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  *التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان

  موجز    
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  مقدمة  -أوالً  

  معلومات أساسية  -ألف  
لتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، الذي أنشأته جلنة         ليتلقى صندوق التربعات      -١

والغرض . ، تربعات من احلكومات واملنظمات واألفراد١٩٨٧/٨٣حقوق اإلنسان يف قرارها 
ـ      الدويل اهل من الصندوق تقدمي الدعم املايل ألنشطة التعاون         بىن ادفة إىل بناء املؤسـسات وال

 طويل األجل يف حتسني تنفيذ معايري حقـوق         ريأثت الوطنية واإلقليمية اليت سيكون هلا       التحتية
  .بىن التحتية تلك املؤسسات والرسيخ، وت الدوليةاإلنسان

ت ملدة ثالث سنواأعضاءه ن األمني العام  ويعّي،١٩٩٣  عامويعمل جملس األمناء منذ  -٢
وتتمثل والية اجمللس يف مساعدة األمني العام على تبسيط أسـاليب عمـل             . قابلة للتجديد 

وجيتمع اجمللس مرتني   . برنامج التعاون التقين وإجراءاته، وترشيد تلك األساليب واإلجراءات       
ـ  . ويقدم تقارير عن أعماله إىل األمني العام وجملس حقوق اإلنسان          كل سنة،  اً ويتكون حالي

يوركيـدي   ماريكلري أكوستا ، و )موريتانيا(، وفاطمة مباي    )جورجيا( سوباري   من سوزار 
 وحلت السيدة   ).النكا سري(وديبيكا أوداغاما   ) أستراليا(، وكريستوفر سيدويت    )املكسيك(

وترأست السيدة أوداغامـا    . ٢٠١٢يونيه  / يف حزيران  وسيسيليا ميدينا أكوستا حمل السيدة    
وانتخب اجمللس السيد سـيدويت     . ٢٠١٣أبريل  /ىت نيسان  ح ٢٠١٢أبريل  /اجمللس من نيسان  

  .٢٠١٣أبريل /هلا ابتداء من نيساناً خلف

  الوالية  -باء  
، حتّول اهتمام جملس األمناء من املراجعة التفصيلية للمشاريع الفردية          ٢٠٠٤  عام منذ  -٣

لسياسة العامة  إىل تقدمي املشورة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن توجيه ا           
مـن    فبدالً . برناجمها اخلاص بالتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان        دعيمتلواالستراتيجية  

 إىلاً  نظر ةيداني امل املكاتبأنشطة  يف  ضخ األموال   اً  التركيز على املشاريع الصغرية، جيري حالي     
وقُـدِّم هـذا    . لتقين يندرج يف إطار التعاون ا      امليدانية ملفوضيةا  مكاتب أنشطةمن  اً  كثريأن  

 يف  أدرجالتعريف األوسع للتعاون التقين الذي وافق عليه جملس األمناء إىل الدول األعضاء، و            
  .)١(التقارير السنوية املقدمة من األمني العام إىل جملس حقوق اإلنسان

النهج املذكور، ألنه يزيد مـن مرونـة        اً  وأبِلغ اجمللس بأن املفوضية تستحسن كثري       -٤
وهو يشجع إدراج التعـاون     . ية عند تلبيتها طلبات الدول املتعلقة باخلدمات امليدانية       املفوض

__________ 

)١( A/HRC/16/66. 
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وكـان اجمللـس    . يتجزأ من عملية التخطيط االستراتيجي للمفوضية      الاً  التقين باعتباره جزء  
لذا، أتاح  . على أن ييسر للمفوضية االستفادة من جتربة أعضائه وخربهتم وحكمتهم         اً  مصمم

ص أمام نفسه، بصفته املؤسسية، واألعضاء، بصفتهم الفردية، إلسداء املشورة          املزيد من الفر  
االستراتيجية وغريها إىل املفوضية على الصعيدين الدويل واإلقليمي، هذه املشورة الـيت قـد              

فيهـا    مبا اً، مكتب ٥٧تدعم خدمات التعاون التقين اليت تقدمها املكاتب امليدانية البالغ عددها           
بواسطة ترتيبات تعاون، مثل      أو قلة، مثل املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية،     املكاتب املست 

اجلهات املشتغلة    أو  القطرية التابعة لألمم املتحدة    ألفرقةلمساعدة مستشاري حقوق اإلنسان     
اً وتعد املمارسة اليت يتبعها حالي    . حبقوق اإلنسان العاملة يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم        

اجمللس واملتمثلة يف زيارة املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان            أعضاء  
لالستفادة من خرباهتا على أرض الواقع واملشاركة يف اجتماعات التخطـيط االسـتراتيجي             

  .من أشكال الدعم اإلضايف يف هذا اجملال  شكالًاً،وعاملياً للمفوضية، إقليمي
هاتني ففي  . وريت اجمللس السادسة والثالثني والسابعة والثالثني     ويغطي هذا التقرير د     -٥

، اعتمد اجمللس على خرباته السابقة، وواصل استكشاف خمتِلف مفردات برنـامج            الدورتني
تقدمي اإلرشادات واملشورة   حقوق اإلنسان للتعاون التقين املمول من صندوق التربعات بغية          

  .ون التقين اليت تضطلع هبا املفوضيةبشأن السياسات املتعلقة بأنشطة التعا

أنشطة صندوق التربعات من أجل التعاون التقين يف ميـدان حقـوق              -ثانياً  
   اإلنسان وجملس األمناء ونتائجها

  الدورة السادسة والثالثون  -ألف  
عقد جملس أمناء صندوق التربعات من أجل التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان               -٦

وتـرأس  . ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٣الثالثني يف جنيف يف الفترة من دورته السادسة و  
وحضر أعـضاء   . الدورة السيدة أوداغاما، اليت انُتخبت رئيسةً جمللس األمناء يف تلك الدورة          

 .السيدة سوباري، والـسيدة مبـاي، والـسيد سـيدويت         : اجمللس اآلخرون الدورة، وهم   
  .الدورة بسبب تداخل املواعيدتستطع السيدة ميدينا املشاركة يف  ومل
اإلقليمية خلطة اإلدارة اليت    /وكان هدف الدورة االستفادة من النظرة العامة القطرية         -٧

وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالستراتيجيات املواضيعية، ولقـاء           
سات بشأن أنشطة التعاون    ُشَعب املفوضية املعنية، وتقدمي اإلرشادات واملشورة يف جمال السيا        

  .التقين اليت اضطلعت هبا املفوضية
وأطِلع اجمللس على آخر مستجدات أنشطة متابعة آلية االستعراض الدوري الـشامل            -٨

صندوق التربعات اخلاص باالستعراض الدوري الشامل من أجل املـساعدة          واالستفادة من   
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عن حالة مشاركة املكاتـب امليدانيـة يف        اً   تقرير وتلقى اجمللس يف هذا الصدد    . املالية والتقنية 
  .االستعراض الدوري الشامل وأنشطة املتابعة لدعم تنفيذ توصيات الدول األعضاء

رون تعهد املكاتب امليدانية بدعم أنشطة متابعة توصيات وقال أعضاء اجمللس إهنم يقدّ     -٩
صندوق التربعـات  اء وأضافوا أهنم يودون تويل مهام جملس أمن      . االستعراض الدوري الشامل  

  .اخلاص باالستعراض الدوري الشامل من أجل املساعدة املالية والتقنية
 ،٢٠١٣-٢٠١٢على آخر مستجدات خطة اإلدارة اخلاصة بالفترة        اً  وأطِلع اجمللس أيض    -١٠
. األولويات املواضيعية وتبسيط عملية التخطيط، إضافة إىل نظام رصـد أداء املفوضـية            سيما   ال

بإجياز يف هذا الصدد باستعمال النظام الشبكي لرصد األداء، الـذي ُوضـع             اً  لس علم وأحيط اجمل 
 ٣٣، ُدرب   ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٨  ويف .للوقوف على نتائج فترة السنتني وتقدمي تقرير بشأهنا       

بإدراج الرصـد   تشكيله اجلديد   للمفوضية على استخدام النظام، الذي يسمح       اً  تابعاً  ميدانياً  مكتب
علـى حتقيـق    اً  يف التزام املفوضية بأن تصبح منظمة تقوم كلي       اً  كبرياً  سهم النظام إسهام   وي .املايل

وقّيم أعضاء اجمللـس النظـام      . النتائج، وتتسم بالشفافية وتتعرض ملساءلة مجيع أصحاب املصلحة       
  . وطلبوا منحهم صالحيات استخدامهاً،جعلهم يستحسنونه جداً تقييم
آلية جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة لتعمـيم         اجمللس عن    وقُدمت آخر املعلومات إىل     -١١

 وكالـة   ١٩وتضم اآللية   . ٢٠٠٩نوفمرب  /، اليت أنشئت يف تشرين الثاين     مراعاة حقوق اإلنسان  
منصب نائـب الـرئيس،     مع التناوب يف    لألمم املتحدة، وترأسها املفوضية،     اً  وبرناجماً  وصندوق

لية إىل تلبية الطلبات املباشرة واملتنامية الواردة من الدول         وهتدف اآل . تقدم تقارير إىل اجملموعة   و
األعضاء املتعلقة بزيادة الدعم التقين يف جمال تعميم حقوق اإلنسان وتطبيق الُنُهج املـستندة إىل               

إىل تعزيز تنسيق ردود األمـم      اً  وتسعى أيض . حقوق اإلنسان على استراتيجيات التنمية الوطنية     
دول األعضاء دعم جهودها للوفاء بالتزاماهتا الدولية يف ميدان حقـوق           املتحدة على طلبات ال   

، أنشأت املفوضية وشركاؤها الصندوق االستئماين      ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول   ويف .اإلنسان
املتعدد املاحنني املنبثق عن آلية جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان بغية              

فرقة األمم املتحدة القطرية املتعلقة بدعم تنمية القـدرات يف جمـال حقـوق              تعزيز إمكانات أ  
 استراتيجية مـشتركة    ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  ووضعت  . اإلنسان على املستوى القطري   

إليفاد مستشارين يف حقوق اإلنسان إىل مكاتب املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية             
  .ة وزيادة فرص املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسانقصد تفعيل تلك العملي

االستراتيجية املشتركة وإنشاء الصندوق االستئماين     وأعرب اجمللس عن تقديره لوضع        -١٢
املفوضية من املنسقني   إىل  املتعدد املاحنني الذي ُيتوقع أن يسهل تلبية الطلبات املتزايدة الواردة           

وأثنـاء  . حقوق اإلنسان إىل كل فريق من أفرقتهم القطرية       املقيمني كي توفد مستشارين يف      
 علـى تغطيـة   ٢٠١٣  عـام يفاً إعداد هذا التقرير، أبِلغ اجمللس بأن الصندوق سيكون قادر       

توقعتهم االسـتراتيجية املـشتركة     شخصاً   ٢٠ أشخاص جدد من أصل      ١٠تكاليف إيفاد   
 ح آلية تعميم حقوق اإلنـسان     ويأمل اجمللس أن تصب   . املذكورة، وذلك بسبب قلة التربعات    
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تغطـي سـوى     لـن إهنايرى مصدر متويل عدد كبري من مستشاري حقوق اإلنسان، لكنه       
إذا كانت املبالغ املتاحة ستليب مجيـع        ممااً  واجمللس غري واثق أيض   . اجلديدةعمليات االنتشار   

االحتياجات والطلبات، ويرى من مث أن دعم مستشاري حقوق اإلنـسان مـن صـندوق               
  .اًتربعات من أجل التعاون التقين يظل حامسال

وقُدم إىل اجمللس آخر املعلومات عن املكاتب امليدانية يف مجيع املناطق وتنفيذ األنشطة          -١٣
اليت ميوهلا صندوق التربعات يف إطار خطة إدارة املفوضية، والنجاحـات الـيت حتققـت،               

ين، واحلكومات، وشركاء األمـم     والشراكات اليت أقيمت على أرض الواقع مع اجملتمع املد        
باالستراتيجيات اليت تعد للتغلـب علـى       اً  وأبِلغ أيض . املتحدة، وأفرقة األمم املتحدة القطرية    

 احملـيط   - التحديات اجلارية يف مناطق أفريقيا، والشرق األوسط، ومشال أفريقيـا، وآسـيا           
  .تينية والكارييباهلادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا الوسطى، وأمريكا الال

وأطِلع اجمللس على آخر مستجدات وحدات حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة              -١٤
ساو، وسرياليون، والصومال، والسودان، وجنوب يب - ، وغينياديفوار كوتحلفظ السالم يف 

استجد عن وضع مستشاري حقوق اإلنسان يف تشاد، وكينيا،   ماعلىاً  وأطِلع أيض . السودان
غشقر، والنيجر، ورواندا، ومنطقة البحريات الكربى، وعن وضع املكاتب القطريـة يف            ومد

  .غينيا، وتوغو، وأوغندا
ومن بني اجملاالت األهم اليت ركزت عليها املساعدة التقنية يف أفريقيا االنتخابـات               -١٥

يات يف  واعترف اجمللس بالتحـد   . واالنتقال السياسي، والرتاعات، وسيادة القانون، واحلصانة     
  .مجيع تلك البلدان، ورحب باإلجنازات اليت حتققت يف هذا اجملال

وأطِلع اجمللس على موجز أنشطة املكاتب امليدانية يف ميدان حقوق اإلنسان يف منطقة         -١٦
ومن التحـديات  . الشرق األوسط ومشال أفريقيا، اليت تكاثرت عليها طلبات املساعدة التقنية       

  .مؤسسات يف سياق استمرار التحوالت السياسية واالجتماعيةالكربى يف املنطقة إنشاء 
وأطِلع اجمللس على وضع املكتب القطري يف موريتانيا، واملكتب يف تونس، والوضع              -١٧

ورحب باجلهود املبذولـة يف املنطقـة   . اخلاص للمكتب املستقل يف األرض الفلسطينية احملتلة   
  . اليت تواجههارغم التحديات والصعوبات

وأطِلع اجمللس على وضع وحدات حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة حلفـظ               -١٨
شيت، وعن وضـع مستـشاري حقـوق اإلنـسان يف           يل - السالم يف أفغانستان، وتيمور   

مكتب نيبال ووحدة حقوق اإلنسان     بإغالق   وأبِلغ أيضاً . النكا سرياجلديدة، و  غينيا بابوا
 الدعم إىل بلدان املنطقة يف ميدان حقـوق اإلنـسان،           ولتقدمي املزيد من  . شيتيل - يف تيمور 

  .أوصى اجمللس بالنظر يف تعزيز قدرات مكتب املفوضية اإلقليمي يف بانكوك
والحظ اجمللس التطورات األخرية يف املكاتب اإلقليمية يف أوروبا وآسيا الوسـطى،              -١٩

ارية، لتنفيـذ األولويـات     وكذلك التحديات، مثل املعوقات السياسية والبشرية واملالية واإلد       
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استجد من معلومات عن أنشطة املكتب املـستقل يف كوسـوفو،             ما وقُدم آخر . املنطقة يف
، ومجهوريـة مولـدوفا،     )جورجيـا (ووضع مستشاري حقوق اإلنسان يف جنوب القوقاز        

  .يةواالحتاد الروسي، وأوكرانيا، والعمل املهم الذي مت يف املنطقة واملتعلق بالقضايا املواضيع
وأطِلع اجمللس على وضع وحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق               -٢٠

االستقرار يف هاييت، ووضع مستشاري حقوق اإلنسان يف إكوادور، ونيكاراغوا، وباراغواي،      
وأقـر اجمللـس    . ووضع املكاتب القطرية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميـات، واملكـسيك          

  .حتقق من إجنازات يف اجملال  مباالبلدان، ورحببالتحديات يف كل هذه 
واالسـتجابة  وأطِلع اجمللس على موجز أنشطة املفوضية املتعلقة باألزمة اإلنـسانية،             -٢١

، وبعثات األمم املتحدة لدعم السالم، إضافة إىل دور املفوضية والتحديات املتمثلة يف             السريعة
  .تقدمي الدعم إىل خمتِلف جلان تقصي احلقائق

استجد عن القضايا املتصلة باملؤسسات الوطنية حلقـوق          ما وأطِلع اجمللس على آخر     -٢٢
باالعتماد التابعة  اإلنسان، مثل املساعدة القانونية والتقنية املقدمة إليها، واللجنة الفرعية املعنية           

ـ     للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       ات ، إضافة إىل االجتاهات واآللي
وأشار إىل أمهية حتقيق االستقالل الفعلي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على           . اإلقليمية

 وإىل القيمة االستراتيجية إلنـشاء تلـك املؤسـسات          اً،تام  حنو ميتثل ملبادئ باريس امتثاالً    
واالستثمار فيها يف إطار جهود األمم املتحدة الرامية إىل تدعيم منظومات محايـة حقـوق               

ورحب بدعم املفوضية إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وترسيخها         . سان الوطنية اإلن
  .ملبادئ باريس، وشجعها على زيادة ذلك الدعماً وفق
واعترف اجمللس باألمهية االستراتيجية للتعاون بني املفوضية وبرنامج األمم املتحـدة             -٢٣

ب امليدانية املعنية حبقـوق اإلنـسان       اإلمنائي على الصعيد القطري بواسطة مجيع أنواع املكات       
التابعة لألمم املتحدة، وشدد على تلك األمهية، وأكد على قيمة الشراكات مع آليات حقوق              

ورحب بالقيمة االستراتيجية للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          . اإلنسان اإلقليمية 
 تلـك    اجلهود لتوثيـق التعـاون بـني       تواصلب وشجعه ذلك، وكذلك     ،والشراكات معها 

  .املؤسسات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتوطيد والية املفوضية
من جملس حقوق اإلنسان وشعبة اإلجراءات اخلاصة التابعـة         اً  وتلقى اجمللس عروض    -٢٤

نهاية الدورة األوىل مـن االسـتعراض الـدوري         يتعلَّق ب   فيما تطوراتالللمفوضية عن آخر    
  . الدوري الشاملالشامل، ومتابعة توصيات االستعراض

املفوضة السامية وأطلعها على استنتاجاته، خاصة تلك املتعلقة        أيضاً ب والتقى اجمللس     -٢٥
حبرص اجمللس على توفري التمويل ألهم الطلبات اجلديدة العديدة الـواردة علـى املفوضـية               

وأوصى اجمللس باستكشاف إمكانية إنشاء مكاتب      . الستقدام مستشارين يف حقوق اإلنسان    
  .إقليمية قوية يف إطار خطة املفوضية االستراتيجية الرامية إىل التعاون مع البلدان
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  الدورة السابعة والثالثون  -باء  
 ٢٩ و ٢٨يف يـومي    عقدت الدورة السابعة والثالثون جمللس األمناء يف نواكشوط           -٢٦

 ٢نـاير إىل    ي/ كانون الثاين  ٣٠تونس العاصمة يف الفترة من        ويف ؛٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
املرة الثانية اليت ُتعقد فيها دورة من دورات اجمللـس          هذه هي   كانت  و. ٢٠١٣فرباير  /شباط

علـى  وبنفسها  وأتاحت البعثتان امليدانيتان للمجلس فرصة الوقوف مباشرة        . خارج جنيف 
 موريتانيا، استطاع اجمللس جتميع     ويف .االحتياجات الفعلية للمكاتب القطرية يف مشال أفريقيا      

أفكار أولية عن االستفادة من صندوق التربعات يف اإلجنـازات واألولويـات املواضـيعية              
مـن    يتلق املكتب القطـري بعـد أمـواالً         مل تونس العاصمة،   ويف .واملعوقات والتحديات 

 التحديات والفرص اليت يتيحها يف جمال التعاون الـتقين        باملوقع  الصندوق، لكن اجمللس عاين     
  . جديدافتتاُح مكتب قطري

وحبث اجمللس أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا مكتب املفوضية يف موريتانيا أثناء               -٢٧
مع خمتلف السلطات الوطنية، وشركاء األمـم املتحـدة،         اليت عقدت يف البلد     االجتماعات  

ومشل ذلك زيارات إىل مواقع خنبـة مـن         . والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات اجملتمع املدين    
يع حيث أطِلع على موجز حلاالت بعينها تتعلق حبقوق اإلنسان ينبغي للمفوضـية أن              املشار

أمهية التعجيـل بإنـشاء   خاصةً تونس، الحظ اجمللس    ويف .تعاجلها خبدماهتا ومشورهتا التقنية   
مرن قادر على التكيف مع البيئـة   برنامج  مكتب جديد يف البيئة والسياق السياسيني، ووضع        

  .رية، يف الوقت الذي يركَّز فيه على احلماية والتعزيزواالحتياجات املتغ
وحبث اجمللس أثناء الزيارات امليدانية الدعم املقدم إىل خمتِلف برامج وآليات العدالـة               -٢٨

وتبني أن برنامج املفوضية للتعاون التقين      . واملساءلة يف موريتانيا، والعدالة االنتقالية يف تونس      
موريتانيا،   ويف.اصة يف إطار الوضع السياسي املعقد يف كال البلدين        مفيد للغاية يف البلدين، خ    

مع مجيع أصحاب املصلحة على اجلهود املبذولة والدعم املقـدم ملعاجلـة            املناقشات  ركزت  
 .البلـد والعمل على استئصال الرق مـن        )٢("القضايا اإلنسانية العالقة  "موضوع املساءلة عن    

وضع الدسـتور، وإقامـة     لاملفوضية  بالدعم املقدَّم من    ام  تونس، كان اجمللس على علم ت      ويف
وعن العدالة واملساءلة، شدد اجمللس على أن التحدي املستمر يف          . العدل، وتغري إنفاذ القوانني   

تبقى من توترات وعدم      ما موريتانيا هو أن تدعم املساعدة التقنية اجلهود الراهنة للقضاء على         
كبرية لدعم العدالة االنتقالية،    اً  تونس، تبذل املفوضية جهود     ويف .مساواة بني اجملتمعات احمللية   

 مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان،       يتماشى متاماً   مبا وبناء القدرات املؤسسية إلقامة العدل    
 يف عمليـة    اًمية إىل جعل حقوق اإلنسان مرتكَز     وتشجيع جهود األمم املتحدة املشتركة الرا     

يتعلق ببناء مؤسسات إنفاذ القانون، يرى اجمللس أنـه ينبغـي            فيما و .وضع الدستور اجلارية  

__________ 

 .١٩٩٢ إىل ١٩٨٨يشري املصطلح إىل انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف موريتانيا يف الفترة املمتدة من  )٢(
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  تعاجل فعلياً  اليت تستحق االهتمام  إعادة تقييم أنشطة التدريب باستمرار للتأكد من أن القضايا          
  .يلزم من خربة واستمرارية وقابلية للتنفيذ  مامبنهجية توفر

اليت تطرقت إليها املكاتب امليدانية يف    وأطِلع اجمللس على خمتِلف األولويات املواضيعية         -٢٩
البلدان اليت زارها، ومن ذلك االستراتيجيات املواضيعية املتعلقة بالتمييز؛ ومكافحة اإلفـالت    

القانون؛ وتعزيز الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة؛ وتوثيق التعـاون        سيادة  من العقاب وترسيخ    
ورأى . ات حقوق اإلنـسان الوطنيـة     مع آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ومؤسس      

اجمللس أن املفوضية قد تستفيد من تدعيم مساعي ترمجة استراتيجيتها اجلنـسانية واملتعلقـة              
حبقوق املرأة إىل إجراءات حمددة تشمل مجيع األولويـات املواضـيعية يف كـال البلـدين،                

  .وباخلصوص على نطاق الربنامج يف تونس
مليدانية مفيدة لعمله وواليته، ويقترح عقد دورات مشاهبة      ويرى اجمللس أن الزيارات ا      -٣٠
احلوارات القُطرية علـى حتديـد      اً  وتساعد كثري . مع املكاتب امليدانية يف بلدان أخرى     اً  سنوي

  .املفوضية اجملاالت ذات األولوية بشكل ملموس من أجل تعزيز التعاون التقين
مة، الفرصة لعقـد اجتمـاع داخلـي        واغتنم اجمللس، يف آخر يوم له يف تونس العاص          -٣١

اً جديـد اً  وانُتخب السيد سيدويت أثناء االجتماع رئيـس      . ملواصلة النقاش بشأن برناجمه املقبل    
وشكر أعضاء اجمللس   . ٢٠١٣أبريل  /للسيدة أوداغاما يف هناية واليتها يف نيسان      اً  للمجلس، خلف 

السيدة أوداغاما على جناحها يف جتديد التركيز على عمل اجمللس، الذي يتمحور على تـدعيم               
واغتنم األعضاء الفرصة لشكر العضو اجلديد يف اجمللـس، الـسيدة   . دور املفوضية االستشاري  

  .، املقرر أن حتل حمل العضو السابق، السيدة سيسيليا ميدينا)كسيكامل(ماريكلري أكوستا 

  أهم االستنتاجات والتحديات والتوصيات: التعاون التقين  -ثالثاً  

  جملس حقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات الدولية، واإلجراءات اخلاصة  -ألف  
 الـشامل، تتبع اجمللس عن كثب التطورات يف سياق متابعة االستعراض الـدوري              -٣٢
 واليت تدعم تنفيـذ الـدول       ٢٠١٠  عام يف إطار السياسة اليت اعتمدهتا املفوضية يف      سيما   ال

: األعضاء الشامل للتوصيات اليت قدمتها مجيع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة            
وتعكس الـسياسة   . هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل      

، لتعزيز  ٢٠١٣-٢٠١٢جية املفوضية املواضيعية، يف إطار خطة إدارة املفوضية للفترة          استراتي
  .ر التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسانيآليات حقوق اإلنسان الدولية والتطو

وأعرب اجمللس عن تقديره ملشروع املبادئ التوجيهية املقرر أن يساعد على استعراض              -٣٣
 اخلاص باالسـتعراض    التمويل يف إطار صندوق التربعات      أو القانونيةاملفوضية طلبات املساعدة    

الدوري الشامل من أجل املساعدة املالية والتقنية؛ وأشار إىل أن املبادئ التوجيهية مبنية علـى               
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والية املفوضية، خاصة هنجها الشامل املتعلق بالتعاون التقين وسياستها يف هذا اجملال، وأولوياهتا             
لدويل واإلقليمي والقطري، والنهج الكلي اخلاص بأعمال مجيع آليات حقـوق           على املستوى ا  

اإلنسان؛ وسعيها إىل التحول إىل مؤسسة هتدف إىل حتقيق النتائج؛ واشتغاهلا بتحسني استعمال             
وهتدف املبادئ التوجيهية إىل تـأمني إدارة املـوارد         . موارد املفوضية احملدودة إىل أقصى مدى     

 إدارة جمدية وفعالة وشفافة وختضع للمساءلة، وتسهم يف          بواسطة الصندوق  املرصودة للمفوضية 
التحسني الفعلي ملمارسة الناس حقوقهم اإلنسانية ومتتعهم هبا، وتلك أهم أهداف جملس حقوق             

  .اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل التابعة له

  قياس نتائج التعاون التقين ورد املفوضية  -باء  
جمللس باجلهود اليت بذلتها املفوضية أثناء الفترة قيد االستعراض إلعمال نظامها           يشيد ا   -٣٤

أثناء زيارتيه األخريتـني    اً   وقد تسىن للمجلس أن خيترب فائدته ميداني       .اًتام  لرصد األداء إعماالً  
  .إىل موريتانيا وتونس

املقر، أنـه     ويف  ميدانياً  مكتباً ٣٣حىت اآلن يف    نفّذ  ويثبت نظام رصد األداء، الذي        -٣٥
أداة دقيقة، ليس لقياس الشفافية واملساءلة فقط، بل ملساعدة املفوضية على النفاذ بسرعة إىل              

.  األمر الذي يفضي إىل اإلفصاح عن النتائج بطريقة أوضح وأفضل          اً،كثري من املعلومات أيض   
اً يسهل كـثري  ويرى اجمللس أن النظام، الذي يزاوج بني التخطيط والرصد وإعداد التقارير،            

وييسر النظام، يف امليدان، رصد تنفيـذ       . حتديد نتائج املفوضية واختيارها، إضافة إىل قياسها      
مشاريع التعاون التقين وأدائها، والتكيف، إن كان األمر يستلزم ذلك يف الزمن احلقيقي، مع              

ادة، الـيت  تبادل اخلربات والدروس املـستف اً ويسهل أيض. تغري البيئات والتحديات املطروحة  
  .تتعلق خاصة بالتعاون التقين

ويوصي اجمللس بقوة املفوضية ومكاتبها امليدانية باالستمرار يف استخدام النظام على             -٣٦
  .يف تدعيم اجلزء املايل منهاً نطاق واسع، واالستثمار خصوص

  دليل املفوضية امليداين املؤقت للتعاون التقين  -جيم  
ويل لدليل مرجعي مؤقت للمفوضية عن التعاون التقين،        استشري اجمللس يف مشروع أ      -٣٧

يهدف إىل تقدمي إرشادات إىل املكاتب امليدانية واملوظفني عن هنج املفوضية اخلاص بالتعاون             
وُصمم الدليل على حنو جيمع، يف وثيقة واحدة، سياسـات املفوضـية وممارسـاهتا              . التقين

إعداده يف ضوء االجتاهات األخرية، مثل النـهج        وإجراءاهتا املرتبطة بالتعاون التقين، وجيري      
  .الكلي ملتابعة توصيات آليات حقوق اإلنسان الدولية

ويعد التعاون التقين، بوصفه أحد الوسائل اليت تتوسل هبا املفوضية لتنفيـذ واليـة                -٣٨
 املفوضة السامية، أداة فعالة لسد الثغرات يف املعرفة والقدرات على املستوى القطري، ودعم            
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طلبات التعاون التقين الواردة على املفوضـية يف        وزادت  . جهود البلدان لتحقيق هذا اهلدف    
املكاتُب امليدانية، سـواء  اً  هاماًلسنوات العشر املاضية، وتؤدي دور   خالل ا بانتظام  هذا اجملال   

بصفتها مبادرات مشتركة مع كيانات أخرى تابعـة لألمـم       أو باعتبارها مكاتب للمفوضية  
ويعترب الدليل املؤقت التعاون . ة، عن طريق الشراكات على الصعيدين الوطين واإلقليمي   املتحد

  .يتجزأ من برنامج املفوضية، على النحو احملدد يف أدوات برنامج املفوضية الاً التقين جزء
التعاون التقين  ، ويؤكد أن    ويقدم الدليل روابط واقتراحات مفيدة، إضافة إىل أمثلة عملية          -٣٩
مجيع اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة، مثل الوكـاالت احلكوميـة          وتضم  تشرك  ة شاملة   عملي

مراجع إىل أدوات مفيدة تستعملها املفوضية يف الوقت الراهن، مثل          اً  ويشمل أيض . واجملتمع املدين 
املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان، حبيث تتكيف مع التوصيات املقدمة مـن هيئـات املعاهـدات               

اخلاصة وأثناء دورات االستعراض الدوري الشامل وتصنيفها حسب احملاور وفئـات           واإلجراءات  
  .لتصميم مشاريع التعاون التقيناً متيناً األشخاص املتضررين، األمر الذي يضع أساس

ويرحب اجمللس هبذا العمل الذي يقدم توجيهات إىل موظفي املفوضية العـاملني يف               -٤٠
ويشجع املفوضية على إمتـام الـدليل       . مشاريع التعاون التقين  إدارة    ويف جمال التعاون التقين  

  .املؤقت يف أقرب وقت ممكن

  التآزر مع كيانات األمم املتحدة األخرى  -دال  
شركاء املفوضية من داخـل منظومـة األمـم         االلتقاء مع   أتيحت للمجلس فرصة      -٤١

اكتسى التخطيطُ االستراتيجي   و. املتحدة، وذلك أثناء زيارتيه امليدانيتني إىل موريتانيا وتونس       
أمهية بالغة، عن طريق عمليـة إعـداد         املشترك يف جمال التعاون التقين على الصعيد القطري       

  .إطاري التحليل القطري والربنامج االستراتيجي لألمم املتحدة
ـ      -٤٢ اً فعلى سبيل املثال، أبلغ املنسق املقيم اجمللس، يف سياق العمل الذي يقوم بـه حالي

يقوم علـى   اً  للتقييم القطري املوحد، بأن هنج    اً  ألمم املتحدة القطري يف تونس استعداد     فريق ا 
 ، مـراعيني، مـثالً    ،كـامالً اً  حقوق اإلنسان وآخر يهدف إىل حتقيق النتائج، يطبَّقان تطبيق        

. التوصيات املقدمة من هيئات حقوق اإلنسان املعنية، اليت زار بعض منها البلد السنة املاضية             
وقد أفـضى   . يف دعم فريق األمم املتحدة القطري يف هذا اجلهد        اً  هاماً  املفوضية دور وتؤدي  

أفضى، إىل إعداد وثائق مشاريع مشتركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي             ما ذلك، يف مجلة  
وبذلت مساع مشاهبة يف موريتانيا، ركزت خاصة       . عن إصالح قطاع األمن وإصالح العدالة     

اليت تناوهلا بالبحث عدد من املكلفني بواليـات  ذات الصلة تصلة باملواضيع على التوصيات امل 
ويبدو، يف كلتا احلالتني، أن االستعراض الدوري الشامل يـوفر          . يف إطار اإلجراءات اخلاصة   

يفتأ يتعاظم لترمجة النـهج       ال لكيانات األمم املتحدة كي تقوم بدور استباقي      اً  متجدداً  إطار
 االتـساع ومن جماالت العمل اآلخـذة يف       . نسان إىل إجراءات عملية   القائم على حقوق اإل   

إدراج حقوق اإلنسان يف خطط التنمية الوطنية، اليت يؤدي فيها مستشارو حقوق اإلنـسان              
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 خاصة عندما يتعلق األمر بتفعيل تطبيق النهج القـائم علـى            ، يف إكوادور مثالً   اً،كبرياً  دور
  .نياتحقوق اإلنسان على الربامج وامليزا

السياق، تؤدي جهود املفوضية على املستوى العاملي لتأمني الوصـول إىل           هذا  ويف    -٤٣
التوصيات اجملمعة وذات األولوية بواسطة املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان واملالحظات اخلتامية           

 يف توفري العناصر  اً  مهماً  آلليات حقوق اإلنسان املعنية، مثل االستعراض الدوري الشامل، دور        
الرئيسة إلعداد إطاري التحليل القطري والربنامج االستراتيجي لألمم املتحدة، اللذين يصفان           

  .الرد اجلماعي ملنظومة األمم املتحدة على أولويات التنمية الوطنية
وقد تكون  . إىل طلبات التعاون التقين   اً  وقد تقود كثري من التوصيات املشار إليها آنف         -٤٤

حاالت أخرى، قد تتطلـب       ويف .احلاالت، أنسب جهة لتقدمي الدعم    املفوضية، يف كثري من     
من فريق األمـم املتحـدة القطـري    اً مشتركاً مسألة املواضيع اجلامعة والقضايا املعقدة دعم   

شك فيه أن ذلك يتيح فرصة كبرية أمـام          ال  ومما .عدد من كيانات األمم املتحدة      أو بأكمله
مـن جممـل      أو لى حقوق اإلنسان، سواء من املفوضية     زيادة تركيز برامج التعاون التقين ع     

  .منظومة األمم املتحدة

  وضع التمويل واملاحنني  -رابعاً  
 على آخر مـستجدات     ٢٠١٣فرباير  /أطِلع اجمللس يف اجتماعه الذي عقد يف شباط         -٤٥

 الوضع املايل للمفوضية واجلهات املاحنة، والوضع املـايل العـام لـصندوق التربعـات يف              
 وعمله يف جممل نظام التمويل، ومن ذلك العالقات باملوارد األخرى خارج إطار             ٢٠١٢ عام

انفك يزداد يف الـسنوات       ما ُصرف يف إطار صندوق التربعات      ما وأبِلغ اجمللس بأن  . امليزانية
وأثار هذا الوضع القلق من مستقبل أنـشطة        . تغطها التربعات املالية    مل لكن الزيادة . األخرية

  .ين اليت ميوهلا الصندوقالتعاون التق
وقال إنه يدعم اسـتراتيجية توسـيع       . وأكد اجمللس أمهية استمرار التربع للصندوق       -٤٦

ويرى اجمللس أن من شـأن      . عن طريق زيادة عدد الدول األعضاء املاحنة        قاعدة املاحنني، مثالً  
يـذ  عند تنف من املرونة   مبزيد  زيادة األموال غري املخصصة أن يسمح للمفوضية بأن تتصرف          

  . هبذا التقرير معلومات مفصلة عن إيرادات الصندوق ونفقاتهاًويرد مرفق. األولويات احملددة
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  املرفق األول

  ٢٠١١  لعامخطة تكاليف الصندوق الطوعي ونفقاته    
  )٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١( موارد من خارج ميزانية املفوضية
  ٢٠١١  لعامركز خطة التكاليف واإلنفاق م-صندوق التربعات من أجل التعاون التقين 

 صندوق التربعات من أجل التعاون التقين
   ٢٠١١  لعامالتكاليف خطة

 )املتحدة الواليات بدوالرات(
 بدوالرات (اإلنفاق

 )املتحدة الواليات

 اجملموع اجملموع تكاليف املوظفني األنشطة العمليات امليدانية والتعاون التقينشعبة 

 يف فريق األمم املتحدة قوق اإلنسانمستشارو ح  )أ(
 :)١٧( القطري

    

األنشطة اليت ينفذها موظفو مفوضية حقوق اإلنسان   •
 : البلدان التاليةلصاحل فريق األمم املتحدة القطري يف

    

 ١ ٣٠٦ ٩٠٥ ١ ٤٤٨ ١٩٩ ٤٦٢ ٤٤٣ ٩٨٥ ٧٥٦ االحتاد الروسي  •
 ٨٣٥ ٣٠٣ ١ ١٢٣ ٢٥١ ٧٢٥ ٧١١ ٣٩٧ ٥٤٠ جنوب القوقاز، جورجيا  •
 ٢٧٢ ٠٨١  ٢٨٣ ٠٥٦ ١٩٧ ٩١٧ ٨٥ ١٣٩ مولدوفا  •
 ٢٠ ٦٧٩ ١٧٥ ٥٢٠ ١٣٩ ٣٦٠ ٣٦ ١٦٠ أوكرانيا  •
 ٤٠ ٥٦٧ ٢٢٩ ٠٦٠ ١٥٦ ٢٨٨ ٧٢ ٧٧٢ اليمن  •
 ٧٥ ٢٦٤ ٢٣٢ ٠٦٢ ١٠٧ ٨١٨ ١٢٤ ٢٤٤ زمبابوي  •
 ٢١٥ ٧٧٥ ٢٩١ ٦٦٥  ٢٢٧ ٤٧٠ ٦٤ ١٩٥ رواندا  •
 ٣٧٢ ٨٦٦ ٣٨٧ ٧٧٨  ١٩٣ ١٤٠ ١٩٤ ٦٣٨ )بوروندي(منطقة البحريات الكربى   •
 ٧٣٧ ٣٢٠ ٩٤٨ ٦٤٦  ٤١٤ ٣٥٤  ٥٣٤ ٢٩٢ كينيا  •
 ٤٦٤ ٠٦٦ ٤٨٩ ٠١١  ٣٦٠ ٥٩٠ ١٢٨ ٤٢١ النيجر  •
 ٣٦٥ ١٧٧ ٥٠٥ ٦٧٥ ٤٠٣ ٨٣٤ ١٠١ ٨٤١  تشاد  •
 ٢٨٤ ٤٨٦ ٢٩٤ ٧٩٧  ١٨٤ ٠٠٠  ١١٠ ٧٩٧ مدغشقر  •
٣٦٠ ٧٤٩ ٢٢٨ ٧٧٥ إكوادور  •  ٥١٧ ٩٩٧ ٥٨٩ ٥٢٤ 
 ٥٤١ ٤٢٣ ٥٦٧ ٤٣٣ ٣٠٤ ١٢٥  ٢٦٣ ٣٠٨ باراغواي  •
 ٩ ٨١٩ ١٢ ٤٣٠ - ١٢ ٤٣٠ هندوراس  •
 ٤٠٤ ٧١١ ٤٣٩ ٦٣٤ ٣٠١ ٧٧٤ ١٣٧ ٨٦٠ بابوا غينيا اجلديدة  •
 ٣٩٥ ٥٦٢ ٤٦٨ ١٨٠ ٢٤٨ ٥٠٢ ٢١٩ ٦٧٨ النكا سري  •

 ٦ ٨٦٠ ٠٠١ ٨ ٤٨٥ ٩٢١ ٤ ٧٨٨ ٠٧٥ ٣ ٦٩٧ ٨٤٦ اجملموع الفرعي ملستشاري حقوق اإلنسان
فظ حل  األمم املتحدةبعثاتة حبقوق اإلنسان يف الوحدات املعني  )ب(

 )١١ (السالم
    

  )٨( األنشطة اليت تنفذها بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم  •
 :وحدات حقوق اإلنسان يف

    

 ١٩١ ٢١٦ ٢٠٦ ٥٦٤ - ٢٠٦ ٥٦٤ هاييت  •
 ٥٨٤ ٨٢٢ ٧١٧ ٥٢٢ ٣٦٤ ٧٣٠ ٣٥٢ ٧٩٢ أفغانستان  •
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 صندوق التربعات من أجل التعاون التقين
   ٢٠١١  لعامالتكاليف خطة

 )املتحدة الواليات بدوالرات(
 بدوالرات (اإلنفاق

 )املتحدة الواليات

 اجملموع اجملموع تكاليف املوظفني األنشطة العمليات امليدانية والتعاون التقينشعبة 

 ٥٦٠ ٥٤٠ ٦٩٠ ٩٩٨ ٢٨ ٢٧٣ ٦٦٢ ٧٢٥ تيمور ليشيت  •
 ١٧٧ ٤١٠ ١٨٠ ٨٠٠ - ١٨٠ ٨٠٠ ديفوار كوت  •
 ٧٣ ٤٦٧ ٧٣ ٤٦٧ - ٧٣ ٤٦٧ ياريليب  •
 ٤٠٦ ٥٠٩ ٤٤١ ٨١٣ ١٨٥ ٤١٦ ٢٥٦ ٣٩٧ سرياليون  •
  ٢٥٢ ٥١٥ ٤٠٨ ٨١٨ ١٨٠ ٦٩٨ ٢٢٨ ١٢٠ الصومال  •
 ١١٤ ٣٣١ ١٩٥ ٣٩٣ ٩٠ ٩٦٥ ١٠٤ ٤٢٨ )متويل سويسري(دارفور، السودان   •
 ٣٣٠ ٦٩٧ ٤٢٧ ٦١٢ - ٤٢٧ ٦١٢ السودان  •
 - ٢٢ ٦٠٠ - ٢٢ ٦٠٠   بيساو-غينيا   •
 - ٣١ ٧٧٨ - ٣١ ٧٧٨  مجهورية أفريقيا الوسطى  •

 ٢ ٦٩١ ٥٠٧ ٣ ٣٩٧ ٣٦٥ ٨٥٠ ٠٨٢ ٢ ٥٤٧ ٢٨٣ اجملموع الفرعي لبعثات حفظ السالم
     )٦ (ني املستقلتبنياملك/املكاتب القطرية  )ج(

 ١ ١٠٣ ٨٢٦ ١ ٢١٧ ٠١٠  ٦٩٤ ٢٦٠ ٥٢٢ ٧٥٠ موريتانيا  •
 ١ ٤٧٧ ٦٦٧ ١ ٦٢٥ ٢٠٧ ٧٥٧ ٢٣٩ ٨٦٧ ٩٦٨ توغو  •
 ٢ ٨٨٦ ٦٩٧ ٣ ١١١ ١٠٧ ٢ ٢٦٢ ٩٥٧ ٨٤٨ ١٥٠ )مكتب مستقل (األرض الفلسطينية احملتلة  •
 ١ ٣٣٤ ٥٤٧ ١ ٥٥٦ ٩١٠ ٩٩٠ ٠٤٢ ٥٦٦ ٨٦٨ بوليفيا  •
 ٢ ٥٣٤ ٧٢٣ ٢ ٥٩٩ ٨٥٨ ١ ٧٩٥ ٧٩٥ ٨٠٤ ٠٦٣ املكسيك  •
 ٧٦٣ ٦٦٦ ٨٨٣ ٩٠٥ ٧٢٤ ٩١٢ ١٥٨ ٩٩٣ )مكتب مستقل (كوسوفو  •

 ١٠ ١٠١ ١٢٦ ١٠ ٩٩٣ ٩٩٧ ٧ ٢٢٥ ٢٠٥ ٣ ٧٦٨ ٧٩٢ املستقلة/اجملموع الفرعي للمكاتب القطرية
     

 ١٩ ٦٥٢ ٦٣٤ ٢٢ ٨٧٧ ٢٨٣ ١٢ ٨٦٣ ٣٦٢ ١٠ ٠١٣ ٩٢١ اجملموع الفرعي
 تندرج يف إطار الدعم  يف املائة١٣مبا يف ذلك (اجملموع 

  يف املائة٨٦  ٢٢ ٨٧٧ ٢٨٣ )الربناجمي والتنسيق
 ١٧ ٦١١ ٨٩٤ واملشاريع املقفلة ٢٠١٠ للعلم، بلغ إنفاق عام
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٢  لعامخطة تكاليف الصندوق الطوعي ونفقاته    

  
  )٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١(موارد من خارج ميزانية املفوضية 

  ٢٠١٢  لعامتكاليف والنفقات مركز خطة ال-صندوق التربعات من أجل التعاون التقين 

IMIS املتحدة الواليات بدوالرات (٢٠١٢  لعامالتكاليف خطة صندوق التربعات من أجل التعاون التقين( 
 بدوالرات (اإلنفاق

 )املتحدة الواليات
Project 

Number  اجملموع اجملموع األنشطة  تكاليف املوظفني  شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين  
 )بيان أويل لنهاية الفترة(        
فريـق   مستشارو حقوق اإلنسان يف     )أ( 

 )١٩( األمم املتحدة القطري
    

موظفـو   األنشطة الـيت ينفـذها      • 
مفوضية حقوق اإلنسان لـصاحل     
 فريق األمم املتحـدة القطـري يف      

 :البلدان التالية

    

B-414 •  ١ ١٣٨ ٦٨٢ ١ ١٨٤ ٩٢٤ ٥٨٠ ٨٣١ ٦٠٤ ٠٩٣ االحتاد الروسي 
B-409 •   ٩٨٦ ٨٦٦ ١ ٠٠٢ ٢٧٧ ٣٩٥ ٧٨٥ ٦٠٦ ٤٩٢ جنوب القوقاز، جورجيا 
B-504 •  ٣١٩ ٢٩٥ ٣٢١ ٤٢٧ ٩٣ ٦٩١ ٢٢٧ ٧٣٦ مولدوفا 
B-541 •  ٢٣٤ ٧٧٣ ٢٣٤ ٧٣٠ ٣٦ ١٦٠ ١٩٨ ٥٧٠ أوكرانيا 
B-540 •  ٢٢٣ ٣٥١ ٢٤١ ٥٦٦ ٦٦ ١٣٠ ١٧٥ ٤٣٦ اليمن 
B-433 •  ١٩٠ ٢٢٣ ٢١٣ ٥٣٢ ٨٩ ٤٣٨ ١٢٤ ٠٩٤ زمبابوي 
B-441 •  ٣٩٧ ٣١٣ ٤١٢ ١٩٦ ١١٩ ٥٨٧ ٢٩٢ ٦٠٩ رواندا 
B-538 •       منطقة الـبحريات الكـربى

 )بوروندي(
٢٠٨ ٠٠٣ ٢١٦ ٢٥٦ ١٩٠ ٣٢٨ ٢٥ ٩٢٨ 

B-488 •  ٩٧٢ ٤٩٠ ٩٩٠ ٨١٨ ٥٧٩ ٢٦١ ٤١١ ٥٥٧ كينيا 
B-503 •  ٥٠٧ ٧٨٦ ٤٥٣ ٠٣٢ ١٠١ ٤١٩ ٣٥١ ٦١٣ نيجرال 
B-584 •  ٤٧٣ ٥٥١ ٤٨٦ ٨٦٤  ١٢٥ ٥٠٨ ٣٦١ ٣٥٦ تشاد 
B-539 •  ٣٦٤ ٤٩٣ ٣٦٤ ٤٣٨ ١٢٧ ٠٣١ ٢٣٧ ٤٠٧ مدغشقر 
B-436 •  ٥٨١ ٩٩٩ ٥٩٤ ٥٢٩ ٢١٨ ٥٠٩ ٣٧٦ ٠٢٠ إكوادور 
B-531 •  ٦٨١ ١٥٧ ٦٩٠ ٩٥٢ ٢٤٠ ٩٢٢ ٤٥٠ ٠٣٠  باراغواي 
B-532 •  ٢٨ ٦٣٢ ٣١ ٠٧٥ ٣١ ٠٧٥ - هندوراس 
B-502 •  ٤٧٨ ٧٨٠ ٤٩٧ ١٥٠ ١٧١ ٥٣٤ ٣٢٥ ٦١٦ بابوا غينيا اجلديدة 
B-439 •  ٤٢٥ ٧٩١ ٤٥٦ ٣٢٨ ٢١٣ ٦٨٦ ٢٤٢ ٦٤٢ النكا سري 
B-630 •  ١٢٠ ٣١١ ١٨٥ ٨٨٠ ٧٨ ٢٤٧ ١٠٧ ٦٣٣  ملديف 
B-617 •  ١٦٩ ٢١٨ ٥٨ ٢٩٩ ١١٠ ٩١٩  مالوي - 
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IMIS املتحدة الواليات بدوالرات (٢٠١٢  لعامالتكاليف خطة صندوق التربعات من أجل التعاون التقين( 
 بدوالرات (اإلنفاق

 )املتحدة الواليات
Project 

Number  اجملموع اجملموع األنشطة  تكاليف املوظفني  شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين  
 )بيان أويل لنهاية الفترة(        

 ٨ ٣٣٣ ٤٩٦ ٨ ٧٤٧ ١٩٢ ٣ ٥١٧ ٤٤١ ٥ ٢٢٩ ٧٥١ اجملموع الفرعي ملستشاري حقوق اإلنسان 
 بعثـات   عناصر حقوق اإلنـسان يف      )ب( 

 )١١( حلفظ السالم املتحدةاألمم 
    

األنشطة اليت تنفذها بعثات األمـم        • 
  املتحدة حلفظ السالم

 :وحدات حقوق اإلنسان يف

    

B-443 •  ٢٢٩ ٦٤٥ ٢٢٠ ٥٤٤ ٢٢٠ ٥٤٤ - هاييت 
B-421 •  ٨٦٣ ٤٩٥ ٩٤٢ ٢٢٧ ٣٠٠ ٣١٤ ٦٤١ ٩١٣ أفغانستان 
B-642 •  حـوار الـشعب    /أفغانستان

 )جيكابل(األفغاين يف السالم 
- ١٦ ٩٥٠ ١٦ ٩٥٠ ١٦ ٩٥٠ 

B-440 •  ٥٨٣ ٢٩٧ ٦٣٠ ٦٣٥ ٦٣٠ ٦٣٥ - تيمور ليشيت 
B-442 •  ٢٢١ ٠١٣ ٢٢١ ٠١٣ ٢٢١ ٠١٣ - ديفوار كوت 
B-444 •  ٧٣ ٤٧٣ ٧٣ ٤٧٣ ٧٣ ٤٧٣ - ياريليب 
B-431 •  ٤٦٣ ٣٨٤ ٤٦٣ ٣٨٤ ٢١٥ ٧١٧ ٢٤٧ ٦٦٧ سرياليون 
B-451 •  ٥٦٧ ٩٣٥ ٦٩٩ ٢٦٠ ٢٠٠ ٥٤٠ ٤٩٨ ٧٢٠ الصومال 
B-613 •    أنـشطة مولتـها    (الصومال

ــسا ــة /النم ــة التنمي وكال
  )النمساوية

٤٤٩ ٨٠٠ ٤٩٥ ٧٠٤ ٣٧١ ٥٩٨ ١٢٤ ١٠٦ 

B-478 •      متويـل  (دارفور، الـسودان
 )سويسري

١٢٢ ٢٧١ ٢٦٠ ٨١٥ ٢٠٣ ٢٤٦ ٥٧ ٥٦٩ 

B-445 •  ٤٠٩ ٩٢١ ٤٢٧ ٥٩٢ ٤٢٧ ٥٩٢ - السودان 
B-582 •  ١١٤ ١٣٠ ١١٤ ١٣٠ ١١٤ ١٣٠ - بيساو - غينيا 
B-583 •  ٩ ١٧٨ ٣١ ٧٧٨ ٣١ ٧٧٨ - مجهورية أفريقيا الوسطى 
B-611 •  ١٥٩ ٦٧٢  ٢٢٥ ٣١٦ ٢٢٥ ٣١٦ -  ليبيا 

 ٤ ٢٨٤ ١٦٣ ٤ ٨٢٢ ٨٢١ ٣ ٢٥٢ ٨٤٦ ١ ٥٦٩ ٩٧٥ اجملموع الفرعي لبعثات حفظ السالم 
     )٦( املستقلة/املكاتب القطرية  )ج( 

B-505 •  ١ ٣٧٥ ٠٧٨ ١ ٣٨٥ ٦٠٧ ٦٥٥ ٩٠٦ ٧٢٩ ٧٠١ موريتانيا 
B-418 •  ١ ٤٩٢ ١٥٨ ١ ٤٩٣ ٥٤٥ ٧١٦ ٩٦٢ ٧٧٦ ٥٨٣ توغو 
B-404 •      مكتـب  (األرض الفلسطينية احملتلة

 )مستقل
٣ ٣٤٣ ٤٢٢ ٣ ٤٢٨ ٥٤١ ٨١٩ ٠٤٠ ٢ ٦٠٩ ٥٠١ 

B-419 •  ١ ٥٧٧ ٧٦٩ ١ ٥٩٥ ٧٧٣ ٥٢٦ ٠٩٢ ١ ٠٦٩ ٦٨١ بوليفيا 
B-401 •  ٢ ٧٧١ ٨٣٨ ٢ ٧٧٩ ٢٨٣ ٨٢٠ ٥٦٨ ١ ٩٥٨ ٧١٥ املكسيك 
B-420 •   ٩٧٧ ٤٦٤ ١ ٠٠١ ٤٤١ ٢٠١ ٠٩٧ ٨٠٠ ٣٤٤ )مكتب مستقل(كوسوفو 

 ١١ ٥٣٧ ٧٢٩ ١١ ٦٨٤ ١٩٠ ٣ ٧٣٩ ٦٦٥ ٧ ٩٤٤ ٥٢٥ لةاملستق/للمكاتب القطرية اجملموع الفرعي 
 ١٢ ٢٦٩    تسويات أخرى 
 ٢٤ ١٦٧ ٦٥٧ ٢٥ ٢٥٤ ٢٠٣ ١٠ ٥٠٩ ٩٥٢ ١٤ ٧٤٤ ٢٥١ اجملموع الفرعي 
تندرج يف   يف املائة    ١٣لك  مبا يف ذ  (اجملموع   

     يف املائة٩٦  ٢٥ ٢٥٤ ٢٠٣ )إطار الدعم الربناجمي والتنسيق
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  املرفق الثالث

  ٢٠١٢:  املايل لصندوق التربعاتالوضع    
    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  لتربعات من أجل التعاون التقينل  األمم املتحدةصندوق
  بيان اإليرادات والنفقات

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١إىل  يناير/ كانون الثاين١للفترة من 
 )بيان أويل لنهاية الفترة(

 )املتحدة الواليات بدوالرات( الدخل  -١
 ١٨ ٤٦٦ ٢٧٢,٠٠ ٢٠١٢  عاميف الواردة التربعات
 ٣٨٥ ٣٢٣,٠٠ إيرادات الفوائد متنوعة وإيرادات
 ١٨ ٨٥١ ٥٩٥,٠٠ الدخل جمموع

  *اإلنفاق  -٢
 ١٢ ٩١٧ ٢٩٢,٦٧  تكاليف املوظفني

 ٧٨٨ ٣٠٧,٦٨  وسفرهم واالستشاريني اخلرباءأتعاب 
 ١١٣ ٨٦٩,١٧ مثلني املسفر 

 ٩٨٠ ٥١٧,٥٦ سفر املوظفني
 ٩٢٢ ٢٩٤,٦٦ اخلدمات التعاقدية

 ١ ٣٧٩ ١٥٦,١٩ نفقات التشغيل العامة
 ٤٧٠ ٨٨٧,٤٣ اللوازم واملواد

 ٣ ٨٢٠ ٧٩١,٦٩ ةاحللقات الدراسياهلبات والتربعات و
 ٢ ٧٧٤ ٥٣٩,٦٥ تكاليف دعم الربنامج

  احتياطي التشغيل
 ٢٤ ١٦٧ ٦٥٦,٧٠ جمموع النفقات

 )٥ ٣١٦ ٠٦١,٧٠( لفترةايف اإليرادات على نفقات ) العجز(/الفائض صايف
 ١٧ ٩٢٠ ١٩٥,٠٠  ١/١/٢٠١٢الرصيد االفتتاحي يف 

 ١ ٩٨٦ ٣٠٣,٩٦  مبالغ معادة إىل املاحنني/ادخارات/تسويات متفرقة
 ١٤ ٥٩٠ ٤٣٧,٢٦ ٣١/١٢/٢٠١٢ يف رصيد الصندوق

  
    يشمل املصروفات وااللتزامات*
 

 

 ١١ ٣٩٨ ٧٧٩,٠٠ ٢٠١٣  عامتقدير املبالغ املتاحة ألنشطة
 ١ ٤٨١ ٨٤١,٠٠  ) يف املائة١٣ (الدعم الربناجمي والتنسيق

 ١ ٧٠٩ ٨١٧,٠٠  ) يف املائة١٥ (احتياطي التشغيل
 ١٤ ٥٩٠ ٤٣٧,٠٠ )إليه الدعم الربناجمي والتنسيق واحتياطي التشغيلاً مضاف (ملتاحةاملبالغ ا موعجم 
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  املرفق الرابع

  قائمة املاحنني واملتربعني    

  
   صندوق التربعات من أجل التعاون التقين

    )ديسمرب/ كانون األول٣١ حىت( *٢٠١٢ التربعات يف عام
 بالدوالرات األمريكية  اجلهة املاحنة

 ٥٠٠ ٠٠٠ ائراجلز
 ٤٠ ٠٠٠ اململكة العربية السعودية

 ٢٩٥ ٩٢٠ أستراليا
 ٦٤٥ ٩٩٥ النمسا
 ٩٩ ٤٧٠ بلجيكا

 ١ ٤٦٧ ٧٣٣ احتاد املفوضية األوروبية
 ٣٠٩ ٥٨٥ فنلندا
 ١٣٢ ٨٠٢ فرنسا
 ٧٢٥ ٢٨٦ أملانيا
 ١٠٠ ٠٠٠ اهلند

 ١٠ ٠٠٠ إسرائيل
 ٧٤ ٦٢٧ إيطاليا
 ٢٢٠ ٠٠٠ اليابان

 ٢١ ٥٠٥ ليختنشتاين
 ٢ ٥٧٤ ٠٠٣ هولندا
 ٢ ٩٦٦ ٣٢٤ النرويج

 ١٢٣ ٢٤٣ املنظمة الدولية للفرنكوفونية
 ٢ ٠٠٠ بنما

 ٤٥٠ ٠٠٠ روسيا
 ٣٤ ٤٨٣ إسبانيا
 ٣ ٦٠٠ ٩٠٠ السويد
 ٢ ٢٥٦ ٠١٧ سويسرا

 ٨٥ ٢٦٦  مولدوفا- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 ٢١٠ ٩٤٠   املكسيك- وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 
 ١٢٠ ١٧٤   موريتانيا- وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 

 ١ ٤٠٠ ٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
 ١٨ ٤٦٦ ٢٧٢ اجملموع

نشطة املفوضية املمولـة    أل  أو  املاحنون لصندوق التربعات من أجل التعاون التقين       خصصهايشمل األموال اليت      *
  .املفوضية للصندوقختصصها   مل اليتموالألإضافة إىل اعن طريق الصندوق، 

       


