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 التحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان

 مجلس حقوق اإلنسان) ل32الجلسة رقم (
 لمجلس حقوق اإلنسان ى العاشرةالذكر  رفیع المستوى بمناسبةاجتماع الفریق
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  السید الرئیس
  

مؤسسات  الدولیة للقباسم لجنة التنسيسابًقا والمعروف  "،GANHRI("التحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان إّن 
 مؤسسًة وطنیة لتعزیر وحمایة حقوق 72، ومن خالل أعضائھ البالغ عددھم )"ICC "الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان

للمشاركة في اجتماع الفریق رفیع المستوى الُمنعقد  التي أُتیحت لھالفرصة )، یرّحب بA) الُمعتمدة من الفئة (NHRIاإلنسان (
 . (ُیشار إلیھ فیما یلي باسم المجلس)لمجلس حقوق اإلنسانرى السنویة العاشرة الذكالیوم بمناسبة 

  
 مع المؤسسات الوثیقتعاون رؤیة مستقبلیة لل یقّدم المجلس بموجبھ،  الذي تأسس251/60 ذي الرقم قرار الجمعیة العامةإّن 

  . لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسانالوطنیة
  

بین حقوق اإلنسان ب بصفتھ الھیئة الرئیسیة المعنیة ،لى المجلسلتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان عالمؤسسات الوطنیة تعتمد 
بما یتماشى مع ھا تقییم تنفیذ حقوق اإلنسان على أرض الواقع وتقدیم توجیھات بشأنفي  ،ألمم المتحدةالحكومات في منظمة ا

  .جمیع أنحاء العالم الدولیة لحقوق اإلنسان، في  واألعرافالقواعد والمعاییر
  

 - تسھم في تسخیر خبراتھا الخاصة مبادئ باریسالمؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان - التي تلتزم ب وبالمقابل، فإنّ 
من ، ال سّیما الحمایة الوطنیة من نظم النظام الدولي لحقوق اإلنسان، نظًرا الستقاللیتھا وموقعھا االستراتیجي في شبكةٍ لخدمة 
  . عنھا والمجتمع المدني وأصحاب الحقوق والمدافعینوالسلطات القضائیة ات مع البرلمانتفاعلھاخالل 

  
وإعداد  ومراقبتھاتوصیات المجلس ذات الصلة  لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان أھمیًة خاصًة لمتابعة لمؤسسات الوطنیةوُتعطي ا

   الوطني والمحلي.الصعیدین المجلس على تأثیرتنفیذھا، وبالتالي تحقیق أقصى قدر من التقاریر حول 
  

 المعاھدات إلعداد  أیًضا المجلس في عملمبادئ باریسالمؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان الُملتزمة بساھمت 
البروتوكول االختیاري للمیثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة الدولیة لحقوق اإلنسان وغیرھا من القواعد والمعاییر، مثل 

عبر  إسھاماتھامن خالل تنسیق ، )CRC والبروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل ()،ICESCRواالجتماعیة والثقافیة (
  .) باعتباره منصًة إلیصال صوتھا إلى العالمGANHRIالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان (

  
وقد  . لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان التعاون بین المجلس والمؤسسات الوطنیةتوطید مھمة في طٌ  قُطعت أشوا،وعلى مدى سنوات

 للسماح - 2011 المجلس في عام لالستعراض الذي أجراه نتیجًة زھا - وتم تعزي تطوًرا ملموًسا الممارسات والترتیباتشھدت
   في عمل المجلس.مبادئ باریسب للمؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان التي تلتزمُمستقلة ال بالمشاركة

 
من ِقبل  ترحیًبا مستمًرا  في المجلس لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان التجارب اإلیجابیة لمشاركة المؤسسات الوطنیةلقیتوقد 

/كانون في دیسمبرللتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، المؤرخ قرارھا األخیر حول المؤسسات الوطنیة في  ال سّیما ،الجمعیة العامة
لتعزیز وحمایة حقوق تعزیز مشاركة المؤسسات الوطنیة  وعملیاتھا إلى  جمیع آلیات األمم المتحدةدعا، والذي 2015 األول

  ، استنادا إلى ممارسات المجلس.افي عملھاإلنسان 
  
 
 



االقتراحات الثالثة  ) أن یقّدمGANHRI(  یُسر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان،وإیماًنا بتطلعنا إلى المستقبل
 لتعزیز وحمایة حقوق لمؤسسات الوطنیةلفریدة من نوعھا ال الخبرة قدرة المجلس على االستفادة من تعززسوف اآلتیة، والتي 

  المستوى الوطني:على  وغیرھا من أصحاب المصلحة اإلنسان
 

 بشكل فّعال نخراطعلى اال القدرة  لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسانلمؤسسات الوطنیةالحرص على أن تتوفر ل، من المھم أوالً  •
ومع التوقعات المتزایدة لإلنجازات المطلوبة من   لتعزیز حقوق اإلنسان على أرض الواقع. ومن خاللھمع المجلس

في جمیع المناطق بالتأیید الجماعي  حقوق اإلنسان ینبغي أن تحظى المؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایةالمؤسسات الوطنیة، 
 مبادئ باریسلتأدیة مھامھا بما یتماشى مع  والموارد الكافیة ، وأن یتم دعمھا المتالك الصالحیاتوجمیع السیاقات الوطنیة

لجھود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة  إّن ھذا عنصٌر جوھري . الُمرّحب بھاالعترافواالستجابة لمتطلبات ھذا 
وھو ، )NHRI) والشبكات اإلقلیمیة للمؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان (GANHRIلحقوق اإلنسان (

 بشكل واضح. المجلس والمجتمع الدوليمسؤولیة یتشاركھا 
 

لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان  للمؤسسات الوطنیة حقیقیة فرصة یعني توفیرالذي و ،الفضاء  األساسي الثاني ھوالعنصر •
 آلیات األمم المتحدة األخرى. عنھا لالنخراط في عمل المجلس وأصحاب الحقوق والمدافعینووالمنظمات غیر الحكومیة 
 ألصحاب المصلحة على متاحًة بشكٍل أكبر المجلس لجعل فرصة الوصول إلى  التي تحّققتامةوبالرغم من اإلنجازات الھ

 .ال یزال ھناك المزید لتقدیمھ،  على سبیل المثالوبیانات الفیدیوالبث عبر اإلنترنت  توفیر من خالل ،المستوى الوطني
ضع  وانتھاًء بو عن األوضاع الوطنیةبإعداد التقاریر ابتداءً  جمیع مراحل عمل المجلس: تشمل فرص المشاركةوینبغي أن 
 .مستوى الدولة ومراقبتھ وتقییمھالتقدم الُمحرز على  ، ومتابعةالتوصیات

 

 مع الذین یتعاونون األشخاص الُمرتكبة بحق أو أعمال الترھیب االنتقامیة ما زالت األعمال الحمایة.  الثالث ھوالعنصر •
 لتعزیز المؤسسات الوطنیةاألعمال  ھذه طالتوقد  . تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولياآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان

 من خالل القرارات – الجمعیة العامة ومجلس األمنوفي حین اتخذت  .وموظفیھا وأعضائھا وحمایة حقوق اإلنسان
 الُمرتكبة بحق المؤسسات الوطنیة غیرھا من األعمالو والترھیب أعمال االنتقام موقًفا واضًحا من– الصادرة عنھما 

 نھج مشترك تطویر - على النطاق األوسعالمھم للمجلس - ومنظومة األمم المتحدة  فمن ،لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان
قو والرد تعاون مع األمم المتحدة جھة ت ضد أي  وغیرھا من األعمال الُمرتكبةالنتقام والترھیبللتصدي ألعمال ا ُمنسَّ

  في المستقبل. والعمل على الحیلولة دون وقوع حاالت مشابھة ،علیھا بشكٍل أكثر فاعلیة
  

 وتفضل بقبول خالص الشكر.
 


