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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٨ و٢البندان 
  حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية

  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

موجز حللقة النقاش الرفيعة املستوى اليت عقدها جملس حقوق             
لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد إعالن       اإلنسان

  *وبرنامج عمل فيينا
  موجز    

 فيه  ، الذي قرر اجمللس   ٢١/٢٠أُعد هذا املوجز عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           
الدعوة إىل عقد حلقة نقاش رفيعة املستوى، يف اليوم األول من اجلزء الرفيع املستوى مـن              
دورته الثانية والعشرين، لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلعالن وبرنامج عمل فيينا،           
مع التركيز بصفة خاصة على مسألة تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمـل، وكـذلك علـى               

وعقدت احللقة الدراسية، الـيت     . املمارسات والتحديات يف هذا الصدد    اإلجنازات وأفضل   
  ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٥نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف 
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  مقدمة  -أوالً  
، وأثناء دورته الثانية والعشرين، عقد جملـس حقـوق          ٢٠١٣فرباير  /شباط ٢٥يف    -١

، حلقة نقاش رفيعة املستوى لالحتفال بالـذكرى الـسنوية          ٢١/٢٠اإلنسان، عمالً بقراره    
ن وبرنامج عمل فيينا، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة تنفيذمها، وكذلك            العشرين إلعال 

، طلـب   ٢١/٢٠ويف القرار   . على اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات يف هذا الصدد       
اجمللس أيضاً إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنسق مـع اإلجـراءات               

ا من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة          اخلاصة ذات الصلة، والدول وغريه    
وطُلب أيضاً من املفوضـية     . ووكاالهتا ذات الصلة، بغية ضمان مشاركتها يف حلقة النقاش        

  .إعداد هذا املوجز
ومجعت حلقة النقاش بني أشخاص من خلفيات خمتلفة لـديهم وجهـات نظـر                -٢

ممثلون رفيعو املستوى، شاركوا يف مؤمتر فيينا       بشأن إعالن وبرنامج العمل، مبن فيهم        تكميلية
، وممثلو اآلليات أو املؤسسات املذكورة أو تلك اليت أُنشئت يف املـؤمتر العـاملي               ١٩٩٣يف  

وعرضت احللقة وجهات نظر خمتلف أصحاب      . وجهات فاعلة جديدة معنية حبقوق اإلنسان     
، والتحـديات   ١٩٩٣ املصلحة بشأن إعالن وبرنامج العمل، وبصفة خاصة تنفيـذه منـذ          

ومتثل هدف احللقة، من خالل ما جرى من تبادل لوجهات النظـر وللتجـارب،              . املنتظرة
اجنازات اإلعالن وبرنامج العمل مـن املنظـورين املوضـوعي          التشديد على    )أ( :يلي فيما

تسليط الضوء على التطورات الالحقة من حيث تعزيـز آليـة حقـوق             ) ب(واملؤسسي؛ و 
كيز على التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة يف إعالن وبرنامج العمـل؛           اإلنسان مع التر  

توضيح استمرار أمهية اإلعالن وبرنامج العمل وتشاطر اخلربات ووجهات النظر بشأن           ) ج(و
االحتفال بإنشاء املفوضـية الـسامية   ) د(ُسُبل زيادة حتسني تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل؛ و  

 بوصفهما مثاالً ملموساً على تنفيذ االلتزامات واملبادئ الـواردة          حلقوق اإلنسان وبإجنازاهتا  
  .اإلعالن وبرنامج العمل يف
. مييجيـوس أ رورأس اجمللس وقام بتوجيه أعماله رئيس جملس حقوق اإلنسان، السفري         -٣
يغوس تـشريبوغا، املمثـل     لل املمثل الدائم لبولندا؛ ونائب رئيس اجمللس السفري لويس غا         سهين

نقاش بكلمات ألقاها كل من األمني العام، ومفوضة األمم          ال وافُتتحت حلقة . إلكوادورالدائم  
دولة للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، ونائـب         ال املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ووزير    

وأعضاء . وزير خارجية االحتاد الروسي واملمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين حبقوق اإلنسان          
السيد أداما دينغ املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعيـة         ) أ( النقاش هم    حلقة

السيدة سافاك بايف عضو يف الربملان التركي وعـضو         ) ب(وأحد املشاركني يف املؤمتر العاملي؛ و     
والسيدة كارال ديـل بـونيت، املدعيـة        ) ج(اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ و      

والسيدة هينا جيالين، املدافعة    ) د(السابقة باحملاكم اجلنائية الدولية التابعة لألمم املتحدة؛ و        لعامةا
املستـشار  لبري ساسـون    االسيد  ) ه(عن حقوق اإلنسان وأحد املشاركني يف املؤمتر العاملي؛ و        
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 ؛ي وأحـد املـشاركني يف املـؤمتر العـامل      اخلاص للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب      
  .السيد غوستافو غالون، مدير جلنة احلقوقيني الكولومبية وأحد املشاركني يف املؤمتر العاملي )و(و
عاقة من الوصول إىل اجمللس والسماح هلـم        ويف مسعى لتمكني األشخاص ذوي اإل       -٤

باملشاركة يف عمل اجمللس على قدم املساواة مع املشاركني اآلخـرين، مت متكـني هـؤالء                
وأثناء املناقشة، مت تـوفري الترمجـة إىل لغـة          .  املشاركة يف حلقة النقاش هذه     األشخاص من 

  .اإلشارة والعرض النّصي، والبث الشبكي

  البيانات االفتتاحية  -ثانياً  

  األمني العام  -ألف  
شدد األمني العام يف مالحظاته االفتتاحية، يف رسالة بالفيديو، علـى أن حقـوق                -٥

ة هي شريان احلياة لألمم املتحدة وأن اعتماد اإلعالن وبرنـامج           اإلنسان واحلريات األساسي  
هنض باجلهود الرامية إىل تعزيز العمل يف جمال حقوق اإلنسان يف كافة أحناء العمل قبل عقدين 

وقد مت تعزيز املبادئ اهلامة مبا فيها الطابع العاملي حلقوق اإلنسان وواجـب الـدول               . العامل
.  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كهدف ذي أولوية لألمم املتحدة         كذلك مت . املتمثل يف دعمها  

ويف هذا  . وقد أدى ذلك إىل اختاذ قرار بشأن إنشاء منصب املفوض السامي حلقوق اإلنسان            
السياق أثىن األمني العام على املفوضية السامية وعلى املفوضني الـسامني الـسابقني علـى               

 وكلما انتهكت حقوق اإلنـسان أو تعرضـت   أينما هإسهاماهتم اليت ال غىن عنها، مؤكداً أن 
  .وطناناًللخطر، كان صوهتم متماسكاً وواضحاً 

غـري أن ال يـزال      . وأعاد األمني العام إىل األذهان أن مؤمتر فيينا كان معلماً هاماً            -٦
الطريق طويالً قبل أن تترجم املبادئ إىل ممارسات، ذلك أن حقوق اإلنسان وسيادة القانون              

كما يرى أن احللقة تشكل فرصة ساحنة للـتفكري         .  حلماً بعيداً بالنسبة لناس كثريين     االيز ال
ملياً يف االلتزامات اليت مت التعهد هبا على مدى السنني وللتساؤل بشأن اإلجراءات اليت يتعني               

وقال إنه ال ميكن أن نتوقـع أن تـسود          . اختاذها على الفور لتنفيذ هذه االلتزامات بالكامل      
ية والعدالة والسالم إال إذا احُترمت الكرامة املتأصلة واحلقوق املتساوية جلميع أعـضاء             احلر

  .األسرة البشرية احتراماً حقيقياً

  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان  -باء  
أعادت املفوضة السامية إىل األذهان أهنا حتدثت يف بياهنا االفتتاحي بشأن اإلجنازات              -٧

. ؤمتر العاملي وإسهامه يف تنمية وتعزيز النظام الدويل حلقوق اإلنـسان          الكثرية اليت حققها امل   
كذلك أعادت إىل األذهان أن املؤمتر قام بدور فعال يف إنشاء منصب مفوض سامي لتعزيـز                
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ومحاية حقوق اإلنسان، وأشارت إىل أهنا عندما شاركت يف مؤمتر فيينا كممثلة للمجتمـع              
  .اطب اجمللس كمفوضة ساميةالدويل، مل تتخيل أبداً أهنا ستخ

وشددت املفوضة السامية على أن املؤمتر ُعقد يف حلظة فارقة من القرن العشرين، يف                -٨
وأسفر مؤمتر فيينا عن إجنـازات دائمـة يف   . وقت حتول يتميز بتغري النماذج وبفرص جديدة      

ـ               . سانجمال حقوق اإلنسان، وأرسى عالقات قوية فيما بني النشطاء يف جمال حقـوق اإلن
إهنم تعرفوا على قيمة التعاون والروابط من خالل املصاحل واالنقسام بني بلدان الـشمال               إذ

داخل اجملتمع املدين، مما زاد     " هوية حقوق اإلنسان  "وقد أنشأت مشاركتهم    . وبلدان اجلنوب 
الوعي العام بقضايا حقوق اإلنسان وأمهية يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات              

  .ساسية للجميعاأل
وأعادت املفوضة السامية إىل األذهان أن املؤمتر أدى أيضاً إىل تقدير جديـد مـن                 -٩

جانب احلكومات والنشطاء يف جمال حقوق اإلنسان النتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على            
نوع اجلنس، فضالً عن تقدير جديد من جانب النشطاء يف جمال حقوق املرأة لقيمة حقـوق                

ومتثل التركيز الرئيسي للمنظمات النسائية يف الفترة اليت سبقت مؤمتر فيينـا          .  الدولية اإلنسان
وأثناءه يف العنف ضد املرأة، وهي قضية مستبعدة إىل حد كبري من خطاب حقوق اإلنـسان                

وقادت املنظمات النسائية الـدعوة  . نظراً لطابعها اخلاص الذي ال يدخل يف اختصاص الدول  
ويرجـع الفـضل يف   . بأن العنف ضد املرأة يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان      من أجل التسليم    

االعتراف بالصلة القائمة بني اإلبادة اجلماعية وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي             
  .للمحكمة اجلنائية الدولية إىل مؤمتر فيينا

اع إىل جتارب هؤالء    وأكدت املفوضة السامية على أنه مت التسليم أيضاً بأمهية االستم           -١٠
وأدىل عدد من النساء والفتيـات      . الذين تأثروا بشكل مباشر من انتهاكات حلقوق اإلنسان       

والفتيان واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليني وممثلي األقليات واملهاجرين بشهادات          
ر املؤمتر ووف. تتعلق مبا تعرضوا له من جتارب، ومث عكس شواغلهم يف اإلعالن وبرنامج العمل      

العاملي حلقوق اإلنسان حمفالً ميكن فيه الوقوف على التحديات اليت تواجه حقوق اإلنـسان              
  . القيام به ّمما يتعنيومع ذلك، ما زال هناك الكثري. واحللول املطروحة

وسلطت املفوضة السامية الضوء على أمهية مشاركة اجملتمع املدين يف عمل األمـم               -١١
اإلعالن وبرنامج العمل اعترف بدور املنظمات غري احلكومية يف تعزيز          املتحدة، والحظت أن    

. حقوق اإلنسان على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل ويف تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان 
وأضافت قائلة إنه ال ميكن لألمم املتحدة أن حتقق أهدافها النبيلة دون مشاركة من يفتـرض                

كن لنا أن تضمن أن عملنا يتصل بشكل وثيق باحلياة احلقيقية           وقالت إنه ال مي   . أهنا تساعدهم 
ويف هذا السياق أعادت إىل األذهان أن التحدي        . لناس حقيقيني إال باالستماع إىل شواغلهم     

الرئيسي الذي يواجهه اجمللس واألمم املتحدة ككل، هو أن أحياناً ما يتعرض أفراد من اجملتمع               
وشـجعت مجيـع    . ف ألهنم نقلوا عن شواغلهم إىل حمافلنـا       املدين لعمليات انتقام أو ختوي    

  .مارسات غري املقبولة املاملشاركني على مواصلة جهودهم من أجل مواصلة التصدي هلذه
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  وزير الدولة للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا  -جيم  
مسا، أن  ذكر السيد رينهولد لوباتكا، وزير الدولة للشؤون األوروبية والدولية يف الن            -١٢

 حكومة وأكثـر    ١٧١ مشارك، من    ٧ ٠٠٠ اجتمع ما يزيد على      ١٩٩٣يونيه  /يف حزيران 
 منظمة غري حكومية، يف فيينا للمشاركة يف أكرب مؤمتر حلقوق اإلنـسان هبـدف               ٨٠٠ من

صياغة برنامج مشترك حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وهو ما مت إجنازه من خالل اعتماد              
  .لاإلعالن وبرنامج العم

وسلط السيد لوباتكا الضوء على حقيقة أن حلقة النقاش تعترب فرصة فريدة إلجراء               -١٣
تقييم إلجنازات مؤمتر فيينا وحتليلها، من أجل الوقوف على التحديات اليت تواجـه حقـوق               

. اإلنسان، وتعزيز املؤسسات واآلليات الرامية إىل تعزيز حقوق ومحايتها يف كافة أحناء العامل            
إنشاء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأداؤها    ) أ: (ثة إجنازات رئيسية للمؤمتر هي    وحدد ثال 
زيادة عدد  ) ج( و ؛مواصلة التوسع يف منظومة هيئات معاهدات األمم املتحدة       ) ب(املتميز؛ و 

غري أنه سلم بـأن     . وتأثري املقررين اخلاصني وغريهم من العاملني يف إطار اإلجراءات اخلاصة         
 هذا التقدم، ال يزال ضحايا االنتهاكات يطالبون بالعدالة والتعويض، وتظل املوارد            بالرغم من 

فعلى سبيل املثال، بينما تشكل محاية حقـوق اإلنـسان          . حلماية حقوق اإلنسان غري كافية    
  . يف املائة من ميزانية األمم املتحدة٣الركن الثالث يف عمل األمم املتحدة، فهي تتلقى أقل من 

 ؟كيف ميكن تعزيز املفوضة السامية واملفوضية     ) أ: (السيد لوباتكا األسئلة التالية   وطرح    -١٤
ما هو دور اجلهـات الفاعلـة األخـرى مثـل           ) ج (؟كيف ميكن تعبئة املوارد الالزمة    ) ب(

كيف ميكن  ) د (؟املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين        
 وأعلن  ؟الة على املستويني الوطين والدويل بالنسبة لضحايا حقوق اإلنسان        كفالة أن تسود العد   

السيد لوباتكا يف ختام كلمته أن احلكومة النمساوية سوف تنظم مؤمتر خرباء رفيع املستوى يف               
يف فيينا لتقييم التطورات عرب العـشرين سـنة الـسابقة           يونيه  /حزيران ٢٨ إىل   ٢٧الفترة من   

  . صلة بالكفاح الرامي إىل حتسني التمتع حبقوق اإلنسان للجميعولصياغة التزامات ذات

  نائب وزير خارجية االحتاد الروسي  -دال  
، أن نتائج مؤمتر فيينا     ذكر السيد غينادي غاتيلو، نائب وزير خارجية االحتاد الروسي          -١٥

نـا أن   وأضاف أن وثائق مؤمتر فيينا كرست معايري يتعني علي        . كانت عالقة على حقبة ممّيزة    
نسعى للرقّي إليها، وأنه مل يكن من قبيل الصدفة أن إعالن وبرنامج عمل فيينا شكل بنـداً                 

  .مستقالً على جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان
وقال السيد غاتيلوف إن تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان ميثل عنـصراً          -١٦

بب الذي من أجله كان االحتاد الروسي أحد  رئيسياً يف حتقيق أهداف األمم املتحدة، وهو الس       
وذكّر بأنه ال ميكن املبالغة يف تقدير أمهيـة         . البلدان اليت أيدت فكرة عقد حلقة النقاش هذه       

وثائق فيينا لوضع مفاهيم حلقوق اإلنسان، ذلك أنه ألول مرة يف التاريخ يتم التـسليم بـأن             
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عترافاً حقيقياً مببدأ عامليـة حقـوق       مجيع فئات حقوق اإلنسان متساوية، وأن يكون هناك ا        
وذكر أنه من   . اإلنسان، وبأنه يتوجب على مجيع الدول أن حتترم وتقوم بإعمال هذه احلقوق           

املهم تفعيل العنصر األخالقي واملعنوي يف معايري وقواعد حقوق اإلنـسان، وأشـار إىل أن               
  .إلنسان وقيمتهحقوق اإلنسان هي حقوق لكل واحد منا حيث إهنا نابعة من كرامة ا

واختتم السيد غايتلوف كلمته باإلعراب عن األمل بأن تعطي الـذكرى الـسنوية               -١٧
العشرون ملؤمتر فيينا زمخاً جديداً من أجل التنفيذ األكثر فعالية ألحكام اإلعـالن وبرنـامج               

وأشار إىل أن املبادئ اهلامة الواردة يف اإلعالن وبرنـامج العمـل            . العمل من جانب الدول   
قوامها التعاون والعمل البناء والتعاون املتبادل بوصفها حافزاً للدول على زيادة التفاعل مـع              
آليات رصد حقوق اإلنسان، وأن العمل املشترك بني مجيع الدول هو أكثر املنـاهج فعاليـة              

لجوء إىل احلـوار   الوذكر أيضاً أن مثة حاجة إىل  . حلماية حقوق اإلنسان يف كافة أحناء العامل      
  .تبادل املمارسات اجليدة من أجل تعزيز إمكانيات اجمللس ليكون حمفالً هلذا احلوارو

  املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين حبقوق اإلنسان  -هاء  
املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعـين حبقـوق        المربينيدس  أشار السيد ستافروس      -١٨

تكمن يف طابعهـا العـاملي، وأن اإلعـالن         اإلنسان إىل أن القوة األساسية حلقوق اإلنسان        
وبرنامج العمل أكد على أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يشكالن شاغالً مشروعاً للمجتمع             

وضرب بأوروبا مثالً لقارة نشأ فيها نزاعان عامليان وارتكبت فيها أكرب إبادة مجاعية             . الدويل
قوق اإلنسان تبدأ من املوطن بالرغم      وأكد من جديد املفهوم الواضح بأن عاملية ح       . يف العامل 

من التسليم الصريح بأن داخل كل دولة حتديات يف جمال حقوق اإلنسان ولديها العزم على               
معاجلتها من خالل جمموعة كبرية من اآلليات على املستوى الوطين مثل املؤسسات الوطنيـة              

ا املفوضية األوروبية من خالل حلقوق اإلنسان وهيئات املساواة، واملراقبة الداخلية اليت تقوم هب     
ميثاق احلقوق األساسية، واملراقبة اخلارجية اليت يضطلع هبا اجمللس األورويب وحمكمة حقـوق         

  .اإلنسان، وآليات األمم املتحدة مثل االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات
وق اإلنـسان   يدس بالدور احملوري للمجتمع املدين يف رصد حق       وسلم السيد المربين    -١٩

وإعماهلا، وااللتزامات الرئيسية لالحتاد األورويب حبماية اجملتمع املدين، نظراً ألن دورمها يتمثل            
ويف حني أن مؤمتر فيينـا ذكـر        . يف دفع احلكومات إىل توفري محاية أفضل حلقوق اإلنسان        

ال ينبغي لذلك   بوضوح أنه جيب أن تؤخذ االختالفات الثقافية والدينية وغريها يف االعتبار، ف           
وأضاف أن حقوق اإلنـسان     . أن يضعف من حقوق اإلنسان العاملية اليت يتفق عليها اجلميع         

  . ال قوة هلم إزاء النسبية الثقافية لألقوياءنهي اللغة العاملية مل
ويف ختام كلمته، أكد السيد المربينيدس من جديد اقتناعه بأن عاملية حقوق اإلنسان   -٢٠

ن الكرامة اإلنسانية لكل فرد، وأكد على أن االحتاد األورويب سـيعمل            ام مستمد م  زهي الت 
  .بيد مع أي جهة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان من أجل عامل أفضل يداً
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  بيانات أعضاء حلقة النقاش  -ثالثاً  

  املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية وأحد املشاركني يف املؤمتر العاملي  -ألف  
لسيد آداما ديانغ، املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعيـة،            أبرز ا   -٢١

حقيقة أن إعالن فيينا يشكّل لبنة يف بناء حقوق اإلنسان املعاصرة من كل مـن املنظـورين                 
أوالً، بتأكيده أن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يـشكالن مـسألة ذات            . النظري والعملي 

ثانياً، ميثل اإلعالن . ، فهو يؤكد جمّدداً على مبدأ عاملية حقوق اإلنسانأولوية للمجتمع الدويل
التزاماً شامالً بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا على الـُصعد الوطنيـة واإلقليميـة              

ُيعـرب  : " من اإلعالن تنص على ما يلي      ٢٨وشّدد بشكل خاص على أن الفقرة       . والدولية
نسان عن جزعه النتهاكات حقوق اإلنسان على نطـاق واسـع،           املؤمتر العاملي حلقوق اإل   

واالغتـصاب املنـهجي    " التطهري العرقي "سيما تلك اليت تتخذ شكل اإلبادة اجلماعية و        وال
وإذ يدين املـؤمتر    . للنساء يف ظروف احلرب، مما يؤدي إىل نزوح مجاعي لالجئني واملشردين          

قيتة، فإنه يكرر املطالبة مبعاقبة مرتكيب هـذه        العاملي حلقوق اإلنسان بقوة هذه املمارسات امل      
  ".اجلرائم وبوقف هذه املمارسات فوراً

وأشار السيد ديانغ إىل عمليات اإلبادة اجلماعية يف رواندا والبوسنة وشدد على أن               -٢٢
القيام بإنشاء احملاكم الدولية، فضالً عن إنشاء احملاكم اخلاصة واحملـاكم الوطنيـة ملالحقـة               

 عن ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، ميثل خطوات هامة            املسؤولني
كما شكّل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية خطوة ذات أمهية         . يف مكافحة اإلفالت من العقاب    

  . حيوية أخرى يف السعي العاملي إىل حتقيق العدالة
ص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية     وأشار السيد ديانغ إىل أن إنشاء منصب املستشار اخلا          -٢٣

ومع . يعترب التزاماً هاماً من اجملتمع الدويل صوب منع اإلبادة اجلماعية وما يتصل هبا من فظائع         
ذلك، أوضح أنه ال تزال هناك حتديات كثرية يف ضوء الثمن الفادح الذي يتم تكبـده مـن                  

ل إن املاليني من األرواح أزهقت      وقا. األرواح البشرية اليت تزهق عندما تقع اجلرائم الفظيعة       
  .يف السنوات العشرين السابقة وأشار إىل عدة حاالت قطرية

واختتم السيد ديانغ كلمته بالدعوة إىل استخدام إعالن فيينا كدليل إرشادي لعملنا              -٢٤
واعترب أن مفهوم مسؤولية احلماية الذي مت االتفاق عليه يف مـؤمتر            . يف جمال حقوق اإلنسان   

ودعا إىل جتديد االلتزام    . ٢٠٠٣ تطوراً طبيعياً للمؤمتر العاملي لعام       ٢٠٠٥العاملي لعام   القمة  
بتوفري احلماية وقال إنه بالرغم من تعقيد وصعوبة هذه املهمة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا               

  ".يتكرر ذلك أبداً"للوفاء بالوعد املنادي بأال 
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  عنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعضو الربملان التركي وعضو اللجنة امل  -باء  
قامت السيدة سفاك بايف، العضو يف الربملان التركي ويف اللجنـة املعنيـة حبقـوق                 -٢٥

األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتعريف بنفسها كشخص من جيل التسعينات وشكرت مجيـع            
فـيهم   الذي مّهد الطريق أمام أجيال املستقبل، مبن         ١٩٩٣الذين شاركوا يف مؤمتر فيينا يف       

ادت إىل األذهان أّنه بالرغم من أنّ    وأع. األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات     
التغلب على االنقسامات يف ذلك الوقت كان يبدو شبه مستحيل فاالتفاق علـى اإلعـالن               

وشددت على أن اإلعالن وبرنامج العمل كان هلما دور . وبرنامج العمل يشكل إجنازاً رئيسياً 
يف السنوات العـشرين    و. غري مقبول وُمخزٍ على مستوى الدول     " التمييز"هام جداً يف جعل     

السابقة، عززت التطورات والتغريات اليت حدثت يف اجملتمع الدويل جانب اجلهات الفاعلـة             
ومت القبول حبقوق اإلنـسان     . واإلجراءات املتعددة األطراف العاملة يف جمال حقوق اإلنسان       

املدين أمهية يف أجندات السياسة اخلارجية بوصفها أقل إثارة للجدول، بعد أن اكتسب اجملتمع  
  .أكرب يف املشهد السياسي

وشددت على أن حقوق اإلنسان ما زالت تثري اجلدل وأن هناك حىت اآلن عـدداً                 -٢٦
ويف . مفرطاً من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ال يعاجلها اجملتمع الدويل بشكل مالئـم    

وهي ترى أن ليست . ة التقاليدرأيها أن مثة حتٍد أقوى بكثري من تغيري القوانني يتمثل يف مقاوم           
الدول هي اليت حتتاج إىل التوصل إىل توافق فوري يف اآلراء، وإمنا الثقافات والتقاليد هي اليت                

وأشارت إىل ظاهرة االعتداءات باألمحاض ضد النساء بعد رفضهن لعروض زواج،           . حتتاجه
ن القـوانني والعقوبـات     وبالرغم م . أو مقاومة التعدي اجلنسي عليهن أو اخلالفات العائلية       

ويف معرض إشارهتا إىل مسألة جتنيد األطفـال،        . القاسية، ظل عدد الضحايا كما هو أو زاد       
ترى أن هـذه    " ثقافة متجذرة "وقيام اُألسر ببيع العرائس الطفالت، أكدت قائلة إننا نقاوم          

الكراهية اليت هـي    كما أننا ما زلنا نكافح األحكام املسبقة، والتمييز وجرائم          . األمور مقبولة 
وليس . وواجبنا هو إزالة هذه األعباء حىت ال تقع على عاتق األجيال املقبلة           . من إرث املاضي  

هناك يف نظرها ما يدعو إىل التطوير القانوين من الناحية املعيارية، فالتركيز ينبغي أن يكـون                
  .على التنفيذ من خالل التثقيف واملساءلة

  قة باحملاكم اجلنائية الدولية التابعة لألمم املتحدةاملدعية العامة الساب  -جيم  
شددت السيدة كارال ديل بونيت، املدعية العامة السابقة باحملاكم اجلنائية الدولية على              -٢٧

أن اإلجناز الرئيسي على صعيد محاية حقوق اإلنسان متثل يف إحالـة معظـم الشخـصيات                
ضد اإلنسانية وجرائم اجلـرب واإلبـادة       السياسية والعسكرية املسؤولة عن ارتكاب جرائم       

. وإن إنشاء احملاكم املخصصة كان جناحاً كبرياً يف جمال العدالة الدولية          . اجلماعية إىل العدالة  
وأكدت على أن اجليل األول من احملاكم اجلنائية الدولية بيَّن بوضوح أن اإلفالت من العقاب               

وأشارت بشكل خـاص إىل دور      . عالن فيينا مل يعد مقبوالً من اجملتمع الدويل، بعد صدور إ        
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وقالت . احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف مساءلة املسؤولني عن التطهري العرقي          
  .إن التطهري العرقي ميثل جرمية ضد اإلنسانية ورمبا أشد أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان

إحالة كبار القادة   ) أ: ( العدالة وحددت السيدة ديل بونيت ستة حتديات تواجه إقامة         -٢٨
اإلسهام يف تطوير القانون اجلنائي والقانون اإلنـساين        ) ب(والقادة العسكريني إىل العدالة؛ و    

انتقاء املشتبه فيهم وحتويل املعلومات واحلـاالت إىل املـدعني          ) ج(على املستوى الوطين؛ و   
قـات الدوليـة واملالحقـات؛      تعقيـد التحقي  ) د(العامني واحملاكم على املستوى الوطين؛ و     

  .تعاون الدولة) و(محاية الشهود؛ و )ه(و
واختتمت كلمتها قائلة إن جهود بناء السالم وبناء الدولة لن تـؤدي ال إىل بنـاء                  -٢٩

السالم وال إىل بناء الدولة ما مل تتضمن، منذ بدايتها، عنصر العدالة حبيث ميكن مالحقة أسوأ           
دويل املرتكبة من مجيع األطراف، ومن أجل القضاء على ثقافة          انتهاكات القانون اإلنساين ال   

  .اإلفالت من العقاب ولُيوضح للجميع أن ال أحد فوق القانون

  املدافعة عن حقوق اإلنسان وأحد املشاركني يف املؤمتر العاملي  -دال  
 أشارت املدافعة عن حقوق اإلنسان السيدة هينا جيالين إىل أن الدعوة إىل املـؤمتر               -٣٠

. العاملي جرت عند منعطف حاسم يف النهوض مبنظومة األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان              
زالت التوقعات من املؤمتر قائمة وذات صلة باملوضوع مثلما كانت منذ عـشرين سـنة       وما

وأشارت إىل حقيقة أن يف ذلك الوقت أربكت الثغرات يف تنفيذ اتفاقيات حقـوق              . مضت
وكان من املهم أيضاً هلؤالء . دان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااإلنسان أولئك العاملني يف مي

القادمني من بلدان اجلنوب ضمان أال تفقد عاملية حقوق اإلنسان جوهرها يف خضم املفاهيم              
وأضافت أن املؤمتر شكل فرصة هامة      . املُغاىل يف التشديد عليها واملتمثلة يف اخلصائص الثقافية       

سان، واألكادمييني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين         للنشطاء يف جمال حقوق اإلن    
. من أجل التفاعل وإضفاء قدر من االتساق والعقالنية على الدعوة يف جمال حقوق اإلنـسان     

وهي تعتقد أن هذه هي بداية حلركة عاملية يف جمال حقوق اإلنسان تسري يف نفـس االجتـاه               
  . ل املتعددة اليت يتم اإلعراب عنهاوتوسع الفضاء الالزم ملعاجلة الشواغ

وأشارت السيدة جيالين إىل إنشاء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بوصفه واحـداً        -٣١
ومما ال شك فيه أن إنشاءها واألسلوب الذي تطـورت بـه عـرب              . من أهم إجنازات املؤمتر   

وأثنت علـى   . حدةالعشرين سنة السابقة، أحلّ حقوق اإلنسان مكانة أبرز داخل األمم املت          
كما أشارت إىل جودة اخلدمات اليت تقدمها       . قيادة خمتلف املفوضني السامني يف هذا الصدد      
وأشارت إىل اعتماد اإلعالن املتعلق باملدافعني      . هيئات املعاهدات وآليات اإلجراءات اخلاصة    

 خطوتني  عن حقوق اإلنسان وإنشاء آلية معنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوصفهما           
  .هامتني مت اختاذمها يف أعقاب إعالن فيينا
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. والحظت السيدة جيالين أن االنتهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان مل تتوقـف               -٣٢
من التقدم احملرز صوب إقامة حكم دميقراطي، ما زالت األوضاع السياسية واالقتصادية           وبالرغم

. ر لبناء قدرة الدولـة علـى احلمايـة        ومل تفعل احلكومات شيئاً يذك    . متقلبة يف بلدان كثرية   
وأضافت قائلة إن السياسات املتعلقة باهلوية، والصعوبات الكبرية يف إدارة التعددية والتنـوع،             
وتزايد الفقر وتراجع دور الدولة يف توفري الضمان االجتماعي، كلها أمور تشكّل حتديات أمام              

  .ن خالهلا ميكن إعمال احلقوققدرة منظومة حقوق اإلنسان على توفري الوسائل اليت م
وذكرت السيدة جيالين أن مؤمتر فيينا مل يكن سوى البداية وأن الضرورة تقتـضي                -٣٣

كذلك هناك حاجة إىل البناء على االلتزامات       . املزيد من التنسيق الفعال داخل األمم املتحدة      
 الكرامـة اإلنـسانية،     املعلنة يف مؤمتر فيينا من أجل تعزيز القدرة اجلماعية على احلفاظ على           

التمييز والعنف، ومواصلة النضال من أجل نظام عـاملي يتـسم باملـساواة والعدالـة                ومنع
  .للجميع واملساواة

املستشار اخلاص للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب وأحد املشاركني            -هاء  
  يف املؤمتر العاملي

لس الوطين حلقـوق اإلنـسان يف       ذكّر السيد البري ساسون، املستشار اخلاص للمج        -٣٤
وقال إنه بإنشاء املفوضية الـسامية      . املغرب، مبشاركته يف مؤمتر فيينا كعضو يف الوفد املغريب        

حلقوق اإلنسان، انطلقت عملية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على مـستوى املؤسـسات             
نية كمؤسسات ويف ذلك الوقت، كانت هناك حاجة إىل حتديد دور املؤسسات الوط    . الوطنية

وذكر أنه يف الوقت احلايل مل يعد األمر يقتصر علـى وجـود أكثـر               . مستقلة عن احلكومة  
 من هذه املؤسسات، اليت تتماشى لوائحها مع مبادئ باريس، واليت هي مستقلة مالياً              ٦٠ من

 عن احلكومات، وإمنا هناك أيضاً جلنة التنسيق الدولية للمساعدة على تعزيز املوارد املتاحـة             
  .للوكاالت الوطنية حلقوق اإلنسان

. وأبرز السيد ساسون حقيقة أن مؤمتر فيينا وفّر الزخم، وحفز اآللية اليت تتيح التقدم               -٣٥
فلدى املغرب، على سبيل املثال، جملس وطين حلقوق اإلنسان مل يعد ذا طـابع استـشاري،                

  .وحقوق اإلنسان منصوص عليها يف الدستور املغريب
 ساسون إن أحد إجنازات مؤمتر فيينا يتمثل يف إدراج التثقيف يف جمـال              وقال السيد   -٣٦

حقوق اإلنسان يف مجيع املواد اليت تشمل حقوق اإلنسان كي يعرف التالميذ ما هي حقوقهم   
وذكر أيضاً أن هناك إجنازاً آخر ملؤمتر فيينا، أصبح ممكناً بفضل املوارد املقدمة من              . وواجباهتم

، ويتمثل يف وضع برنامج وطين لتعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان وتعمـيم             املفوضية األوروبية 
واختتم كلمته قائالً إن مؤمتر فيينا مل يكن بدايـة العمليـة            . حقوق اإلنسان يف احلياة العامة    

  .فحسب، وإمنا ما زال يقوم بتوجيه املستقبل
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  مليمدير جلنة احلقوقيني الكولومبية وأحد املشاركني يف املؤمتر العا  -واو  
أبرز السيد غوستافو غالون، مدير جلنة احلقوقيني الكولومبية إجنازات مؤمتر فيينـا،              -٣٧

مثل التسليم بالطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق املدنيـة والـسياسية               
ل وقا. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وأضيفت إليها اآلن احلقوق البيئية واحلق يف التنمية          

إن النقص يف التنمية ليس مربراً لتقليص حقوق اإلنسان وإنه يتوجب على الـدول تعزيـز                
وأشار السيد غالون أيـضاً إىل إجنـازات        . ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

املؤمتر فيما يتعلق بالفئات املستضعفة من السكان، مثل السكان األصليني، والنساء، واألطفال            
ويف جمال الرتاعات املسلحة، دعا مؤمتر فيينا إىل اتباع هنج شـامل  . ذوي اإلعاقةواألشخاص  

ومنسق، ودعا الدول اليت مل تصّدق بعد على اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية إىل أن              
وأضاف أن املؤمتر دعا أيضاً إىل ضرورة تعزيز خدمات التعـاون االستـشاري             . تفعل ذلك 

 التعاون، كما دعا إىل إجراء تقييم دوري للمـشاريع وعقـد دورات   والتقين من أجل زيادة 
وسلّط السيد غالون الضوء على أن املـؤمتر أّيـد إنـشاء            . إعالمية سنوية مفتوحة العضوية   

وأوجـز  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لوضع بنية وإطار حقوق اإلنسان موضع التنفيذ          
أجنز يف مؤمتر فيينا، فيما اعترف باحلاجة إىل صـقل          التقدم املعياري واملؤسسي الكبري الذي      

  .النظام العاملي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
وأضاف السيد غالون قائالً إنه ما كان ممكناً حتقيق هذه اإلجنازات دون مـشاركة                -٣٨

 ممثل من ما يقرب     ٤ ٠٠٠اجملتمع املدين احلازمة والدؤوبة، الذي شارك يف مؤمتر فيينا بنحو           
  . منظمة١ ٤٠٠ من
. وحدد السيد غالون مخسة جماالت يلزم فيها على وجه االستعجال إحـراز تقـدم               -٣٩

أوالً، من الضروري إنشاء آليات عمل فعالة على مستوى اجملتمع الـدويل ملنـع ارتكـاب                
انتهاكات خطرية، مثل تلك اليت وقعت يف يوغوسالفيا السابقة يف نفس الوقت الذي عقد فيه    

وثانياً، هناك حاجة إىل ضمان تعزيز ومحاية احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            . امؤمتر فيين 
وثالثاً، تقتضي الضرورة زيادة ميزانية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،          . والثقافية والبيئية 

ورابعاً، مثة حاجة إىل إنشاء حمكمـة دوليـة         . وقد مت توجيه هذا النداء بالفعل يف مؤمتر فيينا        
. قوق اإلنسان للتغلّب على نواحي القصور يف النظم الوطنية حلمايـة حقـوق اإلنـسان              حل

. وخامساً، هناك حاجة إىل التغلّب على جانب التنازع بني سياسات األمن وحقوق اإلنسان            
واختتم السيد غالون كلمته قائالً بأنه سيكون من املفيد تنظيم مؤمتر عاملي ثالـث حلقـوق                

ات، ليتزامن مع الذكرى اخلامسة والعشرين ملؤمتر فيينا والبناء علـى           اإلنسان بعد مخس سنو   
  . سنة٤٥أجنزه مؤمتر طهران، الذي ُعقد منذ  ما
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  موجز املناقشة  -رابعاً  
: مثّل املشاركون يف هذه املناقشة الدول األعضاء يف اجمللس والدول املراِقبة التاليـة              -٤٠

باسم منظمة (، وباكستان )م حركة عدم االحنيازباس(أوزبكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية 
باسـم حمفـل التثقيـف      (، وسلوفينيا   )باسم اجملموعة العربية  (، والبحرين   )التعاون اإلسالمي 

باسم جمموعة  (، وشيلي   )والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وهي جمموعة تتألف من سبع دول          
، وغـابون   )عة البلدان املتماثلة التفكري   باسم جممو (، والصني   )أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب   

، وموزامبيق، والواليات   )باسم جمموعة الدول الفرانكفونية   (، واملغرب   )باسم اجملموعة األفريقية  (
  .املتحدة األمريكية، فضالً عن املنتدى األورويب لإلعاقة الذي هو منظمة غري حكومية

سئلة اليت أثارها املشاركون نظراً     ومل تتح ألعضاء حلقة النقاش الفرصة للرد على األ          -٤١
كذلك مل تتح الفرصة لدول أعضاء اجمللس، والدول املراقبـة التاليـة ألخـذ          . لضيق الوقت 

األرجنتني، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والربازيل، وتايلنـد،         : الكلمة
فريقيا، وسري النكا، والـسودان،     وتركيا، واجلزائر، ومجهورية السودان اجلنوبية، وجنوب أ      

واملنظمات . وسويسرا، وسرياليون، وفنلندا، وكوبا، وكوستاريكا، وماليزيا، ومصر، وهولندا       
الشبكة القانونيـة الكنديـة     : غري احلكومية التالية مل تتح هلا فرصة أخذ الكلمة هي األخرى          

تسب، واملنظمة الكندية للعمل    متالزمة نقص املناعة البشرية املك    /لفريوس نقص املناعة البشرية   
من أجل السكان والتنمية يف بيان مشترك، والتحالف العاملي إلشراك املواطنني، ومؤسـسة             

مؤسسة دانيال ميتران، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، واخلدمة الدوليـة          : فرنسا احلريات 
  .حلقوق اإلنسان

  القضايا اليت طرحها أصحاب املصلحة    
املشاركني جمّدداً على أمهية اإلعالن وبرنامج العمل، مشددين على أنه ميثل           أكد مجيع     -٤٢

وقد رأى الكثريون أنه وثيقة ملهمة واستشرافية بـشأن  . معلماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
وكما قال أحد الوفود، فإن اإلعالن وبرنامج العمـل         . حقوق اإلنسان ال تزال صاحلة وحمدثة     

  .ار الذي كان يتعني أن نسلكه لنكون على الطريق الذي وصلنا إليه اآلنرسم بالتفصيل املس
وأشارت . وحدد املشاركون املبادئ املختلفة اهلامة الواردة يف إعالن وبرنامج العمل           -٤٣

وفود بوجه خاص إىل أن مؤمتر فيينا أعاد التأكيد على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية، وغري                
متشابكة، وأنه جيب على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنـسان           قابلة للتجزئة ومترابطة و   

على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم املساواة، وأن يعطيها نفس القدر مـن               
وقد أسهمت إعادة التأكيد هذه يف ضمان معاملـة احلقـوق املدنيـة والثقافيـة               . األمهية

  .  متكافئةواالقتصادية والسياسية واالجتماعية بطريقة
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وأكدت بعض الدول على أن وثيقة فيينا بيَّنت أنه يف حني يتوجب أن توضـع يف                  -٤٤
االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن           

ـ             ة من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاي
  .مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وشّدد عدة مشاركني على أنه، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل، فـإن الدميقراطيـة               -٤٥
  .والتنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً

ن محاية وتعزيز حقـوق     وباملثل، مت التذكري بأن اإلعالن وبرنامج العمل أكدا على أ           -٤٦
  .اإلنسان العاملية واحلريات األساسية مها أوىل مسؤوليات احلكومات

وأكد عدة مشاركني على أن مؤمتر فيينا شدد كثرياً على مبدأ التعاون الدويل مـن                 -٤٧
فاإلعالن وبرنامج العمل، على سبيل املثال، ينص على أنه جيب          . أجل إعمال حقوق اإلنسان   

محاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هدفاً ذا أولوية مـن أهـداف             اعتبار تعزيز و  
  .األمم املتحدة وفقاً ملقاصدها ومبادئها، وال سيما مقصد التعاون الدويل

وبوجه عام، أشار املشاركون إىل املساواة والعدالة والكرامة واالحترام والتـسامح             -٤٨
د عليها من جديد يف اإلعالن وبرنـامج العمـل          وعدم التمييز بوصفها مبادئ هامة مت التأكي      

ومت التذكري بأن اإلعالن وبرنامج عمـل       . وأوضحوا أن هذه املبادئ ينبغي أن ترشدنا اليوم       
فيينا ينص على أن مكان املعوقني هو يف كل مكان، وأشار إىل اتفاقية األمم املتحدة بـشأن                 

 الفترة الالحقة ملـؤمتر فيينـا       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفها أول معاهدة تعاجل يف        
  .االستبعاد والتمييز اللذين يتعرض هلما ما يقدر مبليار شخص من ذوي اإلعاقة يف العامل

وترى بعض الوفود أن اإلعالن وبرنامج العمل أعادا التأكيد على احلق يف التنمية يف                -٤٩
إحراز تقدم دائـم حنـو   إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مع التسليم، يف مجلة أمور، بأن         

إعمال احلق يف التنمية يستلزم سياسات إمنائية فعالة على الصعيد الوطين، فضالً عـن إقامـة               
  .عالقات اقتصادية منصفة وهتيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدويل

ورأى عدد من املشاركني أن اإلعالن وبرنامج العمل يـشكالن نقطـة حامسـة                -٥٠
  .وق املرأة، وال سيما خبصوص مسألة العنف ضد املرأةيتعلق حبق فيما
وشددت عدة دول على أن اإلعالن وبرنامج العمل يؤديان دوراً حمورياً يف إبـراز                -٥١

التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بوصفهما عنصرين أساسيني لتعزيز ومحاية حقوق            
ابري يف هذا الصدد، ناشـدت الوثيقـة     وباإلضافة إىل دعوة الدول إىل اختاذ عدة تد       . اإلنسان

األمم املتحدة دعم التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وأوصت بإعالن عقد لألمم             
وتال هذا العقد الربنامج العاملي للتثقيف      . املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان      
  .يف جمال حقوق اإلنسان، وهو حالياً يف مرحلته الثانية
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وفيما خيص منظومة حقوق اإلنسان، أشار عدة مشاركني إىل إنشاء منصب املفوضة         -٥٢
وأثنوا على الدور الذي تضطلع به املفوضة السامية والعمل الـذي           . السامية حلقوق اإلنسان  

وقد مت تسليط الضوء بشكل خـاص       . أجنزته املفوضية على مدى السنوات العشرين السابقة      
إلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، واالستعراض الـدوري       على عمل املفوضية يف دعم ا     

وهذا أدى إىل . الشامل، ويف توفري املساعدة التقنية ورصد حقوق اإلنسان يف كافة أحناء العامل
وقد أحلت بعض الوفود    . االعتراف حبقوق اإلنسان كركن من األركان الثالثة لألمم املتحدة        

وارد كافية من امليزانية العادية ملواجهة العدد املتزايد مـن          على أنه ينبغي أن تتلقى املفوضية م      
  .الواليات اليت ُتسند إليها

وفيما يتعلق بتطوير آلية حقوق اإلنسان، جرت اإلشارة أيضاً إىل جملـس حقـوق                -٥٣
  .اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل

ي الذي تضطلع به    وباإلشارة إىل أن اإلعالن وبرنامج العمل يسلمان بالدور األساس          -٥٤
الترتيبات اإلقليمية من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، ذكرت بعض الوفود التطـورات             

  .املختلفة على املستوى اإلقليمي بوصفها استمراراً ملؤمتر فيينا
كذلك مت تسليط الضوء على دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومت التذكري              -٥٥

ل يعيدان التأكيد على الدور اهلام والبّنـاء الـذي تـضطلع بـه              بأن اإلعالن وبرنامج العم   
ويف هذا السياق، مت تقدمي اقتراح      . املؤسسات الوطنية من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان       

مبواصلة هذه اجلهود، مبا يف ذلك تبادل أفضل املمارسات، لضمان األداء الفعال واملـستقل              
  .للمؤسسات الوطنية

  .شاركون الضوء على عدة حتدياتكذلك سلّط امل  -٥٦
ويتصل أحد هذه التحديات حبالة األطفال، إذ أُشري إىل أنه وفقاً ملنظمة األمم املتحدة        -٥٧

، ميوت حنو ثلث األطفال سنوياً يف شىت أحناء العامل بـسبب أمـراض              )اليونيسيف(للطفولة  
  .على اتفاقية حقوق الطفلتتصل بالتغذية أو بسوء التغذية، بالرغم من التصديق شبه العاملي 

وقالت بعض الدول إنه بالرغم من إعادة التأكيد على عامليـة حقـوق اإلنـسان،                 -٥٨
زالت هناك صعوبات وحتديات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مثل تسييس قضايا   فما

مل حبقوق  وترى هذا الدول أنه لن يتسىن التمتع الكا       . حقوق اإلنسان، أو االنتقائية أو التمييز     
اإلنسان إال إذا احتد خمتلف أصحاب املصلحة لتأكيد التزامهم حبقوق اإلنسان يف شىت مناحي              

وينبغي أن يشكل احلوار والتعاون فضالً عن العمل اإلجيايب والبناء النهج املفضل عند             . احلياة
  .معاجلة حقوق اإلنسان، وال سيما يف سياق جملس حقوق اإلنسان

وأوضحوا . ضوء على الفقر بوصفه مقوضاً إلعمال حقوق اإلنسان       وسلّط البعض ال    -٥٩
أن التخفيف من حدة الفقر ينبغي أن يشكّل األولوية يف عمل آلية حقوق اإلنسان، مذكرين               

  .أن اإلعالن وبرنامج العمل أعادا التأكيد على أمهية حتقيق تكافؤ الفرص للجميع
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تحديات والقـضايا القائمـة مثـل       وأكدت بعض الدول على احلاجة إىل معاجلة ال         -٦٠
  .العنصرية والتمييز العنصري والديين والكراهية

ووفقاً ملا قاله عدد من املشاركني، حيتاج األمر إىل بذل املزيد من اجلهود لترسـيخ                 -٦١
ويف هذا السياق، ُرئي أنه ينبغي إدماج حقوق اإلنـسان يف           . املراعاة ملنظور حقوق اإلنسان   

  .٢٠١٥د عام خطة التنمية ملا بع
وأشار عدد من املتكلمني إىل التعاون واملساعدة التقنية على املـستويني األقـاليمي               -٦٢

وينبغي أن حتظـى هـذه      . والدويل بوصفهما وسيلتني رئيسيتني لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان       
شـارة  ومتت اإل . املسائل باالهتمام واملوارد املالئمة لتمكني املفوضية من العمل يف هذا اجملال          
ورأى الـبعض   . إىل أن التعاون الدويل كان له دوره احلاسم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

أن التعاون البّناء، واحلوار املتكافئ والقائم على االحترام املتبادل وتبادل أفضل املمارسـات             
  .جيب أن تشكل املبادئ الرئيسية للعمل الذي يضطلع به اجمللس

        


