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   املشاركة يف قضايا حقوق اإلنسان- الفصل الثالث 
  جملس حقوق اإلنسان اجلديد

 قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن حيـل جملـس حقـوق             2006مارس  / آذار 15يف    
 حقوق اإلنسان اليت كانـت      -جلنة   حمل   )1(اإلنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة       

وانعقد جملس حقوق اإلنسان    . ية املركزية يف األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان       اهليئة احلكومية الدول  
 واضطلع جبميـع الواليـات واآلليـات والوظـائف          2006يونيه  / حزيران 19للمرة األوىل يوم    

وسيقوم اجمللس باستعراضها، وحتسينها وترشيدها إذا استلزم األمر، يف         . واملسؤوليات اخلاصة باللجنة  
  . بعد عقد دورته األوىلغضون سنة

وخاصة اإلجـراءات    (الدليلوسوف تستمر آليات حقوق اإلنسان اليت ترد مناقشتها يف هذا             
يف العمل بنفس الطريقة اليت كانت تعمل هبا يف إطار اللجنة، ما مل يقـرر               ) 1503اخلاصة واإلجراء   

ويرجى . ب العمل اخلاصة به   ومن املتوقع أن يضع اجمللس نظامه الداخلي وأسالي       . اجمللس خالف ذلك  
من املؤسسات غري احلكومية أن تدخل بانتظام إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب لالطـالع علـى                 

  ).http://www.ohchr.org(أحدث املعلومات 
  
   املشاركة يف قضايا حقوق اإلنسانعن سريعة حملة

  ما هي هذه املشاركة؟
طّور دور املفوضية من كوهنا أمانة ختدم اهليئات التشريعية واالستشارية القائمة يف جنيـف              ت  

وميتد عمل املفوضية اآلن إىل املشاركة يف القضايا املوضوعية         . لتصبح مكتباً للعمليات والتفاعل النشط    
  :حلقوق اإلنسان وخاصة ما يلي

  سيادة القانون والدميقراطية  •
  نميةحقوق اإلنسان والت  •
  األهداف اإلمنائية لأللفية وتطبيق حقوق اإلنسان يف النهج اإلمنائي  •
  حقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية واالجتماعية  •
  حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني  •
  الشعوب األصلية واألقليات  •
  املنهجية والتثقيف والتدريب  •
  مكافحة التمييز  •

  ؟الوصول إليهاكومية اليت تستطيع ما هي املنظمات غري احل
  .ال ُتطَبِّق املفوضية كقاعدة عامة معايري حمّددة لتفاعل املنظمات غري احلكومية  

________________ 

  .60/251: اجلمعية العامةقرار  )1( 



2 

  ؟أن تعمل معهاكيف تستطيع املنظمات غري احلكومية 
تضطلع املفوضية بأعمال متنوعة بشأن القضايا اليت متس موضوعات يف ميدان حقوق اإلنسان               

وتستجيب هذه األنشطة يف كثري من      .  ومجع املعلومات واملساعدة يف وضع املعايري      وتعمل يف األحباث  
ونقـاط دخـول    . احلاالت لالحتياجات اجلارية أو املؤمترات الكربى أو القضايا الناشئة األخـرى          

 حسب موضـوع القضـية ويـرد        ختتلفاملنظمات غري احلكومية يف هذا العمل وفرصها للمشاركة         
  .وصفها يف هذا الفصل

  
  ؟ما هي هذه املشاركة -ألف 

تطوراً سريعاً يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من كوهنا جمرد           شهدت العقود املاضية      
أمانة موجهة أساساً لتقدمي اخلدمات إىل اهليئات التشريعية واالستشارية القائمة يف جنيـف واملنشـأة           

 كما أصبحت مستقلة ذاتياً ،التفاعل النشطبواليات من احلكومات حىت أصبحت مؤسسة للعمليات و       
والعالقة الدينامية بني املفوضية واملنظمات غري احلكومية عنصر أساسي         . نتيجة والية املفوض السامي   
  .يف جناح تطبيق حقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل العمل مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة املوصوفة يف الفصـول مـن         
امن يوجد عدد من الفرص أمام املنظمات غـري احلكوميـة للمشـاركة يف احلـوارات                الرابع إىل الث  

وتسمح هـذه الفـرص     . واملشاورات املنتظمة مع املفوضية بشأن قضايا موضوعات حقوق اإلنسان        
بتبادل املعلومات والترحيب باملدخالت املقدمة لوضع معايري حقوق اإلنسان والعمل كقناة اتصـال             

وتكفل الشراكة النشطة مع املنظمات     . ن حاالت حقوق اإلنسان القائمة أو الناشئة      لتقدمي التقارير ع  
  .استجابة املفوضية وفعاليتها واستدامة جهودهاغري احلكومية 

وتركّز أعمال حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا املفوضية على األحباث ووضع املعـايري وتعـيني                 
  :لويات اجلارية ما يليوتشمل األو. القضايا اليت متس قطاعات خمتلفة

  سيادة القانون والدميقراطية  •  
  حقوق اإلنسان والتنمية  •  
  األهداف اإلمنائية لأللفية وتطبيق احلقوق يف النهج اإلمنائي  •  
  حقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية واالجتماعية  •  
  حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني  •  
  اتالشعوب األصلية واألقلي  •  
  املنهجية والتثقيف والتدريب  •  
  مكافحة التمييز  •  
وقد مت داخل املفوضية تكليف خمتلف الوحدات يف فرع األحباث واحلق يف التنمية بالعمل يف                 

جماالت أخـرى مـن     مع  وتتفاعل اخلربات الفنية بشأن هذه املوضوعات داخل الفرع         . هذه القضايا 
ميدان املشاركة القطرية والشراكات مع أصحاب املصلحة يف        نشاط املفوضية وتساهم يف زيادة فعالية       

  .حقوق اإلنسان
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  الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع   -باء 
وبالتحديد تقيم  . تستطيع مجيع املنظمات غري احلكومية كقاعدة عامة أن تتفاعل مع املفوضية            

صلية وجمموعات األقلية ومنظمات حقوق املرأة      املفوضية روابط مع جمموعات حمددة مثل الشعوب األ       
  .واملعّوقني وممثلي قطاع األعمال وضحايا الرق

 وتدخل اآلن يف واليـة      ،وقد تتطلب بعض األنشطة اليت بدأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة           
جملس حقوق اإلنسان، من املنظمات غري احلكومية أن حتصل على مركز استشاري لـدى اجمللـس                

ويرجى من املنظمات غري احلكومية أن تراجع معايري املشاركة املعروضة يف           . دي واالجتماعي االقتصا
  .هذا الفصل

  ؟كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل معها  - جيم 
يف عدد من قضايا موضوعات حقوق اإلنسان تشمل األحباث ومجع املعلومات           تعمل املفوضية     

ت املوضوعية واملنهجيـة أمـر جـوهري يف الـدعامات املضـمونية             وتعزيز اخلربا . ووضع املعايري 
 اليت تتبعها املفوضية ويف زيادة دعم هيئات املعاهـدات واإلجـراءات            إشراك البلدان الستراتيجيات  

ويتم يف كثري من األحيان إشراك املنظمات غري احلكومية يف هذا العمل بصفة مشارك ومقدِّم               . اخلاصة
ويف كثري من األحيان تستجيب هذه األنشطة اليت تقوم هبا املفوضـية            . دينمعلومات وخرباء ومستفي  

وحـىت اآلن   . الحتياجات جارية أو مؤمترات كربى أو قضايا أخرى مت تعيينها كأولويات للمفوضية           
كانت القضايا موضع التركيز تتبع واليات اآلليات اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة أو جلنتها               

 وسيقوم جملس حقوق اإلنسان يف سنته األوىل من العمل باستعراض مجيع الواليات واآلليات              .الفرعية
وستسـتمر  . والوظائف واملسؤوليات اليت ورثها عن اللجنة ويصدر توصيات لتحسينها وترشـيدها          

ولكـن  . اآلليات احلالية يف العمل كما كانت تعمل يف إطار اللجنة ما مل يقرر اجمللس خالف ذلـك                
 للمنظمات غري احلكومية أن تدخل إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب بانتظام ملعرفـة آخـر                 ينبغي

وتسعى املفوضية، عند تصميم برناجمها بشأن القضايا املوضوعية، إىل توفري استجابة كافية            . التطورات
  .تمع املدينلالحتياجات املتنوعة ملختلف الفعاليات، مبا فيها شركاء األمم املتحدة واحلكومات واجمل

  سيادة القانون والدميقراطية  -  1
قامت املفوضية بأنشطة لتعزيز التصديق على املعاهدات وحتسني إدارة العدالة على الصـعيد               

الوطين وتعيني االنتهاكات يف جماالت مثل االحتجاز التعسفي واستقالل القضاة والتعذيب، وجتـري             
واآلن . اآلليات اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة      هذه الوظيفة األخرية أساساً من خالل خمتلف        
  .يضطلع جملس حقوق اإلنسان هبذه اآلليات

ولتعزيز فعالية املفوضية يف إشراك خمتلف الفعاليات يف القضايا املتصـلة بسـيادة القـانون                 
  :والدميقراطية جتري أعمال حمددة بشأن ما يلي

  املشورة القانونية  •  
  إدارة العدالة  •  
  املساءلة/اإلفالت من العقاب  •  
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  دور احملاكم يف محاية حقوق اإلنسان  •  
  سيادة القانون يف الدول اخلارجة من الرتاعات  •  
  حقوق اإلنسان واألمن  •  
  قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلالدويل حلقانون ال بني الروابط  •  
  الدميقراطية  •  
خليني وخارجيني يشملون مكاتب األمم املتحـدة       وجيري هذا العمل عن كثب مع شركاء دا         

لألمم املتحدة واحلكومات واملؤسسات الوطنية     التابعة  وبعثات األمم املتحدة للسالم واألفرقة القطرية       
  .حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية

دميقراطيـة التابعـة    مع وحدة سـيادة القـانون وال      تعمل  املنظمات غري احلكومية    : دراسة حالة 
  للمفوضية يف صياغة وتنفيذ مبادئ دولية جديدة

املستوفاة من  موعة  جملاعمالً بواليات بدأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة مت االنتهاء من صياغة              
 التوجيهية بشأن احلق يف االنتصـاف  املبادئاملبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب واملبادئ األساسية و     

 املفوضية مشـاورات    توبعد إعداد املشروع األّويل للخطوط التوجيهية عقد      . 2005ام   يف ع  اجلربو
وشاركت عدة منظمات غري حكومية دولية يف هذه املشاورات ومنها اللجنـة            . للحوار والتعليقات 

. الدولية لفقهاء القانون والعفو الدولية و هيومان ريتس ووتش واملركز الـدويل للعدالـة االنتقاليـة               
 املنظمات غري احلكومية منظور الوكاالت املشاركة على الصعيدين الدويل والوطين وهو ما             وعرضت

واعتمـدت جلنـة حقـوق    . مكّن من إدماج االحتياجات واخلربات من امليدان يف املبادئ التوجيهية     
بشـأن  اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية           

كما أخذت جلنة حقوق اإلنسان علماً باجملموعة املستوفاة من         . 2005احلق يف االنتصاف واجلرب يف      
  .2005املبادئ بشأن مكافحة اإلفالت من العقاب يف 

وعقدت املفوضية سلسلة من ورش العمل لنشر املعلومات عن هاتني اجملموعتني من املبـادئ                
وشـارك يف   .  بطريقة التعامل مع التنفيذ على الصعيد الوطين       وكذلك ملناقشة االستراتيجيات اخلاصة   

هذه الورش بنشاط عدد من املنظمات غري احلكومية من البلدان اخلارجة من الصراعات إىل جانـب                
وستساعد هذه املنظمات   . املوظفني من املكاتب امليدانية للمفوضية ومن بعثات األمم املتحدة للسالم         

 العمـل مـع     سـيمثل و. نشر املبادئ التوجيهية وكفالة تشغيلها على الطبيعة      غري احلكومية احمللية يف     
احلكومات لكفالة تنفيذ وإعمال هذه املبادئ دوراً هاماً تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تقوم بـه                

  .يف املستقبل وذلك لكفالة إعمال احلقوق املعروضة يف هذه الوثائق
  :وللحصول على مزيد من املعلومات انظر  

اجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مـن خـالل اختـاذ                 •
   )2(إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضـحايا االنتـهاكات               •
________________ 
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قرار (ت اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل      اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكا     
   )3()2005/35اللجنة 

  
لالطالع على مزيد من املعلومات عن أعمال املفوضية املتعلقة بسيادة القانون والدميقراطيـة               
  . هنااضغط

  
  يةحقوق اإلنسان والتنم  -  2

فاألمن والتنمية  . ةتنمياليعترف اجملتمع الدويل اآلن بأنه ال ميكن الفصل بني حقوق اإلنسان و             
 يتضح يف   وهو ما  ،متشابكة يعزِّز بعضها البعض   عناصر  واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

 جدويل أعمـال   واإلنسان هو املوضوع الرئيسي يف.)4(“يف جو من احلرية أفسح”تقرير األمني العام  
  .التنمية وحقوق اإلنسان على السواء

وتـدعم وحـدة حقـوق      . وتعزيز ومحاية احلق يف التنمية عنصر حموري يف أنشطة املفوضية           
. اإلنسان والتنمية يف املفوضية فريق العمل املعين باحلق يف التنمية وفرقة العمل رفيعة املستوى التابعة له               

 كثري من أعمال املفوضية وخاصة يف األنشطة اجلارية يف آحاد البلدان            ويتضح احلق يف التنمية أيضاً يف     
لتشكيل أو تعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية حلقوق اإلنسان يف خمتلف الوزارات واملؤسسـات              

  .الوطنية واألنظمة التعليمية واهليئات القضائية
بعاد العملية للحق يف التنميـة      وهتدف أعمال املفوضية بشأن هذا املوضوع إىل حتسني فهم األ           

ودوره يف محاية مجيع حقوق اإلنسان وأثره على االعتراف باالحتياجات احملدَّدة للمجموعات املهمشة 
وقد كانت املنظمات غري احلكومية يف كثري من األحيان جهات مسامهة           . ومسامهته يف التعاون الدويل   

بصفة مراقب لدى الفريق العامل وفرقـة العمـل         يف هذا العمل من خالل املشاركة يف املشاورات و        
  .التابعة له
  :وتقضي والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية مبا يلي  

  رصد واستعراض التقدُّم احملرز يف تعزيز وتنفيذ احلق يف التنمية  •
نظمات غري  قارير واملعلومات األخرى املقدَّمة من الدول واملنظمات الدولية أو امل         استعراض الت   •

  احلكومية
   يف كل دورةتقدمي تقرير عن أعماله  •

والفريق العامل فريق مفتوح العضوية وأنشأته جلنة حقوق اإلنسان السابقة وخيضع اآلن لوالية               
وجيوز جلميع الدول األعضاء وغري األعضاء يف األمم املتحـدة واملنظمـات            . جملس حقوق اإلنسان  

 احلكومية ذات املركز االستشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي            الدولية واملنظمات غري  احلكومية  
____________________ 

  .2005ديسمرب / كانون األول16 املؤرخ يف 60/147 :قرار اجلمعية العامة )3( 
 )4(   A/59/2005.  
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ويف املاضي كان الفريق العامل يطلـب قبـل كـل دورة            . واالجتماعي أن حتضر جلساته املفتوحة    
تعليقات من املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي             

منها على سبيل   أخرى   بصورةوسامهت املنظمات غري احلكومية     . بشأن الوثائق اليت يعتزم النظر فيها     
ومع انتقـال   . املثال اإلدالء ببيانات أو تسهيل التجمُّعات غري الرمسية أثناء انعقاد دورة الفريق العامل            

الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان ينبغي للمنظمات غري احلكومية أن تدخل إىل موقع املفوضية               
  . لالطالع على أحدث املعلومات عن عمليات الفريق العامليف شبكة الويب

 اخلربات الفنية الالزمة للفريق العامل      فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية باحلق يف التنمية       وتوفِّر    
 بشأن القضايا اليت يتم تعيينها لتنفيذ احلـق يف          اجلهاتلتمكينه من صياغة التوصيات املالئمة ملختلف       

لف فرقة العمل من مخسة خرباء يعيِّنهم رئيس الفريق العامل املعـين بـاحلق يف التنميـة                 وتتأ. التنمية
يف باإلسـم تعمـل     بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية للدول األعضاء وممثلي مؤسسات دولية حمدَّدة           

  .ميادين التجارة والتمويل والتنمية
ـ             كـانون   17 إىل   13ف مـن    وعقدت فرقة العمل رفيعة املستوى أول اجتماعاهتا يف جني
نوفمرب نظرت  / تشرين الثاين  18 إىل   14 من   2005ويف اجتماعها يف عام     . 2004ديسمرب  /األول

 من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن الشراكات العامليـة ألغـراض التنميـة             8فرقة العمل يف اهلدف     
  .التنميةزيادة فعالية الشراكات العاملية يف إعمال احلق يف لواقترحت معايري 

وتتيح فرقة العمل رفيعة املستوى منتدى رائعاً ميكِّن املنظمات غري احلكومية من املسـامهة يف                 
املشاركني يف االجتماعات من املنظمات غري      لكل  ويتم منح مركز املراقب     . النهوض باحلق يف التنمية   

احلوار الـدائر يف فرقـة      احلكومية والدول واملمثلني اآلخرين ويستطيعون بذلك املسامهة بنشاط يف          
وال ُيشَترط حصول املنظمات غري احلكومية على مركز استشاري لدى اجمللس االقتصـادي             . العمل

وُتنَشر تفاصيل االعتماد يف موقع املفوضية يف شبكة    . واالجتماعي ولكن جيب اعتمادها قبل االجتماع     
  .الويب قبل أي اجتماع بعدة أشهر
  . هنااضغط أعمال املفوضية املتصلة حبقوق اإلنسان والتنمية نات علالطالع على مزيد من املعلوم

  القضاء على االجتار يف األشخاص ومحاية حقوق األشخاص موضع االجتار
ومع ذلك تستمر معاجلة    . نسان جسامة يدخل االجتار يف البشر بني أكثر انتهاكات حقوق اإل          

يف إطـار منـع   “ القانون والنظام”موضوع االجتار يف كثري من احلاالت بوصفه مشكلة من مشاكل    
وتدير وحدة حقوق اإلنسان والتنمية مشروعاً حمدَّداً يهدف إىل إدماج حقوق اإلنسـان يف              . اجلرمية

 صياغة القوانني ار، وهذه املبادرات جتري من خالل       األنشطة الدولية واإلقليمية والوطنية ملكافحة االجت     
 بوصفها حافزاً على كفالـة    ونقطة التركيز يف املشروع هي قيام املفوضية بالعمل         . والسياسات العامة 

إدماج سيادة القانون وحقوق اإلنسان كنقاط حمورية يف أعمال مكافحة االجتار الـيت تقـوم هبـا                 
كومية شريك هام يف أعمال املفوضية ملكافحة االجتار وهـذه          املنظمات غري احل  و. املنظمات األخرى 

  .األعمال تشمل األحباث واملشاريع الرائدة واحللقات الدراسية
  :ويركّز املشروع اخلاص باالجتار على ما يلي  
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تعزيز إجراءات األمم املتحدة املتصلة حبقوق اإلنسان يف آحاد البلدان من خالل بناء قـدرة                 •
  ة التابعة لألمم املتحدة على إدماج منع االجتار يف أعمال التنمية؛األفرقة القطري

إدخال مشكلة االجتار يف صلب أعمال هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة واألفرقة العاملة              •
  وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

  .تعزيز الشراكات والتعاون بني الوكاالت العاملة يف هذا املوضوع  •
وكانت املفوضية عضواً مؤسِّساً ومنسِّقاً لفريق االتصال التابع للمنظمات احلكومية الدوليـة              

ويف إطار هذا الفريق متثّل جمموعة املنظمات غري احلكوميـة          . املعين باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين    
ت عن أنشـطة األمـم      تلك املنظمات غري احلكومية املهتمة وتزوِّد املنظمات غري احلكومية باملعلوما         

 مع وكاالت األمم املتحدة األخرى إجراء مناقشات    بالترتيبويف كل سنة يتم     . املتحدة يف هذا امليدان   
يف إطار فريق متخصص بشأن االجتار بالبشر والقضايا ذات الصلة، مبا يف ذلـك اهلجـرة والعمـل                  

  .رك هام يف هذه األنشطةواملنظمات غري احلكومية مشا.  والتنميةاجلنسانيةسائل املالقسري و
فهي أوالً شريك تقدِّم املعلومات لـدعم       . وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً مزدوجاً هاماً        

وثانياً تستطيع هذه   . االستراتيجيات اليت يتم صياغتها وتعمل يف الدعوة إىل تنفيذ هذه االستراتيجيات          
 موضوع االجتار يف إطار سياسـاهتا       اسةعلى در  تشجيع املؤسسات    ألعمالاملنظمات أن تكون هدفاً     

  .وأنشطتها
  . هنااضغطلالطالع على مزيد من املعلومات عن أعمال املفوضية يف موضوع االجتار 

  
   التنميةاألهداف اإلمنائية لأللفية والنهج القائم على احلقوق إزاء  -  3

 درجة غري مسبوقة من توافق اآلراء       )5(تولَّدت عن إطار أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية         
ويتـيح إطـار    . الدويل والدعم السياسي لالستثمار يف القطاعات االجتماعية على الصعيد الـوطين          

هداف كما يتيح أيضـاً     األهداف اإلمنائية لأللفية فرصة لتنفيذ احلقوق األساسية املعروضة يف هذه األ          
  . الوطنيةامجفرصة هامة لتعزيز النهج القائم على احلقوق إزاء التنمية يف مجيع جماالت الرب

وتسعى املفوضية إىل حتقيق املشاركة يف املناقشات العاملية بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية من               
علـى صـعيدي العمليـات      أجل كفالة إدراج حقوق اإلنسان كعنصر مركزي يف تنفيذ األهداف           

وتعمل املفوضية على تعزيز فهم قضايا الفقر والتنمية يف إطار احلقوق والنهوض بـالتطبيق              . والنتائج
وتعمل املفوضية عن كثب مع تواجدها امليداين ومـع         . العملي للنهج القائم على احلقوق إزاء التنمية      

  :ذا اجملال تتمثل أولوياهتا فيما يليالزمالء يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة ويف ه
  إدماج قضايا التنمية يف استراتيجيات املفوضية إلشراك البلدان؛  •

________________ 

سـبتمرب  / أيلـول  8 املـؤرخ يف     55/2 :إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة         )5( 
2000.  
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تقدمي الدعم لألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، وخاصة يف إدماج حقـوق اإلنسـان يف                 •
  تقييمها القطري املشترك ويف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

  م مبادرات تطبيق النهج القائم على احلقوق يف أوراق استراتيجية ختفيض الفقر؛دع  •
  إبراز صورة املفوضية كمركز للتميُّز واملعلومات بشأن النهج القائم على احلقوق إزاء التنمية؛  •
تنسيق مشاركة املفوضية يف القضايا املتصلة باألهداف اإلمنائية مع شركاء األمـم املتحـدة                •

  . بريتون وودز واجملتمع املدينومؤسسات
 شاركت املفوضية بنشاط يف أعمال مشروع األلفية وسامهت يف جوانـب            2005ويف عام     

خطـة  : االستثمار يف التنمية  ”حقوق اإلنسان يف هذه األهداف وظهر ذلك يف تقرير مشروع األلفية            
يف جو مـن    ”جلمعية العامة املعنون    وتقرير األمني العام إىل ا    “ عملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

  .“صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع: احلرية أفسح
الدولية والوطنية واحمللية شريك جوهري يف هذا العمل سواء كـان           واملنظمات غري احلكومية      

الل املشاورات  ويتم استغ .  أو املشاركة يف احلوار الدائر     ذات الطابع العملي  ذلك يف صياغة املنشورات     
والشراكات مع املنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية لكفالة إدماج االحتياجات الشعبية إدماجـاً             
صحيحاً يف إعمال حقوق اإلنسان من خالل األهداف اإلمنائية لأللفية، وكفالة استعمال النهج القائم              

  .على احلقوق إزاء التنمية معياراً يف كل األعمال اإلمنائية
الطالع على مزيد من املعلومات عن أعمال املفوضية املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية والنهج القائم              ل

  . هنااضغطعلى احلقوق إزاء التنمية 
  

  الجتماعيةحقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية وا  -  4
 الصـحة   تشـمل تغطي القضايا االقتصادية واالجتماعية جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان            

واإلسكان والتعليم واإلعاقة واألشكال املعاصرة من الِرق ومسؤوليات قطاع األعمال عـن حقـوق     
لـدويل ويف   وحتظى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالعتراف الكامل يف اجملتمع ا         . اإلنسان

 ورغم التقدُّم الكبري يف معاجلـة احلرمـان         ،ومع ذلك . كل جوانب القانون الدويل حلقوق اإلنسان     
 ظل التقدُّم يف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة ميثـل حتـدياً    ، فقدالبشري منذ إنشاء األمم املتحدة 

وسوء التغذية والبطالة   جلوع  وافهناك أكثر من مليار شخص يعانون من الفقر املدقع والتشّرد           . عسرياً
 مليار شخص إىل فرص احلصول على مياه الشـرب          1.5ويفتقر أكثر من    . واألمّية واألمراض املزمنة  

 التعليم األوَّيل وأكثر من     يستطيعون الوصول إىل   مليون طفل ال     500النظيفة واإلصحاح وهناك قرابة     
ا احلجم اهلائل من التـهميش، رغـم النمـو    ويثري هذ . يعرفون القراءة والكتابة   مليار شخص بالغ ال   

االقتصادي العاملي املتواصل والتنمية، مسائل خطرية ال تتعلق بالتنمية وحسب ولكنها تتعلـق أيضـاً               
  .حبقوق اإلنسان األساسية
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وتضطلع املفوضية بأعمال بشأن عدد من القضايا االقتصادية واالجتماعية األساسية هبـدف              
اركة املنظمات غري احلكومية أمر هام يف هذا العمل، وخاصة من ناحيـة             ومش. دعم فهمها وتنفيذها  

  . صياغة املعايري الدوليةعندمراعاة اخلربات الشعبية 
  :وتتمثل بعض جماالت العمل األساسية فيما يلي  

 تبحث املفوضية تدابري تعزيز محاية ورصد حقوق اإلنسان لألشـخاص           .حقوق األشخاص املعوَّقني  
يشمل ذلك تشجيع إدماج قضايا اإلعاقة يف أنشطة هيئات رصد املعاهدات وآليات حقوق             و. املعوَّقني

اإلنسان األخرى؛ ودعم صياغة اتفاقية جديدة بشأن حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص املعـوَّقني؛             
وتعزيز التعاون مع املقرر اخلاص للجنة التنمية االجتماعية املعين باإلعاقة ومع الوكاالت املتخصصـة              

  .األخرى يف األمم املتحدة العاملة يف موضوع اإلعاقة
 تقدِّم املفوضية   .الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

دعماً مضمونياً ودعم أمانة للفريق العامل الذي يقوم بدراسة خيارات تتعلق بصـياغة بروتوكـول               
 وهو فريق عامل مفتـوح      -خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      اختياري للعهد الدويل ا   

العضوية يسمح باملشاركة النشطة للمنظمات غري احلكومية يف صياغة آلية هامـة إعمـال احلقـوق                
وكانت جلنة حقوق اإلنسان السابقة هي اليت أنشأت هذا الفريق الذي يدخل   . املعروضة يف هذا العهد   

  .جملس حقوق اإلنساناآلن يف والية 
من الِرق هو فريق عامل تابع للجنة الفرعية للجنة حقوق          الفريق العامل املعين باألشكال املعاصرة      .الرق

ويتلقى هذا الفريق العامل معلومـات      . اإلنسان السابقة، ويدخل اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان        
لثالث املتصلة بالِرق أو يتـيح منـرباً دوليـاً          من الدول عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقيات ا        

  .للمنظمات غري احلكومية وضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق
أصبحت مسؤولية قطاع األعمال يف جمـال حقـوق اإلنسـان           . األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   

سألة بالتعاون مع   وتضطلع املفوضية بأحباث ومشاورات بشأن هذه امل      . موضوعاً الهتمام دويل متزايد   
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية ومشاريع األعمال األخـرى              
ومع الفريق العامل التابع للجنة الفرعية واملعين بأساليب عمل الشركات عرب الوطنية وأنشطتها الذي              

  .يندرج اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان
ظمات غري احلكومية تعمل لدعم فهم وتنفيذ احلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة            املن: دراسة حالة 

والثقافية يف إطار الفريق العامل الذي ينظر يف خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول اختياري للعهـد               
  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 للنظر يف خيارات تتعلق بصـياغة       2003 أنشأت جلنة حقوق اإلنسان هذا الفريق العامل يف         
ومن شأن هـذا    . بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 وقد يكون ذلك بتوسيع اختصاصـات جلنـة احلقـوق           -الربوتوكول االختياري أن ينشئ إجراًء      
ونظراً . ت الفردية اليت تّدعي خرق أحكام العهد       للنظر يف املراسال   -االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

ألن هذا الفريق العامل مفتوح العضوية فإن مداوالته تسمح مبشاركة مجيع الدول األعضـاء وغـري                
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األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وأي منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز                 
  .استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

قد شكَّلت املنظمات غري احلكومية من مجيع أحناء العامل املهتمة بأعمال هذا الفريق حتالفـاً               و  
ويسمح ذلك للمنظمات غري احلكومية اليت ال تتمتع مبركز استشاري لدى           . للمنظمات غري احلكومية  

وعقـدت بعـض    . اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن تقول كلمتها يف صياغة هذا الصك اهلـام           
نظمات غري احلكومية الدولية اجتماعات بني الدورات بشأن مسألة الربوتوكول االختياري للعهـد             امل

  .وأثارت هذه االجتماعات اهتماماً واسعاً من الدول واجملتمع املدين
 نظر الفريق العامل يف عدد من املسائل تشـمل نطـاق احلقـوق              2006فرباير  /ويف شباط   

ات ومعايري القبول والتسوية الودية للمنازعات والتـدابري املؤقتـة          اخلاضعة إلجراء البالغات والتحفظ   
وإمكانية إنشاء إجراء للتحقيق وإجراء مشترك بني الدول والعالقة بـني الربوتوكـول االختيـاري               

 منظمات غري حكومية منفردة وحتالف      10 دولة عضو شاركت     120وإىل جانب   . واآلليات القائمة 
ين بالربوتوكول االختياري للعهد مشاركة نشطة يف أعمال الفريق العامل          املنظمات غري احلكومية املع   
  . وصرحيةمتعمقةوسامهت يف املناقشة بآراء 

ولالطالع على مزيد من املعلومات عن الفريق العامل مفتوح العضوية الذي يقوم بـالنظر يف                 
 اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         خيارات تتعلق بصياغة بروتوكول   

  . هنااضغطوالثقافية 
  

لالطالع على مزيد من املعلومات عن أعمال املفوضية املتعلقة باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة              
  :فوضية يف شبكة الويبوالثقافية يرجى زيارة موقع امل

   هنااضغطاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   •
   هنااضغط: الصحة  •
   هنااضغط: اإلسكان  •
   هنااضغط: التعليم  •
   هنااضغط: الرق  •
   هنااضغط :األعمال التجارية  •
   هنااضغط: اإلعاقة  •

  
  حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني  -  5

وهتدف أعمال  .  ظاهرة عاملية تقوِّض جهود التنمية وتؤدي إىل اضطهاد املرأة         التمييز ضد املرأة    
املفوضية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة إىل إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطة السالم والتنمية اليت               

راك تقوم هبا األمم املتحدة، وذلك بالتأكيد على حقوق اإلنسان للمرأة يف استراتيجيات املفوضية إلش             
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وتقوم املفوضية بتوسيع تركيزها على حقوق املرأة والقضايا اجلنسانية من خـالل وحـدة              . البلدان
  :وسيكون التركيز على ما يلي. خمصصة لذلك

تشجيع وتسهيل إدخال حقوق اإلنسان للمرأة والقضايا اجلنسانية يف صلب كـل أنشـطة                •
  عاجلة هذه القضايا؛مبفوضية املفوضية وكفالة قيام هيئات اخلرباء اليت ختدمها امل

صياغة السياسات والقيام باألحباث والتحليالت وتقدمي املشورة وتنسيق أعمال املفوضية بشأن       •
  حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني واإلشراف على هذه األعمال؛

  نسانية؛كفالة توفري التدريب ملوظفي املفوضية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة والقضايا اجل  •
تنسيق مشاركة املفوضية يف املبادرات املشتركة بني الوكاالت اليت تتعلق بصـورة واسـعة                •

  باملرأة، مبا يف ذلك املبادرات يف امليدان؛
  .تطوير شراكات مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين لدعم حقوق اإلنسان للمرأة  •

  ضة العنصرية والتمييز العنصري املؤمتر العاملي ملناه-مناهضة التمييز   -  6
  التنفيذ واملتابعة: وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

يف الكفاح املعاصر ضد العنصرية والتمييز العنصـري وكـره          اجملتمع املدين هو احملرِّك األول        
 ملناهضة  ودور املنظمات غري احلكومية يف متابعة املؤمتر العاملي       . األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب     

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب ويف فعالية تنفيـذ إعـالن                
وتعمل وحدة مناهضة التمييز يف املفوضية لتعزيز التعاون        . )6(وبرنامج عمل ديربان يظل دوراً جوهرياً     

  :مع املنظمات غري احلكومية من خالل ما يلي
وضية بصورة منتظمة بتوزيع مذكرات املعلومات عن أنشـطة املفوضـية           تقوم املف . تقاسم املعلومات 

 لألمم املتحدة بشأن املوضـوع واإلصـدارات        الكربىاملتعلقة مبكافحة العنصرية إىل جانب الوثائق       
كترونية تتضـّمن   يالصحفية لألمم املتحدة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية من خالل قائمة إل          

وينبغي للمنظمات غري احلكومية اليت ترغب يف االشـتراك يف          . كتروينين بريد إل  او عن 3 000قرابة  
  .OHCHR-NGO@list.unog.ch: القائمة أن تكتب طلباً بذلك إىل

املفوضـية  تشـجِّع   . مدخالت لصياغة التقارير املقدَّمة إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسـان          
املنظمات غري احلكومية على تقدمي معلومات عن أنشطتها إلدخاهلا يف التقارير السنوية املقدمـة إىل               

وُتدعى املنظمات غري احلكومية اليت هلا مركز استشاري لدى         . اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان    
 إىل  ، يف املؤمتر العـاملي    دعى املنظمات اليت اعتمدت خصيصاً     كما تُ  ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

  .ADUsecretariat@ohchr.org: هتا إىلاإرسال مسامه
ختدم وحدة مناهضة التمييـز     .  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف آليات متابعة مؤمتر ديربان         هيلتس

وتشّجع املفوضية بشدة املنظمـات غـري       . يربانثالث آليات أنشئت ملتابعة إعالن وبرنامج عمل د       
  :احلكومية على املشاركة يف هذه الوحدات وتقاسم خرباهتا معها

________________ 

تقريـر  ”انظـر   ( واعتمد إعالن وبرنامج عمل ديربان       2001د املؤمتر العاملي يف جنوب أفريقيا يف        ُعِق )6( 
). A/CONF.189/12،“املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصُّـب              

وتسجِّل هذه الوثيقة التزاماً من جانب الدول بالعمل معاً الستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا                  
وهذه الوثيقة خارطة طريق شاملة وموجَّهة حنو إجراءات العمل وتعرض هنجاً مشتركاً عمليـاً              . يتصل بذلك من تعصُّب   

  .التمييزإلعمال مبادئ املساواة وعدم 
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متابعة تنفيذ أحكام اإلعالن وبرنـامج      ”هي   وواليته   ،فريق اخلرباء البارزين املستقلني     )أ(  
سـنوي إىل جملـس     ، ويساعد املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف إعداد تقريره املرحلي ال          )7(“العمل

 املعايري والصكوك الدولية القائمـة      ييمحقوق اإلنسان واجلمعية العامة؛ ويدعم املفوض السامي يف تق        
 إعداد معـايري    بغيةملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب            

  .تكميلية
رباء اخلمسة البارزين عن التقدُّم احملـرز يف        تدعى املنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات إىل اخل        

  .ADUsecretariat@ohchr.org :تنفيذ وثائق ديربان من خالل العنوان التايل

  . هنااضغطولالطالع على املزيد عن فريق اخلرباء البارزين املستقلني 
، وأنشـأته جلنـة     فريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي          )ب(  

 لدراسة مشاكل التمييز العنصري الـيت يواجههـا األشـخاص           2002حقوق اإلنسان السابقة يف     
 الفريـق   دخلوي. تراحات للقضاء على التمييز العنصري ضدهم     املنحدرين من أصل أفريقي ولتقدمي اق     

العامل اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان وستجري إعادة النظر فيه أثناء السنة األوىل مـن عمـل                  
 ما مل ُيقـرِّر     يف ظل اللجنة   بنفس الطريقة اليت كان يعمل هبا        نشاطهوسيواصل الفريق العامل    . اجمللس

  .اجمللس خالف ذلك
احلكومية يف مناقشات الفريق العامل،     املشاركة النشطة من جانب املنظمات غري        كانت   قدو  

.  معلومات أساسية، ذات أثر كبري على نتائج دورات الفريق العامل          وثائقوذلك مثالً من خالل تقدمي      
غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى املركـز االقتصـادي          القاعدة العامة هي أن املنظمات      و
االجتماعي، إىل جانب املنظمات اليت اعتمدت يف املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري             و

  .أن حتضر دورات الفريق العامل بصفة مراقبتستطيع وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
تصـال  للمشاركة يف فريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي يرجـى اال              

  :بالعنوان التايل
  يف املفوضية أمانة فريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي 

Secretariat of the Working Group of experts on people of African descent 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland  
 سويسرا

 ADUsecretariat@ohchr.org: الربيد اإللكتروين 
 50 90 917 22(0) 41+ : رقم الفاكس 

 هنا اضغطرين من أصل أفريقي ولالطالع على املزيد عن فريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحد
  

________________ 

 )7( A/CONF.189/12 191، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرة) ب.(  
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، احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربـان         العامل  الفريق    )ج(
 لتقدمي توصيات عـن التنفيـذ       وأنشئ الفريق . وجيتمع سنوياً يف جنيف ملدة أسبوعني عموماً      

الفعال إلعالن وخطة عمل ديربان وإعداد معايري دولية تكميلية لتعزيز وحتـديث الصـكوك              
  .الدولية ملناهضة العنصرية بكافة جوانبها

وقاعدة عامة تستطيع املنظمات ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصاد واالجتماعي،             
والتمييز العنصري وكره األجانب     املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية      وكذلك املنظمات اليت اعتمدت يف    

وقد . وما يتصل بذلك من تعصُّب، املشاركة بصفة مراقب يف أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل             
تشجيع مجيع املنظمات غري احلكوميـة املهتمـة        لاعتمد الفريق العامل احلكومي الدويل ترتيبات مرنة        

  .هتااتستطيع املسامهة فيها للمشاركة يف دوربأعماله واليت 
ويوجد يف موقع املفوضية يف شبكة الويب استبيان موجه إىل املنظمـات غـري احلكوميـة                  

ووفقاً لـذلك   . اليت ترغب يف طلب املشاركة يف دورات الفريق العامل احلكومي الدويل          “ اجلديدة”
وبعد استكمال امللف ترسل األمانة أمسـاء       . لفريقاإلجراء يتم تقدمي مجيع الطلبات اجلديدة إىل أمانة ا        

ويف حالة عدم اعتراض أي دولة عضـو        . وعناوين املنظمات غري احلكومية إىل مجيع الدول األعضاء       
 ويف حالـة    . يوماً من تاريخ توزيعه يعترب الطلب مقبوالً لـدى الفريـق           14على الطلب يف غضون     

ة غري حكومية بعينها يتم تعليق مشـاركة هـذه          إحدى الدول األعضاء على مشاركة منظم     اعتراض  
 االعتراضات املتصلة مبشاركة تلك     لتسوية إجراء   بشأن   اآلراء،   التوصل إىل توافق يف    حىت يتم    املنظمة

  .املنظمة غري احلكومية احملددة
  

لالطالع على املزيد من املعلومات عن اعتماد املنظمات غري احلكومية لدى الفريق العامل احلكـومي               
    هنااضغطاالستبيان أو لترتيل الدويل 

  الشعوب األصلية واألقليات  -  7
تعمل الشعوب األصلية واألقليات بنشاط يف الدفاع عن حقوقها على الصعيد الدويل وتؤدي               

ومع مرور السـنوات حـدثت      . صصة دوراً هاماً يف دعم هذه األنشطة      املنظمات غري احلكومية املتخ   
  .زيادة كبرية يف فرص ممثلي هذه اجملموعات للمشاركة بصورة مباشرة يف اجتماعات حقوق اإلنسان

. ويركِّز الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية على حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية             
ملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وهو هيئة رفيعة املسـتوى           وباإلضافة إىل ذلك ساهم ا    

مقرها يف نيويورك، يف التعاون املشترك بني الوكاالت وباب املشاركة فيه مفتوح أمـام الشـعوب                
  .األصلية
وطوال أكثر من ِعقد من الزمان ظل ممثلو جمموعات األقليات قادرين علـى املشـاركة يف                  

 أنشئ لتعزيز تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل              أنشطة فريق عامل  
  .أقليات دينية ولغوية

ومنذ املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من               
 علـى مزيـد مـن       وميكن االطالع . تعصُّب أُنشئت هيئة ملعاجلة قضايا املنحدرين من أصل أفريقي        

  .املعلومات عن هذه اهليئة يف القسم اخلاص مبكافحة التمييز يف هذا الفصل
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ويتزايد أيضاً استفادة الشعوب األصلية واألقليات واملنظمات غري احلكومية من آليات حقوق              
تقدمي معلومات إىل املقرر اخلاص املعين بالشـعوب األصـلية واخلـبري      باإلنسان األخرى وذلك مثالً     
 أو من خالل التفاعل مع هيئات املعاهدات عنـد تقـدمي الـدول              )8(املستقل املعين بقضايا األقليات   
   )9(.األطراف تقاريرها الدورية

ذه القضايا جلميـع    هلوقد أنشئت وحدة الشعوب األصلية واألقليات لكفالة املعاجلة الكاملة            
وتـدير الوحـدة    .  اليت تقوم هبا املفوضـية     األنشطة التروجيية وأنشطة احلماية وأنشطة التعاون التقين      

 وتعمل الوحدة أيضاً بوصفها نقطة مفتوحة أمام الشـعوب األصـلية          )10(. وبرامج زماالتصناديق و 
إىل أعمال املفوضية وآليات جلنـة حقـوق        للدخول  واألقليات واملنظمات غري احلكومية املتخصصة      

  .ق اإلنسان اآلن يف والية جملس حقوتندرجاإلنسان السابقة اليت 
وينبغي أن تالحظ املنظمات غري احلكومية أن هذه اآلليات ستكون موضع استعراض أثنـاء                

وسوف تستمر هذه اآلليات يف العمل بنفس الطريقة اليت كانت تعمل           . السنة األوىل من عمل اجمللس    
  .هبا يف ظل اللجنة وعلى النحو املوضح أدناه ما مل يقرِّر اجمللس خالف ذلك

حدث تقدُّم كبري يف السنوات األخرية يف الفكر الدويل واإلجراءات الدولية بشأن            . األصليةالشعوب  
وقد أدت مسامهة املنظمات غري احلكومية احمللية والوطنية والدولية         . قضايا الشعوب األصلية وحقوقهم   

  .ومشاركتها النشطة إىل وضع قضايا الشعوب األصلية يف مقدمة االهتمام
 استعراض التطورات املتصـلة     هفعلي: بوالية مزدوجة  يضطلع    املعين بالشعوب األصلية   والفريق العامل 

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وتوجيه االهتمام إىل تطوُّر املعايري             
 اآلن وينظر الفريق العامل يف موضوعات حمددة مشلت حـىت  . الدولية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية    

الصحة؛ والبيئة واألرض والتنمية املستدامة؛ والتعليم واللغة؛ واحلق يف التنميـة؛ وأطفـال وشـباب               
  .الشعوب األصلية؛ ومنع وحل الرتاعات

وهذا الفريق العامل هو إحدى أكرب هيئات األمم املتحدة القائمة على أساس امليثاق وأكثرها                
ملنظمات غري احلكومية العاملة معهم بتقاسم التجـارب         وهو يسمح للشعوب األصلية وا     )11(انفتاحاً،

واملركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      . واخلربة الفنية واالستماع إىل آراء اآلخرين     
، حيث أن املشاركة مفتوحة أمام مجيع ممثلي الشـعوب األصـلية            هليس شرطاً مسبقاً للمشاركة في    
  .وجمتمعاهتم احمللية ومنظماهتم

وميكن للصندوق الطوعي للشعوب األصلية أن يقدم منح السفر لتسهيل مشـاركة ممثلـي                
وميكن االطالع يف الفصل الثامن على مزيد من املعلومات عن        . الشعوب األصلية يف هذه االجتماعات    

  .هذا الصندوق
  
  

________________ 

  .لالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه اآلليات انظر الفصل اخلامس )8( 
  . عن هيئات املعاهدات انظر الفصل السادسلالطالع على مزيد من املعلومات )9( 
ميكن االطالع يف الفصل الثامن على معلومات عن الصندوق الطوعي للشـعوب األصـلية وبرنـامج                 )10( 

  .زماالت الشعوب األصلية وبرنامج زماالت األقليات والورشة التدريبية لألقليات
  .ة القائمة على امليثاق انظر الفصل األوللالطالع على مزيد من املعلومات عن هيئات األمم املتحد )11( 
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لعامـل  للحصول على مزيد من املعلومات عن قضايا الشعوب األصلية أو املشاركة يف الفريـق ا              
  :يرجى االتصال بالعنوان التايل

   يف املفوضيةوحدة الشعوب األصلية واألقليات  
Indigenous and Minorities Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 
 سويسرا

 WGindigenous@ohchr.org: الربيد اإللكتروين
 08 90 917 22 41+: رقم الفاكس
    هنااضغطلالطالع على مزيد من املعلومات عن أعمال املفوضية بشأن السكان األصليني 

وقد أنشـئ الفريـق     . يتيح الفريق العامل املعين باألقليات منرباً للنهوض حبقوق األقليات        . األقليات
: ويهدف الفريق العامل إىل أن يكون منرباً للحوار       .  وجيتمع مرة يف السنة يف جنيف      1995العامل يف   

املتبـادل  ايل التماس حتسني الفهم واالحترام      أوالً لزيادة الوعي باألبعاد املختلفة لقضايا األقليات وبالت       
ويعمل أيضاً بوصفه آلية لالسـتماع إىل اقتراحـات         . فيما بني األقليات وبني األقليات واحلكومات     

  .املشاكل املتصلة باألقليات حالً سلمياً وبنَّاًء من خالل تعزيز واحترام حقوقهموتقدمي توصيات حلل 
 باألقليات ترتيبات مرنة جداً لتشجيع املشاركة يف دوراته مـن   وقد اعتنق الفريق العامل املعين      

واملنظمات غري احلكوميـة املشـاركة يف       . جانب مجيع املهتمني بأعماله والقادرين على املسامهة فيها       
محاية األقليات ال حتتاج إىل التمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي للمشاركة يف 

  .الفريق العامل
فعنـدما  . وتؤدي املنظمات غري احلكومية أيضاً دوراً هاماً بعد انتهاء دورات الفريق العامـل              
بذلك تستطيع  اً هلا فإهنا    عمرج دراسات الفريق العامل واستنتاجاته وتوصياته       من هذه املنظمات    تتخذ

  .أن تدعم موقفها وتزيد من الضغط على السلطات يف بلدها أو يف بلد آخر
مزيد من املعلومات عن الفريق العامل املعين باألقليات يرجى االتصـال بـالعنوان     للحصول على   

  : التايل
   يف املفوضية واألقلياتني األصليالسكانوحدة   

Indigenous and Minorities Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 
 سويسرا

org.minorities@ohchr: الربيد اإللكتروين

    هنااضغط الفريق العامل املعين باألقليات  لالطالع على مزيد من املعلومات عن
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وتنظم وحدة السكان األصليني واألقليات أيضاً ورش تدريب لألشخاص املنتمني إىل أقليات              
وهذه الورش تتيح التدريب على املعايري الدولية حلقـوق اإلنسـان           . وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية      

 سـنوية ة ممثلي األقليات يف الدورات ال     وآليات األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان وتسهِّل مشارك       
  .للفريق العامل

وميكن االطالع يف الفصل الثامن على مزيد من املعلومات عن ورش التـدريب لألقليـات                 
  . لألقلياتزماالتوبرنامج ال

  املنهجية والتثقيف والتدريب  -  8
قيـف فيهـا    ميثِّل صياغة أدوات واستراتيجيات وبرامج بشأن منهجية حقوق اإلنسان والتث           

  :والتدريب عليها جانباً مركزياً يف أعمال املفوضية ويهدف هذا العمل إىل ما يلي
زيادة فعالية أعمال حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا املفوضية واألمم املتحدة والفعاليات اإلقليمية               •

  والوطنية من خالل صياغة املنهجية؛
هتا على الصعيد الـوطين وداخـل األمـم         ارتعزيز تطبيق معايري حقوق اإلنسان وقيمها ومها        •

  املتحدة من خالل التثقيف والتدريب على حقوق اإلنسان؛
  .إدارة ونشر املواد املرجعية واملعلومات عن حقوق اإلنسان  •

ويف جمال املنهجية تعمل املفوضية على ترمجة قانون ومبادئ حقوق اإلنسان إىل أساليب وُنهج         
 سياق األعمال املتصلة حبقوق اإلنسان اليت تقوم هبا املفوضية أو الفعاليات            ومعايري وإجراءات ُتطبَّق يف   

جماالت املنهجيـة   كانت   2006ويف عام   ).  اليت جتري هبا أعمال حقوق اإلنسان      الطريقة(األخرى  
وقـد  . رصد حقوق اإلنسان والتثقيف والتدريب على حقوق اإلنسـان        اليت جتري صياغتها تشمل     

قد األمـم املتحـدة     ف وبرامج ومبادرات التدريب على حقوق اإلنسان أثناء عِ        اتسعت أعمال التثقي  
والربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق      ) 2004-1995(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

وتدعم املفوضية  . وقد حتقَّق ذلك من خالل التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين         ). 2005منذ  (اإلنسان  
  :ظمات غري احلكومية يف هذه اجملاالت من خالل ما يليأعمال املنأيضاً 

املقدمة مثالً إىل املراكز اإلقليمية يف إطار مبادرات إقليمية أو دون إقليمية أو يف إطـار                (املنح    •
  ؛)“مساعدة اجملتمعات معاً”مشروع 

  )12(توفري منشورات عن حقوق اإلنسان تشمل مواد تثقيفية وتدريبية بدون مقابل؛   •
  غري ذلك من املبادرات حسب االقتضاء؛واركة املوظفني املتخصصني مش  •
تقاسم املعلومات وتسهيل الربط الشبكي من خالل خدمة مرجعية وموارد ميكن للجمهـور               •

وتشمل هذه املوارد جمموعة موارد املفوضية عن التثقيف والتدريب يف جمـال            . االطالع عليها 
  . عن التثقيف والتدريب على حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان وقاعدة بيانات املفوضية

  :وفيما يلي تفاصيل عن بعض هذه املبادرات  
________________ 

  .لالطالع على مزيد من املعلومات عن منشورات املفوضية انظر الفصل التاسع )12( 
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هو مبادرة قامت هبا املفوضية ونفذهتا بالشراكة مع برنامج األمم          و “مساعدة اجلماعات معاً  ”مشروع  
 ،كـي  دوالر أمري5 000 من خالل منح صغرية حبد أقصى يبلغ        ،تقدمي الدعم املايل  باملتحدة اإلمنائي   

التثقيف والتدريب على حقوق اإلنسان اليت تقوم املنظمات غري احلكوميـة باسـتحداثها             إىل أنشطة   
. وتنفيذها على الصعيد الشعيب يف بلدان خمتارة من البلدان النامية أو البلدان اليت متر مبرحلـة انتقاليـة        

  : ساعدت هذه املنح على دفع نفقات ما يلي1998ومنذ 
 تدريبية على حقوق اإلنسان جملموعات خمتلفة تشمل املدرسني والنساء          تنظيم ورش ودورات    •

  واملرشدين االجتماعيني واملوظفني العموميني والشعوب األصلية؛
بناء الوعي حبقوق اإلنسان من خالل أنشطة ثقافية مثل عروض مسرحية ومعـارض فنيـة                 •

  وحفالت موسيقى الروك؛
  ها من خالل وسائط اإلعالم؛ترمجة مواد حقوق اإلنسان ونشر/إنتاج  •
  إنشاء مراكز إعالمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  •
صياغة برامج تعليمية جملموعات سكانية ضعيفة بالتحديد مثل السجناء واملشتغلني بـاجلنس              •

  واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة واليتامى واألشخاص املشردين داخلياً؛
طفال والشباب يف جمال حقوق اإلنسان، مثل املسابقات املدرسـية          تنظيم أنشطة لتثقيف األ     •

  . حقوق اإلنسان للشبابأنديةوإقامة 
  :بيانات االتصال مبشروع مساعدة اجلماعات معاً

   يف املفوضيةمنسق مشروع مساعدة اجلماعات معاً  
ACT Project Coordinator  
MET Unit, Research and Right to Development Branch 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 
 سويسرا

 ACTProject@ohchr.org :الربيد اإللكتروين
، مبـا يف ذلـك   “مساعدة اجلماعات معـاً ” مشروع  املعلومات عنميكن االطالع على مزيد من 

  .معلومات عن تقدمي طلبات احلصول على املنح، يف الفصل الثامن
  

، وهي قسم متخصص    جمموعة موارد املفوضية اخلاصة بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان         
  :اء العامل مثل مادة متصلة من مجيع أحن2 000يف مكتبة املفوضية يشمل أكثر من 

أدلة القائمني بالتدريب وكُتب وأدلة إرشادية إلدماج حقوق اإلنسان يف األعمـال املهنيـة                •
مثل الشرطة وموظفي السـجون واملهنـيني       (وزيادة وعي جمموعات حمددة حبقوق اإلنسان       
  ؛)الطبيني والنساء واألقليات والشعوب األصلية
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النظام التعليمي من خالل الكتب املدرسية واملناهج       موارد تدريس إلدماج حقوق اإلنسان يف         •
  مديري التعليم على سبيل املثال؛/الدراسية واخلطوط التوجيهية للمدرسني

  م الكاريكاتري واأللعاب؛وأدوات تعليمية مثل الكتب املصوَّرة ورس  •
طنيـة  مواد تركِّز على مسائل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على األصـعدة احملليـة والو                •

  واإلقليمية والدولية؛
  ورقات عن مؤمترات وندوات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ /تقارير  •
  .ومواد مسعية بصرية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان) قوائم وأدلة باملراجع(مواد مرجعية   •

وعلى املنظمات غري احلكومية اليت ترغب يف احلصول علـى          . وهذه املوارد متاحة للجمهور     
  .ذه املواد أن تتصل بوحدة املنهجية والتثقيف والتدريب وتقدِّم إليها طلباهتا احملددةه

  :يتم االتصال بالعنوان التايل لطلب احلصول على جمموعات املوارد
  يف املفوضيةوحدة املنهجية والتثقيف والتدريب يف فرع األحباث واحلق يف التنمية   

MET Unit, Research and Right to Development Branch 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 

  سويسرا
 وتوفر معلومـات باللغـات      قاعدة بيانات املفوضية بشأن التثقيف والتدريب على حقوق اإلنسان        

 والفرنسية واألسبانية عن املنظمات والربامج واملواد اخلاصة بالتثقيف والتدريب على حقوق            اإلنكليزية
  ). هنااضغط(اإلنسان، وميكن الدخول إليها على اخلط 

ى حقـوق   لالطالع على مزيد من املعلومات عن أنشطة وموارد املفوضية للتثقيف والتدريب عل           
   هنااضغطاإلنسان 

لالستفسارات العامة املتعلقة بالتثقيف والتدريب على حقوق اإلنسان يرجـى االتصـال              
  : بالعنوان التايل

MET Unit, Research and Right to Development Branch 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 
 سويسرا

 HREdatabase@ohchr.org: الربيد اإللكتروين
  ت عن منشورات املفوضية انظر الفصل التاسعلالطالع على مزيد من املعلوما
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