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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٦ و٣البندان 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتـصادية         

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب
  االستعراض الدوري الشامل

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق               
  ١٦/٢٢ من قرار جملس حقوق اإلنسان ١٠اإلنسان، وفقاً للفقرة 

  موجز    
هذه الوثيقة عبارة عن جتميع لردود الدول وأصحاب املصلحة على استبيان بشأن              

وال تتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو . عات اخلاص باملساعدة املالية والتقنيةصندوق الترب
  .اقتراحات ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  مقدمة  -أوالً   

 ٢٨ الــذي اعتمــده يف ٦/١٧طلــب جملــس حقــوق اإلنــسان يف قــراره   -١
إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس        " وعنوانه   ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول

األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُتدعى صندوق التربعات اخلـاص           "إىل  " حقوق اإلنسان 
باملساعدة املالية والتقنية على أن جتري إدارهتا بصفة مشتركة مـع الـصندوق االسـتئماين               

لكي يوفر، جنباً إىل جنب مع آليـات        [...]  اخلاص باالستعراض الدوري الشامل      للتربعات
التمويل املتعدد األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنيـة ملـساعدة البلـدان يف تنفيـذ               

  ".التوصيات املنبثقة من االستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته

ة املالية والتقنية وبـدأت     نشئ صندوق التربعات اخلاص باملساعد    ومنذ ذلك احلني أُ     -٢
، بلغ عدد الدول الـيت      ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٣وحىت  . تقدمي اشتراكاهتا إليه  الدول  

االشـتراكات   هذهيرد بيان و. قدمت اشتراكاهتا أو تعهدت بتقدميها إىل الصندوق سبع دول  
  . يف املرفق هبذه الوثيقة

   /آذار ٢٥ الـذي اعتمـده يف       ١٦/٢٢لس حقوق اإلنسان، يف قـراره       وطلب جم   -٣
، من مفوضية األمم    "تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان      "، وعنوانه   ٢٠١١مارس  

أن تلتمس آراء الدول واجلهات املعنية باألمر بشأن مسامهة         "املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
ملالية والتقنية، وال سيما من حيث استدامته وإمكانيـة         صندوق التربعات اخلاص باملساعدة ا    

 االستعراض الـدوري الـشامل      يف إطار الوصول إليه، يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها الدول         
هلذه اآلراء  ن املفوضية تزويد اجمللس بتجميع      اخلاص هبا واليت تقتضي دعماً مالياً، كما طلب م        

  ".يف دورته التاسعة عشرة

لطلب املشار إليه أعاله، أعدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           وعمالً با   -٤
 ،٢٠١١ أكتـوبر /تشرين األول  ٥استبياناً أتاحته من خالل دراسة استقصائية عرب اإلنترنت يف          

 للمشاركة  )١(ووجهت دعوة إىل الدول وأصحاب املصلحة املعنيني      .  هبذه الوثيقة  ويرد ملحقاً 
 ١٠وشاركت  . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤ستقصائية، اليت انتهت يف     يف هذه الدراسة اال   

موجز جتميع و أدناه  يرد   و .)٢(صلحة يف الدراسة االستقصائية   طرفاً من أصحاب امل    ١١دول و 
  .للردود على االستبيان

__________ 

ق اإلنسان واملدافعني عن    مات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقو     املنظ"يشمل تعبري أصحاب املصلحة      )١(
" حقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميية ومعاهد البحوث واملنظمات اإلقليمية وكذلك ممثلي اجملتمع املـدين           

معلومات ومبادئ توجيهية للرسائل املكتوبة املقدمة مـن أصـحاب          : االستعراض الدوري الشامل  "انظر  (
 .)http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf؛ "املصلحة املعنيني

 . من أصحاب املصلحة غري كاملة٧االستبيانات املتعلقة باجلزائر وتونس و )٢(
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  جتميع ردود الدول وأصحاب املصلحة   -ثانياً   

اص باملساعدة املالية والتقنيـة أن      عن الطريقة اليت ميكن لصندوق التربعات اخل        -ألف   
   يف تنفيذ التوصيات املقبولة للمسامهةيتبعها 

الية والتقنية لتنفيذ التوصيات يعوق وضـع       ذكرت كولومبيا أن عدم توفر املوارد امل        -٥
وبإمكان الـصندوق   .  وحتديد األهداف ومؤشرات التقدم والتخطيط هلا      استراتيجيات اإلجناز 
دول يف هذه املساعي، وهو دعم مطلوب لعمليـة املتابعـة املـستمرة             أن يقدم الدعم إىل ال    

لدعم نشر  أيضاً  وميكن أن يكون الصندوق مفيداً      . واملنظمة للتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات     
دعم الدول يف تصميم وإنشاء وتنفيذ      لالتوصيات وبث الوعي على مجيع املستويات، وكذلك        

  .)٣(وصيات والتعهد بتقدمي التربعاتنظم متخصصة للمعلومات ملتابعة الت

 الصندوق يف إنشاء وتعزيز آليـات       وأشارت الدامنرك إىل أنه ينبغي أن يتمثل هدف         -٦
وذكرت أيـضاً  . خرائط الطريق ملتابعة التوصيات وتنفيذ التوصيات الرئيسية وضع  لتنسيق، و ا
ري الشامل على أن    إىل آلية االستعراض الدو   حثيث  دعم  ن من اهلام جلميع األطراف تقدمي       أ

  .يتضمن هذا الدعم تقدمي مسامهات مالية إىل الصندوق

سـتعراض  اال  عمليات وذكرت غيانا أن متابعة االلتزامات اليت تتعهد هبا الدول أثناء           -٧
ويتمثل أهم  . ض الدوري الشامل  كل منها هو أمر جوهري وأساسي لعملية االستعرا       اخلاصة ب 

، لتحقيق ذلك و.  النظم الدولية حلقوق اإلنسان إىل أفعال       يف ضمان ترمجة قواعد ومعايري     حتٍد
تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان على اإلرادة الـسياسية           ال ميكن أن يعتمد     

ندرة  يف املوعد احملدد، بسبب ذتنفال أهنا ففي حاالت عديدة، ال تنفذ االلتزامات أو       . وحدها
 وأاألوضاع السياسية املعقـدة،      وأضعف االتصاالت والنشر،     وأاآلليات الالزمة أو انعدامها،     

املطالـب    النامجة عنلقدرات واملوارد على املستوى املؤسسي، أو الصعوبات يف التنفيذ    قصور  
مل  الصندوق عنصراً هامـاً   ميثل  ويف هذا الصدد،    .  أصالً املتنافسة والفورية على املوارد احملدودة    

  .بلدان الناميةبالنسبة للسيما  نفيذ الدول اللتزاماهتا، وال فيما يتعلق بتاًموجوديكن 

 وذكرت غيانا أيضاً أنه ينبغي ألي نظام يتم وضعه لتنفيذ أنشطة الصندوق أن يكـون                -٨
فعاالً وواقعياً ومرتبطاً ارتباطاً مباشراً بتقدمي التعاون املايل والتقين أو اخلدمات االستشارية يف             

وينبغي للصندوق أن يساعد الـدول      . النحو الذي تطلبه الدول   جمال حقوق اإلنسان، على     
بعض القيود اليت تواجهها    جتاوز  نها من   يتمكل الالزمةعلى الوصول إىل املوارد التقنية واملالية       

وينبغي للصندوق أن يركز بصفة خاصة علـى أقـل البلـدان منـواً،              . فيما يتعلق بقدراهتا  

__________ 

تـشرين   ١٦ قدمت كولومبيا ردودها على الدراسة االستقـصائية يف مـذكرة مكتوبـة مؤرخـة يف               )٣(
 .٢٠١١نوفمرب /الثاين
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والبلدان اليت حدث فيها تقهقر يف جمال حقوق اإلنسان          والدميقراطيات الناشئة أو املستعادة،   
. وكذلك البلدان الصغرية والضعيفة، اليت تواجه حتديات خاصة يف إعمال حقوق اإلنـسان            

وفضالً عن ذلك، بإمكان الصندوق أن يقدم املساعدة لتمكني الدول من وضـع خـرائط               
. يذ اليت ميكـن التعويـل عليهـا       الطريق وإنشاء آليات عملية لضمان عمليات املتابعة والتنف       

برامج التعاون التقين أن تيسر من تبادل أفضل املمارسات بني الدول وأن تسمح             باستطاعة  و
منيـة  ضمن أطر ز  الحتياجات كل بلد    وجهة  املوبكل بلد   ببلوغ مزيد من األهداف اخلاصة      

بناء القدرات رة نفسه مراعاة ضرو، ويف الوقت للدولةإلمنائية معقولة، حبسب مستوى القيود ا 
  .على املستوى الوطين

ـ يف املسامهة واالخنـراط   وأضافت غيانا أن بإمكان الصندوق        -٩ املـشتركة  دورات ال
. ، مبا يف ذلك إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة           لألمم املتحدة القطرية  للربامج  

 اليت تتعهد هبا الـدول      تزاماتولذلك، ميكن للصندوق أن يسهم مسامهة إجيابية يف تنفيذ االل         
  .سيما البلدان النامية الصغرية وال

 أن تركـز    ، ابتداًء من الـدورة الثانيـة ومـا بعـدها          ،وذكرت اليابان أنه ينبغي     -١٠
التوصـيات املقبولـة،    اتباع  وبغية دعم   . االستعراضات على أمور منها تنفيذ النتائج السابقة      

لذي يفيد بأنه ابتداًء من الدورة الثانية من عمليـة      تكرر اليابان اقتراحها الذي قدمته سابقاً وا      
إذا توصياهتا والتباع على كل دولة أن تبذل أقصى جهودها  )أ: (االستعراض الدوري الشامل

ع الوكاالت املختـصة    أو الدراية، تشجَّ  /املوارد و نقص  هذه اجلهود عقبات بسبب     اعترضت  
إلنسان، علـى تقـدمي     حدة السامية حلقوق ا   يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مفوضية األمم املت        

صنف التوصيات اليت ميكن    ضمن  التوصيات املقبولة   جتمِّع  على كل دولة أن      )ب(املساعدة؛  
وتلك اليت تكون املساعدة الدولية لتنفيـذها مطلوبـة         ) اجملموعة األوىل (أن تنفذها وحدها    

وفيما يتعلق باجملموعة الثانية    . وزيعهاوأن تقدم هذه املعلومات إىل األمانة لت      ) اجملموعة الثانية (
من التوصيات، يتعني على الدول أن تناشد اجلهات املاحنة الثنائية والوكـاالت املختـصة يف            
األمم املتحدة، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، للحصول علـى              

ة الثانية أن تفكر بصورة جادة يف       وينبغي للدول اليت تقدم توصيات تقع يف اجملموع       . املساعدة
على كل دولة أن تقدم إىل األمانة، يف موعد ال يتجاوز سنتني             )ج(تقدمي املساعدة لتنفيذها؛    

، تقريـراً مـوجزاً      اخلاصة هبا   املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل     النتائجبعد اعتماد   
نبغي توزيعه على مجيـع     املقبولة، ي عن حالة تنفيذ التوصيات     ) تقرير منتصف املدة  (للمتابعة  
ينبغي مطالبة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بوضـع قائمـة              )د(الدول؛  

مات املقدمة من الدول يف     باملشاريع اليت تتطلب املزيد من املساعدة الدولية باالستناد إىل املعلو         
 تعزيز الـصندوق لـدعم متابعـة        ينبغي )ه(منتصف املدة؛ و  اليت تقدمها يف    ملتابعة  ا تقارير

  .االستعراض الدوري الشامل
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ذ التوصيات املقبولة من خـالل      يف تنفي املسامهة  وذكرت موريشيوس أن باإلمكان       -١١
 معنية بقضايا حقوق اإلنسان؛     إنشاء نقاط اتصال وطنية تعمل كهيئات معترف هبا رمسياً         )أ(
مية واملنظمـات غـري احلكوميـة       وضع استراتيجيات وشراكات مع املؤسسات التعلي      )ب(

تعزيـز   )ج(ص ووسائط اإلعالم والصحفيني؛     واملنظمات اجملتمعية، والوزارات والقطاع اخلا    
إجراء تقييم ورصـد ميـداين بـشكل دوري؛          )د(ات الوطنية من خالل التدريب؛      القدر

  .وضع شبكات إقليمية أو متعلقة باملوضوع )ه(

. دول يف تنفيذ التوصيات هي فكـرة جيـدة        وذكرت السويد أن فكرة مساعدة ال       -١٢
   وينبغي للصندوق أن يستمر يف تقدمي التقارير بشأن نتائج االستعراض الـدوري الـشامل،              
ويف تبادل املعلومات املتعلقة باخلربات وأفضل املمارسات، وإدماج نتائج االستعراض الدوري           

 مل تقبلها  تثين الصندوق التوصيات اليت   وينبغي أال يس  . الشامل يف الربامج القطرية لألمم املتحدة     
وينبغي . الدول، شريطة أن تكون هذه التوصيات متمشية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان           

 فعالية الصندوق على املـستويني الـداخلي         مدى جمللس حقوق اإلنسان أن يستعرض أيضاً     
  . واخلارجي وقدرته على إدارة العمليات

بغي استخدام الصندوق لبناء القدرات املؤسسية للدول وتوعية        وذكرت أوغندا أنه ين     -١٣
وينبغي . اجملتمع املدين وغريه من أصحاب املصلحة فيما يتعلق بتقدير واحترام حقوق اإلنسان           

  . استخدامه أيضاً لتيسري االجتماعات االستعراضية املنتظمة

وصول الدول  يكون  أن   املواطنني أنه ينبغي     من أجل مشاركة  وذكر التحالف العاملي      -١٤
هتا يف اوضع سياسيف م ، مع قطاع عريض من اجملتمع املدين    ،شاركتها مب اًمشروطإىل الصندوق   

وستمكن هذه املشاركة أيضاً منظمات اجملتمع املدين من رصد وتقييم          . جمال حقوق اإلنسان  
احاً بشكل  أن يكون التمويل من الصندوق متوفراً ومت      أيضاً  وينبغي  . تنفيذ الدول للتوصيات  

  . مباشر إىل منظمات اجملتمع املدين هلذه األغراض

وأشارت منظمة احملامني الدوليني إىل أنه ينبغي استخدام الصندوق لتقدمي املوارد من              -١٥
 أفضل املمارسات ومن أجل تنظيم زيارات املـسؤولني        وتبادلأجل تقدمي املشورة والتدريب     

  .إىل بلدان أخرى

املـدافعون  منظمة  و) مكتب براغ (دة من أجل التفاعل الثقايف      وذكرت منظمة الوح    -١٦
أنه يتعني على الدول أن تضع ومتـول برناجمـاً لـدعم         ) الفرع التشيكي (عن حقوق الطفل    

 الـدوري الـشامل وتنفيـذ       مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف حتسني الوعي باالستعراض       
  .التوصيات

اض الدوري الشامل إىل إنه ينبغـي أن تـستخدم          وأشار املوقع الشبكي لعملية االستعر      -١٧
تنفيذ التوصيات بغية تزويد جملـس حقـوق        مية حلقوق اإلنسان الصندوق لرصد      املفوضية السا 

  . اإلنسان بتقييم موضوعي للتقدم الذي حترزه الدول خالل عمليتها لالستعراض يف الدورة الثانية
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     مكانية الوصول إىل صندوق التربعـات اخلـاص باملـساعدة         عن استدامة وإ    -باء   
  املالية والتقنية

أشارت كولومبيا أن أحد السبل اليت تضمن استدامة الصندوق هي من خالل تعاضد   -١٨
وميكن القيام بذلك من خـالل إبـرام        . مجيع الدول وتعزيز تعاوهنا يف جمال حقوق اإلنسان       

ض التوصيات والتعهد بتقدمي التربعات، مع مراعاة أبـرز         اتفاقات بني الدول لدعم تنفيذ بع     
التوصيات، إىل جانب تعاون خارجي     اتباع  وينبغي أن جيرى حوار بناء عن       . لبلدألولويات ا 

  . مقرون جبهود داخلية لتعزيز التدابري لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

 فكـرة تقـدمي     دراسةلصندوق، ينبغي   وأشارت غيانا إىل أنه بغية ضمان استدامة ا         -١٩
أمـر ضـروري   املتربعني فتوسيع نطاق قاعدة . تربعات خاصة من جهات ماحنة غري تقليدية    

 إىل تعزيز احلوار مع ممثلني مـن بلـدان          وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تسعى      
بصورة ميكن التنبؤ هبا    ح  ينبغي أن تتا  التربعات املقدمة إىل الصندوق     مث إن   . تقليديةماحنة غري   

 ملساعدة املفوضية واملستفيدين لتخطيط وتنفيذ األنشطة املربجمة بـشكل          الوقت املناسب ويف  
  . فعال وناجع

وأضافت غيانا أن املفوضية أصبحت تعتمد إىل حد كبري على التربعات املقدمة إىل               -٢٠
 ينبغي يف األحوال املثالية أن      الصندوق فيما يتعلق باألنشطة األساسية واملكلف بتنفيذها واليت       

وبإمكان املفوضية أن تعيد ختصيص أموال الصندوق إىل جماالت         . تظل ضمن امليزانية العادية   
أخرى يف أي وقت من األوقات وذلك يؤثر تأثرياً سلبياً على استدامة الصندوق كمـصدر               

أموال الصندوق بصفة   د  رَصولذلك، ينبغي أن تُ   . ملساعدة الدول يف تنفيذ التوصيات املقبولة     
  .خاصة ملساعدة الدول يف عملية التنفيذ

سهولة حصول الدول الـيت      غيانا أيضاً أنه يتعني على املفوضية أن تكفل          وذكرت  -٢١
الوقـت  تلبية هـذه الطلبـات يف       أن تكفل   لى األموال من الصندوق، و    تطلب املساعدة ع  

تـستغرق  اليت تقييم االحتياجات ت  ينبغي جتنب اللجوء إىل عمليا  ويف هذا الصدد،  . املناسب
  . وقتاً طويالً وينبغي إيالء األولوية إىل الدول اليت تواجه حتديات كبرية يف تنفيذ التزاماهتا

ريع اليت حتتاج إىل    وذكرت اليابان أنه ينبغي إدارة الصندوق على أساس قائمة املشا           -٢٢
 بإدارة الصندوق، أن تعلن بشكل       وينبغي للمفوضية، بوصفها اجلهة اليت تقوم      .مساعدة دولية 

الصندوق وتوجه بانتظام نداءات دوريـة للحـصول علـى التربعـات     " ضرورة"جيد عن  
وخالل هذه املناسبات، يتعني على املفوضية أيضاً أن تقـدم          . مواردهجتديد  للصندوق، بغية   

  .تفسرياً مناسباً حلالة ختصيص وصرف أموال الصندوق لضمان شفافية أنشطته

: امة الصندوق من خالل مـا يلـي       كرت موريشيوس أن باإلمكان ضمان استد     وذ  -٢٣
التوقيع  )ب(جية مع القطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم وغريها؛        تشكيل شراكات استراتي   )أ(

التـدريب  زامات بالعمل واالضطالع بأنـشطة وتقـدمي         تفاهم مقرونة بالت   على مذكرات 
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أنشطة الرعايـا؛    )ج(ائدات أو التزامات مماثلة؛     لعشمل تدابري لزيادة ا   واليت قد ت  ،  املستفيض
تعزيز مشاركة املنظمات غري احلكومية والوصول إىل التواصل الشبكي، رهنـاً مبوافقـة              )د(

  . التمويللتدابري وضع أطر  )ه(؛ )٤(جهات التنسيق احمللية

امل وذكرت السويد أن إمكانية مساعدة الدول ملتابعة نتائج االستعراض الدوري الش         -٢٤
 عند طلب ،واقترحت أن تقدم الدول  . ستكون أكرب إذا كان للمفوضية وجود يف تلك الدول        

املساعدة من الصندوق، خطة عمل أولية عن كيفية تنفيذ التوصيات على أن تشمل اإلطـار               
  .الزمين للتنفيذ

ص األموال من الصندوق وفقاً الحتياجات      ختصوذكرت تيمور ليشيت أنه ينبغي أن         -٢٥
وينبغـي أال   . االستناد إىل طلبات حمددة للحصول على الدعم لربامج حمددة        بة املعنية و  الدول

املسامهة فيه، وال ينبغي أن تقرر هذه الدول        الصندوق على الدول    أموال  يقتصر الوصول إىل    
للصندوق " امليسر"وينبغي للمفوضية أن تؤدي دور      . وحدها جمال استخدام أموال الصندوق    

عن أية حماولة لتحديد اجملاالت اليت يتعني على الـدول املطالبـة أن             متتنع  أن  ولكن ينبغي هلا    
  .ختصص هلا األموال على سبيل األولوية

 أوغندا أنه ينبغي دعوة البلدان املتقدمة النمو واجلهات املاحنة إىل املشاركة            وذكرت  -٢٦
 أو الـدميقراطيات يف     وينبغي أن تكون الدول الفقرية أو الدميقراطيات الناشئة       . يف الصندوق 

أوضاعها يف جمال   املرحلة االنتقالية قادرة على الوصول إىل الصندوق شريطة التزامها بتحسني           
  . حقوق اإلنسان

 املواطنني أن استدامة الصندوق سـتعتمد       من أجل مشاركة  وذكر التحالف العاملي      -٢٧
ومثة . عم املايل والتقين منه   على فعاليته يف النهوض حبقوق اإلنسان ضمن الدول اليت تتلقى الد          

عامل أساسي لضمان فعالية واستدامة الصندوق، هو إشراك منظمات اجملتمع املدين يف كـل              
من صياغة آليات التنسيق وخرائط الطريق لتنفيذ التوصيات وكذلك رصد وتقييم فعاليتها يف             

  . ضمان احترام ومحاية حقوق اإلنسان

قدرة الدول علـى املـشاركة يف       مراعاة   أنه ينبغي    وذكرت منظمة احملامني الدوليني     -٢٨
  ". عينية"الصندوق وإمكانية تقدمي مسامهات 

املـدافعون  منظمة  و) مكتب براغ (وذكرت منظمة الوحدة من أجل التفاعل الثقايف          -٢٩
البلـدان األقـل منـواً      ليس   من الضروري مساعدة     هأن) الفرع التشيكي (عن حقوق الطفل    

 متر مبرحلة انتقالية، شريطة أن خيصص جزء من األموال من الصندوق            فحسب بل البلدان اليت   
  .إىل منظمات اجملتمع املدين

__________ 

 . أعاله١١انظر الفقرة  )٤(
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  املرفقات

  املرفق األول

لتنفيذ االسـتعراض    التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية    صندوق      
  الدوري الشامل

تـشرين   ٢٣ إىل   ٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين كـانون    ١التربعات املقدمة مـن         
  ٢٠١١نوفمرب /الثاين

 بدوالرات الواليات املتحدة  اجلهة املتربعة
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني 

    
  ٤٥٠ ٠٠٠  االحتاد الروسي

  ٤٠ ٠٠٠  كولومبيا
  ٤٥ ٣٢٦  اململكة املتحدة
    ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني 

  ١٤٨ ١٤٨  أملانيا
  ١٥٠ ٠٠٠  االحتاد الروسي

  ٥٠٠ ٠٠٠  )تعهد(املغرب 
  ١٣٣ ٧٠٧  دةاململكة املتح

  ١ ٤٦٧ ١٨١  اجملموع
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  املرفق الثاين

استبيان استقصائي عن مسامهة صندوق التربعات اخلاص باملـساعدة             
  املالية والتقنية يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل

مسامهة صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية يف تنفيذ توصـيات               
    الـصادر   ١٦/٢٢قرار جملس حقوق اإلنسان     (شامل  االستعراض الدوري ال  

  )٢٠١١مارس /آذار ٢٥يف 
 ١٥ يف   ،أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة االسـتعراض الـدوري الـشامل             

  . الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان نفسه٦٠/٢٥١ مبوجب القرار ٢٠٠٦مارس /آذار
تكون قد استعرضت،   ع أن   تعاونية يتوق وعملية االستعراض الدوري الشامل هي عملية         

مـن   الدول األعضاء يف األمم املتحـدة و       ، سجالت حقوق اإلنسان جلميع    ٢٠١١حبلول عام   
 مل، النظر يف سجالت مجيـع البلـدان       الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشا    يف إطار    املقرر،
  . ، بإتباع نفس تسلسل عملية االستعراض٢٠١٦ و٢٠١٢، يف الفترة بني عامي ثانيةً

صندوق ، آلية مالية جديدة تدعى      ٢٠٠٧ام  أنشأ جملس حقوق اإلنسان، يف ع      وقد  
هبدف توفري مصدر للمـساعدة     ) ١٦/١٧القرار  (التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية      

  . املالية والتقنية ملساعدة البلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل

 بـشأن   ١٦/٢٢، اعتمد جملس حقوق اإلنسان القرار       ٢٠١١رس  ما/آذار ٢٥ويف    
تلتمس "تعزيز التعاون الدويل حلقوق اإلنسان وطلب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن         

اليـة  آراء الدول واجلهات املعنية باألمر بشأن مسامهة صندوق التربعات اخلاص باملساعدة امل           
إمكانية الوصول إليه، يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها        سيما من حيث استدامته و     والتقنية، وال 

الدول كجزء من االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا واليت تقتضي دعماً مالياً، كما طلب   
  ".من املفوضية تزويد اجمللس بتجميع هلذه اآلراء يف دورته التاسعة عشرة

استجابة لطلـب جملـس     وقد أعدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذا االستبيان           
حقوق اإلنسان اللتماس آراء الدول وأصحاب املصلحة املعنيني بشأن املشاركة يف الـصندوق             

 /آذاروسيقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف         . لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل    
  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٤اليت تتلقاها املفوضية حىت  جتميع للردود الواردة ٢٠١٢مارس 

ربعات اخلاص باملـساعدة املاليـة      وميكن احلصول على املعلومات بشأن صندوق الت        
  : التايلالتقنية من العنوان الشبكي و

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRVoluntaryFundFinancialAndTech

nicalAssistance.aspx 
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  البلد  -١  

[...]  

  :آراء واردة من  -٢  

  الدولة  

جمموعة وطنية للمجتمع املـدين، شـبكة       *: (حتديد اجلهة (: اجلهة صاحبة املصلحة    
طنيـة  ودولية للمجتمع املـدين، مؤسـسة   /يميةوطنية للمجتمع املدين، جمموعة أو شبكة إقل 

  ) إقليميةسة الوطنية حلقوق اإلنسان، منظمةحلقوق اإلنسان، شبكة املؤس

  *االسمبيان  :ألمم املتحدة تابع لكيان  

  *االسمبيان :  أخرىجهة  

  [...] :االسم هنايرجى بيان 

لية لصندوق التربعات اخلاص باملساعدة املا    اليت ميكن هبا     الكيفيةيرجى تقدمي آراءكم عن       -٣   
آليـة متويـل    جنباً إىل جنب مع     ،  يتيح الذي أنشأه جملس حقوق اإلنسان لكي        ،التقنيةو

متعددة األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنية، أن يسهم يف تنفيذ التوصيات الـيت             
  . االستعراض الدوري الشامليف إطار قبلتها الدول 

[...]  

 وغريهـم مـن أصـحاب       حث جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األعضاء، واملراقبني         -٤  
وتقوم مفوضية األمم املتحدة الـسامية      . املصلحة يف اجمللس على دعم تشغيل الصندوق      

 عملـه حلقوق اإلنسان بإدارة صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية وقد بدأ       
، ١٦/٧واستخدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبوجب القرار        . ٢٠١٠ يف عام 

لتنسيق، ووضع خرائط الطريق  املهتمة يف إنشاء وتعزيز آليات ا ملساعدة البلدانالصندوق
توصيات االستعراض الدوري الشامل وتنفيذ التوصيات الرئيسية املنبثقة عن         بشأن اتباع   

جمللـس  هبـا   يرجى تقدمي آراءكم بشأن الطريقة اليت ميكن        . االستعراض الدوري الشامل  
استدامة الصندوق وإمكانية ضمان السامية حلقوق اإلنسان   أو املفوضية   /حقوق اإلنسان و  

  . وصول البلدان املعنية إليه

[...]  

  :االستبيان) ت(مألاملؤسسة اليت / الذيالشخص  -٥  
  : [...]االسم
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  : [...]العنوان الربيدي

  : [...]البلد
  : [...]العنوان اإللكتروين

  : [...]رقم اهلاتف
  : [...]العنوان الشبكي للمنظمة

بإمكانكم االتصال مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان للحصول علـى             
ستعراض الدوري الشامل، واملـساعدة ذات الـصلة        االردود بشأن أية أسئلة تتعلق مبتابعة       
  : املقدمة إىل الدول وأصحاب املصلحة

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  تعاون التقينشعبة العمليات امليدانية وال

   االستعراض الدوري الشامل-فرقة شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين 

   . assistance@ohchr.orgUPRfollow-up :العنوان الربيدي

        


