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البند ( 73ب) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيـــز حقـــو اإلنســـان ومحايتـ ـ ا مســـا حقـــو
اإلنسان ،مبا يف ذلـ النـ البديلـة لتحسـ التمتـ
الفعلي حبقــــو اإلنسان واحلريات األساسية

املؤسسات الوطنية لتعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا
تقرير األم العام** ***
موجز
طلبت اجلمعية العامة ،يف قرارها  171/68بشأن املؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز حقـو
اإلنسان ومحايتـ ا ،إىل األمـ العـام أن يقـدم إلي ـا تقريـرا يف دورهتـا السـبع عـن تنفيـ هـ ا
القـــرار وهــ ا التقريـــر ،الــ يغطـــي الفتـــرة مـــن أيلول/ســـبتمر  2014إىل آب/أغســـط
 ،2015يتضـمن معلومــات عـن األنشــطة الــي اضـطلعت هبــا مفوضــية األمـم املتحــدة حلقــو
اإلنسـان مــن أجـ إنشــا وتعزيـز املؤسســات الوطنيــة حلقـو اإلنســان والتـداب الــي اختـ هتا
احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسـان يف هـ ا الصـدد والـدعم املقـدم إىل األنشـطة
الدوليـــة واإلقليميـــة للمؤسســـات الوطنيـــة حلقـــو اإلنســـان واملســـاعدة التقنيـــة املقدمـــة إىل
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان باالشتراك م وكاالت األمـم املتحـدة وبراجم ـا والتعـاون
ب املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان واآلليـات الدوليـة لتعزيـز ومحايـة حقـو اإلنسـان ،مبـا
يف ذل آليات املشاركة يف اجلمعية العامة
*
** ينبغــي أن تفســر مجيـ اإلشــارات الــواردة يف هـ ا التقريــر بشــأن كوســو،و ،ســوا أكانــت تشـ إىل اإلقلــيم
أو إىل املؤسســات أو إىل الســكان ،يف ســيا قــرار جملــ األمــن  )1999( 1244ودون املســا مبركــز
كوسو،و
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أوال  -مقدمة
 - 1هــ ا التقريــر مقــدم عمــ بــالفقرة  26مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  171/68بشــأن
املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـو اإلنسـان ومحايتـ ا وو،قـا للقـرار ،يركـز هـ ا التقريـر علـ
مشـاركة املؤسســات الوطنيـة يف أعمــال اجلمعيـة العامــة والعمليـات ذات الصــلة ،باإلضــا،ة إىل
أنشطة أخرى
 - 2وقــد أبــر القــرار  171/68الــدور ال ـ تؤدي ـ املؤسســات الوطنيــة املســتقلة لتعزيــز
حقــو اإلنســان ومحايت ـ ا يف العم ـ م ـ احلكومــات عل ـ كفالــة االحتــرام الكام ـ حلقــو
اإلنسان عل الصعيد الوطين ويف دعم التعاون بـ احلكومـات واألمـم املتحـدة يف جمـال تعزيـز
حقــو اإلنســان ومحايتـ ا ويف القــرار ،أقــرت اجلمعيــة العامــة بالــدور اهلــام الـ تضــطل بـ
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســان يف املســاعدة عل ـ إنشــا مؤسســات وطنيــة مســتقلة
و،عالة حلقو اإلنسان ،مسترشدة يف ذل باملبـاد املتعلقـة مبركـز املؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز
ومحاية حقو اإلنسان (مباد بـاري ) وخـ ل الفتـرة قيـد االسـتعرا ،،واصـلت املفوضـية
تقــدمي املشــورة واملســاعدة مــن أجـ تعزيــز املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف  66بلــدا،
وسامهت يف إنشـا مؤسسـات وطنيـة حلقـو اإلنسـان يف  12بلـدا ودعمـت املفوضـية عـددا
مــن املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان الــي تواج ـ هتديــدات وأعمــاال انتقاميــة يف غضــون
تنفي ها لواليت ا ويف ك حالة من تل احلـاالت ،دعـت املفوضـة السـامية الـدول إىل احتـرام
استق ل أ مؤسسة يف تأدية م ام ا ،وإىل التحقيق يف األعمال االنتقامية
 - 3ويف القرار  ،171/68سلمت اجلمعية العامة أيضا بالـدور الـ تقـوم بـ املؤسسـات
الوطنية لتعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا يف جمل حقو اإلنسان ،مبا يشم آليت ل سـتعرا،
الــدور الشــام يف مــرحلي اإلعــداد واملتابعــة واجل ــات املكلفــة بــاإلجرا ات اخلاصــة ،ويف
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقو اإلنسان ،و،قا لقـرار اجمللـ  1/5و  2/5وجتـدر
اإلشارة إىل أن املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان املعتمدة يف اجملل عل أسا ’’املركـز مـن
الفئة ألف‘‘ (أ الـي متتثـ بالكامـ ملبـاد بـاري ) جيـو هلـا ،يف مجلـة أمـور ،حضـور مجيـ
الــدورات العاديــة واالســتثنا ية للمجلـ  ،مــا عــدا اجللســات املغلقــة وأن حتجــز هلــا مقاعــد يف
دورات اجمللــ وتقـــدمي بيانـــات مكتوبـــة واإلدال ببيانـــات شـــفوية مـــن خــ ل أشـــ؛ا
واإلدال ببيانات عن طريـق رسـا بالفيـديو واملشـاركة يف األ،رقـة العاملـة احلكوميـة الدوليـة
املفتوحة العضوية لوض صكوك دولية جديدة حلقو اإلنسان

2/29

15-12549

A/70/347

 - 4ورحبت اجلمعية العامة ،يف قرارها  171/68بالدور اهلام ال تقوم ب جلنة التنسـيق
الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة مــن أجـ تعزيــز حقــو اإلنســان ومحايتـ ا بالتعــاون الوثيــق مـ
املفوضية يف مساعدة احلكومات عل إنشا وتعزيز املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان و،قـا
ملبــاد بـــاري وطلبـــت إىل الــدول األعضـــا وأصـــحاب املصــلحة اآلخـــرين ،مبـــا يف ذلــ
وكاالت األمم املتحدة ،متابعة التوصيات املنبثقـة عـن اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باالعتمـاد التابعـة
للجنة التنسيق الدولية

ثانيا  -مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســان واملؤسســات الوطنيــة حلقــو
اإلنسان
ألف  -الدعم املقدم إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين
 - 5واصلت املفوضية مساعدة احلكومـات يف إنشـا وتعزيـز مؤسسـات حقـو اإلنسـان
من خ ل تقدمي املساعدة التقنية ،وال سيما مـن خـ ل التحليـ املقـارن ،وتقيـيم االحتياجـات
وتقييم البعثات ،واملشورة القانونية بشأن األطـر الدسـتورية والتشـريعية املتعلقـة بطبيعـة وم ـام
وص حيات ومسؤوليات املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 - 6وخ ل الفترة قيد االستعرا ،،قدمت املفوضية املشورة وغ ها من أشكال املسـاعدة
لتعزيــز مؤسســات حقــو اإلنســان يف إثيوبيــا ،وأذربيجــان ،واألرجنــت  ،واألردن ،وأرمينيــا،
وأوروغوا  ،وأوغندا ،وأوكرانيا ،وأيرلنـدا ،والبحـرين ،وبربـادو  ،وبنمـا ،وبوركينـا ،اسـو،
وبوروند  ،والبوسنة واهلرس  ،وب و ،وتايلنـد ،وتركيـا ،وتشـاد ،وتوغـو ،وتـون  ،وتيمـور
 ليشي ،وجزر القمـر ،ومج وريـة تزنانيـا املتحـدة ،ومج وريـة مقـدونيا اليوغوسـ ،ية سـابقا،ومج وريـــة مولـــدو،ا ،وجنـــوب أ،ريقيـــا ،ودولـــة ،لســـط  ،وروانـــدا ،و مبـــابو  ،وســـاموا،
والســلفادور ،وســلو،اكيا ،والســنغال ،وســوا يلند ،وسيشــي  ،وشــيلي ،وصــربيا ،والصــومال،
وطاجيكســتان ،والعــرا  ،وغواتيمــاال ،والفلــب  ،وق غيزســتان ،وكا اخســتان ،والكــام ون،
وكرواتيــا ،وكولومبيــا ،والكونغــو ،وليبيــا ،ومدغشــقر ،ومصــر ،وملــديف ،واململكــة العربيــة
السعودية ،ومنغوليا ،وموريتانيا ،وموريشيو  ،ونيكاراغوا ،وهايي ،وهندورا
 - 7كما قدمت املفوضية املساعدة الرامية إىل إنشا مؤسسات وطنيـة حلقـو اإلنسـان يف
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وبــنن ،وبوتســوانا ،وتركمانســتان ،وتشــاد ،ومج وريــة الكونغــو
الدميقراطية ،وعمان ،و،انواتو ،و،يجي ،والكويت ،وميامنار ،واليمن
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أ،ريقيا
 - 8يف أ،ريقيـــا ،دعمـــت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــو اإلنســـان األنشـــطة املتصـــلة
باملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان الي تقوم هبا مكاتب ا اإلقليميـة يف وسـ وشـر وجنـوب
وغــرب أ،ريقيــا ،ومكاتبــ ا القطريــة يف أوغنــدا وتوغــو وغينيــا ،ومستشــارو شــؤون حقــو
اإلنسان يف األ،رقة القطرية التابعة لألمم املتحدة يف تشاد ورواندا وكينيـا ومدغشـقر والنيجـر،
وعناصــر حقــو اإلنســان يف بعثــات األمــم املتحــدة يف بورونــد ومج وريــة أ،ريقيــا الوســط
ومج وريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســودان (دار،ــور) وس ـ اليون والصــومال وغينيــا  -بيســاو
وكوت ديفوار وليريا
املشورة القانونية
 - 9يف أيلول/سـبتمر  ،2014قــدمت املفوضــية مشــورة قانونيـة إىل حكومــة تشــاد بشــأن
مشروع قانون يعدل القانون التنفي للجنة الوطنية حلقو اإلنسان
 - 10ويف تشــرين األول/أكتــوبر  ،2014قامــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل
الصــومال ،بالتشــاور مـ و ارة شــؤون املــرأة والنـ و ،حبقــو اإلنســان ،بتنظــيم حلقــة عمـ
الستعرا ،مشروع القـانون املتعلـق بإنشـا جلنـة مسـتقلة حلقـو اإلنسـان وإدمـا التعليقـات
املقدمــة مــن أصــحاب املصــلحة ،مبــا يف ذل ـ مفوضــية حقــو اإلنســان وســيعر ،مشــروع
القانون عل الرملان يف آب/أغسط 2015
 - 11ويف آذار/مــار ونيســان/أبري  ،2015دعمــت مفوضــية حقــو اإلنســان وبرنــام
األمم املتحدة اإلمنا ي عدة حلقات عم استشارية وطنيـة يف مدغشـقر يف أعقـاب سـن قـانون
بشأن إنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان
 - 12وقـــدمت املفوضـــية املشـــورة واملســـاعدة التقنيـــة إىل حكومـــة بوتســـوانا وغ هـــا مـــن
أصحاب املصلحة الوطني بشـأن عمليـة إنشـا مؤسسـة وطنيـة حلقـو اإلنسـان ،مبـا يف ذلـ
النماذ واهلياك املمكنة
بناء القدرات
 - 13يف مدغشقر ،قدمت املفوضـية املشـورة يف حزيران/يونيـ  2014بشـأن تعـي أعضـا
اللجنة الوطنية حلقـو اإلنسـان وقـام كـ مـن املنظمـة الدوليـة للفرنكو،ونيـة وبرنـام األمـم
املتحدة اإلمنا ي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندو األمم املتحـدة للسـكان
بتموي ه ه العملية والتزمت احلكومة بتموي ه ه املؤسسة ،وأمدهتا مببىن

4/29

15-12549

A/70/347

 - 14ويف تشـرين الثــان/نو،مر  ،2014نظمـت املفوضــية وبرنـام األمــم املتحـدة اإلمنــا ي
حلقة عم للجنـة اإلثيوبيـة حلقـو اإلنسـان بشـأن األخـ بنـ قـا م علـ حقـو اإلنسـان
ويف شـــبارب،/راير  ،2015تعاونـــت املفوضـــية مـــ اللجنـــة يف تنظـــيم حلقـــة عمـــ بشـــأن
االســـتعرا ،الـــدور الشـــام وقامـــت اللجنـــة ،يمـــا بعـــد بنشـــر التوصـــيات الصـــادرة عـــن
االستعرا ،املتعلق بإثيوبيا باللغات احمللية
 - 15ويف تشرين الثان/نو،مر  ،2014قامت املفوضية ،يف شراكة مـ الكمنولـ ،،بتقـدمي
املشورة التقنية إىل جلنة حقو اإلنسان يف سوا يلند يف إطار بعثة لتقييم االحتياجـات يف جمـال
حقو اإلنسان
 - 16ويف كــانون األول/ديســمر  ،2014قــدمت املفوضــية توجي ــات إىل اللجنــة الوطنيــة
حلقو اإلنسان يف موريشيو بشأن است؛دام املكلف بواليات يف إطار اإلجـرا ات اخلاصـة،
مبا يف ذل عملية توجي الدعوات الدا مة
 - 17ويف كـــانون األول/ديســـمر  ،2014عـــر ،مكتـــب املفوضـــية اإلقليمـــي للجنـــوب
األ،ريقــي املبــاد التوجي يــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــو اإلنســان وســب تطبيق ــا يف
اجلنوب األ،ريقي يف حلقة عم نظمت ا جلنة جنوب أ،ريقيـا حلقـو اإلنسـان وتعاونـت هيئـة
األمم املتحدة للمساواة ب اجلنس ومتك املرأة (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة) ،واملفوضـية يف
مشــروع للبحــ ،والــدعوة بشــأن الــتمك االقتصــاد للمــرأة وي ــد املشــروع إىل دعــم
اللجنة يف إدرا االعتبارات اجلنسانية واملتعلقة حبقـو اإلنسـان يف السياسـات املتعلقـة بإعـداد
امليزانيات والسياسات املالية والن و ،بالسياسات الي تتصدى للفقر املزمن
 - 18ويف متو /يوليــ  ،2015نظمــت املفوضــية وبرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي عمليــة
تــدريب للجنــة حقــو اإلنســان يف مبــابو  ،ركــزت عل ـ رصــد مراكــز االحتجــا وعل ـ
مشاركة اللجنة يف منظومة األمم املتحدة حلقو اإلنسان
 - 19ويف مج وريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،قامــت املفوضــية ،بالتعــاون مــ مكتــب األمــم
املتحدة املشترك حلقو اإلنسان ،مبتابعة عملية اختيار أعضا اللجنة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان
ومت تعي أعضا اللجنة يف نيسان/أبري 2015
 - 20ودعمــت املفوضــية املشــاورات الــي أجرهتــا اللجنــة التزنانيــة حلقــو اإلنســان واحلكــم
الرشيد بشأن تعزيز ومحاية حقو األش؛ا املصـاب بـامل ق ونتيجـة لـ ل  ،حـدت اللجنـة
باألطرا الوطنية صاحبة املصلحة إىل وض استراتيجية مسـتدامة إلهنـا العنـف والتمييـز ضـد
املصاب هب ا الدا
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 - 21وأنشــأت املفوضــية واللجنــة األوغنديــة حلقــو اإلنســان آليــة للتغ يــة املرتــدة لتــو،
معلومات مستكملة لضحايا انت اكات حقـو اإلنسـان عـن التقـدم احملـر ،يمـا يتعلـق مبعاجلـة
شــكاواهم ودعمــت املفوضــية اللجنــة أيضــا يف أنشــطة التوعيــة اجملتمعيــة ،ممــا أدى إىل يــادة
مشـاركة اجملتمـ احمللـي مـ املؤسسـة الوطنيــة بشـأن اإلبـ واملتابعـة ،يمـا يتعلـق باالدعــا ات
بوقوع انت اكات حلقـو اإلنسـان وأسـفرت ج ـود الرصـد املشـتركة بـ املفوضـية واللجنـة
ملراكز االحتجا  ،إضا،ة إىل اجل ود املشـتركة يف جمـال الـدعوة ،عـن حتـدي ،مرا،ـق اإلقامـة يف
سجن أميتا وتشييد مبىن لسجن يف مقاطعة كابونغ
 - 22ونظمت املفوضية أيضا نشاطا لبنا قـدرات مـوففي جلنـة حقـو اإلنسـان يف أوغنـدا
يف جمال العدالة االنتقالية ،واألعمال التجارية وحقو اإلنسان ،ويف جمـاالت أخـرى ،وقـدمت
الدعم للجنة يف وض قاعدة بيانات تتضمن توصيات من أج ،عالية الرصـد والتتبـ واإلبـ
عن تنفي التوصيات املتعلقة حبقو اإلنسان
 - 23ويف سيشــي  ،شــارك برنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي واملفوضــية واحلكومــة يف تنســيق
مشروع لبنا القدرات عل تطبيق مباد باري ألعضا اللجنة الوطنية املعين حديثا
 - 2األمريكتان
 - 24يف األمريكت  ،دعمت املفوضية األنشطة املتصلة باملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسـان
الي اضطلعت هبا مكاتب ا اإلقليميـة يف أمريكـا اجلنوبيـة وأمريكـا الوسـط  ،ومكاتبـ ا القطريـة
يف كــ مـــن بوليفيـــا (دولـــة  -املتعـــددة القوميـــات) ،وغواتيمـــاال ،وكولومبيـــا ،واملكســـي ،
ومستشــارو شــؤون حقــو اإلنســان يف أ،رقــة األمــم املتحــدة القطريــة يف ك ـ مــن إكــوادور
وباراغوا وهندورا  ،وعنصر حقو اإلنسـان يف بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف
هايي
املشورة القانونية
 - 25قدمت املفوضية املشورة القانونية إىل حكومة بربادو بشـأن عمليـة إلنشـا مؤسسـة
وطنية حلقو اإلنسان ،سيتم إنشاؤها ،يما بعد
 - 26ويف ب و ،ومن خ ل مبادرات أنشطة الدعوة م الكـونغر  ،عملـت املفوضـية علـ
سن قـانون يقضـي بتعـي املؤسسـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان بوصـف ا اآلليـة الوقا يـة الوطنيـة
وقدمت املفوضية مشورة قانونية بشأن مشروع القانون املتعلق ب ل  ،وال سـنه الكـونغر
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يف شــك قــانون يف كــانون األول/ديســمر  ،2014ووا،ــق عل ـ ميزانيــة جديــدة ل ضــط ع
هب ه الوالية
بناء القدرات
 - 27يف أيلول/سبتمر  ،2014أعدت املفوضية جتميعا للمعـاي الدوليـة واإلقليميـة حلقـو
اإلنســان يف جمــال االحتجاجــات االجتماعيــة ،وذل ـ بالتعــاون م ـ املؤسســة الوطنيــة حلقــو
اإلنسان يف شيلي وقامت أيضا بوض مؤشرات لرصـد االمتثـال للم حظـات اخلتاميـة للجنـة
املعنية حبقو اإلنسان
 - 28ويف شيلي أيضا ،نظمت املفوضية حلقي عمـ للمؤسسـة الوطنيـة بشـأن الروتوكـول
االختيار الثال ،التفاقية حقو الطف ( ،تشرين الثان/نو،مر  )2014وبشأن سب اإلبـ
البديلة للجنة احلقو االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية (كانون الثان/يناير )2015
 - 29ويف كولومبيا ،يسـرت املفوضـية وأمـ املظـا حـوارا بـ مؤسسـات القطـاع األمـين
وجمتمعات الشعوب األصـلية يف كاوكـا يف أعقـاب وقـوع صـدامات ،يمـا بينـ م وشـاركا يف
تنظيم العديد من بعثـات رصـد حقـو اإلنسـان ،مبـا يف ذلـ بشـأن احلـق يف الصـحة ألطفـال
كولومبيا وهيتنو من أص أ،ريقي يف مقاطعي ريوسوسيو وأرواكا
 - 30ويف السلفادور ونيكـاراغوا ،عملـت املفوضـية علـ تعزيـز قـدرات مؤسسـات حقـو
اإلنســان عل ـ معاجلــة قضــايا العنصــرية والتمييــز العنصــر ومت تــدريب مــا جمموع ـ  51مــن
موففي حقو اإلنسان من املقر واملكاتب اإلقليمية ( 33يف نيكـاراغوا و  18يف السـلفادور)
عل ـ كيفيــة تنفي ـ بروتوكــول بشــأن أنشــطة املؤسســات الوطنيــة ،يمــا يتعلــق بقضــايا التمييــز
العنصــر والتزمــت املؤسســة الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف الســلفادور بتعــدي قاعــدة بياناهتــا
الداخلية مبا يتيح هلا تسجي حاالت وأمنارب التمييز العنصر
 - 31ويف غواتيماال ،شاركت املفوضية يف تعزيز قدرات املؤسسـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان
،يما يتعلق باحلق يف الغ ا وقدمت الـدعم ،يمـا يتعلـق بتصـميم صـكوك مشـتركة عـن احلالـة
التغ وية لألطفال واملراهق ووض استراتيجية لرصد تنفيـ اإلجـرا ات احلكوميـة للحـد مـن
سو التغ ية
 - 32ويف هــايي ،أسـ مت املفوضــية يف تعزيــز قــدرات مكتــب محايــة املــواطن علـ الرصــد
واإلب  ،واضطلعت بعدد من يارات الرصد بصحبة موفف من املؤسسة الوطنية
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 - 33واشتركت املفوضـية وبرنـام األمـم املتحـدة اإلمنـا ي يف تنفيـ مشـروع بشـأن تعزيـز
ســيادة القــانون مــن أج ـ تعزيــز حقــو اإلنســان ومحايت ـ ا يف هنــدورا  ،مبــا يف ذل ـ تعزيــز
قدرات املفو ،الوطين حلقو اإلنسان ،يما يتعلق حبقو املدا،ع عن حقو اإلنسان
 - 34ودعمت املفوضية املؤسسة الوطنية حلقو اإلنسان يف بنما يف تنظيم دورات لتـدريب
املدرب لضبارب الشرطة وقامت املؤسسة ،يما بعد بتحدي ،دليل ا التـدري متشـيا مـ املعـاي
الدولية
 - 35ويف أوروغــوا  ،عقــدت املفوضــية حلقــات عمــ لتعزيــز املشــاركة والتفاعــ بــ
مؤسسات حقو اإلنسان واآلليات الدولية حلقو اإلنسان
 - 36ويف األرجنت  ،عملت املفوضية م مكتب أمـ املظـا علـ تكييـف دليـ املؤسسـة
الوطنية مبا يتيح معاجلة قضايا التمييز العنصر والعرقي كمـا نظمـت املفوضـية ،بالتعـاون مـ
املؤسسة الوطنية ،دورت تدريبيت بشأن حقو الشعوب األصلية كجز من برنـام مشـترك
ب ـ املؤسســة ،واملفوضــية ،وبرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي ،واليونيســيف ،ومنظمــة العم ـ
الدولية ،والنروي
 - 3آسيا واحملي اهلاد
 - 37يف منطقة آسيا واحملي اهلاد  ،دعمت املفوضية األنشطة املتصلة باملؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسـان الـي تضـطل هبـا مكاتبـ ا اإلقليميـة يف آسـيا الوسـط  ،وجنـوب شـر آسـيا،
ومنطقــة احملــي اهلــاد  ،ومكتبـ ا يف كمبوديــا ،ومستشــارو شــؤون حقــو اإلنســان يف أ،رقــة
األمم املتحدة القطرية يف ك من بابوا غينيا اجلديدة وتيمور  -ليشي وسر النكـا والفلـب ،
وعنصر حقو اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أ،غانستان
املشورة القانونية
 - 38يف عام  ،2014قدمت املفوضـية املسـاعدة القانونيـة وغ هـا مـن املسـاعدة الفنيـة مـن
أجـ إنشــا اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف ،ــانواتو ،وشــاركت الحقــا يف تــو ،التوجيـ
والتدريب ألعضا ا
بناء القدرات
 - 39يف تيمور  -ليشي ،قدم مشروع مشترك ب املفوضية وبرنام األمم املتحدة اإلمنـا ي
الدعم لبنـا قـدرات مكتـب أمـ حقـو اإلنسـان والعدالـة يف جمـال الرصـد ومعاجلـة القضـايا
واإلب ـ والــدعوة والتثقيــف يف جمــال حقــو اإلنســان ويف أيلول/ســبتمر  ،2014دربــت
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املفوضــية مــوفف تــابع للمكتــب وملنظمــات اجملتمـ املــدن عل ـ اتفاقيــة مناهضــة التع ـ يب
وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امل ينة وبعد ذل  ،قام املكتـب
بإعــداد تقريــر مــوا ٍ لتقدمي ـ إىل جلنــة مناهضــة التعـ يب ،ووضـ اســتراتيجية يف جمــال الــدعوة
للتصــد للتع ـ يب واملعاملــة القاســية وال إنس ـانية وامل ينــة يف مراكــز االحتجــا ويف تشــرين
األول/أكتوبر  ،2014و،ـرت املفوضـية التـدريب ملـوففي املكتـب بشـأن احلقـو االقتصـادية
واالجتماعية والثقا،ية ،األمر ال أتاح للمؤسسة أن ترصد برنام احلكومـة اخلـا بالتغ يـة
املدرســـية واخلـــدمات الصـــحية احملليـــة ويف كـــانون الثان/ينـــاير  ،2015نظمـــت املفوضـــية،
وبرنام األمم املتحدة اإلمنا ي ومنتـدى املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف آسـيا واحملـي
اهلاد عملية تقييم لقـدرات مكتـب أمـ املظـا يف تيمـور  -ليشـي ويف أيار/مـايو ،2015
اعتمد أم املظا خطة عم لتنفي التوصيات املنبثقة عن التقييم
 - 40وأيدت املفوضية إعـادة إنشـا جلنـة ،يجـي املعنيـة حبقـو اإلنسـان ومكا،حـة التمييـز،
وأس مت ج ود الدعوة الي قامت هبا املفوضية يف تعي أعضـا جـدد يف اللجنـة يف أيار/مـايو
2015
 - 41ويف عام  ،2014نظمت املفوضـية ،بالتعـاون مـ منتـدى املؤسسـات الوطنيـة حلقـو
اإلنسان يف آسيا واحملي اهلاد وبرنام األمم املتحدة اإلمنا ي ،عمليـة تقيـيم لقـدرات مكتـب
أم املظا يف ساموا ويف وقت الحق ،قـدمت املفوضـية دعمـا تقنيـا ألمـ املظـا يف إعـداد
تقرير بشأن حقو اإلنسان ،وهو التقرير ال مت نشره وتو يع عل الصعيد الوطين

 - 4أوروبا وآسيا الوسط
 - 42يف منطقــة أوروبــا وآســيا الوســط  ،دعمــت املفوضــية األنشــطة املتصــلة باملؤسســات
الوطنية حلقو اإلنسان الي تضطل هبا مكاتب ا اإلقليمية يف أوروبا وآسـيا الوسـط  ،ومكتبـ ا
يف كوسو،و ،ومستشارو شؤون حقو اإلنسـان يف أ،رقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف كـ مـن
االحتــاد الروســي ،ومج وريــة مولــدو،ا ،ومج وريــة مقــدونيا اليوغوســ ،ية ســابقا ،وصــربيا،
وطاجيكســـتان ،ومستشـــار شـــؤون حقـــو اإلنســـان يف مركـــز األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي
للدبلوماسية الوقا ية ملنطقة آسيا الوسط
املشورة القانونية
 - 43يف عام  ،2014قدمت املفوضية مشورة قانونية إىل أم املظا يف مج وريـة مقـدونيا
اليوغوســ ،ية ســـابقا ،مبـــا يف ذلــ حتليــ أويل ملشـــروع التعـــدي ت املدخلـــة علــ القـــانون
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التأسيســي ملكتــب أم ـ املظــا ويف وقــت الحــق ،قــدمت احلكومــة مشــروع التعــدي ت إىل
الرملان العتماده
 - 44ودعمت املفوضية العديد من مبادرات الدعوة املقدمة من أم املظـا يف ق غيزسـتان
لــدى احلكومــة والرملــاني بشــأن التعــدي ت املدخلــة علـ تعــدي القــانون التنفيـ ل متثــال
ملباد باري
 - 45ويف مج وريـة مولـدو،ا ،عملـت املفوضـية بصـورة وثيقــة مـ كـ مـن جملـ املســاواة
ومؤسســة أم ـ املظــا لتقــدمي حتلي ـ قــانون ألربعــة قــوان وطنيــة ،وهــي القــوان املتعلقــة
باملساواة ،واألقليات ،ومحاية األش؛ا ذو اإلعاقة ،وحقو املرأة
بناء القدرات
 - 46يف تشرين الثان/نو،مر وكـانون األول/ديسـمر  ،2014تعاونـت املفوضـية مـ أمـ
املظـا يف أذربيجــان يف تنظــيم مناقشــات عامــة عـن تنفيـ التوصــيات املقدمــة يف إطــار الــدورة
الثانية ل ستعرا ،الدور الشام للبلد
 - 47ويف شــبارب،/راير  ،2015نظمــت املفوضــية وبرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي بعثــة
مشتركة إىل البوسنة واهلرس عقب إجرا تقييم ملؤسسـة أمـ املظـا ونوقشـت التوصـيات
املنبثقة عن التقييم ،وسو تست؛دم كـأداة تسـتع هبـا اجل ـات الفاعلـة الوطنيـة إلدخـال أ
تعدي ت مقترحة عل التشري القا م اخلا مبؤسسة أم املظا
 - 48ويف نيسان/أبري  ،2015نظم كـ مـن برنـام األمـم املتحـدة اإلمنـا ي ،واملفوضـية،
واليونيســيف ،وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون ال جــئ دورة
تدريبيـــة للمـــوفف الر يســـي يف مكتـــب أمـــ املظـــا يف ق غيزســـتان بشـــأن الت؛طـــي
االستراتيجي واحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية كما ساعدت املفوضـية مكتـب أمـ
املظا يف صياغة التقرير السنو لعام  2014املقدم من ه ه املؤسسة إىل الرملان
 - 49ويف أيار/مـايو  ،2015نظمــت املفوضـية أربـ حلقــات دراسـية يف كا اخســتان لبنــا
القــدرات اإلقليميــة عل ـ من ـ التع ـ يب حضــرها  145مــن األعضــا املنت؛ــب حــديثا لآلليــة
الوقا ية الوطنية
 - 50ويف حزيران/يونيـ ـ  ،2015ويف إطـــار متابعـــة التوصـــيات املنبثقـــة عـــن االســـتعرا،
الـــدور الشـــام بشـــأن إنشـــا مؤسســـة مســـتقلة حلقـــو اإلنســـان بـــدعم مـــن حكومـــة
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تركمانســتان ،عقــدت املفوضــية اجتماعــا مـ املســؤول احلكــومي املعنــي  ،ونظمــت حلقــة
عم بشأن مباد باري  ،م اجل ات الوطنية صاحبة املصلحة
 - 51ويف أرمينيا ،يف عام  ،2015دعمـت املفوضـية الـدور الـ يقـوم بـ أمـ املظـا يف
وض ـ تقريــر بــدي لتقدمي ـ إىل الــدورة الثانيــة ل ســتعرا ،الــدور الشــام للبلــد ،وقــدمت
املشورة بشأن إعداد تقرير بدي إىل جلنة احلقو االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية
 - 52ويف مج وريـة مولـدو،ا ،شـارك كـ مــن املفوضـية ،وجملـ املسـاواة ،ومؤسسـة أمـ
املظــا يف متابعــة قضــايا التمييــز وغ هــا مــن انت ـ اكات حقــو اإلنســان وقــدمت املفوضــية
املشورة إىل هات املؤسست يف تطبيق وتفس املعاي الدولية حلقو اإلنسان ذات الصلة
 - 53ويف مج وريــة مولــدو،ا أيضــا ،وخ ـ ل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير ،نظمــت املفوضــية
واملؤسســتان املـ كورتان أعـ ه مثــان دورات تدريبيــة للقضــاة واملــدع العــام بشــأن تطبيــق
التشريعات واملباد املتعلقة مبناهضة التمييز
 - 54ويف طاجيكســتان ،واصــلت املفوضــية تقــدمي دعــم اخلــرا لفريــق الرصــد التــاب لآلليــة
الوقا ية الوطنية حتـت إشـرا مؤسسـة أمـ املظـا وبـدأت اآلليـة الوقا يـة الوطنيـة يف إجـرا
يارات للرصد يف عام 2014
 - 5الشر األوس ومشال أ،ريقيا
 - 55يف الشــر األوس ـ ومشــال أ،ريقيــا ،دعمــت املفوضــية األنشــطة املتصــلة باملؤسســات
الوطنية حلقو اإلنسان الي تضطل هبا مكاتبـ ا اإلقليميـة يف الشـر األوسـ ومشـال أ،ريقيـا،
ومركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيـق يف جمـال حقـو اإلنسـان يف قطـر ،ومكاتبـ ا يف كـ
من تون  ،ودولـة ،لسـط  ،وموريتانيـا ،والـيمن ،وعناصـر حقـو اإلنسـان يف كـ مـن بعثـة
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العرا  ،وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
املشورة القانونية
 - 56يف الكويت ،قدمت املفوضية املشورة القانونية بشأن مشروع القـانون اخلـا بإنشـا
مؤسسة حلقو اإلنسان وكيان حكومي آخر حلقـو اإلنسـان حتـت إشـرا جملـ الـو را
ومت اعتماد القانون يف نيسان/أبري 2015
 - 57ويف كــانون األول/ديســمر  ،2014عقــدت املفوضــية حلقــة دراســية بشــأن مبــاد
بـاري مـ جملســي الشـورى والدولــة يف عمـان وغ مهـا مــن أصـحاب املصــلحة هبـد تعزيــز
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امتثــال مشــروع القــانون اخلــا بإنشــا اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســان ملبــاد بــاري
وقت إعداد ه ا التقرير كان مشروع القانون ال يزال معروضا عل الرملان

ويف

 - 58وقدمت املفوضية تعليقات عل مشـروع قـانون املؤسسـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف
يعتمد ألسباب تعزى جز يا إىل استمرار الزناع
اليمن ،وال
بناء القدرات
 - 59خ ل الفترة ما بـ آب/أغسـط وتشـرين األول/أكتـوبر  ،2014قـدمت املفوضـية
املساعدة التقنية إىل اجملل الوطين للحريات املدنية وحقـو اإلنسـان يف ليبيـا يف صـياغة تقريـر
االستعرا ،الدور الشام ويف شبارب،/راير  ،2015يسرت بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف
ليبيــا دورة للرصــد واإلبـ يف جمــال حقــو اإلنســان يف حلقــة عمـ نظمتـ ا رابطــة احملــام
األمريكية للمؤسسة الوطنية حلقو اإلنسان
 - 60ويف أيلول/سبتمر  ،2014يف عمان ،قامـت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل
العرا  ،وبرنام األمم املتحدة اإلمنا ي ،واملفوضية بتنظيم حلقة عم بشأن معاجلـة الشـكاوى
املتعلقة بانت اكات حقو اإلنسان والتحقيق ،ي ا واإلب عنـ ا لصـا ممثلـي املفوضـية العليـا
املستقلة حلقو اإلنسان يف العرا واجملل املسـتق حلقـو اإلنسـان يف إقلـيم كردسـتان ويف
أيار/مــايو وحزيران/يوني ـ  ،2015عقــدت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــرا
دورات تدريبيــة ألكثــر مــن  40مــن مــوففي أمانــة املفوضــية العليــا بشــأن محايــة املــدني يف
الزناعات املسلحة وبشأن رصد االنتـ اكات والتجـاو ات يف جمـال حقـو اإلنسـان والتحقيـق
،ي ا واإلب عن ا
 - 61ويف كانون األول/ديسمر  ،2014نظمـت املفوضـية تـدريبا بشـأن مؤشـرات حقـو
اإلنسان ملوففي املؤسسة الوطنية يف مصر
 - 62ويف موريتانيا ،دربت املفوضـية املؤسسـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان علـ رصـد مراكـز
االحتجا وعل اآلليات الدولية حلقو اإلنسان وقدمت املؤسسة بعـد ذلـ عـدة تقـارير إىل
آليات األمم املتحدة ودعمت املفوضية تنظيم مـؤمترات مـ املؤسسـة ومـ جامعـة نواكشـورب
هبـــد تعمـــيم التثقيـــف يف جمـــال حقـــو اإلنســـان يف منـــاه الـــدورات الدراســـية القانونيـــة
واالجتماعية
 - 63ودعمـــت املفوضـــية تـــدريب اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــو اإلنســـان يف عمـــان يف جمـــال
التحقيقــات والشــكاوى الفرديــة واإلبـ بشــأن االســتعرا ،الــدور الشــام  ،بالتعــاون مـ
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقو اإلنسان
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 - 64وتعاونــت املفوضــية م ـ اهليئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــو اإلنســان حيــ ،نظمــت
حلقــات عمــ وإحاطـــات تقنيـــة للمســـؤول احلكــومي بشـــأن تقـــدمي التقـــارير إىل هيئـــات
معاهدات األمم املتحدة وتنفي االلتزامات مبوجب املعاهدات الدولية حلقو اإلنسان
 - 65وتعاونــت املفوضــية م ـ اللجنــة الســعودية حلقــو اإلنســان يف وض ـ برنــام تــدري
موج ـ إىل مســؤويل الــو ارات اســتنادا إىل هن ـ يقــوم عل ـ حقــو اإلنســان لغــر ،مكا،حــة
االجتار باألش؛ا والتحقيق يف القضايا والتعام م الضحايا بطريقة مناسبة

با  -الـــدعم املقـــدم إىل املبـــادرات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة للمؤسســـات الوطنيـــة
حلقو اإلنسان
 - 1أ،ريقيا
 - 66أس مت املفوضية ،بوصف ا عضوا يف اللجنة التوجي ية للمشروع البحثي ال أنشـأه
برنام األمم املتحدة اإلمنا ي وشبكة املؤسسات الوطنية حلقـو اإلنسـان يف أ،ريقيـا ،يف تـو،
البحوث عن حالـة املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف أ،ريقيـا وسيتضـمن التقريـر املنبثـق
من ه ه العملية ،وال سينشر ،يما بعد ،حتلي لدور املؤسسـات األ،ريقيـة وقـدراهتا يف جمـال
تعزيز ومحاية حقو اإلنسـان ،وسـير الثغـرات والقيـود يف هـ ا اجملـال ،كمـا سـيحتو علـ
توصيات بشأن خيارات السياسة العامة
 - 2األمريكتان
 - 67يف أيلول/ســبتمر  ،2014عقــد مكتــب املفوضــية اإلقليمــي يف أمريكــا اجلنوبيــة حلقــة
عمـ مـ مؤسســات حلقــو اإلنســان يف املنطقــة (مبــا يف ذلـ مــن األرجنــت  ،وأوروغــوا ،
والرا يـ  ،وبـ و ،وشــيلي ،وكولومبيــا) ،لتقاســم املمارســات اجليــدة يف رصــد االحتجاجــات
االجتماعية وتفاعل ا م الرملانات
 - 3أوروبا وآسيا الوسط
 - 68نفــ املكتــب اإلقليمــي للمفوضــية يف أوروبــا أنشــطة للمؤسســات الوطنيــة حلقــو
اإلنســان بشــأن املســاواة وعــدم التمييــز ،وشــارك يف إطـ املشــروع املتعلــق حبقــو اإلنســان
لكبار السـن يف الرعايـة الطويلـة األجـ  ،الـ تنفـ ه الشـبكة األوروبيـة للمؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسان
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جيم  -دعم جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا
 - 1جلنة التنسيق الدولية
 - 69قامـت املفوضـية ،علـ اعتبـار أهنـا تضـطل بـدور أمانـة جلنـة التنسـيق الدوليـة ،بتيسـ
ودعم االجتماع العام السنو الثامن والعشـرين للجنـة ،الـ عُقـد يف جنيـف يف آذار/مـار
2015
 - 70وعقد االجتماع السنو اخلام للشراكة الث ثية ب جلنة التنسيق الدوليـة ،وبرنـام
األمم املتحدة اإلمنا ي ،واملفوضية يف نيويورك يف حزيران/يونيـ  2015وهتـد الشـراكة إىل
يادة التعاون ،يما ب األطـرا مـن أجـ يـادة التنسـيق واالسـتفادة مـن املعـار واخلـرات
والقدرات يف تعزيز املؤسسات الوطنية حلقـو اإلنسـان ويف  12حزيران/يونيـ  ،2015قـام
برنام األمم املتحدة اإلمنا ي ،واملفوضية ،وجلنـة التنسـيق الدوليـة باستضـا،ة اجملموعـة السـنوية
الثالثة من احللقات الدراسية بشأن املؤسسات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف مقـر األمـم املتحـدة
يف نيويــورك وركــزت احللقــة الدراســية علــ املمارســات اجليــدة والتحــديات الــي تواجــ
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان يف إطار النظام الدويل حلقو اإلنسان ،مبـا يف ذلـ آليـات
اجلمعية العامة ،ودورها بوصف ا مؤسسات للمسا لة
 - 2اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية
 - 71يف تشرين الثان/نو،مر  ،2014وأيار/مـايو  ،2015و،ـرت املفوضـية خـدمات دعـم
األمانة الجتماعـات اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باالعتمـاد وحـ أيار/مـايو  ،2015كانـت هنـاك
 72مؤسســة وطنيــة حلقــو اإلنســان تتمتـ مبركــز ’’الفئــة ألــف‘‘ مــن جلنــة التنســيق الدوليــة،
باملقارنة م  69مؤسسة يف أيار/مايو 2013
 - 3األعمال االنتقامية ضد ممثلي املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 - 72دعمت املفوضية عددا من املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان الـي تواجـ هتديـدات
وأعماال انتقامية أثنا تنفي ها لواليت ا ،مبا يف ذل املؤسسـات يف كـ مـن أسـتراليا وأوكرانيـا
وصــربيا وليبيــا وق غيزســتان وملــديف ويف ك ـ حالــة مــن تل ـ احلــاالت ،دعــت املفوضــة
السـامية الـدول إىل احتـرام اسـتق ل أ مؤسســة يف تأديـة م ام ـا ،وإىل التحقيـق يف األعمــال
االنتقامية
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ثالثا  -الــدعم ال ـ يقدم ـ برنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي ووكــاالت األمــم
املتحـــدة األخـــرى وصـــناديق ا وبراجم ـــا للمؤسســـات الوطنيـــة حلقـــو
اإلنسان
ألف  -األمريكتان
 - 73يف ب ـ و ،دعــم الرنــام اإلمنــا ي دورة تدريبيــة ألعضــا مكتــب أم ـ املظــا بشــأن
اإلعاقــة واإلدارة ونوعيــة مــوارد امليــاه وأثرهــا علــ حقــو األ،ــراد وباإلضــا،ة إىل ذلــ ،
وبالتنسيق مـ احلكومـة ومكتـب أمـ املظـا  ،قـدم برنـام األمـم املتحـدة اإلمنـا ي الـدعم يف
صياغة العديد من الوثا ق بشأن الصناعات االست؛راجية وما يتص هبا من نزاعات

با  -آسيا واحملي اهلاد
 - 74يف أ،غانستان ،قـدم برنـام األمـم املتحـدة اإلمنـا ي الـدعم لوضـ اخلطـة االسـتراتيجية
وخطة العم للجنة املستقلة حلقـو اإلنسـان للفتـرة  ،2018-2014ونظـم التـدريب الـ م
هل ه املؤسسة استنادا إىل هن قا م عل حقو اإلنسان وعل حقو اإلنسان للمرأة
 - 75ويف تشـــرين الثـــان/نو،مر  ،2014وبـــدعم مـــن الرنـــام اإلمنـــا ي ،نظمـــت اللجنـــة
الوطنية حلقو اإلنسان يف بنغ ديش مؤمترا يف داكا لتشجي التوصـ إىل آليـة إقليميـة حلقـو
اإلنســان يف جنــوب آســيا ويف تشــرين األول/أكتــوبر  ،2014وكــانون الثان/ينــاير ،2015
ومن خ ل أنشطة الدعوة والدعم الي قـام هبـا برنـام األمـم املتحـدة اإلمنـا ي ،قـدمت اللجنـة
تقارير بديلة إىل جلنة حقو الطف وجلنة مناهضـة التعـ يب ويف نيسـان/أبري  ،2015دعـم
الرنام اإلمنا ي اللجنة يف تنظيم حلقة عم م ممثلـي احلكومـة واجملتمـ املـدن ،أسـفرت عـن
مقترحات لتعزيز احلماية القانونية املقدمـة للفئـات احملرومـة والضـعيفة ويف أيار/مـايو ،2015
نظمــت اللجنــة ،بــدعم مــن الرنــام اإلمنــا ي ،حلقــة عمــ وطنيــة بشــأن مكا،حــة االجتــار
باألش؛ا م الو ارات احلكومية املعنية مبن االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة إىل الضحايا
 - 76ويف شــبارب،/راير  ،2015نظــم برنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي ومنتــدى املؤسســات
الوطنية حلقو اإلنسان يف آسيا واحملي اهلاد حلقة عم يف بانكوك مـ املؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسان من منطقة آسيا واحملي اهلاد حول التوج اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 - 77ويف إندونيســيا ،دعــم الرنــام اإلمنــا ي املؤسســة الوطنيــة حلقــو اإلنســان ،واللجنــة
الوطنيـة حلقـو اإلنسـان ،يف إدمــا املنظـورات اجلنسـانية يف إجــرا حتريـات عامـة يف املســا
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املتعلقة باألراضي والشعوب األصلية ،وتيس املشاورات م املنظمات النسـا ية غـ احلكوميـة
وغ ها من أصحاب املصلحة
 - 78ويف ملديف ،قدم الرنام اإلمنا ي الدعم إلعداد دلي للجنة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان
بشأن استراتيجيات الدعوة وتوعية اجملتمعات احمللية
 - 79ويف الفلــب  ،ســاعد الرنــام اإلمنــا ي اللجنــة املعنيــة حبقــو اإلنســان يف إنشــا آليــة
الرصد الث ثي ل ستعرا ،الدور الشام لرصد التوصـيات املنبثقـة عـن االسـتعرا ،ودعـم
الرنــام أيضــا وض ـ إطــار تنظيمــي لألعمــال التجاريــة يف القطــاع اخلــا  ،وإدمــا املبــاد
التوجي ية بشأن األعمال التجارية وحقو اإلنسان

جيم  -أوروبا وآسيا الوسط
 - 80يف عام  ،2014تعاون الرنام اإلمنا ي م مكتب أمينة املظـا يف كرواتيـا علـ بنـا
قدرات املؤسسة عل تقدمي التقارير يف إطار االستعرا ،الدور الشام
 - 81ويف تشــرين الثــان/نو،مر  ،2014قــام احملــامي العــام يف جورجيــا ،بالتعــاون مـ هيئــة
األمـم املتحــدة للمـرأة ،بإعــداد اسـتراتيجية وخطــة عمـ لتحقيــق املسـاواة بـ اجلنسـ كمــا
تلقت إدارة حتقيق املساواة ب اجلنس يف مكتـب احملـامي العـام دعمـا يف جمـال بنـا القـدرات
لغر ،تناول املسـا املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة والعنـف العـا لي وبالتعـاون مـ هيئـة األمـم
املتحدة للمرأة ،أصدر مكتب احملامي العام املبـاد التوجي يـة للممارسـ ألغـرا ،االسـتجابة
حلــاالت العنــف العــا لي ،وأعــد تقريــرا خاصــا بشــأن العنــف ضــد املــرأة والعنــف العــا لي ويف
الفترة من تشرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسـمر  ،2014قـام مكتـب احملـامي العـام،
مبسـاعدة ماليــة مـن برنــام األمـم املتحــدة اإلمنــا ي ،برصـد حالــة حقـو اإلنســان لألشــ؛ا
ذو اإلعاقة ،وأجرى ما يتص ب ل من أنشطة يف جمال التوعيـة مل؛تلـف أصـحاب املصـلحة
يف مجي أحنا البلد
 - 82ويف تشـــرين الثـــان/نو،مر وكـــانون األول/ديســـمر  ،2014قـــام املركـــز اإلقليمـــي
لرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا ي ألوروبــا وآســيا الوســط مبســاعدة مع ــد أمنــا املظــا يف
ق غيزســتان يف إنشــا نظــام إلكتــرون إلدارة الشــكاوى ويف نيســان/أبري  ،2015أجــرى
املركــز تــدريبا ملكتــب أمــ املظــا علــ رصــد انت ـ اكات حقــو الطف ـ  ،باالشــتراك مــ
اليونيسيف
 - 83ويف أوكرانيا ،ساعد الرنام اإلمنا ي أم املظا يف رصد حقو السكان من الرومـا
ودعــــم مشــــاركة املؤسســــة يف دورات خمتلــــف اهليئــــات املنشــــأة مبوجــــب معاهــــدات ويف
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شبارب،/راير  ،2015نظم برنام األمم املتحدة اإلمنـا ي تـدريبا ملكتـب أمـ املظـا يف ضـو
الوضــ اجلديــد لآلليــة الوقا يــة الوطنيــة كمــا قــدم الرنــام اإلمنــا ي الــدعم ألمــ املظــا
للمشاركة يف أعمال منظمات اجملتم املدن من خ ل إجـرا عمليـات رصـد حلقـو اإلنسـان
يف  14منطقــة ،مشلــت جمــاالت مــن قبيـ منـ التعـ يب ،واحلصــول عل ـ املعلومــات ،ومحايــة
احلقو االقتصادية واالجتماعية وعدم التمييز

دال  -الشر األوس ومشال أ،ريقيا
 - 84يف أيلول/سبتمر  ،2014قامت املفوضية العليـا املسـتقلة حلقـو اإلنسـان يف العـرا ،
بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاري  ،واالحتــاد األورويب ،بإنشــا ،رقــة عم ـ
تشـــريعية لوضــ اإلجـــرا ات الداخليـــة والسياســـات املتعلقـــة باملفوضـــية ،اســـتنادا إىل أ،ضـ ـ
املمارســات الدوليــة ويف كــانون األول/ديســمر  ،2014وبــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة
خلدمات املشاري  ،شارك أعضا املفوضـية يف حلقـة دراسـية نظم ـا املع ـد الـدويل للدراسـات
العليــا يف العلــوم اجلنا يــة (س ـ اكو ا ،إيطاليــا) ،لوض ـ اإلجــرا ات الداخليــة املتعلقــة بتقصــي
احلقــا ق وإجــرا التحقيقــات يف انتـ اكات حقــو اإلنســان ويف آذار/مــار  ،2015شــارك
أعضــا املفوضــية أيضــا يف حلقــة عم ـ عــن مراقبــة الســجون نظم ــا مكتــب األمــم املتحــدة
خلدمات املشاري  ،والرابطة الدولية إلص ح قوان العقوبات يف عمان
 - 85ويف نيســان/أبري  ،2015وضــعت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــرا
وبرنام األمم املتحدة اإلمنا ي مشـروعا مدتـ سـنتان لبنـا القـدرات والـدعم الـتقين للمجلـ
املستق حلقو اإلنسان يف إقليم كردستان ،م التركيز علـ حتسـ الواليـة واهلياكـ وامل ـام
والقدرات

رابعا  -التعاون ب املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان وآليـات األمـم املتحـدة
حلقو اإلنسان
ألف  -جمل

حقو اإلنسان

 - 86واصلت املفوضية ،بالتنسيق م جلنة التنسيق الدولية ،دعم إشراك املؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسان يف آليات جمل حقو اإلنسان
 - 87ومتشيا م النظام الداخلي للمجل الـ يتـيح مشـاركة املؤسسـات الوطنيـة حلقـو
اإلنسان املمتثلة ملباد باري  ،أدلت مؤسسـات عديـدة ببيانـات يف دورات اجمللـ  ،وقـدمت
وثــا ق مكتوبــة ،وشــاركت يف املناقشــات العامــة يف إطــار بنــود حمــددة مــن جــدول األعمــال،
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ونظمت أحـداثا موا يـة وخـ ل الـدورت الثامنـة والعشـرين والتاسـعة والعشـرين للمجلـ ،
جــرى اإلدال مبــا جمموعـ  45مــن البيانــات املكتوبــة و  46مــن البيانــات الشــفوية (منـ ا 21
()1
مسجلة بالفيديو) قدمت ا املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان

با  -اإلجرا ات اخلاصة
 - 88واصلت املؤسسات الوطنية حلقـو اإلنسـان تقـدمي املعلومـات للمكلفـ بواليـات يف
إطار اإلجرا ات اخلاصة خـ ل يـاراهتم القطريـة ،ويف بعـ احلـاالت ،قـدمت مـدخ ت إىل
تقارير اإلجرا ات اخلاصة

جيم  -االستعرا ،الدور الشام
 - 89خ ل الفترة املشمولة بالتقرير ،خض  42بلـدا ل سـتعرا ،الـدور الشـام الثـان،
وواصــلت املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان املشــاركة بنشــارب يف العمليــة وخ ـ ل تل ـ
الفترة ،قدمت  12مؤسسة من املؤسسات ذات املركز ألف و  5من املؤسسات غـ املعتمـدة
مسامهات خطية مقدمة من أصحاب املصلحة بشأن حالة حقو اإلنسان يف بلداهنا
 - 90وشـــاركت  4مؤسســـات يف اعتمـــاد اجمللــ لنتـــا عمليـــات االســـتعرا( ،ألبانيـــا،
والبوســنة واهلرس ـ  ،ومصــر ،ونيو يلنــدا) ،مبــا يف ذل ـ عــن طريــق تقــدمي بيانــات بالفيــديو
وشــاركت ثـ ث مؤسســات يف املناقشــة العامــة بشــأن االســتعرا ،الــدور الشــام مبوجــب
البند  6من جدول أعمال اجملل من خ ل تقاسـم التقـارير املرحليـة ملنتصـف املـدة عـن حالـة
تنفي التوصيات ،وااللتزامات والتع دات الطوعية املقدمة من الـدول ،مبـا يف ذلـ عـن طريـق
اإلدال ببيانــات بالفيــديو وعممــت مخـ مؤسســات معلومــات خطيــة خـ ل دوريت اجملل ـ
(انظر املر،ق الثان)
 - 91واســت؛دمت املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان االســتعرا ،الــدور الشــام مــن
أج ـ الن ـ و ،براجم ــا عل ـ الصــعيد الــوطين ووردت مســامهات خطيــة مــن املؤسســات يف
إثيوبيــا وأوروغــوا وجــزر القمــر والعــرا والنــروي  ،الــي تعتمــدها جلنــة التنســيق الدوليــة
آن ـ اك وقبلــت الــدول اخلم ـ بالتوصــيات الــي دعت ـ ا إىل ب ـ ل اجل ــود مبــا يكف ـ امتثــال
مؤسساهتا ملباد باري  ،وتعزيز استق هلا

__________
( )1انظر www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
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 - 92وخ ل معظم استعراضـات الـدورة الثانيـة ل سـتعرا ،الـدور الشـام  ،كـان هنـاك
تأكيــد واس ـ النطــا عل ـ الــدور اهلــام ال ـ تقــوم ب ـ املؤسســات الوطنيــة املســتقلة حلقــو
اإلنسان يف تعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا عل الصعيد الوطين

دال  -هيئات املعاهدات
 - 93واصــلت املفوضــية دعــم مشــاركة املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف دورات
هيئات املعاهدات ،وشجعت ا عل تقدمي بيانـات مكتوبـة أو شـفوية وعلـ حضـور الـدورات
وقامــت املفوضــية أيضــا بنشــر التوصــيات ذات الصــلة وامل حظــات اخلتاميــة عل ـ املؤسســات
املعنية وو،رت املعلومات املكتوبة والشـفوية هليئـات املعاهـدات عـن وضـ املؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسان يف البلدان قيد النظر
 - 94وخ ل الفترة املشمولة بالتقرير، ،إن من أصـ  132مـن الـدول األطـرا الـي متـت
دراســت ا يف إطــار هيئــات ملعاهــدات حقــو اإلنســان ،قــام  97بلــدا بإنشــا مؤسســة وطنيــة
حلقو اإلنسان ومن ب هـ ه املؤسسـات ،قـدمت  35مؤسسـة تقـارير خطيـة ،وأدلـت 34
بإحاطات شفوية ،وحضـرت  28دورات اهليئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات (املر،ـق األول)
كمــا شــاركت املؤسســات الوطنيــة يف االجتماع ـات املعق ـودة بواســطة الفيــديو ،وال ســيما يف
أعمال اللجنة املعنية حبقو اإلنسان
 - 95وو،ــرت اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات أدوات حمــددة ،يمــا يتعلــق باملؤسســات
الوطنيــة ،مبــا يف ذل ـ التعليقــات العامــة ،وامل ـ كرات اإلع ميــة ،والبيانــات واعتمــدت جلنــة
احلقــو االقتصــادية واالجتماعيــة والثقا،يــة ،واللجنــة املعنيــة بالقضــا علـ التمييــز ضــد املــرأة،
وجلنة حقو الطفـ  ،تعليقـات عامـة بشـأن املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان( )2وعـدلت
اللجنـة املعنيـة بالقضـا علـ التمييـز العنصـر نظام ـا الـداخلي حـ يتسـىن للمؤسسـات الـي
تتمت باملركز ألف اإلدال ببيانات أمام اللجنة يف جلسـة عامـة وأدرجـت هيئـات أخـرى مـن
اهليئات املنشأة مبعاهدات يف مباد ا التوجي ية ،رعا عـن مشـاركة املؤسسـات الوطنيـة حلقـو
اإلنسان يف دوراهتا
 - 96وخ ل الدورة األوىل للجنة املعنية حبقو األش؛ا ذو اإلعاقة ،نظِّم اجتمـاع مـ
املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان ،يف  25أيلول/ســبتمر  2014ويف ذل ـ االجتمــاع،
قــدمت املؤسســات الوطنيــة وقســم اآلليــات اإلقليميــة التــاب للمفوضــية ورقــة حبثيــة عــن دور

__________
( )2انظـــر التعليـــق العـــام رقـــم  ،)1993( 10والتوصـــية العامـــة رقـــم  ،)1993( 17والتعليـــق العـــام رقـــم 2
( ،)2002عل التوايل
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مؤسسات حقو اإلنسـان وآليـات الرصـد الوطنيـة ومتثلـت إحـدى نتـا هـ ا االجتمـاع يف
قرار اللجنة بإعداد مباد توجي ية بشأن مشاركة املؤسسات الوطنية يف أعماهلا
 - 97وخ ـ ل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير ،ومبــا يتفــق م ـ املــادة ( 11ب) مــن الروتوكــول
االختيار التفاقية مناهضة التع يب ،قـدممت اللجنـة الفرعيـة املعنيـة مبنـ التعـ يب وغـ ه مـن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امل ينة ،املشورة واملسـاعدة إىل املؤسسـات
الوطنية حلقو اإلنسان بشأن املسا املتعلقة باآللية الوقا ية الوطنية

ها  -آليات اجلمعية العامة وعملياهتا
 - 98و،قــا للفقــرة  16مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ،171/68يــدر ه ـ ا التقريــر مشــاركة
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان املمتثلة ملبـاد بـاري يف عمـ اجلمعيـة العامـة والعمليـات
ذات الصلة ،هبـد حبـ ،جـدوى متكـ املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان املمتثلـة ملبـاد
باري من املشاركة يف آليات األمم املتحدة وعملياهتا ذات الصلة بصـورة مسـتقلة ،كـ و،قـا
لواليت ـ وبنــا عل ـ املمارســات والترتيبــات املتفــق علي ــا يف قــرار اجلمعيــة العامــة ،251/60
وقـــرارات جملـ ـ حقـــو اإلنســـان  1/5و  2/5و  ،21/16وقـــرار جلنـــة حقـــو اإلنســـان
 ،74/2005م ضمان مسامهت ا بأقص قدر من الفعالية
 - 99وتقتضي مباد باري من املؤسسات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان التعـاون مـ املنظومـة
الدوليــة حلقــو اإلنســان وهـ ه املؤسســات يف وضـ ،ريــد ميكنـ ا مــن تزويــد األمــم املتحــدة
باملعلومات املستندة إىل أدلة بشأن حاالت حقو اإلنسان والعم علـ تنفيـ قواعـد ومعـاي
حقـو اإلنســان يف بلـداهنا وقــد أقـر هبـ ا الـدور ،وجــرى الترحيـب بـ  ،والتشـجي عليـ مــن
جانب اجلمعية العامة( )3وجمل حقو اإلنسان( )4وغ مها من هيئات األمم املتحدة
 - 100وتتمت املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان حبقو املشاركة الرمسية م جمل حقـو
اإلنسان واهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات ،وهلـا أمـد طويـ مـن املشـاركة ،ي ـا علـ النحـو
املب يف ه ا التقرير والتقارير السابقة (انظر املر،ق األول والثان)
 - 101ويف ح أن العديد من هيئات األمم املتحدة وآلياهتا املرتبطة بتعزيـز حقـو اإلنسـان
ومحايتـ ـ ا تقبـ ـ مبشـــاركة املؤسســـات الوطنيـــة حلقـــو اإلنســـان ،إال أن تفاعلـ ـ ا مـ ـ هـ ـ ه
املؤسسات يظ يف معظم عل أسا خمصص الغر ،وغ رمسي
__________
( )3انظر ،أحدث قرارات اجلمعية العامة 171/68

( )4انظر أحدث قرارات جمل
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 - 102وقد شاركت املؤسسات الوطنية حلقـو اإلنسـان يف طا فـة مـن العمليـات احلكوميـة
الدوليــة حتــت رعايــة اجلمعيــة العامــة من ـ مت األخ ـ هب ـ ه املمارســة يف املــؤمتر العــاملي حلقــو
اإلنسان ،يف عام  1993ومتت االسـتفادة مـن مشـاركة املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان
يف ك من املؤمتر العاملي ملكا،حة العنصـرية والتمييـز العنصـر وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـ
ب ـ ل مــن تعصــب ،املعقــود يف عــام  ،2001ومــؤمتر ديربــان االستعراضــي ،املعقــود يف عــام
 ،2009واالجتماع العام الر،ي املستوى للجمعية العامة ،املعرو باسم املـؤمتر العـاملي املعـين
بالشــعوب األصــلية ،املعقــود يف عــام  ،2014ويف الوثــا ق اخلتاميــة لتلــ املــؤمترات جــرى
()5
االعترا عل وج التحديد بدور ه ه املؤسسات ومبا قدمت من مسامهات
 - 103وأتاح النظام الداخلي ملؤمتر ديربان االستعراضي مشاركة املؤسسات الوطنيـة حلقـو
اإلنســان ،ســوا يف املــؤمتر أو يف عمليت ـ التحض ـ ية ،اســتنادا إىل الترتيبــات واملمارســات الــي
()6
وضعت ا جلنة حقو اإلنسان ،مبا يف ذل القرار 74/2005
 - 104ويف عام  ،2009شاركت جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة
حقـــو اإلنســـان ،وكـ ـ ل ،ـــرادى املؤسســـات ،شـــاركت بنشـــارب يف اجتماعـــات اللجنـــة
التحض ـ ية ملــؤمتر ديربــان االستعراضــي وأس ـ مت يف املــؤمتر مــن خ ـ ل تقــدمي بيانــات رمسيــة
شفوية ومكتوبة كما عقدوا مناسبة جانبيـة ،شـاركوا يف استضـا،ت ا مـ املفوضـية( )7وتـورد
الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر بالتفصــي املســامهات احملــددة املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف
()8
مكا،حة العنصرية
 - 105وقد استفادت أيضا العملية احلكومية الدولية التابعـة للجمعيـة العامـة واملعنيـة بتـدعيم
وتعزيــز ،عاليــة أدا نظــام اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــو اإلنســان مــن مشــاركة
()9
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 - 106وقامــت املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان ،عل ـ حنــو ،ــرد  ،ومــن خ ـ ل جلنــة
التنســيق الدوليــة ،باملشــاركة واملســامهة يف وض ـ بروتوكــوالت للمعاهــدات الدوليــة حلقــو
اإلنســان ،مبــا يف ذلـ الروتوكــوالت االختياريــة التفاقيــة مناهضــة التعـ يب ،والع ــد الــدويل
اخلا باحلقو االقتصـادية واالجتماعيـة والثقا،يـة ،والروتوكـول االختيـار الثالـ ،التفاقيـة
حقو الطف
__________
( )5انظـر  ،A/CONF.189/12الفصـ األول ،إعـ ن ديربـان ،الفقرتـان  112و  ،113و  ،A/CONF.211/8الفصـ
األول ،وقرار اجلمعية العامة  ،2/69عل التوايل

( )6النظام الداخلي املؤقت ملؤمتر ديربان االستعراضي ( ،)A/CONF.211/3املادة 65
( )7انظر تقرير األم العام املؤرخ  24آب/أغسط  )A/64/320( 2009الفقرات 80-78
( )8انظر الفقرات  ،19و  ،42و  ،107و 114و 115و 140
( )9انظر القرار 254/66
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 - 107واشــتركت املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان أيضــا يف العمليــات الــي قامــت هبــا
اجلمعيــة العامــة لوض ـ اتفاقيــة حقــو األشــ؛ا ذو اإلعاقــة ومــن خ ـ ل جلنــة التنســيق
الدولية ،حظيت ه ه املؤسسـات بفـر الـتكلم يف إطـار كـ بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال
وسامهت يف مجي مراح عملية الصياغة ودورها معتر ب ومرحـب بـ رمسيـا مـن اجلمعيـة
العامة ،واللجنة امل؛صصة املكلفة بصياغة االتفاقيـة( )10وتـنعك املشـاركة بوضـوح يف املـادة
 33من االتفاقية بشأن التنفي والرصد عل الصعيد الوطين
 - 108ورحبت ك من اجلمعيـة العامـة وجملـ حقـو اإلنسـان بصـفة منتظمـة بإسـ امات
املؤسسـات الوطنيــة حلقــو اإلنســان يف مــؤمتر الــدول األطــرا يف اتفاقيــة حقــو األشــ؛ا
ذو اإلعاقــة وشــجعت ا عل ـ مواصــلة التفاع ـ م ـ مجي ـ آليــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة
والدعوة إىل املشاركة بشك مستق يف ه ه اآلليات( )11ويف ح أن طرا ـق املشـاركة تظـ
خمصصة الغر، ،،إن ما تقدم أمانة املؤمتر من دعم عملي وخـدمات تـو ،املعلومـات ،مبـا يف
ذل ختصـيص قسـم يف موقع ـا الشـبكي يعـىن بـالطرا ق الكفيلـة مبشـاركة املؤسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسان ،كفلت مستوى هاما من مشاركة ه ه املؤسسات يف أعمال املؤمتر
 - 109ويف عــام ، ،2015ــإن جلنــة التنســيق الدوليــة ،كــدأهبا يف الســنوات الســابقة ،أدلــت
ببيان أمـام مـؤمتر الـدول األطـرا واستضـا،ت مناسـبة جانبيـة بشـأن دور املؤسسـات الوطنيـة
حلقــو اإلنســان يف تعزيــز تنفيـ االتفاقيــة ،شــاركت ،ي ــا نا بــة ر ــي اللجنــة املعنيــة حبقــو
األش؛ا ذو اإلعاقة
 - 110وتتمت املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسـان أيضـا حبقـو املشـاركة يف املنتـدى الـدا م
املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية ،وهــو مــا يعك ـ الترتيبــات املعمــول هبــا يف جمل ـ حقــو
اإلنسان
 - 111ويف بع األحيان ،وج ت الدعوة إىل املؤسسات املمتثلة ملبـاد بـاري للمشـاركة
يف املناسبات الر،يعة املستوى للجمعية العامة ،مبا يف ذل االحتفال بال كرى السـنوية العاشـرة
العتماد إع ن وبرنام عم ديربان ،وال أدلت خ ل جلنة التنسيق الدولية ببيان
__________
( )10استندت مشـاركة املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف أعمـال اللجنـة امل؛صصـة إىل قـرار اجلمعيـة العامـة
 ،168/56ال قرر ت ،ي اجلمعية العامة إنشا جلنـة خمصصـة يفـتح بـاب االشـتراك ،ي ـا أمـام كا،ـة الـدول
األعضا باألمم املتحدة واملراقب لدي ا ،وتضـطل بـالنظر يف مقترحـات إعـداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة
تست د تعزيز ومحاية حقو وكرامة األش؛ا ذو اإلعاقة انظـر أيضـا القـرار ،106/61الـ ترحـب
،ي اجلمعية العامة عل وج اخلصو باملسامهات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان

( )11انظر قرار اجلمعية العامة  ،171/68الفقرتان  14و  15وقرار جمل حقو اإلنسان  ،14/20الفقرة 15
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 - 112ويف الفريق العام املفتوح العضوية املعـين بالشـي؛وخة ،الـ أنشـأت اجلمعيـة العامـة
يف عام  ،2010ال تتمت املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان حبقـو املشـاركة الرمسيـة ،لكنـ ا
قدمت بيانات مكتوبة وشاركت يف أعمال أ،رقة اخلرا
 - 113وتنص جلنة وض املرأة عل مشاركة املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسـان كجـز مـن
و،ود الدول وال يعك ه ا الترتيـب بدقـة الوضـ املسـتق للمؤسسـات الوطنيـة ،وميكـن أن
مي باستق ل املؤسسات ويف بيان مشترك أمام الدورة الرابعة واخلمس للجنة وض املـرأة،
شجعت  11من مؤسسات حقو اإلنسـان الـدول األعضـا علـ تأييـد قـرار يتـيح املشـاركة
املســتقلة ملؤسســات حقــو اإلنســان يف أعمــال اللجنــة ،اســتنادا إىل املمارســة املعمــول هبــا يف
هيئات األمم املتحدة األخرى ،مبا يف ذل جمل حقو اإلنسان
 - 114ورحــب األمـ العــام مبشــاركة املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان مـ جلنــة وضـ
املــرأة( ،)12ودعــت اجلمعيــة العامــة وجملـ حقــو اإلنســان بشــك منــتظم إىل مشــاركة هـ ه
املؤسسات يف أعمال اللجنة وستستفيد اللجنة مـن املعلومـات املسـتقلة واملوثوقـة الـي تو،رهـا
مؤسسات حقو اإلنسان ،والـي يتنـاول معظم ـا قضـايا جنسـانية ومـ ذلـ ، ،ـإن اللجنـة،
ح اآلن ،تض الطرا ق املتعلقة مبشاركة املؤسسات الوطنية ومسامهت ا
 - 115ودعت اجلمعية العامـة وجملـ حقـو اإلنسـان املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان
بشك منتظم إىل املسامهة يف خطة التنمية ملا بعـد عـام  2015وشـجعت اجلمعيـة العامـة ،يف
قرارهـا  ،171/68املؤسسـات الوطنيـة حلقــو اإلنسـان املمتثلـة ملبــاد بـاري علـ مواصــلة
املشاركة واملسامهة يف املـداوالت اجلاريـة يف إطـار مجيـ آليـات األمـم املتحـدة وعملياهتـا ذات
الصلة ،ك و،قا لواليت  ،مبا يف ذل املناقشات املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام 2015
 - 116وباإلمكان توسـي نطـا اإلجـرا ات الـي حيتمـ أن تت؛ـ ها اجلمعيـة العامـة ليشـم
مشاركة املؤسسات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان يف اجلمعيـة العامـة وهيئاهتـا الفرعيـة ،ويف اجمللـ
االقتصــاد واالجتمــاعي وهيئات ـ الفرعيــة ،اســتنادا إىل الطرا ــق الــي وضــع ا جمل ـ حقــو
اإلنسان ومن شأن ه ا اإلجرا  ،إذا مـا قـررت الـدول األعضـا األخـ بـ  ،أن يتـيح صـراحة
للمؤسسات الي متتث امتثاال كـام ملبـاد بـاري احلـق يف تقـدمي مسـامهات مكتوبـة وتقـدمي
مــداخ ت شــفوية ويف اإلدال ببياناهتــا يف اجلمعيــة العامــة ،وجلاهنــا وهيئاهتــا الفرعيــة ،واجمللـ
االقتصــاد واالجتمــاعي وجلانـ الفنيــة ويف مجيـ حما،ـ األمــم املتحــدة األخــرى ذات الصــلة
__________
( )12انظــر تقريــر األمـ العــام املقــدم إىل جملـ حقــو اإلنســان عــن املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــو اإلنســان
ومحايت ا ) ،(A/HRC/27/39الفقرة 113
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وينبغي توسي نطا املشاركة ليشم املؤسسات الوطنيـة املمتثلـة متامـا ملبـاد بـاري  ،وجلنـة
التنسـيق الدوليـة للمؤسســات الوطنيـة لتعزيــز حقـو اإلنسـان ومحايتـ ا ،والرابطـات اإلقليميــة
ذات الصلة باملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان

خامسا  -االستنتاجات والتوصيات
ألف  -الدول األعضا
 - 117ينبغي للدول األعضـا أن تنشـ مؤسسـات وطنيـة حلقـو اإلنسـان ممتثلـة ملبـاد
بـــاري حيثمـــا ال توجـــد مثــ هــ ه املؤسســـات ،وأن تعـــز هياكــ املؤسســـات القا مـــة
واستق هلا ح يتسىن هلا تنفي واليت ا بصورة مستقلة و،عالة ،م مراعاة ما تقدم اللجنـة
الفرعية املعنية باالعتماد من توصيات وما تسدي املفوضية من مشورة
 - 118ينبغـــي أن تعمـ ـ الـــدول األعضـــا علـ ـ ضـــمان إســـناد واليـــة واســـعة النطـــا
للمؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان حلمايــة مجي ـ حقــو اإلنســان وتعزيزهــا ،مبــا ،ي ــا
احلقــو االقتصــادية واالجتماعيــة والثقا،يــة وعلــ تزويــد هــ ه املؤسســات بالســلطات
الكا،ية للتحقيق يف االدعا ات بشأن انت اكات حقو اإلنسان ،مبا يف ذلـ منح ـا أهليـة
يارة مراكز االحتجا
 - 119ينبغــي للــدول األعضــا أن تكفــ تزويــد املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان
باملوارد البشـرية واملاليـة الكا،يـة واالسـتق ل الـ ايت الـ م الـ يتـيح هلـا اقتـراح وإدارة
امليزانيات اخلاصة هبا
 - 120ينبغي أن يقوم اختيار وتعي أعضا وموففي املؤسسات الوطنية حلقـو اإلنسـان
عل هن يتسم بالصراحة واملشاركة والشمول
 - 121ينبغي أن يتمت أعضـا املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان وموففوهـا باحلصـانة
عند االضط ع مب ام م حبسن نيـة وتشـجه الـدول علـ اختـاذ التـداب ال مـة حلمايتـ م
مــن الت ديــدات واملضــايقة وينبغــي التحقيــق بصــورة ،وريــة وشــاملة يف أ قضــايا تتعلــق
بادعــا ات حبــدوث أعمــال انتقــام أو ختويــف ضــد أعضــا ومــوففي املؤسســات ،أو ضــد
األ،راد ال ين يتعاونون أو يسعون إىل التعاون مع م ،وتقدمي مرتكبي ا إىل العدالة
 - 122ينبغــي للنظــر يف مشــاركة املؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان الــي متتثـ امتثــاال
كــام ملبــاد بــاري  ،وهيئاهتــا التنســيقية ،يف اجلمعيــة العامــة وهيئاهتــا الفرعيــة وأ،رقت ـ ا
العاملــة ،وك ـ ل يف اجملل ـ االقتصــاد واالجتمــاعي وهيئات ـ الفرعيــة وأ،رقت ـ العاملــة،
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مبا يف ذل جلنة وض املرأة ،واملنتدى الدا م املعين بقضـايا الشـعوب األصـلية ،والعمليـات
ذات الصلة بأهدا التنمية املستدامة ملا بعد عـام  ،2015أن يسـتند إىل طرا ـق مشـاركة
املؤسســات الوطنيــة يف جمل ـ حقــو اإلنســان وميكــن تطبيــق طرا ــق مماثلــة يف مــؤمترات
الدول األطرا يف معاهدات حقو اإلنسان ،وال سيما مؤمتر الدول األطـرا يف اتفاقيـة
حقـــو األشـــ؛ا ذو اإلعاقـــة حيـــ ،ميكـــن أن يـــؤذن للمؤسســـات الوطنيـــة بتقـــدمي
مسامهات مكتوبة أو مداخ ت شفوية
 - 123ينبغــي دعــم قيــام ك ـ عمليــة أو آليــة مــن عمليــات وآليــات األمــم املتحــدة ذات
الصلة بوضـ طرا ق ـا اخلاصـة مـن أجـ املشـاركة الفعالـة وامل سـتقلة للمؤسسـات املمتثلـة
ملباد باري
 - 124ينبغـــي للـــدول األعضـــا مواصـــلة تقـــدمي ترعاهتـــا املاليـــة إىل املفوضـــية مبـــا ميكــن
املفوضية من مواصلة تقدمي دعم ا عايل اجلودة إلنشا وتدعيم املؤسسات الوطنيـة حلقـو
اإلنســان ولتــو ،خــدمات دعــم األمانــة للجنــة التنســيق الدوليــة واللجنــة الفرعيــة املعنيــة
باالعتماد التابعة هلا

با  -املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 - 125ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان أن تســع إىل التعــاون البنــا مــ
اهليئات احلكومية ذات الصلة من أج تعزيز إدما قضايا حقـو اإلنسـان يف التشـريعات
والسياسات والرام
 - 126ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان تنميــة التعــاون مـ منظمــات اجملتمـ
املــدن ،وتعزيــز قــدرات ه ـ ه املنظمــات لتمكين ـ ا مــن املشــاركة اجملديــة يف تعزيــز حقــو
اإلنسان ومحايت ا
 - 127ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان أن تواص ـ تطــوير ومناصــرة وض ـ
تداب وآليات حلماية املدا،ع عن حقو اإلنسان ،ونشر املعلومات ذات الصلة ب ل
 - 128ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســان مواصــلة التعــاون مـ النظــام الــدويل
حلقو اإلنسان واآلليات اإلقليمية حلقو اإلنسان والعم عل تنفي توصياهتا
 - 129ينبغي للمؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان مواصلة الـدعوة إىل املشـاركة املسـتقلة
يف آليــات األمــم املتحــدة وعملياهتــا ذات الصــلة ،مبــا يف ذل ـ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام
2015
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جيم  -وكاالت األمم املتحدة وصناديق ا وبراجم ا
 - 130ينبغي لوكاالت األمم املتحدة وصناديق ا وبراجم ا أن تقدم الـدعم إىل املؤسسـات
الوطنية حلقو اإلنسان يف إطار برام وأولويـات كـ منـ ا مـن أجـ تعزيـز تنفيـ املعـاي
الدولية حلقو اإلنسان
 - 131ينبغــي لوكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديق ا وبراجم ــا أن تعتمــد الطرا ــق امل مــة
للتفاع م املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان ،مبا يف ذل تيس الوصـول إىل املعلومـات
والوثا ق

دال  -مـــؤمترات الـــدول األطـــرا يف معاهـــدات حقـــو اإلنســـان واهليئـــات املنشـــأة
مبوجب معاهدات
 - 132ينبغــي ملــؤمترات الــدول األطــرا يف معاهــدات حقــو اإلنســان وهيئــات رصــد
املعاهــدات أن تــوا م أســاليب عمل ـ ا بغيــة ضــمان أقص ـ درجــات املشــاركة مــن جانــب
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان يف مجي مراح العم
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املر،ق األول
مشاركة املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسـان يف عمـ هيئـات املعاهـدات
( آب/أغسط  - 2014أيلول/سبتمر )2015
اللجنة

عددددد الددددد عد الدد األطدفا الدي
األطددفا الددي لدددددد ها مؤسسدددددة طنيدددددة املعلومدددات
اإلحاطات احلضور
املقدَّمة
مت استعفاضها حلقوق اإلنسان
16
11

جلنة مناهضة التع يب
جلنة القضا عل التمييز العنصر
جلنة احلقو االقتصادية واالجتماعيـة
8
والثقا،ية
اللجنة املعنية حبقو اإلنسان
اللجنــة املعنيــة بالقضــا عل ـ التمييــز
ضد املرأة
اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــو مجيــ
العمال امل اجرين وأ،راد أسرهم
جلنة حقو الطف
اللجنــــة املعنيــــة حبــــاالت االختفــــا
القسر
اللجنـــة املعنيــــة حبقــــو األشــــ؛ا
ذو اإلعاقة
اجملموع
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املر،ق الثان
مشــــاركة املؤسســــات الوطنيــــة حلقــــو اإلنســــان يف الــــدورة الثانيــــة
ل ستعرا ،الدور الشام ( )2016 –2012
الدورة العشرون للفريق العام املعين باالستعرا ،الدور الشام ( )2014
بيان شفوي تدا ثيقة مكتوبة يف الد رة العا ة الثامنة العشدف جمللد حقدوق
اإلنسان (آذار/مارس )2014أثناء اعتمدا نتداج االسدتعفاض الدد ري الشدام البلدد
الد لة (حسب تفتيب مسدددا ة خطيدددة يف املدددوجز املعين (املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ذات املفكز ألف فقط) يف املناقشة العامة
يف إطار البند 6
(بالصيغة املستخدمة)(أ).
االستعفاض)
بوليفيــــــــا (دولــــــــة -
املتعددة القوميات)
العرا
مصر
البوسنة واهلرس
السلفادور

نعم (املركز ألف)
نعم
نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)

اجملل القومي حلقو اإلنسان يف مصر ( - A/HRC/28/NI/6وثيقة مكتوبة ،ق )
اللجنة األسترالية حلقو اإلنسان -مناقشة عامة عـن طريـق رسـالة بالفيـديو يف إطـار
البند  6من جدول أعمال االستعرا ،الدور الشام ()A/HRC/28/NI/1

الدورة التاسعة عشرة للفريق العام املعين باالستعرا ،الدور الشام ( )2014
بيان شفوي تدا ثيقة مكتوبة يف الد رة العا ة السابعة العشف جمللد حقدوق اإلنسدان
الد لة (حسب تفتيب مسا ة خطية يف املوجز (أ لو /سبتمرب  )2014أثناء اعتما نتاج االستعفاض الدد ري الشدام للبلدد املعدين (املؤسسدة
(بالصيغة املستخدمة)(أ) .الوطنية حلقوق اإلنسان ذات املفكز ألف فقط) يف املناقشة العامة يف إطار البند 6
االستعفاض)
النروي (2
قطر
نيكاراغوا

نعم
نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)

اللجنة الوطنية حلقو اإلنسان يف قطر
-

إثيوبيا
كوستاريكا
ألبانيا

نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)

حمامي الشعب األلبان (أم املظا  -رسالة عـن طريـق الفيـديو يف إطـار البنـد  6مـن
جدول األعمال ()A/HRC/27/NI/6
جلنة حقو اإلنسان أليرلندا الشمالية  -املناقشة العامـة ل سـتعرا ،الـدور الشـام
يف إطار البند  6من جدول األعمال عن طريـق رسـالة بالفيـديو (-A/HRC/27/NI/7
التقرير املرحلي ملنتصف املدة)
جلنة املساواة وحقو اإلنسان يف بريطانيا العظم -املناقشة العامة ل ستعرا ،الدور
الشام يف إطار البند  6من جدول األعمال عن طريق رسالة بالفيديو (A/HRC/27/9
 -التقرير املرحلي ملنتصف املدة  -وثيقة مكتوبة ،ق )

28/29

15-12549

A/70/347

الدورة الثامنة عشرة للفريق العام املعين باالستعرا ،الدور الشام ( )2014
بيددان شددفوي تدددا ثيقددة مكتوبددة يف الددد رة العا ددة السا سددة العشددف جملل د حقددوق
الد لة (حسب تفتيب مسا ة خطية يف املوجز اإلنسان (حز فان /ونيه  )2014أثنداء اعتمدا نتداج االسدتعفاض الدد ري الشدام للبلدد املعدين
(بالصيغة املستخدمة)(أ)( .املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان م املفكز ألف فقط) يف املناقشة العامة يف إطار البند 6
االستعفاض)
أ،غانستان
جزر القمر
أوروغوا
شيلي
نيو يلندا
مج ورية مقدونيا
اليوغوس ،ية السابقة

اللجنة املستقلة حلقو اإلنسان (رسالة بالفيديو)
-

نعم (املركز ألف)
نعم
نعم
نعم (املركز ألف)
نعم (املركز ألف)

اللجنة املستقلة حلقو اإلنسان يف نيو يلندا (رسالة بالفيديو)

نعم (املركز ألف)

-

(أ) تدر ”نعم“ ،ق حيثما تقدم املؤسسات مسامهات خطية
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