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مقدمة
يعرض هذا املنشور نتائج البحث الذي أجرته مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن اآلليات 
الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة، ويسعى إىل إطالع الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين على حتليل للممارسات 
احلالية وإتاحته هلا. وقد يساعد املنشور الدول يف اختيار الشكل اخلارجي والنموذج األمثلني آللياهتا الوطنية املكلفة 
بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل، فضالً عن التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وتيسري 

متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان.

المنهجية

بناًء على طلبها معلومات بشأن التدابري واملمارسات املتعلقة باآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة، 
تلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إسهامات من 23 دولة عضواً، تضاف إليها معلومات قدمتها 3 دول 
أخرى. وحللت املفوضية الحقاً عملية إنشاء وصيانة اآلليات الوطنية وركزت على مثاين دراسات حاالت فردية 
مفصلة)1(. وتغطي دراسات احلالة هذه أفريقيا )السنغال، واملغرب، وموريشيوس(، وآسيا )مجهورية كوريا، وكمبوديا(، 
وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب )جزر البهاما، واملكسيك( وأوروبا )الربتغال(. وأجريت زيارات دراسية إىل 
كمبوديا واملغرب والسنغال. ومُجّعت معلومات إضافية عن طريق الدراسات االستقصائية واملقابالت وأفرقة النقاش 

املركز، وكذلك عن طريق املالحظة امليدانية.

وقد تسىن، استناداً إىل هذه املعلومات الوفرية، حتديد وظائف ومهام اآلليات الوطنية القائمة إلعداد التقارير 
واملتابعة. ودرست جمموعة اآلليات الوطنية بعدئذ استناداً إىل موقعها والطابع املؤسسي الذي أضفي عليها، بدءًا

بالرتتيبات املؤقتة وانتهاًء باآلليات املؤسسية بالكامل. وقد حللت اآلليات الوطنية يف دراسات احلاالت الفرديةالثماين 
إذا كانت هناك عالقة واضحة تربط بني نوع اآللية )على أساس درجة الطابع املؤسسي املضفى عليها(  لتحديد ما
وفعاليتها يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات)2(. وقد عاين البحث إمجايل حاالت تأخر ورود مجيع التقارير 
يتعلق باملعاهدات املصدق عليها )باستثناء الربوتوكوالت االختيارية( يف الفرتة  اليت يتعني تقدميها فيما املقدمة أو
ما بني إنشاء اآلليات وعام 2014. وقد ُحسب متوسط التأخري املسجل يف تقدمي كل تقرير على هذا األساس.

يرد وصف كامل لدراسات احلاالت الفردية يف اجلزء الثاين أدناه. )1(

تشري الفعالية، يف اإلدارة القائمة على النتائج، إىل مدى حتقق أهداف أحد التدخالت، أو األهداف اليت يتوقع حتقيقها، مع مراعاة  )2(
أمهيتها النسبية.
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موجز النتائج الرئيسية

يُفهم، ألغراض هذه الدراسة، أن اآللية الوطنية الفعالة إلعداد التقارير والمتابعة ستتيح تقدمي التقارير 
يف الوقت املناسب وحتد من حاالت الرتاكم يف تقارير الدول الدورية. وأظهرت النتائج أنه ال يوجد دوماً ارتباط 
مواردها وبني أي اخنفاض يف تراكم التقارير اليت تقدمها  تشكيلها املؤسسي أو مباشر بني والية اآللية الوطنية أو
الدولة أو زيادة يف عدد التقارير املقدمة يف الوقت املناسب. ومن مث، فقد أصبح من الواضح عدم وجود منوذج واحد 

يناسب مجيع احلاالت. ومع ذلك، فهناك معايري أخرى تساهم يف زيادة فعالية اآللية الوطنية.

وقد سلط البحث، يف املقام األول، على أهمية أن تكون اآللية الوطنية إلعداد التقارير والمتابعة 
آلية دائمة، أي أنه ينبغي احلفاظ على هيكلها إىل ما بعد االنتهاء من إعداد تقرير واحد. وقد تكون هذه اآللية 
مستقلة مؤسسياً. وثانياً، فإن اآللية الوطنية الفعالة قد تستفيد من والية رسمية  مشرتكة بني الوزارات أو وزارية أو
سياساتية شاملة، وكذلك من فهم مشرتك داخل احلكومات لدورها ومن ملكية سياسية على أعلى  تشريعية أو أو
مستوى. وثالثاً، ينبغي أن تضم اآللية الوطنية موظفين متفرغين ومزودين بالقدرات ودائمين، لبناء اخلربات وتعزيز 

املعارف والكفاءات املهنية على املستوى القطري.

وعالوة على ذلك، فقد خلص حتليل للبيانات التجريبية إىل ضرورة أن تنطوي اآللية الوطنية الفعالة على 
القدرات الرئيسية األربع التالية:

التعاون والتنسيق مع اهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان 	  القدرة على التعاون: وهي القدرة على )أ(
)يف سياق إعداد التقارير أو احلوارات التفاعلية أو تيسري الزيارات اليت جيريها املكلفون بواليات يف إطار 
اإلجراءات اخلاصة أو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب(؛ )ب( تنظيم وتيسري إعداد التقارير اليت تقدم إىل 
اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان على املستوى املركزي، والردود على الرسائل ومتابعة املسائل 

والتوصيات/القرارات الصادرة عن هذه اآلليات.

القدرة على التنسيق: وهي القدرة والصالحيات املتعلقة بنشر املعلومات، وتنظيم وتنسيق املعلومات 	 
اليت تسىن مجعها، ومجع البيانات من اجلهات احلكومية، ومن عناصر فاعلة حكومية أخرى مثل املكتب 

الوطين لإلحصاءات والربملان والسلطة القضائية، إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات.

القدرة على التشاور: وهي القدرة على تعزيز وقيادة املشاورات مع املؤسسة )املؤسسات( الوطنية حلقوق 	 
اإلنسان واجملتمع املدين.

القدرة على إدارة المعلومات: وتتمثل يف القدرة على االضطالع مبا يلي:	 
تتبع إصدار التوصيات والقرارات املنبثقة عن اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛- 
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قاعدة -  رصد هذه التوصيات والقرارات بصورة منهجية وجتميعها من الناحية املوضوعية يف جدول أو
بيانات سهلي االستعمال؛

حتديد الوزارات و/أو الوكاالت احلكومية املسؤولة عن تنفيذها؛- 
يف ذلك حتديد أطر زمنية، مع الوزارات املعنية لتسهيل هذا التنفيذ؛-  وضع خطط للمتابعة، مبا
إدارة املعلومات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام املعاهدات والتوصيات، مبا يف ذلك من أجل إعداد - 

التقرير الدوري املقبل.
وتتعلق فعالية اآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة أيضاً بالدرجة اليت ميكن فيها تحقيق نتائج منهجية 
ومستدامة مثل متكني الدولة من إجراء تقييم ذايت لسجلها يف جمال تنفيذ املعاهدات وتوصيات األمم املتحدة 
والتوصيات اإلقليمية؛ وبناء إطار وطين إلعداد التقارير واملتابعة؛ وتنمية اخلربات؛ وحتفيز احلوار الوطين؛ ودعم استعراض 

التشريعات والسياسات؛ وتعزيز اإلدارة القائمة على حقوق اإلنسان؛ وحتديد املمارسات اجليدة.
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الجزء الأول 
عداد التقارير  نتائج البحث المتعلق بالآليات الوطنية لإ

والمتابعة

عداد التقارير والمتابعة فوائد الآليات الوطنية لإ أولً-
اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948. وقد أرسى هذا اإلعالن أسس 
هيكل حقوق اإلنسان اليت طُّورت يف العقود التالية. وتشكل ثالث آليات دولية رئيسية هيكل األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان، وهي على النحو التايل:

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وهي آليات خرباء مستقلة تنبثق والياهتا من املعاهدات الدولية 	 
حلقوق اإلنسان؛

االستعراض الدوري الشامل، وهو استعراض نظراء تضطلع به الدول؛	 

اإلجراءات اخلاصة، وهي آليات جملس حقوق اإلنسان.	 
وشهدت أيضاً معظم أحنــاء العامل يف العقود األخــرية ظهور آليات إقليمية حلقوق اإلنسان لتكمل 

اآلليات الدولية.

وجلميع هذه اآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان واليات وإجراءات وأنشطة متباينة تعمل، بدورها، على 
حتديد سبل تعاون الدول، كأصحاب واجبات، وأصحاب احلقوق واجلهات الوطنية األخرى صاحبة املصلحة وفريق 
األمم املتحدة القطري مع اآلليات. ويتوىل البعض منها مهمة اإلنذار املبكر واختاذ إجراءات عاجلة بشأن التهديدات 
الوشيكة النامجة عن انتهاكات حقوق اإلنسان )وكمثال على ذلك إجراء اتصاالت مستعجلة مع احلكومات ملنع 
هذه االنتهاكات أو التصدي هلا(، يف حني هتدف عمليات تقدمي التقارير الدورية املنتظمة إىل املسامهة يف إحداث 

تغريات على املدى الطويل يف األطر القانونية والسياساتية الرامية إىل هتيئة بيئة مواتية حلماية حقوق اإلنسان.

ويتعني على الــدول أن تقدم بانتظام إىل كل من هيئات املعاهدات وجملس حقوق اإلنسان تقارير 
عن التقدم الذي أحرزته يف الوفاء بالتزاماهتا أو تعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان. ويتيح ذلك للدول فرصة هامة 

لالضطالع مبا يلي:
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إجراء تقييم ذايت نقدي ورصد التقدم الذي أحرزته؛	 

حتديد التحديات وأوجه القصور يف جمال التنفيذ؛	 

حتديد الفئات املهمشة واحملرومة؛	 

ختطيط ووضع التشريعات والسياسات القائمة على حقوق اإلنسان؛	 

إقامة شراكات وطنية اسرتاتيجية، مبا يف ذلك مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين؛	 

تلقي املشورة على املستوى الدويل من أجل االستفادة من جتارب املقارنة.	 
ويُذكي إعــداد التقارير والتعاون أيضاً الوعي يف صفوف املوظفني العموميني وموظفي اخلدمة املدنية 
واجملتمع املدين واجلمهور العام، وهو ما حيفز على إجراء حوار وطين إجيايب ومستدام من شأنه تعزيز النظام الوطين 

حلماية حقوق اإلنسان.

ويتعنّي، يف املتوسط، تقدمي التقارير الدورية يف إطار املعاهدات الدولية األساسية التسع املتعلقة حبقوق 
اإلنسان، مرة كل أربع أو مخس سنوات. ومن مث، فإذا كانت الدولة قد صدقت على مجيع املعاهدات األساسية التسع 
والربوتوكولني االختياريني مع إجراء لتقدمي التقارير، فإهنا ستكون ملزمة بتقدمي حوايل 20 تقريراً إىل هيئات املعاهدات 
يعين تقدمي تقريرين يف السنة من الناحية النظرية. وتصل نسبة الدول القادرة حالياً على  يف فرتة عشر سنوات، وهو ما
الوفاء جبميع التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير يف إطار آليات األمم املتحدة يف الوقت احملدد إىل 16 يف املائة فقط.

وباإلضافة إىل إعداد التقارير الوطنية املقدمة إىل هيئات املعاهدات، فهناك التزامات تقدمي التقارير إىل 
االستعراض الدوري الشامل الذي أنشأه جملس حقوق اإلنسان، واجملاالت األخرى لألعمال اليت تضطلع هبا األمم 
املتحدة )مبا فيها التنمية املستدامة، والصحة العامة، والبيئة، وحقوق العمل(، فضالً عن اآلليات اإلقليمية حلقوق 

اإلنسان.

وتعتمد مجيع آليات األمم املتحدة الثالث الرئيسية حلقوق اإلنسان توصيات تقدم إىل الدول استنادًا
إىل عملية تقدمي التقارير أو إىل الزيارات القطرية )كما هو احلال يف اإلجراءات اخلاصة واللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
اليت تشكل إحدى هيئات املعاهدات(. وباإلضافة إىل ذلك، تنظر مجيع هيئات املعاهدات، باستثناء اثنتني منها، 
يف الشكاوى املقدمة من األفراد الذين يدعون حدوث انتهاك حلقوقهم. وُتطّبق شروط حمددة، تُعرف باسم معايري 
القرارات اليت تعتمدها هيئة املعاهدة يف الشكاوى الفردية  املقبولية، حسب املعاهدة املعنية. وقد تتضمن اآلراء أو
توصيات تُرفع إىل الدولة الطرف. وقد تطلب هيئة املعاهدة من الدولة الطرف تقدمي تقرير عن اإلجراءات املتخذة 

لتنفيذ التوصيات الواردة يف قرارها أو آرائها يف إطار إجراء املتابعة.
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ومع اتساع نطاق اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وتزايد درجة تعقيدها بسبب الزيادة املستمرة 
يف عدد التصديقات مع ما ترتب على ذلك من ارتفاع يف عدد تقارير الدول والشكاوى الفردية، فضالً عن تنامي 
عدد واليات اإلجراءات اخلاصة والدعوات ذات الصلة من البلدان، فإن الدول تواجه متطلبات متضاربة على حنو 
متزايد. وعلى سبيل املثال، فإن على هذه الدول أن تتعاون مع مجيع هذه اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وتقدم هلا 
تقارير دورية )وإىل اآلليات اإلقليمية أيضاً عند االقتضاء(، وتنفذ التزاماهتا التعاهدية، وتتعقب وتتابع تنفيذ العديد 

من التوصيات املنبثقة عن هذه اآلليات الدولية.

وحىت يف احلاالت اليت متتلك فيها دولة من الدول القدرة واإلرادة السياسية، فإن هذه املتطلبات تكون 
هائلة وغالباً ما تؤدي إىل التأخر يف تقدمي التقارير أو إىل عدم تقدمي التقارير إطالقاً، فضالً عن أهنا تؤدي إىل 
استجابات جزئية أو إىل عدم االستجابة للتوصيات أو القرارات الصادرة. وتستفيد الدول من تقدمي التقارير إىل 
هذه اآلليات يف الوقت املناسب، وكذلك من املتابعة الفعالة للتوصيات والقرارات الصادرة، ال سيما وأن ذلك 
يتيح هلا فرصة تعزيز قدراهتا ملعاجلة مسائل حقوق اإلنسان، وحتفيز احلوار الوطين وسبل التفكري والتقييم والتعاون 

مع مجيع أصحاب املصلحة.

ومن أجل التعامل بصورة وافية مع هذه املتطلبات املتزايدة واملتعددة واملتنوعة، فقد اعتمدت جمموعة من 
الدول اليت تزايد عددها بسرعة هنجاً شامالً وفعاالً ومستداماً يف تقدمي التقارير واملتابعة، وخاصة من خالل إنشاء 

."NMRF" آلية وطنية تكلف بإعداد التقارير واملتابعة، ويشار إليها أيضاً مبختصر

وتنظم اآلليات الوطنية إلعــداد التقارير واملتابعة عملية إعــداد التقارير اليت تقدم إىل اآلليات الدولية 
واإلقليمية حلقوق اإلنسان وتُرّشدها، وتنسق متابعة التوصيات على املستوى الوطين. وتيسر أيضاً مجيع أشكال 
يساعد  التعاون األخرى مع هذه اآلليات. وتضمن هذه اآلليات التنسيق بني الكيانات احلكومية املختلفة، وهو ما
على تعزيز امللكية واالتساق على املستوى الوطين، ومتكني الوزارات التنفيذية وتطوير اخلربات املستدامة. وتكفل 
يساعد على تعزيز اإلدارة الشاملة واخلاضعة  التشاور مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين، وهو ما
للمساءلة والقائمة على حقوق اإلنسان. وتتبوأ اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة أيضاً مكانة فريدة لتكون هلا 
الريادة يف جتميع التوصيات وترتيبها حسب األولوية، وتنسيق وإعداد خطة تنفيذ حمددة ملتابعة التوصيات الواردة من 
خطة  مجيع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، مع وضع جداول زمنية ومؤشرات ومعايري حمددة للنجاح أو
وطنية شاملة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ أحكام املعاهدات والتوصيات الصادرة املنبثقة عن األمم املتحدة 

واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان.



8

تحديد معالم الآليات الوطنية القائمة ثانياً-

وظائف الآليات الوطنية القائمة ألف-

استناداً إىل البحوث القطرية املذكورة أعاله، فقد صنفت وظائف ومهام اآلليات الوطنية إلعداد التقارير 
على النحو التايل: واملتابعة بوجه عام

نسان قليمية لحقوق الإ التعاون مع الآليات الدولية والإ -1

متثل اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة يف الكثري من األحيان وسيلة للتواصل مع اآلليات الدولية 	 
واإلقليمية حلقوق اإلنسان، والتعامل مع مجيع الرسائل، واالستجابة لإلجراءات العاجلة، وتيسري الزيارات، 

وما إىل ذلك، وعادة ما يكون ذلك عن طريق وزارة اخلارجية؛

على املعلومات املتعلقة 	  تطلع اآلليات الوطنية هيئات الدولة وأصحاب املصلحة واجلمهور بوجه عام
باالستعراضات املقبلة حلقوق اإلنسان اليت تضطلع هبا اآلليات الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك من أجل 
تيسري إجراء حوار وطين بشأن حالة حقوق اإلنسان لضمان إعداد أفضل لتقرير الدولة وحتقيق أقصى 

استفادة من التعاون مع هذه اآلليات.

جمع المعلومات  -2

تنسق اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة مجع املعلومات والبيانات اإلحصائية إلدراجها يف التقارير، 	 
وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اآلليات الدولية واإلقليمية.

نسان قليمية لحقوق الإ إبالغ/تقديم المعلومات إىل الآليات الدولية والإ -3

تيسر اآلليات الوطنية إلعــداد التقارير واملتابعة صياغة تقارير الــدول والتقارير األخــرى اليت تقدم إىل 	 
اجلهات التالية:

{ هيئات املعاهدات )الوثيقة األساسية املوحدة والتحديثات، والتقارير األولية، والتقارير الدورية، 	
والتقارير املطلوبة يف إطار إجــراءات املتابعة الرمسية، واملراسالت املتعلقة بالبالغات الفردية، 

والقرارات، واآلراء(؛
{ االستعراض الدوري الشامل )تقرير(؛	
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{ اإلجراءات اخلاصة )الردود على الرسائل، وتقارير الزيارات، والردود على االستبيانات اليت أرسلها 	
املكلفون بواليات، وتيسري الزيارات(؛

{ هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية )تقرير ورسائل(.	

تبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة وتيس�ي مشاركتهم -4

تتفاعل اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة مع أصحاب املصلحة ألغراض تقدمي التقارير إىل اآلليات 	 
الدولية واإلقليمية، فضالً عن تنفيذ التوصيات، وهم على النحو التايل:

{ السلطة القضائية، )مبا يف ذلك مجع ونشر األحكام القضائية ذات الصلة بالقانون الدويل 	
حلقوق اإلنسان(؛

{ اهليئات املماثلة هلا(؛	 السلطة التشريعية )اللجان الربملانية أو
{ املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئات املتخصصة؛	
{ اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وفئات أصحاب احلقوق.	

قليمية لحقوق  تنسيق متابعة الدولة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإ -5
نسان الإ

يلي:	  تُوّجه اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة عملية تنفيذ الدولة للتوصيات من خالل ما
{ جتميع التوصيات حسب املوضوع؛	
{ حتليل كل توصية؛	
{ حتديد اجلهة احلكومية املسؤولة عن تنفيذها؛	
{ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان.	 تيسري إعداد خطة تنفيذ وطنية أو

الدولية  الآليات  عن  الصادرة  للتوصيات  الدولة  تنفيذ  ي 
�ف المحرز  التقدم  تتبع  -6

قليمية والإ

يف 	  تتبع اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة تنفيذ اجلهات احلكومية ذات الصلة للتوصيات، مبا
ذلك من خالل استخدام قاعدة للبيانات؛
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تنقل اآللية الوطنية املعلومات املتعلقة بالتنفيذ إىل اجلولة القادمة لتقدمي التقارير وتتيحها للمجتمع املدين 	 
وأصحاب احلقوق.

أنواع الآليات الوطنية باء-

كشف البحث عن وجود أربعة أنواع رئيسية من اآلليات الوطنية استناداً إىل موقعها ودرجة إضفاء الطابع 
املؤسسي عليها. وهي ترتاوح من الرتتيبات املؤقتة إىل اآلليات املؤسسية بالكامل.

الآلية المؤقتة  -1

تُنشأ اآللية املؤقتة فقط لغرض إكمال تقرير حمدد وحُتّل حينما يسّلم هذا التقرير. وتنشئ هذا النوع 
من اآلليات وزارة معّينة أو جلنة مشرتكة بني الوزارات. وهي ال حتتفظ مبجموعة دائمة من املمارسات )مثل اهليكل 

بشبكة من الشبكات( بعد إجناز التقرير. التنظيمي أو

ومع ذلك، فإن من املهم التشديد على أن اآلليات املندرجة يف هذه الفئة مل تصرف مجيعها النظر عن 
استخدام ممارسات تقدمي التقارير املوحدة. وقد نفذت اآلليات القائمة يف جزر البهاما وليتوانيا ومجهورية كوريا، 
تبلغ اآلليات القائمة  واملصنفة مجيعاً كرتتيبات مؤقتة، ممارسات تقدمي التقارير املوحدة. وعلى النقيض من ذلك، مل
يف جنوب أفريقيا وسويسرا عن استخدام ممارسات موحدة وظلت مسؤولية إعداد التقارير ملقاة على عاتق فرادى 

الوزارات التنفيذية.

الآلية الوزارية  -2

يقع مقر اآللية الوزارية يف وزارة حكومية معّينة، وتضطلع مبسؤولية التنسيق وكتابة التقارير والتشاور. 
وتصنف كآلية دائمة لكوهنا تنشئ هياكل وممارسات مكرسة تابعة لوزارة من الوزارات احلكومية اليت تتوىل تعهدها، 

وتستبقي الوزارة هذه اآللية إىل ما بعد االنتهاء من إعداد أحد التقارير الدورية الفردية.

ف الوزارات كة ب�ي الآلية المش�ت -3

اآللية املشرتكة بني الوزارات هي آلية دائمة تنشئها وزارتان أو أكثر، وتضطلع هذه اآللية مبهام التنسيق 
ختضع لــوزارة واحــدة. ويُنشأ، عوضاً عن ذلك، هيكل  وكتابة التقارير والتشاور. وخالفاً لآللية الوزارية، فهي ال
عقد اجتماعات منتظمة لشبكة  أكثر. وتتوىل خدمتها أمانة تنفيذية )يشمل ذلك بوجه عام مشرتك بني وزارتني أو
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من جهات االتصال أو جهات التنسيق املعنية حبقوق اإلنسان( وتظل قائمة إىل ما بعد االنتهاء من إعداد أحد 
التقارير الدورية الفردية.

الآلية المستقلة مؤسسياً -4

تضطلع اآللية املستقلة مؤسسياً جبميع مهام التنسيق وكتابة التقارير والتشاور. ومتتلك هذه اآللية ميزانية 
مستقلة وموظفني مستقلني، وتنقسم إىل مديريات وبرامج وبرامج فرعية داخلية. ويشكل هذا النوع من اآلليات 
بعد االنتهاء  الوطنية، حبكم تعريفه، آلية دائمة نظراً للطابع املؤسسي الذي أضفي عليه والحتفاظ احلكومة به إىل ما

من إعداد التقارير الفردية.

عداد التقارير والمتابعة أنواع الآليات الوطنية لإ

دائمةمؤقتة
4- المستقلة مؤسسيًا3- المشتركة بين الوزارات2- الوزارية1- مؤقتة

جنوب أفريقيا	 
سويسرا	 
ليتوانيا	 
جزر البهاما	 
جمهورية كوريا	 

إسبانيا	 
الدامنرك	 
الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 	 

األمريكية
كمبوديا	 
المكسيك	 

مجهورية الكونغو الدميقراطية	 
مجهورية مولدوفا	 
شيلي	 
فنزويال )مجهورية - البوليفارية(	 
فنلندا	 
الكامريون	 
كوستاريكا	 
التفيا	 
النمسا	 
هندوراس	 
اليونان	 
البرتغال	 
السنغال	 
موريشيوس	 

صربيا	 
المغرب	 

تشكل البلدان املدرجة بالبنط العريض جزءاً من دراسات احلاالت الفردية. مالحظة:

ويتضح من هذا التصنيف املتعلق باآلليات احلالية أن األنــواع الثاين والثالث والرابع )اآلليات الوزارية 
واملشرتكة بني الوزارات واملستقلة مؤسسياً( هي آليات دائمة. )للحصول على حملة عامة عنها، انظر اجلزء الثاين أدناه(.
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فعالية تقديم التقارير جيم-

جُتّمع اآلليات الوطنية وفقاً لنوعها، وذلك من أجل حتديد ما إذا كانت هناك عالقة واضحة بني كل 
نوع )حُتّدد استناداً إىل درجة إضفاء الطابع املؤسسي عليها( وفعاليتها يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات.

يتعلق  اليت يتعني تقدميها فيما وقد عاين البحث إمجايل حاالت تأخر ورود مجيع التقارير املقدمة أو
باملعاهدات املصدق عليها )باستثناء الربوتوكوالت االختيارية( يف الفرتة ما بني إنشاء اآلليات وعام 2014. وقد 
ُحسب متوسط التأخري املسجل يف تقدمي كل تقرير على هذا األساس. وتراوح متوسط التأخري ما بني 7 أشهر 
بني 10 أشهر و114 شهراً قبل إنشائها.  و66 شهراً لكل تقرير مقدم بعد إنشاء اآلليات مقابل متوسط تراوح ما

وبوجه عام، فقد تراجعت حاالت التأخر يف تقدمي التقارير مع إنشاء اآلليات الوطنية.

ومع ذلك، فقد ألقى استعراض وثائقي مفصل لدراسات احلاالت ومقابالت أجريت مع كبار املسؤولني 
احلكوميني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وبرملانيني وممثلني للمجتمع املدين ولألمم املتحدة يف هذه البلدان، 
ظالل الشك على االفرتاض الضمين الذي طرح يف بداية البحث وأفاد بوجود عالقة مباشرة بني فعالية اآللية ودرجة 

إضفاء الطابع املؤسسي عليها.

ويف الواقع، فليس هناك دوماً ارتباط مباشر بني نوع اآللية وفعاليتها يف جمال تقدمي التقارير. وقد "تفوقت" 
آليتان مشرتكتان بني الوزارات على آلية مستقلة مؤسسياً. وعّدلت الربتغال، اليت صّفت جمموع تقاريرها املرتاكمة 
منذ إنشاء آليتها املشرتكة بني الوزارات، أقصر مدة تأخري يف تقدمي تقاريرها، ليبلغ متوسط مدة التأخري هذه 7.4

أشهر لكل التقرير. وبلغ متوسط مدة التأخري الذي شهدته مجهورية كوريا يف تقدمي تقاريرها 11.2 شهراً، وبقي 
لديها تقرير معلق واحد )تأخر ملدة 3 أشهر(. وعلى النقيض من ذلك، فقد وصل متوسط مدة التأخري الذي 
شهدته اآللية املستقلة مؤسسياً يف املغرب يف تقدمي تقاريرها إىل 14.8 شهراً، وبقي لديها أيضاً ثالثة تقارير معلقة 

)تأخرت ملدة إمجالية قدرها 72 شهراً(.

و"تفوقت" اآللية الوزارية يف املكسيك على اآلليتني املشرتكتني بني الوزارات يف موريشيوس والسنغال. 
1998 )املديرية الواقعة يف وزارة  وبلغ متوسط مدة التأخري يف تقدمي التقارير يف املكسيك، منذ إنشاء آليتها يف عام
خارجيتها(، 21.1 شهراً لكل تقرير. وبقي لديها، يف تشرين األول/أكتوبر 2014، تقريران معلقان )تأخرا ملدة 
إمجالية قدرها 33 شهراً(. وبلغ متوسط مدة التأخري الذي شهدته اآللية الوزارية يف موريشيوس 25.5 شهراً لكل 
السنغال، بلغ متوسط مدة التأخر يف تقدمي التقارير  التقرير وكان لديها تقرير معلق واحدة )تأخر ملدة 54 شهراً(. ويف

27.5 شهراً. وبقيت لدى السنغال أيضاً أربعة تقارير معلقة يف تشرين األول/أكتوبر 2014.

اآللية  وكان متوسط مدة التأخري يف تقدمي التقارير يف كمبوديا، اليت صنفت آليتها كآلية وزاريــة، ويف
املخصصة التابعة جلزر البهاما متماثلني للغاية. وقد بلغ متوسط مدة التأخري يف تقدمي التقارير يف كمبوديا 66.2 شهرًا
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لكل تقرير منذ إنشاء آلياهتا املتعددة إلعداد التقارير واملتابعة، مقابل 68.1 شهراً يف جزر البهاما. ومع ذلك، فإن 
2014 إحدى االختالفات الرئيسية بني البلدين تتمثل يف أن جزر البهاما قد صدقت حبلول تشرين األول/أكتوبر

على مخس معاهدات أساسية )دون التصديق على أي بروتوكول اختياري( وفات موعد تقدمي أربعة من تقاريرها 
اخلمسة )تأخرت ملدة إمجالية قدرها 274 شهراً(، يف حني أن كمبوديا قد صدقت على مثاين معاهدات أساسية 

)وأربعة بروتوكوالت اختيارية(، وبقي لديها تقريران معلقان فقط )تأخرا ملدة إمجالية قدرها 48 شهراً(.

ومن الواضح أن الفوارق يف عدد متطلبات إعداد التقارير كانت كبرية، وهو ما كان ينبغي أخذه يف 
االعتبار لدى تفسري فعالية تقدمي التقارير. وعلى سبيل املثال، فقد كان على كل من املغرب واملكسيك تقدمي 
تقارير أكثر من تلك اليت قدمتها مجهورية كوريا. وكانت املكسيك قد صدقت على تسع معاهدات أساسية حلقوق 
اإلنسان وسبعة بروتوكوالت اختيارية وصدق املغرب على تسع معاهدات أساسية وستة بروتوكوالت اختيارية، يف 
حني أن مجهورية كوريا قد صدقت على سبع معاهدات أساسية وثالثة بروتوكوالت اختيارية. وقد ظل أداء تقدمي 
التقارير مستمراً يف الربتغال منذ إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على الرغم من أن التزاماهتا املتعلقة بتقدمي 
التقارير تتجاوز قليالً التزامات املغرب، فقد صدقت الربتغال على تسع معاهدات أساسية وسبعة بروتوكوالت اختيارية 

)نفس العدد الذي صدقت عليه املكسيك(.

يوجد دوماً ارتباط مباشر بني نوع اآللية وفعاليتها يف جمال تقدمي  وحيث إن النتائج قد أظهرت أنه ال
التقارير، فقد جرى استعراض عناصر أخرى. وسوف يتناول الفصل التايل هذه العناصر.

نشاء آليات وطنية فعالة وط الأساسية لإ ال�ش ثالثاً-

الآليات المؤقتة مقابل الآلية الدائمة ألف-

تواجه الدول اليت تستخدم آليات مؤقتة إلعداد تقاريرها بوجه عام نفس القيود اليت حتد من القدرات 
واليت تربز لدى تشكيل جلنة جديدة للصياغة، نظراً لعدم وجود تراكم للخربات. وميكن أن تواجه هذه الدول أيضًا

حتديات تنجم عن انعدام التنسيق وضعف الذاكرة املؤسسية.

ويف إطار التصنيف املقدم، متثل اآلليات الوزارية واملشرتكة بني الوزارات واملستقلة مؤسسياً فقط آليات
دائمة. وقد أظهر البحث عدم احتفاظ أي آلية من اآلليات املؤقتة بشبكة دائمة من جهات التنسيق فيما بني 
الوزارات أو اإلدارات ألغراض إعداد التقارير واملتابعة. وهو ما فعلته، يف املقابل، معظم اآلليات الدائمة )أي الوزارية 

أو املشرتكة بني الوزارات أو املستقلة مؤسسياً(.
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وتتفاقم التحديات حينما يقع تأخر طويل بني تاريخ تقدمي تقرير ونظر هيئة من هيئات املعاهدات فيه، 
وعادة ما ختلص الدول يف هذه احلالة إىل عدم تواجد بعض موظفي الصياغة أو معظمهم وقت إجراء احلوار املتعلق 
بالتقارير اليت أعدوها. ويقلل ذلك من الفائدة املرجوة من النظر يف تقارير الدول ومن جودة هذا النظر على حد 
سواء، ويضعف الذاكرة املؤسسية، وسوف يكون من الضروري بناء قدرات املوظفني الذين سيخلفوهنم من جديد. 
ومبا أن معظم الدول األطراف تقدم تقاريرها يف وقت متأخر، فقد يتطلب إعداد التقرير القادم الذي ستقدمه إىل 
هيئة املعاهدة سنوات عديدة، وسوف تفرض احلاجة حينها إعادة بناء القدرات نفسها. وبدرجة أقل، فإن دوران 
املوظفني الذين يتعاملون مع البالغات الفردية سيؤثر أيضاً على قدرة الدول على تقدمي مالحظاهتا على مقبولية 
هذه البالغات وأسسها املوضوعية والرد على آراء هيئات املعاهدات. وخيفف إنشاء آليات دائمة من أعباء إعداد 

التقارير ومن مشقة التعامل مع آليات حقوق اإلنسان بشأن قضايا أخرى ويزيد من استدامتهما.

الولية باء- 

ميكن إنشاء اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة من خالل التشريعات )تصدر عن طريق الربملان(، 
من خالل والية سياساتية )تشكل بعد اعتماد حكم  ومن خالل األنظمة الرمسية )تصدر عن السلطة التنفيذية( أو

سياسايت تنفيذي/وزاري(.

يتعلق بواليات هذه اآلليات، فقد تضمن تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  وفيما
لعام 2012 عن تعزيز نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة )A/66/860( توصيات يف هذا الشأن. 
وشجعت املفوضة السامية الدول على وضع أو تعزيز آلية دائمة، عن طريق القانون إن أمكن، تناط هبا الوالية التالية:

الوفاء جبميع التزامات الدولة الدولية واإلقليمية يف جمال تقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل هيئات 	 
املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة، وكذلك اهليئات اإلقليمية؛

تنسيق تنفيذ توصياهتا؛	 

تلبية إجراءات البالغات الفردية الصادرة عن هيئات املعاهدات واهليئات الدولية واإلقليمية األخرى؛	 

وضع وتنفيذ طرائق التعاون املنهجي مع أصحاب املصلحة الوطنيني، مبن فيهم املؤسسات الوطنية حلقوق 	 
اإلنسان واجملتمع املدين واألوساط األكادميية.

تحليل البيانات

سياساتية. حُتكم 18 آلية، من أصل 26 آلية تسنت دراستها، بوالية تشريعية أو
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مؤقتة (٢)

وميكن تقسيم النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل:

أسندت إىل آليتني من أصل مخس آليات مؤقتة والية تشريعية رمسية مستقلة )ليتوانيا ومجهورية كوريا، 	 
اللتان كلفتا أفرقة عاملة مؤقتة مشرتكة بني املؤسسات/جلان صياغة مشرتكة بني الوزارات لصياغة التقارير(؛

أسندت إىل آلية واحدة من أصل مخس آليات وزارية والية تشريعية مستقلة )كمبوديا، اليت أنشأت 	 
مخس آليات مستقلة بوالية تشريعية(. وبوجه عام، يُغّطى عمل اآلليات الوزارية بالواليات الواسعة النطاق 

املسندة إىل وزارة اخلارجية اليت تقع فيها مقرات هذه اآلليات؛

والية 	  أسندت إىل ثالث عشرة آلية من أصل أربع عشرة آلية مشرتكة بني الوزرات والية تشريعية رمسية أو
سياساتية؛

أُنشئت كلتا اآلليتني املستقلتني مؤسسياً عن طريق والية تشريعية رمسية.	 
وبعبارة أخرى، فإن ثالثة أرباع اآلليات الدائمة حُتكم إما بوالية تشريعية رمسية أو والية سياساتية. ومع 
ذلك، فإن بعض اآلليات األكثر فعالية يف جمال إعداد التقارير واملشاورات الشاملة، حتكمها واليات سياساتية 
مرنة نسبياً عوض أن تكون حمكومة بواليات تشريعية رمسية مفصلة. بيد أنه ومن حيث املتانة، فإن الوالية التشريعية 

السياسات أكثر عرضة للتعديل. الشاملة ستكون هي اخليار املفضل، لكون املراسيم التنفيذية أو

وباإلضافة إىل ذلك، فإن امللكية السياسية مهمة الستدامة آلية من اآلليات، حيث حتتاج اآللية إىل أن 
يكون هلا ثقل وموقف سياسيان لضمان إمكانية التماس التعقيبات واحلصول عليها من خمتلف املؤسسات والوزارات. 
من  وتشكل العضوية والدعم على املستوى الوزاري، إما من خالل املوقع املركزي لآللية داخل السلطة التنفيذية أو
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خالل املشاركة املباشرة للوزراء )على سبيل املثال، يف اجللسات العامة أو أثناء اجتماعات التحقق من مشاريع 
التقارير(، عامالً هاماً يف هذا الصدد.

الموارد جيم- 

تعتمد أغلبية اآلليات الوزارية واآلليات املشرتكة بني الوزارات على وزاراهتا الوصية أو على الوزارات يف 
توفري املوظفني الذين يضطلعون بأنشطتها املختلفة. وتعتمد أيضاً على اعتمادات امليزانية اليت ختصصها وزاراهتا 
الوزارات لرباجمها وأنشطتها. واآلليات املستقلة مؤسسياً هي اآلليات الوحيدة اليت تتحكم يف ميزانياهتا  الوصية أو

وتعنّي موظفيها.

ويبدو أن دراسة احلالة للربتغال، حيث تتمتع اآللية بدعم مجيع الوزراء، تشري إىل إمكانية حتقيق الكثري 
موظفني متفرغني. وميكن لآللية أن تضطلع  تكن لديها ميزانية خاصة أو من خالل اآلليات الوطنية حىت ولو مل
بواليتها دون ميزانية مستقلة شريطة أن تنطوي هذه اآللية على هيكل تنسيق وتشارك يف عمليات التخطيط اهلامة.

ويــبــدو أن دراســـيت احلالتني لكل مــن الــربتــغــال واملكسيك توحيان أيــضــاً بــأن حتكم اآللــيــة يف تعيني 
على تأثري أقل على فعاليتها مقارنة بالتأثري الناجم عن استمرارية املوظفني املكلفني جبمع املعلومات  ينطوي موظفني
يتعلق بتلك  حمددة وتنمية اخلربات املتعمقة بشأن تلك احلقوق وتنسيق عمل اآلليات الوطنية فيما املتعلقة حبقوق

احلقوق.

وقررت الربتغال، لدى إنشاء جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان، استخدام املوارد املتاحة بشكل خمتلف. 
وقد اضطلع موظفو شعبة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة اخلارجية بعمل اللجنة إىل جانب اضطالعهم بأعباء عملهم 
املعتاد. وقد غطت ميزانيات فرادى الوزارات األنشطة املدرجة يف خطة العمل السنوية للجنة، وعلى الرغم من التدابري 
تزال قادرة على االضطالع بعملها نتيجة العناية الكبرية اليت توىل للتخطيط وامليزنة. وأرسلت  التقشفية، فإن اللجنة ال
قبل انعقاد االجتماعات القادمة مبدة كافية )حوايل عام ونصف( تنبيهاً إىل مجيع الوزارات مبوعد هذه االجتماعات 

من أجل منحها الفرصة الكافية لرصد امليزانية الالزمة والتخطيط ملشاركتها.

ومع ذلك، فإن دراسات حاالت أخرى تظهر حمدودية ما ميكن حتقيقه دون موظفني أو موظفني معارين 
توكل إليهم مسؤوليات هامة يف جمال إعداد التقارير يصعب التوفيق بينها وبني أعباء عملهم املعتاد. وسيؤدي توفري 
سيما التزويد املستمر باملوظفني، إىل بناء اخلربات املستدامة وتعزيز املعارف والكفاءة املهنية على  املوارد الكافية، وال

املستوى القطري.
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التكوين الجنسي

ال يضمن التكافؤ يف حد ذاته املساواة بني اجلنسني، ولكنه عنصر متأصل يف مبادئ حقوق اإلنسان 
املتعلقة باملساواة وعدم التمييز. وهو يشكل، أوالً وقبل كل شيء، قضية حقوق، حيث جيب أن تكون للمرأة 
والرجل القدرة على املشاركة املتساوية يف احلياة العامة والتمثيل يف مواقع اختاذ القرارات دون متييز. وثانياً، فإن التكافؤ 
يساعد على ضمان استفادة العمل الذي تضطلع به اآللية من وجهات نظر متنوعة، وكذلك من خمتلف اخلربات 
وجمموعات املهارات اليت ميكن أن يعرضها الرجل واملرأة. ويشكل التمثيل املتساوي عنصراً ضرورياً للشرعية املعيارية 

يف األعمال املتعلقة حبقوق اإلنسان.

ويف اخلتام، جتدر اإلشارة أوالً إىل أن فعالية اآلليات الدائمة تفوق بكثري فعالية اآلليات املؤقتة، ولكن 
يُعّد شرطاً مسبقاً لضمان الفعالية. وثانياً، ينبغي أن تكون لدى اآللية الفعالة والية  إنشاء آلية مستقلة مؤسسياً ال
والية سياساتية، فضالً عن وجود فهم موحد داخل احلكومات لدورها. وثالثاً، ينبغي أن  تشريعية رمسية شاملة أو
يكون لدى اآللية موظفون متفرغون ومزودون بالقدرات ودائمون لبناء اخلربات واملعارف والكفاءة املهنية على املستوى 

القطري، وأن تضمن، من الناحية املثالية، التكافؤ بني اجلنسني يف تكوينها.

القدرات دال- 

حىت يتسىن لآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة حتقيق إمكاناهتا حتقيقاً كامالً يف النظام الوطين 
بد من أن ينظر إىل دورها على أنه يتجاوز اجملال الضيق لالختصاص املتعلق بتقدمي  حلماية حقوق اإلنسان، فال

التقارير إىل اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

ولكي يتحقق ذلك، فإن اآلليات الوطنية حباجة إىل تنمية القدرات يف جمال التعاون والتنسيق والتشاور 
وإدارة املعلومات، واليت من شأهنا تعزيز الفعالية والتنسيق على املستوى الوطين، وتعزيز اإلدارة القائمة على حقوق 

اإلنسان واملساءلة على الصعيد الوطين، يف هناية املطاف.

القدرة عىل التعاون -1

تشري قدرة اآللية الوطنية على التعاون إىل قدرهتا على االضطالع مبا يلي: )أ( التعاون والتنسيق مع 
اهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان )يف سياق تقدمي التقارير أو احلــوارات التفاعلية أو تيسري الزيارات اليت 
يقوم هبا املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة أو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب(؛ )ب( تنظيم وتيسري إعداد 
التقارير اليت تقدم إىل اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان على املستوى املركزي، والــردود على البالغات 

ومتابعة املسائل والتوصيات/القرارات الواردة من هذه اآلليات.
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تنسق معها بشكل  وقد تتخذ اآلليات الوطنية يف أغلب األحيان من وزارة اخلارجية مقراً لعملها، أو
وثيق، حيث تتوىل هذه الوزارة يف العادة مسؤولية اإلشراف على العالقات القائمة بني اإلدارة العامة الوطنية والنظم 
الدولية واإلقليمية. ويقع مقر اآللية يف بعض األحيان يف مكتب رئيس الوزراء أو وزارة العدل، وهو ما ييسر التعاون 
مركزياً مع آليات حقوق اإلنسان. ويف حاالت أخرى، يتغري التيسري املركزي، مع الوزارات اليت تضطلع بدور ريادي 
جلنة  يف مواضيع معينة )على سبيل املثال، وزارة األسرة والشباب اليت تُعّد التقارير املقدمة إىل جلنة حقوق الطفل أو
القضاء على التمييز ضد املرأة، يف حني أن وزارة اخلارجية تظل متثل الكيان الذي يتعامل مع القضايا الدولية(. 
وقد أظهر البحث أمهية أن تكون لدى اآللية الوطنية، مهما يكن الرتتيب املتخذ، القدرة املؤسسية الالزمة لتيسري 
صياغة التقارير الدورية املتعددة، بوسائل منها التخطيط السنوي وتوحيد إجراءات تقدمي التقارير واالحتفاظ مبوظفي 
الصياغة الرئيسيني يف جلان الصياغة. وقد تبني أن استخدام اخلرباء االستشاريني يف صياغة تقارير ال ميكن أن حيل 

حمل بناء قدرات الدول يف جمال تقدمي التقارير وال ميكن له أن يساهم يف هذا البناء.

ومل تذكر أي من اآلليات املؤقتة، اليت تفتقر حبكم تعريفها إىل القدرة املؤسسية واالستمرارية، أهنا مسؤولة 
أيضاً عن حترير التقارير املقدمة إىل االستعراض الــدوري الشامل واإلجــراءات اخلاصة. ويتعارض ذلك مع وضع 
اآلليات الدائمة، اليت يرجح بقدر أكرب بكثري أهنا تتوىل أيضاً حترير التقارير املقدمة إىل االستعراض الدوري الشامل 
واإلجراءات اخلاصة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. وأفاد البحث بأن امتالك القدرات املؤسسية الالزمة لتحرير 

التقارير يعطي اآلليات الدائمة ميزة واضحة على اآلليات املؤقتة يف االنتهاء من إعداد التقارير املتأخرة.

تحليل البيانات

تبني من دراسة 26 آلية ما يلي:

أفادت مجيع اآلليات الستة والعشرين بأهنا تولت مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات؛	 

توىل عشرون منها أيضاً مسؤولية تقدمي التقارير إىل االستعراض الدوري الشامل؛	 

توىل عشرون منها أيضاً مسؤولية الرد على املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة والتعاون معها؛	 

تولت ست عشرة ألية مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان.	 
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التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

٢٦ آلية

هيئات املعاهدات
االستعراض الدوري الشامل

اإلجراءات اخلاصة
اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

وميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل:

اضطلعت مجيع اآلليات املؤقتة اخلمس اليت تسنت دراستها بصياغة التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات. 	 
وقد أنشأت الوزارات هذه اآلليات وكلفتها بصياغة هذه التقارير. وأُنشئت جلان مؤقتة مستقلة لصياغة 
التقارير اليت تقدم إىل االستعراض الدوري الشامل. ومع ذلك، فإن وزارة اخلارجية نفسها هي اليت تضطلع 
دوماً مبسؤولية صياغة الرسائل املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة. وال تتوىل أي من اآلليات املؤقتة مسؤولية 

إعداد التقارير اليت تقدم إىل اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

تولت مجيع اآلليات الوزارية اخلمس اليت تسنت دراستها مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل هيئات 	 
املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل. وتولت أربع منها أيضاً مسؤولية صياغة الرسائل املوجهة إىل 
اإلجراءات اخلاصة )إسبانيا، والدامنرك، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية(، وتولت ثالث منها 
مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان )إسبانيا، والدامنرك، واملكسيك(؛

تولت مجيع اآلليات األربع عشرة املشرتكة بني الوزارات واليت جرت دراستها مسؤولية حترير التقارير املقدمة 	 
إىل هيئات املعاهدات، فضالً عن صياغة الرسائل املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة. وتولت ثالث عشرة 
منها مسؤولية إعداد التقارير املقدمة إىل االستعراض الدوري الشامل )يف مجهورية مولدوفا، اضطلعت 
وزارة العدل بصياغة هذا التقرير(، وتولت 12 آلية مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل اآلليات اإلقليمية 

حلقوق اإلنسان. )احلال غري معروف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والكامريون(؛

تولت كلتا اآلليتني املستقلتني مسؤولية حترير التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري 	 
واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة )اضطلعت آلية املغرب بتحرير التقارير املقدمة إىل اآلليات 

اإلقليمية حلقوق اإلنسان(.
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القدرة عىل التنسيق -2

تشري قدرة اآللية الوطنية على التنسيق إىل قدرهتا وصالحياهتا املتعلقة بنشر املعلومات، وتنظيم وتنسيق 
املعلومات اليت تسىن مجعها، ومجع البيانات من اجلهات احلكومية، ومن عناصر فاعلة حكومية أخرى مثل املكتب 

الوطين لإلحصاءات والربملان والسلطة القضائية، إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات.

ويقتضي التنسيق داخل احلكومة تنسيق أنشطة الــوزارات املتعددة ومستويات اإلدارة املختلفة )مثل 
املستوى املركزي، مستوى املقاطعة/الدولة، املنطقة، البلدية( ومسامهاهتا لغرض تقدمي إسهامات يف جمال التقييم 
الذايت واستعراض السياسات. وهو يشمل الوفاء بالتزامات تقدمي التقارير، فضالً عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن 

اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

وجيرى التنسيق مع الربملان والسلطة القضائية للحصول على البيانات واملعلومات الالزمة لتيسري تقدمي 
التقارير، ويرمى، حينما يكون مع الربملان، إىل تشجيع املساءلة من خالل التقييم الذايت واستعراض التشريعات 

والسياسات.

التنسيق داخل الحكومة )أ(

حّدد البحث وسائل خمتلفة ميكن من خالهلا تنسيق األنشطة احلكومية. وتتضمن هذه الوسائل عقد 
اجتماعات تنسيقية منتظمة مع مجيع جهات التنسيق الوزارية، واستخدام قوائم عناوين الربيد اإللكرتوين وغريها من 

املنابر اإللكرتونية، واستخدام خطط العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، ووضع خطة عمل لآللية وطنية.

وتبني النتائج، فيما يبدو، أن اآلليات املؤقتة قد تعتمد أقل على شبكة جهات التنسيق الوزارية املعنية 
حبقوق اإلنسان. ومل تنشئ، يف الواقع، أي من اآلليات املؤقتة شبكة دائمة جلهات التنسيق؛ وعلى النقيض من 
ذلك، فقد أنشأت معظم اآلليات الدائمة هذه الشبكات. ودلت أشكال اآلليات األكثر دميومة على زيادة االعتماد 

على هذه الشبكات.

تحليل البيانات

تبني من دراسة 26 آلية ما يلي:

جهات االتصال املعنية حبقوق 	  ذكرت سبع عشرة آلية أهنا استخدمت شبكة من جهات التنسيق أو
اإلنسان داخل الوزارات واملؤسسات احلكومية.
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مشرتكة بنيوزارية (٥)مؤقتة (٥)
الوزارات (١٤)

مستقلة مؤسسياً (٢)

شبكة جهات التنسيق املعنية بحقوق اإلنسان

استخدام شبكة دائمة جلهات التنسيق أو جهات االتصال واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان
عدم استخدام شبكة دائمة جلهات التنسيق أو جهات االتصال واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان

وميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل:

جهات االتصال املعنية 	  مل تستخدم أي من اآلليات املؤقتة اخلمس شبكة دائمة من جهات التنسيق أو
حبقوق اإلنسان داخل الوزارات واملؤسسات احلكومية؛

جهات االتصال املعنية 	  استخدمت ثالث من اآلليات الوزارية اخلمس شبكة دائمة من جهات التنسيق أو
حبقوق اإلنسان داخل الوزارات واملؤسسات احلكومية )كمبوديا، واملكسيك، الواليات املتحدة األمريكية(؛

املشرتكة بني الوزارات شبكة دائمة من جهات التنسيق 	  استخدمت اثنتا عشرة آلية من اآلليات الـ 14
أو جهات االتصال املعنية حبقوق اإلنسان داخل الــوزارات واملؤسسات )الربتغال، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية، والسنغال، وشيلي، وفنزويال )مجهورية - البوليفارية(، وفنلندا، وكوستاريكا، والتفيا، وموريشيوس، 

والنمسا، وهندوراس، واليونان(؛

جهات االتصال 	  ذكرت كلتا اآلليتني املستقلتني مؤسسياً أهنما استخدمتا شبكة من جهات التنسيق أو
املعنية حبقوق اإلنسان داخل الوزارات واملؤسسات احلكومية )صربيا، واملغرب(.
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لمان والسلطة القضائية التنسيق مع ال�ب )ب(

تحليل البيانات

أظهر البحث ضعف التنسيق بني اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة، أياً كان نوعها، والربملانات 
والسلطة القضائية، غري أن أداء اآلليات الدائمة كان أفضل قليالً من أداء اآلليات املؤقتة.

تبني من دراسة 26 آلية ما يلي:

تولت مثاين واليات مسؤولية التنسيق مع الربملانيني واللجان الربملانية؛	 

تولت تسع واليات مسؤولية التنسيق مع السلطة القضائية.	 
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0
مشرتكة بنيوزارية (٥)مؤقتة (٥)

الوزارات (١٤)
مستقلة مؤسسياً (٢)

عدم التنسيق مع الربملان

التنسيق مع الربملان

التنسيق مع الربملان

يتعلق بالتنسيق مع الربملان، ميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل: وفيما

تعاونت آلية واحدة من اآلليات املؤقتة اخلمس بشكل اعتيادي مع الربملان يف حترير التقارير املقدمة إىل 	 
هيئات املعاهدات )جنوب أفريقيا(؛

ذكرت آليتان من اآلليات الوزارية اخلمس أهنما تعاونتا بشكل اعتيادي مع الربملان )إسبانيا، واملكسيك(؛	 

املشرتكة بني الوزارات مع الربملان )مجهورية مولدوفا، وفنزويال 	  تعاونت مخس آليات من اآلليات الـ 14
)مجهورية - البوليفارية(، وفنلندا، والكامريون، والنمسا(، ومل تفعل ذلك 6 آليات أخرى، وظل حال 

اآلليات املتبقية غري معروف؛
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تعاونت آلية واحدة من اآلليتني املستقلتني مؤسسياً مع الربملان )املغرب(.	 
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مشرتكة بنيوزارية (٥)مؤقتة (٥)
الوزارات (١٤)

مستقلة مؤسسياً (٢)

التنسيق مع السلطة القضائية

عدم التنسيق مع السلطة القضائية

التنسيق مع السلطة القضائية

يتعلق بالتنسيق مع السلطة القضائية، ميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل: وفيما

مل تنسق أي من اآلليات املؤقتة بشكل اعتيادي مع السلطة القضائية؛	 

ذكرت آليتان من اآلليات الوزارية اخلمس أهنما نسقتا بشكل اعتيادي مع السلطة القضائية )إسبانيا، 	 
واملكسيك(؛

تعاونت ست آليات من اآلليات الـ 14 املشرتكة بني الوزارات مع السلطة القضائية )فنزويال )مجهورية - 	 
تفعل ذلك 5 آليات أخرى، وظل  البوليفارية(، وفنلندا، والكامريون، والتفيا، وموريشيوس، والنمسا(، ومل

حال اآلليات املتبقية غري معروف؛

تعاونت آلية واحدة من اآلليتني املستقلتني مؤسسياً مع السلطة القضائية )املغرب(.	 

القدرة عىل التشاور -3

تشري قدرة اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة على التشاور إىل قدرهتا على تعزيز وقيادة املشاورات 
مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين.

وتيسر اآلليات الفعالة إعمال حقوق اإلنسان على أرض الواقع، واملشاركة الفعالة يف احلكم، واحلوار 
بشأن االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان والتوصيات الصادرة وتنفيذ هذه التوصيات وااللتزامات. وتُعقد املشاورات 
اليت تشارك فيها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين وتتيح هذه املشاورات الفرصة ملناقشة مشاريع 

التقارير بشكل مفتوح.
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وقد أظهر البحث أن مستويات التشاور بني اآلليات الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
واجملتمع املدين تفوق بكثري مستويات التنسيق مع السلطة القضائية والربملانات. وتتشاور مجيع اآلليات الوطنية، أيًا
كان نوعها، مع اجملتمع املدين غري أن اآلليات الدائمة متيل أكثر من اآلليات املؤقتة إىل التشاور مع املؤسسات 

الوطنية حلقوق اإلنسان.

تحليل البيانات

تبني من دراسة 26 آلية ما يلي:

تولت عشرون آلية مسؤولية عقد مشاورات مع املؤسسات الوطنية؛	 

ذكرت مجيع اآلليات أهنا تولت مسؤولية عقد مشاورات مع اجملتمع املدين.	 
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التشاور مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

وزارية (٥)مؤقتة (٥)

عدم التشاور تشاور

مشرتكة بني
الوزارات (١٤)

مستقلة مؤسسياً (٢)
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التشاور مع املجتمع املدين

وزارية (٥)مؤقتة (٥)

عدم التشاور تشاور

مشرتكة بني
الوزارات (١٤)

مستقلة مؤسسياً (٢)

وميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل:

شاركت مجيع اآلليات املؤقتة اخلمس يف عملية التشاور مع اجملتمع املدين. وتوجد ثالث منها يف بلدان 	 
متتلك مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وقد تعاونت هذه اآلليات مع هذه املؤسسة؛

ذكرت مجيع اآلليات الوزارية اخلمس أهنا تشاورت مع اجملتمع املدين. وتوجد ثالث منها هم يف بلدان 	 
متتلك مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وقد تعاونت هذه اآلليات مع هذه املؤسسة؛

أهنا تعاونت مع اجملتمع املدين؛ وتعاون 12 منها أيضًا	  ذكرت مجيع اآلليات الـ 14 املشرتكة بني الوزارات
مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛

ذكرت كلتا اآلليتني املستقلتني مؤسسياً أهنما تشاورتا مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين.	 

القدرة عىل إدارة المعلومات -4

تشري قدرة اآلليات الوطنية على إدارة املعلومات إىل قدرهتا على االضطالع مبا يلي: )أ( تتبع إصدار 
التوصيات والقرارات املنبثقة عن اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ )ب( رصد هذه التوصيات والقرارات 
بصورة منهجية وجتميعها )يف جدول أو قاعدة بيانات على سبيل املثال(؛ )ج( حتديد الــوزارات و/أو الوكاالت 
يف ذلك حتديد خطوط زمنية، مع الوزارات املعنية  وضع خطط للمتابعة، مبا احلكومية املسؤولة عن تنفيذها؛ )د(
يف ذلك من أجل  يتعلق بتنفيذ أحكام املعاهدات والتوصيات، مبا إدارة املعلومات فيما لتسهيل هذا التنفيذ؛ )ه(

إعداد التقرير الدوري املقبل.
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وتقتضي هذه القدرة مجع املعلومات واملعارف وإدارهتا بصورة منهجية يف سياق التنفيذ التدرجيي الذي 
تضطلع به الدولة للتوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعداد التقرير 

الدوري القادم. وتقتضي أيضاً التقييم املستمر للتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة حمددة.

وقد أظهر البحث عدم وجــود آلية خمصصة لرصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات 
واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة. وعلى النقيض من ذلك، فقد ذكرت مجيع اآلليات الدائمة تقريبًا

أهنا اضطلعت مبسؤولية الرصد هذه. وعالوة على ذلك، فقد رصدت معظم اآلليات الدائمة أيضاً تنفيذ التوصيات 
يضطلع سوى ثلث اآلليات الدائمة تقريباً برصد تنفيذ خطة  الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية. ومل

العمل الوطنية حلقوق اإلنسان.

يشير "رصد األداء"، في نهج المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن اإلدارة القائمة على 
النتائج، إلى مهمة مستمرة تستخدم الجمع والتحليل المنتظمين للبيانات استناداً إلى مؤشرات محددة 
المحرز  لتزويد اإلدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يضطلعون بعمل جار ببيانات عن مدى التقدم
ومستوى تحقيق األهداف واستخدام الموارد المخصصة. وهو أداة تتبع مستمرة لألنشطة وللتقدم 

المحرز في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية على المديين المتوسط والقصير والمحاسبة عن التنفيذ.

تحليل البيانات

تبني من دراسة 26 آلية ما يلي:

تولت عشرون آلية مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات؛	 

ذكرت عشرون آلية أهنا تولت مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل؛	 

تولت عشرون آلية مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات 	 
اخلاصة؛

تولت تسع آليات مسؤولية رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛	 

تولت أربع عشرة آلية مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن إحدى اآلليات اإلقليمية حلقوق 	 
اإلنسان.
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مسؤولية متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات

مسؤولية متابعة التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل

مسؤولية متابعة التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة

مسؤولية متابعة التوصيات الصادرة عن اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

مسؤولية متابعة التوصيات الصادرة عن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

اآلليات الوطنية وتنسيق املتابعة

مشرتكة بنيوزارية (٥)مؤقتة (٥)
الوزارات (١٤)

مستقلة مؤسسياً (٢)

وميكن تصنيف النتائج حسب نوع اآللية على النحو التايل:

مل تتول أي من اآلليات املؤقتة مسؤولية رصد ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئات 	 
املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. وظلت 
وزارة اخلارجية هي اجلهة املسؤولة عن عمليات املتابعة. واضطلعت إحدى اآلليات املؤقتة برصد توصيات 
اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان اليت أدجمت يف خطط العمل الوطنية حلقوق اإلنسان. )وضعت مجهورية 
كوريا خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، وتضمنت هذه اخلطة توصيات اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان. 
ومتتلك جنوب أفريقيا وليتوانيا خطيت عمل قدميتني تعودان إىل عامي 1998 و2002 على التوايل، 

تضع جزر البهاما وسويسرا خطة من هذا القبيل()3(؛ ومل

تولت مجيع اآلليات الوزارية اخلمس مسؤولية رصد ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن 	 
هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل. وتولت أربع منها أيضاً مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات 
الصادرة عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة. )ومثلت كمبوديا استثناًء(. وتولت ثالث 
منها مسؤولية متابعة توصيات اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان )وتستثىن من ذلك الواليات املتحدة 
تصدق على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وكمبوديا(. وذكرت أيضاً آليتان منها  األمريكية اليت مل
أهنما اضطلعتا مبتابعة التوصيات الواردة يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان )إسبانيا، واملكسيك(؛

)اطّلع على املوقع يف 22 شباط/فرباير  www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx انظر )3(
2016(، لالطالع على قائمة خطط العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
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تولت ثالث عشرة آلية من اآلليات الـ 14 املشرتكة بني الوزارات مسؤولية رصد ومتابعة تنفيذ القرارات 	 
والتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات )تولت فرادى الوزارات هذه املسؤولية يف السنغال(. وتولت 
أيضاً ثالث عشرة منها تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل )تولت وزارة 
العدل هذه املسؤولية يف مجهورية مولدوفا(. وتولت مجيع اآلليات الـ 14 مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات 
الصادرة عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة. وتولت إحدى عشرة والية منها مسؤولية 
تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان )احلال غري معروف يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، والسنغال، والكامريون(، واضطلعت ست منها أيضاً برصد التوصيات املدرجة يف 
خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان )الربتغال، ومجهورية مولدوفا، وفنزويال )مجهورية - البوليفارية(، 
تكن ألي من الدول املتبقية خطة عمل وطنية حمدثة حلقوق  وفنلندا، وموريشيوس، وهندوراس(؛ ومل

اإلنسان أو أية خطة من هذا القبيل؛

ذكرت كلتا اآلليتني املستقلتني مؤسسياً أهنما تولتا مسؤولية تنسيق متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات 	 
املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة )صربيا، واملغرب(. ومل يضع أي من املغرب 

صربيا خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان. أو
وتناولت الدراسة أيضاً قدرة اآلليات الوطنية على إنشاء وتعّهد نظم جلمع املعلومات بغية تقدمي التقارير 
إىل اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان. وقد تولت آلية واحدة فقط مسؤولية تعّهد نظام مجع املعلومات املتعلق بالتقارير 

الدورية املقدمة إىل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل )هندوراس(.

النتائج الطويلة الأجل رابعاً-
يُتوقع، على املدى الطويل، أن تتيح اآللية الوطنية الفعالة إلعداد التقارير واملتابعة حتقيق النتائج الوطنية التالية:

وضع إطار وطني: تتيح اآلليات الوطنية إنشاء إطار وطين موثوق ومستمر ومستدام إلعداد التقارير 	 
واملتابعة، وميكن أن يتحول هذا اإلطار إىل حمّفز وركيزة لنظام وطين فعال حلماية حقوق اإلنسان. وسوف 
تعزز هذه اآلليات داخل اهلياكل احلكومية معارف اخلــربات احملسنة املعنية حبقوق اإلنسان واململوكة 

واملطورة وطنياً وحتسن أداءها املهين واستدامتها؛

إجراء حوار وطني منظم: حتّفز اآلليات الوطنية إجراء حوارات وطنية منتظمة بني اإلدارات احلكومية 	 
يتعلق بتنفيذ االلتزامات  والربملان والسلطة القضائية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين فيما
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والتعهدات الدولية واإلقليمية اليت قطعتها الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، وإعداد تقارير الدول الدورية، 
ومتابعة التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

التقييم الذاتي المنتظم: تعزز اآلليات الوطنية قدرة مجيع فروع احلكومة )السلطة التنفيذية والوكاالت 	 
املسؤولة عن تنفيذ السياسات، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية( على تقييم أداء الدولة يف جمال 
تنفيذ أحكام املعاهدات والتوصيات والقرارات الصادرة عن األمم املتحدة واجلهات اإلقليمية، ويف جمال 

إعمال حقوق اإلنسان وحتديد الثغرات والتحديات املتبقية، بوجه عام؛

استعراض السياسات والتشريعات: توجه اآلليات الوطنية االنتباه إىل استعراض التشريعات والسياسات 	 
احمللية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تتناقض أو ال تتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان وااللتزامات 
اليت تعهدت هبا الدولة وتيسر عملية االستعراض هذه. ويتضمن ذلك التفكري يف مدى مالءمة القوانني 
حتليل اعتمادات امليزانية املخصصة  التعليمية، أو والسياسات القطاعية، مثل السياسات الصحية أو

التعليم؛ للصحة أو

اإلدارة القائمة على حقوق اإلنسان: تساهم اآلليات الوطنية يف حتسني مستوى اإلدارة التشاركية 	 
والشاملة واخلاضعة للمساءلة والقائمة على حقوق اإلنسان؛

االستفادة من الممارسات الدولية الجيدة والمشورة الدولية: تيسر اآلليات الوطنية سبل تكييف 	 
الدولة خلربات البلدان األخرى واالستفادة من املشورة املتخصصة اليت يقدمها أعضاء هيئات املعاهدات 
واملكلفني بواليات يف إطــار اإلجـــراءات اخلاصة، وكذلك من توصيات االستعراض الــدوري الشامل 
واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. ويفرتض ذلك تواصل اآللية الوطنية مع هذه اهليئات الدولية حلقوق 
يتعلق بتنفيذ التعهدات وااللتزامات والتوصيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والصادرة  اإلنسان فيما

عن هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة.

خامساً- الستنتاج
ميكن لآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة أن تضطلع بدور بالغ األمهية يف تعزيز نظام محاية حقوق 
اإلنسان يف خمتلف الدول من نواح عديدة. ويقتضي حتقيق إمكانات هذه اآللية كجهة وطنية رئيسية ناشئة يف جمال 
حقوق اإلنسان حصول حتول يف الكيفية اليت جيري هبا إنشاؤها. ويظهر البحث الذي أجرته املفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان أن األطر املؤقتة مل تعد قادرة على التعامل بكفاءة مع احلجم اهلائل ملتطلبات اآلليات الدولية واإلقليمية 
حلقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن البحث يبنّي أيضاً الطابع الدائم أو املؤسسي هلذه اآللية ال يضمن يف حد ذاته 
فعاليتها، على الرغم من أنه يعزز قدرة الدولة على التعامل مع تراكم التقارير. وعلى سبيل املثال، فقد ثبت على 
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حنو مماثل أن اآلليات الوطنية الدائمة اليت جنحت يف تنمية قدرهتا على التعاون، ولكنها أغفلت التنسيق مع الفروع 
التشاور مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع  األخرى من هياكل الدولة مثل الربملان والسلطة القضائية، أو
املدين، هي آليات غري فعالة يف الوفاء بواليتها الواسعة النطاق، واليت ينبغي أن تتجاوز اجملال الضيق لالختصاص 
املتعلق بتقدمي التقارير إىل اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. وحتتاج اآلليات الوطنية إىل تنمية جمموعات 
أعمق بكثري من القدرات التكميلية يف جماالت التعاون والتنسيق احلكومي والتشاور مع أصحاب املصلحة الوطنيني 
اآلخرين وإدارة املعلومات واليت من شأهنا تعزيز اإلدارة القائمة على حقوق اإلنسان واملساءلة على الصعيد الوطين.

وعلى العموم، فإن اآلليات الوطنية تعمل على تنمية هذه القدرات األساسية. وميكن هلا، يف ظل اإلرادة 
السياسية وامللكية السياسية، حتقيق املزيد من التقدم اهلام يف فرتة قصرية من الزمن.
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ي
الجزء الثا�ف

وصف الآليات الوطنية حسب النوع

الآليات المؤقتة أولً- 

جزر البهاما*)4(

أنشأت جزر البهاما، يف فرتة مجع البيانات، جلان صياغة مؤقتة ُكّلفت مبهمة إعداد تقارير فردية يف جمال 
حقوق اإلنسان وُحلت على الفور بعد ذلك. وتولت إحدى الوزارات الرئيسية رئاسة كل جلنة من جلان الصياغة 
2014، إىل نظام اآللية الوطنية املشرتكة بني الوزارات إلعداد التقارير  املؤقتة. وانتقلت جزر البهاما، اعتباراً من عام
واملتابعة، مع إنشاء فريق عامل يرأسه مكتب املدعي العام. ويضم هذا الفريق العامل جهات التنسيق املعينة يف 

الوزارات ودائرة اإلحصاءات وقوات الشرطة وقوات الدفاع ومكتب املدعي العام، فضالً عن اجملتمع املدين.

2016، مع عقد اجتماع  وجيتمع الفريق العامل مرة كل أسبوع، مث مرة كل أسبوعني اعتباراً من عام
ألفرقة الصياغة حسب االقتضاء. وتُعنّي وزارات وإدارات حمددة لإلشراف على صياغة تقرير دوري يقدم إىل هيئات 
معاهدات حمددة )تشرف إدارة اخلدمات االجتماعية، على سبيل املثال، على عملية صياغة التقارير املقدمة إىل 
جلنة حقوق الطفل(. ويستعرض الفريق العامل مرة كل شهر التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان 

بغية مراقبة تنفيذها.

ليتوانيا

تضطلع وزارة اخلارجية بتنسيق عملية تقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان. وتتوىل الوزارة املسؤولة عن 
تنفيذ االتفاقية ذات الصلة مسؤولية إعداد التقارير األولية والدورية. وتعقد هذه املؤسسة/الوزارة اجتماعاً لفريق عامل 
تعقد اجتماعاهتا  مشرتك بني املؤسسات. ومع ذلك، فإن هذه األفرقة العاملة هي أفرقة مؤقتة فيما يبدو لكوهنا ال

إال ألغراض استكمال تقارير حمددة.

تشكل البلدان املؤشر عليها بعالمة جنمية جزءاً من دراسات احلاالت. *
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وتستخدم الفرق العاملة املشرتكة بني املؤسسات جمموعة من املمارسات املوحدة وتتمتع بصالحيات 
واسعة تتمثل فيما يلي:

وضع جدول العمل وأساليب العمل وحتديد املواعيد النهائية لضمان مجع املعلومات املطلوبة بالتعاون 	 
مع الوزارات والوكاالت احلكومية األخرى؛

التنسيق مع الوزارات/املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، بعد االنتهاء من إعداد مشروع التقرير؛	 

إقرار مشاريع التقارير النهائية أيضاً؛	 

إطالع املنظمات غري احلكومية بعد ذلك على التقرير املعتمد.	 

جمهورية كوريا*

 .176 أُنشئ اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان يف عام 2006 مبوجب التوجيه الرئاسي رقم
ويرأس هذا اجمللس وزير العدل ويضم نواب وزراء من عدة وزارات )مبا فيها وزارة اخلارجية والتجارة، ووزارة الصحة 
والرعاية االجتماعية، ووزارة الدفاع(. وميول اجمللس من ميزانية وزارة العدل، وتضطلع هذه الوزارة بإجناز أعماله اإلدارية. 

موظفني مستقلني. ميلك ميزانية مستقلة أو وهو ال

وتتمثل املسؤولية األساسية للمجلس يف تيسري وضع واعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان يف 
مجهورية كوريا ورصد تنفيذ هذه اخلطة اخلمسية واإلبالغ عن هذا التنفيذ. وتتضمن خطة العمل الوطنية الثانية 
2012-2016 الوفاء بالتزامات مجهورية كوريا الدولية بتقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذ مجيع  للفرتة
التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدهتا. وتتضمن أيضاً هدف "كتابة وتسليم وإعداد حماضر املداوالت املتعلقة بالتقرير 
الوطين الذي يتعني تقدميه إىل املنظمات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان"، وحتديد أنشطة إلعداد التقارير حمددة 
أن اجمللس هو اجلهة املسؤولة عن اعتماد خطة العمل الوطنية وتنفيذها، فهو يتوىل  وأطر زمنية يف هذا الصدد. ومبا
ضمنياً، فيما يبدو، اإلشراف على تنفيذ هذه االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير إىل اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان.

ومع ذلك، فإن اجلهة اليت تضطلع، من الناحية العملية، بتنسيق عملية حترير التقارير املقدمة إىل هيئات 
املعاهدات تتمثل يف اجلهة احلكومية املسؤولة عن معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة، وليس يف اجمللس. وتضطلع 
أيضاً إحدى اجلهات احلكومية الرائدة، وهي وزارة اخلارجية، اليت تعمل بالتشاور مع الوزارات املعنية، بإعداد الوثيقة 
األساسية املوحدة املقدمة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. وال يتوىل اجمللس مسؤولية 
تنسيق إعداد التقارير داخل احلكومة أو التنسيق مع الكيانات احلكومية األخرى واجملتمع املدين. وال يتوىل أيضًا

تيسري املشاورات الوطنية. مسؤولية التواصل مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان أو
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واجلهات احلكومية الرائدة املكلفة مبعاهدات حقوق اإلنسان األساسية هي على النحو التايل:

وزارة العدل للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 	 
املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحق به، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالستعراض الدوري الشامل وخطة العمل الوطنية؛

الطفل وبروتوكوليها 	  وزارة الصحة والرعاية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق 
االختياريني األول والثاين؛

وزارة اخلارجية والتجارة لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛	 

وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني واألسرة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا 	 
االختياري.

وحتدد اجلهة احلكومية الرائدة مواعيد تقدمي التقارير، وتُعّد اجلدول الزمين لصياغة التقارير، وتدعو اجلهات 
صاحبة املصلحة ذات الصلة إىل تقدمي املعلومات وإىل أن تكون جزءاً من جلان الصياغة املؤقتة. وجتمع الوزارة الرائدة 
بعد ذلك مشروع التقرير، وتعقد اجتماعاً للجنة الصياغة وتضع الصيغة النهائية ملشروع التقرير. وتستضيف هذه 
اجلهة املشاورات اليت جُترى مع املنظمات غري احلكومية التنسيقية، وترسل بعد ذلك التقرير إىل اللجنة الوطنية حلقوق 
اإلنسان بغرض استعراضه. وتستعرض الوزارة الرائدة نتائج املشاورات اليت جرت مع املنظمات غري احلكومية وآراء 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. وتضع هذه الوزارة الصيغة النهائية للتقرير بعد إدخال التغيريات الضرورية، ويرتجم 
التقرير إىل اإلنكليزية ويُرسل إىل وزارة اخلارجية. وتستعرض الوزارة التقرير مرة أخرى وترسله إىل األمم املتحدة عن 

طريق البعثة الدائمة يف جنيف.

وتضطلع أيضاً اجلهة احلكومية الرائدة املعّينة لكل معاهدة دولية حلقوق اإلنسان بتنسيق اجلهود الرامية 
إىل رصد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان. وتتوىل الوكاالت 
الرائدة مسؤولية صياغة الردود على الرسائل الصادرة عن هيئات املعاهدات وتتوىل أيضاً ترمجة املالحظات اخلتامية 

والقرارات الصادرة عن هيئات املعاهدات.

جنوب أفريقيا

أفادت جنوب أفريقيا بأهنا يف املراحل األوىل من إنشاء آلية وطنية، حيث إهنا ال متتلك أية آلية يف الوقت 
الراهن. ويشكل قسم املعاهدات يف إدارة العالقات الدولية والتعاون الدويل جهة التنسيق املركزية إلعداد التقارير 
املقدمة إىل هيئات املعاهدات. وتتوىل الوزارات التنفيذية مسؤولية إعداد التقارير يف الوقت احلايل. وأفيد بأن هذه 
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تقدم أية  الوزارات مكلفة بتجميع التقارير ذات الصلة وتقدمي نسخ منها إىل قسم املعاهدات. ونتيجة لذلك، مل
تنسيق يف املمارسات. معلومات عن أي تقرير موحد أو

سوي�ا

ال متتلك سويسرا يف الوقت الراهن آلية وطنية إلعداد التقارير واملتابعة. وال توجد لديها إجراءات موحدة 
لتجميع التقارير. وتضطلع اإلدارة االحتادية اليت يندرج تنفيذ املعاهدات ذات الصلة ضمن اختصاصها بتنسيق 

وإعداد التقارير الدورية املقدمة إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة.

وتتمثل اخلطوة األوىل، يف بعض احلاالت، يف وضع املشروع األويل الذي يُرسل بعد ذلك إىل اإلدارات 
الكانتونات، وإىل البلديات واملنظمات غري احلكومية. وتقسم املسؤولية عن  األخرى التابعة للحكومة االحتادية أو
إعداد التقارير على املستوى االحتادي بني أربع وزارات )وزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، 

ووزارة االقتصاد(.

الآليات الوزارية ثانياً- 

كمبوديا*

أنشأت كمبوديا يف الفرتة ما بني عامي 1999 و2009 مخسة هياكل وزارية مستقلة تتوىل مسؤولية 
الوفاء بالتزاماهتا الدولية بتقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي على النحو التايل:

اجمللس الوطين لشؤون الطفل: يضطلع هذا اجمللس الذي أنشئ يف عام 1999 ويقع مقره يف وزارة الشؤون  )أ(
االجتماعية واحملاربني القدماء بتقدمي التقارير املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل؛

جلنة حقوق اإلنسان: تعّد هذه اللجنة اليت أنشئت يف 2000 اجلهة املسؤولة أمام جملس الوزراء، وتتوىل  )ب(
تقدمي التقارير املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالستعراض 

الدوري الشامل، والتنسيق مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة.
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اجمللس الوطين للمرأة: يضطلع هذا اجمللس الذي أنشئ يف عام 2001 ويقع مقره يف وزارة شؤون املرأة  )ج(
بتقدمي التقارير املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

جملس شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة: يضطلع هذا اجمللس الذي أنشئ يف عام 2009 ويقع مقره يف  )د(
وزارة الشؤون االجتماعية بتقدمي التقارير املتعلقة باتفاقية اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

اآللية الوقائية الوطنية املشرتكة بني الوزارات: تضطلع هذه اآللية اليت أنشئت يف عام 2009 ويقع مقرها  )ه(
العقوبة  يف وزارة الداخلية بإعداد التقارير عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

يوجد أي تنسيق مركزي  ويتكون كل هيكل من هذه اهلياكل من ممثلي الوزارات واهليئات األخرى. وال
السلطة القضائية، على الرغم من إشراك جملس  بينها. وليس ألي منها تنسيق مؤسسي مع السلطة التشريعية أو

شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة واجمللس الوطين لشؤون الطفل للمجتمع املدين يف أعماهلما.

وتُنّظم مجيع هذه اهلياكل مبوجب مرسوم أو مرسوم فرعي. وقد أسندت إىل جلنة حقوق اإلنسان والية 
تشريعية إلعداد التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. وتتضمن واليتها أيضاً التعاون مع 
الوزارات واملؤسسات واجملتمع املدين حلماية حقوق اإلنسان وتطويرها يف كمبوديا. وباملثل، فإن الواليتني التشريعيتني 
املسندتني إىل كل من اجمللس الوطين للمرأة واجمللس الوطين لشؤون الطفل تتضمنان إعداد التقارير املتعلقة باتفاقية 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل )وبروتوكوليها االختياريني األولني( ورصد تنفيذمها. 
وال تشري الواليتان التشريعيتان املسندتان إىل جملس شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة واآللية الوقائية الوطنية املشرتكة بني 
الوزارات، يف هذا الصدد، إىل املعاهدات الدولية اليت تندرج ضمن اختصاصاهتما أو إىل أي تنسيق أو مسؤوليات 
يف جمال إعداد التقارير. ومن مث، فإن اهلياكل الثالثة األوىل تضطلع بوالية التنسيق وإعداد التقارير، يف حني ال يشري 

اهليكالن األخريان إىل تقدمي تقارير إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو جلنة مناهضة التعذيب.

وُخّصصت لآلليات اخلمس ميزانية من خالل وزاراهتا الوصية. وقد ُزّودت مجيعها، باستثناء اآللية الوقائية 
الوطنية املشرتكة بني الوزارات، بعدد كاف من املوظفني. وتستخدم جلنة حقوق اإلنسان 52 موظفاً؛ ويستخدم 
اجمللس الوطين للمرأة 29 موظفاً )تستكمل ميزانيته جهات ماحنة ومنظمات دولية(؛ ولدى اجمللس الوطين لشؤون 
الطفل 25 موظفاً )ُتستكمل ميزانيته بأموال تقدمها جهات ماحنة دولية(؛ ولدى جملس شؤون األشخاص ذوي 
اإلعاقة 28 موظفاً )تستكمل ميزانيته أيضاً بأموال تقدمها جهات ماحنة ومن الرسوم اليت يدفعها أعضاء املنظمات 
تستخدم اآللية الوقائية الوطنية املشرتكة بني الـــوزارات، يف املقابل، سوى موظفني اثنني مها  غري احلكومية(. وال

السكرتري األول ومدير الربنامج.
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وتبدأ عملية إعداد التقارير املتعلقة جبميع اآلليات اخلمس بتحديد املواضيع املراد تغطيتها يف التقرير 
والــوزارات املسؤولة عن مجع املعلومات الضرورية. ويُعّد بعدئذ مشروع تقرير يناقش الحقاً يف اجتماع يعقد مع 
جهات التنسيق التابعة جلميع الوزارات األعضاء. ويرسل مشروع التقرير بعد ذلك إىل رئيس اآللية ذات الصلة وجيري 
تنقيحه. ويعقد اجمللس الوطين لشؤون الطفل )دون اآلليات األربع األخرى(، يف هذه املرحلة، حلقة عمل تشاورية 
ملناقشة مشروع التقرير مع عّينة من أصحاب املصلحة، مبن فيهم اجملتمع املدين. وأخرياً، يقدم التقرير إىل جملس 
الوزراء. ويعقد اجتماع مغلق بني اآللية ذات الصلة ونائب رئيس الوزراء املسؤول عن مكتب جملس الوزراء. ويقدم 
التقرير، بعد موافقة نائب رئيس الوزراء عليه، إىل جلسة يعقدها جملس الوزراء بكامل هيئته للموافقة عليه رمسياً، مث 

يرسل إىل وزارة اخلارجية لتحيله إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

ولدى مجيع اآلليات اخلمسة ترتيبات تنسيق دائمة مع الوزارات واجلهات احلكومية ذات الصلة. وتسعى 
مجيعها إىل ضمان التنسيق من خالل تعيني جهات تنسيق داخل الوزارات. وتتوىل جهات التنسيق هذه مسؤولية مجع 
املعلومات الالزمة إلعداد التقارير الدورية من داخل وزاراهتا، وإحالة هذه املعلومات إىل اآلليات. ومع ذلك، فليس 
هناك أي هيكل مركزي يتيح هلذه اجلهات تنسيق أعماهلا الفردية وضمان عدم ازدواجية األنشطة بني آلية وأخرى.

وتتوىل كل آلية من اآلليات اخلمس مسؤولية الرد على أسئلة املتابعة الصادرة عن هيئة املعاهدة ذات الصلة 
ميتلك أي منها نظاماً مكرساً جلمع املعلومات  وتنسيق متابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات بشكل فردي. وال

من أجل رصد املعلومات املتعلقة بتنفيذ املعاهدات ذات الصلة.

الدانمرك

مركزي وتتضمن عدداً كبرياً من الوزارات والسلطات  تتسم مهمة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بطابع ال
العامة. وتنسق وزارة اخلارجية عملية إعداد "معظم" التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات مع املؤسسات احلكومية 
ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الوزارة ال تتمتع بوالية حمددة إلعداد التقارير عن حالة حقوق اإلنسان. ومل يكرس، 

تابع هلا ليكون مسؤوالً عن إعداد التقارير. فيما يبدو، أي هيكل مستقل عن وزارة اخلارجية أو

ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة اخلارجية أهنا اتبعت جمموعة من اإلجــراءات املنهجية يف حترير التقارير. 
وتتضمن هذه اإلجراءات ما يلي:

عقد اجتماعات حتضريية مع الوزراء والسلطات العامة من أجل التوصل إىل اتفاق على خطة عمل؛	 

تلّقي املسامهات الواردة من اإلدارات ذات الصلة والتنسيق مع السلطات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛	 

توحيد التقارير.	 
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المكسيك*

تتوىل املديرية املعنية حبقوق اإلنسان والدميقراطية اليت يقع مقرها يف وزارة اخلارجية مسؤولية تنسيق إعداد 
التقارير الدولية عن حالة حقوق اإلنسان إىل آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ونظام حقوق اإلنسان للبلدان 
األمريكية. وتنسق هذه املديرية سبل التواصل واالتصال مع هذه اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان. وتستند والية هذه 
املديرية إىل املادة 28)أوالً( من قانون اإلدارة العامة االحتادية واملادة 29 من النظام الداخلي لوزارة اخلارجية. ومتول 

وزارة اخلارجية ميزانية املديرية وأنشطة الوحدات املتخصصة.

ولدى املديرية 41 موظفاً وهي تضم مديريتني فرعيتني تنقسم كل واحدة منهما إىل وحدات متخصصة 
تضطلع مبسؤولية إعداد تقارير حمددة. وتركز الوحدات املتخصصة التابعة للمديرية الفرعية املعنية بالسياسات الدولية 
حلقوق اإلنسان على املواضيع التالية: احلقوق املدنية والسياسية؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والفئات 
الضعيفة؛ وحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني. وتضطلع الوحدة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية بتنسيق عملية إعداد 
التقارير املتعلقة بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وتتوىل الوحدة املعنية باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية تنسيق التقارير اليت تقدم إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتضطلع 
الوحدة املعنية حبقوق املرأة بتنسيق إعداد التقارير املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. وتتناول 
الوحدات املتخصصة التابعة للمديرية الفرعية املعنية بالقضايا والدميقراطية وحقوق اإلنسان القضايا املعروضة على 

نظام حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية والتعاون والقضايا املتعلقة باهلجرة والالجئني.

وتعقد هذه الوحدات اجتماعات للجان الصياغة املؤقتة مع ممثلني من خمتلف اجلهات احلكومية األخرى. 
وتتيح هذه الوحدات للمديرية إمكانية التنسيق احلكومي الدويل والتنسيق مع الربملان واملؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان والسلطة القضائية، وإجراء مشاورات مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وبدرجة أقل مع اجملتمع املدين. 
وبالنسبة إىل معاهدات حمددة حلقوق اإلنسان، يضفي الطابع الرمسي على التنسيق احلكومي مع الكيانات احلكومية 

املتخصصة، وذلك من خالل ما يلي:

تنسيق التقارير املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع املعهد الوطين للمرأة؛	 

تنسيق التقارير املتعلقة باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مع اجمللس الوطين 	 
ملنع التمييز واللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية؛

تنسيق التقارير املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل مع النظام الوطين للتنمية الشاملة لألسرة.	 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد أنشأت وحدات املديرية املتخصصة املعنية حبقوق حمددة شبكات من جهات 

التنسيق للمساعدة يف تنسيق مجع املعلومات من 35 مؤسسة احتادية خمتلفة.
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وتبدأ عملية إعداد التقارير حينما حتدد املديرية التزامات اجلولة القادمة لتقدمي التقارير. وتطلب من الوزارات/
الوكاالت ذات الصلة تعيني جهات تنسيق لتويل مسؤولية التنسيق مع وزارة اخلارجية. وتعقد اللجنة اجتماعات 
للجان صياغة مؤقتة تعىن مبعاهدات بعينها لتحرير التقارير احلالية. وتدعو وزارة اخلارجية املؤسسات ذات الصلة إىل 
املشاركة يف اجتماع واحد على األقل، حيث يُعرض هيكل التقرير ومضمونه واملسؤوليات املتعلقة به وإطاره الزمين. 
وقبل ستة أشهر من تقدمي أحد التقارير، تُرسل املديرية املعنية حبقوق اإلنسان والدميقراطية نسخاً من التقرير السابق 
والتوصيات السابقة، ومذكرة باملسائل واملالحظات املتعلقة مبضمون التقرير املقبل؛ ومذكرة لوجستية تتقيد بالعدد 
احملدد لصفحات التقرير، وشرحاً لكيفية عمل هيئات املعاهدات ذات الصلة؛ وجدوالً زمنياً مبراحل إعداد التقرير 
واملواعيد النهائية. ومن مث، فهي حتدد إجراءات إعداد التقارير بوضوح، وتقدم مبادئ توجيهية بشأن إعداد التقارير 
حبيث تتضمن خطة أساسية واملواعيد النهائية إلعداد التقارير. وتعقب ذلك فرتة تتلقى فيها وزارة اخلارجية أسئلة 

التشريعية. هبدف احلصول على توضيحات من اجلهات املعنية يف السلطتني التنفيذية أو

ولدى ورود البيانات والتعليقات ذات الصلة من الــوزارات واملؤسسات احلكومية، تضطلع الوحدات 
املتخصصة التابعة للمديرية بتحليل هذه املعلومات وتُعّد املشروع األول للتقرير.

ووفقاً ملا أوردته املديرية، يُرسل املشروع األول إىل مجيع املؤسسات املشاركة من أجل التحقق من صحته 
وجيري حتديثه، وبعد هذه املرحلة، تستشار املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والسلطة القضائية وكذلك اجملتمع 
املدين للحصول على إسهامات هذه اجلهات يف املشروع النهائي. وبعد التحقق من صحة املعلومات الواردة من 

هذه املصادر، يُنّقح التقرير ويقدم إىل اهليئة الدولية ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان.

وقد وضعت املديرية عملية دائمة للتعاون مع جملس النواب. وهي تنبه اجمللس قبل 10 أشهر من موعد 
تقدمي التقرير إىل االستعراض الدوري الشامل، وتقدم له مشروع التقرير ليعلق عليه، وحتيل إليه أيضاً توصيات هيئات 

املعاهدات وتتيح له إمكانية االتصال باملقررين اخلاصني.

2011( من أجل  وقد وضعت املديرية أيضاً عملية دائمة للتعاون مع حمكمة العدل العليا )منذ عام
احلصول على معلومات إحصائية عن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان. وتشارك احملكمة يف اجللسة اخلتامية اليت 

تنظمها املديرية للبت يف النص النهائي للتقارير ذات الصلة.

وقد وضعت املديرية بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك ومركز البحوث 
والتعليم يف اجملال االقتصادي )Centro de Investigación y Docencia Económicas( قاعدة بيانات متاحة لعامة 
1 واملتعلقة حبقوق اإلنسان يف املكسيك والصادرة عن  اجلمهور جبميع التوصيات واملالحظات البالغ عددها 700
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان )www.recomendacionesdh.mx(. وتتوىل هذه املديرية مسؤولية الرد على أسئلة 
املتابعة والتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات واالستعراض الــدوري الشامل. وتنسق هذه الــردود عن طريق 

http://www.recomendacionesdh.mx
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تعاوهنا مع نفس اللجان املؤقتة املسؤولة عن صياغة التقارير. وحتدد وزارة اخلارجية املؤسسات الرئيسية اليت حُيتاج 
إليها لتوفري معلومات عن تقارير املتابعة وتتصل هبا بصورة فردية، ومتنحها مهلة شهر لتقدمي مسامهاهتا. وتنسق أيضًا

مع اجلهات احلكومية األخرى لرصد التوصيات.

وعالوة على ذلك، تناط باللجنة املشرتكة بني الــوزارات املعنية بالسياسات احلكومية يف جمال حقوق 
اإلنسان، واليت يقع مقرها يف وزارة الداخلية، مهمة إعداد برنامج وطين حلقوق اإلنسان ورصد تنفيذه واإلبالغ عنه. 
ويغطي الربنامج التزامات املكسيك الدولية بتقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان والتوصيات الصادرة عن اهليئات 
الدولية املعنية حبقوق اإلنسان. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة تشكل وسيلة مثالية جلمع املعلومات اليت ُتستخدم 
بدورها يف التقارير الدورية والردود املقدمة على اآلراء والتوصيات، فليست هناك، فيما يبدو، أية صلة واضحة بني 

الوحدات املتخصصة التابعة للمديرية وهذا اهليكل املشرتك بني الوزرات.

إسبانيا

ميثل مكتب حقوق اإلنسان الذي يقع مقره يف املديرية العامة املعنية باألمم املتحدة وحقوق اإلنسان 
والتابعة لوزارة اخلارجية والتعاون اجلهة اليت تقود عملية تنسيق إعداد التقارير عن االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
ويتعاون هذا املكتب بصورة وثيقة مع مكتب املدعي العام، يف وزارة العدل، وينسق مع الــوزارات/اإلدارات ذات 
الصلة. وجيتمع مكتب حقوق اإلنسان باجملتمع املدين مرتني على األقل يف السنة. ويُعّد املشاريع األوىل للتقارير، 
ويستخدم يف ذلك اإلسهامات املقدمة من اإلدارات/الــوزارات ذات الصلة، ويضع الصيغة النهائية هلذه املشاريع 
بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. وهو مسؤول أيضاً عن متابعة ورصد تنفيذ توصيات هيئات 

املعاهدات، واإلبالغ عن ذلك يف التقارير الدورية الالحقة.

الوليات المتحدة الأمريكية

تضطلع وزارة اخلارجية بدور قيادي يف عملية تنسيق صياغة وإعداد التقارير والعروض املقدمة إىل هيئات 
املعاهدات. ويضطلع مكتب املستشار القانوين الذي يقع مقره يف وزارة اخلارجية بالدور الرئيسي يف صياغة وتنسيق 
التقارير والــردود والعروض، وحيظى يف ذلك بدعم مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ومكتب شؤون 
املنظمات الدولية. وتتعاون هذه املكاتب بصورة وثيقة مع هيئات احلكومة االحتادية ذات الصلة واليت عنّي الكثري 
أكثر ليعمل كجهة تنسيق مركزية للتقارير والعروض املقدمة إىل هيئات املعاهدات، وتتلقى،  منها موظفاً واحداً أو

حسب االقتضاء، إرشادات من جملس األمن القومي.
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وقد أنشئت مؤخراً أفرقة عاملة مشرتكة بني الوكاالت حتت رعاية عملية االستعراض الدوري الشامل يف 
البداية، ولكنها تضطلع أيضاً مبسؤولية استعراض التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وتعزيز 

تنفيذ االلتزامات والتعهدات الدولية الناشئة عن معاهدات حقوق اإلنسان على املستوى احمللي.

ف الوزارات كة ب�ي الآليات المش�ت ثالثاً-

النمسا

تنسق الوزارة االحتادية لشؤون أوروبا واالندماج والشؤون اخلارجية عملية جتميع التزامات تقدمي التقارير 
والتوصيات املتعلقة جبميع هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل. وقد أنشأت هذه الوزارة نظاماً للمنسقني 
الــدوري الشامل، ويضطلع كالمها بتنظيم جلسات  باالستعراض  معنياً  توجيهياً  املعنيني حبقوق اإلنسان وفريقاً 
عمل مشرتكة بني الوزرات وعقد اجتماعات ألفرقة حوار مواضيعية مع اجملتمع املدين خالل جتميع تقارير الدولة. 
ويكتسي هذان اهليكالن طابعاً دائماً ويضطلعان أيضاً برصد تنفيذ االلتزامات والتوصيات الناشئة عن املعاهدات 

بعد إجناز التقارير.

ون الكام�ي

أنشأت الكامريون، مبوجب مرسوم رئاسي، جلنة رصد تقنية تضطلع بإعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات 
املعاهدات. ويغطي نشاط هذا اهليكل الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء وطائفة واسعة من الوزارات والربملان واملؤسسة 
الوطنية حلقوق اإلنسان. وتستكمل عمل اهليكل جلنة مشرتكة بني الــوزارات تعىن برصد تنفيذ توصيات هيئات 
املعاهدات. وتضم جلنة الرصد أيضاً ممثلني عن جمموعة كبرية من الــوزارات واملؤسسات الوطنية، ويرأسها مكتب 

رئيس الوزراء.

شيىلي

لدى شيلي جلنة تنسيق مكرسة للوفاء بالتزاماهتا يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومؤلفة من 
ممثلني عن وزارات متعددة ومؤسسات حكومية. وتضم مديرية حقوق اإلنسان اليت يقع مقرها يف وزارة اخلارجية 
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إدارة شؤون التنسيق واإلدارة املعنية باملنظومة العاملية حلقوق اإلنسان. وتتوىل اإلدارة األخرية مسؤولية تنسيق إعداد 
وتقدمي التقارير الدورية. وتضطلع بتحرير مجيع التقارير الدورية اليت تُعّدها الوزارات ذات الصلة.

كوستاريكا

أنشأت كوستاريكا مبوجب مرسوم تنفيذي جلنة مشرتكة بني املؤسسات تعىن حبقوق اإلنسان وتعمل كهيئة 
استشارية دائمة تابعة لوزارة اخلارجية. وتدير هذه اللجنة عملها من خالل جلان فرعية. وتضم اللجنة ممثلني عن عدد 

من الوزارات ومؤسسات الدولة، فضالً عن عدد من اخلرباء. وتقدم هلا الدعم جلنة استشارية تضم خرباء دوليني.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أنشأت مجهورية الكونغو الدميقراطية جلنة تقنية مشرتكة بني الوزارات لوضع ورصد التقارير األولية والدورية 
املتعلقة حبقوق اإلنسان. وتشرف على هذا اهليكل وزارة حقوق اإلنسان، وهي اجلهة املسؤولة عن تنفيذ سياسات 
احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان. وتتوىل اللجنة التقنية مسؤولية اإلعداد والتحرير املباشرين جلميع التقارير األولية 

والدورية املطلوبة مبوجب املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

وتضم اللجنة التقنية 34 عضواً، ومجيعهم من موظفي اخلدمة املدنية. وترشح هؤالء األعضاء وزاراهتم 
ويعينهم وزير حقوق اإلنسان. وتضم اللجنة التقنية أيضاً ممثلي املنظمات غري احلكومية ونقابات العمال واهليئات 
املهنية األخرى. وهي تتألف من جلان فرعية تعىن كل واحدة منها بصك من صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية اليت 

صدقت عليها مجهورية الكونغو الدميقراطية.

فنلندا

تتوىل الوحدة املعنية مبحاكم واتفاقيات حقوق اإلنسان التابعة إلدارة اخلدمات القانونية يف وزارة اخلارجية 
إعداد تقارير احلكومة الدورية. وُتصدر املشاريع األولية للتقارير نفسها.

وتعمل الوحدة بصورة وثيقة مع وزارة العدل اليت تنسق شبكة تتألف من موظفي اتصال معنيني باحلقوق 
األساسية وحقوق اإلنسان وممثلني عن مجيع الوزارات، ويرصد أعضاء هذه الشبكة تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق 

اإلنسان وتنفيذ املالحظات اخلتامية داخل وزاراهتم.
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اليونان

تنسق وزارة اخلارجية بالتعاون الوثيق مع وزارات أخرى عملية صياغة التقارير املقدمة هيئات املعاهدات 
"يف معظم احلاالت". وقد أنشئت أيضاً شبكة من جهات التنسيق املوجودة يف الوزارات إلعداد التقارير الدورية 

الوطنية. وتنشر هذه الشبكة املالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئات املعاهدات وتتوىل متابعة تنفيذها.

هندوراس

تتوىل جلنة التنسيق املؤلفة من وزير الدولة لدى وزارة حقوق اإلنسان ووزير الدولة لدى وزارة اخلارجية 
وممثلني عن جمموعة من الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى مسؤولية تقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
وتعقد هذه اللجنة اجتماعات لألفرقة العاملة املشرتكة بني اجلهات واملسؤولة عن التعامل مع القضايا اليت تثريها 
هيئات املعاهدات. وتضم هذه اللجنة أيضاً املنظمات غري احلكومية اليت يرتبط عملها مبواضيع التقرير ذي الصلة. 

وُتدرج توصيات هيئات املعاهدات يف خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان.

لتفيا

ينسق ممثل التفيا لدى املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان، وهو موظف تابع لوزارة اخلارجية، إعداد 
التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ بعض من معاهدات األمم املتحدة ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات من خالل 
جتميع املعلومات املقدمة من الوزارات التنفيذية وأصحاب املصلحة اآلخرين. ويُنشئ هذا املمثل ويرأس أيضاً أفرقة 
عاملة مشرتكة بني املؤسسات لصياغة هذه التقارير الدورية. وتندرج معاهدات أخرى من معاهدات األمم املتحدة 
األخرى ضمن اختصاص وزارات تنفيذية حمددة. وتضطلع هذه الوزارات أيضاً بإعداد التقارير الدورية وإنشاء ورئاسة 

أفرقة عاملة مشرتكة بني املؤسسات ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات.

وتتوىل شعبة حقوق اإلنسان التابعة لــوزارة الشؤون اخلارجية إعــداد وصياغة التقارير الوطنية يف إطار 
االستعراض الدوري الشامل. وتنشئ هذه الشعبة أفرقة عاملة مشرتكة بني املؤسسات لتحقيق هذه الغاية.

موريشيوس*

تتألف اآللية الوطنية من وحدة معنية حبقوق اإلنسان، وهي آلية التنسيق، وجلنة رصد حقوق اإلنسان، وهي 
شبكة رصد من أصحاب مصلحة متعددين. وقد أنشئت الوحدة واآللية يف عامي 2010 و2011، على التوايل، 
ويقع مقرمها داخل مكتب رئيس الوزراء. ومها تتعاونان بصورة وثيقة مع مكتب املدعي العام يف جمال إعداد التقارير.
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2012 بعد  وُتستمّد والية اآللية الوطنية من خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعتمدت يف عام
مشاورات أجرهتا احلكومة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين.

وتُزّود اآللية الوطنية باملوارد عن طريق مكتب رئيس الوزراء. وتندرج الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة 
رصد حقوق اإلنسان، على حد سواء، ضمن مسؤولية وزير الدولة للشؤون الداخلية لدى مكتب رئيس الوزراء. 
ويرأس الوحدة أمني دائم ويبلغ عدد موظفي الدعم العاملني لديها مخسة موظفني. ويرأس اللجنة، يف املقابل، وزير 
الدولة للشؤون الداخلية. وهي تضم ممثلني عن القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان وجهات التنسيق القائمة على مستوى مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية ذات الصلة. وجتتمع اهليئتان يف 

إطار جلان فرعية حسب التزام حقوق اإلنسان الذي جيري رصده أو تقييمه.

األمني الدائم

الوزارات/
اإلدارات موظفو الدعم

املؤسسة الوطنية حلقوق 
اإلنسان

املنظامت غري 
احلكومية

القطاع
اخلاص

استشارية إدارية

وزير الدولة للشؤون الداخلية
مكتب رئيس الوزراء

جلنة رصد حقوق اإلنسان
)برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية

لدى مكتب رئيس الوزراء،
عىل نحو ما اتفق عليه جملس الوزراء(

الوحدة املعنية بحقوق اإلنسان
)مكتب رئيس الوزراء(

وتتيح امليزانية املخصصة للوحدة املعنية حبقوق اإلنسان تنفيذ عدد من الربامج والتدخالت ذات الصلة 
حبقوق اإلنسان. وإىل جانب إعداد التقارير، فإن أنشطة الوحدة تتضمن تنفيذ برنامج للتوعية والتدريب، وتعهد 
بوابة شبكية حلقوق اإلنسان للتواصل مع أصحاب املصلحة، وإنشاء شبكة داخلية وقاعدة بيانات ملؤشرات حلقوق 

اإلنسان )سُتعّمم على مجيع أصحاب املصلحة لتحديثها بانتظام(.

وتنسق الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان مع مجيع أصحاب املصلحة عملية مجع البيانات، وصياغة تقارير 
حقوق اإلنسان، والرد على مالحظات وتوصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. ومكتب رئيس الوزراء 
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هو املسؤول يف هناية املطاف عن وضع الصيغة النهائية جلميع التقارير الدولية حلقوق اإلنسان نيابة عن حكومة 
موريشيوس قبل تقدمي وزارة اخلارجية هلذه التقارير.

وتشكل جلنة رصد حقوق اإلنسان شبكة يعقد اجتماعاهتا مكتب رئيس الوزراء. وتكلف هذه اللجنة 
بتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، ولكنها ُتستخدم أيضاً كوسيلة للتشاور الوطين باإلضافة إىل اضطالعها 

بتنسيق مجع املعلومات.

ومتثل الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان مع مكتب النائب العام امليسرين األساسيني لكامل مراحل تقدمي 
التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان. وتُعّد الوحدة جدوالً زمنياً للمشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة مع أخذ مواعيد 
التقارير يف االعتبار. وتضطلع الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان ومكتب املدعي العام أو الوزارة ذات الصلة مبسؤولية 
الوزارة ذات الصلة  يتعلق باملسائل املتصلة بالسياسات، تُعّد الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان أو مجع البيانات. وفيما
يتعلق باملسائل القانونية أساساً، ينسق مكتب املدعي العام مجع املعلومات وتناط به  املشروع األويل للتقرير. وفيما

مهمة إعداد املشروع األول.

ولدى البدء يف عملية إعداد التقارير يف إطار الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان، تتصل الوحدة جبهات 
التنسيق املوجودة يف كل وزارة من الوزارات ذات الصلة لطلب املعلومات الضرورية. وبعد االتصال جبهات التنسيق 
هذه، فإن الوزارات املعنية تتحمل مسؤولية احلصول على املعلومات من السلطات احمللية واهليئات األخرى. وعقب 
ورود اإلسهامات األولية من الوزارات واإلدارات، تُعّد الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان أو الوزارة الرائدة أو مكتب 
املدعي العام املشروع األول للتقرير. وتنسق الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان املشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة، 
مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين، بغض النظر عن اجلهة اليت أعدت هذا املشروع. 
وعقب ورود إسهامات مجيع أصحاب املصلحة، تنقح الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان )باالشرتاك مع مكتب املدعي 
العام و/أو الوزارة ذات الصلة( التقرير الكامل وتضعه يف صيغته النهائية. وإذا استدعى تقرير بالغ احلساسية موافقة 
جملس الوزراء، فإن الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان تطلع رئيس الوزراء على ذلك. ويُرسل التقرير بعد موافقة مكتب 

رئيس الوزراء عليه إىل وزارة اخلارجية اليت حتيله إىل البعثة الدائمة يف جنيف.

جلنة رصد حقوق  وال توجد ممارسات معمول هبا تستدعي تشاور الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان أو
اإلنسان مع أعضاء اجلمعية الوطنية. ومع ذلك، فإن مكتب رئيس الوزراء يتعاون بصورة مباشرة وبانتظام مع أمني 
املظامل املعين باألطفال واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. وكال هاتني اجلهتني ممثلتان يف جلنة رصد حقوق اإلنسان، 

وكذلك رئيس قلم ومسجل احملكمة العليا، الذي يعمل كجهة تنسيق للسلطة القضائية.
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ويشارك جملس اخلدمة االجتماعية يف موريشيوس، وهو شبكة راعية ملنظمات اجملتمع املدين وتضم أكثر 
من 125 منظمة غري حكومية، مشاركة نشطة يف الدعوة السياساتية، وللمجلس متثيل يف جلنة رصد حقوق اإلنسان 

بصفة جهة تنسيق للمجتمع املدين.

وأوصت خطة العمل الوطنية أيضاً بأن تضطلع جلنة رصد حقوق اإلنسان بتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ 
التعهدات وااللتزامات الوطنية وكذلك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف ضوء املؤشرات واملعايري القائمة. والوحدة 

املعنية حبقوق اإلنسان هي اجلهة املكلفة بوضع هذه املؤشرات.

تغال* ال�ب

2010/27 الصادر عن جملس الوزراء يف  أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب القرار رقــم
آذار/مارس 2010. وهي اجلهة املسؤولة عن التنسيق احلكومي الرامي إىل تشجيع اتباع هنج متكامل للسياسات 
املتعلقة حبقوق اإلنسان. وهتدف هذه اللجنة إىل حتديد مواقف الربتغال يف احملافل الدولية وتنفيذ التزاماهتا مبوجب 
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. وبالنظر إىل اتساع نطاق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تُعّد

تتوىل  الربتغال طرفاً فيها، فإن اللجنة تضطلع بتنسيق مجيع جوانب العمل احلكومي يف جمال حقوق اإلنسان. وهي ال
تنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وتقع مسؤولية تنفيذ ذلك على عاتق الوزارات التنفيذية.

وترأس وزارة اخلارجية هذه اللجنة. وقد ظل وزير الدولة للشؤون األوروبية يضطلع، يف الواقع العملي، هبذا 
الدور منذ إنشاء اللجنة. ويشغل منصب نائب رئيسها دوماً دبلوماسي رفيع املستوى يف وزارة الشؤون اخلارجية، وهو 
نائب مدير الشؤون السياسية املكلف بالشؤون املتعددة األطراف. ويورد القرار رقم 2010/27 عدداً من اإلدارات 
احلكومية/الوزراء الذين ينبغي أن يكونوا أعضاء يف اللجنة، وجيوز للجنة نفسها أن تدعو إدارات حكومية أخرى 
إىل االنضمام إليها. ومُيّثل مجيع الوزراء حالياً يف اللجنة، ويكون ذلك على مستوى وزير الدولة يف بعض احلاالت. 
ويتمتع مكتب اإلحصاءات الوطنية أيضاً بعضوية اللجنة. وتشكل وزارة املالية آخر عضو ينضم إليها )اعتباراً من 
كانون األول/ديسمرب 2014(. وباإلضافة إىل الدعم الذي تتلقاه اللجنة من أعضائها، فهي حتصل على الدعم 
من شبكة من جهات التنسيق املعنية حبقوق اإلنسان داخل الــوزارات. وقد تلقى املكتب املعين بالقانون املقارن 
والتوثيق التابع ملكتب املدعي العام وأمني املظامل )املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املعتمدة ضمن الفئة "ألف" وفقًا
ملبادئ باريس( دعوة دائمة حلضور اجتماعات اللجنة، سواء يف اجللسات العامة أو على مستوى األفرقة العاملة.

2010/27 ينص القرار رقم وتعمل شعبة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة اخلارجية كأمانة دائمة للجنة. ومل
على إنشاء هيكل إداري حمدد هلذا الغرض. وتؤدي األمانة عملها مبرونة كبرية وميكن هلا احلصول على املساعدة 
من أعضاء اللجنة اآلخرين، مبن فيهم املكتب املعين بالقانون املقارن والتوثيق، لدى صياغة التقرير الذي يقدم إىل 
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هيئة معاهدة معينة، على سبيل املثال. وقد حدد هذا القرار بأن على اللجنة أن تعتمد نظامها الداخلي. وقد أُقّر
هذا النظام يف عام 2010 وُعّدل يف عام 2012.

وجتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف السنة يف جلسات عامة وعلى مستوى األفرقة العاملة عند 
االقتضاء. وتضطلع شعبة حقوق اإلنسان بصياغة تقارير اجللسات العامة اليت تقدم إىل اللجنة للموافقة عليها 
وموجزات تنفيذية الجتماعات األفرقة العاملة. وهي تستخدم الربيد اإللكرتوين كوسيلة رئيسية للتواصل. وحُتّدث األمانة 
بشكل منتظم قائمة العناوين الربيدية ألعضائها وجلهات التنسيق الوزارية املعنية حبقوق اإلنسان. وحتتفظ اللجنة أيضًا

بقائمة تتضمن عناوين املنظمات غري احلكومية الربيدية. وميكن ألي منظمة من منظمات اجملتمع املدين أن تطلب 
تضمينها يف هذه القائمة الربيدية، لتتلقى بالتايل دعوات حلضور اجتماعات اللجنة وحماضر هذه االجتماعات.

وتتوىل اللجنة تنفيذ التزامات الربتغال يف جمال إعداد التقارير. وتبدأ عملية إعداد التقارير بتحديد اللجنة 
اللتزامات اجلولة القادمة لتقدمي التقارير وتعميم جدول املواد املناظرة والتوصيات السابقة مع الوزارات التنفيذية. وتضع 
اللجنة للوزارات مواعيد هنائية للرد على طلبات حمددة للحصول على املعلومات. وخُتتار خالل اجللسة العامة للجنة 
الوزارات ذات الصلة لتشكيل فريق عامل استناداً إىل موضوع معاهدة معينة. ويتوىل أعضاء اللجنة مجع املعلومات 
داخل وزاراهتم ويرسلوهنا إىل شعبة حقوق اإلنسان اليت تُعّد بعد ذلك املشروع األول. ويُرسل مشروع التقرير إىل 
مجيع األعضاء إلقراره. وعقب موافقة األعضاء على النص النهائي )عادة ما يكون ذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين 
وإجراء صامت(، يُنّظم اجتماع للفريق العامل مع اجملتمع املدين من أجل التشاور مع املنظمات غري احلكومية بشأن 
ترأس هذا االجتماع  مشروع التقرير قبل وضعه يف صيغته النهائية وتقدميه إىل هيئة املعاهدة ذات الصلة. وعادة ما

وزارة اخلارجية بشراكة مع الوزارات التنفيذية الرئيسية املشاركة يف عملية الصياغة.

تعنّي موظفيها )بصورة مستقلة عن موظفي وزارة اخلارجية(.  وال متتلك اللجنة ميزانية خاصة هبا وال
وهي تعتمد خطة عمل سنوية حتدد أنشطتها )مبا يف فيها تلك املتعلقة باحملافل الدولية واإلقليمية، وإعداد التقارير، 
والتصديقات، وتبادل املعلومات(. ويتضمن الفصل األخري من خطة العمل السنوية هذه تعهدات تتعلق بالعمل 
الذي سيضطلع به أفرادها خالل السنة القادمة )ثالثة تعهدات لكل عضو(. ويلزم األعضاء يف هناية العام بتقدمي 
تقرير عما أجنزوه للوفاء هبذه التعهدات. وُتدرج هذه املعلومات يف التقرير السنوي للجنة. وتتاح خطة العمل السنوية 
والتقرير السنوي كوثائق عامة على املوقع الشبكي للجنة)4( وعن طريق وسائط التواصل االجتماعي. وترسل هاتان 
الوثيقتان إىل السفارات األجنبية يف لشبونة وإىل سفارات الربتغال وبعثاهتا الدائمة يف اخلارج. وترتجم خطة العمل 

السنوية أيضاً إىل اإلنكليزية وترسل إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/cndh.aspx )اطّلع على املوقع يف 22  )4(
شباط/فرباير 2016(.

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/cndh.aspx
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وتُنّسق اللجنة أيضاً األعمال التحضريية لالستعراض الدوري الشامل )التقرير، واحلوار التفاعلي، وتقرير 
منتصف املدة(. وترسل وزارة اخلارجية إىل ألعضاء جدوالً يتضمن التوصيات والوزارة املسؤولة عن التنفيذ والتعقيبات. 
وتقدم اللجنة تقرير االستعراض الدوري الشامل إىل املنظمات غري احلكومية اليت متنح مهلة 10 أيام إلبداء تعليقاهتا. 
يتعلق بتقرير منتصف املدة، تضطلع اللجنة بصياغة  ويعقب ذلك عقد اجتماع مع املنظمات غري احلكومية. وفيما
جدول يتضمن التوصيات اجملّمعة املأخوذة من االستعراض، وحُتّدد فيه الوزارات التنفيذية املسؤولة، مع وضع موعد 

هنائي لألعضاء إلبالغ اللجنة عما تسىن هلم إجنازه لتنفيذ التوصيات.

الفريق العامل املعين  ومتاثل األعمال التحضريية للحوارات التفاعلية اليت جُترى مع هيئات املعاهدات أو
باالستعراض الدوري الشامل األعمال التحضرية املتعلقة بصياغة التقارير. وتقود شعبة حقوق اإلنسان هذه العملية، 
ولكن أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الذين سامهوا يف صياغة التقرير يشاركون فيها بنشاط. ومن أجل 
ضمان مشاركة الوزارات يف احلوار التفاعلي يف جنيف، تعمم اللجنة يف مجيع اجللسات العامة جدوالً زمنياً للحوارات 
التفاعلية اليت تُعقد يف املستقبل مع هيئات املعاهدات )إطار زمين تصل مدته مخس سنوات(. ويتيح ذلك للوزارات 

ختصيص ميزانية هلذه املشاركة.

وتعمم اللجنة مالحظات هيئات املعاهدات وتوصياهتا على مجيع أعضائها بعد كل حوار جيرى مع هذه 
اهليئات بشأن التقارير اليت قدمتها الربتغال. ويف اجللسات العامة، يُدعى رئيس الوفد الوطين إىل استخالص املعلومات 

املتعلقة هبيئة املعاهدة أو احلوار الذي جرى يف إطار االستعراض الدوري الشامل والتوصيات.

وال تقيم اللجنة صــالت مؤسسية رمسية مع الــربملــان، غري أنــه ميكن هلا دعــوة الربملانيني إىل حضور 
االجتماعات اليت تعقدها مع اجملتمع املدين.

ويتعني فتح جلسة واحدة على األقل من اجللسات العامة الثالث أمام اجملتمع املدين. ومع ذلك، فإن 
تعقد هذه  االجتماعات األكثر تواتراً تكون مع مجاعات اجملتمع املدين على مستوى األفرقة العاملة، وغالباً ما
ملناقشة مشاريع  االجتماعات استجابة لطلبات تقدمها هذه اجلماعات )بشأن حقوق املسنني، على سبيل املثال( أو

التقارير الوطنية املقدمة إىل هيئات املعاهدات.

وتضطلع اللجنة يف الكثري من األحيان بتحديث قائمة التوصيات املقدمة إىل الربتغال من هيئات 
ــراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان واالستعراض الــدوري الشامل اخلــاص هبا وجملس أوروبــا  املعاهدات واإلجـ
واآلليات اإلقليمية األخرى حلقوق اإلنسان. وتعمم هذه التوصيات احملدثة مجيع أعضائها وتتيحها للجمهور عن 

طريق موقعها اإللكرتوين الذي تعمل شبعة حقوق اإلنسان على حتديثه بانتظام.
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جمهورية مولدوفا

تتوىل اللجنة الوطنية لوضع التقارير األولية والدورية مسؤولية تنسيق إعداد التقارير ومتابعة توصيات وقرارات 
هيئات املعاهدات. ويقع مقر هذه اللجنة يف وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب. وتضم اللجنة الوطنية ممثلني 

عن طائفة واسعة من السلطات العامة واجملتمع املدين.

السنغال*

ظلت مديرية حقوق اإلنسان اليت يقع مقرها يف وزارة العدل مسؤولة عن إعداد التقارير الدولية عن حالة 
حقوق اإلنسان منذ أيار/مايو 2011. وتكلف هذه املديرية برصد االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، 
وصياغة وتقدمي التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها السنغال، ومعاجلة 
االستفسارات واالدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، ووضع اسرتاتيجيات وخطط عمل لتنفيذ توصيات 

االستعراض الدوري الشامل، والتوعية حبقوق اإلنسان وتعزيزها.

ويف 19 متوز/يوليه 2013، أنشأ وزير العدل رمسياً اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان حتت 
إشراف وزارة العدل. ومتثل مجيع الوزارات يف هذا اجمللس الذي يضم كذلك سبعة أعضاء من اجملتمع املدين. وجيتمع 

اجمللس مرة واحدة يف الشهر.

وينسق اجمللس إعداد التقارير الدورية املقدمة إىل اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، ويضمن 
متابعة التوصيات املنبثقة عن هذه اآلليات. ويكلف أيضاً بتقدمي املشورة إىل احلكومة وإصدار التوصيات املتعلقة 

حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والعمل اإلنساين.

وال توجد آلية رمسية إلشراك أعضاء اجلمعية الوطنية )الربملان( يف عملية إعداد التقارير عن حالة حقوق 
تستشار السلطة القضائية رمسياً خالل هذه العملية  لضمان إدراج إسهاماهتا يف التقارير الوطنية. وال اإلنسان، أو

أيضاً، ولكن جيري إعالمها باملالحظات والتوصيات اخلتامية هليئات املعاهدات عن طريق وزارة العدل.

ويال البوليفارية ف جمهورية ف�ف

يتوىل جملس التنسيق حلقوق اإلنسان الذي أنشئ يف مكتب الشؤون املتعددة األطراف واإلدماج يف وزارة 
السلطة الشعبية للشؤون اخلارجية مسؤولية تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات ومتابعة مالحظاهتا اخلتامية وتوصياهتا. 
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وينشئ اجمللس جلنة تنسيق تقنية بني املؤسسات لكل تقرير. ويقيم فريق التنسيق التقين الصالت بني موظفي خمتلف 
الوكاالت وجهات التنسيق التابعة للحركات االجتماعية واجلماعات اجملتمعية املنظمة.

ويضم جملس التنسيق حلقوق اإلنسان عدداً من األقسام املستقلة )املكاتب(، وهي على النحو التايل:

مكتب نظام حقوق اإلنسان الذي يتابع جلسات وقرارات جملس حقوق اإلنسان والعهود واالتفاقيات 	 
الدولية، وتوصيات هيئات املعاهدات؛

املكتب املعين برصد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان الذي يتوىل مسؤولية إعداد التقارير املقدمة إىل هيئات 	 
املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل، ويرد على الرسائل الواردة من اإلجراءات اخلاصة؛

املكتب املعين مبشاركة اجملتمع املــدين والتشاور معه والــذي يتوىل مسؤولية إشــراك الشعب واحلركات 	 
االجتماعية واملنظمات األخرى يف املشاورات خالل عملية إعداد التقارير.

ويضع مكتب الشؤون املتعددة األطراف واإلدماج املبادئ التوجيهية واألطر الزمنية املتعلقة بتقدمي الوثائق 
ذات الصلة. وتُرسل الطلبات إىل خمتلف املؤسسات العامة للحصول على املعلومات الضرورية لتحرير التقرير.

الآليات المستقلة مؤسسياً رابعاً-

المغرب*

 .150-11-2 2011 مبوجب املرسوم رقم أُنشئت املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان يف عام
وبالنظر إىل املهمة املشرتكة بني القطاعات اليت تضطلع هبا هذه املندوبية، فإن رئاستها تسند إىل مندوب وزاري 

يعينه امللك ويكون مسؤوالً مباشرة أمام رئيس احلكومة.

وتتوىل هذه املندوبية مسؤولية تنسيق السياسات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان وضمان التفاعل مع 
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان. وتقرتح التدابري الالزمة لضمان تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدق 
عليها املغرب، وتُعّد التقارير الوطنية الدورية اليت تُقّدم إىل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل، وتتابع 
تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اجلهات، وكذلك التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة. وتقدم املندوبية 
أيضاً الدعم للمنظمات غري احلكومية الوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وتشجع احلوار مع املنظمات غري 

احلكومية الدولية.
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2-11-150 عدداً من املواد اليت حتدد هيكل هذه املندوبية. وتتمتع املندوبية  ويتضمن املرسوم رقم
الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان بتقسيم داخلي للعمل ذي طابع رمسي للغاية ويتوزع هذا العمل على ثالث مديريات 
وأمانة عامة وقسم مكلف بالشؤون اإلدارية واملالية، وتتوىل هذه اجلهات مسؤولية توفري الدعم اإلداري واللوجسيت 
واملايل الالزم لتسيري املندوبية. وتقع مهمة إدارة املندوبية على عاتق أمني عام يكون مسؤوالً مباشرة أمام املندوب 

الوزاري الذي ينسق وضع وتنفيذ خطط املندوبية االسرتاتيجية وخطط عملها مع خمتلف مشاريعها وأنشطتها.

وتتفاوض املندوبية بشأن ميزانيتها مباشرة مع وزارة املالية استناداً إىل خطتها االسرتاتيجية وخطة عملها 
السنوية. وترصد امليزانية املخصصة هلا بشكل مستقل عن ميزانيات فرادى الوزارات. وميكن للمندوبية، بوصفها كيانًا

حكومياً مستقالً، أن تعني املوظفني مباشرة أو تنتدهبم من إدارات حكومية أخرى. ويف كانون األول/ديسمرب 2015، 
بلغ عدد موظفي املندوبية 62 موظفاً وهي هتدف إىل أن يكون لديها عدد يرتاوح ما بني 70 و80 موظفاً متفرغًا

حبلول هناية عام 2016. ويقع مقر املندوبية يف مبىن مستقل يضم ثالث قاعات لالجتماعات لتيسري املشاورات 
)تتسع كربى هذه القاعات لعدد يصل إىل 60 شخصاً(. وجيري جتديد هذا املبىن الستيعاب مركز للتوثيق وإنشاء 
مكاتب وقاعات اجتماعات جديدة. وتغطي ميزانيتها املهام اليت تضطلع هبا يف جماالت التنسيق وخدمات التيسري 

األساسية واملشاورات الوطنية، وتتيح هلا التحكم يف تعيني موظفيها.

وتضطلع مديريات املندوبية مبسؤوليات منها التنسيق مع هيئات حقوق اإلنسان والتفاعل معها وتيسري 
حترير التقارير األساسية والتشاور الوطين. وتنقسم كل مديرية كذلك إىل أقسام ومصاحل مثلما هو مبني يف اهليكل 

التنظيمي أدناه.

وتتوىل مديرية التنسيق والنهوض حبقوق اإلنسان مسؤولية التنسيق مع اإلدارات احلكومية. وتتعاون مديرية 
احلوار والشراكة مع اهليئات واجلمعيات الوطنية مع املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان ومجعيات حقوق اإلنسان. 
وتنسق مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدويل إعداد التقارير الوطنية وتقدميها إىل هيئات املعاهدات واالستعراض 
الدوري الشامل، وتتفاعل هذه املديرية مع اإلجراءات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية الدولية، وتدرس التشريعات 
التصديق عليها. وباإلضافة إىل ذلك، فهي تضطلع برصد  الوطنية وأحكام االتفاقيات الدولية بغية مواءمتها أو

ومتابعة التوصيات والتعليقات الصادرة عن هذه اهليئات وتنسيق إعداد مشاريع الردود.

وقد اعتمدت املندوبية جمموعة موحدة من اخلطوات اليت تـُّتبع يف إعداد التقارير يف ظل تقسيم واضح 
للعمل. وتُعّد املندوبية أيضاً خطة عمل وجدوالً زمنياً لألنشطة املتعلقة بصياغة كل تقرير )إطار مرجعي(، وتتفاوض 
بشأهنما مع الــوزارات املعنية. ويتضمن ذلك إنشاء فرقة عمل خارج إطار شبكة جهات التنسيق املعنية حبقوق 
اإلنسان، وحتديد اجلهات صاحبة املصلحة اليت ميكن أن تساهم يف تزويد التقرير باملعلومات وضبط إطار زمين 

لتقدمي هذه املعلومات.
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وميكن تقسيم عملية تقدمي التقارير على النحو التايل:

حتدد املندوبية التقارير القادمة وتضع األطر الزمنية لتقدميها؛ -1

تضع تصوراً عن البيانات املطلوبة إلجناز كل تقرير؛ -2

حتدد اجلهات احلكومية صاحبة املصلحة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ميكن عن طريقها  -3
احلصول على هذه البيانات؛

يرسل املندوب الــوزاري طلباً إىل الوزارة/اإلدارة/املؤسسة ذات الصلة بتعيني ممثل للتنسيق مع املندوبية  -4
وتقدمي البيانات املطلوبة؛

يشارك هذا املمثل يف لقاء يُعقد مع املندوبية؛ -5

جيري إقرار اإلطار املرجعي إلجناز التقرير - ويتضمن ذلك حتديد املعلومات الدقيقة املطلوبة من الوزارة/ -6
اإلدارة/املؤسسة واألطر الزمنية الالزمة لتقدميه؛

تتابع املندوبية اتصاهلا باملمثل لضمان مجع هذه املعلومات يف الوقت املناسب؛ -7

تصاغ املعلومات بأسلوب سردي يف حال عدم ورودها يف الشكل املناسب )تتضمن بيانات أولية على  -8
سبيل املثال(؛

تُعّد املندوبية بعدئذ املشروع األول للتقرير؛ -9

حتيل املندوبية هذا املشروع إىل الوزارات/اإلدارات/املؤسسات ذات الصلة وتتشاور مع ممثليها بشأن أية  -10
مالحظات أو حتفظات قد تكون لديهم؛

تنقح املندوبية مشروع التقرير؛ -11

حيال املشروع يف هذه املرحلة إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لتقدمي إسهاماهتا، وتُعقد مشاورات  -12
مع هذه املؤسسات؛

جترى بعد ذلك مشاورات مع مجاعات اجملتمع املدين. -13
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ويتضمن اإلطار املرجعي لكل تقرير إجراء مشاورات. وقد اختذت هذه املشاورات شكل حلقات دراسية 
ومؤمترات واجتماعات تُعقد مع أصحاب املصلحة. ونتيجة لذلك، جتري املندوبية مشاورات مستقلة مع الوزارات 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين يف إطار عملية إعداد التقارير.

وتتعاون املندوبية بشكل مستقل مع أعضاء السلطة القضائية عن طريق وزارة العدل واحلريات، وقد 
أعدت أدلة بشأن املعاهدات الدولية اليت انضم إليها املغرب، وهي تستخدم لتدريب القضاة واملوظفني القضائيني.

وقد وضعت املندوبية خطة عمل ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات واالستعراض 
الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة.

رصبيا

يستخدم مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات آلية مشرتكة بني الوزارات إلعداد التقارير وإلشراك 
املنظمات غري احلكومية، وهي فرقة العمل املعنية بالسياسات. وقد أنشأت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات 
فرقة العمل هذه يف عام 2008، وأنيطت هبا مسؤولية إعداد التقارير اليت تقدم إىل هيئات املعاهدات. وتضم فرقة 
العمل ممثلني عن السلطات احلكومية واجملتمع املدين. ويقرتح مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات على احلكومة 

مشاريع التقارير اليت تعدها هذه الفرقة.

ويُعنّي رئيس الوزراء رئيس مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات الذي يُعنّي بدوره، من بني موظفي 
اخلدمة املدنية، نائباً ومساعدين له لفرتة مخس سنوات. وحيظى مكتب حقوق اإلنسان واألقليات مبوارد خاصة 

ترصد له من ميزانية احلكومة املركزية.

ووفقاً لتوصيات اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل، فقد أنشأت صربيا يف 27 آذار/مارس 2015
جملس رصد وتنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. وأنيطت هبذا اجمللس مسؤولية استعراض ورصد 
تنفيذ التوصيات املقدمة إىل صربيا من االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات؛ واقرتاح تدابري لتنفيذ هذه 
التوصيات؛ وإظهار التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان خالل الفرتة املشمولة بالتقرير؛ وتقييم حالة حقوق اإلنسان 

والنتائج اليت حتققت من تنفيذ التوصيات.

ويتوىل مدير مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات رئاسة هذا اجمللس. ويضم اجمللس تسعة أعضاء، 
وهم مسؤولون وموظفون مدنيون يشغلون مناصب يف وزارات العدل؛ واخلارجية؛ والداخلية؛ والعمل والتوظيف 
واحملاربني القدماء والشؤون االجتماعية؛ والتعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية؛ والصحة؛ والثقافة واإلعالم؛ واإلدارة 
العامة واحلكم الذايت احمللي؛ واملكتب الصريب املعين باالندماج األورويب. وميكن أن يشارك ممثلو السلطات احلكومية 
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واهليئات احلكومية املستقلة حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف اجللسات اليت يعقدها اجمللس. ويقدم اجمللس إىل 
احلكومة تقارير عن أعماله مرة واحدة على األقل كل 90 يوماً. ويوفر مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات 

للمجلس الدعم املتخصص واإلداري والتقين.

وقد عقدت عدة اجتماعات ألعضاء اجمللس واجملتمع املدين حتت رعاية مكتب حقوق اإلنسان وحقوق 
األقليات لتحديد أساليب عمل اجمللس. ويعىن ذلك مشاركة اجملتمع املدين يف عمليات اجمللس بغية فتح قناة اتصال 
جديدة بني السلطات احلكومية واجملتمع املدين، وإقامة حوار بناء لوضع خطة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

ويف هــذا الــصــدد، فقد مشروع مذكرة تفاهم بشأن مشاركة اجملتمع املــدين يف أعمال اجمللس لرصد 
تنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجللسة الثانية اليت عقدها اجمللس يف 25 تشرين الثاين/

2015. وقد استعرضت أيضاً خالل هذه اجللسة اخلطة املتعلقة بتنفيذ توصيات أليات حقوق اإلنسان،  نوفمرب
واليت تشكل خطة العمل اليت أعدها مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات.
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