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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"املعنون 

 *تقرير األمني العام عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 موجز

  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                      يناير إىل كانون األول    /                                                   الـتقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاين             هـذا          يتضـمن  
                 إنشاء وتعزيز         أجل      من       اإلنسان                                                                             معلومـات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق             

          يف هذا                  حلقوق اإلنسان                      واملؤسسات الوطنية         احلكومات                                                       املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والتدابري اليت اختذهتا        
                  كما يتضمن التقرير   .                           لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       الدولية                        املؤسسات الوطنية واآلليات     هذه               والتعاون بني  ،     الصدد

     وميكن   .                           يتصل مبسائل مواضيعية حمددة                حلقوق اإلنسان فيما               ملؤسسات الوطنية       به ا    قامت     الذي       العمل            معلومات عن 
        حلقوق            الوطنية        املؤسسات       اخلاص ب      وقع    امل     على                                           باألحداث املشار إليها يف هذا التقرير         ة    تعلق     امل        الوثائق            االطالع على   

                      ادرات واملساعدة املقدمة                            معلومات إضافية تتعلق باملب   على            وميكن العثور   .            على اإلنترنت   )www.nhri.net   (      اإلنسان
     إطار               ن بواليات يف     و    ملكلف             اليت أعدها ا                                    املواضيعية والتقارير القطرية             التقارير                         املؤسسـات الوطنـية يف             هـذه       إىل  

    يف      التقين                 ً                                                    حقوق اإلنسان، فضالً عن تقرير األمني العام عن اخلدمات االستشارية والتعاون    جمللس               اإلجراءات اخلاصة 
  . )(E/CN.4/2006/102                   تقرير األمني العام   ويف   )(E/CN.4/2006/104                  ميدان حقوق اإلنسان 

                                                      

                                                         ُ   َّ                                      لقواعد اليت وضعتها اجلمعية العامة بشأن احلد من عدد الصفحات، ُيعمَّم املرفق كما ورد باللغات                    ً      تقـيداً با   *
  .               والفرنسية فقط                   اإلسبانية واإلنكليزية
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   ٢٠   ٩٠-  ٨٩ ...............................................................            االستنتاجات-     ً سادساً
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  مقدمة-   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢   َّ                 ً                                 يقـدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١
                   ً  ضطالع بأنشطتها، وفقاً          مواصلة اال "                                                                       الـذي طلـب فيه اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           

      ويعرض    ".                                                                                               جلمـيع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة         
ِ                                                       هذا التقرير احملدَّث ما أُحِرز من تقدم منذ تقدمي التقرير األخري إىل جلنة حقوق اإلنسان   ُ      َّ               (E/CN.4/2006/101).  

                                    قوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة                            املؤسسـات الوطنية حل    -     ً  ثانياً 
                      السامية حلقوق اإلنسان

                                                                                                    تـويل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أولوية إلنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق                - ٢
   دئ    مبا (                                                                                            اإلنسان مع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

                   كما تعمل املفوضية      ).         ، املرفق     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة       ) (     باريس
                                                                                                         عـلى تنسيق عمل تلك املؤسسات على نطاق منظومة األمم املتحدة، وتدعم زيادة مشاركة تلك املؤسسات يف                 

     ِّ                                   ا تشجِّع املفوضية على تبادل أفضل املمارسات   كم  .                                                    حمافل األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وغريها من احملافل الدولية
                                                     ِّ                                                          فـيما بـني تلـك املؤسسـات، وتدعم تعزيز شبكاهتا اإلقليمية وتيسِّر استفادهتا مما يتصل بذلك من معلومات                   

   .                                                                واجتماعات موائد مستديرة، وحلقات دراسية، وحلقات عمل وأنشطة تدريب

       ، سعت      ٢٠٠٦       ديسمرب   /                  إىل كانون األول   -       يناير   / ين                                                     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أي من كانون الثا        - ٣
      ، إىل   ٢                                                                                                          املفوضـية، من خالل طائفة واسعة من األنشطة، لتعزيز التزامها بدعم األمني العام ضمن مبادرة اإلجراء                 

                                                                                                            إقامـة مؤسسات وطنية قوية حلقوق اإلنسان على الصعيد القطري عن طريق وحدة املؤسسات الوطنية، التابعة                
ُ  ِّ                                                       وُعزِّز طاقم موظفي الوحدة، إىل حد ما، بانضمام موظفني           .                                    ات والعمليات امليدانية يف املفوضية                     لفرع بناء القدر    

                                                                                   ملعاجلة االرتفاع السريع يف عدد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت توسع نطاق                 ٢٠٠٦                   جـدد خـالل عام      
ُ                               أنشطتها على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية ُّ               .  

                                َّ                          ُ         ً                املؤسسات بوصفها مؤسسات ميكن أن تقدَّم هلا املساعدة فحسب، بل إهنا ُتعترب أيضاً                ُ   َ               وال ُينظَر إىل هذه      - ٤
        املؤسسات                                 ويتزايد اعتراف اجملتمع الدويل بتلك   .                 ِّ                                     شريكة ميكن أن تقدِّم دراية وخربة هامتني يف جمال حقوق اإلنسان

  .       الوطين               ولية على الصعيد                                                                     بوصفها آليات أساسية لضمان احترام التطبيق الفعال ملعايري حقوق اإلنسان الد

  اخلدمات االستشارية-ألف 

ُ                                            تعهدت املفوضية بتعزيز دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على الصُُّعد العاملية واإلقليمية والقطرية              - ٥ ُّ                                                            
    َّ   وتقدَّم   .                                                                                                     من خالل نشاط وحدة املؤسسات الوطنية اليت تعمل بالتشاور مع الوحدات اجلغرافية واملكاتب امليدانية             

         َّ                                                                                                   شورة املكيَّفة حسب االحتياجات إىل عدد متزايد من البلدان، بطلب منها، يف وضع إطار دستوري أو تشريعي                   امل
         كما جيري    .                                                                                              مالئـم فـيما يتعلق باملؤسسات اجلديدة وبطبيعة تلك املؤسسات ووظائفها وسلطاهتا ومسؤولياهتا            

َ                                             االضطالع بتحليالت مقاَرنة، وتقييمات لالحتياجات للتعاون التقين،         .                                              والقيام ببعثات لصياغة املشاريع وتقييمها                       
                                                                                                             ويتوىل أنشطة التدريب زمالء من املفوضية، وممثلون إقليميون، وأفرقة األمم املتحدة القطرية، ووكاالت وبرامج              
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                                                                                                           األمم املتحدة املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات الشريكة للمفوضية، القادرة بدورها على              
  .                                                   ايا حمددة تواجهها تلك املؤسسات يف خمتلف البلدان واملناطق        معاجلة قض

                                                                                                           وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت املفوضية املشورة واملعلومات بشأن أنشطة وقضايا منها ما يتعلق               - ٦
     يف                                    ِّ                                                                     باألحكـام الدستورية، والتشريعات املمكِّنة، والبعثات االستشارية والقواعد واألنظمة ذات الصلة مبؤسسات           

                                         ليشيت، وجزر القمر، وزمبابوي، وسري النكا، -                                                       أنغوال، وأوروغواي، وإيطاليا، وباكستان، وبوروندي، وتيمور 
                                                                                                والسودان، وسرياليون، وشيلي، وصربيا، وطاجيكستان، والعراق، وفرنسا، وكمبوديا، وكوت ديفوار، وليسوتو، 

     ً  وكثرياً   .                  ، ونيبال، ونيجرييا )                    فيما يتعلق باسكتلندا   (   لية                                              اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما            وملديف، و 
ّ                                                                               ما قّدمت املفوضية ذلك الدعم بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبعثات األمم املتحدة     .  

  دعم املبادرات الدولية -باء 

  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية -١
 عية املعنية باالعتمـادحقوق اإلنسان وجلنتها الفر

                                                                                         قدمت وحدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بوصفها أمانة جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية  - ٧
                                                                                                                 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد، الدعم املوضوعي للدورة السابعة عشرة للجنة يف               

         تشرين    ٢٧-  ٢٦ (                                                 للدورة الثامنة عشرة يف سانتا كروز، بوليفيا         و  )     ٢٠٠٦         أبـريل    /          نيسـان    ١٣-  ١٢ (        جنـيف   
ّ                     ويّسرت عقد هاتني الدورتني  )     ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول   .  

                                       ونظر االجتماع يف العملية اليت تتبعها        .      ً   بلداً   ٤٨                                                    وحضر الدورة السابعة عشرة ممثلون عن مؤسسات من          - ٨
                                             لوطنية حلقوق اإلنسان الراغبة يف املشاركة يف                                                                      اللجنة العتماد املؤسسات يف ضوء املبادئ التوجيهية للمؤسسات ا        

                                                                                                       أعمال جملس حقوق اإلنسان واعتمدت آلية استعراض دوري لالعتماد من خالل عملية إعادة اعتماد كل مخس                
  ُ               ُ                                                                              وأُنشئت أفرقة عمل ُتعىن بدور تلك املؤسسات يف جملس حقوق اإلنسان، وعملية هيئات املعاهدات،                .        سـنوات 

ِ                                            وإضافة إىل ذلك، ُعِقدت مناقشة مواضيعية تناولت إجراءات          .                           عها جلنة التنسيق الدولية                              وعملـية االعتماد اليت تتب      ُ                
                                                                                                     التعـيني داخل تلك املؤسسات، دعت إىل اتباع عمليات تعيني لرؤساء تلك املؤسسات وأعضائها تكون مفتوحة           

                     سسات، ولعمل اللجنة        ُ ِّ                                                                كما قُدِّم الدعم إىل اجتماعات موازية ألفرقة أخرى تابعة لتلك املؤ            .                   وشـفافة وتشاركية  
ِ       ُنِظر يف  (                        الفرعية املعنية باالعتماد      ).      ً                               طلباً مشفوعة خبالصات موضوعية لكل طلب  ١٤ُ 

              وقدمت األفرقة    .      ً   بلداً   ٥٥                                                                         وحضر الدورة الثامنة عشرة ممثلون عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان من             - ٩
                          نسان، ودورها يف نظام هيئات                                                                     العاملـة ورقـات عن الدور الذي تضطلع به تلك املؤسسات يف جملس حقوق اإل    

                       ودارت مناقشات تناولت     .                                                                                         املعـاهدات التابع لألمم املتحدة، ويف عملية االعتماد اليت جتريها جلنة التنسيق الدولية            
                              ِّ                                                                           تلك املؤسسات وآليات اإلنذار املبكِّر والدورة الثامنة للجنة املخصصة املعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة 

ـ      ُ ِّ            ً                                                 وقُدِّم الدعم أيضاً الجتماعات موازية عقدهتا اجملموعات اإلقليمية          .                          ز حقوق املعوقني وكرامتهم                   حلمايـة وتعزي
                               اليت نظرت يف تسعة طلبات مقدمة من  (                                                                  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ولعمل اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد 
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                             ً          يدة وطلب واحد إلعادة النظر عمالً بالفقرة                                                           تلك املؤسسات إلعادة االعتماد، ومثانية طلبات تتعلق باعتمادات جد
   ).                                       من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية  )  ز ( ٣

                                                                مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان اعتربهتا ممتثلة ملبادئ باريس، مع            ٦٠                                   وقامـت اللجنة حىت اآلن باعتماد        -  ١٠
  ؛   ٥٠  :     ٢٠٠٤  ؛  ٥ ٤  :     ٢٠٠٣  ؛   ٤٠  :     ٢٠٠٢  ؛   ٣٢  :     ٢٠٠١  ؛   ٢٦  :     ٢٠٠٠  ؛   ١٥  :     ١٩٩٩ (                      ً  ارتفاع هذا العدد سنوياً 

                                                                                      وعملت وحدة املؤسسات الوطنية عن كثب، بوصفها أمانة جلنة التنسيق الدولية، مع اللجنة لتعزيز    ).   ٥١  :     ٢٠٠٥
                                                                                                  إجراءات االعتماد لديها وستساعد على االضطالع باستعراض منهجي وشامل لوضع االعتماد املتعلق باملؤسسات        

   ).A/HRC/4/92     انظر  (                              للتأكد من امتثاهلا ملبادئ باريس                                           املعتمدة من بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

                                                املؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان - ٢

                              وجلنة التنسيق الدولية، املؤمتر  ،Defensoría del Pueblo                                        نظمت املفوضية، ومكتب أمني املظامل يف بوليفيا  -  ١١
ُ                                                   لذي ُعقد يف سانتا كروز ببوليفيا، خالل الفترة من                                                             الـدويل الثامن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ا              إىل    ٢٣    

    دور   :      اهلجرة "       ً    مشاركاً،    ١٤٠                                        وكان موضوع املؤمتر، الذي حضره ما يربو على   .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧
  .                                           وتوىل استضافة املؤمتر مكتب أمني املظامل يف بوليفيا   ".                            املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                                               ؤمتر تطوير وتعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال اهلجرة                                وكـان اهلدف من امل     -  ١٢
                                                                                            بوصفها مسألة من مسائل حقوق اإلنسان؛ وتشجيع اعتماد استراتيجيات يف جمال اهلجرة وحقوق اإلنسان؛ ووضع 

                  بشأن الدور الذي                                                                                              مـبادئ توجيهية لتلك املؤسسات يف التعامل مع قضايا املهاجرين؛ واعتماد إعالن استشرايف              
  .                                                     تضطلع به تلك املؤسسات يف معاجلة قضايا اهلجرة وحقوق اإلنسان

                                       منظمة غري حكومية ذات صبغة دولية         ٥٠                                                            وبدأ املؤمتر بعقد حمفل للمنظمات غري احلكومية، حضره زهاء           -  ١٣
              معاجلة قضايا                                                                                     وإقليمـية ووطنية ناقشت الشراكات االستراتيجية بني تلك املؤسسات واملنظمات غري احلكومية يف    

     ً              بلداً أفضل السبل   ٦٨  ُ                                                                       وأُدرجت استنتاجاهتا يف اجلزء الرئيسي من املؤمتر الذي ناقش فيه املشاركون من       .        اهلجـرة 
                                                               وأعرب املشاركون عن التزامهم بتعزيز اجلوانب اإلجيابية للهجرة          .                                            لضمان وتنفيذ آليات حلماية حقوق املهاجرين     

                                                                       ل اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف التعامل مع اهلجرة كما هو                                                     وبتحسـني معاجلة آثارها السلبية من خال      
   ).                                 لالطالع على النص الكامل، انظر املرفق (  ّ                                                          مبّين يف إعالن سانتا كروز واملبادئ التوجيهية اليت اعتمدها املؤمتر 

          اء الدورة      ً                                                                                      وسـعياً لتنفيذ اإلعالن، اتفقت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على تشكيل فريق عامل أثن              -  ١٤
    عمل                                                                                                القادمة للجنة التنسيق الدولية؛ ووضع وتنفيذ استراتيجية داخل مؤسساهتا ملعاجلة قضايا اهلجرة؛ ووضع خطط 

                                                                                                                           فـيما بـني تلك املؤسسات يف الدول املرسلة ودول العبور والدول املستقبلة ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء، مبن فيهم                    
                                          ً                         لب من املفوضية إعداد دراسة ميكن أن تشمل أيضاً أفضل ممارسات تلك املؤسسات                      كما اتفقت على أن تط    .            اجملتمع املدين 

                                                                                                                  يف جمـال اهلجرة؛ وعلى تشجيع دول تلك املؤسسات على دعم جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                   
                         لدولية حلماية حقوق مجيع                  االتفاقية ا                                                                             واملقـرر اخلـاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛ والدعوة إىل التصديق على           

                                                                 كما اتفقت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على تقدمي تقرير إىل            .                                            العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها     
  .                                                                               الدورة القادمة للجنة التنسيق الدولية تتضمن التدابري امللموسة اليت اختذت يف هذا الصدد
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  هيئات األمم املتحدة-٣

                جملس حقوق اإلنسان

                                                                                                  ميكـن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا جلنة التنسيق الدولية كمؤسسات متتثل ملبادئ               -  ١٥
                                      وإضافة إىل ذلك، ميكن للجنة التنسيق        .                      ً                                                 بـاريس، أن تشـارك حالياً يف أعمال اجمللس وأن ختاطبه بصفة مستقلة            
                                        ية لتلك املؤسسات، أن تشارك يف أعمال                                                                              الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بصفتها هيئة التنسيق العامل        

                                                                   ومن املهم التمسك باملبدأ الذي يعترب أن املؤسسات الوطنية اليت متتثل ملبادئ   .                              اجمللس على غرار املؤسسات املعتمدة
                                                                     وسيتضمن االجتماع السنوي القادم للجنة التنسيق الدولية ضمن بنود           .                                      بـاريس هي اليت تستطيع خماطبة اجمللس      

  .                                                        سألة مشاركة جلان التنسيق اإلقليمية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان             جدول أعماله م

        ّ                                                                                           وما انفكّت املفوضية، بوصفها أمانة جملس حقوق اإلنسان، تدعم تعزيز دور املؤسسات الوطنية حلقوق               -  ١٦
   اء     وأثن  .                                                                                                    اإلنسـان يف عمل جملس حقوق اإلنسان أثناء املناقشات اليت جتري مع الدول األعضاء ومع رئاسة اجمللس                

                                                                               ً      ً                        الدورة األوىل للمجلس، ألقى ممثل عن جلنة التنسيق الدولية كلمة استهاللية لقيت استحساناً بالغاً من قبل أعضاء         
  )                احلق يف التنمية   (                                                                              وكانـت هناك مداخالت إضافية من قبل مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند                .       اجمللـس 
   ).                             اآللية العاملية لالستعراض الدوري (            غرب واملكسيك                    ومؤسسات من اهلند وامل  )                    حاالت االختفاء القسري (       واملغرب 

  أنشطة اإلعالم والتدريب-٤

َ                                                          ُتسـتكَمل برامج ومواد التدريب بالتعاون مع شركاء املفوضية         -  ١٧               ً                    وهي تشمل جتميعاً على قرص متراص        . ُ    
      ً        دريبياً يف شكل                                                                                  ً         لتشريعات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأحكامها الدستورية وتقاريرها السنوية؛ ومنوذجاً ت      

                                                                                                          قرص متراص خاص بتدريب أفرقة األمم املتحدة القطرية فيما يتصل هبذه املؤسسات؛ وحتديث النشرة اليت حتمل                
                                                              دليل عن إنشاء وتقوية املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   :                            املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      عنوان 

   ). ٤                       سلسلة التدريب املهين رقم  (

           انظر الفرع  (ُ                                                                                   ُتكملت مواد أخرى، مثل األقراص املتراصة ملشروع العناصر الفاعلة من أجل التغيري                  كما اس  -  ١٨
                                                                                   ، باإلضـافة إىل دلـيل عن دور تلك املؤسسات يف الوقاية من فريوس نقص املناعة                 )                 حـاء أدنـاه    -     ً    خامسـاً   
                  لدليل اخلاص باحلقوق     ، وا )     زاي-                ً  انظر الفرع خامساً  (                                               اإليـدز ويف مكافحـة ما يتصل هبما من متييز           /        البشـري 

                                 كما استكملت املفوضية، بالتشاور مع   .                                                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية لصاحل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
                       تقييم فعالية املؤسسات                                                                                       تلـك املؤسسات، وبالتعاون مع اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان، املنشور املعنون             

  .                                                            د إىل مؤشرات قياس فعالية تلك املؤسسات ومدى امتثاهلا ملبادئ باريس         ، باالستنا                   الوطنية حلقوق اإلنسان

                                              ً                                   ، بالتعاون مع املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان موقعاً على الشبكة العاملية يعىن                ٢٠٠٣                           وتتعهد املفوضية منذ عام      -  ١٩
                                                       ويتضمن املوقع، الذي يرتبط جبميع مواقع تلك املؤسسات          . )(www.nhri.net                                       باملؤسسـات الوطنـية حلقـوق اإلنسان        

  .                                                                                                                وبالصـفحة الرئيسية للمفوضية على الشبكة العاملية، معلومات عن املواضيع القطرية واملواضيعية اليت هتم تلك املؤسسات       
           املؤسسات          معاجلة                                                       قاعدة بيانات حتليلية مقارنة عن إجراءات وأساليب           ٢٠٠٤                 ُ                      وإضـافة إىل ذلـك، اسُتحدثت يف عام         

  .                             ُ                                                                   الوطنية للشكاوى املقدمة، كما أُتيحت خدمة ملوافاة كافة األطراف املعنية باألنباء عن طريق الربيد اإللكتروين
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  دعم املبادرات اإلقليمية-جيم 

  .                                                                                       تقدم املفوضية الدعم املايل واملوضوعي لألمانات والشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان -  ٢٠

 كتان ومنطقة البحر الكارييب األمري-١

                                            شبكة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف األمريكتني

                                                                                                 شـاركت املفوضـية يف الدورة اخلامسة للجمعية العامة لشبكة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                -  ٢١
           جتماع بأهم                              وأبلغت أمانتها املشاركني خالل اال   ).     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨              بيونس آيرس،    (            األمريكـتني   

       وتتضمن   .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                            وقدمت خطة عمل للفترة          ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                        األنشـطة اليت اضطلعت هبا خالل الفترة        
                                                                 احلق يف التعليم، وحقوق املعوقني، واحلق يف بيئة صحية، وحقوق           -                                          خطـة العمـل مخسة مواضيع ذات أولوية         

                                وستقدم املفوضية الدعم لبعض هذه  .                                   ستدعمها بأنشطة على الصعيد اإلقليمي-                                الشعوب األصلية، ومنع التعذيب     
  .                                                                  األنشطة بالتعاون مع الشبكة ومع صناديق وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة

  .                                                                                                        ويتألف أعضاء الشبكة من املؤسسات اليت اعتمدهتا جلنة التنسيق الدولية باعتبارها ممتثلة ملبادئ باريس              -  ٢٢
                                األرجنتني، وإكوادور، وباراغواي،     :             دان التالية                                                              ويشـمل أعضـاء الشبكة، يف الوقت احلاضر، مؤسسات من البل          

                                                                                                          وبـنما، وبوليفـيا، وبريو، والسلفادور، وغواتيماال، وفرتويال، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، واملكسيك،            
  .                    ونيكاراغوا، وهندوراس

          ية ومنطقة                                                                                     وعززت املفوضية تعاوهنا مع الصندوق اخلاص ألمني املظامل واملؤسسات الوطنية ألمريكا الالتين        -  ٢٣
                                                                                                والصندوق اخلاص هو أداة تربط بني املوارد وأفضل املمارسات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر                .               البحر الكارييب 

                                                                                       وهو هيكل مرن يساعد على إنشاء مؤسسات وطنية جديدة حلقوق اإلنسان يف املنطقة وعلى                .                 الكارييب وأوروبا 
ّ               وقّدم الصندوق ا    .                               تعزيز قدرات املؤسسات القائمة                                                                  خلاص الدعم، مبا يف ذلك لعقد حلقة العمل املعنية باملهاجرين            

ُ                     غري النظاميني اليت ُعقدت يف املكسيك                                                    ، واملؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات الوطنية       )    ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ١١- ٩ (                
ّ                                         حلقوق اإلنسان، والدورة اخلامسة للجمعية العامة لشبكة األمريكتني اليت تضّمنت حلقة دراسية تناولت احلقو                ق                                                                 

  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  "                                                 احلق يف التعليم واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       "                                                   ويف احللقـة الدراسـية الدولية اليت حتمل عنوان           -  ٢٤
                                                                  هبندوراس، واليت نظمتها الشبكة واملفوضية ومنظمة األمم املتحدة             ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ٢٣    و   ٢٢               املعقودة يومي   

ّ                                                                        ، حّدد املشاركون العوائق والتحديات الرئيسية اليت تعترض إعمال احلق يف            )        اليونسكو (   ة                            للتربـية والعلم والثقاف       
   ّ                  ونظّمت اهليئات الشريكة   .         اإلنسان    حلقوق                   للمؤسسات الوطنية               من ثالث مراحل          خطة عمل       ووضعوا  .                     التعلـيم يف املنطقة   

                                      نية من خطة العمل الرامية إىل اعتماد                        بوصفها املرحلة الثا    )     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار    ٢٦-  ٢٤ (               يف إكوادور        دراسية                ذاهتـا حلقـة     
                  ً       جعل التعليم متوفراً ويف       " (      ألف -   ٤       املخطط "                     ً         احلق يف التعليم استناداً إىل                             ملموسة لتعزير ومحاية                  واستراتيجيات         إجراءات  

   ،E/CN.4/2002/60      انظر   (            التعليم         احلق يف  ب      املعين                        املقرر اخلاص السابق         وصفه      الذي    )               ً      ً             املتـناول ومقبوالً وقابالً للتكييف    
                               حلقوق اإلنسان يف املنطقة على خطة        الوطنية                      توقيع رؤساء املؤسسات    يف                 املرحلة الثالثة        ومتثلـت    ).   ٢٧          احلاشـية   
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                                     ويتضمن برنامج عمل الشبكة للفترة       .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٩                 دينة مكسيكو يف     مب                               العمـل أثـناء حفـل أقيم        
  .        األنشطة   هذه          فوضية دعم           وستواصل امل  .                  ترد يف خطة العمل   كما       تابعة  امل        أنشطة     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧

                               التدريبية والبعثات االستشارية        والدورات        العمل      حلقات

         احلكومية            املنظمة غري   ّ    نظّمته                   حقوق اإلنسان الذي      يف جمال                         الربنامج الدويل للتدريب           املفوضـية         دعمـت  -  ٢٥
     بدعم       وذلك   ،      ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠       إىل     ١١                                      مونـتريال، كندا، يف الفترة من         يف  (EQUITAS)  "          إيكيـتاس  "

  .                                                          مشاركة ثالث مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمة غري حكومية واحدة

              دعم إقامة          من أجل    ،    ٢٠٠٥        أكتوبر   /           تشرين األول    يف           املفوضية                 اليت قامت هبا          بعثة    ال             مـتابعة          إطـار     ويف -  ٢٦
     جملتمع   وا    ئي         اإلمنا       املتحدة                                   لطلبات احلكومة، وبرنامج األمم              ً واستجابةً                              حلقوق اإلنسان يف أوروغواي           وطنية       مؤسسة  

                                                          يف أوروغواي املساعدة القانونية واملالية لدعم أنشطة فريق عامل        اإلمنائي        ربنامج    ال                             املدين، قدمت املفوضية ومكتب     
       إعداد    هو                الفريق العامل        هذا        وهدف    .                واجملتمع املدين                   واألوساط األكادميية                         عن احلكومة والربملان         ممثلني           يتألف من   

  .      الربملان                                     حلقوق اإلنسان يف أوروغواي ميكن أن يعتمده                  نشاء مؤسسة وطنية  إل            مشروع قانون 

                                                              املفوضية إىل شيلي لدعم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان                          اليت قامت هبا       بعثة  ال             مـتابعة          إطـار     ويف -  ٢٧
     أية        بامتثال              فيما يتعلق                                                      قدمت وحدة املؤسسات الوطنية املشورة إىل احلكومة          ، )    ٢٠٠٥          أكـتوبر    /    األول         تشـرين    (

    يني       احلكوم     سؤولني  امل       كبار   مع         اجتماعات     عدة                          وعقد ممثل املفوضية اإلقليمي   .       ً             مستقبالً ملبادئ باريسُ      ُتنشأ       مؤسسة 
ّ                                                شّدد فيها على احلاجة إىل إقامة مؤسسة وطنية مستقلة يف    .       الطلب   عند               لتقدمي دعم إضايف        مستعدة          واملفوضية   .     شيلي 

 أفريقيا -٢

                       األفريقية حلقوق اإلنسان       الوطنية          املؤسسات     شبكة

          األفريقية                 واعتمدت اجملموعة     .                                                         إنشاء شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان              املفوضية      دعمت -  ٢٨
                       عقب املؤمتر الدويل الثامن ُ     ُعقد         اجتماع                                                           للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دستور الشبكة يف سانتا كروز خالل 

                              إقامة مؤسسات وطنية حلقوق           على   يع ج ش ت  ال           لشبكة هو    ل               واهلدف األساسي   .                                للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   
  .   ها      بين   ما                                        املؤسسات يف أفريقيا وتشجيع التعاون في          تلك                     وتعزيز فعالية          باريس،       ملبادئ      ً  وفقاً                          اإلنسـان يف أفريقـيا      

  .         باريس      ملبادئ               مؤسسات ممتثلة                                                                             أعضاء الشبكة من املؤسسات اليت اعتمدهتا جلنة التنسيق الدولية بوصفها                  ويتألف
                            ومجهورية ترتانيا املتحدة،            واجلزائر،                 أوغندا، وتوغو،     :      ً                        عضواً من البلدان التالية      ١٧      حلاضر                        ويوجـد يف الوقـت ا     

                                                    وكينيا، ومصر، واملغرب، ومالوي، وموريشيوس، وناميبيا،       وغانا،                                           وجنوب أفريقيا، ورواندا، وزامبيا، والسنغال، 
  .                والنيجر، ونيجرييا

          الدائمة      األمانة

  .       نريويب يف                         إنشاء أمانة دائمة للشبكة     على                         ية األفريقية حلقوق اإلنسان                     شبكة املؤسسات الوطن     دستور     ينص -  ٢٩
                           حلقوق اإلنسان من خالل تبادل        الوطنية             بني املؤسسات              والربط الشبكي   ِّ                                    تركِّز األمانة الدائمة على تعزيز التعاون  س و
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        مدير       لتعيني      احدة        سنة و       فترة                          وقدمت املفوضية الدعم ل     .        القدرات                    ، والتدريب وبناء              التبادل                    املعلومـات، وبرامج  
        لألمانة                    اإلدارة اليومية     ن                          واملدير التنفيذي مسؤول ع     .          األولية          التشغيلية          التكاليف                               تنفـيذي ومسـاعد لـه ودعم       

ّ                   وشّجعت املفوضية اجلهات   .                         للجنة التوجيهية للشبكة       العام    شراف  اإل           الدائمة حتت  َ                    احملتَملة األخرى على دعم      املاحنة       
  .         مج لألنشطة       وبرنا     عمل     خطة    توضع    ما          األمانة عند

                             حلقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا        الوطنية          املؤسسات     شبكة

ِ       أفريقيا ُعِقد     غرب                                                             يف اجتماعني استشاريني للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                 املفوضية       شاركت -  ٣٠  ُ      يف   ا         
       ل، على     باجنو ب      ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١     إىل  ٨                      بأكرا، ويف الفترة من     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٧     إىل  ٤          الفترة من 

                                                  أخرى مثل االحتاد األفريقي، واللجنة األفريقية حلقوق        شريكة      جهات          االجتماعني                   كمـا شـاركت يف        .         الـتوايل 
         والدوائر       املدين                                                                الكمنولث، ورابطة حمامي غرب أفريقيا وعناصر فاعلة رائدة من اجملتمع       وأمانة                اإلنسان والشعوب، 

  .                                  املعنية حبقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا        األكادميية

        شبكة       إنشاء                                                         املفوضية مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على                             التشاور إىل تعاون             عملـية       وأدت -  ٣١
                                 مع الربوتوكول اإلضايف للجماعة           التطور        هذا         وينسجم  .                     دول غرب أفريقيا    يف                               مؤسسـات وطنية حلقوق اإلنسان      

       بإنشاء                         الدول األعضاء يف اجلماعة     قيام                    ، الذي ينص على وجوب     ٢٠٠١                                   بالدميقراطية واإلدارة الرشيدة لعام     اخلاص
            وهتدف الشبكة   .                           أمانة اجلماعة يف هذا الصدد       قدرات       تعزيز      وجوب             اإلنسان وعلى    حلقوق                    مؤسسات وطنية مستقلة 

           على محاية        املؤسسات                                         إىل أن تكون مبثابة قاعدة لتعزيز قدرة تلك     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠    يف  ُ     أُنشئت    اليت 
    غرب                           الوطنية حلقوق اإلنسان يف            ؤسسات    امل        مجيع     من                وتتألف الشبكة     .                   يف غرب أفريقيا               حقوق اإلنسان           وتعزيـز   
                لتلك املبادئ          متتثل                   املؤسسات اليت ال                          ممتثلة ملبادئ باريس أو                                  اعتربهتا جلنة التنسيق الدولية                        ، سواء تلك اليت            أفريقيا

                               والسنغال، وسرياليون، وغامبيا،              األخضر،         والرأس                                           مؤسسات من بنن، وبوركينا فاسو، وتوغو،               الشبكة          وأعضاء   (
   ).                                         ديفوار، وليبرييا، ومايل، والنيجر، ونيجرييا    وكوت         بيساو، -                      وغانا، وغينيا، وغينيا 

     وبعد   .      سنوات                                                 للشبكة لفترة أولية تتراوح بني سنتني وثالث             ِّ  كميسِّر                       التنفيذية للجماعة          األمانة         وتعمـل  -  ٣٢
  .      مستقلة                  ليت ستكون هلا أمانة                          تواصل تقدمي الدعم للشبكة ا س                  مرحلة االنطالق هذه، 

                               التدريبية والبعثات االستشارية        والدورات        العمل      حلقات

    قوق  حل      جلنتني                                                                         مبساعدة فرع حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف السودان، إنشاء                     املفوضية،        تدعـم  -  ٣٣
             ، واألخرى يف       ٢٠٠٥    ام                السودان لع         جلمهورية                       الدستور الوطين املؤقت                ينص عليها      ،                 إحدامها يف اخلرطوم    :       اإلنسان

  .                    املؤقت جلنوب السودان       الدستور    يف      وتدرج                              جنوب السودان، يكون مقرها جوبا 

      حلقوق                                 ، بالتعاون مع اجمللس االستشاري          ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٨                           حلقة عمل استشارية يف             املفوضية       ونظمت -  ٣٤
          وكان هدف     ".            قوق اإلنسان     حل        الوطنية      لجنة    ال          قانون        مشروع "                                                  اإلنسـان وبعثة األمم املتحدة يف السودان، بشأن         

            والصحفيني           والربملانيني           واألكادمييني           واحملامني       املدين       اجملتمع         مجاعات      ً        ممثالً عن      ٥٦   ا       حضره                       حلقـة العمـل الـيت     
  .     اآلراء                                                     أوسع يف اآلراء بشأن مشروع القانون وإتاحة الفرصة لتبادل          توافق    حتقيق      هو                    والبعثات الدبلوماسية
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          توجيهي        برنامج ُ  ِّ     وُنظِّم    .                                       ِّ          عملية تقدمي املشورة بشأن التشريعات املمكِّنة                  احلكومة يف         املفوضية          وسـاعدت  -  ٣٥
ّ          قّدمت لـه        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١    إىل   ٨       من               يف الفترة                                                  ألعضاء جلنة حقوق اإلنسان جلنوب السودان يف جوبا         

               راسية يف أوغندا            تيسري جولة د ب   ،                            بعثة األمم املتحدة يف السودان  مع                   املفوضية بالتعاون      وتقوم  .              الدعم التقين       املفوضية
  .                                                ً  أعضاء جلنة حقوق اإلنسان جلنوب السودان املعينني حديثاً    لصاحل              وجنوب أفريقيا 

                                قوق اإلنسان بالتعاون مع مكتب      حل     تها            إنشاء جلن       عملية                      حكومة سرياليون يف         تدعم         املفوضية           ما انفكت    و -  ٣٦
           التشريعات                    مبا فيها صياغة      ،       ستشارية             اخلدمات اال                         ويشمل ذلك الدعم تقدمي     .        سرياليون   يف                         األمم املتحدة املتكامل    

                    سرياليون بالتعاون مع   يف                حقوق اإلنسان     جلنة                                  وجيري إعداد مشروع تطوير قدرات        .     ِّ                         املمكِّنة وتعيني أعضاء اللجنة   
      تعزيز   `  ١̀   :             لجنة، وخباصة   ال                                  املشروع إىل بناء خمتلف قدرات            ويهدف   .       سرياليون   يف                               مكتب األمم املتحدة املتكامل     

          دعم تنفيذ   `  ٣̀    و       خدماهتا؛                                               تطوير ودعم القدرة التنفيذية للجنة على تقدمي       `  ٢̀  و   ؛          للجنة        اإلدارية                قدرة اهليكلية و    ال
  .      اللجنة           ُ ّ        املهام اليت كُلّفت هبا 

                                          ُ             ووجودها يف أنغوال، على دعم مكتب أمني املظامل املُنشأ             ها                         بنشاط، من خالل مقر             املفوضـية          وتعمـل  -  ٣٧
                            يف لواندا، تناولت والية أمني     ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول        تشرين   ١٣   ىل      إ   ١١ ُ  ِّ                                وُنظِّمت حلقة عمل يف الفترة من         .      ً حديثاً

         الربتغال         مظامل        أمناء                   وحضر حلقة العمل      .               وأمني املظامل         املفوضية                 يف استضافتها     ت    شارك                ووظائفـه وقد             املظـامل   
       بالفعل              وجيري العمل     .                                                                        ً                  وجنوب أفريقيا وناميبيا، وممثل عن مكتب املدعي العام يف الربازيل بوصفهم ضيوفاً دوليني            

                         حمافظات أنغوال األخرى،     يف                                                                      بعض توصيات حلقة العمل، مثل إنشاء مكاتب إقليمية ألمني املظامل                          عـلى تنفـيذ   
  .                  عمل مع وسائط اإلعالم  ال        عالقات             وزيادة توثيق

       ألصحاب                       حلقة عمل تشاورية     ُ  ّ    ُنظّمت                                                   مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف ليسوتو،              إقامة        وإلتاحة -  ٣٨
                                    اإلمنائي بدعم من املكتب اإلقليمي            املتحدة                          وقام مكتب برنامج األمم       .     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢١ و    ٢٠             املصـلحة يف    

ُ       ُعقدت        زمبابوي     صاحل   ل       مماثلة                   بتنظيم حلقة عمل                              للمفوضية يف جنوب أفريقيا          ٢٤       إىل     ٢١                             يف كاريبا يف الفترة من      
  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

       تشرين   ٣            أكتوبر إىل    /              تشرين األول    ٣١           لفترة من                                           ببعثة استشارية إىل جزر القمر يف ا              املفوضية         وقامـت  -  ٣٩
                إلنشاء مؤسسة     نة    ِّ املمكِّ          لتشريعات            النهائي ل         ستعراض   ال ا   يف                                      بغية مساعدة برملان جزر القمر           ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين 

   .                  وطنية حلقوق اإلنسان

               وطنية حلقوق               إلنشاء مؤسسة       ً  تشريعاً        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٩                               ديفوار، اعتمدت احلكومة يف         كوت    ويف -  ٤٠
   .              حلقوق اإلنسان       الوطنية            ، هي اللجنة     نسان  اإل

           املفوضية            ، وتستعرض       اإلنسان                               بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق                   تشريعها اخلاص        تعديل       ً   حالياً ب         نيجرييا       وتقوم -  ٤١
  .               للمعايري الدولية                       مدى امتثال هذا التشريع 

        األمم       عملية    مع   و            يا الوسطى                                                       دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريق         ها           مع مركز         املفوضية         وتعمـل  -  ٤٢
        إلنشاء                                        السياسات العامة إىل حكومة بوروندي        جمال   يف          املشورة                            تقدمي املشورة القانونية و          عـلى                           املـتحدة يف بورونـدي      

  .                       األمم املتحدة يف بوروندي     عملية                         املفوضية مع جهة الوصل يف      وتعمل  .                               مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
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  ومنطقة احمليط اهلادئآسيا -٣

                 منطقة احمليط اهلادئ و                                   عشر ملنتدى املؤسسات الوطنية يف آسيا      احلادي         السنوي        االجتماع

          السابقة،        السنوات           كما حدث يف             احمليط اهلادئ،       منطقة                               املؤسسات الوطنية ووحدة آسيا و    وحدة        اشتركت -  ٤٣
      أغسطس  /     آب  ٣  -    يه     يول /   متوز    ٣١       فيجي،   (                                                        االجتماع السنوي احلادي عشر ملنتدى آسيا واحمليط اهلادئ                  يف متويل   
  .      املنتدى                                     ، داعمة بذلك مشاركة عدد كبري من أعضاء  )    ٢٠٠٦

     ّ  احمللّي    ين                                                   مبادرات إلنشاء آليات حلقوق اإلنسان على الصعيد               االجتماع،         أثـناء    ،                  نـاقش املشـاركون    و -  ٤٤
         ئة آمنة            احلق يف بي         إعمال                    فيجي للعمل على       يف                                                          يف منطقة احمليط اهلادئ؛ ومبادرات جلنة حقوق اإلنسان                  واإلقليمي

     ماية         احملددة حل                       الدولية وتوصياهتا         العمل                                يف دور بعض اتفاقات منظمة         وا                     احمليط اهلادئ؛ ونظر        منطقة            وصـحية يف    
      عن   ني                             ز االجتماع على حقوق املدافع          ّ  كما ركّ   .       اإلنسان                        املؤسسات الوطنية حلقوق                   اليت تقوم هبا           وظائف    ال        وتعزيز  

                                             احلق، نظر االجتماع يف تقرير اجمللس االستشاري               ق هبذا              يف ما يتعل   و  .        التعليم                                  حقـوق اإلنسـان وعـلى احلق يف         
   .      نطاقه       شمولية                    وأعرب عن تقديره ل        للحقوقيني

                                التدريبية والبعثات االستشارية         والدورات        العمل      حلقات

    ١٠- ٨     قربص،  (                                                       بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق       دراسية       حلقة        املفوضية      نظمت -  ٤٥
                               نتيجة احللقة الدراسية اليت مجعت      وكانت  .                                          بشأن إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف العراق  )     ٢٠٠٦     مارس  /    آذار

          التشريعات    ع   ي ر ا                                         لـه املفوضية الدعم املوضوعي بشأن مش          تقدم                                                أصـحاب املصـلحة العراقيني إنشاء فريق عامل         
               لدعم إنشاء       جامع          م مشروع    ّ ّم ُ ُص                        مت املشورة القانونية و    ّ ّد  ُ وقُ  .             ملبادئ باريس                            امتـثال املؤسسة الوطنية            لضـمان   

   ،          يف جنيف      ٢٠٠٦       أغسطس   /  آب    ١١       إىل    ٧                           املفوضية يف الفترة من         ّ   ونظّمت  .                حلقوق اإلنسان       وطنية  ال        ؤسسـة     امل
      تابعة            على سبيل امل           حلقة عمل  ،              الربملاين الدويل      واالحتاد                                                     بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق 

                                                                          اشترك املكتب واملفوضية يف تنظيم حلقة عمل أخرى مبشاركة اجملتمع املدين                الحق،    قت       ويف و   .                 لصـاحل الربملانيني  
                وركزت املناقشات    .       أكتوبر /    األول          تشرين     ١٨       إىل     ١٧                  ن يف الفترة من                                  ّ       احلكومة والربملانيني، عقدت يف عماّ          وممثلي

   .           قوق اإلنسان حل          إلنشاء جلنة       تشريع           على مشروع 

                                            ، شاركت املفوضية يف حلقة عمل يف كمبوديا، نظمها     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧   إىل   ٢٥      من          الفـترة     ويف -  ٤٦
   .                    وطنية حلقوق اإلنسان   جلنة                                                                      الفريق العامل املعين بآلية رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إمكانية إنشاء      ً جزئياً

  ر       يف إطا  و  .                                                                          املشورة بشأن تنقيح التشريعات املتعلقة بلجنة حقوق اإلنسان يف ملديف                 املفوضية         وقدمـت  -  ٤٧
  .     منولث و            مع أمانة الك                                 هذه العملية، كان هناك اتصال وثيق 

   ،    النكا                                                                            املؤسسات الوطنية، من خالل مستشار املفوضية املعين حبقوق اإلنسان يف سري                 وحدة         وقدمـت  -  ٤٨
   .                             جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا     أعضاء                                املشورة والدعم بشأن إجراءات تعيني 
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        باكستان    يف          اإلنسان                          اللجنة الربملانية حلقوق                       نسان يف باكستان و                       ومستشار حقوق اإل           املفوضية،       ونظمت -  ٤٩
   ).     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول    ١٣-  ١٢           إسالم آباد،  (                                                   عمل بشأن إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف باكستان         حلقـة 
ّ     وقُّدمت   )     تحدة         اململكة امل (           الشمالية         وآيرلندا          أفغانستان   يف                   وطنية حلقوق اإلنسان   ال      ؤسسات          من قبل امل             خربة إضافية   ُ

                        واملسؤولني احلكوميني يف     ،                       وجمموعات اجملتمع املدين            الربملانيني،           خرين مثل     اآل      صلحة    امل          ن أصحاب    ع          ً   واهلند، فضالً   
   .                                                          املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس        املناقشات               باكستان، أثناء 

    دعم     على              املكتب اجلغرايف    مع            ة يف نيبال و                                       املؤسسات الوطنية عن كثب مع بعثة املفوضي    وحدة      عملت   قد  و -  ٥٠
   .                                                               حقوق اإلنسان يف نيبال والسعي لضمان كفاءهتا وامتثاهلا ملبادئ باريس   جلنة

    إىل                                        ، قامت وحدة املؤسسات الوطنية ببعثة           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان  ١          مارس إىل    /       آذار   ٢٤       من           الفـترة     ويف -  ٥١
                             وكان اهلدف من البعثة تقدمي       .  )                     قوق اإلنسان والعدالة         املعين حب  (                       طلب من أمني املظامل              بناء على            ليشيت   -         تـيمور   

      دعم         ومتطلبات           استراتيجية           إعداد خطة                                           ً                اهليكل التنظيمي ملكتب أمني املظامل املنشأ حديثاً، وبشأن           بشأن          املشـورة   
      ُ   أمنيُ  ،    شروع  امل               على وثيقة     ع   ّ ووقّ   ،            ثالث سنوات       مدته                                 وضع مشروع لبناء القدرات               واشترك يف   .            ً  ملكتب مستقبالً  ا
  .     ٢٠٠٧       يناير   /                  يف كانون الثاين                 هذا املشروع       تنفيذ     بدء     ُ     وُيزمع  .                                               ظـامل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية        امل

  .                                                           املقدمة من اجلهات املاحنة ومن احلكومة ملكتب أمني املظامل                 للمساعدة     ً  جامعاً        ً  مشروعاً             املشروع                وسـيكون هذا  
   .  مل                                 صياغة اخلطة االستراتيجية ألمني املظا       املفوضية      وتدعم 

 أوروبا -٤

                           ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    بني ا       لتنسيق  ل          األوروبية      لجنة  ال

   ٢                             مؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                             التابعة للمجموعة األوروبية لل         األوروبية              جلنة التنسيق            اجتمعـت  -  ٥٢
       جتمعت  وا         بباريس،      ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٣                                      بكوبنهاغن، ودعت إىل عقد اجتماع خمصص يف     ٢٠٠٦      فرباير  /    شباط

         كانون    ١٩      يف          واجتمعت   ،   )    ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١١       جنيف،   (                                        االجتماع السنوي للمجموعة األوروبية           خـالل 
                               جلنة التنسيق الدولية بشأن       ات                   اإلسهام يف مناقش            االجتماعات                           وكان من بني أغراض خمتلف        .         بدبلن     ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

                   جملس حقوق اإلنسان،          أعمال                         اركة تلك املؤسسات يف                                   الوطنية حلقوق اإلنسان، ومش           املؤسسات                       إصالح إجراءات اعتماد    
                              املستقلة املعنية بتعزيز ومحاية                                                     لك املؤسسات، ومشروع العمليات املشتركة للمؤسسات الوطنية     شأن ت           اإلقليمي ب        والتعاون
    .                        اليت هي موضع اهتمام مشترك                                مناقشات موضوعية تتعلق باملسائل     وعقد  ،  )          انظر أدناه   (      اإلنسان     حقوق 

                         اعتمدهتا جلنة التنسيق       اليت                  املؤسسات الوطنية    (            العضوية    ي     ً        عضواً كامل    ١٤                 األوروبية من          اجملموعة   ف     وتتأل -  ٥٣
  مل                                 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت  (         مراقبني  ٦ و  )                                                  الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

    ).     ً             كامالً ملبادئ باريس           ً  متتثل امتثاالً        مؤسسات       صفها و ب                            عترف هبا جلنة التنسيق الدولية  ت

                                                     للمؤسسات الوطنية األوروبية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      الرابع           املستديرة       املائدة       اجتماع 

         يف أثينا                                                                                 املستديرة الرابع للمؤسسات الوطنية األوروبية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                 املائدة           اجتماع   قد ُ ُع -  ٥٤
     مفوض     من           نشطة         مبشاركة          ً                 نظمه أساساً جملس أوروبا،         قد   و  .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨       إىل     ٢٧                   الفـترة مـن       يف
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         املائدة         اجتماع     وناقش  .                        اليونانية حلقوق اإلنسان       الوطنية             بريغ، واللجنة   مر                          قوق اإلنسان، السيد توماس ها حل     اجمللس 
  ؛                                                   للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على الصعيد األورويب            املتاحة             اجلديدة          املؤسسية       الفرص       مثل                   املستديرة قضايا   

         االحتاد    ويف                                                                          مكافحة اإلرهاب؛ وقضية رحالت تسليم اجملرمني اليت أثريت يف جملس أوروبا                     وتشريعات         وممارسات  
   .        اخلصوصية              نتهاكات احلق يف  ال                        حلقوق اإلنسان يف التصدي               املؤسسات الوطنية              الذي تضطلع به     دور   ال         األورويب؛ و

           قوق اإلنسان                             األوروبية للمؤسسات الوطنية حل        للمجموعة         السادس        االجتماع

    ٢٩    و   ٢٨                                                                       السـادس لـلمجموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                     االجـتماع       قـد  ُ ُع -  ٥٥
                          الفرنسية حلقوق اإلنسان             االستشارية                                             واشتركت يف تنظيم االجتماع اللجنة الوطنية         .          بأثينا     ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول

                               واللجنة الوطنية اليونانية حلقوق   )         اإلنسان    حلقوق                                        رئيسة اجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية      عندئذ          اليت كانت  (
       املسائل      ً  حتديداً                                               وشاركت وحدة املؤسسات الوطنية يف االجتماع وتناولت   .        االجتماع             صفها مستضيفة  و         اإلنسان، ب
         اعتماد      إعادة                                                  جملس حقوق اإلنسان، ويف هيئات املعاهدات، وعملية               أعمال                              مبشاركة تلك املؤسسات يف               املـتعلقة 

ـ                             ، واملؤمتر الدويل الثامن     )      التغيري         من أجل                     العناصر الفاعلة          مشروع         وخباصة   (                        ات، وبـناء قدراهتـا                    تلـك املؤسس
                                                    مع جملس أوروبا، واجملموعة األوروبية ومكتب املؤسسات              تبادل    امل                                            للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والتعاون      

  .                                     التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      اإلنسان                 الدميقراطية وحقوق 

            لس أوروبا جم

         ووحدة         اإلنسان،                                     املؤسسات الوطنية األوروبية حلقوق       و           عقد ممثل   ،    ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول            كـانون     ١   يف -  ٥٦
     نشاء  إل                 ملساعدة التقنية          تقدمي ا  ل ً  اً       منوذجي ً  اً          مشروع   وا                يف باريس واعتمد   ً  اً                                          املؤسسـات الوطنية وجملس أوروبا اجتماع     

                  العمليات املشتركة     ( "JOIN "                    ملشروع باسم مشروع      ُ               وُيعرف هذا ا                                              تلـك املؤسسـات وتقويـتها والدفاع عنها       
   ُ                                        واعُتمدت الوالية النهائية للمشروع أثناء        ).       اإلنسان                                                             للمؤسسـات الوطنـية املستقلة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق          

                                للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان                                 التابعة للمجموعة األوروبية              األوروبية                  جلـنة التنسـيق              عقدتـه             اجـتماع   
  .                      ، واملفوضية وجملس أوروبا  ية    وروب          الوطنية األ      ؤسسات          مبشاركة امل  ،  )    ٢٠٠٦      فرباير  /  اط  شب   ٢          كوبنهاغن،  (

         اإلقليمي         النطاق    ضمن          جملتمع املدين  ا        حلكومات و ا                                  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و      متاح           واملشـروع  -  ٥٧
    اليت                  طنية حلقوق اإلنسان    الو            املؤسسات        إقامة     دعم    `  ١̀   :                                             والعناصر الرئيسية الثالثة هلذه املبادرة هي       .            جمللس أوروبا 

                                    املؤسسات اليت تتعرض للتهديد، من خالل     محاية  `  ٣̀  و                       تعزيز املؤسسات القائمة؛   `  ٢̀  و                         متتـثل ملـبادئ باريس؛      
       كانون   ٦       إىل    ٣                                                   لمشروع القيام ببعثة إىل إيطاليا يف الفترة من          ل        مبادرة            وكانت أول   .                           آلـيات اإلنـذار املـبكر     

   ).  ٦٢            انظر الفقرة    (    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

           يف أوروبا        والتعاون       األمن      منظمة

          والتعاون                   ُ                             االجتماع التكميلي للُبعد اإلنساين ملنظمة األمن             ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٣١    و   ٣٠             يف فيينا يف      ُ    ُعقد -  ٥٨
                   اجلوانب التشريعية،    :       اإلنسان                                              عن حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق                املدافعون "         حتت عنوان              يف أوروبـا    

                       نتائج االجتماع اعتماد            ت إحدى       وكان   ".          للدولة  ة             غري التابع         باألطراف            املتعلقة      تلك و                              واجلوانـب املتعلقة بالدولة،     
     حلقوق          الوطنية                                                                    جهة وصل يف مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان للتشاور مع املؤسسات       بإنشاء      توصية 
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  ً                  كاً للتوصية بإنشاء           ً        اجتماعاً مشتر        اإلنسان   َّ                                                   ونظَّم جملس أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية حلقوق          .         اإلنسـان 
                       املؤسسات الدميقراطية        ومكتب   َّ                  ونظَّم جملس أوروبا،      .                                   كتب للتشاور مع املؤسسات الوطنية      امل                 جهـة وصـل يف      

   ٥        وارسو،   (                          الوصل السالفة الذكر        جهة       إقامة         مسألة                               ً       ً                  وحقـوق اإلنسـان واملفوضـية اجتماعاً مشتركاً لبحث          
   ).    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

                   والبعثات االستشارية            التدريبية         والدورات        العمل      حلقات

             بإنشاء جلنة          تشريع خاص   ُ ِّ                                          ، قُدِّم إىل اللجنة الربملانية املعنية تقييم ملشروع     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١١   يف -  ٥٩
  .       سكتلندا ا                حلقوق اإلنسان يف      وطنية ُ                   وُيتوقع إنشاء مؤسسة   .        سكتلندا ا    يف       اإلنسان    قوق  حل

     قام                                    املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان،                                          رئيس فرع حقوق اإلنسان يف مكتب األمم         من         وبطلـب  -  ٦٠
         لقة عمل   حل     دعم        تقدمي ال  ل      ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٣       إىل     ٢١                                                       وفد من املفوضية ببعثة إىل طاجيكستان يف الفترة من          

   َّ  أيدَّ                وطوال الزيارة،   .            هذه احللقة            واملشاركة يف         طاجيكستان                                إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف          بإمكانية       تتعلق 
  .        الدراسية        احللقة               الوفد واهلدف من              مني العام بقوة       ممثل األ

       لتقدمي            إىل كوسوفو          ببعثة                                   ، قامت وحدة املؤسسات الوطنية          ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٩       إىل     ١٦       من         الفترة    ويف -  ٦١
    كما   .         يف كوسوفو                  ة لتعيني أمني املظامل      وشفاف   ة           عملية مفتوح      إجراء                       يتعلق بأمني املظامل ودعم            بشأن تشريع        املشورة 

                          التشريعية بشأن وضع حكم               ، املشورة            كوسوفو     يف       ملفوضية ا         مكتب    ع م          بالتعاون                        ة املؤسسات الوطنية،             قدمت وحد 
  .       املظامل   أمني     والية                     دستوري يتعلق بإنشاء 

         احلكومية                                            وحدة املؤسسات الوطنية وشبكة املنظمات غري         ّ     نظّمت     ،      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥    ويف -  ٦٢
                                 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف           إنشاء      بشأن                       ، حلقة عمل يف روما       )    نسان                           جلنة تعزيز ومحاية حقوق اإل     (          اإليطالية  

                                                    اليت حظيت بدعم املؤسستني الوطنيتني حلقوق اإلنسان يف                هذه        العمل   َّ           ومكَّنت حلقة     .             ً               إيطاليا وفقاً ملبادئ باريس   
            ك املؤسسات،    تل       أنواع                                     واجملتمع املدين من مناقشة خمتلف         يني        احلكوم      سؤولني  امل    و   يني        الـربملان                       آيرلـندا وفرنسـا،     

ّ    حمّددة                                              ً                            الرئيسية، واستقالهلا، وأفضل املمارسات لديها، فضالً عن مشاريع قوانني                   ووظائفها                    نشاء مؤسسة وطنية    إل   
                                   ، واحلكومة واجملتمع املدين قبل عقد                   أعضاء الربملان     مع     ُ                         كما أُجريت مناقشات ثنائية       .           يف إيطاليا                 حلقـوق اإلنسان    
  .                 حلقة العمل وبعدها

                     حقوق اإلنسان، واآلليات         معاهدات           ع هيئات             التعاون م  -       ً ثالثاً
            واملؤسسات   ،         اإلنسان     حقوق     جمللس           الـتابعة            اخلاصـة   

     نسان إل              الوطنية حلقوق ا

           املعاهدات     هيئات

                                                املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية هيئات               مشاركة                              باريس الضوء على أمهية             مـبادئ      ِّ    تسـلِّط  -  ٦٣
            املعاهدات       هيئات                                             ل وحدة املؤسسات الوطنية بصفة منتظمة مع           تعم      لذلك   و  .            قوق اإلنسان           الدولية حل           عـاهدات   امل
                           جمال قضايا هيئات املعاهدات  يف                  وللوحدة موظف يعمل   .               لتلك املؤسسات          جيريها خرباء                    أعضائها بتقدمي حتاليل    مع  و
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ّ         واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وُيعّد بصفة    ن  ع                                              تقارير موجزة هليئات املعاهدات عن تلك املؤسسات و      منتظمة                              ُ  
  .           قيد النظر       البلدان                   املسائل ذات الصلة يف 

                                                   والوحدة املعنية بتوصيات هيئات املعاهدات التابعة                            دة املؤسسات الوطنية     ح    َّ       ، نظَّمت و      ٢٠٠٣     عام      ومنذ -  ٦٤
       تعزيز   "       مشروع   دعى ُ ُي   و                 ميوله االحتاد األورويب    جار         مشروع       يف إطار              عمل تدريبية      حلقات    جمللس                 لفرع املعاهدات وا

                           شارك يف حلقات العمل اليت      و    ".       الوطنية                                                   هدات حقوق اإلنسان من خالل تعزيز آليات احلماية                       توصيات معا       تنفيذ
     الحتاد     يف ا                  حلقوق اإلنسان           الوطنية                                                     ثلو وسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات        ُ                 ُعقدت يف جنيف مم   

                              وتايلند، وتوغو، وجورجيا،                        والبوسنة واهلرسك،        وبنما،                                                        الروسـي وأذربـيجان، واألرجنتني، وألبانيا، وأوغندا،        
           واملغرب،   ،                                                     وغواتيماال، وكرواتيا، وكولومبيا، وكينيا، والتفيا                والسلفادور،                                     وروانـدا، وزامبـيا، وسري النكا،       

  .                                   جرى فيها استعراض تقارير بلداهنم            اليت           املعاهدات              دورات هيئات                   كما شاركوا يف      .          وموريشيوس            واملكسـيك،   
ُ                              كما ُوضعت خطط عمل لكل بلد، وهي قيد   .    نفيذ     الت    

ُ                                             املرحلة التكميلية، ُعقدت حلقات عمل قبل الدورات يف عام               وضمن                  املشروع نفسه،        إطار    ويف -  ٦٥                    ٢٠٠٦      
ِ                  إلعداد املشاِركني حللقات العمل     ٢٠٠٧ ُ                           وُيزمع عقد املزيد منها يف عام           للمشاركني ُ  ِّ     ُنظِّمت  و  .       جنيف يف      ُ     اليت ُتعقد           

               أنشطة املتابعة،        تبني من      وكما   .                         لتقييم أثر ذلك التدريب     تابعة           على سبيل امل                                يف دورات تدريبية سابقة حلقات عمل 
      اضطالع     مع           اإلنسان،                                                                                       حلقات العمل إىل تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق                 أدت

  .                                     املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بدور رائد

        قضائية                          املعاهدات واجمللس ندوة          ً                                        أيضاً، نظمت وحدة املؤسسات الوطنية وفرع             نفسه          املشروع     إطار    ويف -  ٦٦
                املؤسسات الوطنية    من          مشاركون            وحضر الندوة   .     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ١         فرباير إىل  /      شباط  ٢٧                    يف كينيا يف الفترة من 
                                      غري حكومية، واحلكومة ووسائط اإلعالم            ومنظمات                                       والسلطة القضائية، وأعضاء الربملانات،                        حلقـوق اإلنسـان،     

  .                                 هيئات املعاهدات على الصعيد الوطين  ات    توصي                         ملناقشة استراتيجيات تنفيذ 

     جلميع          اخلتامية      ً              جتميعاً للمالحظات           بانتظام    ثت                                 ّ      ، أعدت وحدة املؤسسات الوطنية وحدّ         ٢٠٠٠     عام      ومنذ -  ٦٧
                                   يف موقع املؤسسات الوطنية حلقوق             التجميع        ذلك    ُ    وُنشر  .                       املتعلقة بتلك املؤسسات                               هيـئات املعاهدات وتوصياهتا     

                                           إرسال املالحظات اخلتامية على حنو منتظم             الوحدة            كما تواصل      ). net.nhri.www (    ية                            اإلنسان على الشبكة العامل   
  .                                                       وفوري إىل املؤسسات الوطنية يف البلدان املعنية، عقب اعتمادها

                                                          بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية هيئات املعاهدات    املعين           املستديرة       املائدة       اجتماع 

       لتقدميه                                                                   شاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية هيئات املعاهدات           مب       يتعلق         ورقة        مشروع   ُ   أُعد -  ٦٨
          وعضوان          الرئيسان                 الذي شارك فيه      )     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢١-  ١٩ (                              اخلامس املشترك بني اللجان            الجتماع     إىل ا 

ّ           ُتوّجت هذه    و  .       عاهدات             من هيئات امل                         إضافيان من كل هيئة             ملؤسسات  ا     بشأن          مستديرة      مائدة         اجتماع                 العملية بعقد   ُ  
       اجتماع      وحضر   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢٤ و    ٢٣                           وهيئات املعاهدات بربلني يف                     حلقـوق اإلنسان               الوطنـية   

                               غري احلكومية ملناقشة وزيادة تطوير          واملنظمات                                            ممثلو املؤسسات الوطنية وأعضاء هيئات املعاهدات          املستديرة        املائدة 
           اجتماع    َّ  وشكَّل  .                 ً                           ات املعاهدات سعياً لتعزيز وتقوية التفاعل                                   تلك املؤسسات يف عملية هيئ           مشاركة              تنسيق معايري   
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                              الدامنركي حلقوق اإلنسان، منتدى       واملعهد                                          ي نظمته املفوضية، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان  ذ                   املائدة املستديرة، ال
        رة على                املائدة املستدي         اجتماع    ُ              وسُتعرض نتائج     .         املعاهدات       هيئات         عملية        لدعم                                  ملناقشـة األسـاليب املشـتركة       

    ).     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٢٢-  ١٨ (          اللجان  بني                      االجتماع القادم املشترك 

        اخلاصة        اإلجراءات

     حلقوق                                                      اإلجراءات اخلاصة على حنو متزايد مع ممثلي املؤسسات الوطنية      إطار            بواليات يف     َّ    املكلَّفون        يتشاور -  ٦٩
            ثل عن جلنة    مم       وشارك    .                ملبادئ باريس   ا      امتثاهل                                                         وميثلون آلية هامة لتقدمي الدعم لتلك املؤسسات وتشجيع                   اإلنسـان   

       يف إطار                                  َّ           يف االجتماع السنوي الثالث عشر للمكلَّفني بواليات             حلقوق اإلنسان          الوطنية                         التنسيق الدولية للمؤسسات 
                                         الدور الذي ميكن لتلك املؤسسات أن تضطلع به        وحتدث عن   )     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٣-  ١٩ (              إلجراءات اخلاصة  ا

                         املؤسسات الوطنية على             إىل إشراك                                           جلنة التنسيق الدولية املكلفني بواليات          ممثل    ً  ودعاً    .                        يف عمل اإلجراءات اخلاصة   
  .       عملها يف       حنو نشط 

         بعثاهتا      إعداد                                                              بواليات على حنو منتظم معلومات تتعلق بعمل تلك املؤسسات يف عمليات     َّ    املكلَّفون        ويتلقى -  ٧٠
       ضمان    على    هتم                                ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ملساعد                             بواليات، على حنو متزايد، إىل ا    َّ    املكلَّفون      ويتجه   .        القطرية

       زيادة                املؤسسات ينبغي    تلك                           من جماالت العمل الذي تقوم به     هام          وهذا جمال   .                   على الصعيد الوطين م             متابعة توصياهت
ّ                   ُتجّمع وحدة املؤسسات         وعادة ما  .       تشجيعه                                              ُ         توصيات اإلجراءات اخلاصة املتعلقة بتلك املؤسسات وُتتيحها        الوطنية ُ  

  .     تابعة        ألغراض امل       الصلة           مؤسسات ذات   لل

                                                          الـتعاون بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ووكاالت         -       ً   رابعـاً 
                    الدولية واإلقليمية        واملنظمات                   وبرامج األمم املتحدة 

ّ    عّززت -  ٧١   :              حلقوق اإلنسان                       املتعلق باملؤسسات الوطنية                       اهليئات التالية يف عملها     مع       تعاوهنا        وواصلت           املفوضية  
                  املتحدة املشترك       األمم                                                                           املتحدة اإلمنائي واليونسكو واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج               ألمـم  ا          بـرنامج   

                                          ً                             اإليدز وشعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة، فضالً عن الوكالة احلكومية           /      البشري                             ملكافحـة فريوس نقص املناعة      
       واجمللس   ،            الكومنولث       وأمانة   ،           قوق اإلنسان                                               والـرابطة الفرنكوفونية للجان الوطنية حل       ،                 للفرنكوفونـية           الدولـية 
                  األمريكي ألمناء   -                   واالحتاد اإليبريي     ،                وحقوق اإلنسان            الدميقراطية                   ومكتب املؤسسات     ،               وجملس أوروبا   ،       الربيطاين
          واالحتاد   ،       الكارييب                                                  ملؤسسات الوطنية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر        ا    و  ،                     اخلاص ألمناء املظامل           والصندوق   ،     املظامل
  .                  لدول غرب أفريقيا         االقتصادية          واجلماعة  ،                                        يقي واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب    األفر

      حلقوق                                                                       واللجـنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر املؤمتر الثاين للمؤسسات الوطنية               املفوضـية      ّ    ونظّمـت  -  ٧٢
       ثقافة   "               نعقد حتت عنوان         الذي ا         املؤمتر،           تلقى      كما   ).     ٢٠٠٦      مارس   /       آذار  ٦- ٤      قطر،   (                              اإلنسـان يف املنطقة العربية      

                                          وجامعة الدول العربية، وجملس التعاون                واليونسكو،                          األمم املتحدة اإلمنائي،           برنامج    ً      دعماً من      ، "              حقـوق اإلنسان  
     ً                                  شخصاً ميثلون املؤسسات الوطنية حلقوق         ١٢٠                       وشارك يف املؤمتر زهاء       .       قطر  يف                      ووزارة اخلارجـية      ،        اخللـيجي 

   ،     كومية  احل           نظمات غري     امل    و           والربملانات،                                  لثقافة والتربية وحقوق اإلنسان،                                              اإلنسـان يف املنطقة العربية، ووزارات ا      
  .                 والدوائر األكادميية
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  ،              حلقوق اإلنسان                                                          متر قطر دعم املبادرات اإلقليمية لتعزيز دور املؤسسات الوطنية     ملؤ            الرئيسي       اهلدف      وكان -  ٧٣
                            واعتمد املؤمتر إعالن الدوحة      .           الدولية        للمعايري                                       ً       الفاعلة، للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان وفقاً             جلهات              وغريها من ا  

َ     الذي تضمََّن                                   ُ                                ودعا اإلعالن الدول العربية اليت مل ُتنشئ بعد مؤسسات وطنية            .      تابعة  امل         إجراءات      بشأن            توصية     ١٤        َّ
     ودعا   .         باريس      ملبادئ                                   ً         الدول األخرى على تعزيز مؤسساهتا وفقاً          ّ حثّ                            إىل القيام بذلك، فيما               اإلنسـان،         حلقـوق   

ِ              املشـاِركون إىل ع                                                متابعة تتألف من اللجنة الوطنية حلقوق          جلنة                    ً                              قـد هذه املؤمترات سنوياً، واتفقوا على تشكيل             
   ،                   حلقوق اإلنسان يف املغرب      الوطين                         يف مصر، واجمللس االستشاري       اإلنسان                                اإلنسان يف قطر، واجمللس القومي حلقوق 

  . ين                               تنفيذ توصيات املؤمترين األول والثا                     ستتوىل هذه اللجنة رصد  و  .         واملفوضية

                             املوائـد املستديرة للمؤسسات                اجـتماعات    -       ً خامساً
          املواضيعية                 اإلنسان واملسائل     حلقوق        الوطنية 

  تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ألف

            الكومنولث،           وأمانة    ، )EQUITAS (   "       إيكيتاس "                                      بالتعاون مع املنظمة غري احلكومية                 املفوضـية،     َّ    نظَّمـت  -  ٧٤
                                يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ            اإلنسان                                       حلقة عمل للمؤسسات الوطنية حلقوق        ،                 املتحدة اإلمنائي                 وبـرنامج األمم  

       مانيال،  (                                                      وحقوق املرأة، استضافتها اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان          والثقافية                             احلقوق االقتصادية واالجتماعية     بشأن
                الذي تضطلع به        دور    ال          النظر يف            هذه هو                                 وكان الغرض من حلقة العمل         ).     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧  -    ٢٣

ِ    املشاِركني                                                                             تعزيز ومحاية حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعميق فهم            يف            املؤسسات        تلـك        تبعات  ل      
  .       املرأة             الذي تعاين منه                          اإلبقاء على انعدام املساواة 

         احلقوق      بشأن              حلقة عمل                                             ممثلها اإلقليمي وموظفيها من املقر، يف                 مـن خـالل               املفوضـية،           وشـاركت  -  ٧٥
                األرجنتني يف بوينس                  مكتب أمني املظامل يف                                                 ّ       واالجتماعية والثقافية واملدافعني عن حقوق اإلنسان نظّمها           االقتصادية

                                         مسؤولية الدول يف محاية وتعزيز تلك احلقوق،         املناقشات       تناولت  و   ).     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠-  ٢٨ (     آيرس 
                                                                             ودور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والوسائل القانونية لتنفيذ العهد                  لرئيسية، ا                             والصكوك الدولية واإلقليمية    

ِ              اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتحديات اليت تواِجه                الـدويل                   احلقوق االقتصادية            إعمال                                                                 
  .                                         مدى إمكانية التقاضي باالستناد إىل هذه احلقوق                      واالجتماعية والثقافية و

 عالقات بني اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ال- باء

         التعاون      بشأن                                        نوب شرق آسيا، يف حلقة عمل إقليمية         جل                             من خالل مكتبها اإلقليمي              املفوضية،       شاركت -  ٧٦
         كانون   ١  -       نوفمرب   /        الثاين      تشرين    ٣٠         بانكوك،   (                                                           بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية         

                                       املمكنة لتعزيز التعاون بني تلك املؤسسات      اجملاالت   ّ                              وسـلّطت املفوضـية الضوء على          ).     ٢٠٠٦         ديسـمرب    /    األول
  .                   واملنظمات غري احلكومية
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  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف حاالت النـزاع وما بعد النـزاع- جيم

      مائدة         اجتماع             األوروبية،         فوضية   مل                               آيرلندا الشمالية، بدعم من ا       يف                         وجلنة حقوق اإلنسان            املفوضية    َّ   نظَّمت -  ٧٧
                    وما بعد النـزاع          النـزاع                                                 دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف حاالت             بشأن                    دام ثالثة أيام      ً اً       دولي        مستديرة

        مؤسسة   ١٩    ً      ممثالً عن   ٣٠    هذا           املستديرة       املائدة        اجتماع      وحضر    ).     ٢٠٠٦       يونيه   /           حزيـران    ٢٢-  ٢٠           بلفاسـت،    (
ِ                 وطنـية حلقوق اإلنسان قَِدموا من           ،                 ومجهورية كوريا   ،       ليشيت -           وتيمور    ،           وبوليفيا  ،           وآيرلندا  ،       وأوغندا   ،         أفغانستان                   َ

   ،         وكولومبيا                                                               السابقة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وغواتيماال، والفلبني، وفلسطني،           اليوغسالفية                ومجهورية مقدونيا 
  .       واهلند ،       ونيجرييا   ،          وناميبيا ، )             اململكة املتحدة (                    وآيرلندا الشمالية  ،        واملغرب ،      وكينيا

   :         ما يلي                                   حاجة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل           من بينها     أمور     إىل           املستديرة      املائدة             وخلص اجتماع -  ٧٨
    ؛      ً      ً    تفسرياً واسعاً        والياهتا      تفسري    `  ٢̀  و                         مـع املمثلني السياسيني؛                                               االضـطالع مبسـؤولية الـتعامل الفعـال           `  ١̀ 
             ِّ         يف مرحلة مبكِّرة؛          العقاب          إلفالت من       ل       التصدي  `  ٤̀  و                                                   الـتعاون مـع اجلهـاز القضائي ورصد قراراته؛            `  ٣̀  و
                 العمل مع وسائط     `  ٧̀  و                                                 تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛        `  ٦̀  و                          القـيام بأنشطة تدريب؛       `  ٥̀  و

                      حاالت النـزاع وما     يف                              الفاعلة غري التابعة للدولة            اجلهات                  االعتراف بأمهية     `  ٩̀                       املساعدة املؤقتة؛ و       تقدمي  `  ٨̀  و        اإلعالم؛  
  .www.nhri.net  :        التايل                  على املوقع اإللكتروين                املائدة املستديرة        اجتماع                      وميكن االطالع على نتائج   .      نـزاع      بعد ال

  اجلنساينالعنصر - دال

       سبيل     وعلى  .                                                                 اجلنساين يف مجيع مراحل أنشطة وواليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         العنصر  ُ      ُيراعى -  ٧٩
       على          بنشاط                 ، تعمل املفوضية   )     أدناه                  انظر الفرع حاء     (                                                              املـثال، ويف إطار مشروع العناصر الفاعلة من أجل التغيري           

   كل              فيما يتصل ب            املؤسسات،   ُ                وُيطلب من هذه      .          التدريبية                                                   الـنهوض مبشاركة موظفات تلك املؤسسات يف الربامج         
   .         دمها أنثى    أح   كون              اثنني، على أن ي                                 ْ    برنامج تدرييب إقليمي، باختيار موظفْين 

  حقوق املعوقني- هاء

       شاملة                                                                                الوطنـية حلقوق اإلنسان مع اللجنة املخصصة املعنية بإعداد اتفاقية دولية                      املؤسسـات         عملـت  -  ٨٠
  .             نص اتفاقية     مشروع                 قها العامل إلعداد                                  وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومع فري                           ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق 

ـ                              الوطنية لتعزيز ومحاية            للمؤسسات                          جلنة التنسيق الدولية                    مشاركة ممثل عن         ً         ً    ة مالياً وموضوعياً     ي                ودعمـت املفوض
   .       املخصصة                                             حقوق اإلنسان يف الدورتني السابعة والثامنة للجنة 

       واليت      ً  حديثاً،                                             من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املعتمدة   ٣٣                         تسليط الضوء على املادة    املهم     ومن -  ٨١
                                  إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف،          تعيني أو          تعزيز أو             بتشكيل أو     [...]                    تقوم الدول األطراف، "   أن         تنص على 

      وتأخذ   .                                                                    أكثر، حسب االقتضاء، لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها                                            مبا يف ذلك آلية مستقلة واحدة أو      
                      ز وطرق عمل املؤسسات                                                 إنشاء مثل هذه اآللية، املبادئ املتعلقة مبرك                                                  الدول األطراف بعني االعتبار، عند تعيني أو      
  . "                                         الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
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  األقليات- واو

         عن عمل    ِّ  كتيِّب       بنشر     ٢٠٠٥                     ضايا األقليات منذ عام ُ       ُتعىن بق                           مع خمتلف فروع املفوضية اليت        التعاون       استمر -  ٨٢
         يف دليل       إلدراجه            باألقليات،     املعين    امل           الفريق الع        ملا طلبه                     ً  وقضايا األقليات، وفقاً             حلقوق اإلنسان                 املؤسسات الوطنية 

   ).E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/3     انظر  (                    األمم املتحدة لألقليات 

                                       بالتعاون الوثيق مع وحدة املؤسسات           ُ   َّ    الذي ُينفَّذ           لألقليات،          لزماالت      ا       برنامج        أتـاح      ،    ٢٠٠٦          يف عـام     و -  ٨٣
  .    ٢٠٠٦     عام         املعقود يف          الدولية              ع جلنة التنسيق             خدمة اجتما يف       مساعدة   لل                نتمون إىل أقليات                     ، الفرصة لستة زمالء ي       الوطنية

 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشري- زاي

      اإليدز  /                         فريوس نقص املناعة البشري          املعين ب                                                بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشترك               املفوضية        وضـعت  -  ٨٤
                  فريوس نقص املناعة                الوقاية من       يف         اإلنسان   ِّ                                          كتيِّـب عـن دور املؤسسـات الوطنية حلقوق                                 الصـيغة النهائـية ل    

            ِّ     وسيصدر الكتيِّب يف   .      اإليدز /                   نقص املناعة البشري     بفريوس                  الناجم عن اإلصابة                        اإليدز ويف مكافحة التمييز  /      البشري
  .         اإلقليمي          على الصعيد            حلقوق اإلنسان                    مع املؤسسات الوطنية  ُ  َّ  ُتنظَّم               حلقات العمل   من  ُ              وُيعرض يف سلسلة     ٢٠٠٧    عام 

 التعذيبات و منع النـزاع- حاء

       التغيري       من أجل           الفاعلة        العناصر     شروع  م

                                    تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية حلقوق       :                                  العناصر الفاعلة من أجل التغيري     "       مشروع      ٢٠٠٥           يف عام         انطلق -  ٨٥
                                                 هبدف تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          ،   "            ُ                           التدريب عن ُبعد والتدريب اإلقليمي             عن طريق         اإلنسان  

                       املفوضية السامية حلقوق       ِّ    وتنفِّذ    .                                              ى منع النـزاعات، مبا يف ذلك اإلنذار املبكر                                         عـلى مـنع التعذيب، والعمل عل      
                   موظفي األمم املتحدة،                           وذلك يف إطار شراكة مع كلية           األوروبية،         املفوضية                     ِّ      هـذا الربنامج، الذي متوِّله            اإلنسـان   

  .Fahamu "     فهامو "       احلكومية             واملنظمة غري  ،                  ورابطة منع التعذيب

                            بدعم من كلية موظفي األمم      (                              أحدمها يتعلق مبنع النـزاعات       :              برناجمي تدريب        من           املشـروع           ويـتألف  -  ٨٦
ِ                    مشاِركني من املؤسسات        حبضور    ان  اجم ن      الرب  ُ   َّ   وُينفَّذ   ).           التعذيب  ع                   بدعم من رابطة من    (                     واآلخر مبنع التعذيب      )       املتحدة     

                اعلي للتدريب عن             قرص متراص تف  `  ١̀   :              على ثالث مراحل     وذلك                    يف اجملموعات اإلقليمية             حلقوق اإلنسان         الوطنية 
            اليت تشملها                                      حلقة عمل تقليدية الستعراض املواد        `  ٢̀  و            والفرنسية؛ُ                                               ُبعـد، متاح باإلسبانية واإلنكليزية والروسية       

ِ                                                مشاِركني خمتارين يف مرحلة ما بعد حلقة العمل الستكمال          توجيه    `  ٣̀     و ُ     ُبعد؛          ُّ             فـترة الـتعلُّم عن             اليت         املعلومات   
  .            تيجيات وطنية                       الدورة، ولتحديد استرا     أثناء       تلقوها 

                                                                   احلوافز حيث يتعني على املشاركني إمتام مجيع املراحل الثالث الستكمال                توفري          على            الـربنامج          ويقـوم  -  ٨٧
ّ     مدعّوة                                 يف اجملموعات اإلقليمية املختارة                   حلقوق اإلنسان                      واملؤسسات الوطنية     .          بأكمله        الربنامج      ْ      موظفْين        اختيار    إىل     
        وجيب أن    .        ً   أسبوعاً   ١٤         تصل إىل             لفترة          العادية                   من واجبات العمل                      التدريب كجزء     ي  اجم ن               للمشاركة يف بر          اثـنني   

ِ   ْ  يكون أحد املشاِركْي   .    أنثى                      ، من كل مؤسسة وطنية،        على األقل      اإلثنني   ن              
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      تنفيذ          ملواد                        وضع الصيغة النهائية    `  ١̀   :                           ، وكانت نتائجه كما يلي      ً داً ج               ً     النموذجي ناجحاً          املشروع      وكان -  ٨٨
ّ                        التعذيب ومنع النـزاعات، مبا فيها أقراص متراّصة باإلسبانية            نع              فيما يتعلق مب    ُ    ُبعد                   برنامج تدريب عن                 واإلنكليزية                                           

     حلقوق           الوطنية        املؤسسات   يف     رباء        فرادى اخل     لصاحل             منع التعذيب       يف جمال       تدريب        توفري ال  `  ٢̀  و                    والروسية والفرنسية؛ 
                               واملنطقة األوروبية ومنطقة آسيا    دئ،   اهلا                            إلنكليزية، ومنطقة آسيا واحمليط       للغة ا                     األفريقية الناطقة با ة       يف املنطق       اإلنسان 

     آسيا        منطقة                                 اهلادي، واملنطقة األوروبية و         واحمليط                                منع النـزاعات يف منطقة آسيا                         التدريـب يف جمال                 الوسـطى، و  
                                 إلنكليزية وأمريكا الالتينية ومنطقة       للغة ا                           ومنطقة أفريقيا الناطقة با        لفرنسية،      للغة ا  با                               الوسطى، ومنطقة أفريقيا الناطقة 

             يف عدة حاالت،  `  ٤̀                                                           إنشاء شبكات إقليمية جديدة بني املشاركني يف كل برنامج إقليمي؛ و  `  ٣̀  و         لكارييب؛ ا      البحر 
ِ    املشاِركة                                                 إدخال حتسينات على سياسات وإجراءات املؤسسات الوطنية                                      وعلى سبيل املثال، ونتيجة للتدريب على   .     

ّ            منع التعذيب، عّززت املؤسسة                                        يا برناجمها املتعلق برصد االحتجاز، وقامت           مجهورية كور              حلقوق اإلنسان يف          الوطنية              
ّ                                   التعذيب، وعّزز مكتب أمني املظامل الفنلندي                   من أجل جترمي          بالضغط                حلقوق اإلنسان               الفلسطينية                 املؤسسة الوطنية                

  .                        زياراته إىل مراكز االحتجاز   من          الوقائي      اجلانب 

  االستنتاجات-      ًسادسا 

      لدفع                           جلهود اليت تبذهلا املفوضية          من ا         ً       ً    سان جزءاً رئيسياً                                  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن          مساعدة  ُ     ُتعترب -  ٨٩
                 حلقوق اإلنسان تشكل          الوطنية                                       وينبع هذا العمل من االعتراف بأن املؤسسات   .         احلماية     ثغرات    ّ سّد  ىل  إ        البلدان 

                        الدولية على الصعيد          املعايري                        دورها يف كفالة تنفيذ                      واالعتراف كذلك ب   ُ                         ُنظم احلماية الوطنية       من    ً       ً   جزءاً أساسياً   
          جملس حقوق         أعمال           أنشط يف           مشاركة                      بدعم من املفوضية،         ً    حالياً،                      املؤسسـات الوطنية              وتشـارك     .        الوطـين 

  .                              بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    كلفني  امل        عاهدات و  امل              اإلنسان وهيئات 

                  من الدول األعضاء                      املتزايد باستمرار                                                  املؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية للطلب           وحدة   ت       واستجاب -  ٩٠
        تشريعي                  إطار دستوري أو                  ً                             فيما يتعلق مثالً بالنماذج املناسبة لوضع                             تقدمي اخلربة املتعمقة،     ل           املصلحة    ب     وأصحا

    ً        وفقاً ملبادئ                     حلقوق اإلنسان العاملة                                                      طبـيعة ووظـائف وسلطات ومسؤوليات املؤسسات الوطنية        وب         مالئـم،   
        املفوضية     عمل            مستويات                          املؤسسات الوطنية يف مجيع        هبذه                                   أصبح إدماج األنشطة ذات الصلة             وقـد     .        بـاريس 
      مشرفة    ة ك ي  شر       بوصفها          املؤسسات                         إىل حد كبري على تلك                  اآلن االعتماد              ألمم املتحدة    ا         وبإمكان   . ة    واقع       حقيقة  
     ولكن              جهود متضافرة     بذل       تطلب ت                          بيد أن إقامة مؤسسات جديدة   .  ة          جمرد مستفيد         من كوهنا               تنفيذ أكثر          على ال 

                             ِّ         على الصعيد الوطين يف مرحلة مبكِّرة، مع         املشاورات      يد من     مز     إجراء                    ويف بعض احلاالت، ينبغي   .          غري متسرعة
      متثال               متواصل ملدى ا           استعراض                  ً           ومن الضروري أيضاً إجراء       .        املدين      اجملتمع                 خاصـة إلشـراك                      إيـالء عـناية     

  .       باريس     ملبادئ            حلقوق اإلنسان                 املؤسسات الوطنية 
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Annex 

THE SANTA CRUZ DECLARATION 

Eighth International Conference of National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights 

Santa Cruz, Bolivia, 24-26 October 2006 

1. The Eighth International Conference of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights was devoted to the theme of the role of national human rights 
institutions (NHRIs) in dealing with migration.  The Conference was organized by the Defensor del 
Pueblo of Bolivia from 24-26 October 2006, in cooperation with the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the International Coordinating Committee 
(ICC) of NHRIs.  The participants thanked the support of the Defensoria del Pueblo, OHCHR, 
Rights and Democracy, the Special Fund for Ombudsman and NHRIs in Latin America and the 
Caribbean, the Network of NHRIs of the Americas and the British Council. 

2. NHRIs express their gratitude to the Defensoria of Bolivia for its excellent organization of 
the conference and warm hospitality.  They also appreciate the consideration extended to them by 
the city of Santa Cruz.  They welcomed the message of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights and acknowledged the stimulating presentations by the United Nations Special 
Rapporteur on the human rights of migrants, the Chair of the Migrant Workers Committee and 
other keynote speakers as well as the fruitful discussions and deliberations.  Non-governmental 
organizations (NGOs) from around the world made a valuable contribution at a pre-conference 
forum and by actively participating in the conference itself.  The conference was further enriched 
by the participation of the President of the Republic of Bolivia and the Prefect of the State of Santa 
Cruz. 

3. The Eighth International Conference for NHRIs hereby adopts the following Declaration: 

 The Eighth International Conference of NHRIs 

4. Recalling the universal instruments agreed upon by States to safeguard human rights and 
fundamental freedoms, particularly the Universal Declaration of Human Rights, the International 
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and 
Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
the Convention on the Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Their Families, the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and its additional protocols, the relevant International Labour 
Organization conventions and regional instruments, and other relevant international human rights 
instruments, 

5. Recognizing that these instruments make provision for, and require States to, undertake 
measures to protect the rights of migrants which constitute a platform for a human rights based 
approach to migration, 

6. Recognizing the unique role played by NHRIs in the implementation of international human 
rights standards at the national level, thereby ensuring sustainability of human rights protection, 
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7. Welcoming the guidance and jurisprudence on issues of migration provided by the human 
rights treaty bodies and special procedures, and in particular the Committee on Migrant Workers, 
the Special Rapporteur on the human rights of migrants, the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, and the Committee on the Elimination of Racial Discrimination as 
well as the judgements and findings of regional organizations and mechanisms, 

8. Stressing the particular role played by NHRIs as expressed in the Copenhagen and Seoul 
Declarations adopted by the Sixth and Seventh International Conferences of NHRIs, regarding 
migration in the context of conflict and terrorism and their commitment in this regard, 

9. Welcoming the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking of July 2002 and General Recommendation 30 (2004) of the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination on the rights of non-citizens, 

10. Recognizing the linkage of international migration, economic growth and development 
including poverty reduction, 

11. Recalling that, as practice shows, physical barriers, including walls, endanger fundamental 
rights such as the right to life, 

12. Welcoming The Guiding Principles on Internal Displacement that were presented to the 
United Nations in 1998 and were recognized as an important international framework for the 
protection of internally displaced persons. 

13. Urging therefore the continued enhancement of the role and participation of NHRIs in the 
international human rights system including in the recently established Human Rights Council, 

 Declares that: 

14. NHRIs shall advocate for a human rights approach to migration and migration 
management.  NHRIs underline that each State is responsible to guarantee respect for the human 
rights and fundamental freedoms of all persons regardless of their migration status, 

15. NHRIs play an important role in ensuring efficient domestic legal protection of all 
migrants, including access to justice, non-discrimination and equal treatment, including full and 
effective protection in all areas of society, 

16. NHRIs play a vital role in promoting a society dedicated to diversity as a positive potential 
for ensuring a cohesive and peaceful society, for innovation and growth, and building on the 
fundamental principles of equality and mutual respect, 

17. NHRIs shall examine and raise awareness of the causes of migration, encompassing 
economic, political, social, cultural, historical, or other factors leading to migration, 

18. NHRIs shall engage in cross-country cooperation and use their networks to communicate 
on migration issues - between neighbouring countries and sending, transit and receiving States.  
NHRIs would also benefit from strategic partnerships with civil society organizations to implement 
their advocacy, research, public education, media campaigns and ongoing monitoring and 
investigation activities, 
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 In order to implement this declaration, NHRIs hereby agree: 

19. To establish a Working Group through the ICC to define a concrete plan of action for 
implementation of this Declaration at the nineteenth session of the ICC and call on regional groups 
to do the same, 

20. To develop and implement within their institutions a strategy to address the problematics of 
migration, 

21. To develop plans of action among NHRIs of relevant sending, transit and receiving States 
in cooperation with partners including civil society, 

22. To request OHCHR to prepare a study which could also include NHRIs best practices in 
relation to migration, 

23. To encourage their States to support the Migrant Workers’ Committee and the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants and call for the ratification, and its implementation, of 
the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members 
of Their Families and report back to the next session of the ICC on concrete measures taken in this 
regard. 

General Guidelines 

 The following are a summation of the main areas whereby NHRIs may intervene to 
promote and protect the rights of migrants: 

Operational provisions 

Ratification 

24. NHRIs should promote the ratification of the International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families through appropriate means 
including campaigns, policy advice, conferences and publications on the benefits and the 
background of the Convention, 

25. Regarding the large number of Governments which are reluctant to ratify the Convention, 
NHRIs should analyse the reasons behind non-ratification including misconceptions and other 
obstacles, and work on argumentation catalogues to counter these concerns, 

26. In an effort to advocate for ratification of the International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, NHRIs could benefit from 
partnership with civil society organizations, 

Implementation de jure and de facto 

27. NHRIs should closely monitor the domestic administrative and legislative implementation 
of international instruments relevant for all migrants’ application of these rights, 

28. NHRIs should encourage the development of a national legal framework for upholding the 
rights of internally displaced persons, paying special attention to promoting and protecting the 
rights of internally displaced women, children, indigenous peoples and all vulnerable groups, 
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29. NHRIs should, where relevant, monitor, investigate and initiate complaints to protect the 
rights of migrant workers.  As part of ongoing monitoring efforts, include a migration related 
section, regarding the impact on development in their annual reports.  Special reports are 
encouraged where appropriate, 

30. NHRIs should protect the rights of victims of trafficking and smuggling, especially women 
and children, including by providing legal assistance or taking legal action to defend the rights of 
smuggled and trafficked persons’ rights, 

31. NHRIs should protect trafficked persons, especially women and children, from harm, 
threats or intimidation by traffickers and associated persons, 

32. NHRIs should advocate that national legislation defines the crimes of trafficking and 
smuggling and their various punishable elements and provide protection of smuggled and 
trafficked persons, including protection from summary deportation or return if this would pose a 
security risk to the persons and/or their families,  

Cooperation 

33. NHRIs should make use of the many options offered by the United Nations treaty bodies 
and the treaty reporting cycle to express their concerns regarding migrants in their respective 
countries, 

34. NHRIs should use all mechanisms of the Human Rights Council, particularly its Special 
Procedures, to protect migrants’ rights and advocate increased focus on the rights of migrant 
workers, 

35. NHRIs should use existing regional mechanisms, conventions, regulations and courts, 

36. NHRIs should work in regional networks to address the regional aspects of migration and 
development from a human rights perspective and coordinate joint action, 

37. NHRIs should conduct research, identify and exchange best practices associated with 
migration and development including with respect to the creative and productive use of remittances 
to support development, 

Policy and action oriented approach to implementation 

38. NHRIs should launch public campaigns in order to counteract stereotypes of migrants and 
promote the knowledge and respect of their rights.  In relation to the media, NHRIs should promote 
an understanding of migrants and migrant issues, including the positive impact of migration and 
diversity, and inform about the danger related to the risk of exploitation, 

39. NHRIs should assist in developing guidelines and/or training for relevant State authorities 
and officials such as police, border guards, immigration officials and others involved in the 
detection, detention, reception and processing of migrants, and in the inspection of immigration 
detention centres. 

40. NHRIs should encourage the provision of practical and legal assistance to migrants upon 
arrival, including by facilitating the establishment of offices in border towns.  NHRIs should 
monitor expulsion procedures, 
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41. NHRIs should focus as much on the economic, social and cultural rights of migrants as on 
their civil and political rights.  NHRIs should encourage Governments to adopt policies that 
regularize the status of migrants and assure their access to social services, including education and 
health services.  They should also help to ensure that the labour rights of migrants, including 
decent work and full social protection, are protected, 

42. Specifically, NHRIs should contribute to creating, in reception countries, the conditions for 
family reunification of migrant workers and the free education of the children of migrants in 
accordance with international human rights standards.  In addition, NHRIs should pressure States 
to adopt emergency measures to guarantee the provision of basic services to indigenous 
communities and other vulnerable groups that have a lack or no access to such services, 

43. NHRIs should include refugees and asylum-seekers among the groups requiring special 
attention.  In particular, NHRIs should take an active role in implementing the goals, activities and 
programmes of the international Protection Agenda promoted by UNHCR and ensure its inclusion 
in the respective regional agendas of work and/or action plans, 

44. NHRIs should conduct and encourage research on the real situation of indigenous and 
minority migrants and other migrants.  This may include the development of disaggregated data, by 
sex and ethnic groups, and accurate statistics and policy suggestions to reflect diversity and enable 
the participation of minority groups, internally displaced persons and indigenous communities in 
policy and consultative processes on issues affecting them to ensure that their needs are better met. 

Adopted in Santa Cruz 
26 October 2006 

----- 

 

 


