
(A)   GE.11-14022    150611    150611 

  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة السابعةالدورة 

   من جدول األعمال٨البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

 ،* بنما،*الربتغال، *يرلنداآ ، أوكرانيا،*انيا أمل، إكوادور،* أفغانستان، إسبانيا،* أرمينيا،األردن    
 ،* تركيـا ، تايلنـد ،*بريو ،*) املتعددة القوميات-دولة ( بوليفيا ، بولندا،*البوسنة واهلرسك

اليوغوسـالفية    مجهوريـة مقـدونيا  ، مجهورية كوريا،* اجلمهورية التشيكية،* ليشيت- تيمور
 ، فرنـسا ،غواتيماال ،* صربيا، سويسرا،*سويد ال،* سلوفينيا، سلوفاكيا،* الدامنرك،*السابقة
 ،* كوسـتاريكا ،*كندا ،* كرواتيا، قطر،* فنلندا،*) البوليفارية-مجهورية ( فرتويال ،*فلسطني
املتحدة لربيطانيا العظمـى    اململكة، ملديف، املكسيك،* مالطة،* ليتوانيا،* لكسمربغ،*التفيا
 ،هنغاريـا  ،* اهلند،* نيوزيلندا،)اجملموعة األفريقيةباسم  ( نيجرييا، النرويج،يرلندا الشماليةآو

  مشروع قرار*: اليونان، *اهولند

    ١٧.../  
  املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦١ إىل القرارات ذات الصلة للجمعية العامة، وآخرها القرار          إذ يشري   

، وإىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة باملؤسـسات الوطنيـة           ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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تعزيز حقـوق   ل باالعتراف الدويل بأمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية         رحبوإذ ي   
لمبادئ املتعلقة مبركـز املؤسـسات      وفقاً ل  ، متسمة باالستقاللية والتعددية   اإلنسان ومحايتها 

  ،)١()"مبادئ باريس"(ة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها الوطني
الدور املهم الذي تقوم به هذه املؤسسات الوطنيـة والـذي            ؤكد من جديد  يوإذ    

ستواصل القيام به يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها ويف تعزيز املشاركة             
  ،ها وتعزيزساسية األ احلقوق واحلرياتهبذهوسيادة القانون ويف التوعية 

 إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق              شرييوإذ    
من جديد الدور املهم والبنـاء الـذي        أكّدا  ، واللذين   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   

 به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة بصفتها االستشارية لدى الـسلطات            تضطلع
 ويف نشر املعلومات املتعلقة      والتصدي هلا  صة، ودورها يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان      املخت

  حبقوق اإلنسان ويف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،
 بالدور املهم ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف املـساعدة            وإذ يسلم   

ـ مبادئ بـاريس، و   وفق   ،على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان        سلم ي
 يف هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بني مفوضية األمم املتحـدة الـسامية               أيضاً

حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها            
   املؤسسات الوطنية يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،وهذه

إىل جملس حقـوق اإلنـسان عـن        األخريين   بتقريري األمني العام     علماًط  يحيوإذ    
اإلجراءات اليت تتبعها حالياً جلنة      وعن   )٢(املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

  ،)٣(التنسيق الدولية العتماد املؤسسات الوطنية امتثاالً ملبادئ باريس
اليمي، يف مجيع املناطق، فيما بني املؤسسات  بتعزيز التعاون اإلقليمي واألقرحبيوإذ   

الوطنية حلقوق اإلنسان، وبني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وحمافل حقوق اإلنـسان            
  اإلقليمية األخرى،

 أمهية إنشاء مؤسسات وطنية فعالـة ومـستقلة وتتـسم           ؤكد من جديد  ي  -١  
  ؛ريس ملبادئ باوفقاًبالتعددية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، 

 بدور املؤسسات الوطنية املستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف          ُيسلّم  -٢  
العمل مع احلكومات على كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على الـصعيد الـوطين،              

__________ 

 .، املرفق٤٨/١٣٤القرار  )١(
)٢( A/HRC/16/76. 
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بوسائل منها اإلسهام يف إجراءات متابعة التوصيات املنبثقة من اآلليـات الدوليـة حلقـوق               
  اء؛اإلنسان، حسب االقتض

 بالدور املتزايد األمهية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان            يرحب  -٣  
  ومحايتها يف دعم التعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم          شجعي  -٤  
ئم منها بالفعل، من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات          هو قا   ما بالتعددية أو تعزيز  

، وعلى االضـطالع     على النحو املبني يف إعالن وبرنامج عمل فيينا        ،للجميعكافة  األساسية  
  ؛بذلك وفق مبادئ باريس

لكل دولة احلق يف أن ختتـار       ا،   إلعالن وبرنامج عمل فيين    بأنه، وفقاً  سلمي  -٥  
إطار املؤسسات الوطنية األصلح الحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الوطين من أجـل تعزيـز              

   للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛حقوق اإلنسان طبقاً
 بتزايد عدد الدول اليت أنشأت أو تنظر يف إنشاء مؤسسات وطنيـة             رحبي  -٦  

  ؛مبادئ باريسوفق  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها الـيت تنـشئها           شجعي  -٧  

 بدور نشط يف منع ومكافحة مجيع انتهاكات حقوق         االضطالعالدول األعضاء على مواصلة     
  اإلنسان، كما وردت يف إعالن وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛

 به املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق         تضطلع الذياملهم   بالدور   يسلّم  -٨  
 ،لالستعراض الدوري الـشامل   اإلنسان ومحايتها يف جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك آليته           

، واإلجراءات اخلاصة، ويف هيئـات معاهـدات         على حٍد سواء    اإلعداد واملتابعة  يف مرحليت 
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١لقرار اجلمعية العامة     حقوق اإلنسان، وفقاً  

 وقرار جلنة   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢  و ٥/١  حقوق اإلنسان  قراري جملس و
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٤حقوق اإلنسان 

 أمهية االستقالل املايل واإلداري للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         ؤكدي  -٩  
الحظ مع االرتياح اجلهود اليت تبـذهلا       يتها، و وأمهية استقرارها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي     

 من االسـتقالل الـذايت واالسـتقاللية،     اليت وفرت ملؤسساهتا الوطنية مزيداً      األعضاء الدول
ـ        بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بد      شجع احلكومـات   ور احملقق أو تعزيز هذا الـدور، وي

  األخرى على النظر يف اختاذ خطوات مماثلة؛
القصوى لى مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لألولوية         عيثين    -١٠  

اليت توليها للعمل املتصل باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التعاون              
 إىل اتساع نطاق األنشطة املتصلة باملؤسسات الوطنية،        التقين، ويشجع املفوضة السامية، نظراً    

ت مناسبة وتوفري موارد يف امليزانية ملواصلة وزيـادة توسـيع نطـاق             على كفالة اختاذ ترتيبا   



A/HRC/17/L.18 

GE.11-14022 4 

جلنـة التنـسيق     للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دعم عمل           األنشطة دعماً 
، ا للتنـسيق اإلقليمـي    ومحايتها وشبكاهت  الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان     

   هلذا الغرض؛فية حتقيقاًويدعو احلكومات إىل التربع بأموال إضا
 بتعزيز التعاون الدويل بني املؤسسات الوطنية مبا يف ذلك عن طريق            يرحب  -١١  

األمـني  ويشجع   ،ومحايتها جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان       
إلقليمية االدولية و   واملؤمترات الجتماعاتلعقد ا أن يواصل تقدمي املساعدة الالزمة      على  العام  

بالتعاون مـع     جلنة التنسيق الدولية،   ، مبا يف ذلك اجتماعات    للمؤسسات الوطنية واألقاليمية  
  ؛املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

 بالتعـاون   ، به جلنة التنسيق الدولية    تضطلعذي  الاملهم  الدور  ب أيضاًيرحب    -١٢  
اعدة احلكومات واملؤسـسات    مستقييم االمتثال ملبادئ باريس ويف      ، يف   املفوضيةالوثيق مع   

  ؛بادئ باريسحلقوق اإلنسان وفق م الوطنية، عند الطلب، على تعزيز املؤسسات الوطنية
 املؤسسات الوطنية، مبا فيها مؤسسات أمني املظامل، على أن تسعى           شجعي  -١٣  

  لحصول على مركز االعتماد عن طريق جلنة التنسيق الدولية؛ل
 للطلبات املقدمة مـن     قصوىاصلة إيالء أولوية     األمني العام على مو    يشجع  -١٤  

إنشاء املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان        يف  الدول األعضاء للحصول على املساعدة      
  ؛مبادئ باريسوفق  وتعزيزها
 مجيع الدول األعضاء على اختاذ خطوات مناسـبة لتعزيـز تبـادل             شجعي  -١٥  

   بصورة فعالة؛وإدارهتاطنية املعلومات واخلربات فيما يتعلق بإنشاء املؤسسات الو
 يف دورتـه    جملس حقـوق اإلنـسان     إىل األمني العام أن يقدم إىل        طلبي  -١٦  
  ؛ عن تنفيذ هذا القرار تقريراًالعشرين
 يف دورتـه    جملس حقوق اإلنسان   إىل األمني العام أن يقدم إىل        أيضاًب  طلي  -١٧  
 وفقـاً اعتماد املؤسسات الوطنية    ب لقما يتع  في جلنة التنسيق الدولية  أنشطة   عن    تقريراً العشرين

  .ملبادئ باريس

        


