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 * األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسانضتقرير مفو  
 

 موجز 
ــوف  ــان     ر يــ ــوق اإلنســ ــامي حلقــ ــوض الســ ــن املفــ ــدم مــ ــر، املقــ ــذا التقريــ ــةهــ  بالنيابــ
راماتشاران، معلومات عن التطـورات الـيت طـرأت يف جمـال حقـوق اإلنسـان مبنظومـة                   بريتراند

لـس االقتصـادي   جملُيعريهـا ا  أن حيتمـل األمم املتحدة يف اجملـالني االقتصـادي واالجتمـاعي والـيت         
يتناول الفرع األول املبادرات الـيت تقـوم    .والتقرير مقسم إىل فرعني. أمهية خاصة واالجتماعي

بنــاء منظوماهتــا لالــدول األعضــاء إىل ســاعدة  بتقــدمي املهبــا منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق
 تقـوم بـه هيئـات       مـا عويورد الفـرع الثـاين معلومـات         .الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

األمــم املتحــدة وبراجمهــا والوكــاالت املتخصصــة التابعــة هلــا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان، مــع  
ويقتـرح التقريـر علـى اجمللـس، إن      .التركيز بشكل خاص على اجملالني االقتصادي واالجتماعي

حــرز مــن تقــدم يف جمــال إدمــاج حقــوق  هــو شــاء ، أن يقــوم بصــورة دوريــة باســتعراض مــا أُ 
 .نسان كجزء رئيسي من أعمال هيئات األمم املتحدة وبراجمهااإل
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 مقدمة - أوال 
إذ تـدرك ضـرورة إجيـاد       ”أن املنظمـة     مـن ميثـاق األمـم املتحـدة علـى            ٥٥تنص املـادة     - ١

قامــة عالقــات ســلمية ووديــة علــى أســاس احتــرام مبــادئ   ظــروف تتــيح االســتقرار والرفــاه وإ 
وأن يشــيع يف العــامل ”، “ مجيــع الشــعوب يف احلقــوق وحقهــا يف تقريــر مصــريها املســاواة بــني

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغـة               
ــدين ــن  ٢-٦٢وتقضــي املــادة  “ أو ال ــدم  املم ــأن يق  اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   يثــاق ب

 .توصيات لتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا للجميع
 عــن تنفيــذ أهــداف املنظمــة، وهــو يقــوم بتنســيق ٥٥واجمللــس مســؤول مبقتضــى املــادة  - ٢

 جلان فنية ومخس جلان إقليمية تابعة لألمـم املتحـدة، وتلقـي        ١٠ وكالة متخصصة و   ١٤أعمال  
 صندوقا وبرناجما تابعة لألمم املتحـدة وإصـدار توصـيات تتعلـق بالسياسـات إىل           ١١قارير من   ت

ويسـتطيع اجمللـس تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنسـان يف              .منظومة األمم املتحـدة والـدول األعضـاء       
وطبقـا   .خمتلف اجملاالت املسـؤول عنـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مهمـة التنسـيق الـيت يقـوم هبـا                       

 .م املتحــدة، ينبغــي إدمــاج حقــوق اإلنســان يف مجيــع أحنــاء منظومــة األمــم املتحــدة مليثــاق األمــ
فتعزيز احترام حقوق اإلنسـان يف مجيـع أنشـطة األمـم املتحـدة سـيكون أفضـل ضـمان للقضـاء                 

ومعـايري األمـم    .على التمييز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان جلميع األفراد والناس يف العامل بأسره
وعـة مـن القواعـد املعتـرف هبـا دوليـا، حتمـي القـيم الـيت                  منسـان، بصـفتها جم    املتحدة حلقـوق اإل   

 .تشكل أساس التنمية املستدامة، وتضع الفرد يف مركز النشاط اإلنساين

  عـام  ن اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنسـان يف           اوإعالن وبرنـامج عمـل فيينـا اللـذ         - ٣
وق اإلنسـان واحلقـوق األساسـية ومحايتـها         اعتبار تعزيز مجيع حق   ” أكدا جمددا ضرورة     ١٩٩٣

هــدفا مــن األهــداف ذات األولويــة لألمــم املتحــدة وفقــا ملقاصــدها ومبادئهــا، والســيما هــدف 
قيـام الـدول واملنظمـات    لضـرورة  مثـة  ” وأن )٤اجلـزء األول، الفقـرة    (“حتقيق التعـاون الـدويل    

اتيــة علــى الصــعد الــوطين واملالدوليــة، بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة بتهيئــة الظــروف  
 ).١٣اجلـزء األول، الفقـرة       (“واإلقليمي والدويل لضمان التمتع التام والفعلي حبقوق اإلنسـان        

ــادة التنســيق دعمــا حلقــوق اإلنســان واحلريــات   ”ي إضــافة إىل ذلــك، أوصــى املــؤمتر العــامل   بزي
 ).١لفقرة اجلزء الثاين، الفرع ألف، ا ( “األساسية داخل منظومة األمم املتحدة

وأحرز تقدم كبري يف هذا اخلصوص بعد دراسـة تنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا يف                     - ٤
؛ ١٩٩٨اجلزء املعـين بالتنسـيق يف الـدورة املوضـوعية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام                   

وجرى تقدمي معلومـات مسـتكملة إىل اجمللـس يف السـنة التاليـة للسـماح لـه بـالنظر يف دوره يف                  
ويرمي هذا التقرير إىل تقدمي معلومات إضافية إىل اجمللس، مـع اإلشـارة إىل أن               . خلصوصهذا ا 
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حبمايـة حقـوق اإلنسـان    ” ويف إعـالن األلفيـة   ٢٠٠٠الدول األعضاء كـررت التزامهـا يف عـام     
يع على قدم املساواة دون التمييز فيما يتعلـق بـالعرق           واحلريات األساسية، واحترام حقوق اجلم    

 اللغة أو الدين وإقامة تعاون دويل من أجـل حـل املشـكالت الدوليـة ذات الطـابع                   أو اجلنس أو  
بعـدم  ”ووعـدت   ). ٤الفـرع أوال، الفقـرة      (“ االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين      

ادخـار أي جهـد إلشـاعة الدميقراطيـة وتعزيـز سـيادة القـانون، واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنســان           
الفــرع خامســا،  (“ عتــرف هبــا دوليــا، مبــا يف ذلــك احلــق يف التنميــة      واحلريــات األساســية امل 

تعزيز قدرة مجيـع بلـداننا علـى تنفيـذ مبـادئ الدميقراطيـة              ”وقررت أمورا من بينها     ) ٢٤ الفقرة
 ).٢٥الفرع خامسا، الفقرة (“ وممارساهتا واحترام حقوق اإلنسان

 يف تقـدمي يـد املسـاعدة مـن     ويتمثل دور مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان     - ٥
أجل تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنسـان واحلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة                  

وتقوم مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان هبـذه املهمـة مـن خـالل السـعي إىل                   . والسياسية
وفر هـذا التقريـر املقـدم مـن     ويـ . اإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا األجهزة الرئيسية لألمـم املتحـدة      

املفوض السـامي حلقـوق اإلنسـان بالنيابـة، بريترانـد رامشـاران، معلومـات عـن أنشـطة حقـوق                     
اإلنسان مبنظومة األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي واليت حيتمـل أن تكـون ذات               

ال يشتمل علـى أنشـطة      ونظرا إىل تركيز التقرير على هذا اجلانب، فإنه         . أمهية خاصة للمجلس  
. وينقسـم التقريـر إىل فـرعني      . حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا منظمات تعمل يف امليدان اإلنسـاين          

يـورد الفــرع األول معلومــات عــن املبــادرات الــيت تتخـذها منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق   
 األعضـاء يف بنـاء      بتوصية األمـني العـام الـواردة يف برناجمـه اإلصـالحي املتصـلة مبسـاعدة الـدول                 

ويورد الفرع الثاين معلومات عـن مـا تقـوم بـه          . نظمها الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
هيئات برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنسـان، مـع             

 .التركيز بشكل خاص على اجملالني االقتصادي واالجتماعي
 

 املقدم لتعزيز القدرات على الصعيد القطريالدعم  -ثانيا  
 
 من إعالن األلفية، قررت الدول األعضاء تعزيز قـدراهتا علـى          ٢٦ و   ٢٥ويف الفقرتني    - ٦

الصــعيد القطــري لتنفيــذ املبــادئ واملمارســات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك حقــوق     
تعزيـز األمـم    ”تقريـره املعنـون     ويف  . األقليات وحقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق املهاجرين      

، أشـار األمـني العـام إىل        )Corr.1 و   A/57/387(“ برنامج إلجراء املزيـد مـن التغـيريات       : املتحدة
أن بناء مؤسسات قوية حلقوق اإلنسان على الصـعيد القطـري هـو الـذي سـيكفل علـى املـدى                     

 اجلمعيــة العامــة ووفقــا لقــرار. الطويــل محايــة حقــوق اإلنســان والنــهوض هبــا بطريقــة مســتدامة
، جيري بذل جهود منسقة لتـوفري رد متكامـل ومتسـق للـدول األعضـاء الـيت تطلـب              ٥٧/٣٠٠
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ويركـز هـذا اجلـزء مـن        . دعما لتعزيز نظمها الوطنية اخلاصـة بتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها             
وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن نظـم      ) أ: (التقرير على ما أحرز من تقدم يف جمالني متصلني، أي         

وتنفيـذ خطـة األمـني      ) ب(ماية الوطنية، استنادا إىل املعلومات الواردة من الدول األعضـاء؛           احل
 .العام الثانية إلصالح األمم املتحدة

 
 مبادئ توجيهية بشأن نظم احلماية الوطنية –ألف  

ــرام         - ٧ ــة االحت ــها يف كفال ــوق اإلنســان ومحايت ــز حق ــوطين لتعزي ــل هــدف النظــام ال يتمث
واقتــرح املفــوض الســامي يف تقريــره الســنوي املقــدم إىل جلنــة حقــوق   . احلقــوقاملســتمر هلــذه 

مبادئ توجيهيـة مـوجزة بشـأن مفهـوم نظـام احلمايـة الـوطين              ” إصدار   ٢٠٠٣اإلنسان يف عام    
وتوجيه دعوة إىل كل احلكومات لتقدمي تقرير موجز ال يتعدى ثـالث صـفحات عـن العناصـر                  

 ). ١٦، الفقرة E/CN.4/2003/14(“ املكونة لنظام محايتها الوطين
وأبلغ املفوض السامي اللجنـة بأنـه سـيجري مجـع التقـارير الوطنيـة وتقـدميها إىل فريـق                     - ٨

خرباء مكون من ممثل عن كل من اهليئات الرئيسـية السـت املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق                    
. توصـياته اإلنسان وسـيطلب إليـه أن يـدرس التقـارير وأن يعـد دراسـة حتليليـة عامـة مشـفوعة ب                     

واهلدف األساسي من هذه العملية حتديد اجملـاالت الـيت ميكـن للمجتمـع الـدويل أن يقـدم فيهـا                      
. املساعدة بناء على طلب احلكومة املعنية من أجل تعزيز نظام احلماية الوطنيـة، كليـا أو جزئيـا              

لتقـدمي  عالوة على ذلك، سيتم االعتماد على برنامج التعـاون الـتقين يف جمـال حقـوق اإلنسـان                   
 ).١٦الفقرة (مساعدة عملية وذلك بناء على املسامهات املشتركة بني الوكاالت 

وستنشــر تقــارير اخلــرباء وحتلــيالهتم يف جملــد موحــد وســتكرر العمليــة كــل ثــالث           - ٩
وهبذه الطريقة، سيتوفر عـرض عـاملي للجهـود املبذولـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان علـى                   . سنوات

تعـاون البّنـاء، وبـذلك فإهنـا تسـهم يف بنـاء الثقـة يف جمـال حقـوق                    الصعيد الوطين تركـز علـى ال      
 .اإلنسان

 دولـة عضـوا ردا علـى االسـتبيان الـذي            ٣١ويرد تقرير توليفي لإلجابات اليت قدمتـها         - ١٠
أرسلته مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان استجابة إىل مبادرة املفـوض السـامي الـواردة يف                

 ).E/CN.4/2004/12/Add.3(لنيابة املقدم إىل اللجنة يف دورهتا الستني تقرير املفوض السامي با
وبوجه عام، فإن نظام احلمايـة الـوطين يتكـون مـن تشـريعات ومؤسسـات وإجـراءات                - ١١

وكمــا تــبني مــن . وعناصــر هتــدف إىل كفالــة احتــرام حقــوق اإلنســان ومحايتــها واالمتثــال هلــا 
د إىل آخـر وقـد تتواجـد عناصـر خمتلفـة يف حـاالت       الردود، فإن هذه النظم قد تتفـاوت مـن بلـ    

 :بيد أنه ميكن حتديد عدد من العناصر األساسية وهي تشمل ما يلي. خمتلفة
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أو تشريعي حلقوق اإلنسـان يعكـس املعـايري الدوليـة حلقـوق        /إطار دستوري و   )أ( 
 اإلنسان؛
ــها، مبــا يف ذلــك الربمل    )ب(  ــز حقــوق اإلنســان ومحايت ــة لتعزي انــات مؤسســات فعال

هيئـة تشـريعية    (واحلكومات املمثلـة لشـعوهبا علـى الصـعيدين املركـزي واحمللـي، وإقامـة العـدل                  
وهيئــة مســتقلة ) تقــوم بكافــة مهامهــا، وأجهــزة إلنفــاذ القــانون وســجون وحمــاكم وغــري ذلــك 

 أو أمني مظامل؛/حلقوق اإلنسان، مثل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان و
لفعال حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وسـائل انتصـاف          إجراءات لكفالة التنفيذ ا    )ج( 

لألفراد الـذين انتـهكت حقـوقهم، وعمليـة الختـاذ القـرارات مفتوحـة ودميقراطيـة وقائمـة علـى                     
 املشاركة من أجل وضع برامج وسياسات التنمية الوطنية استنادا إىل مبادئ حقوق اإلنسان؛

ن مثـل التثقيـف والتـدريب يف        برامج وسياسات للتوعية املتعلقة حبقوق اإلنسـا       )د( 
ــال          ــك األطف ــا يف ذل ــاس، مب ــة الن ــامني وعام ــاط املســؤولني الع ــوق اإلنســان يف أوس جمــال حق

 والطالب؛
مبا يف ذلك وسائط إعالم حرة وناشـطة    (وجود جمتمع مدين دميقراطي حيوي       )هـ( 
 ).ومستقلة

يان ملواصـلة  ونرجو رجـاء حـارا أن يسـتجيب عـدد أكـرب مـن الـدول األعضـاء لالسـتب                 - ١٢
وُيقَْتـَرْح أن تعقـد املفوضـية اجتماعـا لفريـق اخلـرباء             . إغناء مفهوم وحتليل نظم احلمايـة الوطنيـة       

 حقـوق  مبعاهـدات  املنشـأة  اهليئـات املذكور أعاله، املؤلف مـن خـبري واحـد مـن كـل هيئـة مـن         
احلمايـة  ، ملواصـلة حتليـل اإلجابـات الـواردة وتقـدمي توصـيات عامـة بشـأن تعزيـز نظـم              اإلنسان
 .الوطنية
وبالتوازي مع ذلك، جتري مناقشة مفهوم نظم احلماية الوطنيـة يف االجتمـاع السـنوي                - ١٣

 صـندوق التربعـات للتعـاون الـتقين يف جمـال            أمناء جملسلإلجراءات اخلاصة للجنة ويف اجتماع      
 عالوة على ذلك، سيجري تكثيف التعاون مع شـركاء األمـم املتحـدة، علـى              . حقوق اإلنسان 

النحو املبني أعاله، بشأن توفري الدعم للدول األعضاء، بناء على طلبـها، لتعزيـز الـنظم الوطنيـة                
 .حلماية حقوق اإلنسان

والنظر يف نظم احلماية الوطنية يرتبط ارتباطا وثيقا بأعمـال اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات           - ١٤
وهـو يشـكل أسـاس    . وطين املعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان علـى الصـعيد الـ       يف رصد تنفيذ  

 فعاليـة ملالحظاهتـا اخلتاميـة،       اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات لكفالـة متابعـة أكثـرَ           اجلهود الـيت تبـذهلا      
 يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع وثيقة أساسية موسعة تتعلـق بـاإلبالغ جلميـع               تنعكَسألن  و
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 ماع الثالث املشـترك بـني اللجـان    اليت نوقشت يف االجت   هي الوثيقة   اهليئات املنشأة مبعاهدات، و   
/  يف حزيــراناهليئــات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق اإلنســان واالجتمــاع الســادس عشــر لرؤســاء  

 .٢٠٠٤ يونيه
 التعاون املشترك بني الوكاالت - باء 

جمموعـة األمـم    توضـع خطـة وُتنفَّيـذ بالتعـاون مـع           ”بناء على طلـب األمـني العـام بـأن            - ١٥
لجنــة التنفيذيــة للشــؤون اإلنســانية لتعزيــز اإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم   والاملتحــدة اإلمنائيــة

، الفصـل الثـاين، الفـرع بـاء،         A/57/387( “املتحدة بشأن حقوق اإلنسان على الصعيد القطري      
واللجنـة التنفيذيـة     جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       ، أعدت املفوضية، بالتعـاون مـع        )٢اإلجراء  

تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحـدة       ”تمدت خطة عمل عنواهنا     واعللشؤون اإلنسانية   
. “النظم الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان          : بشأن حقوق اإلنسان على الصعيد القطري     

واهلــدف الرئيســي للخطــة تطــوير قــدرات األمــم املتحــدة علــى دعــم جهــود الــدول األعضــاء     
 علـى حنـو   لنظم الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان      ا املهتمة، بناء على طلبها، لوضع وتعزيز     

 .يتسق مع املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان
وهلــذا الغــرض، تســعى اخلطــة إىل كفالــة إدراج حقــوق اإلنســان يف التحليــل املشــترك    - ١٦

يم القطـري   لألمم املتحدة وبراجمها املعنية بالتنمية الوطنيـة واحلـاالت اإلنسـانية، وال سـيما التقيـ               
املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وعمليـة النـداءات املوحـدة وخطـة العمـل                 

وهــي ُتقــر بأمهيــة توطيــد الصــالت بــني حقــوق اإلنســان والتنميــة البشــرية . اإلنســاين املشــتركة
قـدم  والعمل اإلنساين من خالل التدريب وغريه من األنشطة، وحتسني نوعية واتساق الدعم امل            

من األمم املتحدة للنظم الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسـان عـن طريـق إجنـاز بـرامج األمـم                    
 .املتحدة املشتركة

ومــا برحــت األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة تقــوم بــدور هــام يف دعــم الــنظم الوطنيــة   - ١٧
قـوق اإلنسـان    حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، ويف اإلسهام يف أعمال آليـات األمـم املتحـدة حل              

وعــززت نتــائج حلقــة العمــل الثانيــة املشــتركة بــني . بالنســبة لعمليــات تقــدمي التقــارير واملتابعــة
 فهــم منظومــة األمــم املتحــدة آلثــار اتبــاع ُنهــج إزاء  ٢٠٠٣مــايو /الوكــاالت املعقــودة يف أيــار

ألمـم  ، بذل كل مـن األفرقـة القطريـة ل         ٢٠٠٣وخالل عام   .  حقوق اإلنسان  ىالتنمية قائمة عل  
املتحـــدة والنظـــراء احلكـــوميني جهـــودا ملحوظـــة إلدراج أبعـــاد حقـــوق اإلنســـان يف حتليلـــهم 

، تعتـزم مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق         ٢٠٠٤ويف عـام    . للتحديات اإلمنائية وعمليات الربجمة   
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اإلنسان استعراض التقييمـات القطريـة املوحـدة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة              
ضعت علـى أسـاس احلقـوق، وذلـك لتحديـد االجتاهـات واملمارسـات اجليـدة والـدروس                   اليت وُ 

واسـتحدثت املفوضـية منـاذج تدريبيـة لتعزيـز معرفـة األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة                    . املستفادة
، بالتعـاون مـع كليـة       ٢٠٠٣ومت جتريب هذه النماذج يف مخسة بلدان يف عام          . حلقوق اإلنسان 

 .موظفي األمم املتحدة

جهــود هيئــات األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصصــة مــن أجــل    -ثالثا  
 إدراج حقوق اإلنسان يف أنشطتها

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة -ألف  
تــؤدي إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة دورا هامــا يف تعزيــز حقــوق اإلنســان    - ١٨

 . بالعمل يف ثالثة جماالت متصلة حبقوق اإلنسانوهي مكلفة. ومحايتها

فمن ناحية أوىل، تدعم شعبتها للنهوض باملرأة إعمال حقوق اإلنسان للمـرأة، وذلـك               - ١٩
بوصفها األمانة الفنية للجنة وضع املرأة اليت صاغت اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  

ــاري   ــا االختي ــرأة وبروتوكوهل ــوق     وتســتعرض الل. ضــد امل ــرأة حبق ــع امل ــة بانتظــام مســألة متت جن
اإلنسان، وال سيما عند متابعة تنفيـذ منـهاج العمـل الـذي اعتمـده املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين                       

كمـا تقـدم الشـعبة اخلـدمات للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد                    . ١٩٩٥باملرأة يف عـام     
ــاء  املــرأة، وهــي اهليئــة املنشــأة مبوجــب االتفاقيــة، وتنفــذ   ــتقين يهــدف إىل بن  برناجمــا للتعــاون ال

قدرات الدول األطراف، وذلك بالتعـاون مـع اللجـان اإلقليميـة أو غريهـا مـن هيئـات منظومـة                     
ويتيسر التعاون بـني الشـعبة واملفوضـية بواسـطة خطـة عمـل سـنوية                . األمم املتحدة، مىت أمكن   

إطار هذه اخلطـة، تنفـذ اهليئتـان        ويف  . مشتركة تقدم إىل جلنة وضع املرأة وجلنة حقوق اإلنسان        
جمموعة من األنشطة دعما حلقوق اإلنسـان للمـرأة وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع                    

وجيري التشديد بصفة خاصـة علـى كفالـة أن تأخـذ اهليئـات األخـرى         . أنشطة حقوق اإلنسان  
ــة حبقــوق اإلنســان، وال ســيما اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق اإلن    ــار املعني ســان، يف االعتب

 . جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةلبالكامل عمل ال

ومن ناحية ثانية، تقوم شعبة السياسات والتنمية االجتماعية بدور األمانة الفنيـة للجنـة             - ٢٠
املخصصة اليت أنشأهتا اجلمعية العامة للنظر يف مقترحات مـن أجـل وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة                    
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ــة  ــهم   ومتكامل ــوقني وكرامت ــوق املع ــة حق ــز ومحاي ــع    . لتعزي ــق م ــاون الوثي وتعمــل الشــعبة بالتع
كمـا تقـدم املسـاعدة والـدعم للمقـرر          . املفوضية على تقـدمي الـدعم ألعمـال اللجنـة املخصصـة           

اخلاص للجنة التنمية االجتماعية املعين مبسألة العجز والذي تتمثل مهمته يف رصد تنفيذ قواعـد               
حـدة بشـأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني، ويف حتسـني وضـع املعـوقني يف                    األمم املتحـدة املو   
 . كافة أحناء العامل

ــدائم املعــين بقضــايا      - ٢١ ــة املنتــدى ال ــة املضــيفة ألمان ــدور الوكال وختامــا، قامــت اإلدارة ب
 ٢٠٠٠/٢٢الشــعوب األصــلية الــذي أنشــأه اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي مبوجــب قــراره   

اسعة النطاق تشمل الثقافـة والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئـة والتعلـيم             وأناط به والية و   
وركز املنتدى الـدائم جـزءا كـبريا مـن أعمالـه األوليـة علـى تعمـيم                  . والصحة وحقوق اإلنسان  

مراعاة قضايا الشعوب األصـلية علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة علـى اتبـاع هنـج                
 صــعيد املنظومــة إزاء مســائل حقــوق اإلنســان، فضــال عــن تعزيــز  منســق وواســع النطــاق علــى

ومطلـوب إىل املنتـدى، عنـد االضـطالع         . تقدمي اخلـدمات مـن خـالل هنـج قـائم علـى احلقـوق              
بواليتــه، تقــدمي مشــورة اخلــرباء والتوصــيات بشــأن قضــايا الشــعوب األصــلية إىل اجمللــس وإىل    

ا، ورفـع مسـتوى الـوعي وتنسـيق األنشـطة           برامج منظومة األمم املتحـدة وصـناديقها ووكاالهتـ        
املتصــلة بقضــايا الشــعوب األصــلية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، فضــال عــن نشــر املعلومــات 

 أيـام كـل سـنة، والـدورات السـنوية هـي       ١٠وجيتمـع املنتـدى الـدائم ملـدة     . بشأن هذه القضايا 
علـى مجيـع املسـتويات بالنسـبة        مبثابة نقطة التقاء تتم فيها اإلجراءات واالتصـاالت ذات التـأثري            

 .لقضايا الشعوب األصلية وهلا أثر ميتد ليشمل املنظومة الدولية طيلة السنة وما بعدها
 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية -باء  
برنـامج حمـدد يتنـاول حقـوق       ) األونكتـاد (ليس ملؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة            - ٢٢

فقـد  . مؤخرا هيئات حقوق اإلنسان وعزز هـذه احلقـوق بعـدة أشـكال            اإلنسان، ولكنه ساعد    
ساعد األونكتاد يف عملية تقـدمي املعلومـات إىل املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان واسـتعراض                    

كما ساعد هيئات حقوق اإلنسان من خـالل مشـاركة          . تقاريره بشأن املسائل املتصلة بالعوملة    
ء الرفيع املستوى للفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة              أمينه العام، روبنس ريكوبريو، يف اجلز     
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التجــارة الدوليــة واحلــق يف ” حــول موضــوع ٢٠٠٤فربايــر / شــباط١١ و ١٠الــذي عقــد يف 
 .“التنمية

ــات         - ٢٣ ــوق اإلنســان والعملي ــني حق ــوم الصــالت ب ــورة مفه ــاد أيضــا بل وشــجع األونكت
الوكالــة الرائــدة يف فرقــة العمــل الدوليــة  وهــو . االقتصــادية يف جمــال التجــارة وقضــايا اجلنســني 

التجـارة  ” كتابا بعنـوان  ٢٠٠٤يونيه  /املعنية بالتجارة وقضايا اجلنسني واليت نشرت يف حزيران       
أثـر قواعـد   ” املعنـون  ٩والفصـل  . “الفرص والتحـديات أمـام البلـدان الناميـة        : وقضايا اجلنسني 

 والــذي أعــده موظفــو “اة بــني اجلنســنيمنظمــة التجــارة العامليــة علــى الســعي إىل حتقيــق املســاو
األونكتاد يتناول تشجيع املساواة بني اجلنسني بوصفها أحـد حقـوق اإلنسـان يف سـياق قـانون               

ــة  ــون ١٠وأســهمت املفوضــية أيضــا بالفصــل   . منظمــة التجــارة العاملي حقــوق اإلنســان  ” املعن
 .“إطار قانوين: وقضايا اجلنسني والتجارة

 
 حدة اإلمنائيبرنامج األمم املت -جيم  

جيــري بشــكل متزايــد إدمــاج تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها يف خمتلــف أبعــاد عمــل   - ٢٤
 تــاريخ نشــر بيــان سياســته بشــأن التنميــة وحقــوق ١٩٩٨الربنــامج اإلمنــائي، وذلــك منــذ عــام 

ومن املؤشرات اجليـدة    . “إدماج حقوق اإلنسان يف التنمية البشرية املستدامة      ”اإلنسان املعنون   
 مـن املكاتـب القطريـة للربنـامج اإلمنـائي أبلغـت عـن اضـطالعها                 ٥٠ هذا التقدم أن زهـاء       على

 .بأنشطة يف هذا امليدان

فمـن ناحيـة   . وبشكل عام، يشمل عمل الربنامج اإلمنائي يف هذا امليدان أربعة جمـاالت            - ٢٥
ــرام حقــوق اإلنســ    ــة الراميــة إىل احت ــامج اإلمنــائي اجلهــود الوطني ــها أوىل، يــدعم الربن ان ومحايت

ومــن األنشــطة ذات الصــلة، يف هــذا الســياق، التوعيــة حبقــوق اإلنســان والتــدريب    . وإعماهلــا
ووضع السياسات الوطنية وأطر الربجمة يف جمال حقوق اإلنسان، واملساعدة يف تـدعيم قـدرات               

. حقوق اإلنسان لدى اإلدارات احلكومية، وإنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنسـان            
ثانيا، يتعاون الربنامج اإلمنائي مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان عن طريـق التفاعـل مـع نظـام                  و

 واملشــاركة يف اجتماعــات جلنــة  ،األمــم املتحــدة للــهيئات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق اإلنســان  
 ويف عدد متزايد مـن احلـاالت، يعمـل علـى            .حقوق اإلنسان وأجهزهتا الفرعية وأفرقتها العاملة     
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علـى املعاهـدات الدوليـة حلقـوق        ) أو سحب التحفظات  (وى الوطين للدعوة إىل التصديق      املست
 .اإلنسان من أجل تنفيذها الفعلي

. ثالثا، يشجع الربنامج اإلمنائي على تطبيق هنج إزاء التنمية قائم علـى حقـوق اإلنسـان                - ٢٦
 : ومن األنشطة ذات الصلة يف هذا الصدد ما يلي

الربجمــة علــى أســاس احلقــوق و اختبارهــا التجــرييب يف   اســتحداث منــهجيات  )أ( 
إطــار برنــامج تعزيــز حقــوق اإلنســان املشــترك بــني الربنــامج اإلمنــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة 

 حلقوق اإلنسان؛

توسيع شبكات األخصائيني الذين يطبقون ُنهـج الربجمـة علـى أسـاس احلقـوق                )ب( 
 دالة واحلد من الفقر وال مركزية احلكم؛يف جماالت برناجمية من قبيل الوصول إىل الع

 بشـأن حقــوق  “حــوار حقـوق اإلنسـان  ”مواصـلة شـبكة النقـاش اإللكتـروين      )ج( 
 اإلنسان وبرجمة التنمية؛

ترؤس حلقة عمل ستامفورد والترويج لنهج متسـق علـى نطـاق املنظومـة إزاء                )د( 
خلــربة الفنيــة يف ميــدان  الربجمــة علــى أســاس احلقــوق، مــن خــالل الــدورات التدريبيــة وتعزيــز ا   

 .حقوق اإلنسان داخل املرافق دون اإلقليمية للموارد ومركز أوسلو للحكم

رابعا، واصل الربنامج اإلمنائي القيام بدوره يف وضـع السياسـات والتوجيهـات املتعلقـة                - ٢٧
، هناك عدد هام من بيانات السياسات ومـذكرات املمارسـات    ٢٠٠٣ومنذ عام   . باملمارسات

عدت أو هي قيد اإلعداد يف إطار برنـامج تعزيـز حقـوق اإلنسـان أو خارجـه يف جمـاالت                 اليت أُ 
من قبيل احلد من الفقر وحقوق اإلنسان، وال مركزية احلكـم وحقـوق اإلنسـان، واحلقـوق يف            
األراضي، وحقوق األقليات، واملبادئ التوجيهية الستعراض الربامج القطريـة للربنـامج اإلمنـائي             

 .  اإلنسانمن منظور حقوق
 

 منظمة األمم املتحدة للطفولة -دال  
 ١٩٩٦يف عـام    ) اليونيسـيف (بيان املهمة الذي اعتمدته منظمة األمم املتحدة للطفولة          - ٢٨

كمــا تتــيح . يــبني بوضــوح أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي اإلطــار املرجعــي الــذي تسترشــد بــه 
عاهــدات األخــرى حلقــوق اإلنســان اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وامل 
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ويؤكـد بيـان املهمـة كـذلك أن املنظمـة           . أساسا قانونيا للمبـادئ الـيت توجـه عمـل اليونيسـيف           
ــز مســاواة النســاء        ” ــا، إىل تعزي ــيت تضــطلع هب ــاون القطــري ال ــرامج التع ــن خــالل ب هتــدف، م

يـة واالقتصـادية    والفتيات يف احلقوق ودعم مشاركتهن الكاملة يف التنميـة السياسـية واالجتماع           
 .“جملتمعاهتن احمللية

، يـوفر   ١٩٩٨وهنج الربجمة علـى أسـاس حقـوق اإلنسـان الـذي اعُتمـد رمسيـا يف عـام                     - ٢٩
التوجيــه بشــأن الكيفيــة الــيت يسترشــد هبــا اإلطــار املفــاهيمي والتنفيــذي لوضــع برنــامج تعــاون   

وهـذا يعـين    . طفـل ف مببادئ حقوق اإلنسان، وعلى األخـص اتفاقيـة حقـوق ال           يقطري لليونيس 
 :أن تعاون اليونيسيف على كل من الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي يشمل

مساعدة احلكومات واجملتمع املدين على القيام باسـتمرار بتقيـيم وحتليـل حالـة               )أ( 
الطفل واملرأة لكفالة أن تعكس السياسات واخلطط وامليزانيـات الوطنيـة ودون الوطنيـة بالقـدر                

 مام الذي يلزم إيالؤه حلقوق الطفل واملرأة؛الكايف االهت

ــاال     )ب(  ــعفهم حـ ــيما أضـ ــال، وال سـ ــع األطفـ ــار مجيـ ــذ يف االعتبـ ــة أن يؤخـ كفالـ
 واملهمشون واملستبعدون والذين يتعرضون للتمييز؛

تعزيــز قــدرات احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين واجملتمعــات احملليــة علــى   )ج( 
 وذلك عن طريق تقدمي املساعدة التقنية واملادية واملالية هلا؛القيام بواجباهتا إزاء األطفال 

تيسري تبادل اخلربات وتكثيف احلوار مع الشركاء وتقييم التقـدم واسـتخالص      )د( 
 الدروس املستفادة؛

تعزيــز الشــراكة الوثيقــة ضــمن إطــار األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة لكفالــة     )هـ( 
قييم القطري املوحـد وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة          مراعاة حقوق الطفل واملرأة يف الت     

 .اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد من الفقر

وتعمل اليونيسيف على تصميم أدوات تنفيذية لزيادة تطـوير هنـج الربجمـة علـى أسـاس                  - ٣٠
كمــا أهنــا تقــوم باســتكمال توجيهاهتــا . حقــوق اإلنســان يف عملــها يف مجيــع جمــاالت تــدخالهتا

 . اصة بالتخطيط والربجمةاخل

ويف نشاطها الرامي إىل تعزيز إعمال حقوق الطفل، تتعـاون اليونيسـيف بشـكل وثيـق                 - ٣١
مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان واهليئــات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق اإلنســان،      
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تشـجع  و. سيما اللجنة املعنيـة حبقـوق الطفـل واإلجـراءات اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان           وال
ــة لليونيســ   ــب القطري ــة وتعزيــز      ياملكات ــا إىل اللجن ــى تقــدمي تقاريره ــات عل ف بنشــاط احلكوم

وإسـهامات اليونيسـيف املباشـرة يف       . مشاركة اجملتمع املدين والشباب يف عمليـة تقـدمي التقـارير          
 . أعمال اللجنة تساعد بقدر كبري يف بلورة فهمها للحاالت ويف صياغة مالحظاهتا اخلتامية

 .٢وأخريا، تشارك اليونيسيف يف تنفيذ ومتابعة خطة اإلجراء  - ٣٢
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  -هاء  
ــاين ١٦يف  - ٣٣ ــاير / كــانون الث ــا     ٢٠٠٤ين ــم املتحــدة للســكان بيان ، أصــدر صــندوق األم

للسياسات حىت يتيح للموظفني إطارا موحدا يكفـل األخـذ بنـهج الربجمـة علـى أسـاس حقـوق                    
. جع اإلطــار إدراج حقــوق اإلنســان يف أعمــال الصــندوق يف املقــر ويف امليــدان ويشــ. اإلنســان

وتنطلق هذه املبـادرة مـن جهـود الصـندوق ونظـام األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان ووكـاالت                      
 .األمم املتحدة واملنظمات واألفراد العاملني من أجل اإلنصاف والعدالة االجتماعية

ان عاملية وغـري قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتداعمـة،            ويؤكد الصندوق أن حقوق اإلنس     - ٣٤
وجيعــل مــن ضــمن عناصــر بيــان مهمتــه مبــادئ عــدم التمييــز واملســاواة واملشــاركة واإلدمــاج     

والصــندوق ملتــزم مبعاجلــة قضــايا الصــحة اإلجنابيــة واملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني  . واملســاءلة
عيــة حيــاة األفــراد وكفالــة التنميــة البشــرية  املــرأة والســكان والتنميــة، ســعيا منــه إىل حتســني نو 

ومتشيا مع برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، يـوىل اهتمـام خـاص للنـهج                . املستدامة
 . القائم على احلقوق إزاء السكان والتنمية مع التركيز على إعمال حقوق الفرد

اإلنسـان يف أي عمليـة      ويعتقد الصـندوق أن التطبيـق الفعلـي لنـهج قـائم علـى حقـوق                  - ٣٥
ــادة اإلدمــاج االجتمــاعي       ــة واملنظــور اجلنســاين ســيؤدي إىل زي ــة تراعــي كــال مــن الثقاف للتنمي

وأنشئت فرقة عمل معنية بالنهج القـائم علـى حقـوق اإلنسـان،             . ويسهم يف ختفيف حدة الفقر    
نـهج   ملـدى إدراج املكاتـب القطريـة وأفرقـة الـدعم القطـري لل        ٢٠٠٢كمتابعة الستعراض عام    

، كان مـن أبـرز اإلجنـازات        ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترة   . القائم على حقوق اإلنسان يف برجمتها     
وضع إطـار مفـاهيمي لنـهج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان إزاء الربجمـة وإعـداد مـذكرة توجيهيـة                        

وإىل جانـب العمـل بشـأن الصـالت بـني الثقافـة واملنظـور               . بشأن ُنهج الربجمة املراعية للثقافات    
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 وحقوق اإلنسان، ميهد هذا اإلطار واملذكرة الطريق لتنفيذ برنـامج الصـندوق اجلديـد      اجلنساين
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤املشترك بني األقطار للفترة 

واهلدف العام للربنامج املشترك بني األقطار هـو تعزيـز حـوار السياسـة العامـة، ووضـع                 - ٣٦
جمــاالت موضــوعية األطــر وعمليــات الربجمــة عــن طريــق التصــدي لتحــديات معينــة يف مخســة    

الصالت بني السكان والفقر والتنمية؛ وحتسني نوعيـة خـدمات الصـحة اإلجنابيـة؛     : رئيسية هي 
وتلبيــة احتياجــات املــراهقني والشــباب؛ والوقايــة مــن العــدوى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية؛ 

. ومعاجلــة مســألة اإلنصــاف بــني اجلنســني وحقــوق اإلنســان يف خمتلــف الســياقات الثقافيــة         
ستدعم هـذا اهلـدف علـى نطـاق واسـع أنشـطة الـدعوة الراميـة إىل تشـجيع الشـراكات علـى                        و

أساس النتائج احلاصـلة يف كـل واحـد مـن اجملـاالت املوضـوعية، وإىل هتيئـة بيئـة مسـاعدة علـى                        
 .حتقيق أهداف املؤمتر الدويل

م وعلى مستوى العمـل املشـترك بـني الوكـاالت، أسـهم الصـندوق يف بيـان بشـأن فهـ                     - ٣٧
مشترك للنهج القائم على حقوق اإلنسـان إزاء التعـاون اإلمنـائي، ومـا بـرح يشـترك بنشـاط يف                     
وضع خطة العمل املعنية بتعزيز إجراءات األمم املتحـدة املتصـلة حبقـوق اإلنسـان علـى الصـعيد            

وأسـهم الصـندوق بعـدة تقـارير        . القطري فيما خيص النظم الوطنيـة للحمايـة واألفرقـة القطريـة           
ق املرأة، واحلقوق اإلجنابية واملسـاواة بـني اجلنسـني قُـدمت إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان                   عن حقو 

ويواصــل الصــندوق العمــل بشــكل . واللجنــة الفرعيــة املعنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها
 . وثيق مع اهليئات ذات الصلة املنشأة مبعاهدات واملقررين اخلاصني

 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة -واو  

يتناول عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مسائل حقـوق اإلنسـان يف إطـار الواليـة الـيت                   - ٣٨
 بشــأن البيئــة والتنميــة الــذي يركــز علــى  ١٩٩٢ مــن إعــالن ريــو لعــام ١٠يــنص عليهــا املبــدأ 

الوصول إىل املعلومات، ومشاركة اجلمهور والوصـول إىل العدالـة يف املسـائل البيئيـة، كوسـيلة                 
، نظـم الربنـامج باالشـتراك مـع         ٢٠٠٢ويف عـام    . لدميقراطية البيئية والتنمية املسـتدامة    لتحسني ا 

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حلقة دراسية للخرباء هبـدف اسـتعراض وتقيـيم التقـدم         
احملرز منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها        

، اعتمـد   ٢٠٠٣فربايـر   /ويف شـباط  . ٢١النسبة للمسائل البيئية ويف إطار جدول أعمال القرن         ب
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 GC.22/17.II.Bاملنتـدى البيئـي الـوزاري العـاملي املقـرر           /جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة     
الذي يطلـب إىل الربنـامج تكثيـف جهـوده لتقـدمي اخلـدمات املتصـلة بالسياسـات واملشـورة يف                     

 مــن إعــالن ريــو علــى  ١٠االت الرئيســية لبنــاء القــدرات واملؤسســات قصــد تطبيــق املبــدأ  اجملــ
وعنـد تنفيـذ هـذا املقـرر، يسـعى الربنـامج إىل العمـل علـى الصـعيد                   . الصعيدين احمللـي والـوطين    

فعلى الصعيد الوطين، يسـعى الربنـامج إىل بنـاء قـدرات     . الوطين والصعيدين اإلقليمي أو العاملي 
الـذي يشـجع علـى اعتمـاد هنـج قـائم علـى احلقـوق إزاء                 (١٠امية علـى تنفيـذ املبـدأ        البلدان الن 

، وذلك من خالل تعزيـز القـوانني واألنظمـة واملؤسسـات واملمارسـات الكفيلـة                )املسائل البيئية 
أمـا علـى    . بتحسني الشفافية واختاذ القرارات على أساس تشاركي، واملساءلة يف القضايا البيئية          

ليمي والعاملي، فهو يسعى إىل تيسري إقامة حـوار يف البلـدان الناميـة بشـأن أفضـل            الصعيدين اإلق 
، بوسائل منها تبـادل اخلـربات فيمـا بـني البلـدان وتقيـيم جـدوى                 ١٠سبيل ملواصلة تنفيذ املبدأ     

 .١٠وضع مبادئ توجيهية عاملية بشأن املبدأ 

 )م املتحدةموئل األم(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -زاي 
بأنشـطة  ) موئـل األمـم املتحـدة     (يضطلع برنامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية            - ٣٩

لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، هتــدف إىل دعــم جهــود احلكومــات علــى كافــة املســتويات 
واجملتمع املدين واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان جلعـل املـدن أقـدر علـى حتقيـق اإلدمـاج،                    

 اإلعمال التام والتدرجيي للحق يف السكن املناسـب بوصـف ذلـك مـن عناصـر احلـق                   ومن أجل 
يف مستوى معيشة مناسب، على النحـو املنصـوص عليـه يف الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان              

وجيـري القيـام هبـذه األنشـطة أساسـا عـن            . وعلى حنو ما أعيد تأكيده يف جدول أعمـال املوئـل          
والربنــامج املعــين . عنيــة بــاإلدارة احلضــرية واملعنيــة بضــمان احليــازة طريــق احلملــتني العــامليتني امل

موئـل األمـم املتحـدة والـذي        /حبقوق اإلسـكان التـابع ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان              
ة نيـ  هو مسعى مشترك من الوكالتني يف إطار احلملـة العامليـة املع           ٢٠٠٢أبريل  /اسُتهل يف نيسان  

املسائل املعيارية والعملية اليت تسـهم يف حتقيـق واحـد مـن اهلـدفني               بضمان احليازة قصد معاجلة     
 .الرئيسيني جلدول أعمال املوئل هو توفري املأوى املناسب للجميع

ويدرج موئل األمم املتحدة حقوق اإلنسان يف أعماله عن طريـق االضـطالع بأنشـطة                - ٤٠
 احملتملـة لألطـراف الفاعلـة يف        ترمـي إىل تعبئـة القـدرات      ) يف إطار الربنـامج املشـترك وخارجـه       (

وهـو يقـوم بـذلك      . جمال احلقوق يف اإلسكان على كل من الصـعيد اإلقليمـي والـوطين واحمللـي              
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ــز الــوعي حبقــوق اإلســكان؛ وتيســري تبــادل اخلــربات واملعلومــات      مــن خــالل الســعي إىل تعزي
ملقرر اخلاص للجنـة    والتعلم فيما بني الشركاء؛ ودعم هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات وا          

حقوق اإلنسان يف رصد تنفيـذ احلـق يف السـكن املناسـب؛ ومسـاعدة الـدول علـى اسـتحداث                     
ــيم لرصــد حقــوق اإلســكان؛ والتشــجيع علــى وضــع       ــة وأدوات تقي ــاط مرجعي مؤشــرات ونق
القواعد واملعايري واملبـادئ التوجيهيـة ذات الصـلة؛ وزيـادة الـوعي باألبعـاد اجلنسـانية للحـق يف                    

املناســب؛ ودعــم تنميــة قــدرات البحــث لــدى املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة يف جمــال الســكن 
حقوق اإلسكان؛ وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اإلسـكان مـع التركيـز              
على حقوق اإلسكان؛ ومحاية وتعزيز حقـوق اإلسـكان يف حـاالت الطـوارئ ومـا بعـد انتـهاء                    

خطـط متوسـطة األجـل لبنـاء القـدرات والتعـاون الـتقين يف               الصراعات؛ ووضع استراتيجيات و   
 .جمال حقوق اإلسكان

 اإليدز/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية - حاء 
ــذ إنشــائه يف عــام     - ٤١ ــامج املشــترك من  هنجــا قائمــا علــى احلقــوق يف   ١٩٩٦اعتمــد الربن

فـريوس نقـص   ذا النـهج أيضـا مـع إعـالن االلتـزام بشـأن       ويتوافـق هـ  . سياساته وبراجمه وأنشطته 
 أنشـئ  ،ولبلـوغ هـذه الغايـة   . ٢٠٠١ الذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة يف عـام            اإليدز/املناعة البشرية 

 يف عــام اإليــدز وحقــوق اإلنســان /فريــق مرجعــي عــاملي معــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية  
ــامج املشــ   ٢٠٠٢ ــة استشــارية مســتقلة للربن ــة حبقــوق    للعمــل كهيئ ترك ُتعــىن باجلوانــب املتعلق

 .اإلنسان لوباء فريوس نقص املناعة
ويتعامل الربنامج املشترك مع مسألة حقوق اإلنسان باعتبارها قضـية جامعـة مـن عـدة                 - ٤٢

ــها العمــل مــع آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم ملتحــدة؛    ووضــع املعــايري؛ : جوانــب، من
 وحقـوق  اإليـدز /فريوس نقـص املناعـة البشـرية   ائل املتعلقة بالبحث والتدريب والدعوة يف املس  و

االتصـال  و وحقـوق اإلنسـان؛      اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة     تعزيز الشبكات املعنية ب   واإلنسان؛  
املسـاعدة  وتقـدمي   باملشرعني وغريهم من األطراف الرئيسية خبصوص مسائل حقـوق اإلنسـان؛            

إنتـاج املنشـورات الـيت تـبني أفضـل          وتشريعية؛  التقنية يف جمال وضع السياسات واإلصالحات ال      
ــة    . املمارســـات ــة إلدارة التعبئـــة االجتماعيـ ــان التابعـ ــانون وحقـــوق اإلنسـ ــدة القـ وتتـــوىل وحـ

 .واملعلومات يف األمانة تنسيق األنشطة اخلاصة حبقوق اإلنسان
ــايري  - ٤٣ ــم املتحــدة حلقــوق     ،ويف جمــال وضــع املع ــامج املشــترك ومفوضــية األم  طــور الربن
مبــادئ توجيهيــة دوليــة تتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة ) بالتعــاون مــع شــركاء آخــرين(إلنســان ا

اإليدز وحقوق اإلنسان، هتتدي هبا الدول األعضاء يف الوفاء بواجباهتـا املتعلقـة حبقـوق         /البشرية
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ويشـارك الربنـامج املشـترك مبـدخالت        . اإليـدز /اإلنسان يف جمال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية          
اإليـدز  / عمل جلنة حقوق اإلنسان فضال عن إدماج قضية فريوس نقـص املناعـة البشـرية     فنية يف 

يف عمل اهليئات املعنية برصـد معاهـدات حقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن اآلليـات، سـعيا لتعميـق                     
ويف عـام   . وتعزيـز رصـدها وإنفاذهـا     اإليـدز   /وس نقص املناعة البشـرية    فهم احلقوق املتعلقة بفري   

فريوس نقص املناعـة    ”بشأن  ) ٢٠٠٣ (٣حقوق الطفل التعليق العام رقم       أقرت جلنة    ،٢٠٠٣
 ٢٠٠٣ويف عـام    . ، مبساعدة تقنية ومالية من الربنامج املشترك      “اإليدز وحقوق الطفل  /البشرية

عقد الربنامج املشترك ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان مناقشـة بشـأن فـريوس نقـص                     
نسـان مـع املكلفـني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة يف اللجنـة،               اإليدز وحقوق اإل  /املناعة البشرية 

اإليـدز يف  /هبدف وضع هنج استراتيجي إلدراج القضايا املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية               
 .عمل خمتلف املقررين اخلاصني واخلرباء املستقلني وممثلي األمني العام

خــرين واألشــخاص املصــابني  وقــد أجــرى الربنــامج املشــترك، بالتعــاون مــع شــركاء آ   - ٤٤
ــد  /بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ــا يف كــل مــن أوغن ــدز، حبوث ــا  ااإلي ــا وموريتاني ــد وغان  واهلن

ــوتو ــة         كـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــني فـ ــة بـ ــم العالقـ ــادة فهـ ــابون لزيـ ــامريون وغـ ــوار والكـ ديفـ
مييـز  والتوال سيما وصمة العار اليت تلحق باملصـابني بـاملرض           اإليدز وحقوق اإلنسان،    /البشرية

وتشمل األعمال اجلارية حاليـا تصـنيف دراسـات حلـاالت      . ية اإلنسان هم حقوق ضدهم وانتهاك 
 .التدخل الناجح ملنع الوصم والتمييز

ويعمل الربنامج املشترك مـع املشـرعني والربملـانيني يف مجيـع املنـاطق لتعزيـز دورهـم يف               - ٤٥
بالسياسات والتشـريعات الداعمـة يف      اإليدز والنهوض   /االستجابة لفريوس نقص املناعة البشرية    

اإليـدز، مبـا يف ذلـك نشـر كتيـب للمشـرعني بشـأن فـريوس            /جمال فريوس نقص املناعة البشـرية     
، بالتعـاون مـع االحتـاد       ١٩٩٩اإليدز، والقانون وحقوق اإلنسـان يف عـام         /نقص املناعة البشرية  

ــدويل  ــانيون بشــأن  ”، وكتيــب عــن  الربملــاين ال ــه الربمل ــا ميكــن أن يفعل  فــريوس نقــص املناعــة  م
، بالتعـاون مـع اليونيسـيف       ٢٠٠٣ يف عـام     “ العمل لصاحل األطفال والشباب    -اإليدز  /البشرية

 . والشبكة الربملانية املعنية بالبنك الدويلأفريقيالنصرة  أوروبا يرملانــيومنظمة ب
د وقدمت املسـاعدة التقنيـة يف جمـال إصـالح السياسـات واإلصـالح التشـريعي إىل عـد           - ٤٦

ويـنظم الربنـامج دورات تدريبيـة      . من احلكومات منها مالوي وكمبوديا والفلبني وغانا واهلنـد        
اإليــدز وحقــوق اإلنســان لصــاحل املــوظفني احلكــوميني  /يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية

ــة        ــة واحملــامني واملصــابني بفــريوس نقــص املناع وصــانعي السياســات واملنظمــات غــري احلكومي
كما يتوىل تنسيق متويل املشـاريع      . دز والشبان ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية     اإلي/البشرية
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اإليـدز وحقـوق اإلنسـان الـيت ُتنفـذ علـى املسـتوى              /ذات الصلة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية         
 .الوطين

 مكتب االتفاق العاملي -طاء  
 مــع ، العــاماملكتــب التنفيــذي لألمــنيومكانــه داخــل  ،االتفــاق العــامليويعمــل مكتــب  - ٤٧

 وغريهـا مـن اجلهـات غـري         مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لتشـجيع الشـركات الكـربى          
، وهـي املبـادرة     مبـادرة االتفـاق العـاملي     وتشـمل   . على تطبيق مبادئ حقوق اإلنسـان     احلكومية  

مـل   يف جماالت حقوق اإلنسـان والع      لشركاتة املسؤولة ل  واطنالتطوعية لألمني العام املتعلقة بامل    
مشارك مـن الشـركات واملنظمـات غـري احلكوميـة ونقابـات العمـال         ١ ٥٠٠والبيئة، أكثر من  

 . بلدا٧٠واألكادمييني واحلكومات يف أكثر من 
وبالتعاون مع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، ينفـذ مكتـب االتفـاق العـاملي                     - ٤٨

 :حاليا عددا من املشاريع املتعلقة حبقوق اإلنسان
أثناء املؤمتر الدويل السنوي الثالث ملنتدى التعلم التابع ملبـادرة االتفـاق العـاملي               )أ( 

، كـــان موضـــوع األعمـــال التجاريـــة ٢٠٠٣ديســـمرب /املعقـــود يف الربازيـــل يف كـــانون األول
كانـت هنــاك مخســة  العامــة وباإلضـافة إىل اجللســة  . وحقـوق اإلنســان أحـد املواضــيع الرئيســية  

مفوضـية  كبـار املسـؤولني يف   وشـارك أحـد   . عمـال وحقـوق اإلنسـان   أفرقة خمصصة لقضـايا األ  
واســتنادا إىل املــواد املتعلقــة . األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف املــؤمتر وتــرأس عــدة جلســات 

عــن اآلن  بإعــداد منشــورمكتــب االتفــاق العــاملي يقــوم حبقــوق اإلنســان املعروضــة يف املــؤمتر، 
وسيشـمل املنشـور دراسـات مفصـلة        . ٢٠٠٤عـام   واخـر   أيف  سينشر  املبادرة وحقوق اإلنسان    

لـت  ، وبـريتيش بتروليـوم، وهيو  إتـش يب بيليتـون   شـركة   يب  ألربع حاالت تبني جتارب كل مـن        
 باكارد، ونوفو نوردسك يف تطبيق مبادئ االتفاق العاملي؛ آند

كتابـا مرجعيـا عامليـا      مكتب االتفاق العـاملي      أصدر   ،٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران  )ب( 
، ملساعدة الشركات على تطبيق مبادئ االتفـاق العـاملي، مبـا يف    “التطلع إىل غاية أبعد ”ه  عنوان

والكتـاب املرجعـي مثـرة للتعـاون بـني مكتـب االتفـاق              . ذلك من خالل مبادئ حقوق اإلنسان     
 العاملي واملنظمات احلكومية الدولية الشريكة واجملتمع املدين؛

ــب  ودخــل )ج(  ــد   املكت ــع املعه ــراكة م ــوق اإلنســان  يف ش ــدامنركي حلق ــو -ال  وه
 للمســاعدة علــى النــهوض مبعــايري ومبــادئ األمــم  -مؤسســة وطنيــة مســتقلة حلقــوق اإلنســان  

املتحــدة حلقــوق اإلنســان وملســاعدة الشــركات املشــاركة علــى فهــم وتطبيــق مبــادئ حقــوق     
 اإلنسان اليت تنادي هبا مبادرة االتفاق العاملي؛
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ــة العــاملي بالتعــاون مــع  االتفــاق يقــوم مكتــب  وأخــريا  )د(  ــة الدولي  املؤسســة املالي
حجـج  وتوضـيح  فكرة مشروع مشترك حلقوق اإلنسان لصـياغة   بدراسة  وغريها من املنظمات    

 .معاجلة قضايا حقوق اإلنسانصلحة التجارية ملالشركات 
 منظمة العمل الدولية - اءي 

لعمـل الدوليـة، وتتخلـل      منظمة ا حمور أعمال   تشكل حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا        - ٤٩
وقد اعتمدت املنظمة جمموعة شاملة من املعايري تغطـي مجيـع جوانـب             . مجيع أوجه ذلك العمل   

ــوق اإلنســان األساســية      ــها صــكوك حق ــل، من ــامل العم ــة  (ع ــة حبري ــات املتعلق ، تكــوين اجلمعي
 ، وغريهـا مـن    )، والقضاء على العمـل القسـري، وعمـل األطفـال، والتمييـز            اجلماعيوالتفاوض  

وقـد  . املعايري املتعلقة مبسائل ذات صبغة فنيـة أكثـر إال أهنـا متثـل مبـادئ هامـة حلقـوق اإلنسـان                  
تصـديق، وتشـكل أسـس السياسـات يف مجيـع        ٧ ٢٠٠حصلت املعاهدات اآلن على أكثر من       

 .البلدان تقريبا
الـيت  ،  نظمة العمـل الدوليـة    وأسفرت محلة التصديق على االتفاقيات األساسية الثماين مل        - ٥٠

لتنميـة االجتماعيـة عـن أكثـر مـن          العـاملي ل  ، عقـب انعقـاد مـؤمتر القمـة          ١٩٩٥أطلقت يف عـام     
 مـن الـدول األعضـاء       ١٠٣، كانـت    ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران ويف  .  تصديقا هلذه الصكوك   ٤٥٠

 دولـة علـى سـبع    ٣٠ يف املنظمة قد صدقت على مجيع االتفاقيـات الثمـاين، وصـدقت       ١٧٧ الـ
 .اتفاقيات

 متلــك منظمــة العمــل الدوليــة نظامــا متطــورا لإلشــراف علــى هــذه  ،ة إىل ذلــكوإضــاف - ٥١
وهـذا  . تقريـر تقـدمها احلكومـات يف كـل عـام           ٢ ٠٠٠تحليـل مـاال يقـل عـن         تقوم ب املعايري، و 

، جيمـع بـني التحليـل       ١٩٢٧النظام، الذي ظل يعمل بشكل قريب من شكله احلـايل منـذ عـام               
وهناك نظم خمتلفة لتقـدمي الشـكاوى       .  الذي يعقد سنويا   ويلالدالعمل  التقين واملناقشة يف مؤمتر     

إعــالن  خاصــة يف إطــار -تكمــل القــدرات العاديــة علــى اإلشــراف، فضــال عــن هنــج تروجييــة  
 . إلكمال عملية اإلشراف- املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل

ملـها يف جمـال     وتشكل هذه املعايري أساسـا للمسـاعدة التقنيـة الـيت تقـدمها املنظمـة ولع                - ٥٢
 يف املائــة مــن ٥٠وخــالل الســنوات القليلــة املاضــية، كرســت املنظمــة أكثــر مــن   . السياســات

. املوارد اليت أنفقتها على براجمها للتعاون التقين للمساعدة فيمـا يتعلـق مبسـائل حقـوق اإلنسـان            
لـى عمـل     يشمل هذا اجملهـود الربنـامج الـدويل للقضـاء ع           ،وإضافة إىل عدد من الربامج الصغرية     

 بلـدا، كمـا يشـمل بـرامج العمـل يف      ٦٠األطفال الذي أقام عالقات تعاون تقـين يف أكثـر مـن           
 .إطار اإلعالن
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 مـع منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة           ة ونشـط  ةوثيقـ بصـورة   كما تواصل املنظمـة العمـل        - ٥٣
ســان ، مثــل حقــوق اإلنمنظمــة العمــل الدوليــةبواليــة حبقــوق اإلنســان يف املســائل ذات الصــلة 

للعمال املهاجرين، وحقـوق الشـعوب األصـلية والقبائـل، وحقـوق اإلنسـان للمـرأة، واحلقـوق                  
وتشــارك املنظمــة بصــورة خاصــة يف دورات  . االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بصــفة عامــة 

. هيئات معاهدات حقـوق اإلنسـان، وتقـدم إليهـا املعلومـات وتتحـاور معهـا علـى حنـو منـتظم                     
راف التابعـة للمنظمـة يف عملـها بانتظـام إىل التعليقـات العامـة واملالحظـات                 وتشري هيئات اإلش  

اخلتامية هليئات املعاهدات، ويف نفس الوقـت تعتمـد هيئـات املعاهـدات بـدورها اعتمـادا كـبريا           
 .على أعمال اإلشراف اليت تقوم هبا املنظمة

ــب عمــل       - ٥٤ ــع جوان ــةوتشــكل الشــؤون اجلنســانية موضــوعا شــامال جلمي  العمــل منظم
، ابتداء بسياساهتا اخلاصة باملوارد البشـرية وانتـهاء باملشـورة واملسـاعدة اللـتني تقـدمهما                 الدولية

 .املكون منها اهليئات الثالثاملنظمة إىل 
 بدراسـة آثـار العوملـة، وخاصـة علـى أفقـر العمـال               منظمة العمل الدوليـة   وأخريا قامت    - ٥٥

 العمـــل الـــدويلرة الثانيـــة والتســـعون ملـــؤمتر ونظـــرت الـــدو. وأكثـــرهم معانـــاة مـــن احلرمـــان
للعوملة وتقريـر املتابعـة     بالبعد االجتماعي   يف تقرير اللجنة العاملية املعنية      ) ٢٠٠٤يونيه  /حزيران(

، وناقشـت   “منظمـة العمـل الدوليـة      دور   -عوملـة عادلـة     ”: املنظمة بعنـوان  الصادر عن   اجلديد  
ويشمل ذلـك احتـرام حقـوق       . ل عملية العوملة  كيفية توفري فرص العمل الالئق من خال      الدورة  

 .اإلنسان للجميع يف هذه العملية
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة - كاف 

وقـد  .  برامج إلعمـال احلـق يف الغـذاء        ١٩٩٦ منذ عام    ألغذية والزراعة امنظمة  بدأت   - ٥٦
لى احلق يف الغـذاء املناسـب،        التأكيد ع  ١٩٩٦ املعقود يف عام     مؤمتر القمة العاملي لألغذية   أعاد  

ويف أعقــاب مــؤمتر القمــة وقــع املــدير العــام  . واحلــق األساســي للجميــع يف التحــرر مــن اجلــوع 
ملنظمــة األغذيــة والزراعــة علــى مــذكرة تفــاهم مــع املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان بشــأن     

 : التعاون واملتابعة، وخاصة يف اجملاالت التالية
 مـن   ٤-٧ملتحدة حلقوق اإلنسان على تنفيذ اهلـدف        مساعدة مفوضية األمم ا    )أ( 

 املضمون املعياري للحق يف الغذاء؛خطة العمل إليضاح 
لعامـة  تكثيف اجلهود الرامية إىل توفري املعلومات عن احلق يف الغـذاء املناسـب               )ب( 

ريـة  احلق يف الغذاء من النـاحيتني النظ ”واملهنيني، بعدة وسائل منها إصدار كتاب بعنوان        الناس  
: ، وإصدار عدة أعداد من سلسلة الدراسات القانونية ملنظمة األغذيـة والزراعـة هـي              “والعملية

مقتطفات من الصكوك واإلعالنات الدوليـة واإلقليميـة وغريهـا مـن النصـوص املرجعيـة الـيت                  ”
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 حقــوق -الشــؤون اجلنســانية والقــانون  ”؛ و )١٩٩٩، ٦٨العــدد  (“تتنــاول احلــق يف الغــذاء 
 “احلـق يف الغـذاء املناسـب يف حـاالت الطـوارئ           ”؛ و   )٢٠٠٢،  ٧٦العدد   (“لزراعةاملرأة يف ا  

 ).٢٠٠٣، ٧٧العدد (
، دعـا   ٢٠٠٢يف عـام    املعقـود بعـد مخـس سـنوات          مؤمتر القمة العاملي لألغذية   وخالل   - ٥٧

لوضـع جمموعـة   حكـومي دويل  رؤساء الدول واحلكومات جملس املنظمة إىل إنشاء فريق عامـل    
لتوجيهيـة الطوعيـة خـالل سـنتني لـدعم جهـود الـدول الراميـة إىل إعمـال احلـق يف            من املبادئ ا  

وقــد عقــد الفريــق العامــل دورتــني  . الغــذاء املناســب تــدرجييا يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين 
عليــه ورقــات  وكــان معروضــا  . ٢٠٠٣مــارس /واجتماعــا واحــدا بــني الــدورتني منــذ آذار    

الفئات احملرومـة واملستضـعفة   التركيز على :  املواضيع التاليةمعلومات أعدهتا أمانة املنظمة بشأن 
والوصول إليها؛ شبكات األمان االجتماعي واحلق يف الغذاء؛ االعتراف بـاحلق يف الغـذاء علـى                
ــدويل واحلــق يف الغــذاء املناســب؛       ــذاء؛ نظــام التجــارة ال ــوطين؛ رصــد احلــق يف الغ املســتوى ال

ــذاء    ــاحلق يف الغ ــة االحتجــاج ب ــذاء   إمكاني ــام القضــاء؛ الســيادة يف جمــال الغ ــت  . أم ــد أجري وق
 .دراسات حلاالت البلدان يف كل من الربازيل واهلند وجنوب أفريقيا وأوغندا وكندا

ــل  ووضــع  - ٥٨ ــق العام ــه األوىل  مكتــب الفري ــذ دورت ــة   من ــة طوعي ــادئ توجيهي مســودة مب
 املعنيـة  مـة األغذيـة والزراعـة   نظوسيقدم الفريق تقريرا إىل اللجنة التابعـة مل     . كأساس للمناقشات 

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلولقبل هناية شهر باألمن الغذائي يف العامل 
وتعتــرب منظمــة األغذيــة والزراعــة وضــع الصــيغة النهائيــة للمبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة   - ٥٩

كمــا أن املنظمــة تنظــر يف . أهــم التحــديات الــيت تواجههــا املنظمــة يف املســتقبلمــن واعتمادهــا 
كمـا أهنـا سـتتخذ    . ات املتاحة ملساعدة الدول األعضاء اليت تود تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة          اخليار

إجــراءات إضــافية يف مجيــع إداراهتــا حبثــا عــن ســبل إدراج احلــق يف الغــذاء املناســب يف أعماهلــا  
فمــثال تعاونــت املنظمــة مــع مشــاريع حبثيــة وحكومــات مــن أجــل تنظــيم . إدماجــا أكثــر فعاليــة
ــدا ومــايل     حلقــات دراســية ــا وأوغن ــة تتنــاول احلــق يف الغــذاء يف كــل مــن جنــوب أفريقي  وطني

 .وسرياليون
وثيق مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء وجلنـة احلقـوق        على حنو   املنظمة  وتتعاون   - ٦٠

تقـدم يف تنفيـذ     عمـا أحرزتـه مـن       وقدمت تقريـرا إىل اللجنـة       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
، وشـاركت يف صـياغة التعليـق        دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     العهد ال 

 . للجنة بشأن احلق يف الغذاء املناسب١٢العام رقم 
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 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة - الم 
يف جمـال  واليتـها  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة   من دستور   ١املادة  حتدد   - ٦١

وتتـوىل اليونسـكو مسـؤولية خاصـة فيمـا خيـتص بـاحلق يف التعلـيم، واحلـق يف            . حقوق اإلنسان 
ــك احلــق يف         ــا يف ذل ــبري، مب ــرأي والتع ــة ال ــة، واحلــق يف حري ــاة الثقافي ــب املشــاركة يف احلي طل

ــا   ــدم العلمــي و   ونشــرهااملعلومــات وتلقيه ــد التق ــع بفوائ ــة ، واحلــق يف التمت . التطبيقــات العلمي
. تعمل اليونسكو من أجل النهوض جبميع حقـوق اإلنسـان عـن طريـق التعلـيم والبحـوث                  كما
يف مجيـع أنشـطتها املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان عنايـة خاصـة للحاجـة إىل ضـمان               تويل اليونسكو   و

 .فرص متساوية للجميع، وإدماج املنظور اجلنساين كما ينبغي يف مجيع أنشطتها
عقد األمـم املتحـدة     عيا يف تنفيذ خطة العمل املنبثقة عن        وقد لعبت اليونسكو دورا طلي     - ٦٢

من خالل تـرويج خطـط عمـل        وال سيما   ،  ٢٠٠٤-١٩٩٥،  للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
املنـاهج  وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتنفيذ مشاريع وطنيـة ودون إقليميـة ملراجعـة                

وكـذلك  . هم من العاملني يف جمال التعليم     الدراسية والكتب املدرسية، وتدريب املدرسني وغري     
ساعدت اليونسكو مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التقييم املرحلـي الـذي أجـري يف               

الــدليل ونشــرت مــواد إعالميــة وتثقيفيــة كــثرية تتعلــق حبقــوق اإلنســان، مثــل  . منتصــف العقــد
ــدات عــن حقــوق اإلنســان    املؤلــف  ــة جمل  والطبعــات املنقحــة  اجلامعــات،لتســتخدمه مــن ثالث

، “أســئلة وأجوبــة: حقــوق اإلنســان”، و “دليــل حلقــوق اإلنســان ”واملســتكملة للمنشــورين 
باالشـتراك  وستضـع اليونسـكو     . قـوق احلعلـى أسـاس     العتماد هنج يف التعليم     ومبادئ توجيهية   

 التعلـيم االبتدائيـة  تركـز علـى املـرحلتني    مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خطـة عمـل     
والثانويــة يف إطــار املرحلــة األوىل للربنــامج العــاملي للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان، الــذي    

 .٢٠٠٥ ببدئه يف عام ٢٠٠٤/٧١أوصت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها 
ــز  ،ويف معــرض تنفيــذ أنشــطتها املتعلقــة حبقــوق اإلنســان   - ٦٣  تعمــل اليونســكو علــى تعزي

ل مـذكرة التفـاهم الـيت مت      كوتشـ .  ومع شركاء آخرين   الشراكات داخل منظومة األمم املتحدة    
 بني اليونسكو ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان أساسـا   ٢٠٠٣فرباير  /توقيعها يف شباط  

كما عززت اليونسكو تعاوهنا مـع جلنـة        . متينا ملواصلة تعزيز التعاون يف مسائل حقوق اإلنسان       
 طريـق إنشـاء فريـق اخلـرباء املشـترك بـني اللجنـة               احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن      

وبــني جلنــة اليونســكو املعنيــة باالتفاقيــات والتوصــيات املتعلقــة برصــد احلــق يف التعلــيم يف عــام   
 ٢٠٠٤مــايو / وأيــار٢٠٠٣مــايو /وقــد عقــد الفريــق اجتماعيــه األول والثــاين يف أيــار. ٢٠٠١

 يف  ا ثالثـ  اعقـد اجتماعـ   أن ي مـن املقـرر     على التوايل السـتطالع سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاون، و            
 .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
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املعارف الفكرتني األساسيتني للمنتدى العاملي حلقـوق       وتبادل  وكان تعزيز الشراكات     - ٦٤
مـايو مـن هـذا العـام،     / أيـار ١٩ إىل ١٦اإلنسان الذي نظمته مدينة نانت بفرنسا يف الفترة مـن        

. منظمـة العمـل الدوليـة     ضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان و       مببادرة ودعم من اليونسكو ومفو    
الـدول، واملنظمـات    : والتقت يف النـدوة مجيـع اجلهـات املشـاركة يف النـهوض حبقـوق اإلنسـان                

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واألوساط العلميـة، ووسـائط اإلعـالم، وأصـحاب      
حقـوق اإلنسـان    : يف النـدوة  نوقشـت   رئيسـية الـيت     الوفيما يلي املوضـوعات     .  التجارية األعمال

الفقـر وانتــهاك حقــوق  و؛ واالســتبعادواإلرهـاب؛ العوملــة والكفـاح ضــد مجيـع أشــكال التمييـز     
 .اإلنسان

وتشمل أنشطة اليونسكو يف جمال حقوق اإلنسان محاية التنوع الثقايف، والقضاء علـى              - ٦٥
التعلـيم، مبـا يف   ني سـبل حصـول اجلميـع علـى     وحتسالفقر، وتسهيل احلصول على املياه العذبة،  
وخـالل الـدورة األخـرية للمـؤمتر العـام لليونسـكو            . ذلك رفـع مسـتوى التعلـيم، ومـا إىل ذلـك           

اإلعالن الـدويل املتعلـق بالبيانـات       ، أقرت الدول األعضاء     ٢٠٠٣يناير  /املعقود يف كانون الثاين   
ذه البيانـات ألغـراض تنطـوي علـى     ، الذي يهدف إىل ضـمان عـدم اسـتخدام هـ         اجلينية البشرية 

ويف نفـس الـدورة أعـادت الـدول         . تعدي على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     الالتمييز أو   
اسـتراتيجية  : األعضاء التأكيد على والية املنظمة يف جمال حقوق اإلنسان باعتماد استراتيجيتني          

األجانـب ومـا يتصـل      وكره  مييز  حقوق اإلنسان واالستراتيجية املتكاملة ملكافحة العنصرية والت      
 .بذلك من تعصب

املــؤمتر وتســتجيب االســتراتيجية األوىل للتوصــيات احملــددة الــيت وجههــا إىل اليونســكو  - ٦٦
. األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب           وكـره   العاملي ملناهضة العنصـرية والتمييـز العنصـري         

جتــارة الرقيــق والبحــوث وتشــمل خطــوط العمــل الرئيســية هلــذه االســتراتيجية مشــروع طريــق  
املتعلقة بالرق وجتارة الرقيق؛ ووضع برامج ثقافية وتعليمية ملناهضة العنصرية والتمييـز؛ وإعـداد      

 .احلوار بني احلضاراتوتشجيع املواد التعليمية؛ 
وتشمل خطوط العمل الرئيسية لالستراتيجية الثانية تعليم حقوق اإلنسـان، والبحـوث             -٦٧

ومـن األهـداف الرئيسـية هلـذه االسـتراتيجية          . ن، ووضع املعايري والرصـد    يف جمال حقوق اإلنسا   
وجيري حاليـا إعـداد خطـة إلدمـاج هنـج يسـتند        . حقوق اإلنسان يف مجيع برامج املنظمة     تعميم  

عن طريـق   وال سيما   إىل حقوق اإلنسان يف ختطيط مجيع أنشطة اليونسكو وتنفيذها وتقييمها،           
 .تدريب املوظفني
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 الصحة العامليةمنظمة  - ميم 
وتعتـرف  . اعتربت منظمة الصحة العاملية الصحة وحقوق اإلنسان جمال نشـاط شـامال            - ٦٨

املنظمة بأن حقوق اإلنسان وسيلة هامة لدعم عملها، وعلى األخص عن طريق تعزيـز مسـاءلة     
ــا يتصــل بالصــحة،     ــات فيم ــيما احلكوم ــر    وال س ــات الســكانية األضــعف واألكث بالنســبة للفئ

يكرس دستور منظمـة الصـحة العامليـة الصـحة كحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنسـان،                 و. هتميشا
. وقد التزمت الدول األعضاء فيها مبختلف واجبـات حقـوق اإلنسـان الـيت هلـا عالقـة بالصـحة                   

وبالتايل تعترف منظمة الصحة العاملية بأن التوجيهـات الـيت تقـدمها للـدول األعضـاء ينبغـي أن                   
 .ن وتعزيزهاتسعى إىل توطيد حقوق اإلنسا

 الصــحة يف جمــايلالقيــادي الــتقين والفكــري والسياســي وتعمــل املنظمــة لتعزيــز دورهــا  - ٦٩
دعــم هــي األهــداف الرئيســية ألنشــطة املنظمــة يف جمــال حقــوق اإلنســان و. وحقــوق اإلنســان

احلكومــات مــن أجــل إدمــاج هنــج يســتند إىل حقــوق اإلنســان يف التنميــة الصــحية مــن خــالل   
والتـدريب واملشـاريع؛ وتعزيـز قـدرة منظمـة الصـحة العامليـة علـى إدمـاج هنـج                    تطوير األدوات   

ــدريب؛         ــوير السياســات والبحــث والت ــن خــالل تط ــها م ــوق اإلنســان يف عمل يســتند إىل حق
والنهوض بـاحلق يف الصـحة يف عمليـات القـانون الـدويل والتنميـة الدوليـة مـن خـالل الـدعوة،                       

 .ؤشراتع املضووواملسامهة يف آليات األمم املتحدة 
 يلعـب الفريـق املعـين بالصـحة وحقـوق اإلنسـان يف              ،ويف داخل منظمة الصحة العامليـة      - ٧٠

 والتجارة وحقوق اإلنسان وقانون الصحة دور احلافز واملنسـق واملسـهل      شؤون األخالق إدارة  
ــاع هنــج متســقة ومتماســكة فيمــا يتعلــق       ــة، حيــث يضــمن اتب لعمــل املنظمــة يف اجملــاالت الفني

كما أن منسـقي حقـوق اإلنسـان موجـودون          . ة وحقوق اإلنسان يف مجيع أحناء املنظمة      بالصح
 .يف مجيع املكاتب اإلقليمية للمنظمة، فضال عن األقسام املختلفة يف مقر املنظمة

نشــطة احلاليــة ملنظمــة الصــحة العامليــة وضــع اســتراتيجية للصــحة وحقــوق  وتشــمل األ - ٧١
وسيتم وضـع االسـتراتيجية مـن       . ل املنظمة يف هذا اجملال    سياسات لعم كربنامج  اإلنسان تصلح   

، وسـتعرض علـى     ٢٠٠٥-٢٠٠٤إلقليميـة يف الفتـرة      اخالل سلسلة مـن املشـاورات الوطنيـة و        
يف إسـهاماهتا  كمـا تعمـل املنظمـة أيضـا لتبسـيط وتنسـيق       . ٢٠٠٦هيئات إدارة املنظمة يف عام   

املنظمة أيضا لوضع أدوات عمليـة ملعاجلـة        وتعمل  . آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة     
القــوانني مــن خــالل دراســة  قضــايا حقــوق اإلنســان الرئيســية ذات الصــلة برباجمهــا الصــحية،    

والسياسات واملمارسات، وضمان توافقها مع قانون حقوق اإلنسان بصيغته الـيت مت تكريسـها              
 .على الصعد الدويل واإلقليمي والوطين
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 لتوصياتاالستنتاجات وا -رابعا  
يشري هذا العرض املوجز لإلجراءات املتخذة إىل زيادة عامة يف الربامج اليت تسـتند إىل                - ٧٢

غـري  . ١٩٩٩حقوق اإلنسان يف هيئات األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة منـذ عـام     
نظومـة، أو   أن من املبالغة يف التبسيط االستنتاج بأن حقوق اإلنسان قد أُدجمت يف مجيع أحناء امل              

ويبـدو أن كـل منظمـة اسـتخدمت         . االفتراض أن مجيع املنظمات حققت ذلك بـنفس الدرجـة         
فبينمـا تسـعى املنظمــات   . هنجـا خمتلفـا، ولكــن يتضـح إذا أمعنـا النظــر أن هنـاك هنجـا ذا شــقني      

بشكل متزايد لإلسهام يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها مـن خـالل عملـها، فإهنـا تنظـر إىل                    
سان بصورة متزايدة كأداة مفيدة لتنفيذ والياهتا األساسية تنفيذا فعـاال وقـادرا علـى               حقوق اإلن 
 .االستمرار

ومن املهم التأكيد على أن إدمـاج حقـوق اإلنسـان يف مجيـع جوانـب منظمـة مـا يعـين                       - ٧٣
بـل إن ذلـك يعـين تـبين املنظمـة حقـوق       . قـوق اإلنسـان  حبأكثر من إنشاء وحدة أو قسـم ُيعـىن      

ــها اإلنســان ك ــهجي لعمل ــإن املنظمــات الــيت تبنــت معاهــدات   . إطــار مفــاهيمي ومن ــايل ف وبالت
حقوق اإلنسان كأساس معياري لعملها اتبعت هنجا يسـتند إىل احلقـوق علـى أوسـع نطـاق يف          

ومن ناحية أخرى، فإن املنظمات اليت تنظر يف حق معني أو يف حقوق اإلنسـان               . وضع براجمها 
متيـل إىل ختصـيص املـوارد لـربامج         )  مهمة أوكلتها هلا هيئـة إدارة      مثال باعتبارها (يف سياق حمدد    

معينة حلقوق اإلنسان، ال تعين تبين هنـج قـائم علـى احلقـوق يف الربجمـة والعمـل يف بـاقي أجـزاء             
املنظمة، وإن كانت تدل على زيادة تركيز اجلهـود داخـل املنظمـة علـى العمـل املتعلـق حبقـوق                     

 .اإلنسان
قوق اإلنسان يف مجيع جوانب منظومة األمم املتحدة، سـعيا لتحقيـق            وعملية إدماج ح   - ٧٤

هدف هنائي يتمثل يف مساعدة الدول األعضاء، بناء علـى طلبـها، علـى تطـوير نظمهـا الوطنيـة               
 مـن  ٦٢وتـنص املـادة   . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، هي عمليـة تتطلـب دعمـا مـن اجمللـس       

وصـيات بغيـة تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريـات              امليثاق على أن اجمللس ميكن أن يقدم ت       
العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية           مـن    ٢٢وتنص املادة   . األساسية للجميع ومراعاهتا  

 على أن اجمللس حيق له أن يوجه انتباه هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى أو       واالجتماعية والثقافية 
عنيــة بتقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل أيــة مســائل تثريهــا  هيئاهتــا الفرعيــة أو وكاالهتــا املتخصصــة امل

التقــارير املقدمــة مبوجــب العهــد، ويكــون مــن شــأهنا أن تســاعد هــذه اهليئــات، كــل يف جمــال     
اختصاصها، على حتديد جدوى اختاذ تدابري دولية ُيتوقع منها أن تسهم يف تنفيـذ العهـد تنفيـذا                  

ل إدماج حقوق اإلنسان يف مجيـع جوانـب منظومـة        وحبذا لو قام اجمللس بتسهي    . فعليا وتدرجييا 
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األمم املتحدة عن طريق إعادة التأكيد على أن قانون حقوق اإلنسان يشكل إطارا هاما لعمـل                
 .املنظمة يف جمال التعاون التقين

ويف هــذا الســياق، حبــذا لــو قــام اجمللــس بصــورة دوريــة باســتعراض التقــدم احملــرز يف     - ٧٥
. زءا أساســيا مــن عمــل هيئــات األمــم املتحــدة وبراجمهــا جــعتبارهــا إدمــاج حقــوق اإلنســان با

وميكن هلذا االستعراض أن يـبني اجملـاالت الـيت تتطلـب اهتمامـا خاصـا وتصـلح كوسـيلة لتعبئـة               
وميكـن أن ُينظـر يف إطـار هـذا االسـتعراض            . الدعم والتركيز على هذه اجملاالت بطريقة منسـقة       

دول األعضاء يف تطوير نظمها الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق          يف التقدم احملرز يف تقدمي العون لل      
 .اإلنسان

 


