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  وإشراك البلدانامليدانية ات  التواجد- الفصل الثاين 
  التواجدات امليدانية عن سريعةحملة 

  ؟امليدانية اتما هو التواجد
وبعض هذه التواجدات مكلّف برصد     . امليدانيةمن التواجدات   أنشأت املفوضية عدداً متزايدا       

ا اآلخر يقوم مبشاريع التعاون وبعضه. ممارسات حقوق اإلنسان والتحقيق يف جتاوزات حقوق اإلنسان   
وقد يضطلع البعض اآلخـر     . التقين لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان          

 40وهناك يف املفوضية أربعة أنواع من التواجد اإلقليمي يف أكثر مـن             . بأدوار التعزيز واحلماية معاً   
  :بلداً

  املكاتب اإلقليمية  •
  طرية للمفوضيةاملكاتب الق  •
  عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم  •
  مستشارو حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة  •
وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن تنشئ املفوضية تواجداً قطرياً قصري األجل يف شكل اسـتجابة                 •

ة أيضاً الدعم إلنشاء وتعزيز املؤسسـات الوطنيـة         وتقّدم املفوضي . سريعة حلالة من حاالت الطوارئ    
  .حلقوق اإلنسان

  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات احلكومية اليت تستطيع 
  .ال ُتطَبِّق املفوضية كقاعدة عامة معايري حمدَّدة لتفاعل املنظمات غري احلكومية معها  

  كيف تستطيع أن تعمل املنظمات غري احلكومية معها؟
ت غري احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية أن تكون شـريكاً نشـطاً مـع              تستطيع املنظما   

ويتيح التفاعل املستمر بني املنظمات غري احلكومية واملفوضية صـالت     . التواجدات امليدانية للمفوضية  
وتقّدم املنظمـات غـري احلكوميـة       . هامة تربط أعمال املفوضية بالظروف الفعلية حلقوق اإلنسان       

  :مة لألعمال امليدانية للمفوضية وذلك مثالً عن طريق ما يليمدخالت منتظ
قد تعمل التواجدات امليدانية كقناة     ( جتاوزات حقوق اإلنسان     إدعاءاتتقدمي املعلومات عن      •

  ؛)اتصال مبقر املفوضية وآليات حقوق اإلنسان
  ؛تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل احللقات الدراسية وورش العمل  •
  .متابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات املوجهة إىل آحاد البلدان  •
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  ؟امليدانيةما هي التواجدات    -ألف 
هتدف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل تنفيذ حقوق اإلنسان على الصعيد القطري               

د الوطنية حلماية وتعزيز حقـوق      من خالل حوار مع احلكومات واجلهات األخرى الداخلة يف اجلهو         
وعلى الصعيد القطري ميكن ترمجة املعايري الدولية إىل حقيقة واقعة وإدخاهلا يف التشـريعات              . اإلنسان

واملمارسات الوطنية؛ وميكن التعامل مباشرة مع انتهاكات حقوق اإلنسان؛ كما ميكن إقامة روابـط              
  . إلقامة نظم ومؤسسات حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها اجملتمع املدينالفعاليات،بني خمتلف 

وخيتلف دور كل مكتب حسب     .  بلداً 40 يف أكثر من     ميدانياًوقد أنشأت املفوضية تواجداً       
 13ويوجد لدى املفوضية، باإلضافة إىل مقرها يف جنيف،      . احتياجات البلد أو املنطقة ووالية املكتب     

 وهذه املكاتب تعمل فعالً يف الوقت احلاضر أو جيري إنشاؤها، كما  مكتباً قطرياً،15مكتباً إقليمياً و   
 14 عنصراً من عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمـم املتحـدة للسـالم و                17تدعم املفوضية   

ويف البلدان الـيت ال تقـيم فيهـا         . مستشاراً حلقوق اإلنسان ملحقني باألفرقة القطرية لألمم املتحدة       
 مسؤولية متابعة حالة حقوق اإلنسان على الصـعيد          تقع على األفرقة القطرية    نياًميدااملفوضية تواجداً   

  .الوطين واقتراح إجراءات على احلكومات واجملتمع للتقّدم حنو تنفيذ حقوق اإلنسان
  ؟كيف تعمل  -باء 

يتم تنفيذ برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل أعمال مقر املفوضية وبدعم مـن                 
  .وتعمل هذه التواجدات معاً يف أدوار متكاملة وداعمة. ا امليدانيةتواجداهت
وهتدف استراتيجية املفوضية للمشاركة يف أعمال حقوق اإلنسان يف امليدان إىل سد ثغـرات                

  :وأولوية العمل هي التأكد مما يلي. احلماية يف املعرفة والقدرات وااللتزام واألمن
ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وكيف تترَجم هذه املعايري إىل         حتسني معرفة السلطات الوطنية با      •

  قوانني ولوائح وسياسات عامة؛
  زيادة قدرات املوظفني واجملتمع املدين للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان؛  •
رفع وعي السلطات بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وقدرهتا على صياغة طرق للتغلّب على                •

  ض إعمال حقوق اإلنسان؛العقبات اليت تعتر
  .حتسني محاية األفراد من السياسات اليت هتدد أمنهم الشخصي  •

   على صعيد املقرأعمال إشراك البلدان  -  1
بناء القدرات والعمليات امليدانية يف مقر املفوضية بدعم عمليـات املفوضـية يف             يقوم فرع     

ويقدِّم اخلربة الفنيـة يف     . املتحدة للسالم امليدان، مبا يف ذلك عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم           
 البلدان وصـياغة    إلشراكحاالت حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل ويقوم بتنسيق جهود املفوضية            

  .التقييمات القطرية وتنفيذ استراتيجيات العمل يف امليدان
ة الفنية والتنسيق   ويف إطار فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية يقدِّم عدد من الوحدات اخلرب             

  :جملاالت األولوية وتشمل ما يلي
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. ، وتقدِّم اخلربة الفنية بشأن مناطق وبلدان حمدَّدة تنشـط فيهـا املفوضـية    املكاتب اجلغرافية   •
 الذين يساعدون األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحـدة          امليدانيني ويشمل عملها دعم املوظفني   

لى إدماج حقوق اإلنسان يف أنشطتهم واالستجابة ملصـادر         وبعثات األمم املتحدة للسالم ع    
وتقوم هذه املكاتـب بصـياغة األنشـطة    . القلق بشأن حقوق اإلنسان يف حاالت األزمات     

وباإلضـافة إىل   . الوطنية واإلقليمية إلبراز قضايا حقوق اإلنسان يف اجلهود القطرية واإلقليمية         
جراءات اخلاصة بكل بلد يف امليدان، مبا يف ذلك ذلك توفّر الدعم ألنشطة املفوض السامي واإل

وحـدة  : ويوجد يف الوقت احلاضر مخس وحدات جغرافية      . التحقيق يف حاالت بلدان معيَّنة    
 احمليط اهلادئ؛ ووحدة أوروبا وأمريكا الشمالية       -أفريقيا ووحدة املنطقة العربية ووحدة آسيا       

  .وآسيا الوسطى؛ ووحدة أمريكا الالتينية والكارييب
وتقّدم املساعدة للمكاتب اجلغرافية للمفوضية يف دعـم عناصـر          وحدة دعم بعثات السالم       •

وتدعم ختطيط وتصميم وتشكيل عناصر حقوق اإلنسـان        . حقوق اإلنسان يف بعثات السالم    
يف بعثات السالم وتقّدم املشورة بشأن مسائل العمليات والسياسات العامة؛ وتدبِّر مـوظفي             

تنقل أفضل املمارسات وتصوغ األدوات لتعزيز مهارات موظفي حقـوق          حقوق اإلنسان؛ و  
  .اإلنسان يف بعثات السالم

تدعم وتساعد املكاتب اجلغرافية يف صياغة مشاريع املسـاعدة         هي   و وحدة الربنامج امليداين    •
ويقوم مقر املفوضية مباشرة بتنفيذ جمموعة واسعة مـن مشـاريع           . التقنية لتنفيذها يف امليدان   

عاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان، وجيري ذلك يف كثري من األحيـان بالتعـاون مـع                 الت
منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميية وغري ذلك           

  .من الشركاء
، وتنسق الترتيبات الالزمة لكل جوانب حاالت حقوق اإلنسان اليت          وحدة االستجابة السريعة    •

وتقوم بإعداد األدوات الالزمة للتخطيط والعمليـات       . تطلب استجابة عاجلة من املفوضية    ت
كما تقوم بتوفري اإلرشاد والترتيبات الداخلية ألعمال التخطيط واملوافقة والتنفيذ بشأن خطط            

ولتأمني موارد جاهزة كافية حلاالت الطوارئ تقيم املفوضية شراكات مع وكاالت           . العمليات
وتعد الوحدة أيضاً األدوات الالزمـة وتقـّدم        . تحدة والشركاء اخلارجيني اآلخرين   األمم امل 

  .املشورة وتشارك يف البعثات وتنظم تدريب املوظفني لتسهيل االستجابات السريعة الناجحة
ومتثل . ، وتقدِّم املساعدة إىل هذه املؤسسات الوطنية      وحدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      •

ة جانباً حمورياً يف استراتيجية املفوضية لتعزيز محاية حقوق اإلنسان على الصعيد            هذه املساعد 
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هي جلان حلقوق اإلنسان أو مكاتـب ألمنـاء             . الوطين

وينبغي هلذه املؤسسات، حسب تعريفها، أن تكون هيئـات         . املظامل أو مؤسسات متخصصة   
نسان وهي مفتاح األنظمة الوطنية الفّعالة للحماية ولكفالـة         مستقلة تعزز وحتمي حقوق اإل    

وتقدِّم الوحدة دعماً كبرياً للمكاتب اجلغرافية يف       . احترام املعايري الدولية على الصعيد الوطين     
مساعدة البلدان على إنشاء وتعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملا يسمى مبـادئ              
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 أيضاً للطلب املتزايد للحصول على اخلربة الفنية يف هذا اجملـال            وتستجيب الوحدة . )1(باريس
حيث تقدِّم املشورة بشأن إنشاء اُألطر الدستورية أو التشريعية املالئمة هلذه املؤسسات وبشأن             

وتساعد املفوضية، بوصـفها أمانـة      . طابع هذه املؤسسات ووظائفها وسلطاهتا ومسؤولياهتا     
 اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     تطوراتية استعراض   جملس التنسيق الدويل، يف عمل    
  .لكفالة امتثاهلا للمعايري الدولية

   يف امليدانأعمال إشراك البلدان  -  2
  : بلدا40ًمفوضية أربع فئات من التواجد اإلقليمي يف أكثر من يوجد لل  
  املكاتب اإلقليمية أو دون اإلقليمية  •  
  املكاتب القطرية للمفوضية  •  
  عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم  •  
  مستشارو حقوق اإلنسان امللحقني باألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة  •  
ويف امليدان تعمل املفوضية عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واحلكومات الوطنية               
  .جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ هذه الواليةزيادة الوعي بوالية املفوضية يف ل  املدينواجملتمع
 فالبعثة تنتهي مع حتقـق      .والتواجد امليداين للمفوضية هو يف العادة تواجد حمدود زماناً ونطاقاً           

أو عندما يتمكن شركاء املفوضية أو      /نتائج ملموسة معّينة مثل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان و         
وبعد حتقيـق هـذه     . ن إجراء أعمال حقوق اإلنسان بأنفسهم     الفريق القطري التابع لألمم املتحدة م     

ويـتم  . األهداف ميكن نقل املسؤولية عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من املفوضية إىل شـركائها             
  .روج وترتيبات تسليم املسؤولياتاخلالتنسيق مع الشركاء بشأن استراتيجيات 

  ؟لوصول إليهااما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع    - جيم 
تستطيع مجيع املنظمات غري احلكومية، كقاعدة عامة، أن تتفاعل مع أعمـال املفوضـية يف                 
  .امليدان

  ؟كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل معها    - دال 
يوجد يف التواجدات اإلقليمية للمفوضية جمموعة متنوعة من القدرات وخـربات املـوظفني               

ويوجد عدد من الفرص للمنظمات غري احلكوميـة كـي          . اق مع احلكومة  حسب والية ونوع االتف   
وهذا التبادل املسـتمر بـني      . تشارك يف أنشطة املفوضية يف امليدان للنهوض بقضايا حقوق اإلنسان         

املنظمات غري احلكومية واملفوضية يوفِّر وصالت هامة بني أعمال املفوضية وأحوال حقوق اإلنسـان              
  : وتشمل أمثلة التفاعل املستمر للمنظمات غري احلكومية ما يلي.الفعلية على الطبيعة

ميكن أن تعمل التواجدات اإلقليمية     (تقدمي املعلومات عن اّدعاءات جتاوزات حقوق اإلنسان          •
  ؛)كقناة اتصال مبقر املفوضية وبآليات حقوق اإلنسان

  ورش العمل؛تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل احللقات الدراسية و  •
________________ 

  .، املرفق1993ديسمرب / كانون األول20 املؤرخ يف 48/134  قرار اجلمعية العامة )1( 
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  تقدمي تقارير املنظمات غري احلكومية إىل هيئات املعاهدات؛  •
   اخلاصة وهيئات املعاهدات املقدمة إىل آحاد البلدان؛اتمتابعة توصيات اإلجراء  •
  .العمل كشركاء يف تنفيذ املشاريع الوطنية أو اإلقليمية  •

تقدم مزيداً مـن التفاصـيل عـن        وتعرض املعلومات التالية نوع التمثيل امليداين للمفوضية و         
  .أولويات املفوضية على الصعيدين اإلقليمي والوطين ونوع العمل اجلاري

   هنااضغطلالطالع على مزيد من املعلومات عن األعمال اإلقليمية والوطنية للمفوضية 
   هنااضغطائمة اتصال حديثة للمكاتب امليدانية لالطالع على ق

  املكاتب اإلقليمية  -  1
تؤدي املكاتب اإلقليمية دوراً هاماً يف جهود املفوضية لتعزيز حقوق اإلنسان يف كـل أحنـاء          
ها مواقع متقدمة للمفوضـية وتسـاعد علـى صـياغة وتنفيـذ             وتعمل هذه املكاتب بصفت   . العامل

ويقع على عاتقها مهمة متابعة احلوارات رفيعة املستوى        . استراتيجيات املشاركة اخلاصة ببلدان حمّددة    
مع احلكومات واملنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية، مع العمل يف الوقت نفسه كمراكز دعم وموارد    

. ر حقوق اإلنسان يف عمليات السالم وملوظفي حقوق اإلنسان يف املنطقـة           للمكاتب القطرية ولعناص  
  .وتقيم املكاتب اإلقليمية مهزات وصل مع شبكات اجملتمع املدين اإلقليمية

وُتدعى املنظمات غري احلكومية كلما أمكن إىل املشاركة يف األنشطة اإلقليمية اليت تنظّمهـا                
وتستطيع املنظمات غـري    . إىل تقدمي مدخالت هلذه األنشطة    املفوضية بشأن قضايا حمددة كما تدعى       

احلكومية أيضاً تزويد املكاتب اإلقليمية للمفوضية بإنذار مبكّر عن مصادر القلق الناشـئة يف جمـال                
  .حقوق اإلنسان يف املنطقة وتساعدها يف تكييف أولوياهتا حسب االحتياجات اإلقليمية واحمللية

 مكتباً إقليمياً للمفوضية، منها ما يعمل فعالً ومنها مـا هـو             13ويوجد يف الوقت احلاضر       
  :خمطط لإلنشاء

وآخـر يف أفريقيـا     ) بريتوريا( يوجد مكتب إقليمي يف أفريقيا يف اجلنوب األفريقي          :أفريقيا  •
 إزاءحقوق اإلنسان   القائم على   نهج  الويركِّز هذان املكتبان على تطبيق      ) أديس أبابا (الشرقية  

ومكتب أفريقيا  .  ويعمالن عن كثب مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة         ،ربجمةالتنمية وال 
ومن املخطط إنشاء مكتب إقليمي آخر     . هو مركز إقليمي حلقوق اإلنسان    ) ياوندي(الوسطى  

  .ألفريقيا الغربية يركِّز على االجتار باألشخاص
أعمـال  ) بـريوت ( ومنطقة اخللـيج     يتوىل املكتب اإلقليمي للشرق األوسط    : املنطقة العربية   •

املفوضية يف املنطقة العربية ويركّز بالتحديد على التمييز واالسـتبعاد ومحايـة اجملموعـات              
ومن املخطط إنشاء مكتب إقليمي آخر ألفريقيا الشمالية؛ وسريكّز بشـدة علـى             . الضعيفة

  .سان يف قطرومن املخطط إنشاء مركز إقليمي حلقوق اإلن. احلقوق املدنية والسياسية
يوجد مكتبان إقليميان يف هذه املنطقة، أحدمها مكتب جنـوب          : منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     •

نهج ال تطبيقويركّزان معاً على    ) سوفا(واآلخر هو املكتب الباسيفيكي     ) بانكوك(شرق آسيا   
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ية التابعة   ويعمالن عن كثب مع األفرقة القطر      ، التنمية والربجمة  إزاءحقوق اإلنسان   القائم على   
  .لألمم املتحدة

) املايت، كازاخسـتان  (يدير مكتب آسيا الوسطى     : أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى      •
املفوضية يف هذه املنطقة يف حني يكّرس مكتب نيويورك مـوظفني ملنطقـة أمريكـا               أعمال  

ن وؤسسات بريت الشمالية ويسعى إىل إقامة صالت أوثق مع املنظمات اإلقليمية الرئيسية مثل م           
  .وودز ومؤسسات البلدان األمريكية

سريكّز و) سانتياغو(يوجد مكتب إقليمي واحد يف أمريكا الالتينية        : أمريكا الالتينية والكارييب    •
وجيري إنشاء مكتب آخر . يف السنتني القادمتني على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .األحداث والعنف ضد املرأة والفقروسريكّز على قضاء . ألمريكا الوسطى
  األولويات واالستراتيجيات اإلقليمية

 نقطة التركيز الرئيسية ألعمال املفوضية يف أفريقيا هي سيادة القانون وإدارة العدالة، وحقوق              .أفريقيا
اإلنسان والتنمية، والتمييز، وبناء القدرات املؤسسية، وأمن البشر، وهذا املوضوع األخـري يغطـي              

وتعاين محاية حقوق اإلنسـان يف أجـزاء        . جتار باألشخاص والرق واملدنيني يف املنازعات املسلحة      اال
ويسعى برنامج املفوضية ألفريقيـا   . كثرية من أفريقيا من ثغرات يف املعرفة والقدرات وااللتزام واألمن         

كل حقـوق    ومعاجلة مشـا   لتشخيصإىل تزويد صانعي السياسات والفعاليات األساسية باملهارات        
ويدعم أيضاً اجلهود الرامية إىل متكني أصحاب احلقوق األفراد من إدراك حقوقهم ومعرفـة              . اإلنسان

أنغـوال  ( كانت املفوضية تدير أربعـة مكاتـب قطريـة     2005ويف  . اآلليات حلماية تلك احلقوق   
ـ    بريتوريا(وثالثة مكاتب إقليمية    ) وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا      ا وأديـس أباب

يف أفريقيا وتوفّر دعم حقوق اإلنسان لعدة عمليات تقوم هبا إدارة الشؤون السياسية وإدارة              ) وياوندي
  .ومن املخطط إنشاء مكتب جديد يف توغو). انظر اخلريطة أدناه(عمليات حفظ السالم 

وقوانني الطـوارئ، وأثـر     أولويات املفوضية يف املنطقة العربية إنفاذ القانون،         تشمل   .املنطقة العربية 
تدابري مكافحة اإلرهاب، واإلفالت من العقاب، وحقوق املرأة، ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان،             
وحاالت االختفاء وتطبيق عقوبة اإلعدام، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وحقوق املهاجرين، واالجتـار            

 معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيـذها      ويركّز عمل املفوضية على تشجيع التصديق على      . باألشخاص
وتقدمي تقارير عن طريقة الوفاء هبذه االلتزامات؛ وعلى املساعدة يف إنشاء مؤسسات وطنية حلقـوق               
اإلنسان متتثل ملبادئ باريس؛ وعلى تعزيز إدارة العدالة وسيادة القانون؛ وعلى توفري التثقيف يف جمال               

 األنشطة ومتكني املرأة يف كل أحنـاء        تيار اجلنسني يف    حقوق اإلنسان، وعلى دعم إدخال املساواة بني      
ومكتـب قطـري واحـد      ) بريوت( مكتب إقليمي واحد     2005وكان لدى املفوضية يف     . املنطقة

  .كما قامت بدعم عنصر حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف العراق) فلسطني(للمنطقة العربية 
رك لنشاط املفوضية يف إشراك البلدان من آسـيا ومنطقـة            اهلدف املشت  .آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ   

احمليط اهلادئ هو كفالة قيام الفعاليات الوطنية، مبا فيها املؤسسات احلكومية واملؤسسـات الوطنيـة               
واملنظمات غري احلكومية، بتوفري اإلنصاف ألصحاب احلقوق الذين تتعرض حقوق اإلنسان اخلاصـة             

ت يف التمييز ضد األقليات، وتشمل السكان األصـليني؛ واالجتـار يف            وتتمثل األولويا . هبم لالنتهاك 
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األشخاص، وخاصة النساء واألطفال؛ وحقوق العمال املهاجرين؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
وتعمل املفوضية عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف املنطقـة            . والثقافية؛ وسيادة القانون  

ومكتبـان  ) سوفا وبـانكوك  ( كان لدى املفوضية مكتبان إقليميان       2005 ويف   .ويف آحاد البلدان  
ووفّرت املفوضية أيضاً الدعم لبعثات األمم املتحدة للسـالم يف املنطقـة            ). كمبوديا ونيبال (قطريان  

  .وعّينت عدة مستشارين حلقوق اإلنسان) انظر اخلريطة أدناه(
د هذه املنطقة بتنوعها وبالتغيُّرات العميقة فيها منـذ          تنفر .أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى    

ومتثل الشراكات مع املنظمات اإلقليمية والتعاون اإلقليمي جانباً هاماً         . أوائل تسعينات القرن املاضي   
وتشمل أبرز حتديات حقوق    . من استراتيجية املفوضية اليت تستفيد متاماً من اخلربات املتوفرة يف املنطقة          

يخ سيادة القانون ومنع اجلرمية املنظمة والفساد ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار تـدابري              اإلنسان ترس 
مكافحة اإلرهاب، ومشاركة اجملتمع املدين يف السياق األوسع للحكم الرشيد، ومكافحة اإلفالت من             

لف العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة، واالجتار يف األشخاص والتمييز والتعّصب بني خمت            
ونظراً ألن كثرياً من هذه القضايا هي قضايا عابرة للحدود بطبيعتها فإن ذلك جيعل . اجملموعات اإلثنية 

وتتمثل إحدى نقاط التركيز    . الُنُهج دون اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي بني البلدان أمراً ال غىن عنه           
صالح االقتصادي، وخاصة يف بلدان     الرئيسية يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف سياق اإل        

 كان لدى املفوضية مكتب إقليمي يف املايت إىل جانب مكتب           2005ويف  . االحتاد السوفيايت السابق  
األسـود مبـا يف ذلـك       وكان لديها مكاتب قطرية يف البوسنة واهلرسك، وصربيا واجلبل          . نيويورك

ومن املخطط إنشاء مكتب قطري     ). جورجيا(قوق اإلنسان يف جنوب القوقاز      حل كوسوفو، وموظف 
  .جديد يف االحتاد الروسي

اليت تشـكل    هناك عدد من االنشغاالت العاجلة يف جمال حقوق اإلنسان           .أمريكا الالتينية والكارييب  
ارة العدالـة   ومنها االستبعاد والتمييـز؛ وضـعف إد      : يف هذه املنطقة  نقطة تركيز ألعمال املفوضية     

اإلفالت من العقاب؛ ومحاية اجملموعات الضـعيفة وبالتحديـد محايـة           حاالت  يعقب ذلك من     وما
ومتثل الشراكات مـع اهليئـات      . الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي؛ والعنف ضد املرأة        

اإلقليمي يف سانتياغو    ومن النقاط الرئيسية اليت يركّز عليها املكتب         . األولويات إحدىاإلقليمية القوية   
مسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيز التعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية            

وهناك خطة لفتح مكتب إقليمي جديد يف أمريكا الوسطى يركّز على قضاء األحـداث              . والكارييب
ية قائمـة يف كولومبيـا وغواتيمـاال         كانت املكاتب القطر   2005ويف  . والعنف ضد املرأة والفقر   

ومت تقدمي الدعم لبعثة األمم املتحدة      . ومن املخطط إنشاء مكتب قطري جديد يف بوليفيا       . واملكسيك
  .للسالم يف هايييت وتعيني موظفي حقوق اإلنسان يف إكوادور وغيانا

فوضية انظـر   لالطالع على مزيد من املعلومات عن األولويات واالستراتيجيات اإلقليمية للم           
  . الصادرة عن املفوضة السامية2007-2006خطة اإلدارة االستراتيجية 
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  املكاتب القطرية  -  2
تستجيب معظم املكاتب القطرية النتهاكات حقوق اإلنسـان يف الـدول اخلارجـة مـن                 

وهذه املكاتب جتاهد لدرء انتـهاكات      . القيام بأدوار قوية يف احلماية    ا يقع عليها    الصراعات ومن هن  
حقوق اإلنسان عن طريق الرصد؛ وهي تعزز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد وتسـعى إىل                 

  .إقامة حوار بني الفعاليات الدولية واإلقليمية والوطنية
الفعاليات الوطنية أمر   ريها من   غع احلكومات و  والعمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وم        

ويعين ذلـك أن    . جوهري للمكاتب القطرية التابعة للمفوضية عند تعيني ثغرات املعارف والقدرات         
وتقتضي طبيعة واليـة املكتـب      . هذه املكاتب تعمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية يف البلد          

حقوق اإلنسان وتؤدي املنظمات غري احلكوميـة       احلصول على معلومات منتظمة ودقيقة عن حاالت        
دوراً حامساً سواء كان ذلك يف توفري هذه املعلومات أو العمل كشريك مع املكتب يف تنفيذ حقـوق                  

  .اإلنسان
 كان لدى املفوضية مكاتب يف أنغوال والبوسنة واهلرسك وبوروندي وكمبوديا           2005ويف    

غواتيماال واملكسيك ونيبال وصربيا واجلبل األسود مبا يف        وكولومبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية و    
 إنشاء مكاتب جديـدة يف بوليفيـا        2007-2006وسيتم يف   . ذلك كوسوفو وأوغندا وفلسطني   

وسيتم بالتدريج إهناء أعمال مكتيب البوسنة واهلرسك وصربيا واجلبل األسود          . واالحتاد الروسي وتوغو  
كتب لكي يأخذ على عاتقه معاجلة مصادر القلـق يف هـذه            باستثناء كوسوفو حيث سيتم تعزيز امل     

  .املنطقة الفرعية
 مع املكتب القطري للمفوضية يف البوسنة واهلرسـك         تعملاملنظمات غري احلكومية    : دراسة حالة 

  للقضاء على االجتار باألشخاص
السلم وسيادة  ال تزال البوسنة واهلرسك متر مبرحلة حامسة يف انتقاهلا من حالة احلرب إىل حالة                 

ومن التحديات الرئيسية يف جمـال      . القانون ومن االقتصاد الذي متلكه الدولة إىل اقتصاد السوق احلر         
والبوسنة واهلرسك ليست جمرد نقطة البدايـة لالجتـار         . حقوق اإلنسان موضوع االجتار باألشخاص    

مفوضية بأعماله ملكافحـة    فقد قام املكتب القطري التابع لل     . ولكنها أيضاً حمطة عبور وحمطة وصول     
  :االجتار باألشخاص يف البوسنة واهلرسك بالعمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية

ظلت املفوضية تعمل على تعزيز قدرة املنظمات غري احلكومية احمللية من خالل توفري اخلربات                •
ايري الدوليـة   لناشطي هذه املنظمات وأفرقتها املتخصصة وخاصة بشأن املع       التقنية والتدريب   

وقد تلقى املدرسون والناشطون يف البلديات واملسؤولون عن        . والتشريعات احمللية ذات الصلة   
  .إنفاذ القوانني التدريب بشراكة مع املنظمات غري احلكومية

إحدى االستراتيجيات اهلامة يف عمـل املفوضـية ملكافحـة االجتـار            كانت   2001ومنذ    •
تسهيل إقامة شراكة بني احلكومة واملنظمـات       تنصب على   باألشخاص يف البوسنة واهلرسك     

من نتائج ذلك التوصل إىل مذكرة تفاهم بني عدة منظمات غري حكومية كان و. غري احلكومة
ومتثلـت إحـدى النتـائج      . ووزارة األمن لتقدمي املساعدة واملعونة القانونية لضحايا االجتار       
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ة بني املؤسسات احلكومية واملنظمات غري       دوري مراجعةاألخرى يف البدء يف عقد اجتماعات       
  .احلكومية بشأن االجتار

وقّدمت املفوضية دعماً كبرياً لطلب املنظمات غري احلكومية لتحسني التشريعات استناداً إىل              •
  .جتارهبا يف حاالت ملموسة

  املفوضية دلـيالً   تولتسهيل تقدمي مساعدة املنظمات غري احلكومية إىل ضحايا االجتار أصدر           •
واستعملت هذه األداة القانونية مبادرات وتوصيات واقتراحات مـن         . حلماية ضحايا االجتار  
  .املنظمات غري احلكومية

واشتركت املنظمات غري احلكومية واملفوضية يف متابعة قضايا االجتار املعروضة على حمكمـة               •
ات يف اجتاهات االجتـار     وتبّين بوضوح من القضايا املرفوعة حىت اآلن أن هناك تغيُّر         . الدولة

وُوظِّفت هذه املعرفة لتطوير الدروس املستفادة وأفضل املمارسات حلماية الضحايا والشهود            
  .يف عمليات االجتار يف البوسنة واهلرسك

شهود االجتـار مـن     /ورصدت املنظمات غري احلكومية واملفوضية آثار إعادة توطني ضحايا          •
  .البوسنة واهلرسك يف بلدان أخرى

ووضعت املفوضية مؤشرات لقياس االجتار من خالل عملية تشاور مـع املنظمـات غـري                 •
وينبغي استعمال هذه املؤشرات لتعيني ضحايا االجتار بسهولة أكرب ومحايتهم محاية           . احلكومية
  .أفضل

  عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات األمم املتحدة للسالم  -  3
لعمليات امليدانية اليت تديرها إدارة عمليات حفظ السالم        أيضاً دوراً هاماً يف ا    تؤدي املفوضية     

وتعمل عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات السالم حتـت         . وإدارة الشؤون السياسية يف األمم املتحدة     
تضطلع هذه العناصر   وسلطة املمثل اخلاص لألمني العام املسؤول عن أي بعثة ويف حدود والية البعثة،              

وهتدف هذه الوظائف إىل معاجلة أسباب انتهاكات       . ز ومحاية حقوق اإلنسان   بالوظائف الرئيسية لتعزي  
. يف الوقت نفسه يف تطوير أنظمة وطنية قوية حلمايـة حقـوق اإلنسـان       املساعدة  حقوق اإلنسان و  

  .ورئيس أي عنصر حلقوق اإلنسان يف كل بلد هو أيضاً ممثل املفوضية يف نفس البلد
قوق اإلنسان التابعة للمفوضية يف عمليات السالم فإن هـذه          ونظراً لتعقُّد واليات عناصر ح      

العناصر تتجه عموماً إىل العمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية، وقامت يف بعـض احلـاالت                 
باستحداث آليات منظمة إلجراء مشاورات منتظمة وجلسات معلومات مع املنظمات غري احلكومية            

 احلاالت من خالل شبكة من املنظمات غري احلكوميـة سـواء            ويتم ذلك يف كثري من    (يف أحناء البلد    
سعى عناصر حقـوق اإلنسـان يف        تُ كما).  خصيصاً هلذا الغرض   تنشأكانت الشبكة قائمة فعالً أو      

  .إىل العمل مع املنظمات غري احلكومية كشركاء يف تنفيذ األنشطةكلما أمكن عمليات السالم 
كما حدث يف حاالت كمبوديا والسلفادور وغواتيماال       وتقوم املفوضية يف كثري من احلاالت،         

وأنغوال، بإنشاء تواجد ميداين يف البلد لكفالة متابعة قضايا حقـوق اإلنسـان ولبنـاء القـدرات                 
  .واملؤسسات بعد رحيل عملية السالم
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  :وتدعم املفوضية يف الوقت احلاضر عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السالم التالية  
بعثة األمم املتحدة لتقدمي     -أفغانستان    ◦

 )UNAMA(املساعدة إىل أفغانستان 
 بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي        -العراق    ◦

  )UNAMI(املساعدة إىل العراق 
 عملية األمم املتحـدة يف      -بوروندي    ◦

 )ONUB(بوروندي 
 بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا        -ليربيا    ◦

)UNMIL(  
 مكتـب   -مجهورية أفريقيا الوسطى      ◦

مم املتحدة لدعم بنـاء السـالم يف        األ
 )BONUCA(مجهورية أفريقيا الوسطى 

 بعثـة األمـم املتحـدة يف        -سرياليون    ◦
  )UNAMSIL(سرياليون 

 عملية األمم املتحـدة     -كوت ديفوار     ◦
  )ONUCI(يف كوت ديفوار 

 بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف      -السودان    ◦
  )UNAMIS(السودان 

 بعثـة   -لدميقراطية  مجهورية الكونغو ا    ◦
منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة       

  )MONUC(الكونغو الدميقراطية 

مكتـب األمـم املتحـدة       (-الصومال    ◦
  )UNPOS) (السياسي للصومال

 بعثة األمم املتحدة يف     -إريتريا  /إثيوبيا  ◦
  )UNMEE(إثيوبيا وإريتريا 

مكتب األمم املتحدة لدعم    (طاجيكستان    ◦
  )UNTOP(جيكستان بناء السالم يف طا

 بعثة مراقيب األمم    - أخبازيا   -جورجيا    ◦
  )UNOMIG(املتحدة يف جورجيا 

 بعثة األمم املتحدة للدعم     -ليشيت  -تيمور  ◦
  )UNMISET(ة ييف تيمور الشرق

 مكتب األمم املتحـدة     -بيساو  -غينيا  ◦
بيسـاو  -لدعم بناء السالم يف غينيـا     

)UNOGBIS(  

ملتحدة لغرب  مكتب األمم ا  (غرب أفريقيا     ◦
  )UNOWA) (أفريقيا

 بعثة األمم املتحدة لتحقيـق      -هايييت    ◦
  )MINUSTAH(االستقرار يف هايييت 
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  عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم

  
  .لالطالع على ترمجة االختصارات انظر القائمة السابقة  *  

  )UNAMA(أفغانستان 
  )ONUB(بوروندي 

  )BONUCA( الوسطى مجهورية أفريقيا
  )ONUCI(كوت ديفوار 

  )MONUC(مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  )UNMEE(إريتريا /إثيوبيا

  )UNOMIG(جورجيا 
  )UNOGBIS(بيساو -غينيا

  )MINUSTAH(هايييت 
  )UNAMI(العراق 
  )UNMIL(ليربيا 

  )UNAMSIL(سرياليون 
  )UNAMIS(السودان 
  )UNPOS(الصومال 

  )UNTOP(طاجيكستان 
  )UNMISET(ليشيت -رتيمو

  )UNOWA(غرب أفريقيا 
  .األمم املتحدةجانب وال تنطوي احلدود املوضحة يف اخلريطة على تأييد أو قبول رمسي من   
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  املنظمات غري احلكومية تعمل مع املفوضية يف بعثات السالم يف أفريقيا: دراسة حالة
ان األفريقية بغية حتقيق هـدف      ظلت املفوضية تدعم منظمات اجملتمع املدين يف عدد من البلد           

مزدوج يتمثل يف تعزيز شبكات اجملتمع املدين الوطنية واإلقليمية وزيادة مشـاركة اجملتمـع املـدين                
  .األفريقي يف دورات هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة وهيئات املعاهدات اإلقليمية

سهيل زيادة مشاركة اجملتمـع     لت“ بيت حقوق اإلنسان  ”ففي أنغوال دعمت املفوضية إنشاء        •
  .املدين يف القضايا املتصلة حبقوق اإلنسان

ويف الصومال يعمل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال مع املنظمات غـري          •
احلكومية اليت شاركت يف عملية السالم وحمادثات إعادة التعمري، وذلك هبدف التغلب علـى            

وتشمل هذه الصعوبات قلة املوارد واملهارات والقيود       .  اجملتمع املدين  الصعوبات اليت يواجهها  
ويف إطار هذا الدور ينادي اخلبري أيضاً بتعزيز الدعم املقدَّم من مجيع            . اليت تفرضها السلطات  

السلطات وكذلك املتربعني ووكاالت األمم املتحدة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان واجملتمع            
  .املدين

العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان بتمويـل مـن         اون مع املنظمات غري احلكومية احمللية       وبالتع  •
املفوضية بدأت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار برناجماً لتعزيز قدرة اجملموعات الوطنيـة              

ويف الفتـرة   . زيادة الوعي حبقـوق اإلنسـان بـني السـكان         على  املعنية حبقوق اإلنسان    
هذه العملية العمل مع املنظمات غري احلكومية احمللية من خـالل            ستواصل   2006/2007

تقدمي التدريب على التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها وتقدمي الدعم اللوجسيت            
  .للوصول إىل مواقع االنتهاكات املَُبلَّغ عنها

  
ة يف عمليـات    لالطالع على مزيد من املعلومات عن عناصر حقوق اإلنسان التابعة للمفوضي            

   هنااضغطاألمم املتحدة للسالم، 
  مستشارو حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة  -  4

قليمية مستشارو حقوق اإلنسان هم موظفون من املفوضية ُيرسلون للعمل يف إطار األفرقة اإل              
. التابعة لألمم املتحدة يف بلد يتم اختياره بسبب احتياجاته وأولوياته اخلاصة يف ميدان حقوق اإلنسان              

ويقوم هؤالء املوظفون بتقييم احتياجات البلد يف ميدان حقوق اإلنسان وتقدمي املشورة إىل وكاالت              
إلنسان وبشـأن تنفيـذ هـذا       األمم املتحدة األخرى بشأن استراتيجيات برنامج يستند إىل حقوق ا         

ويستطيع مستشارو حقوق اإلنسان املساعدة على بناء اجلسور بني املنظمات غري احلكومية            . الربنامج
احمللية والوطنية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان من جهة واألفرقة القطرية من جهة أخرى، وخاصـة                

  . فيها بأنشطة يف حقوق اإلنسان يف املاضييف البلدان اليت مل تشارك وكاالت األمم املتحدة املقيمة
 كان لدى املفوضية مستشارون حلقوق اإلنسان يف إكوادور وغيانا ومنغوليا           2005ويف عام     

  .ويتم إرسال مستشارين جدد كلما قامت احلاجة إليهم). جورجيا(وسري النكا وجنوب القوفاز 
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  االستجابة السريعة  -  5
حلالة متدهورة يف ميدان حقوق اإلنسـان أو حالـة تنـذر             االستجابة السريعة هي رّد فعل      
وهتدف استجابة املفوضية أساساً إىل احلماية كما هتدف أيضاً إىل القيام بأنشطة لتسـهيل              . بتدهورها

واسـتناداً إىل   . ومناصرة هنج حقوق اإلنسان يف االستجابة اليت تقوم منظومة األمم املتحدة بتنسيقها           
وميكن أن تشمل استجابات املفوضية ما      . تدخل املفوضية حسب حدود واليتها    حتليل وتقييم احلالة ت   

  :يلي
  يصدر املفوض السامي بياناً صحفياً؛  •
  الدخول يف حوار مع احلكومة املعنية؛  •
  أو التحقيق؛/أو الرصد و/إرسال بعثة لتقصي احلقائق و  •
  إلجراءات اخلاصة؛القيام بإجراءات عاجلة وبعثات تقصي احلقائق يف إطار آليات ا  •
  إرسال أفرقة إلنشاء تواجد للمفوضية لرصد حقوق اإلنسان؛  •
  تعزيز التواجد اإلقليمي للمفوضية؛  •
 العمل إلنشاء عناصر جديـدة حلقـوق اإلنسـان يف           ءاملشاركة يف بعثات التقييم وأفرقة بد       •

  عمليات السالم؛
  رقة املهام ذات الصلة؛إرسال خرباء حقوق اإلنسان للمشاركة يف االجتماعات وأف  •
املشاركة يف البعثات املشتركة بني الوكاالت لتقييم حاالت الطوارئ القائمـة أو اجلديـدة                •

  املعقّدة أو الكوارث الطبيعية؛
  .تقدمي مستشاري حقوق اإلنسان لتعزيز األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة  •

 مثل املنظمات غري    ،ء اخلارجيني اآلخرين  والشراكات مع وكاالت األمم املتحدة ومع الشركا        
وعلى سبيل املثال   . احلكومية، عنصر هام لكفالة جناح أي استجابة سريعة حلالة من حاالت الطوارئ           

تؤدي املنظمات غري احلكومية الوطنية دوراً هاماً يف توفري املعلومات، مبا يف ذلك التحـذير املبكّـر                 
وتستطيع املنظمات غـري    . ن ودعم بعثات املفوضية يف املوقع     وتقييم درجة اخلطر وأقوال شهود العيا     

احلكومية الدولية أن تضطلع بأدوار املناصرة جلذب الدعم الدويل للحالة وتقدمي توصيات إىل األمـم               
وميكن أيضاً أن تكـون املنظمـات غـري         . املتحدة بشأن استجابتها وتبادل املعلومات مع املفوضية      

يسمح هلا بتقدمي املشورة إىل املفوضية بشأن خماطر أي اسـتجابة وذلـك             احلكومية الدولية يف مركز     
وميكن لعدد من املنظمـات     . لكفالة احلفاظ على أمن وسالمة املدافعني الوطنيني عن حقوق اإلنسان         

غري احلكومية املتخصصة أن تعمل بشراكة مع املفوضية يف استجابتها وخاصـة تلـك املنظمـات                
 أن تستفيد املفوضية من      ميكن وباإلضافة إىل ذلك  . جلنائية والطب الشرعي  املتخصصة يف التحقيقات ا   

  .خربات املنظمات غري احلكومية وموظفيها لزيادة قدرات املفوضية واتساع نطاق نشاطها
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -  6

وتوفِّر أي  . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان آلية استراتيجية إلعمال حقوق اإلنسان        يتيح إنشاء     
وتعمل املفوضية عن كثـب مـع       . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان صلة بني احلكومة واجملتمع املدين        

املؤسسات الوطنية القائمة حلقوق اإلنسان أو مع البلدان اليت تأمل يف إنشاء مؤسسات جديـدة، ويف                
  .بناء قدرة وفعالية هذه املؤسسات
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عضوية املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنسـان        على أن يكفل تشكيل      )2(وتنص مبادئ باريس    
ويشمل ذلـك   . وتعيني أعضائها متثيالً تعددياً لقوى اجملتمع املشاركة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مطالبة بتطوير عالقاهتا مع املنظمات غري          . املنظمات غري احلكومية  
ة حقوق اإلنسان والنهوض بالتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة           يف تعزيز ومحاي   اليت تعمل احلكومية  

اليت تشمل بصـفة خاصـة األطفـال        (ومكافحة العنصرية ومحاية اجملموعات الضعيفة بوجه خاص        
 متخصصة يف جماالت    اليت تعمل أو  ) والعمال املهاجرين والالجئني واألشخاص املعوقني جسدياً وذهنياً      

  .أخرى
ت غري احلكومية يف تنفيذ برامج وأنشطة املؤسسات الوطنية بفضل          وميكن أن تشارك املنظما     

وينبغي أن تكون العالقة بـني      . خرباهتا التقنية وكفالة إقامة حتالف استراتيجي لصاحل مجيع األطراف        
 بناء اجلسور بني احلكومة     تستكملاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية عالقة         

وعلى سبيل املثال ميكن التصريح ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسـان بقبـول ودراسـة              . واجملتمع املدين 
وميكن أن تعرض القضايا عليها     . الشكاوى وااللتماسات املتعلقة بالتجاوزات الفردية حلقوق اإلنسان      

من جانب األفراد أو ممثليهم أو أطراف أخرى أو املنظمات غري احلكومية أو احتادات نقابات العمال                
  .و أي منظمات متثيلية أخرىأ

ويف كثري من األحيان تدخل املفوضية يف أنشطة تدريبية مشتركة ومؤمترات ومنشورات مـع                
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، اليت تعاجل بدورها عدداً مـن قضـايا               

  .حقوق اإلنسان احملددة يف خمتلف البلدان واملناطق
 لومات عن أعمال املفوضية املتصلة باملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان،           ملزيد من املع    
  . لزيارة موقع منتدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هنااضغط أو هنا اضغط

ــل أو   ــات اتص ــدة املؤسس ــية   بوح ــان يف املفوض ــوق اإلنس ــة حلق :  الوطني
nationalinstitutions@ohchr.org.  

  :وتتصل املنشورات التالية باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  
ذي نشرته املفوضية باالشتراك مع     ال) 2005(تقييم فعالية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         •

  .اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان
 املؤسسات  دليل: احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   : 12سلسلة التدريب املهين رقم       •

  ).2005(الوطنية حلقوق اإلنسان 
  ).1995(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان : 4سلسلة التدريب املهين رقم   •

ن االطالع على مزيد من املعلومات عن طريقة احلصول على منشـورات املفوضـية يف               وميك  
  .الفصل التاسع
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