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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول األعمال٨البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٧/١٨  
  ات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناملؤسس
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
وإىل ات ذات الصلة الصادرة عن جملس حقـوق اإلنـسان           قرارال  مجيع  إىل إذ يشري   

جمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيـز          للالقرارات ذات الصلة    
 ٢٧ املـؤرخ    ٢٤/١٦ حقـوق اإلنـسان   جملس   بقرار   يذكر  وإذ حقوق اإلنسان، ومحاية  
  ،٢٠١٣ سبتمرب/أيلول

تـسم   ت )١( حلقوق اإلنسان   أمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية     وإذ يؤكد من جديد     
 للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق         التعددية، وفقاً االستقاللية و ب

  ،)مبادئ باريس(اإلنسان 

__________ 

نية حلقوق اإلنسان هي املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املـشار إليهـا يف               املؤسسات الوط  )١(
إعالن وبرنامج عمل فيينا ويف املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان              

 ).مبادئ باريس(
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 هذه املؤسـسات الوطنيـة      ضطلع به الدور املهم الذي ت    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
يف تقويـة   و، به يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ضطالعستواصل اال و

وعي اجلمهور هبذه احلقـوق واحلريـات       زيادة  و وإذكاء   ،سيادة القانون املشاركة وتدعيم   
  األساسية،
املـؤمتر  اللذين اعتمـدمها     ،يناإعالن وبرنامج عمل في    وإذ يؤكد من جديد كذلك      

والبناء اهلام  الدور   جمدداً ادأكّواللذين  ،  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥العاملي حلقوق اإلنسان يف     
الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة بـصفتها االستـشارية لـدى     

ونشر املعلومـات    ،السلطات املختصة، ودورها يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلتها        
   والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ،املتعلقة حبقوق اإلنسان

، كـل منـها يف    حلقوق اإلنسان  املؤسسات الوطنية الدور الذي تؤديه    برحب  وإذ ي   
  يف اإلسهام يف منع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، إطار واليته، 

ية حلقوق اإلنسان يف املـساعدة      الدور املهم ملفوضية األمم املتحدة السام     بيشيد  وإذ    
يسلم   وإذ بادئ باريس، مل اًعلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان، وفق        

 وجلنة التنـسيق    ،يف هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون فيما بني املفوضية السامية          
نـسيق اإلقليميـة     وجلـان الت   ،الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان       

ومحاية تعزيز  جمال  يف  نفسها،  املؤسسات الوطنية   وتلك   ، حلقوق اإلنسان  للمؤسسات الوطنية 
  حقوق اإلنسان،

 والعشرين للجنـة التنـسيق      بعاالجتماع السنوي السا  ب هتمام مع اال  حييط علماً وإذ    
ـ      للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      الدولية  ١٢رة مـن    ، الذي ُعقد يف الفت

  ،٢٠١٤ رسما/آذار ١٤ إىل
 بتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف مجيع املناطق فيما بني املؤسسات           وإذ يرحب   

  املؤسسات وحمافل حقوق اإلنسان اإلقليمية األخرى، تلك الوطنية حلقوق اإلنسان، وبني 
نـسان   بتقريري األمني العام األخريين املقدمني إىل جملس حقوق اإل         يرحب  -١  

وعن أنشطة جلنة التنـسيق الدوليـة      )٢(عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
 سسات الوطنية وفقاًللمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق باعتماد املؤ      

  ؛)٣(ملبادئ باريس
تكـون    حلقوق اإلنـسان    الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية      يشجع  -٢  

تتمكن مـن    لتقويتها كيما هو قائم منها بالفعل،      تعزيز ما   أو ،التعدديةباالستقاللية و تتسم  والة  فع
__________ 

)٢( A/HRC/27/39. 
)٣( A/HRC/27/40. 
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لجميـع،  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   االضطالع بفعالية بواليتها املتمثلة يف      
  ؛اريسبادئ بمل اً بذلك وفقالقيامعلى النحو املبني يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، وعلى 

 إلعالن وبرنامج عمل فيينا، يف أن ختتار إطار          بأن لكل دولة احلق، وفقاً     يسلِّم  -٣  
 األصلح الحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الوطين        لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    املؤسسات الوطنية 

  ؛نلواجباهتا والتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان طبقاً
قوق اإلنسان يف العمـل مـع       حلبدور املؤسسات الوطنية املستقلة     أيضاً   يسلِّم  -٤  

 االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، بوسائل منها اإلسهام           الةحكوماهتا على كف  
  يف أعمال متابعة التوصيات املنبثقة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، حسب االقتضاء؛

 الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة أداء دور نشط يف          املؤسسات يشجع  -٥  
منع ومكافحة مجيع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان على النحـو الـوارد يف إعـالن               

   وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
جعلت دور منع االنتهاكات يف تعزيـز       ألهنا  على جلنة التنسيق الدولية     يثين    -٦  
  اإلنسان ومحايتها املوضوع الشامل الجتماعها السنوي السابع والعشرين؛حقوق 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على تقدمي املساعدة واملشورة إىل   يشجع  -٧  
منع انتهاكات وجتاوزات   من أجل   املصلحة والعمل معها    غريها من اجلهات صاحبة     الدول و 

، والتـشجيع علـى     على املعاهدات الدوليـة   حقوق اإلنسان، بوسائل منها تعزيز التصديق       
اإلصالحات القانونية واإلجرائية وتنظيم عمليات تدريب وتثقيف عملية وذات صلة يف جمال            

  حقوق اإلنسان وإذكاء وعي اجلمهور مبسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والدعوة إليها؛
قوق اإلنسان   أمهية االستقالل املايل واإلداري للمؤسسات الوطنية حل       يؤكد  -٨  

اليت تبذهلا الـدول    رتياح اجلهود   باوأمهية استقرارها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويالحظ        
 واالستقاللية،  ةالذاتياإلدارة   من    مزيداً  حلقوق اإلنسان  ملؤسساهتا الوطنية أتاحت  األعضاء اليت   

مات األخـرى   تعزيز هذا الدور، ويشجع احلكو     أوإعطاؤها دور التحقيق    بوسائل من بينها    
  على النظر يف اختاذ خطوات مماثلة؛

وأالّ يواجـه    بضرورة أال تواجه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         يسلِّم  -٩  
يف ذلك الـضغط      مبا التخويف،  أو أعضاء وموظفو كل منها أي شكل من أشكال االنتقام        

زانية دون مربر، نتيجة    القيود اليت تفرض على املي     املضايقة أو   أو التخويف البدين   أو السياسي
عنـد    أو يف ذلك عند تناول فرادى احلاالت       مبا لوالية كل منها،  اً  األنشطة املضطلع هبا وفق   

  ؛ترتكب يف بلداهنامنهجية   أواإلبالغ عن انتهاكات جسيمة
وطنية حلقوق اإلنسان    به املؤسسات ال   ضطلعبالدور الذي ميكن أن ت     يسلِّم  -١٠  
ة والتصدي هلا، يف إطار دعمها للتعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة  األعمال االنتقامييف منع
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يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان، بوسائل منها اإلسهام يف إجراءات متابعة التوصيات املقدمـة    
  ؛من اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، حسب االقتضاء

حتدث فيهـا    أنه ينبغي إجراء حتقيقات فورية وشاملة يف أية حاالت           يؤكد  -١١  
ختويف ضد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأعضاء وموظفي كل منـها            أفعال انتقام أو  

يطلبون التعاون معها وتقدمي مـرتكيب تلـك         ضد أفراد يتعاونون مع تلك املؤسسات أو       أو
  األفعال إىل العدالة؛

 تنظر يف إنشاء مؤسسات     أو  بتزايد عدد الدول األعضاء اليت أنشأت      يرحب  -١٢  
لدول الكبري لعدد بال ملبادئ باريس، ويرحب على وجه اخلصوص       قوق اإلنسان وفقاً  حلوطنية  

اليت قبلت التوصيات املتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان واملقدمة مـن خـالل              
  ؛، حيثما انطبق ذلكمن هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصةواالستعراض الدوري الشامل، 

إىل احلصول علـى    الساعية  لمؤسسات الوطنية   بالعدد املطّرد ل   يرحب أيضاً   -١٣  
فيهـا    مبـا  مركز االعتماد عن طريق جلنة التنسيق الدولية، ويشجع املؤسـسات الوطنيـة،           

  لحصول على مركز االعتماد؛لمؤسسات أمناء املظامل، على أن تسعى 
، بالتعاون   بالدور املهم الذي تضطلع به جلنة التنسيق الدولية        يرحب كذلك   -١٤  

الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف تقييم مدى االمتثـال ملبـادئ               
 واملؤسسات الوطنية، عند الطلب، على تعزيز املؤسسات الوطنية         الدولمساعدة    ويف باريس

  بادئ باريس؛مل اًحلقوق اإلنسان وفق
اليت تقـدمها   للطلبات  الية  ع األمني العام على مواصلة إيالء أولوية        يشجع  -١٥  

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    وتعزيز  الدول األعضاء للحصول على املساعدة يف إنشاء        
  بادئ باريس؛مل اًوفق

 من جهود لتعزيز التنـسيق علـى نطـاق          املفوض السامي بذله    مبا يرحب  -١٦  
ت األمـم  يع آليامنظومة األمم املتحدة بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويشجع مج  

، وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، على العمل      فضالً عن   املتحدة حلقوق اإلنسان،    
  ؛مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانواليتها، يف إطار كلّ 

تشجيع املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       أن يواصل     األمني العام  إىليطلب    -١٧  
ألمم املتحدة ذات الصلة والدعوة إىل املشاركة بشكل        اإلنسان على التفاعل مع مجيع آليات ا      

  ؛مستقل يف هذه اآلليات، وفق والية كل منها
 بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة            يرحب  -١٨  

يف ذلك آليته لالستعراض الدوري الشامل، يف         مبا حقوق اإلنسان يف جملس حقوق اإلنسان،     
 عن هيئات معاهـدات     تابعة على حد سواء، واإلجراءات اخلاصة، فضالً      مرحليت اإلعداد وامل  

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ لقراري اجلمعية العامة     حقوق اإلنسان، وفقاً  
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 ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١، وقراري اجمللس    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ٦٥/٢٨١و
، وقرار جلنة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ١٩/١١٩ ومقرر اجمللس    ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران

، ويشجع املؤسسات الوطنيـة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤حقوق اإلنسان   
 بطرق من بينها االستمرار     ،حلقوق اإلنسان على مواصلة املشاركة واملسامهة يف تلك اآلليات        

  ؛أخرى بوسائل منها تقدمي تقارير موازية ومعلومات ،يف التعامل مع هيئات املعاهدات
مشاركة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق       بتزايد   يشيد على وجه اخلصوص     -١٩  

اإلنسان يف آلية االستعراض الدوري الشامل، بطرق منها تقدمي تقارير خطية قبل االستعراض             
املدة الطوعية واإلدالء ببيانات لدى اعتماد تقارير االستعراض الدوري       وتقدمي تقارير منتصف    
 تعزيز ودعم تنفيذ التوصـيات املقبولـة ودعمهـا يف          ؤسسات على الشامل ويشجع تلك امل   

  السياق الوطين لكل منها؛
التعاون بني اإلجراءات اخلاصة واملؤسسات الوطنية حلقـوق        تزايد   ب يرحب  -٢٠  
التقـارير املواضـيعية،      ويف يف ذلك خالل الزيارات القطرية وزيارات املتابعـة         مبا ،اإلنسان

تعاون بطرق منها مشاركة املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان    ويشجع على تعميق هذا ال    
  ؛عقب عرض تقارير البعثات القطرية على جملس حقوق اإلنسان

 يف   وإسـهامها   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان     مبشاركة يرحب أيضاً   -٢١  
 معاهدات حقوق اإلنسان بفعالية على النحو الذيهيئات تقوية وتعزيز سري عمل نظام      عملية  

  ؛٢٠١٤أبريل / نيسان٩ املؤرخ ٦٨/٢٦٨أشارت إليه اجلمعية العامة يف قرارها 
بتأييد اجلمعية العامة لتعزيز فرص مسامهة املؤسسات الوطنية         كذلكيرحب    -٢٢  

يف وذلـك   حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس يف أعمـال جملـس حقـوق اإلنـسان،               
 ٦٨/١٧١وقرارها   ٢٠١١ديسمرب  /ول كانون األ  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٦٩ و ٦٥/٢٨١ قراريها
جـدوى متكـني     وحيث اجلمعية على أن تبحث       ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس من املشاركة يف اجلمعية بناء علـى              
 حقـوق  ، وقـرارات جملـس  ٦٠/٢٥١املمارسات والترتيبات املتفق عليها يف قرار اجلمعية      

، وقـرار جلنـة حقـوق       ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١اإلنسان  
  ؛قدر من الفعالية، مع ضمان مسامهتها بأقصى ٢٠٠٥/٧٤ اإلنسان

 التعاون  يشمل  مبا  على عمل املفوضية السامية مع املؤسسات الوطنية،       يثين  -٢٣  
 إىل اتساع نطاق ، نظراًالّساميض ، ويشجع املفّواملشورةإسداء  وأنشطة بناء القدرات وينالتق

ترتيبـات مناسـبة    وضع   كفالة، على    حلقوق اإلنسان  األنشطة املتصلة باملؤسسات الوطنية   
 للمؤسـسات الوطنيـة      وزيادة توسيع نطاق األنشطة دعماً     وتوفري موارد يف امليزانية ملواصلة    

لتنسيق اإلقليمي، ويدعو    ل نيف ذلك دعم عمل جلنة التنسيق الدولية وجلا         مبا حلقوق اإلنسان، 
   هلذا الغرض؛أموال إضافية حتقيقاًاحلكومات إىل التربع ب
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يف ذلك عن    ، مبا  بتعزيز التعاون الدويل فيما بني املؤسسات الوطنية       يرحب  -٢٤  
طريق جلنة التنسيق الدولية، ويشجع األمني العام على أن يواصل تقدمي املساعدة الالزمة لعقد              

يف ذلـك     مبـا  ات الدولية واإلقليمية واألقاليمية للمؤسسات الوطنيـة،      االجتماعات واملؤمتر 
  اجتماعات جلنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع املفوضية السامية؛

قوق اإلنـسان يف دعـم      حل للمؤسسات الوطنية    اهلامبالدور   أيضاًيرحب    -٢٥  
  ؛نسانحقوق اإلومحاية تعزيز جمال التعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة يف 

بتعزيز التعاون اإلقليمي يف مجيع املناطق فيما بني املؤسسات         كذلك  يرحب    -٢٦  
الوطنية حلقوق اإلنسان، ويشري مع التقدير إىل العمل املتواصل لشبكة املؤسـسات الوطنيـة            

حقـوق اإلنـسان يف    ومحايـة   األفريقية حلقوق اإلنسان، وشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز        
 الـشبكة آسيا واحمليط اهلادئ، و    يف   قوق اإلنسان الوطنية حل ؤسسات  املى  األمريكتني، ومنتد 

  ؛األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 مجيع الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة اختاذ          يشجع  -٢٧  

مارسات أفضل امل وتعميم  اخلطوات املناسبة لتعزيز التعاون وتبادل املعلومات وتقاسم اخلربات         
  ؛  وإدارهتا على حنو فعال حلقوق اإلنسانيف جمال إنشاء املؤسسات الوطنية

تقيمـه  ما   إطار    يف ، إىل أن تدرج    حلقوق اإلنسان   املؤسسات الوطنية  يدعو  -٢٨  
بـني اجملتمـع املـدين     كوسـيط    تبادل أفضل املمارسات بشأن تعزيز دورهـا         ،من تعاون 
  ؛وحكوماهتا

الثالثـة  م أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته  إىل األمني العا   يطلب  -٢٩  
عن أنشطة جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق        وتقريراً آخر     عن تنفيذ هذا القرار     تقريراً والثالثني

  . ملبادئ باريسسات الوطنية وفقاًباعتماد املؤس
  ٣٩اجللسة 

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٥
  .]اعُتمد بدون تصويت[

        
  


