل بأن عدد  ، حيث اعترفت الدو   )١("من تعصب 
للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعت مجيـع             

  .أصحاب املصلحة إىل تكثيف جهودهم للقضاء على هذه اآلفات

  قضايا الشعوب األصلية واألقليات  -٢  
عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ودعـم         إلترويج  الواصل مكتيب     -٣٩

وأشرفت املفوضـية علـى     . عمل آلية اخلرباء واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية        
واستضافت ،   زميالً ٢٦الذي استفاد منه    برناجمها العاملي للزماالت اخلاص بالشعوب األصلية       

واستمر املكتب يف إدارة    .  اجلنوب األفريقي وأخرى يف االحتاد الروسي      دورة زمالة إقليمية يف   
  .صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية

. ٢٠١١مايو / أيار٢٠يف " الشراكة بني األمم املتحدة والشعوب األصلية    "اسُتهلت  و  -٤٠
ـ            ويف تـشرين   . شاركةوتشارك املفوضية يف رئاسة اجمللس باسم هيئات األمم املتحـدة امل

 ،بوليفيا املتعددة القوميـات   دولة  (، أقرت الشراكة ستة برامج قطرية       ٢٠١١أكتوبر  /األول
ـ اً  ، وبرناجم ) ونيكاراغوا ، ونيبال ، والكونغو ، والكامريون ،ومجهورية أفريقيا الوسطى   اً إقليمي

  .جلنوب شرق آسيا
 قومية أو إثنية وإىل أقليات إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلياتاً روجنا أيضو  -٤١

 وغريه من معايري حقوق اإلنسان املتعلقة بقضايا األقليـات، ودعمنـا الـدورة       دينية ولغوية 
مايو مشاورة اخلرباء الرابعة بشأن املمارسات / يف أيار،قضايا األقليات، ونظمناالسنوية ملنتدى 

متر إقليمي يف قريغيزسـتان يف      وُعقد مؤ . الفعالة يف جمال حفظ األمن واألقليات، يف بانكوك       
  .يوليه عن مشاركة األقليات/متوز
حقوق األقليات لفائدة موظفي األمم املتحـدة     جمال  وقدم مكتيب دورات تدريبية يف        -٤٢

ليزيـة  إلنك مدافعني عن حقوق األقليات من الناطقني با       ٩يف آسيا واحمليط اهلادئ، واستفاد      
وعقدت املفوضـية االجتمـاع     . ألقليات يف جنيف  والعربية من برنامج الزماالت اخلاص با     

 يف كـانون    ،وأصـدرت املفوضـية   . السابع للفريق املشترك بني الوكاالت املعين باألقليات      
 عن جلوء ضحايا التمييز على أساس االنتماء الطبقـي يف نيبـال إىل               تقريراً ،ديسمرب/األول

ن منطقة جنوب آسـيا بـشأن       العدالة، وعقدت مشاورة مع أفرقة األمم املتحدة القطرية م        
   .التمييز على أساس العمل والنسب

__________ 

 .٦٦/٣قرارا جلمعية العامة  )١(
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   املرأة اإلنسانيةاملساواة بني اجلنسني وحقوق  -٣  
الـيت  ملرأة اإلنـسانية    املناقشة السنوية ملسألة حقوق ا    يونيه  / حزيران ١٠افتتحُت يف     -٤٣

ن حلقة عمل   عاً  موجزاً   يف إطار جملس حقوق اإلنسان، وعرضت تقرير       استغرقت يوماً كامالً  
.  املتاحة واملمارسات السليمة، والفرص  على التعرف إىل التحديات املطروحة،      خرباء ركزت   

اً كما عرضت تقرير). A/HRC/17/22(وتناولت احللقة القضاء على العنف املمارس على املرأة       
  ).A/HRC/17/23(وقاية املرأة من العنف جمال عن املمارسات السليمة والثغرات املتبقية يف 

يئة األمم املتحدة للمـساواة بـني       هل وساهم مكتيب يف عملية التخطيط االستراتيجي       -٤٤
، وأعد خطة عمل مشتركة من أجل عرضها )هيئة األمم املتحدة للمرأة( اجلنسني ومتكني املرأة

سـبتمرب،  /ويف أيلول . على جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة          
هنج يقوم علـى حقـوق      فيما يتعلق باتباع    إىل اجمللس عن املمارسات الفعالة       اًقدمت تقرير 

  ). A/HRC/18/27(مراضة األمهات للتخلص من وفيات األمومة واإلنسان 
اليت وضَعتها،  " سياسة املساواة بني اجلنسني   "سبتمرب،  /واعتمدت املفوضية، يف أيلول     -٤٥

هذه االسـتراتيجية وتلـك     ولتنفيذ  .  اجلنسني خطة استراتيجية للمساواة بني   اً  وهي تعد حالي  
نات تدريب تابعة لألمم املتحدة، يف تنفيذ برنامج        املفوضية، بدعم من كيا   السياسة، شرعت   

وشاركت املفوضية هبّمة يف مشاورات مع كيانات األمم املتحـدة          . لتدريب مجيع املوظفني  
وأدارت . ملرأة على نطاق املنظومـة    بشأن خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني ا        

  .هيئة األمم املتحدة للمرأة تلك املشاورات
تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بسبل االنتصاف واجلرب لضحايا          إىل  اً  واستناد  -٤٦

، باشر مكتيب وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة         العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
على مستوى املقاطعات لتعزيز برامج ومبادرات جـرب ضـحايا العنـف            اً  مشتركاً  مشروع

اجلنسي؛ وهو يركز على املساءلة واللجوء إىل العدالة والبعد االجتماعي الذي يرتكز عليـه              
  .العنف اجلنسي

وتعاونت املفوضية مع مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف اجلنـسي،               -٤٧
بعثات الـسالم التابعـة لألمـم        ملكافحة العنف اجلنسي، على إمداد       ومبادرة األمم املتحدة  

ـ            املتحدة ة واألفرقة القطرية بالتوجيهات العملية والدعم لتنفيذ قرارات جملس األمـن املرتبط
ــاملرأة، ــن  ب ــسلم، واألم ، )٢٠٠٩(١٨٨٨، و)٢٠٠٨(١٨٢٠، و)٢٠٠٠(١٣٢٥(وال

ت وإجراء التحقيقـات بطريقـة       قصد تعزيز ردود الفعل، ومجع املعلوما      ))٢٠١٠(١٩٦٠و
. منظمة وفعالة، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وتشجيع الضحايا على اللجوء إىل العدالـة            

بقـرار جملـس      دعم فريق اخلرباء املعين بسيادة القـانون، عمـالً        اً  لذا، واصل املكتب أيض   
  ).٢٠٠٩(١٨٨٨ األمن
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  دز والعدوى بفريوسهالتمييز يف حق املعاقني واملسنني واملصابني باإلي  -٤  
يف اتفاقية حقوق األشخاص    بلغ عدد الدول األطراف     نوفمرب،  /يف هناية تشرين الثاين     -٤٨

وزادت .  دولة على الربوتوكول االختياري امللحق هبا  ٦٣، وصدقت    دول ١٠٦ ذوي اإلعاقة 
لفردية املفوضية دعمها للجنة اليت بدأت النظر يف تقارير الدول األطراف ومعاجلة البالغات ا            

  .املقدمة يف إطار الربوتوكول االختياري
أدوات ومعارف عن اللجنـة،     وتعميم  وواصلت املفوضية، إضافة إىل ذلك، تطوير         -٤٩

والدفاع عن حقوق املعاقني، ودعم املواقع امليدانية للمفوضية واألمم املتحدة، املنخرطة هبّمة             
رير هيئات املعاهدات، ومجع البيانـات     يف دعم اللجنة بالدعوة إىل التصديق، ودعم إعداد تقا        

  .املتعلقة حبقوق املعاقني وحتليلها، ودعم منظمات اجملتمع املدين وجهود اإلصالح القانوين
الصندوق االستئماين املتعدد    الفاعلة يف إنشاء  وكانت املفوضية إحدى أهم األطراف        -٥٠

ويهدف الـصندوق   . يسمربد/، الذي انطلق نشاطه يف كانون األول       اخلاص باللجنة  الشركاء
. إىل رعاية مشاريع تعزز القدرات الوطنية على تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            

وتواصل املفوضية املشاركة يف رئاسة فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين باالتفاقيـة،             
  .وهي منخرطة يف مكتب مؤمتر الدول األطراف

قة عمل مشتركة بني اإلدارات معنية بالتسهيالت اخلاصة        ي، فر وأنشئت، مببادرة منّ    -٥١
باملعاقني لتأمني مشاركة املعاقني يف عمل األمم املتحـدة، بـصفتهم منـدوبني ومـوظفني               

  .ومستشارين، على سبيل املثال
ودعمت املفوضية الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجب             -٥٢

ذي يهدف إىل تعزيز محاية حقوق املسنني اإلنسانية، مبعية إدارة الشؤون   وال ٦٥/١٨٢قرارها  
  .االقتصادية واالجتماعية

وشاركت املفوضية يف اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املـستوى مبناسـبة الـذكرى       -٥٣
بـشأن  اً  جديداً  واعتمدت اجلمعية إعالن  . ى ظهور وباء اإليدز والعدوى بفريوسه     الثالثني عل 

التصدي له على الصعيد العاملي والتـشديد علـى أمهيـة           جهود  باء يرمي إىل توجيه     هذا الو 
  .والتخلص منهاالرتقاء حبقوق اإلنسان قصد عكس اجتاهه 

البـشري  اللجنة العاملية املعنية بفريوس نقص املناعـة        عمل  اً  ودعمت املفوضية أيض    -٥٤
ترض أن تستهدي هبا جهود     ، ومن املف  ٢٠١٢وستستكمل توصيات اللجنة يف عام      . والقانون

ومن األنشطة الرئيسة األخرى تقدمي املساعدة      . التصدي للوباء على املستوى الوطين مستقبالً     
 االجتماع اإلقليمي   التقنية يف جمال مراجعة التشريعات املتعلقة بالفريوس، واملشاركة يف رعاية         

 إىل اعتماد بيان التزام بشأن      لوزراء العدل والقضاة يف أفريقيا اجلنوبية والوسطى، الذي أفضى        
فريوس نقص املناعة البشري والقانون، وتنظيم محالت للتوعية بالفريوس والتصدي للوصـم            

  .والتمييز املرتبطني به
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ة أوجـه   ة واالجتماعية والثقافية ومكافح    إعمال احلقوق االقتصادي   السعي إىل   -جيم  
القتصادية والغذائيـة   عدم املساواة والفقر، مبا يف ذلك ضمن سياق األزمات ا         

  واملناخية

  احلق يف التنمية  -١  
  املوضوع الرئيس،  "التنمية حق من حقوق اإلنسان للجميع دون متييز       "كان موضوع     -٥٥

، لالحتفال العاملي بالذكرى اخلامسة والعشرين العتمـاد إعـالن احلـق يف             ٢٠١١يف عام   
واعتمـدت  . ٢٠١١يف عام   امالً برنامج أنشطة ش   ،يف هذا اإلطار   ،مكتيبمل  واستك. التنمية

هيئات منظومة األمم املتحدة بيانات مهمة، واسُتنفر شركاء جدد من اجملتمع املدين لـدعم               
  .احلق يف التنمية

. واختتمت أنشطة االحتفال بالدعوة إىل االنتقال، بعزم، من النظريـة إىل التطبيـق              -٥٦
طروحة أمام إعمال احلـق يف      مزالت  وسلطت تلك األنشطة الضوء على التحديات اليت ما         

أن اً  وجيب علينا أيـض   . التنمية جبدية، وهو حق جيب التوصل بشأنه إىل قاسم مشترك مبدئي          
نعمل على توسيع دائرة األنصار املنظَّمني لدعم احلق يف التنمية بني مكّونات اجملتمع املـدين،               

ن يف صلب الشراكة    وتشجيع إدماج هذا احلق واتساق السياسات القائمة على حقوق اإلنسا         
  .العاملية من أجل التنمية

  حقوق اإلنسان والتنمية  -٢  
 املنتمني  سّرع مكتيب وترية تعاونه مع األمم املتحدة والشركاء احلكوميني والشركاء           -٥٧
اف اإلمنائية لأللفية، والتأكد من احـتالل       اجملتمع املدين قصد تعزيز املساءلة لتحقيق األهد      إىل  

  .٢٠١٥نة حمورية يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام حقوق اإلنسان مكا
أفرقة األمم املتحدة زويد وواصلت املفوضية دعمها نظام املنسق املقيم، بوسائل منها ت  -٥٨

، واالستمرار يف تعميم حقوق اإلنسان واملساعدة على متابعـة التوصـيات    باملشورة القطرية
ونسقت املفوضية  .  من آليات حقوق اإلنسان    املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل وغريه     

هبّمة يف إطار هذه    يدة  وتتعاون وكاالت عد  . عمل إحدى آليات تعميم حقوق اإلنسان     اً  أيض
اآللية ملواصلة َمأَسسة جهود التعميم يف األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة،               

ومثة التزام قوي لدى قيادة     .  حقوق اإلنسان  وتعزيز اخنراطها املمنهج يف آلياهتا العاملة يف جمال       
 بأن يكون النهج القائم على حقوق اإلنـسان     - يف البلدان أو  يف املقر    سواء   -األمم املتحدة   

  .األمم املتحدةوضع برامج هو املبدأ التوجيهي الرئيس يف 
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  الفقر  -٣  
. تظل مكافحة الفقر ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها من أولويات املفوضية املهمـة         -٥٩

، أجرى مكتيب مشاورات واسعة حول التقريـر        ١٥/١٩بقرار جملس حقوق اإلنسان       فعمالً
املرحلي عن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان للمقررة اخلاصة            

وسُيعرض على اجمللس جتميع حتليلي     ). A/HRC/15/41(ملدقع وحقوق اإلنسان    املعنية بالفقر ا  
. اليت تلقتها املفوضية، ومن املتوقع أن يوجه املقررة اخلاصة يف اسـتكمال عملـها             للتقارير  

واستمر مكتيب يف دعم الدول األعضاء لوضع مؤشرات حقوق اإلنسان متوّسـالً مبنهجيـة              
 يف التخطيط الوطين للتنمية، ووضع امليزانيات يف بلدان مثل املفوضية، وإدراج حقوق اإلنسان 

عمل عدد متزايد من الوكـاالت احلكوميـة        اً،  وأخري. واملكسيكوليبرييا  إكوادور وكينيا   
دولة بوليفيا املتعددة القوميات وكوسوفو      منها   واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف بلدان     

  .ستعمال مؤشرات حقوق اإلنساناطوير وكينيا ونيبال، على ت) صربيا(

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٤  
واصلت املفوضية تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتدعيم قـدراهتا            -٦٠

  من بينـها للمسامهة يف محاية هذه احلقوق ورصدها على الصعيدين الوطين والدويل، بوسائل        
واستحدثت أدوات ومواد تدريبية، ودربـت      . نظومة األمم املتحدة  التعاون مع الشركاء يف م    

وقدمت املساعدة . موظفيها على االستراتيجيات واملهارات الالزمة لرصد إعمال هذه احلقوق   
والدعم إىل احلكومات والربملانات واألفرقة القطرية واجملتمع املدين بشأن احلـق يف الـسكن              

احلق يف الصحة، وبـشأن احلمايـة القـضائية للحقـوق         الالئق، واحلق يف الغذاء الكايف، و     
ودعمت التصديق  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأهلية املقاضاة خبصوص هذه احلقوق       

على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
 ، والـسلفادور  ، والرأس األخـضر   ، القوميات بوليفيا املتعددة دولة   و ،األرجنتنيوالثقافية يف   
وإضافة إىل ذلك، تعاونت املفوضية مع الشركاء يف اجملتمع املدين على تنظـيم            . وكوستاريكا

مشاورة عن املرأة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ركزت على التحديات الرئيسة           
  .ة مع الرجلاليت تواجه متتع النساء بتلك احلقوق على قدم املساوا

األمـم  ئـل   مو باالشتراك مع    ووضع املكتب استبيان تقييمٍ عن اإلخالء؛ وأصدر،        -٦١
مواد، منها منوذج تدرييب عـن      اً  وأصدر املكتب أيض  . عن تقييم آثار اإلخالء   اً  املتحدة، تقرير 

 عن  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملعاهد القضاء يف غريب أفريقيا، ودليل استعمال          
مؤشرات رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف نيبـال، ومنـشورات عـن              
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

  .والثقافية، وعن مؤشرات احلق يف الصحة يف املكسيك
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دية واالجتماعية والثقافيـة يف  وأصدرت املفوضية تقارير عن التمتع باحلقوق االقتصا   -٦٢
، واستعمال املؤشرات للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         وفيات األمومة مجيع البلدان، و  

  .والثقافية، والتنوع الثقايف وحقوق اإلنسان

  ات االقتصادية والغذائية واملناخيةحقوق اإلنسان واألزم  -٥  
ية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف      ة املستوى املعن  يعفرقة الرف الشاركت املفوضية يف      -٦٣
، وسامهت يف الدفاع املشترك يف املؤمترات الدولية الرئيسة واملناقشات املتعلقة بسياسات            العامل

وقدمت املساعدة التقنية لوضع املبادئ التوجيهيـة الطوعيـة عـن           . الغذاء واألمن الغذائي  
بات يف سياق األمن الغذائي القومي      احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصائد األمساك والغا      

  .قصد حتقيق اتساق املبادئ التوجيهية مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان
على هامش الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق         اً  موازياً  ونظمت املفوضية نشاط    -٦٤

هنج يقـوم علـى حقـوق       التشجيع على اتباع    :  القرن األفريقي  األزمة يف "اإلنسان عنوانه   
والتـصدي، علـى هـذا       قوق اإلنسان؛ زاوية ح ، وكان هدفه حتليل األزمة، من       "ساناإلن

األساس، للطوارئ، ووضع استراتيجيات متوسطة األجل وطويلة األجل ترتكز على حقوق            
  .اإلنسان

وشددت املفوضية على أمهية النظر يف ما لآلثار املتعلقة بتغري املناخ من انعكاسـات                -٦٥
رورة مراعاة حقوق اإلنسان عند رسم السياسات البيئية، وذلك يف          على حقوق اإلنسان، وض   

  . التظاهرات املوازية الجتماعات اجمللسعدد من البيانات العامة، يف مناسبات منها أثناء 

  حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة  -دال  
ضاعف مكتيب جهوده للدعوة إىل اعتماد هنج يقوم على حقوق اإلنسان يف سـياق                -٦٦

أثناء رئاسة املفوضية الفريق العاملي املعين        مثالًاً،  ويعتمد ذلك على التقدم احملرز مؤخر     . اهلجرة
يف   فـاعالً اً  وكان مكتيب عـضو   . ٢٠١٠ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /باهلجرة، من متوز  

يف مجيع بيانات الفريق وأنشطته، على هنـج         ، وسعى إىل إلقاء الضوء،    ٢٠١١الفريق يف عام    
  .نسان يف سياق اهلجرةحقوق اإل

للمناقـشة العامـة    اً  سبتمرب، نظمت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين يوم      /ويف أيلول   -٦٧
غري شـرعي وأفـراد     اً  تناول حقوق اإلنسان اخلاصة بالعمال املهاجرين الذين يعيشون وضع        

ري وركزت على حتليـل املعـاي     . أسرهم بوصفها املرحلة األوىل من مراحل وضع تعليق عام        
الدولية للمعاهدات حلماية حقوق املهاجرين غري الشرعيني، وتطبيقها علـى أرض الواقـع،             

. والتعاون الدويل على محاية تلك احلقوق، وجترمي املهاجرين غري الـشرعيني واحتجـازهم            
جلميع املهاجرين خـدم    اً  موحداً  وأبرمنا مع وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية عقد        
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 تزال  الوالوثيقة ُيعمل هبا، لكن آثارها على حياة العمال املهاجرين          . العاملني يف لبنان  املنازل  
  .حتتاج إىل تقييم

.  نزال نركز يف عملنا على قضية جترمي اهلجرة غري الشرعية واحتجاز املهـاجرين    وال  -٦٨
ئـدة  وتعاونت املفوضية مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على تنظيم اجتمـاع ما            

مايو عن بدائل احتجاز املهاجرين والالجئني وطـاليب اللجـوء          /مستديرة دام يومني يف أيار    
وجـاء يف أحـد     . وحضر االجتماع ممثلو أصحاب املـصلحة املهـتمني       . وعدميي اجلنسية 

االستنتاجات أنه ال يوجد دليل عملي عن أن احتجاز املهاجرين يردع اهلجرة غري الشرعية،              
وتدخلت املفوضية بوصفها صديقة    . أن تضع بدائل فعلية لذلك االحتجاز     وأنه ينبغي للدول    

للمحكمة يف قضية هرسي وآخرين املعروضة على احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،              
عند اعتراض املهاجرين يف أعايل البحار      اً  وحّجتها يف ذلك أن منع الطرد اجلماعي ينطبق أيض        

  .قبل وصوهلم إىل املياه اإلقليمية
مايو، نظمت املفوضية حلقة نقاش يف نيويورك عن قضية اهلجرة والعنصرية           /ويف أيار   -٦٩

  .والتمييز، لبحث استمرار مشاعر معاداة املهاجرين وممارسات التمييز يف حقهم
على قضايا اهلجرة وحقـوق اإلنـسان،       اً  ، قدمت املفوضية تدريب   ٢٠١١ويف عام     -٧٠

يف الفريق العاملي املعين باهلجرة، مثل منظمة العمـل         لفائدة جهات منها الوكاالت الشريكة      
يف النموذجيـة   واخُتربت جمموعة من وحدات التـدريب       . الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة   

نظمها برنامج التدريب الدبلوماسي ومنتدى املهاجرين يف آسيا بالتعاون         إرشادية  حلقة عمل   
ات غري حكومية ومؤسـسات وطنيـة       من منظم اً   مشارك ٢٥وحضر احللقة   . مع املفوضية 

  .حلقوق اإلنسان يف منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األوسط
وما فتئت أدعو إىل زيادة عدد التصديقات على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع               -٧١

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها بفعالية، وأدعو الدول إىل التصديق علـى مجيـع              
وق اإلنسان الدولية األساسية األخرى قصد محاية حقـوق مجيـع املهـاجرين             صكوك حق 

على طلب قدمه جملس حقوق اإلنسان، عرضـت املفوضـية، يف           اً  ورد. وتعزيزهااإلنسانية  
عن وضع املهاجرين وطاليب اللجوء الفارين من األحداث اليت شـهدها          اً  سبتمرب، تقرير /أيلول

، وهو يصف ما حلركة املهاجرين وطاليب اللجوء عـرب          )A/HRC/18/54(اً  مشال أفريقيا مؤخر  
 من عواقـب    ٢٠١١أغسطس  /يناير وآب /احلدود يف هذه املنطقة يف الفترة من كانون الثاين        

  .وما تثريه من شواغل
من اتفاقية ) مصاحل الطفل الفضلى  (٣ونظمت املفوضية ندوة قضائية عن تنفيذ املادة          -٧٢

ع أطفال املهاجرين، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني        حقوق الطفل يف أوروبا خبصوص وض     
فرباير، شاركت املفوضية يف حلقة دراسية عن حقـوق         /ويف شباط . واملنفصلون عن ذويهم  

يونيه، /ويف حزيران . املهاجرين اإلنسانية نظمها املؤمتر اإلقليمي املعين باهلجرة يف تيغوسيغالبا        
التحالف  ق اإلنسان وهتريب البشر بالتعاون مع     نظم املكتب اجتماع مائدة مستديرة عن حقو      
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وحلقات تدريب عـن اهلجـرة      اً  عروضوأدارت املفوضية   . العاملي ملكافحة االجتار بالنساء   
، مبعية املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجـئني،         وحقوق اإلنسان يف هذا السياق    

  . لغرب أفريقيابواسطة الفريق اإلقليمي
هي من قـضايا حقـوق   ويف العمل على قضية االجتار بالبشر، اً  أيضواستمر مكتيب   -٧٣

فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحـة       ونظمت املفوضية، بصفتها رئيسة     . اإلنسان
أثناء الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان لتسليط        تظاهرة موازية   ،  االجتار باألشخاص 

التعليق على املبادئ واملبادئ    "وصدر   .اية ضحايا االجتار  الضوء على دور األمم املتحدة يف مح      
يف مجهورية مولدوفا يف تشرين     " التوجيهية املوصى هبا بشأن حقوق اإلنسان واالجتار بالبشر       

واضطُلع بأنشطة بنـاء    . ديسمرب/نوفمرب ويف اإلمارات العربية املتحدة يف كانون األول       /الثاين
القائم على احلقوق يف بيالروس واإلمـارات العربيـة         القدرات بشأن هنج مكافحة االجتار      

 والشرق األوسط ومشال    املتحدة لفائدة موظفي إنفاذ القوانني من بلدان رابطة الدول املستقلة         
وشاركت املفوضية يف منتدى اخلليج األول ملكافحة االجتـار بالبـشر           . أفريقيا، على التوايل  

ث عرض النهج القائم على حقـوق اإلنـسان         الذي عقد يف اإلمارات العربية املتحدة وحي      
وُنظم اجتماع تـشاوري يف قطـر عـن         . واعتمد باعتباره منهجية للتصدي لالجتار بالبشر     

مكافحة االجتار بالبشر بالتعاون بني املفوضية واملؤسسة القَطرية ملكافحة االجتار بالبشر، وهو            
  .لوطنية ملكافحة االجتار بالبشريرمي إىل مواصلة تنفيذ املبادرة العربية لبناء القدرات ا

ـ        -هاء   اءلة وسـيادة القـانون واجملتمـع       سمكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز امل
  الدميقراطي

أوفـدها  اليت  اً  إضافة إىل جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق الدولية املذكورة آنف           -٧٤
 إنشاء جلان حتقيـق     جملس حقوق اإلنسان، قدمت املفوضية إىل بلدان عدة مشورة تقنية عن          

ودعمت املفوضية، يف إطار عملها على محاية الضحايا والشهود، السلطات الوطنيـة            . وطنية
تنظيم اً  ودعمت أيض .  ونيبال لوضع برامج حلماية الضحايا والشهود      )٢(يف أوغندا وكوسوفو  

ة عن  ندوة قضائية عن محاية الضحايا والشهود وإقامة العدل يف أوغندا، ونظمت حلقة دراسي            
وُعقد اجتمـاع خـرباء يف      . مشروع القانون املتعلق حبماية الضحايا والشهود يف األرجنتني       
  .جنيف عن اجلوانب اجلنسانية يف برامج محاية الضحايا والشهود

واستمرت املفوضية يف اخنراطها الثابت يف عمليات العدالة االنتقالية وآلياهتا علـى              -٧٥
تنظـيم  على إنشاء آليات للعدالة االنتقالية يف بوروندي؛ و     ومشل ذلك العمل    . الصعيد الوطين 

حلقة عمل توجيهية لفائدة جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة يف كوت ديفوار؛ ودعم اللجنـة              
__________ 

وال متـس   ) ١٩٩٩(١٢٤٤ينبغي أن ُتفهم اإلشارة إىل كوسوفو فهًما يتوافق متاما مع قرار جملس األمـن                )٢(
 .بوضع كوسوفو
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التوغولية للحقيقة والعدالة واملصاحلة؛ ومساعدة السلطات الوطنية واجملتمع املدين يف مبادرات           
ليشيت؛ وتقدمي   - عم جهود وضع برنامج للتعويضات يف تيمور      العدالة االنتقالية يف نيبال؛ ود    

املشورة بشأن قانون الضحايا وإعادة األراضي يف كولومبيا؛ واملساعدة على فحص سجالت            
يف حلقات عمل عن العدالـة االنتقاليـة يف         اً  وشاركت املفوضية أيض  . شرطة هاييت الوطنية  

شورة يف قضايا متعلقة باملوضوع يف تونس       منطقيت الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وأسدت امل      
إطار يتقيد حبقوق اإلنـسان عنـد       "حلقة عمل خرباء بعنوان     اً  ونظمت املفوضية أيض  . وليبيا

ونظم مكتيب واجلماعة االقتصادية لدول     ". فحص سجالت العاملني يف قطاعي األمن والعدالة      
 اإلنسان، شـارك فيـه وزراء   عن اإلفالت من العقاب والعدالة وحقوق   اً  غرب أفريقيا مؤمتر  

  .العدل ورؤساء القضاة وممثلو اجملتمع املدين من املنطقة
واستمرت املفوضية يف استكشاف جماالت جديدة للعدالة االنتقالية بوسائل منـها             -٧٦

وضع ورقة مسائل خاصة عن العدالة االنتقالية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛            
لتعويضات يف قضايا العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات؛ ودراسة العالقات         وإعداد دراسة عن ا   

بني العدالة االنتقالية ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وعقد حلقة دراسـية عـن              
يف " صديق احملكمـة  "ويف إطار إجراء    . احملفوظات باعتبارها وسيلة لضمان احلق يف املصاحلة      

حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على االعتراف باحلق يف        قضية خالد املصري، حث مكتيب ا     
  .احلقيقة على أنه من صميم االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

وواصلت املفوضية رصد تطبيق عقوبة اإلعدام، ودعمت مبادرات هتدف إىل إلغـاء              -٧٧
  .هذه العقوبة وشاركت فيها

مـشروع األمـم    " على استكمال    وتعاونت املفوضية وإدارة عمليات حفظ السالم       -٧٨
وتقيس املؤشرات أداء مؤسسات العدالـة      .  وإطالقه "املتحدة املتعلق مبؤشرات سيادة القانون    

  . اجلنائية ونزاهتها وشفافيتها ومساءلتها وقدرهتا، وقد طُبقت يف هاييت وليبرييا
ـ            -٧٩ سان يف ونظمت املفوضية، بصفتها رئيسة الفريق العامل املعين حبماية حقـوق اإلن

، نـدوة   العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب      سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة      
إقليمية يف جنوب شرقي آسيا ركزت على احملاكمة العادلة وأصول احملاكمـات يف سـياق               

وخاطبت املفوضية املشاركني يف اجتماع خاص للجنة مكافحة اإلرهاب         . مكافحة اإلرهاب 
وإنشاء اللجنة، وسامهت يف حلقيت     ) ٢٠٠١(١٣٧٣ى اعتماد قرار جملس األمن      إحياًء لذكر 

  . أبعاد حقوق اإلنسان املتعلقة باإلرهابنقاش عقدمها جملس حقوق اإلنسان عن
وشاركت املفوضية يف رسم سياسة املساعدة االنتخابية اليت تنسقها األمم املتحـدة،      -٨٠

.  قبيل تغيري احلكومات خارج نطاق الدسـتور       ووضع هنج استراتيجي للتعامل مع قضايا من      
، عقدت املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابيةوبالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية و

واستمرت يف تقدمي الدعم    . املفوضية اجتماع مائدة مستديرة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان       
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ني االنتخابية؛ واملشاورات الوطنيـة واإلقليميـة       واملشورة عن إدماج املعايري الدولية يف القوان      
  ).الصومال وليبيا(بشأن حقوق اإلنسان واالنتخابات؛ وعمليات البناء الدستوري 

ونفذت املفوضية برامج للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وهيأت املـواد             -٨١
وعزز مكـتيب   . املدينالالزمة لذلك، وقدمت املساعدة إىل احلكومات واملؤسسات واجملتمع         

 ، مثـل مبـادرة    وسائل إنشاء الشبكات  التثقيف حبقوق اإلنسان بواسطة تبادل املعلومات و      
املفوضية اخلاصة جبمع املصادر وقاعدة بياناهتا املتعلقني بالتثقيف والتدريب يف جمال حقـوق             

 Evaluating Human Rights Training"مارس، صدر منـشور بعنـوان   / آذارويف. اإلنسان
Activities: A Handbook for Human Rights Educators" )   تقييم أنشطة التـدريب يف جمـال

وتـدعم املفوضـية، بواسـطة      ). دليل التربويني املشتغلني حبقوق اإلنسان    : حقوق اإلنسان 
عن طريـق   اً   بلد ١٣ منظمة أهلية يف     ٢٨،  "املساعدة املشتركة للمجتمعات احمللية   "مشروع  

  .ب يف ميدان حقوق اإلنسان يف اجملتمعات احملليةتنفيذ أنشطة تدري
لربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق           اويف إطار املرحلة الثانيـة مـن          -٨٢

وجيري . ، تدعم املفوضية تنفيذ خطة العمل على الصعيد القطري        )٢٠١٤-٢٠١٠( اإلنسان
  .اليونسكوارك مع بالتشتنفيذ استراتيجيات أخرى للتوعية والتشجيع على تطبيق الربنامج 

وواصل مكتيب دعمه إنشاء أو إصالح الوكاالت األمنية والقوات املسلحة والشرطة             -٨٣
فرقة ويف إطار   . ووكاالت إنفاذ القوانني احملترفة واليت تتقيد حبقوق اإلنسان وختضع للمساءلة         

ات العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإصالح قطاع األمن، أدجمـت املفوضـية مـذكر             
توجيهية تقنية تتعلق حبقوق اإلنسان عن اإلصالح وعمليات السالم، واحلوكمة الدميقراطيـة            
لقطاع األمن، والسياسات واالستراتيجيات األمنية القومية، وعن اإلصالحات اليت تراعـي           

وستحرص هذه األدوات على أن تكون األنشطة يف هذا اجملال متأصلة           . االعتبارات اجلنسانية 
ن الدويل حلقوق اإلنسان، وتسهم يف عمل املكتب املتعلق باجلهـات الفاعلـة يف              يف القانو 
  .األمن قطاع
وواصل مكتيب تكريس كثري من اجلهد لوضع منهجيات لتوثيق انتهاكات حقـوق              -٨٤

اإلنسان واإلبالغ عنها، ومن ذلك العنف اجلنسي، وترسيخ تلك املهارات لدى كـل مـن               
وجيري مراجعـة   . لة الوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان      موظفي املفوضية واجلهات الفاع   

عـن  الذي أعدته املفوضية، وإضافة مثانية فصول جديدة إليه،         " دليل رصد حقوق اإلنسان   "
دورات ُنظمت  و. التحليل، ومجع املعلومات، ومحاية الشهود والضحايا واملصادر      مواضع مثل   
قائق والتحقيقات لفائدة موظفي األمـم   عن رصد حقوق اإلنسان وتقصي احل     يدةتدريبية عد 

املتحدة والشركاء من خارج املنظمة، إحداها يف غامبيا لفائدة مـوظفي اللجنـة األفريقيـة       
  .حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

ومن الدعم الذي قدمه مكتيب للجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي احلقائق حتليل               -٨٥
وتوفر املنهجيات الصارمة   . املنهجيات واإلجراءات الدروس، وحتديث   استخالص  خرباهتا، و 
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للمعلومات والتحليل لتوجيه عمل اجملتمع الدويل، ودعم العمليات        اً  مكيناً  لتلك اآلليات أساس  
  .الوطنية للعدالة واحلقيقة والسلم واملصاحلة

نـوفمرب، حتـدثت   /ويف إطار حلقة عمل جمللس األمن عن املساءلة، يف تشرين الثاين          -٨٦
فوضية عن ممارسات األمم املتحدة املتعلقة بإنشاء جلان حتقيق وآليات لتقـصي احلقـائق،              امل

مؤكِّدةً على التحديات والدروس املستفادة، إضافة إىل فرص اختـاذ اجمللـس املزيـد مـن                
خربهتا يف هذا اجملال بغية املسامهة يف ممارسات        عكف املفوضية على استعراض     وت. اإلجراءات

  .رية للجان التحقيقاالستعراض اجلا
إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وترسيخ قـدمها يف         اً  ودعمت املفوضية أيض    -٨٧

أمانة الكومنولث حلقة عمـل يف ترينيـداد وتوبـاغو، يف           مع  ونظمت  . اً بلد ٤٠أكثر من   
أكتوبر، نظمت  /ويف تشرين األول  . ي إىل إنشاء مؤسسات يف دول الكارييب      مارس، ترم /آذار

 يف طاجيكستان، مبعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعـاون واألمـن يف              املفوضية
  .أوروبا، حلقة عمل إقليمية لفائدة مؤسسات حقوق اإلنسان ركزت على مبادئ باريس

  محاية حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح والعنف وانعدام األمن  -واو  

  حقوق اإلنسان والسلم واألمن  -١  
ب بعزم جملس حقوق اإلنسان على اختاذ إجراءات إزاء األزمات العنيفة، وقـد             ّحأر  -٨٨
، وبـالقرارات الـصارمة الـيت       ٢٠١١ثبت ذلك يف الدورات اخلاصة اليت عقدت يف عام          أُ

بقضايا حقوق اإلنسان   اً  كبرياً  وأوىل جملس األمن بدوره اهتمام    . اختذت، وبإنشاء جلان حتقيق   
وهي تفتح الباب   اً،  جيداً  وتستلزم هذه اخلطوات املهمة تنسيق    . قطريةيف قراراته املوضوعية وال   

ولزيادة فعالية تلك اخلطوات، ينبغي أن تـشتمل علـى          . أمام املفوضية كي تضطلع بأعماهلا    
  .االعتبارات املتعلقة حبماية املدنيني، وهي مبثابة حتّد ضخم يواجه اجملتمع الدويل

زيد من السرعة لألزمات الناشئة يف الدول، بصرف        وسعت املفوضية إىل التصدي بامل      -٨٩
النظر عن التحديات، مثل الظروف األمنية، ورغبة السلطات املعنية باألمر، وما إذا كان موقع        

واملـوارد املاليـة    اً،  من مواقع حقوق اإلنسان أو مكلف بوالية من واليات اجمللس حاضـر           
  .الكافية
 بعثة إىل تونس ومصر، على الترتيب، لبحث        مارس، أوفدتُ /فرباير وآذار /ويف شباط   -٩٠

يف جمال حقوق اإلنسان مع النظراء على الصعيدين الـوطين والـدويل،            املطروحة  التحديات  
يوليه، أوفدت املفوضية /يونيه ومتوز /ويف حزيران . إضافة إىل سبل التعاون أثناء الفترة االنتقالية      

ديـسمرب،  /نوفمرب وكـانون األول   / الثاين بعثة إىل اليمن لتقييم حقوق اإلنسان؛ ويف تشرين       
إىل السودان وجنوب اً أغسطس، أوفدُت فريق/ويف آب. هلااً تابعاً فريقاً أوفَدت إىل اليمن أيض

أبريل، واستكشاف إمكانـات  /السودان لتقييم وقائع ومالبسات ما حدث يف أبيي يف نيسان    
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قـوة األمـم    "ذي أنشأ   ال) ٢٠١١(١٩٩٠لقرار جملس األمن    اً  رصد حقوق اإلنسان، وفق   
  .لكن، لألسف، مل يتسّن بعد الذهاب إىل أبيي". املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

ومن املهم يف هذا الصدد الوصول إىل مناطق الرتاعات اليت طال أمـدها؛ وتـدعو                 -٩١
وتتمثل والية املفوضة السامية يف تعزيـز       . الضرورة إىل إيالء تلك املناطق املزيد من االهتمام       

راضي اليت تسيطر عليهـا     حقوق اإلنسان للجميع يف كل مكان ومحايتها، مبا يف ذلك يف األ           
  .سلطات األمر الواقع

أساسيني، ألن املعلومات الوقائعية واملوضوعية حامسـة        أمرين   ويعد الرصد واإلبالغ    -٩٢
ـ . يف احلوار، والدعوة، واحلماية، واملساعدة املناسبة    عثـة  بية وففي أفغانستان، تصدر املفوض

عن محايـة املـدنيني يف الـرتاع    اً  تقريرين سنوي  األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان     
املسلح، ومها يوثقان اخلسائر يف صفوف املدنيني يف سياق الرتاع، ويقـدمان توصـيات إىل               

تقارير وترى املفوضية أن رفع ال    . القوات املوالية للحكومة والقوات املعارضة هلا على السواء       
اخلسائر يف صفوف املدنيني يسهم يف ترسيخ املساءلة واحترام القـانون اإلنـساين             هذا عن   
فعلى سبيل املثال، اخنفضت نسبة اخلسائر يف صفوف املدنيني اليت أحدثتها القـوات             . الدويل

 إىل حتّسن إجراءات األمان اليت اعتمدهتا نتيجة التوصيات املقدمـة يف          اً  املوالية للحكومة نظر  
  . جهود يف جمال الدعوةذلك من  التقرير وما أعقب

إىل تعزيز مكانة حقوق اإلنسان يف جدول أعمال األمم املتحـدة يف جمـايل              اً  وسعي  -٩٣
السلم واألمن، كانت املفوضية مسؤولة عن وضع سياسة بشأن حقوق اإلنسان يف عمليات             

 إقرارها كل مـن املفوضـية،    األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية؛ وقد شارك يف        
وتورد هـذه   . وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة الدعم امليداين         

الوثيقة البارزة السياسة الراهنة، والترتيبات املؤسسية، واملمارسات السليمة يف إدماج حقوق           
من التوجيهـات العمليـة     اإلنسان يف عمليات السالم يف وثيقة واحدة ملزمة، وتقدم املزيد           

وستسهم يف إعداد واليات حقوق اإلنسان بفاعلية واملزيد من النـهوج املتـسقة             . لتنفيذها
  .ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم

وتواصلت جهود املفوضية لالرتقاء مبستوى تنفيذ واليات جملس األمـن حلمايـة              -٩٤
نـوفمرب  /مايو وتشرين الثـاين   /طبُت اجمللس يف أيار   وقد خا . ٢٠١١املدنيني على مدى عام     

فركزت على أمهية أن يشدد هلجته يف والياته عندما يتعلق األمر حبماية حقوق اإلنسان، وأن               
مع إدارة عمليـات حفـظ      اً  وثيقاً  وتعاون مكتيب تعاون  . يستمر يف االهتمام بقضايا املساءلة    

طة تدريبية لفائدة موظفي حفظ السالم بشأن       السالم يف عدد من املبادرات، منها جمموعة أنش       
محاية املدنيني، واستعراض لكيفية إدراج محاية املدنيني يف عمليات التخطيط، وتقييم للموارد            

  .فعاالاً واملهارات الالزمة لتنفيذ الواليات املتعلقة حبماية املدنيني تنفيذ
      الواجبـة يف جمـال حقـوق       يف سياسة بذل العناية   اً  أيضاً  رائداً  ى مكتيب دور  وأّد  -٩٥

وأقر األمني العام هذه السياسة     . اإلنسان بشأن دعم األمم املتحدة لقوات األمن غري التابعة هلا         
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يوليه، يف إطار مسعى مشترك بني الوكاالت شاركت املفوضية يف إدارته مبعية إدارة             /يف متوز 
الدعم املقدم إىل قوات     بقيام   وتؤكّد تلك السياسة على التزام املنظمة     . عمليات حفظ السالم  

كمـا  األمن غري التابعة لألمم املتحدة على احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،             
  .ُتقدم توجيهات عملية يف هذا املضمار

األسباب بحث يف   هنج شامل ي  اتباع  وللحد من اجلرمية والعنف، دعت املفوضية إىل          -٩٦
اقتصادية  - ت أن توقي اجلرمية، بوسائل منها تدابري اجتماعية       اجلذرية للعنف واجلرمية، وأكد   

لزياد موارد الرزق، واالهتمام بالضحايا واجملموعات املعرضة للخطر، هلمـا مـا للـتحكم              
ويقتضي اتباع هنج يقوم على احلقوق يف التعاطي مع األمن العام إيـالء             . والعقوبة من أمهية  

وقد عاجلـت   .  الدول بضمان تلك احلقوق ومحايتها     اهتمام بالغ حلقوق الضحايا والتزامات    
العديد من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هذه القضية، وقـدمت توجيهـات              

األحـداث، واالهتمـام    قـضاء   واضحة بشأن جماالت بعينها، منها اإلجراءات الوقائية، و       
درات، والسيطرة على   ، وسياسات مكافحة املخ   )السيما ضحايا العنف اجلنساين   (بالضحايا  

  .األسلحة النارية والذخائر، وتوظيف شركات األمن اخلاصة، ودور اجليش يف إنفاذ القانون
ويف أمريكا الوسطى واجلنوبية، أسدت املفوضية املشورة إىل الدول بشأن التشريعات             -٩٧

قاب، والتقيـد   املقترحة املتعلقة باجلرائم وبناء قدراهتا على التعامل مع تفشي اإلفالت من الع           
بالتزاماهتا الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ ودعت إىل ضرورة اقـتالع جـذور العنـف               

وعلى مدى السنتني املاضيتني، أقامت املفوضية شراكة مع جلنة البلدان األمريكيـة            . واجلرمية
حلقوق اإلنسان واليونيسيف إلصدار تقرير رائد عن األمن حيلل القضية من منظور حقـوق              

سان، ويقدم توصيات إىل الدول عن كيفية حتسني مؤسساهتا وقوانينها وسياساهتا وبراجمها      اإلن
وقد أذكى هـذا املنـشور      . وممارساهتا يف ميدان الوقاية من اجلرمية والعنف والتحكم فيهما        

ُتعلي مـن   هنج خمتلف أمشل إزاء اجلرمية والعنف، وتقدمي حجج مضادة           اتباع   الوعي بضرورة 
وصدر تقرير ثان مشترك عاجل قضايا عدالـة        . نسان إزاء السياسات املتشددة   حقوق اإل شأن  

  .٢٠١١سبتمرب /األحداث يف أيلول

  األنشطة اإلنسانية  -٢  
أكدت املفوضية دورها باعتبارها الفاعل الرئيس يف جمال حقوق اإلنسان والعمـل              -٩٨

ان يف التخطيط حلاالت    اإلنساين، وتعميم اعتبارات حقوق اإلنسان والدعوة إىل حقوق اإلنس        
على حنو أكرب يف    واخنرطت املفوضية   . الطوارئ اإلنسانية والتأهب والتصدي هلا والتعايف منها      

ختطيط األنشطة اإلنسانية وعمليات التمويل باملسامهة يف التحليالت املتعلقة حبقوق اإلنسان،           
احلقوق يف عـدد مـن      وتعميم الشواغل واالعتبارات املرتبطة حبقوق اإلنسان، وإدراج هذه         

 ،أوغنـدا األراضي الفلسطينية احملتلـة، و    النداءات املوحدة أو العاجلة، مبا فيها تلك املتصلة ب        
  . وهاييت، ونيبال، وقريغيزستان، ومجهورية أفريقيا الوسطى،وتشاد
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مع شركاء يشتغلون بالعمـل اإلنـساين يف قـضايا          اً  وثيقاً  وتتعاون املفوضية تعاون    -٩٩
اسـتمرت يف املـشاركة يف اللجنـة    كما . ع التوجيهات العملية والتدريبالسياسات ووض 

الدائمة املشتركة بني الوكاالت واألفرقة العاملة الفرعية أو أفرقة العمل، يف جمـاالت منـها               
القيادة والتنسيق؛ وسامهت يف إدراج حقوق اإلنسان يف مواد توجيهية وأنشطة تعليمية لفائدة           

ة وغريهم من الشركاء بشأن التأهب حلاالت الطوارئ والتـصدي          منسقي األنشطة اإلنساني  
واملفوضية عضو رئيس يف الفريق العامل جملموعة احلماية العاملية وأفرقة العمل التابعة له يف              . هلا

  .جماالت منها الكوارث الطبيعية والتعليم
ة احملتلـة  ، قادت املفوضية جمموعات للحماية يف األراضي الفلسطيني    ٢٠١١ويف عام     -١٠٠
اً رئيساً  داعماً  ليشيت وقريغيزستان وهاييت ونيبال ومنطقة احمليط اهلادئ، وأدت دور         - وتيمور

واخنرطت املفوضية يف مساع مبتكرة مـشتركة، ووضـعت         . يف بلدان أخرى، مثل العراق    
  .أدوات إلدماج حقوق اإلنسان يف قطاعات أخرى من ختطيط العمل اإلنساين

وى خربة موظفي املفوضية ومهاراهتم للعمل يف حـاالت األزمـات           ولالرتقاء مبست   -١٠١
اإلنسانية، أعدت املفوضية دورة تدريبية أساسية عن حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين، وهي            

يف جهود التأهب حلـاالت الطـوارئ       اً  حقيقي  املفوضية فاعالً حىت تكون   و. تنظم كل سنة  
يو، استراتيجية على نطاق املكتب وخطة عمل من        ما/اإلنسانية والتصدي هلا، أقررُت، يف أيار     

وترتب على استمرار التعاون على . أربع سنوات تتعلق باخنراط املفوضية يف األنشطة اإلنسانية       
نظم اإلنذار املبكر مع شركاء العمل اإلنساين تعميم حقوق اإلنسان وأخذها يف االعتبـار يف      

  .٢٠١١مجيع األزمات الناشئة يف عام 

  االستنتاجات  -ثالثاً  
كانت املفوضية ملتزمة بالتصدي للحاالت اليت تتعرض فيها حقوق اإلنسان          لئن    -١٠٢
شد املخاطر، فإن الدعم السياسي القوي واملوارد الكافية شرطان ال بد منهما كي يكون أل

  .لعملها مغزى
      جملس حقـوق اإلنـسان،    قبل  وأرحب بتكاثر املبادرات األقاليمية املتخذة من         -١٠٣

يشري إىل تصميم اجمللس على معاجلة قضايا حقوق اإلنسان         ا  مممبا فيها استحداث واليات،     
  .بيد أن لذلك تبعات كبرية من حيث املوارد. املتعددة والتغلب على حتدياهتا

بارتياح شـديد   اً  وفيما يتعلق جبهود تعزيز منظومة هيئات املعاهدات، أحيط علم          -١٠٤
عن طريق املشاورات التسع اليت عقـدت منـذ         رية اليت أبديت    ملقترحات املتنوعة الكث  با
منها الدول األطراف يف معاهـدات حقـوق         بني خمتِلف اجلهات الفاعلة و     ٢٠٠٩ عام

اإلنسان الدولية، وخرباء هيئات املعاهدات، وكيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة،  
. األكادمييـة ن بينها األوسـاط     موومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واجملتمع املدين،       
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ويقّدم ما يصدر عن هيئات املعاهدات مشورة قيمة للدول األعضاء ويوفر أدوات دعوة             
للمؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية، ويسهم يف إدخال حتسينات على عمليـة            
إدماج اعتبارات حقوق اإلنسان يف عمل وكاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا املعنيـة               

قيام ات للتأكد من    َنبِضوع، وإمداد آليات االستعراض الدوري الشامل مبا يلزم من لَ         باملو
وتكتسي املساعي اجلارية لترسيخ منظومة     . استعراض األقران على أسس تقنية موضوعية     

هيئات املعاهدات أمهية حامسة، لكنها لن حتل حمل احلاجة املاسة إىل املوارد البشرية واملالية              
  .سري املنظومة واكتساهبا املصداقيةالالزمة حلسن 

اجملتمع املدين الوعد الذي يتضمنه اإلعالن العاملي حلقوق        أحلّ  ،  ٢٠١١ويف عام     -١٠٥
ويدعو العدد الكبري من األزمات العامليـة   . الصدارة، من تونس إىل نيويورك    ّحمل  اإلنسان  

 اإلنسان علـى    اليت تواجه احلكومات واملؤسسات الدولية إىل حوكمة تقوم على حقوق         
اجلماعيـة  مهّمتنـا   وستكون تلبية هذه الدعوات بفاعليـة       . الصعيدين الوطين والدويل  

  .بعده  وما٢٠١٢ لعام

        


