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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٨ و٢البندان 
   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانةالتقرير السنوي ملفوض

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  

  ** *العاماألمني تقرير   

  موجز    
، الذي طلب فيـه     ٢/١٠٢عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان      مقدم  هذا التقرير     

صل االضطالع بأنشطتها،   اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توا         
 جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وأن تقـوم بتحـديث              وفقاً

  .التقارير والدراسات ذات الصلة
ينـاير إىل كـانون     /ويتضمن التقرير، الذي يشمل الفترة مـن كـانون الثـاين            
ضية األمم املتحـدة    ، معلومات بشأن األنشطة اليت اضطلعت هبا مفو       ٢٠١٠ديسمرب  /األول

السامية حلقوق اإلنسان من أجل إنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والتعاون            
بني تلك املؤسسات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك دعم املفوضية السامية للجنة            

  .التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

__________ 

 .تأخر تقدمي التقرير  *  
ينبغي فهم مجيع اإلشارات إىل كوسوفو، سواء فيما يتعلق باإلقليم أو باملؤسسات أو بالسكان، يف سـياق                   **  

 .، دون املساس بوضع كوسوفو)١٩٩٩(١٢٤٤األمن التابع لألمم املتحدة قرار جملس 
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على وجه التحديد اإلجنازات والتحديات واألولويات الرئيسية على الـصعيد          ويربز التقرير   
كمـا  . الوطين فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان           

يناقش أنشطة املؤسسات الوطنية فيما يتعلق مبسائل مواضيعية، من قبيل التجـارة وحقـوق         
  .املهاجرين واألشخاص املتنقلني وحقوق الشعوب األصليةاإلنسان، ومنع التعذيب، وحقوق 
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  مقدمة -أوالً  
، الذي طلب فيه اجمللس ٢/١٠٢هذا التقرير مقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان      -١

 ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل االضطالع بأنـشطتها، وفقـاً          إىل مفوضة األمم ا   
جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وأن تقوم بتحـديث التقـارير              

لقد فسَّرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف بداية و. والدراسات ذات الصلة  
 أنه ميدد صالحية التقارير السابقة للجنة حقـوق اإلنـسان     على أساس  ٢/١٠٢األمر املقرر   

 بأن هذا التفسري    ، حىت عهد قريب،    ساد الرأي  وقد. وينص على دورة سنوية لتقدمي التقارير     
 يف سـياق    ٢٠١٠غري أنه ُسجِّل اعتراض يف عـام        . حيظى باملوافقة الضمنية للدول األعضاء    

وبالتايل، استعرضت  . تباره السند لتقدميه سنويا    باع ٢/١٠٢ إىل املقرر    تقرير آخر أشار أيضاً   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املقرر املذكور وخلصت إىل أن جملس حقوق اإلنسان سعى             
إىل سد ثغرة تقنية بضمان أن ُتمدَّد بسنة صالحية التقارير اليت كان من املفترض تقدميها إىل                

وأن ُتحوَّل إىل الدورة املوضوعية الالحقة جمللس       الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان       
 اعتراض على التفسري األويل ملسألة      وإثارة هذه الفترة االنتقالية     عد انقضاء وب. حقوق اإلنسان 

الدورات السنوية لتقدمي التقارير، فإنه ينبغي، إذا رغب جملس حقوق اإلنسان يف أن يتواصل              
  .رار أو مقرر بشأن هذه املسألة قتقدميتقدمي التقارير على هذا النحو، 

وجيمل هذا التقرير التقدم احملرز منذ أن قُدِّم آخر تقرير لألمني العام إىل جملس حقوق        -٢
وينبغي قراءة هـذا    ). A/HRC/13/44 (٢٠١٠مارس  /اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة يف آذار      

شأن دور مؤسسات أمناء املظـامل      التقرير باالقتران مع تقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة ب         
والوسطاء وغريها من املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف تعزيز حقـوق اإلنـسان              

وتقرير األمني العام إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن اإلجراءات الـيت           ) A/65/340(ومحايتها  
 حقوق اإلنسان يف اعتماد     تتبعها حالياً جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية        

  ).A/HRC/16/77(هذه املؤسسات امتثاالً ملبادئ باريس 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنيـة          -ثانياً  
  حلقوق اإلنسان

 ملبادئ باريس، تشكل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان األركان األساسـية           طبقاً  -٣
فبإمكاهنا أن تضطلع بدور هـام يف تعزيـز          .حقوق اإلنسان ومحايتها  للنظم الوطنية لتعزيز    

وقـد اعترفـت    . ورصد التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين         
 وعدد من القرارات الـيت سـبقته بـدور          A/RES/64/161اجلمعية العامة من خالل قرارها      

 مع احلكومات من أجل ضمان االحترام الكامل        املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف العمل     
حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك باملسامهة، حسب االقتـضاء، يف أعمـال               
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وقد أبرزت مفوضة األمـم     . متابعة التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان       
اع السنوي الثالث والعـشرين     املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كلمتها االفتتاحية لالجتم       

، ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٣للجنة التنسيق الدولية، الذي ُعِقد يف جنيف يف الفترة من           
الدور األساسي الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف رصد تنفيذ القـانون              

  .الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريها الدولية
 السامية حلقوق اإلنسان األولويـة إلنـشاء وتعزيـز          وتعري مفوضية األمم املتحدة     -٤

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مع املراعاة الواجبة للمبادئ املتعلقة بتلـك املؤسـسات             
 وتؤيد املفوضية الـسامية     ٤٨/١٣٤اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       ) مبادئ باريس (

 آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم        زيادة مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف      
وتشجع املفوضية تبادل املمارسات اجليدة فيما بني املؤسسات الوطنيـة          . املتحدة واإلقليمية 

األمـم املتحـدة    حلقوق اإلنسان، وتدعم تعزيز شبكاهتا اإلقليمية، وتيسر تعاوهنا مع أفرقة           
ة السامية يف تعزيز التنـسيق      كما شاركت املفوضي  . القطرية وغريها من الشركاء ذوي الصلة     

  .على نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
، رعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان املوقـع           ٢٠٠٣ومنذ عام     -٥

ويرتبط املوقـع   ). WWW.NHRI.NET(الشبكي ملنتدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
الصفحات الشبكية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان واملؤسـسات           الشبكي ب 

املـسائل  و نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       عنالوطنية حلقوق اإلنسان، ويضم معلومات      
  .القُطرية واملواضيعية وأنشطة جلنة التنسيق الدولية

 حلقوق اإلنـسان    ، استضاف برنامج زماالت املؤسسات الوطنية     ٢٠٠٨ومنذ عام     -٦
التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان موظفني من املؤسسات املصنفة ضـمن             
فئة االعتماد ألف يف كل من األراضي الفلسطينية احملتلة وأستراليا وأوغندا وتوغو ومجهورية             

 الزماالت من وقد مكَّن الربنامج املستفيدين من. كوريا والسلفادور ومصر ونيبال ونيكاراغوا    
 مفوضية األمم املتحدة الـسامية  تكما أفاد. معرفة األمم املتحدة واكتساب اخلربات داخلها   

حلقوق اإلنسان من حيث اخلربات األساسية وتعزيز اتصاالهتا مع املوظفني من املؤسـسات             
         وقد أصدرت املفوضية السامية دعـوة جديـدة إىل تقـدمي ملفـات املرشـحني               . الوطنية
وسُيختار على أقصى حد أربعة موظفني من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان           . ٢٠١١لعام  

  . شهرا١٢ًللعمل يف قسم املؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية باملفوضية السامية فترة أقصاها 
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اخلدمات االستشارية اليت تقدمها مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق              -ألف   
  ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساناإلنسان إىل امل

جتري باألساس أنشطة املفوضية السامية الرامية إىل تعزيز دور املؤسسات الوطنيـة              -٧
مـن خـالل قـسم      على الصعيد الدويل    حلقوق اإلنسان على الصعد القُطرية واإلقليمية و      

لمفوضـية  املؤسسات الوطنية واآلليات الدولية، الذي يعمل بالتشاور مع املكونات األخرى ل    
وما زالت املفوضية تقدم املشورة واملـساعدة يف جمـال   . السامية، مبا يف ذلك هيئاهتا امليدانية   

إنشاء املؤسسات وتعزيزها من خالل مكاتبها القُطرية واإلقليمية ومستشاريها يف جمال حقوق       
عاون اإلنسان واملكونات املعنية حبقوق اإلنسان لبعثات حفظ السالم، وكذلك من خالل الت           

مع شركاء األمم املتحدة اآلخرين، ومنهم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهيئات التنـسيق             
كما تعمل املفوضية السامية على حنو وثيق مع        . اإلقليمية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  .املنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين
ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املساعدة القانونية والتقنية إىل          وتقدم مفو   -٨

وتسدى املشورة بشأن   . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات الوطنية املعنية        
األطر الدستورية أو التشريعية املتعلقة بإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكـذلك            

كما جيري االضطالع بتحليالت مقارنـة      . مها وصالحياهتا ومسؤولياهتا  بشأن طبيعتها ومها  
 التعاون التقين وبعثات لصياغة املشاريع وتقييمهـا، وذلـك    يف جمال وتقييمات لالحتياجات   

  .إلنشاء املؤسسات وتعزيز امتثاهلا ملبادئ باريس
مية حلقـوق   وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، قدمت مفوضية األمم املتحدة السا           -٩

أو املساعدة فيما يتعلق بتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف كل           /اإلنسان املشورة و  
من األردن وإكوادور وإندونيسيا وأوغندا وآيرلندا والبحرين وبنما وبنن وتايلنـد وترتانيـا             

بيـا  ماوصربيا وعمان وغانا وغ   والسنغال  وتوغو وجنوب أفريقيا وجيبويت وزامبيا وزمبابوي       
وفرتويال وقطر وكوسوفو والكونغو وكينيا وليبرييا وماليزيا واملكسيك وناميبيـا والنـرويج            

كما قدمت املساعدة لألنشطة الرامية إىل إنشاء املؤسسات      . والنيجر ونيجرييا وهاييت وهولندا   
 الوطنية حلقوق اإلنسان يف كل من إثيوبيا واإلمارات العربية املتحدة وإيطاليـا وبوتـسوانا             

وبوروندي وبيالروس وجزر القمر ومجهورية أفريقيـا الوسـطى وسـوازيلند والـسودان             
  .وسرياليون وشيلي والصومال والكويت ومايل وموزامبيق وموناكو واليابان

  تان ومنطقة البحر الكارييباألمريك  -١  
 خالل الفترة اليت يشملها التقرير، واصل كل من املكاتب اإلقليمية ملفوضية األمـم              -١٠

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف أمريكا اجلنوبية والوسطى ومكاتبها القُطرية يف بوليفيـا             
وغواتيماال وكولومبيا واملكسيك ومستشاري األفرقة القطرية لألمم املتحدة يف جمال حقوق           
اإلنسان يف إكوادور وباراغواي ونيكاراغوا وهندوراس ومكون حقوق اإلنسان لبعثة األمـم    
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أو تعزيـز   / لتحقيق االستقرار يف هاييت تقدمي املشورة واملساعدة فيما يتعلق بإنشاء و           املتحدة
  .تني ومنطقة البحر الكارييبلوطنية حلقوق اإلنسان يف األمريكاملؤسسات ا

، عقدت مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان           ٢٠١٠وخالل عام     -١١
ات للمجتمع املدين، من قبيل ديوان شـيلي        اجتماعات ثنائية مع مسؤولني حكوميني ومنظم     

  .للمظامل، وذلك إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف شيلي مطابِقة ملبادئ باريس
، ساعدت مفوضية   ٢٠١٠يناير  /ويف أعقاب الزلزال الذي ضرب هاييت يف كانون الثاين          -١٢

نكوفونية واخلبري املـستقل    اة للفر األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع املنظمة الدولي        
. يف بناء قدرات هذه املؤسسة    ) حامية املواطنني (املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، أمينة املظامل         

مارس، دعمت املفوضية السامية مشاركة أمينة املظامل يف االجتماع الـسنوي الثالـث             /ويف آذار 
 اجتماع خاص ملناقشة دعم أمينة املظـامل        عقد وخالل الدورة، . والعشرين للجنة التنسيق الدولية   

 نكوفونيـة مـشروعاً   ايوليه، أطلقت املفوضية السامية واملنظمة الدوليـة للفر       /ويف متوز . يف هاييت 
 ملساعدة املؤسسة يف إجراء تقييم للقدرات بغرض تشجيع اتباع هنج قائم على حقـوق               مشتركاً

ستشاري مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان       وعمل خبري ا  . اإلنسان خالل مرحلة إعادة البناء    
  .على إعداد تقييم للقدرات واالحتياجات ووثائق متعلقة بالربامج

، نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -١٣
ت ، دورة تدريبية لـصقل مهـارا      )املُدافع عن الشعب  (بالتعاون مع أمني املظامل يف إكوادور       

  .موظفي ديوان املظامل واملوظفني املدنيني فيما يتعلق برصد انتهاكات حقوق اإلنسان
 مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق         نظمت،  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ويف    -١٤

اإلنسان دورة تدريبية ملوظفي ديوان املظامل يف فرتويال يف جمال إعداد تقرير اجلهات املعنية ألغـراض              
  .٢٠١١عراض الذي سيجريه الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف عام االست

  أفريقيا  -٢  
خالل الفترة اليت يشملها التقرير، واصل كل من املكاتب اإلقليمية ملفوضية األمـم               -١٥

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف وسط أفريقيا وشرقها وجنوهبا وغرهبا واملكاتب القُطريـة             
فوضية السامية يف أوغندا وتوغو وموريتانيا ومستشاري األفرقة القُطرية لألمم املتحدة يف            للم

جمال حقوق اإلنسان يف رواندا وغينيا وكينيا ومدغشقر ومنطقة البحريات الكربى والنيجـر             
ومكون حقوق اإلنسان لبعثات األمم املتحدة يف بوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى            

بيـساو وكـوت     - لكونغو الدميقراطية والسودان وسرياليون والصومال وغينيا     ومجهورية ا 
أو تعزيز املؤسـسات الوطنيـة      /ديفوار وليبرييا تقدمي املشورة واملساعدة فيما يتعلق بإنشاء و        

  .حلقوق اإلنسان يف أفريقيا
 يف النيجـر، ُحلَّـت      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨ويف أعقاب االنقالب الذي وقع يف         -١٦
نة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وهي مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان             اللج
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 حلقوق اإلنسان    وطنياً مايو، أنشأت احلكومة مرصداً   / أيار ٢٠ويف  . مصنفة ضمن الفئة ألف   
، قـدمت   ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . عمل كهيئة لرصد حقوق اإلنسان خالل املرحلة االنتقالية       

سامية حلقوق اإلنسان املشورة إىل احلكومة بشأن إنـشاء مؤسـسة           مفوضية األمم املتحدة ال   
 إىل خربة املؤسسات الوطنية األخـرى يف      واستناداً ملبادئ باريس    وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً   
  .املنطقة وأفضل ممارساهتا

، ناقش كل من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط   -١٧
ألمم املتحدة اإلمنائي ومنظمات اجملتمع املدين جماالت الدعم التقين للجنـة           اإلنسان وبرنامج ا  

، دعم كل من املفوضية     ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب . الزمبابوية حلقوق اإلنسان احلديثة النشأة    
 وتركـز . السامية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلقة عمل تدريبية للمفوض املعيَّن حـديثاً          

فوض اجلديد على املهام األساسية للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق           إطالع امل على  التدريب  
 اآلليات اإلقليمية والدوليـة حلقـوق        إطار اإلنسان مبوجب مبادئ باريس وعلى دورها يف      

، يسرت املفوضية الـسامية     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ إىل   ٨ويف الفترة من    . اإلنسان
وُنظِّمت اجلولة بالتعاون . وي حلقوق اإلنسانجولة دراسية إىل جنوب أفريقيا للمفوض الزمباب

مع جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، ومشلت لقاءات مع أعـضاء اللجنـة وحماوريهـا               
جلولة الدراسية  وُنظمت ا . الرئيسيني يف احلكومة واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية األخرى       

منائي واملفوضية الـسامية حلقـوق       مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإل      جارٍبرعاية مشروع   
  .اإلنسان يرمي إىل بناء قدرات اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان

، قدمت مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان           ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -١٨
املشورة القانونية إىل وزير العدل والدفاع البوتسواين بشأن إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق              

  .ي والية ديوان املظامل القائماإلنسان تراع
ت مفوضية األمـم    أوفد،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٣١ويف الفترة من      -١٩

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والرابطة الفرنسية للجان الوطنية حلقـوق اإلنـسان بعثـة              
 مل متارس عملـها     قوق اإلنسان، اليت  املعنية حب مشتركة إىل بنن لتقييم قدرات جلنة ذلك البلد         

      وعقب تلك البعثة، قدمت املفوضـية الـسامية املـشورة القانونيـة بـشأن              . منذ سنوات 
  .القانون التفويضي

، نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ويف    -٢٠
واستعرضـت  . عتماددورة تدريبية للجنة الوطنية الكونغولية حلقوق اإلنسان بشأن عملية اال         

اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد طلب هذه املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف تـشرين               
  ".باء"ومنحتها الصفة ) A/HRC/16/77انظر  (٢٠١٠أكتوبر /األول
، شاركت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩ و ٢٨ويف    -٢١

متها الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق        حلقوق اإلنسان يف مائدة مستديرة نظ     
  .اإلنسان هبدف تعزيز اللجنة الوطنية النيجريية حلقوق اإلنسان
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 إلنشاء جلنة استـشارية     ، اعتمد برملان جزر القمر قانوناً     ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٢٢
املـشورة  وقد قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         . وطنية حلقوق اإلنسان  

  .ومل تبدأ اللجنة عملها بعد. القانونية بشأن القانون التفويضي قبل اعتماده
، قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان          ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٢٣

  .املشورة القانونية بشأن القانون التفويضي ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف الصومال
كل من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         ، دعم   ٢٠١٠وخالل عام     -٢٤

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلكومة املوزامبيقية يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان            
 يف مابوتو بشأن  ، نظمت اهليئتان لقاًء تشاورياً    ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب .  ملبادئ باريس  وفقاً

وُوِضع نظام لتوجيه عملية تعيني     . حلقوق اإلنسان إجراءات تعيني أعضاء املؤسسات الوطنية      
  .األعضاء يتماشى ومبادئ باريس والقانون التفويضي القائم

، اضطلعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق  ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين    -٢٥
 وعـي   إلذكـاء اإلنسان، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، بأنشطة           

، اعتمد برملان   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ويف  . لربملانيني يف بوروندي مببادئ باريس    ا
  .بوروندي القانون التفويضي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

ونظم كل من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                 -٢٦
نسان وحكومة مجهورية أفريقيا الوسطى     الوسطى ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل      

.  ملبادئ بـاريس   حلقة عمل بشأن مشروع قانون إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً          
. ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ إىل   ١٥وجرى هذا النشاط يف بانغي يف الفترة من         

ء منظمـات   واحلكومة واإلدارات اإلقليمية وأعـضا برملانيونوشارك يف حلقة العمل أعضاء    
  .اجملتمع املدين

  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  -٣  
خالل الفترة اليت يشملها التقرير، واصل كل من املكاتب اإلقليمية ملفوضية األمـم               -٢٧

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنوب شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ والشرق األوسط             
 جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة        ومركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف     

العربية واملكاتب القُطرية للمفوضية السامية يف نيبال واألراضي الفلسطينية احملتلة وكمبوديـا            
ومستشاري الفريقني القطريني لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف بابوا غينيا اجلديـدة           

األمم املتحـدة يف أفغانـستان والعـراق        وسري النكا ومكونات حقوق اإلنسان لبعثات       
أو تعزيز املؤسسات   /ليشيت تقدمي املشورة واملساعدة فيما يتعلق بإنشاء و        - ومجهورية تيمور 

  .الوطنية حلقوق اإلنسان يف املنطقة
 وخالل الزيارة الرمسية ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل اليابـان               -٢٨

، حثت احلكومة على النظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية          ٢٠١٠و  ماي/ أيار ١٤ و ١٣يومي  
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، وأبدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      .  ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان وفقاً  
  . استعدادها ملساعدة احلكومة يف هذا الصددالحقاً،
ة حلقوق اإلنسان وخالل الزيارات الرمسية اليت قامت هبا مفوضة األمم املتحدة السامي           -٢٩

الـيت   االفتتاحية   ةكلمال، حثت يف    ٢٠١٠أبريل  /إىل دول جملس التعاون اخلليجي يف نيسان      
 الدوحة للعمل بشأن إنشاء مؤسـسات وطنيـة حلقـوق           ألقتها يف حلقة العمل املعقودة يف     

اليت نظمتها املفوضية السامية ومؤسـسة قطـر        واإلنسان يف منطقة جملس التعاون اخلليجي،       
نية حلقوق اإلنسان، حكومات تلك البلدان على إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان            الوط
وخالل استعراض الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل          .  ملبادئ باريس  وفقاً

والكويـت  ) ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول  (لتقريري كل من اإلمارات العربية املتحدة       
 طبقـاً صيات بشأن إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان        ، قُدِّمت تو  )٢٠١٠مايو  /أيار(

  .ملبادئ باريس
، نظمت  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣٠ويف الفترة من      -٣٠

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مسقط لفائدة أعضاء اللجنة العمانية حلقوق اإلنـسان             
  .حلقة عمل بشأن مبادئ باريس

مت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           ودع  -٣١
ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، املركز الوطين حلقوق            

    وجلنة تايلند الوطنية حلقـوق اإلنـسان      ) أكتوبر/ تشرين األول  ١٥ إىل   ٢(اإلنسان يف األردن    
  .يف إجراء تقييميهما للقدرات واالحتياجات) نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ إىل ١(

  أوروبا  -٤  
خالل الفترة اليت يشملها التقرير، واصل كل من املكاتب اإلقليمية للمفوضية السامية   -٣٢

حلقوق اإلنسان يف أوروبا وآسيا الوسطى ومكتب املفوضية السامية يف كوسوفو ومستشاري            
ا وطاجيكستان  نيا وجنوب القوقاز ومولدوفا واالحتاد الروسي وصربي      حقوق اإلنسان يف ألبا   

ا اليوغوسالفية السابقة ومستشار حقوق اإلنسان ملركز األمم املتحـدة          ومجهوريـة مقدوني 
اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى يف تركمانستان تقدمي املشورة واملـساعدة           

ؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف أوروبـا ومنطقـة           فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز امل    
  .الوسطى آسيا
، قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املشورة إىل احلكومة         ٢٠١٠وخالل عام     -٣٣

  .النروجيية فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل تعزيز قدرات املركز النروجيي حلقوق اإلنسان
    /مية حلقـوق اإلنـسان إىل إيطاليـا يف آذار         وخالل الزيارة الرمسية للمفوضة السا      -٣٤

، أجرت مباحثات مع احلكومة وأعضاء الربملان بشأن إنشاء مؤسسة وطنيـة            ٢٠١٠مارس  
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 ملبادئ باريس، وهذه توصية متخض عنها استعراض الفريق العامل املعين           حلقوق اإلنسان وفقاً  
  .٢٠١٠فرباير /باالستعراض الدوري الشامل لتقرير إيطاليا يف شباط

، شاركت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تنظيم        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣ويف    -٣٥
  .مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف إمارة موناكوإمكانية إنشاء اجتماع تشاوري بشأن 

 عن اللجنة الفرعية املعنية باالعتمـاد،       ٢٠١٠يوليه  /توصية صدرت يف متوز   وعمالً ب   -٣٦
 حلقوق اإلنسان أمثلة مقارنة إىل جلنة لكسمربغ االستشارية حلقوق          قدمت املفوضية السامية  

اإلنسان فيما يتعلق باألحكام القانونية حلماية أعضاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من            
  .املسؤولية القانونية عما يضطلعون به من أعمال بصفتهم الرمسية

، ناقش موظفون   ٢٠١٠يوليه  /وز مت ٢٢ إىل   ١٩ويف سياق بعثة قُطرية يف الفترة من          -٣٧
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع حكومة بيالروس والفريق القطري لألمم املتحـدة             
اإلجراءات املمكنة لتنفيذ توصية االستعراض الدوري الشامل بشأن إنشاء مؤسـسة وطنيـة             

  . ملبادئ باريسحلقوق اإلنسان وفقاً
فوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مؤمتر ُعِقد       ، شاركت امل  ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٨

وُعقد املؤمتر برعاية . يف تبيليسي بشأن دور ديوان املظامل وأثره يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان     
  .ديوان املظامل يف جورجيا بدعم من االحتاد األورويب

رين وبطلب من احلكومة اهلولندية، قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تـش             -٣٩
  . تعليقات على مشروع قانون إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان٢٠١٠أكتوبر /األول
وعقب اعتماد ديوان مظامل مجهورية صربيا بوصفه مؤسسة من الفئة ألف، عقدت              -٤٠

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جلسات عمل مع موظفي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان            
 ١٥ إىل ١٣لفريق القُطري لألمم املتحدة يف بلغراد يف الفترة مـن           وأعضاء الربملان وموظفي ا   

وحددت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومؤسسة ديـوان        . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
املظامل اجملاالت اليت ميكن للمفوضية السامية والفريق القطري لألمم املتحدة أن يقدما فيهـا              

لك املساعدة يف تنفيذ توصيات اللجنـة الفرعيـة املعنيـة           الدعم إىل ديوان املظامل، مبا يف ذ      
  ).A/HRC/16/77انظر (باالعتماد 
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  الـيت تتخـذها    دعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للمبادرات اإلقليميـة         - باء  
  ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانا

  تان ومنطقة البحر الكارييباألمريك  -١  
تني  حلقوق اإلنسان إىل شبكة األمريك     وضية السامية ، قدمت املف  ٢٠١٠مايو  /يف أيار   -٤١

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مذكرة مفاهيمية تربز مزايا إنشاء أمانة دائمـة داخـل              
  .الشبكة واخلصائص الرئيسية لألمانات الدائمة املماثلة يف املناطق األخرى وطريقة عملها

ة حلقوق اإلنسان يف بنمـا      ، نظمت املفوضية السامي   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠ويف    -٤٢
دورة تدريبية دون إقليمية بشأن االستعراض الدوري الشامل لفائدة املوظفني املدنيني وأعضاء            

  .رتويال وهندوراسوق اإلنسان يف باراغواي وبنما وفاملؤسسات الوطنية حلق
، شاركت املفوضية السامية حلقوق ٢٠١٠سبتمرب / أيلول ١٥ إىل   ١٣ويف الفترة من      -٤٣
نسان يف االجتماع الثاين لشبكة مؤسسات ديوان املظامل على الصعيد احمللي وصعيد املدن             اإل

وتتألف هذه الشبكة من مؤسسات شبه وطنية وشبه احتادية حلقوق . الذي ُعِقد يف مونتيفيديو  
س آيـريس   ضرية، مبا يف ذلك برازيليا وبوين      يف العواصم أو املناطق احل     مقاّرهااإلنسان توجد   

وتوخى االجتماع تشجيع االستراتيجيات املشتركة لتعزيز حقـوق        . و ومونتيفيديو ومكسيك
  .على الصعيد احملليومحايتها اإلنسان 

، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥ و١٤ويف    -٤٤
دراسية بشأن االستعراض الدوري الشامل حضرها موظفون مدنيون ومنظمات للمجتمـع           

  . من جامايكا وسانت لوسيايف كلدين وأَمينا املظامل امل
ودعم كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والفريق القطري لألمم املتحـدة يف               -٤٥

إكوادور تنظيم االجتماع السنوي التاسع لشبكة األمريكتني للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق            
وحضر االجتماع الذي   . ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٢٣ و ٢٢اإلنسان يف كيتو، إكوادور، يومي      
 مؤسـسة وطنيـة     ١٣ممثلون من   " األشخاص املتنقلني "مشل جلسة مواضيعية بشأن حقوق      

 بشأن تفاعل املؤسسات الوطنيـة  وقدم الفريق القُطري لألمم املتحدة عرضاً. حلقوق اإلنسان 
ضـية  ويـسرت املفو . حلقوق اإلنسان مع اآلليات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق املهـاجرين        

السامية حلقوق اإلنسان مائدة مستديرة بشأن التحديات الرئيسية اليت تواجهها املؤسـسات            
  .تني لالمتثال ملبادئ باريسلوطنية حلقوق اإلنسان يف األمريكا
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  أفريقيا  -٢  
، دعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تنظيم       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٨ و ٢٧يف    -٤٦

ال، بشأن اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية        حلقة عمل يف داكار، السنغ    
  .حلقوق اإلنسان لفائدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف منطقة مشال وغرب أفريقيا

، نظَّم كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنـامج األمـم            ويف داكار أيضاً    -٤٧
 دون إقليمي لبلدان غـرب       مؤمتراً ٢٠١٠يوليه  /وز مت ٨ إىل   ٦املتحدة اإلمنائي يف الفترة من      

حضره موظفـون مـدنيون وأعـضاء يف         أن االستعراض الدوري الشامل   ووسط أفريقيا بش  
منظمات اجملتمع املدين وأعضاء يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف بنن وبوركينا فاسو             

  .والسنغال وسرياليون وغابون وموريتانيا
، شاركت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بريتوريا        ٢٠١٠ليه  يو/ متوز ٣٠ويف    -٤٨

يف حلقة عمل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف منطقة شرق أفريقيا وجنوهبا بـشأن               
آليات حقوق اإلنسان يف أفريقيا نظَّمها كل من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية حلقـوق              

  .اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
، نظمت املفوضية السامية حلقوق     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ إىل   ٢٧ويف الفترة من      -٤٩

ئدة بلدان شرق اإلنسان يف جوهانسبورغ دورة تدريبية بشأن االستعراض الدوري الشامل لفا     
حضرها موظفون مدنيون وموظفو األفرقة القطرية لألمم املتحدة وأعضاء من           أفريقيا وجنوهبا 

ة حلقوق اإلنسان يف إثيوبيا وأوغندا وبوتسوانا وترتانيا وجنـوب أفريقيـا            املؤسسات الوطني 
  .وجيبويت وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وكينيا ومالوي وناميبيا

، شاركت املفوضية السامية  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ إىل   ١٨ويف الفترة من      -٥٠
يب وغريه من ضـروب إسـاءة       حلقوق اإلنسان يف حلقة عمل بشأن تنفيذ معايري منع التعذ         

واستهدفت حلقة العمل اليت نظمتها جامعة بريستول املؤسسات الوطنيـة حلقـوق            . املعاملة
وأمانة شـبكة   ) أوغندا وبوروندي وترتانيا ورواندا وكينيا    (اإلنسان يف منطقة شرق أفريقيا      

  .املؤسسات الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان
، نظمت املفوضية الـسامية     ٢٠١٠نوفمرب  /شرين الثاين  ت ٢٤ إىل   ٢٢ويف الفترة من      -٥١

نروفيا، ليبرييا، حلقة دراسـية دون إقليميـة بـشأن دور الربملـانيني           وحلقوق اإلنسان يف م   
وضم اللقاء أعـضاء    . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

  .ا، وكذلك خرباء من سائر أرجاء املنطقةبرملانيني من ليبرييا ونيجرييا وغانا وغامبيا وكيني
مت املفوضـية الـسامية   ، نظ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩ إىل   ٧ويف الفترة من      -٥٢

حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، حلقة دراسية بشأن إنشاء             
ومن بني املـشاركني ممثلـو      . وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أفريقيا اجلنوبية       

سوانا وجزر  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدين من بوت         



A/HRC/16/76 

GE.11-10613 14 

تبـادلوا  قـد   و. القمر وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسوازيلند وسيشيل وموزامبيق وناميبيـا        
األدوات العملية والدروس املستخلصة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنـسان            

وجرى حوار تفاعلي بشأن اجلوانب العملية إلنشاء اللجـان، مبـا يف            . متتثل للمعايري الدولية  
اهلياكل املؤسسية واملالية، والتعاون مع احلكومة والربملان والقضاء واملنظمـات غـري            ذلك  

  .احلكومية وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والتابعة لألمم املتحدة

  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  -٣  
شاركت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف االجتماع السنوي اخلامس عشر ملنتدى             -٥٣

منطقة احمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الذي ُعِقد يف بايل، إندونيسيا،            آسيا و 
وناقش كل من املفوضية السامية وبرنامج األمم       . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ إىل   ٣يف الفترة من    

املتحدة اإلمنائي ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان سـبل             
  .تها، مبا يف ذلك مواصلة تنفيذ الربامج املشتركة لتقييم القدراتتعزيز شراك

، نظم كل من املفوضية السامية حلقوق       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ و ٢٣ويف    -٥٤
اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشاورة إقليمية يف بانكوك بشأن عمل املؤسـسات             

  .املدين مع النظام الدويل حلقوق اإلنسانالوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع 
، ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٣نـوفمرب إىل  / تشرين الثاين ٢٩ويف الفترة من      -٥٥

نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومؤسسة نيوزيلندا الوطنية حلقوق اإلنسان مشاورة           
 اإلنسان لتنفيذ إعالن    دون إقليمية يف أوكلند بشأن السبل املتاحة للمؤسسات الوطنية حلقوق         

  .األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  أوروبا  -٤  
، نظَّم املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧ و ٦يف    -٥٦

كسل إحاطة إعالمية إقليمية يف ليوبليانا، سلوفينيا، بشأن االستعراض الدوري          واإلنسان يف بر  
  .مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان من املنطقةوحضر اجللسةَ . الشامل
، شاركت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٤ويف    -٥٧

مشاورة يف وارسو، بولندا، بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف منطقيت أوروبا وآسيا 
ابع ملنظمة األمن والتعاون    الوسطى نظَّمها مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الت       

  .يف أوروبا
، شاركت املفوضية الـسامية حلقـوق       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ و ٢٠ويف    -٥٨

اإلنسان يف مائدة مستديرة إقليمية يف تسريكفينيتسا، كرواتيا، نظمها كل من برنامج األمـم            
ق اإلنـسان يف    املتحدة اإلمنائي ورابطة منع التعذيب بشأن دور املؤسسات الوطنيـة حلقـو           
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اآلليات الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب            
  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

فوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املبـادرات الدوليـة الداعمـة           املمسامهة    -جيم   
   حلقوق اإلنسانللمؤسسات الوطنية

  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

  الدورة الثالثة والعشرون  )أ(  
دعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بصفتها أمانة جلنـة التنـسيق الدوليـة،               -٥٩

 حلقـوق   ويسرت االجتماع الثالث والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة         
وانتخـب  . ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٥ إىل   ٢٣اإلنسان، الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من         

 الوطنية حلقوق اإلنسان، رئيسة     ااالجتماع باإلمجاع روسلني نونان، رئيسة مؤسسة نيوزيلند      
  .٢٠١٣-٢٠١٠جنة التنسيق الدولية للفترة لل

 للمظـامل   سان وديوانـاً   مؤسسة وطنية حلقوق اإلن    ٦٤وقد حضر االجتماَع ممثلو       -٦٠
نكوفونية للجان الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق       اوكذلك رابطات دولية من قبيل الرابطة الفر      

كما . اإلنسان واملعهد الدويل ألمناء املظامل ورابطة أمناء املظامل ملنطقة البحر األبيض املتوسط           
 يف هاييت واملمثلة اخلاصـة      شارك يف هذا االجتماع اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان         

  .لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال
وقد نظرت جلنة التنسيق الدولية خالل دورهتا الثالثة والعشرين، ضمن مجلة أمـور،               -٦١

متابعة مؤمترات دولية سابقة من قبيل مؤمتر استعراض ديربان ومـؤمتر           ) أ: (يف املواضيع التالية  
واملؤمتر الدويل التاسع بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان         سانتا كروز بشأن اهلجرة     

      متابعة التوصيات الصادرة عن اهليئـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان؛            ) ب(وإقامة العدل؛   
استراتيجية عمل جلنة التنسيق الدولية ودعمها ملؤسسة هاييت الوطنية حلقوق اإلنـسان؛            ) ج(
التثقيـف  ) ه(ية حقوق املرأة والطفـل؛      إلنسان يف محا  دور املؤسسات الوطنية حلقوق ا    ) د(

شراكة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنـامج       ) و(والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛      
اإليـدز  ) ز(األمم املتحدة اإلمنائي ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ لتقيـيم القـدرات؛             

وعقدت املمثلة اخلاصة لألمني    . إلنسانودور املؤسسات الوطنية حلقوق ا    والعدوى بفريوسه   
 مع املشاركني بشأن إشراك املؤسسات الوطنية  تفاعلياًالعام املعنية بالعنف ضد األطفال حواراً   

  .حلقوق اإلنسان يف واليتها
، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على هـامش         ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ويف    -٦٢

 بـشأن مـشاركة      موازيـاً  لجنة التنسيق الدولية حدثاً   االجتماع السنوي الثالث والعشرين ل    
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وضم املشاركون مؤسـسات أمنـاء      . مؤسسات أمناء املظامل يف النظام الدويل حلقوق اإلنسان       
  .املظامل يف كل من فرنسا واملغرب والنمسا وكذلك املؤسسة الوطنية اآليرلندية حلقوق اإلنسان

  اجتماعات املكتب  )ب(  
امية حلقوق اإلنسان الدعم البشري والتقين الجتماعي مكتـب         وفرت املفوضية الس    -٦٣

 تشرين  ٧ (إدنربةويف  ) ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢(جلنة التنسيق الدولية اللذين ُعِقدا يف جنيف        
وناقش أعضاء املكتب األولويات االستراتيجية، مبا يف ذلك مشاركة         ). ٢٠١٠أكتوبر  /األول

قوق اإلنسان، ونظام هيئات معاهـدات حقـوق   جلنة التنسيق الدولية يف استعراض جملس ح  
  .اإلنسان، وجلنة وضع املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل

  اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد  )ج(  
 الجتماعي اللجنة الفرعيـة   سكرتارياً اً املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دعم     قدمت  -٦٤

انظـر   (٢٠١٠أكتوبر  /مارس وتشرين األول  /ا يف جنيف يف آذار    املعنية باالعتماد اللذين ُعِقد   
A/HRC/16/77.(  

  املؤمتر الدويل العاشر للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  )د(  
لـسامية  ، نظمت املفوضـية ا    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ إىل   ٨يف الفترة من      -٦٥

نـسيق الدوليـة والربملـان      سكتلندية حلقوق اإلنسان وجلنـة الت     حلقوق اإلنسان واللجنة اال   
 املؤمتر الدويل العاشر للمؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان بـشأن            ربةنإد يف   االسكتلندي

". دور املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       : قطاع األعمال وحقوق اإلنسان   "موضوع  
 ميثلون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وقطاع األعمـال          مندوباً ٢٥٠وحضره أكثر من    

 ومـن بـني   .  واملنظمات احلكومية الدوليـة    واألوساط األكادميية مات اجملتمع املدين    ومنظ
 نافانيثيم بيالي، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وماري روبينـسون،          ني الرئيسي نياملتكلم

املفوضة السامية السابقة، وجون روغي، املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق              
  . عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالاإلنسان والشركات

ومتحور برنامج املؤمتر حول إطار املمثل اخلاص لألمني العام ملعاجلة مسألة حقـوق               -٦٦
اإلنسان يف ميدان األعمال الذي يشمل ثالثة أركان هي واجب الدولة بأن توفر احلماية من               

رم حقوق اإلنسان ومبـدأ     انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان ومسؤولية الشركات بأن حتت       
يف اجلهـات الفاعلـة   رتكبها تإتاحة سبل االنتصاف يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت       

وأنشئت أربعة أفرقة عاملة مواضيعية إقليمية معنية مبسائل عمل األطفـال           . قطاع الشركات 
ات العامـة   واخلصخصة واملشتري ) آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ   (واالجتار باألشخاص   ) أفريقيا(
  ).تاناألمريك(اآلمنة والصحية والبيئة ) أوروبا(
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 للمبادرات العملية يف جماالت     ، الذي يوفر إطاراً   )١(إدنربةواعتمد املشاركون إعالن      -٦٧
ويـشدد  . التعزيز والتثقيف وإجراء البحوث والرصد ومعاجلة الشكاوى والوساطة واملصاحلة        

اص لألمني العام، مبا يف ذلك بتعزيز النهوض بإطاره اإلعالن على ضرورة العمل مع املمثل اخل      
  ".للحماية واملراعاة واإلنصاف"

واتفقت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على االضطالع بأنشطة ملموسة، مـن             -٦٨
قبيل إنشاء مراكز لالتصال ودعم ضحايا انتهاكات الشركات ومتكني املدافعني عن حقـوق             

واعترف اإلعالن  . ع املدين يف قطاع األعمال وحقوق اإلنسان      اإلنسان ودعم مشاركة اجملتم   
  .بضرورة عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إطار تعاوين مع املنظمات غري احلكومية

 بشأن  موازٍحدث  : املؤمتر الدويل العاشر  وجرت األنشطة املوازية التالية على هامش         -٦٩
؛ وحـدث   )Nomogaia(مة غري احلكومية نوموغايا     نظمته املنظ " تقييم آثار حقوق اإلنسان   "

منهجيات : رصد التزام الدول بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       " بشأن   موازٍ
نظَّمه مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية واملؤسـستان الوطنيتـان         " املؤسسات الوطنية 

تنقيح املبـادئ التوجيهيـة     " بشأن   موازٍ؛ وحدث   تلنداواسكحلقوق اإلنسان لكل من كينيا      
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فيما يتعلـق مبؤسـسات األعمـال املتعـددة               

نظمه الفريق العامل التابع للجنـة  " أي دور للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؟   : اجلنسيات
ض موازيان بـشأن    التنسيق الدولية واملعين بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان؛ وحدث ومعر        

نظمهما االئتالف األورويب من    " احلقوق لألشخاص والقواعد ملؤسسات األعمال    "موضوع  
  .أجل إقامة العدل يف قطاع الشركات

  منتدى املنظمات غري احلكومية  )ه(  
 تـشرين   ٧سبق املؤمتَر الدويل العاشر منتدى للمنظمات غري احلكوميـة ُعِقـد يف               -٧٠

 للمنظمات التطوعية وجلنة    االسكتلنديم املنتدى كلٌّ من اجمللس      ونظَّ. ٢٠١٠أكتوبر  /األول
احلقوقيني الدولية واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، بدعم من املفوضـية الـسامية            

.  منظمـة  ٥٠ أكثر مـن     واستقطب حلقوق اإلنسان،    االسكتلنديةحلقوق اإلنسان واللجنة    
 الدعم املايل لضمان حضور مشاركني من سـت         ووفرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

 ُيجِمل عمله مع     ختامياً واعتمد منتدى املنظمات غري احلكومية بياناً     . منظمات غري حكومية  
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ويوضح سبل ووسائل التعاون معها يف جمـال األعمـال              

  .وحقوق اإلنسان

__________ 

)١( http://www.nhri.net/2010/Edinburgh%20Declaration%20(English).pdf. 
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 حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنيـة  التعاون بني آليات األمم املتحدة   -ثالثاً   
  حلقوق اإلنسان

  جملس حقوق اإلنسان  -ألف   
تدعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مـع              -٧١

ويتيح قرار جملس حقوق    . ٢٠٠٥/٧٤ لقرار جلنة حقوق اإلنسان      جملس حقوق اإلنسان، وفقاً   
وآلليات تنسيقها اإلقليمية للمشاركة يف أعمال جملس حقوق         للمؤسسات    فرصاً ٥/١اإلنسان  

جلنـة  " ألـف "وميكن للمؤسسات اليت اعتمدهتا ضمن الفئة       . اإلنسان والعمل مع خمتلف آلياته    
التنسيق الدولية وللجنة نفسها وهيئات تنسيقها اإلقليمية اليت تتكلم باسم املؤسسات الوطنيـة             

أن تشارك يف أعمال اجمللس وأن تتناول مجيع بنـود  " ألف"حلقوق اإلنسان املعتمدة ضمن الفئة  
 أن تعمم بياناهتا املكتوبة وأن تستصدر وثائقها بوصفها وثـائق           وميكنها أيضاً . جدول األعمال 

وفيمـا يتعلـق    . رمسية لألمم املتحدة وأن حتظى بترتيبات منفصلة حلـضور دورات اجمللـس           
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تقريـر       باالستعراض الدوري الشامل، ُتدَرج إسهامات      

وتساعد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تنفيذ توصيات آلية االسـتعراض           . اجلهات املعنية 
الدوري الشامل املتعلقة بإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو بتعزيزها، مبا يف ذلك دعم              

  .نة التنسيق الدوليةتلك املؤسسات يف تقدمي طلبات االعتماد إىل جل
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان يف كـل   ٢٠، شارك ما متوسطه   ٢٠١٠ويف عام     -٧٢

 نشيطة قبـل الـدورات       تلك املؤسسات  وكانت. دورة من دورات جملس حقوق اإلنسان     
وخالهلا، حيث عرضت بيانات وقدمت وثائق مكتوبة وشـاركت يف املناقـشات العامـة              

  .لت مع املقررين اخلاصني موازية وتفاعونظمت أحداثاً
، نظَّم كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجمللس         ٢٠١٠مارس  / آذار ٨ويف    -٧٣

االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب على هامش الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان 
  . بشأن جرب الضرر اجلماعي يف سياق العدالة االنتقالية موازياًحدثاً
، نظمـت املفوضـية      هامش الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان أيضاً        وعلى  -٧٤

السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع جلنة مدينة مكسيكو حلقوق اإلنسان واملنظمـة غـري              
 بشأن تعزيز حقوق اإلنـسان   موازياًاحلكومية املسماة الشبكة الدولية حلقوق اإلنسان، حدثاً    

  .يومحايتها على الصعيد احملل
 املناقشة التفاعلية الثانية بشأن     ٢٠١٠مارس  / آذار ٥وعقد جملس حقوق اإلنسان يف        -٧٥

وقد ركزت املناقشة على هيكل ودور اآلليـات الوطنيـة          . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 وألقت رئيسة جلنة التنسيق الدولية بياناً     . لتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .يف رصد تنفيذ االتفاقية" ألف"سات الوطنية املصنفة ضمن الفئة بشأن دور املؤس
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  استعراض جملس حقوق اإلنسان  -١  
، اعتمد أعضاء املكتب ورقة موقف جلنة التنسيق        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف    -٧٦

، مع مقترحات حمددة ترمـي إىل       ٢٠١١الدولية بشأن استعراض جملس حقوق اإلنسان لعام        
  .ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أعمال اجمللستعزيز مشاركة ا

 الدورة األوىل للفريق العامل املعين باستعراض جملس حقوق اإلنـسان يف            وانعقدت  -٧٧
وشارك يف االجتماع ممثلون    . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٥جنيف يف الفترة من     

دئ وفرادى املؤسـسات الوطنيـة      من جلنة التنسيق الدولية ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلا        
 مع ورقة موقف جلنة التنسيق الدولية، قدم ممثلوها مقترحات لتعزيز           ومتاشياً. حلقوق اإلنسان 

 أكثـر فعاليـة يف      حىت يكون مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أعمال اجمللس         
 ملـن عـانوا   مواجهته لألزمات ومعاجلته النتهاكات احلقوق ولتيسري سبل الوصـول إليـه        

  .انتهاكات وملن يدافعون عنهم، ومنهم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
، حضر ممثلون للجنة التنسيق ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ٨ويف الفترة من      -٧٨

الدولية معتكف السفراء بشأن استعراض جملس حقوق اإلنسان الذي استـضافته احلكومـة             
  .دالتايلندية يف بانكوك، تايلن

  االستعراض الدوري الشامل  -٢  
 خالل الدورات السابعة إىل التاسـعة        بلداً ٤٨، خضع لالستعراض    ٢٠١٠يف عام     -٧٩

 منها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان اعتمـدهتا     ١٩ولدى  . آللية االستعراض الدوري الشامل   
علومات  من تلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان م       ١٢وقد قدمت   . جلنة التنسيق الدولية  

  ".باء"واثنتان الصفة " ألف" منها الصفة ١٠، وحتمل )٢(إلدراجها يف تقرير اجلهات املعنية
وواصلت فرادى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والشبكات اإلقليميـة تقـدمي             -٨٠

 من جـدول أعمـال جملـس حقـوق اإلنـسان            ٦بيانات مكتوبة وشفوية يف إطار البند       
وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، قدمت املؤسسات الوطنية        ). لاالستعراض الدوري الشام  (

) A/HRC/13/NI/4(وبريطانيا العظمى   ) A/HRC/14/NI/1(حلقوق اإلنسان لكل من أذربيجان      
) A/HRC/14/NI/10(ومنتدى آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ          ) A/HRC/14/NI/9(ومصر  

ملؤسسات الوطنيـة  ال، يف حني ألقت ا مسامهات مكتوبة يف إطار هذا البند من جدول األعم        
وشكلت البيانات متابعـة    .  والسلفادور وبوليفيا ونيكاراغوا بيانات شفوية     لكل من الربتغال  

  .لتوصيات آلية االستعراض الدوري الشامل

__________ 

 وبوليفيـا وسـلوفينيا     املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إسبانيا والبوسنة واهلرسك والسلفادور وبنما          )٢(
 . ومنغوليا ونيكاراغوا وملديفوكرواتيا وكينيا ومصر
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وخالل استعراض الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل لتقريري كينيـا             -٨١
 والتاسعة على التوايل، قدمت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان            يف دورتيه الثامنة   ،وبنما

املساعدة للمؤسستني الوطنيتني هلذين البلدين لتنظما حدثني موازيني بشأن عملية إعداد تقرير            
االستعراض الدوري الشامل والدور الذي ميكن أن تضطلع به املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق               

  .اإلنسان يف هذا الصدد
يس اجمللس ميسِّرا للمشاورات غري الرمسية بـشأن االسـتعراض الـدوري            وعيَّن رئ   -٨٢

وأيَّد عدد مـن    . الشامل يف إطار عمل الفريق العامل املعين باستعراض جملس حقوق اإلنسان          
الدول ومنظمات اجملتمع املدين تعزيز دور املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف عمليـة        

نة التنسيق الدولية املقترحات التالية بشأن املؤسسات       وقدمت جل . االستعراض الدوري الشامل  
ينبغي أن ُيخصَّص للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق        ) ١": (ألف"الوطنية املصنفة ضمن الفئة     

اإلنسان وقت للتكلم خالل استعراض الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل             
 ينبغي أن يتسىن للمؤسـسة الوطنيـة        )٢(لتقارير بلداهنا، وذلك عِقب عرض الدولة املعنية؛        

حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير منفصل بشأن الدولة اليت تنتمي إليهـا يف دورات االسـتعراض               
ينبغي أن يتسىن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تقدمي أسئلة         ) ٣(الدوري الشامل املقبلة؛    

خـالل  ) ٤(لـداهنا؛   وتوصيات مكتوبة بشأن عملية االستعراض الدوري الشامل لتقارير ب        
املناقشة العامة للمجلس واعتماد تقرير االستعراض الـدوري الـشامل، ينبغـي أن تعطـى      

       عرض الدولـة الـيت تنتمـي إليهـا؛     فور انتهاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الكلمة      
لـس  ينبغي أن يتسىن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تقدمي حتديثات منتظمة إىل اجمل        ) ٥(

ينبغي توسـيع نطـاق خـدمات       ) ٦(بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل؛       
الصندوق االستئماين لالستعراض الدوري الشامل ليدعم حضور املؤسسات الوطنية حلقـوق       

  .اإلنسان جللسات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  اإلجراءات اخلاصة  -٣  
ملها التقرير، تفاعل عدد من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         خالل الفترة اليت يش     -٨٣

مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وقدم مسامهات مكتوبة إىل جملس حقـوق              
  . تقارير املكلفني بواليات بشأن بعثاهتم القطريةالستكمالاإلنسان 

 السابع عشر لإلجـراءات  وشاركت رئيسة جلنة التنسيق الدولية يف االجتماع السنوي      -٨٤
. ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢يونيـه إىل    / حزيران ٢٨اخلاصة، الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من         

 علـى هـامش      موازياً ونظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولية حدثاً        
  .ت اخلاصةاالجتماع بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف متابعة توصيات اإلجراءا

ويسلِّم املقررون اخلاصون على حنو متزايد بالدور الذي ميكن للمؤسسات الوطنيـة              -٨٥
حلقوق اإلنسان أن تضطلع به على الصعيد الوطين للمساعدة يف تنفيذ واليات اإلجـراءات              
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، اضطلع كل من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد           ٢٠١٠وخالل عام   . اخلاصة
 واخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت واملمثل اخلاص لألمـني العـام               األطفال

املعين مبسألة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بعدد من األنشطة الرامية إىل تعزيز تعـاوهنم              
  .مع فرادى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولية

، وجَّه كل من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة          ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٨٦
بالعنف ضد األطفال واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد              

 إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان خبصوص التقرير الذي كُلِّفا بتقدميه إىل            اخلليعة استبياناً 
ألطفال للتوجيه وتقـدمي الـشكاوى      لأن اآلليات الفعالة واملراعية     جملس حقوق اإلنسان بش   

واإلبالغ اليت ميكن لألطفال أن يبلِّغوا من خالهلا بأمان عن حوادث العنف، مبـا يف ذلـك                 
  .العنف واالستغالل اجلنسيان

وتزود املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بانتظـام املكلفـني بواليـات يف إطـار                -٨٧
اصة مبعلومات بشأن عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد بعثاهتم           اإلجراءات اخل 

ويلتمس املكلفون بواليات على حنو متزايد مساعدة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق            . القطرية
وهذا جمال مهم من عمل املؤسـسات       . اإلنسان لضمان متابعة توصياهتم على الصعيد الوطين      

  .الوطنية ينبغي مواصلة تشجيعه
وعيَّن رئيس اجمللس ميسِّرا لقيادة املشاورات غري الرمسية بشأن اإلجراءات اخلاصة يف              -٨٨

وقد أيدت جلنة التنسيق الدولية     . إطار الفريق العامل املعين باستعراض جملس حقوق اإلنسان       
يف احلاالت اليت يتوجه فيها مكلف بوالية يف إطـار          ) ١: (املقترحات التالية ضمن مجلة أمور    

جراءات اخلاصة إىل اجمللس خبصوص احلالة يف بلد ما، إّما بتقدمي تقرير خاص بذلك البلـد   اإل
أو مبعاجلة احلالة يف تقرير مواضيعي، ينبغي أن تتاح للمؤسسة الوطنية املصنفة ضـمن الفئـة           

من تلك الدولة الفرصة لتناول الكلمة مباشرةً بعد تدخُّل الدولة املعنية لكي تـساهم              " ألف"
ينبغي إتاحة اإلمكانية للمؤسسات الوطنية املـصنفة       ) ٢(مباشر يف احلوار التفاعلي؛ و    بشكل  

لتزود اجمللس بانتظام مبعلومات عن تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصـة يف   " ألف"ضمن الفئة   
  .الدولة اليت تنتمي إليها

  هيئات املعاهدات  -باء   
طتها املتواصلة، على العمل مـع      دأبت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ضمن أنش        -٨٩

هيئات املعاهدات بتوفري معلومات حمدَّثة وحتليالت خلرباء بشأن املؤسسات الوطنية حلقـوق            
كما تقوم بانتظام بتحديث جتميع لكل املالحظات اخلتاميـة         . اإلنسان وأنشطتها ذات الصلة   

لوطنية حلقوق اإلنسان   والتوصيات اليت تصدرها هيئات املعاهدات واليت تشري إىل املؤسسات ا         
)www.nhri.net(وحتيل املالحظات اخلتامية إىل املؤسسات الوطنية املعنية ،.  
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   / حزيـران  ١٠ و ٩ونظمت املؤسسة املغربية الوطنية حلقوق اإلنسان اجتماعاً يـومي            -٩٠
  يف مراكش بشأن تعزيز العالقة بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ونظام هيئات            ٢٠١٠يونيه  

وضم االجتماع ممثلني من مجيع الشبكات اإلقليميـة للمؤسـسات          . معاهدات حقوق اإلنسان  
وشـارك  . الوطنية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ورئيسة جلنة التنسيق الدولية      

واعتمد املشاركون بيان مـراكش الـذي يتـضمن         . خرباء هيئات املعاهدات بصفتهم مراقبني    
ز نظام هيئات املعاهدات ولضمان توسيع سبل الوصول إىل هيئـات املعاهـدات،             توصيات لتعزي 

  .وكذلك بشأن متابعة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لتوصيات هيئات املعاهدات
ومبناسبة الدورة املائة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفتـرة           -٩١
، ألقت املؤسسة املغربية الوطنية حلقوق اإلنسان ٢٠١٠بر أكتو/ تشرين األول٢٩ إىل   ١١من  
 باسم جلنة التنسيق الدولية بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف تنفيـذ                بياناً

وقد أبرز البيان الدور املهم الذي      . توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين       
  .الوطين يف رصد حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزهاتضطلع به تلك املؤسسات على الصعيد 

  جلنة وضع املرأة  -جيم   
 مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان مـن         ١١حضرت رئيسة جلنة التنسيق الدولية و       -٩٢

الشبكات اإلقليمية األربع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة اليت ُعقدت يف نيويـورك              
وشاركت يف االجتماعات وقدمت بيانات شفوية      . ٢٠١٠س  مار/ آذار ١٢ إىل   ١يف الفترة من    

  .يف أعمال جلنة وضع املرأة" ألف"تدعو إىل املشاركة املستقلة للمؤسسات الوطنية من الفئة 

التعاون فيما بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ووكـاالت األمـم             -رابعاً   
ـ          ل دعـم   املتحدة وبراجمها واملنظمات الدولية واإلقليميـة مـن أج

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -ألف   
خالل الفترة اليت يشملها التقرير، دأبت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على تعزيز              -٩٣

  .شراكتها االستراتيجية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ن املفوضـة الـسامية حلقـوق        كل م  بدأ،  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ففي    -٩٤

جموعة أدوات الربنـامج واملفوضـية      العمل مب اإلنسان ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
وقد أُِعدت جمموعة األدوات يف إطار عملية       . للتعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

ملهم مع املؤسسات   استشارية دامت عامني لدعم موظفي األفرقة القُطرية لألمم املتحدة يف ع          
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الوطنية حلقوق اإلنسان وملساعدة تلك املؤسسات يف فهم األمم املتحدة على حنـو أفـضل               
وقد ُبِعثت رسالة مشتركة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        . وحتديد جماالت االهتمام املشتركة   

 جانب النسخة   واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل مجيع منسقي األمم املتحدة املقيمني إىل          
  .)٣(اإللكترونية جملموعة األدوات

  رابطة منع التعذيب ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  -باء   
، وخالل املؤمتر الدويل العاشـر للمؤسـسات        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨يف    -٩٥

منـع  "الوطنية حلقوق اإلنسان، أطلقت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان املنـشور املعنـون             
وهذا الدليل حصيلة التعاون    . )٤("دليل عملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     : تعذيبال

بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب ومنتدى آسيا ومنطقـة احملـيط              
 مشاريع التدريب املشتركة السابقة من قبيل برنـامج         منويستند إىل اخلربة املكتسبة     . اهلادئ
واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبـرامج      يري املشترك بني رابطة منع التعذيب       التغ فعاليات

رابطة منع التعذيب ومنتدى آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ لتدريب املؤسسات الوطنية حلقـوق             
  .اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  رابطة أمناء املظامل ملنطقة البحر األبيض املتوسط  -جيم   
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف االجتماع الرابع لرابطة أمناء املظـامل            شاركت  -٩٦

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٥ و ١٤ملنطقة البحر األبيض املتوسط الذي ُعقد يف مدريد يومي          
وقـد اعتمـد    " أي حتدٍّ ملؤسسات أمناء املظامل؟    : اهلجرة وحقوق اإلنسان  "بشأن موضوع   

إسبانيا قرارا يشدد على مشاركة الرابطة يف تعزيز        يف  ظامل  املاالجتماع الذي استضافه ديوان     
التعاون بني أمناء املظامل والوسطاء وغريهم من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعاجل             

  .الشكاوى الواردة من املهاجرين

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
دئ باريس عناصر أساسية لنظـام      إن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبا        -٩٧

وينبغي تشجيع تطوير اآلليات املناسـبة      . وطين متني وفعال لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

__________ 

-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDPجمموعــة األدوات متاحــة يف   )٣(

UHCHR-Toolkit-LR.pdf. 

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PreventingTorture.pdfهذا املنشور متاح يف  )٤(
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للتعاون بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من املؤسسات الوطنية اليت لديها دور             
  .ملظامليف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ومنها مؤسسات أمناء اتضطلع به 

 احلكومات  ميكّنها من دعم  وتوجد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف وضع جيد           -٩٨
ويضطلع عدد متزايـد مـن      . من أجل كفالة تنفيذ املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان        

املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان بدور تنفيذي فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري           
ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التفاق

واحلكومات واملؤسسات  . والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
 من أجل كفالة تنفيذ القوانني واملعايري الدولية        ةالوطنية حلقوق اإلنسان مدعوة إىل العمل سويّ      

  .وق اإلنسان على الصعيد الوطينحلق
وميكن أن تشكل عالقة بناءة بني املؤسسات الوطنية املـستقلة حلقـوق اإلنـسان                -٩٩

والربملانات مسامهة قيمة يف عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، وخباصة             
وينبغـي  . إلنـسان يف ضمان امتثال القوانني واملمارسات الوطنية للمعايري الدولية حلقـوق ا   

تشجيع املبادرات املتخذة لتعزيز التعاون بشكل أوثق بني الربملانات واملؤسـسات الوطنيـة             
  .حلقوق اإلنسان

 تعاون فعال بني املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان          قياموتقتضي مبادئ باريس      -١٠٠
عدديـة لـدى    ومثة حاجة إىل عمليات مفتوحة وتشاركية وت      . وممثلي منظمات اجملتمع املدين   

  .إنشاء أو تعزيز مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس
وحيظى بالترحيب اإلشراك النشيط للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، من خالل            -١٠١

وعلى غـرار ذلـك،     . جلنة التنسيق الدولية، يف االستعراض اجلاري جمللس حقوق اإلنسان        
متثلة ملبادئ باريس يف آلية االستعراض الدوري الشامل تكتسي مشاركة املؤسسات الوطنية امل

  .أمهية متزايدة يف مرحليت اإلعداد هلا ومتابعة نتائجها على حد سواء
وحيظى بالترحيب اعتماد بيان مراكش بشأن تعزيز العالقة بني املؤسسات الوطنيـة              -١٠٢

 مـدعوة إىل  وتلـك املؤسـسات  . حلقوق اإلنسان ونظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     
  .مواصلة املشاركة يف عملية التفكري يف كيفية تبسيط نظام هيئات املعاهدات وتعزيزه

 بشأن قطاع األعمال وحقوق اإلنسان ودور       ةى بالترحيب اعتماد إعالن إدنرب    وحيظ  -١٠٣
وقد أكد اإلعالن الدور املتنامي للمؤسـسات الوطنيـة    . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

واملؤسسات الوطنية  . سان يف معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة بالشركات       حلقوق اإلن 
لتزامـات  حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين مدعوة إىل العمل سوية من أجل تنفيذ اال            

  .ةاليت قُِطعت يف إدنرب
امج واألفرقة القُطرية لألمم املتحدة مدعوة إىل أن تستعمل بنشاط جمموعة أدوات برن           -١٠٤

األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان للتعاون مع املؤسـسات الوطنيـة             
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حلقوق اإلنسان يف عملها اليومي، مبا يف ذلك يف وضع ُنُهج منسَّقة على صعيد األمم املتحدة                
  .فيما يتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أمر مسلَّم به،       إن أمهية عمل الشبكات اإلقليمية للم       -١٠٥
  .وحيظى بالتشجيع التعاون بقدر أكرب بينها وجلنة التنسيق الدولية

 ختصيص املوارد املالية الكافية للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق           مهية مبكان ومن األ   -١٠٦
  .يةاإلنسان، وال بد من متتعها باالستقالل املايل وحرية القرار لتؤدي مهمتها بفعال

       


