
 ∗ تقدمي

 شهدت السنوات األخرية زيادة كبرية يف عدد حاالت تواجد األمم املتحدة يف امليدان سواء كان ذلك
 ألغراض التعمري بعد النـزاع أو للقيام بوظائف وقائية أو لبناء الثقة مع زيادة مناظرة يف عدد موظفي األمم

 . املتحدة املستخدمني يف امليدان

 دانية لألمم املتحدة اليت قامت يف السنوات األخرية سواء بتنسيق من مفوضية وقد تزايد عدد العمليات املي
 األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو برعاية جهات أخرى تابعة لألمم املتحدة، وضمت هذه العمليات والية

 يف أنغوال وبوروندي ورواندا والسلفادور وسرياليون وغواتيماال وكمبوديا وكولومبيا ( حلقوق اإلنسان
 وهذا التكثيف للعمل امليداين هو واحد من أهم التطورات يف جمال ). وهاييت ويوغوسالفيا السابقة وغريها

 ويف حني أن والية هذه العمليات . محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف العقد األخري من القرن العشرين
 . اإلنسان يف بلد العملية امليدانية قد تباينت فقد كانت كلها مكلفة مبهمة كربى هي رصد حالة حقوق

 أصبحت مهنة متخصصة تتطلب استعداداً – سواء كانت للرصد أو للتعزيز – وأعمال حقوق اإلنسان
 وجيري استخدام . كافياً ومهارات تقنية حمددة ومعرفة كبرية باملوضوع لكي ميكن أداء هذا العمل بكفاءة

 يل نتيجة االعتراف بأن العناصر املتعلقة حبقوق موظفي حقوق اإلنسان يف امليدان بأعداد مل يسبق هلا مث
 . اإلنسان تقدم مسامهة بناءة يف أنشطة العمليات امليدانية

 وقد سعت مفوضية حقوق اإلنسان يف هذا السياق للبحث عن وسائل للمسامهة يف إضفاء التعزيز والصبغة
 العمليات البشرية وهو جمال أعلِّق املهنية على إجراءات األمم املتحدة لدفع حقوق اإلنسان قدماً من خالل

 وقد كانت صياغة منهجية إلجراء الرصد الفعال حلقوق . عليه بصفيت املفوض السامي أعلى درجات األولوية
 وجييء هذا الدليل تتوجياً جلهود املفوضية يف . اإلنسان نقطة مركزية يف أعمال املفوضية طوال عدة سنوات

 ونأمل أن جيد املوظفون املسؤولون عن رصد . ل رصد حقوق اإلنسان جتميع خربة األمم املتحدة يف جما
 حقوق اإلنسان يف هذا الدليل مسامهة مفيدة ألعماهلم وخاصة من يعمل منهم يف العمليات امليدانية اليت
 أقامتها األمم املتحدة أو املنظمات اإلقليمية، وكذلك العاملون من احلكومات ومؤسسات حقوق اإلنسان

 . املنظمات غري احلكومية الوطنية و

 والدليل يقدم أيضاً كأداة لتشجيع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كل أحناء العامل وذلك يف إطار برنامج
 ). 2004 - 1995 ( أوسع تقوم به املفوضية يف سياق عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 ماري روبنسون
املفوض السامي حلقوق اإلنسان

 تيسريا للعبارات يف اللغة العربية تستخدم يف هذا النص كله يف مجيع املواضع صيغة املذكر وحدها على أن : ترجم امل ملحوظة من ∗
. تفهم اإلشارة على أا تعين دائما اإلناث والذكور بال متييز وحسب مقتضى احلال





 متهيـد
 من خالل زيادة املشاركة يف األعمال امليدانية يف السنوات األخرية اكتسبت وكاالت األمم املتحدة وبراجمها
 وكذلك األمانة العامة لألمم املتحدة جمتمعة قدراً كبرياً من اخلربة يف اجلوانب التنظيمية واملنهجية للعمليات

 ومتكررة للعمليات امليدانية لألمم املتحدة وإن مل تكن وكان رصد حقوق اإلنسان وظيفة كربى . امليدانية
 وهذا الدليل جزء من جهود مفوضية حقوق اإلنسان لتوحيد وتسجيل اخلربة اجلماعية . الوظيفة الوحيدة هلا

 مع إيالء اهتمام خاص لرصد حقوق اإلنسان، وقد وضع بطريقة متكّن من إدماجه بطريقة – لألمم املتحدة
 . ألمم املتحدة يف املستقبل مفيدة يف جهود ا

 وقد ظلت مفوضية حقوق اإلنسان تشترك منذ مدة طويلة يف صياغة منهجية تكفل فعالية إجراء رصد
 وكانت هذه اجلهود اعترافاً بأمهية وظيفة رصد حقوق اإلنسان كما أا كانت أداة . حقوق اإلنسان

 ومات واملسامهة يف صياغة القدرات الوطنية لتحسني محاية حقوق اإلنسان إىل جانب تنشيط احلوار مع احلك
 . يف هذا الصدد

 وقد عملت املفوضية بالتحديد يف عدة مبادرات تدريبية للعاملني امليدانيني لألمم املتحدة يف وظائف رصد
 يف البوسنة واهلرسك ويف رواندا ويف كرواتيا وكذلك يف العديد من املبادرات التدريبية – حقوق اإلنسان

 كما قامت املفوضية بصياغة مواد منهجية ليستعملها راصدو حقوق . لى نشر عناصر األمم املتحدة السابقة ع
 اإلنسان وهؤالء يضمون املوظفني املعينني يف عمليات األمم املتحدة دون االقتصار عليهم، وهذه املواد هي

 . اليت أدرجت اآلن يف هذا الدليل

 وليس مثة شك يف أن كل عملية . يف هذه اجلهود املستمرة ويقصد من هذا الدليل أن يكون مسامهة إضافية
 ميدانية هلا مساا اخلاصة، ويرجع ذلك إىل خصوصية بلد العمليات كالوالية والسياق السياسي وعوامل
 أخرى، وجيب أن تؤخذ هذه السمات بدقة يف االعتبار عند معاجلة كل املسائل السياسية والتنظيمية املتصلة

 هلذه العمليات، مع املنهجية ذلك فسيكون هذا الدليل مفيداً يف توفري إطار عام للجوانب ورغم . بالعملية
 . إيالء اعتبار خاص إىل رصد حقوق اإلنسان

 وهو يستند أساساً . ويسعى الدليل إىل إدماج وتوحيد اخلربة املتوفرة حالياً يف موضوع رصد حقوق اإلنسان
 دة يف السنوات األخرية من خالل أعمال خمتلف العمليات امليدانية إىل اخلربة اليت تكونت لدى األمم املتح

 حلقوق اإلنسان مبا فيها على سبيل املثال اإلرشاد امليداين لعملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا يف
 وهي البعثة املشتركة بني األمم – 1993 يف هاييت ودليل هاييت الذي وضعته البعثة املدنية يف 1996

 1994 الذي أصدرته بعثة األمم املتحدة يف غواتيماال يف ودليل التحقق حدة ومنظمة الدول األمريكية، املت
 والدليل املنهجي ألعمال شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور الذي وضعته

 . 1992 يف البعثة

 املفوضية يف سياق تقدمي التدريب على موضوع رصد ويشمل الدليل أيضاً اخلربة واملواد اليت جتمعت لدى
 ويشملون موظفي عملية األمم املتحدة ( حقوق اإلنسان ملوظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني الدوليني

 وبعثة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي وقوة األمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة يف ") أنكرو (" يف كرواتيا
وبرامج التدريب 1996 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف البوسنة واهلرسك يف وموظفي 1995



 ) يف كلية األركان التابعة لألمم املتحدة 1996 للعاملني يف حفظ السالم اليت نظمتها املفوضية منذ عام
 حلقوق وكذلك اخلربة املتجمعة لدى خمتلف املكاتب امليدانية اليت أنشئت حتت مسؤولية املفوض السامي

 اإلنسان وعهد إليها بوالية الرصد مبا يف ذلك يف بوروندي والبوسنة واهلرسك ومجهورية الكونغو الدميقراطية
 وباإلضافة إىل ذلك يستفيد الدليل من خربة . وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا ومجهورية يوغوسالفيا املتحدة

 إلنسانية يف رصد حقوق اإلنسان ويف األعمال الكثري من املنظمات غري احلكومية واألفراد واملنظمات ا
 . امليدانية

 ويستكمل هذا الدليل دليل إرشاد املدرب والذي يقصد به مساعدة القائمني بالتدريب يف إعداد موظفي حقوق
 . اإلنسان ألداء وظائف رصد حقوق اإلنسان بفعالية واحتراف ولتطبيق املنهجية الواردة يف الدليل على املهام احملددة

 وتود مفوضية حقوق اإلنسان أن تعرب عن شكرها للربوفيسور دافيد وايسربوت الذي اضطلع باملسؤولية الرئيسية
 عن صياغة املسودتني األوىل والثانية هلذا الدليل وكذلك لكل من جنيفر بريستولت وبن ماجيكودومني ومؤسسة

 ذلك ألفراد كثريين آخرين لتقدميهم تعليقات ماكنايت ملساعدا الربوفيسور وايسربوت يف إعداد املخطوط وك
 واقتراحات ومعلومات مفيدة ويشملون باتريك بول وكلري بيلمان وأنييس كاالمار وأندرو كالام وساندرا كوليفيه
 وباسكال دودين وجان فرانسوا دورييه وجون إيربسول وجني فرانسوا غارو وشينوبو غاريغس وكارولني هنت

 ليكي وإيني ليفني ولني ماكميالن وجون ماكونيل وهرينان رييس وباتريشيا شافري وجاك وديتريش كابلر وسكوت
 سترون وميشيل فويت ومارغريت فيغرز وكريستني يونغ وموظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ولكثريين

 ناردو فرانكو وكريستني هوغدال وباإلضافة إىل ذلك قام أداما ديينغ ولي . آخرين يشار إىل كتابام يف قائمة املراجع
 أونيل وعدة رؤساء للعمليات امليدانية لألمم املتحدة يف جمال حقوق . وإيان مارتني ودينيس ماكنمارا وويليام ج

 . اإلنسان وغريهم باستعراض دليل التدريب وقدموا إرشادات مفيدة للغاية

 قوق اإلنسان واليت ينبغي احترامها يف العمليات ويتضح يف هذا الدليل الكثري من املبادئ املعترف ا يف رصد ح
 امليدانية لألمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان ولذلك فإن الدليل يهدف إىل أن يكون مسامهة يف زيادة فعالية

 ورغم أن الدليل موجه أساساً لراصدي حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة فإن األمل . األعمال امليدانية حلقوق اإلنسان
 عقود على فائدته بنفس القدر لراصدي حقوق اإلنسان من املنظمات األخرى سواء كانت منظمات دولية حكومية م

 . أو منظمات غري حكومية

 ومع تطور اخلربة يف هذا امليدان اجلديد نسبياً يف العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان فإن االقتراحات واألفكار العديدة
 دون شك إىل حتسني كما ستحتاج إىل مراجعة أشكال تطبيقها حسب اختالف الواردة يف الدليل ستحتاج

 وهلذا السبب يتاح الدليل أيضاً يف شكل إلكتروين حىت ميكن تعديله وتطبيقه وتقسيمه إىل وحدات تدريبية . احلاالت
 أن يشري ويرجى من كل من يطلع على الدليل أو يستعمله . بسهولة أكرب حسب االقتضاء يف كل عملية بذاا

. بالطرق اليت ميكن ا حتسينه


