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([)A/70/489/Add.2

 - 163 /70املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييير إىل قراراهتـــا الســـاتقة املتعملقـــة تاملؤسســـات الوطنيـــة لتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان
ومحايتــها ،ورهر ــا القــرار  171/68املــؤر  18كــانون األول/ديســمرب  ،2013وإىل قــرارات
جلنة حقوق اإلنسان وجمملس حقوق اإلنسان املتعملقة تاملؤسسات الوطنية ودور ا يف تعزيـز حقـوق
اإلنسان ومحايتـها ،ورهر ـا قـرارات ا ملـس  14/20املـؤر  5متوز/يوليـه  )1(2012و 17/23
املؤر  13حزيران/يونيه  )2(2013و  18/27املؤر  25أيملول/سبتمرب ،)3(2014
وإذ ترحب تاال تمام املتزايد تسرعة يف مجيع أحنـاء العـاب تشنءـاء وتـدعيم مؤسسـات
وطنية مستقملة تتسم تالتعددية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وإذ تشيير إىل املبــادا املتعملقــة ركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان
ومحايتهـــا (مبـــادا تاريــس)(،)4
وإذ تعيد تأكيد الــدور املهـم الـذت تقــوم تـــه ـذس املؤسســـات الوطنيـــة وستوا ـل
القيــام تـــه يف تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان واةريـــات األساســـية ومحايتـــها ويف تعزيـــز املءـــاركة،
_______________

( )1انظـر الوثييا ا الرةيية للجمعييية العاميةر الييدوعة الليابعة واللييرونر ا ل يا ع ي  A/67/53( 53و ،)Corr.1
الفصل الراتع ،الفرع ألف.
( )2املرجع نفسه ،الدوعة الثامنة واللرونر ا ل ا ع  ،)A/68/53( 53الفصل اخلامس ،الفرع ألف.
( )3املرجــع نفســه ،الييدوعة الراةييعة واللييرونر ا ل ييا ع ي  53أل ي ر اإلضــا ة والتصــويبان (A/69/53/Add.1
و  Corr.1و  ،)2الفصل الثاين.
( )4القرار .134/48
)15-16917 (A

**1516917
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وال ســيما مءــاركة ياــات ا تمــع املــدين ،وتعزيــز ســيادة القــانون ويف إشــاعة الــوع تتمل ـ
اةقوق واةريات وإذكائه،
وإذ تشيير إىل قرار ــا  168/69املــؤر  18كــانون األول/ديســمرب  2014املتعمل ـ
تدور أمنـاء املظـاب ومؤسسـات الوسـاطة وغري ـا مـن املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق اإلنسـان يف
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وإذ تل ي لّ تالــدور املهــم لامــم املتحــدة ،وال ســيما مفوضــية األمــم املتحــدة ةقــوق
اإلنسان ،يف املساعدة عملى إنءاء مؤسسـات وطنيـة مسـتقملة و عالـة ةقـوق اإلنسـان تسترشـد
بادا تاريس ،وإذ تسـملم أيضـا يف ـذا الصـدد تشمنانـات تعزيـز وتنامـل التعـاون تـ األمـم
املتحــدة وجلنــة التنســي الدوليــة لملمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها وتملـ
املؤسسات الوطنية يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وإذ تشيير إىل إع ـ ن وترنــامل عمــل يينــا الملــذين اعتمــداا املــؤمتر العــامل ةقــوق
اإلنسان يف  25حزيران/يونيه  )5(1993والملذين أُعيد يهما تأكيـد الـدور املهـم والبنـاء الـذت
تقــوم تــه املؤسســات الوطنيــة ةقــوق اإلنســان ،و ا ــة تصــفتها االستءــارية لــد الســمل ات
املختصة ،ودور ا يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واالنتصاف من مرتنيب ذس االنتـهاكات
ويف نءر املعملومات املتعملقة حبقوق اإلنسان ويف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية ومترات ـة ومتءـاتنة وغـري قاتملـة
لملتجزئة ويعزز كل منها اآلهر ،وأنه جيب أن تعامـل مجيـع حقـوق اإلنسـان عملـى حنـو يتـوهى
يه اإلنصاف والتنا ؤ ،عملى قدم املساواة وتنفس القدر من اال تمام،
وإذ تضع يف اعرباعها أايـة اخلصـائا الوطنيـة واإلقمليميـة و تملـف اخلملفيـات التار يـة
والثقا يـــة والدينيـــة ،وأن مـــن واجـــب الـــدول مجيعـــا ،تصـــرف النظـــر عـــن نظمهـــا السياســـية
واالقتصادية والثقا ية ،أن تعمل عملى تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واةريات األساسية ومحايتها،
وإذ تشر إىل ترنامل العمل الذت اعتمدته املؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق اإلنسـان
ومحايتــها يف اجتماعهــا الــذت عقــد يف يينــا يف حزيران/يونيــه  1993هــ ل املــؤمتر العــامل
ةقــوق اإلنســان والــذت تضــمن تو ــية تتعزيــز أنءـ ة األمــم املتحــدة وتراجمهــا لتملبيــة طملبــات
اةصــول عملــى املســاعدة ال ـ تعـرب عن ـها الــدول الراغبــة يف إنءــاء مؤسســات وطنيــة لتعزيــز
حقوق اإلنسان ومحايتها أو توطيد ما و قائم من ذس املؤسسات،
_______________

( ،A/CONF.157/24 (Part I) )5الفصل الثالث.
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وإذ حتيييع علم ياً مييع الرقييدير تتقريــرت األم ـ العــام عــن املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز
حقوق اإلنسان ومحايتها( )6وعن اإلجراءات ال تتبعها حاليا جلنة التنسـي الدوليـة لملمؤسسـات
الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف اعتماد ذس املؤسسات امتثاال ملبادا تاريس(،)7
وإذ ترحب تتعزيز التعاون اإلقمليم يف مجيـع املنـاط تـ املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق
اإلنسان ،وإذ ت حظ مع التقدير العمل الذت توا ل االض ع ته شـبنة املؤسسـات الوطنيـة
األ ريقيــة ةقــوق اإلنســان ،وشــبنة املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها
يف األمرينت  ،ومنتد رسيا واحمليط اهلـادا لملمؤسسـات الوطنيـة ةقـوق اإلنسـان ،والءـبنة
األوروتية لملمؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسان،
 - 1حتيع علماً مع الرقدير تتقرير األم العام()8؛
 - 2تؤكيييد مييين جدييييد أايـــة إنءـــاء مؤسســـات وطنيـــة عالـــة ومســـتقملة تتســـم
تالتعددية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،و قا ملبادا تاريس()4؛
 - 3تنييو تــدور املؤسســات الوطنيــة املســتقملة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها
يف العمل سويا مع اةنومات عملى كفالة االحترام التام ةقوق اإلنسان عملى الصـعيد الـوط ،
توســائل منــها اإلســهام يف إجــراءات متاتعــة التو ــيات املنبثقــة عــن اآلليــات الدوليــة ةقــوق
اإلنسان ،حسب االقتضاء؛
 - 4ترحييب تالــدور املتزايــد األايــة لملمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان
ومحايتها يف دعم التعاون ت حنوماهتا واألمم املتحدة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
 - 5تشدد عملـى قيمـة املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق اإلنسـان ،الـ ُأنءـا وتعمـل
و قــا ملبــادا تــاريس ،يف الر ــد املســتمر لملتءــريعات القائمــة ويف إط ـ ع الدولــة تاســتمرار
عملــى تــأ ري ــذس التءــريعات يف أنء ـ ة املــدا ع عــن حقــوق اإلنســان ،توســائل منــها تقــد
تو يات مناسبة وحمددة؛
 - 6تلييلِّ تالــدور الــذت أنــن أن تقــوم تــه املؤسســات الوطنيــة ةقــوق اإلنســان
يف منــع حــاالت األعمــال االنتقاميــة والتصــدت هلــا ،يف إطــار دعمهــا لملتعــاون ت ـ حنوماهتــا
_______________

(.A/HRC/27/39 )6
(.A/HRC/16/77 )7
(.A/70/347 )8
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واألمــم املتحــدة يف ســبيل تعزيــز حقــوق اإلنســان ،توســائل منــها اإلســهام يف إجــراءات متاتعــة
التو يات املقدمة من اآلليات الدولية ةقوق اإلنسان ،حسب االقتضاء؛
 - 7تلييلِّ أيض ياً تــأن لنــل دولــة ،و قــا إلع ـ ن وترنــامل عمــل يينــا( ،)5اة ـ
يف أن ختتــار إطــار املؤسســات الوطنيــة األ ــملا الحتياجاهتــا اخلا ــة عملــى الصــعيد الــوط
من أجل تعزيز حقوق اإلنسان طبقا لملمعايري الدولية ةقوق اإلنسان؛
 - 8تشجع الـدول األعضـاء عملـى إنءـاء مؤسسـات وطنيـة عالـة ومسـتقملة تتسـم
تالتعددية أو تعزيز ما و قائم منها تالفعل ،مـن أجـل تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان واةريـات
األساسية لملجميع ومحايتها ،عملى النحو املب يف إع ن وترنامل عمل يينا؛
 - 9ترحييب تتزايــد عــدد الــدول ال ـ أنءــأت مؤسســات وطنيــة لتعزيــز حقــوق
اإلنســـان ومحايتـــها أو تنظـــر يف إنءـــاء مؤسســـات مـــن ـــذا القبيـــل ،وترحـــب ،عملـــى وجـــه
اخلصوص ،تتزايد عدد الدول ال قبمل التو يات ال قدم يف سـياق االسـتعراا الـدورت
الءامل ،أو عن طري اهلياات املنءأة وجب معا دات واجلهات املنملفة تـاإلجراءات اخلا ـة
حسب االقتضاء ،تءأن إنءاء مؤسسات وطنية متتثل ملبادا تاريس؛
 - 10تشييجع املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها الـ تنءــاها الــدول
األعضاء عملى موا ملة القيام تـدور نءـط يف منـع ومنا حـة مجيـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان ،كمـا
وردت ــ إعــ ن وترنامل عمل يينــا والصنوك الدولية ةقوق اإلنسان ذات الصملة تاملوضوع؛
 - 11تؤكد ضرورة أال تواجه املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسان وأعضـاء وموففـو
كل منها أت شنل من أشنال االنتقام أو التخويف ،ا يف ذل الضغط السياس أو التخويـف
البدين أو املضايقة أو القيود ال تفرا عملى امليزانية دون مربر ،نتيجة األنء ة املض ملع هبا و قا
لوالية كل منها ،ا يف ذل عند تناول كل حالة مـن اةـاالت أو عنـد اإلتـ عـن انتـهاكات
جســـيمة أو منهجيـــة ترتنـــب يف تملـــدابا ،وهتيـــب تالـــدول أن حتقـ ـ تصـــورة وريـــة وشـــامملة
يف أت قضايا تتعمل تادعاءات حبدوث أعمال انتقام أو ختويف ضد أعضاء ومـوفف املؤسسـات
الوطنية ةقوق اإلنسان أو ضد األ راد الذين يتعاونون أو يسعون إىل التعاون معهم؛
 - 12ت لييلِّ تالــدور الــذت تقــوم تــه املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان
ومحايتها يف جمملس حقوق اإلنسان ،ـا يءـمل رليتـه ل سـتعراا الـدورت الءـامل يف مـرحمل
اإلعداد واملتاتعة واجلهات املنملفة تاإلجراءات اخلا ة ،ويف اهلياات املنءأة وجـب معا ـدات
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 - 13ترحييب تتعزيــز ــرص املؤسســات الوطنيــة ةقــوق اإلنســان املمتثملــة ملبــادا
تــاريس لملمســااة يف عمــل جمملــس حقــوق اإلنســان ،عملــى حنــو مــا تــنا عمليــه و يقــة نتــائل
استعراا عمل ا ملس املر قة تقـرار ا ملـس  21/16املـؤر  25رذار/مـار  )11(2011الـ
اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرار ــا  281/65املــؤر  17حزيران/يونيــه  ،2011وتءــجع
تزايد استفادة املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسان من رص املسااة ذس ،وترحب تذل ؛
 - 14ترحب أيضاً ا تسهم ته املؤسسات الوطنية ةقـوق اإلنسـان املمتثملـة ملبـادا
تاريس يف عمـل األمـم املتحـدة ،ـا يف ذلـ عمـل جلنـة وضـع املـرأة ومـؤمتر الـدول األطـراف
يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوت اإلعاقــة والفريــ العامــل املفتــوع تــاب العضــوية املعــ
تالءيخوهة والعمملية اةنومية الدولية التاتعة لملجمعية العامة املعنية تتـدعيم وتعزيـز عاليـة أداء
نظام اهلياات املنءأة وجب معا دات حقوق اإلنسان؛
 - 15تشييييجع املؤسســــات الوطنيــــة ةقــــوق اإلنســــان املمتثملــــة ملبــــادا تــــاريس
عملــى موا ــملة املءــاركة واملســااة يف املــداوالت اجلاريــة يف إطــار مجيــع رليــات األمــم املتحــدة
وعمملياهتـــا ذات الصـــملة ،كـــل و قـــا لواليتـــه ،ـــا يف ذلـ ـ املناقءـــات اجلاريـ ـة تءـــأن تنفيـــذ
ه ة التنمية املستدامة لعام )12(2030؛
 - 16تشجع مجيع رليات األمم املتحدة وعمملياهتـا ذات الصـملة ،كـل و قـا لواليتـه،
ا يها جلنة وضـع املـرأة ومـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوت اإلعاقـة
والفري العامل املفتوع تاب العضوية املع تالءيخوهة وه ة التنمية املستدامة لعـام ،2030
ــا يف ذلـ املنتــد السياسـ الر يــع املســتو املعـ تالتنميــة املســتدامة ،عملــى موا ــملة تعزيــز
مءاركة املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسـان املمتثملـة ملبـادا تـاريس ومتنينـها مـن املسـااة يف
رليــات األمــم املتحــدة وعمملياهتــا ــذس ،مــع مراعــاة األحنــام ذات الصــملة املتعملقــة ءــاركتها
_______________

( )9انظر الوثا ا الرةية للجمعية العامةر الدوعة الثانية واللرونر ا ل يا ع ي  ،(A/62/53) 53الفصـل الراتـع،
الفرع ألف.
( )10انظر الوثا ا الرةية للمجلس اال رصادي واالجرماعير 2005ر ا ل ا ع  3والتصـويبان (E/2005/23
و  Corr.1و  ،)2الفصل الثاين ،الفرع ألف.
( )11انظر الوثا ا الرةيية للجمعيية العاميةر اليدوعة اللادةية والليرونر ا ل يا ع ي  ،)A/66/53( 53الفصـل
الثاين ،الفرع ألف.
( )12القرار .1/70
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والــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة  251/60املـــــؤر  15رذار/مـــار  ،2006وقــــرارات
جمملس حقـوق اإلنسان  1/5و  2/5و  ،21/16وقرار جلنة حقوق اإلنسان 74/2005؛
 - 17تيييدعو اهلياــــات املنءـــأة وجــــب معا ــــدات حقـــوق اإلنســــان أن تقــــوم،
كل يف إطار الوالية املنوطة هبا وو قا لملمعا دات املنءاة هلذس اآلليات ،واءمة أسـاليب عمملـها
تغيـة ضـمان مءــاركة عالـة ومعــززة مـن جانـب املؤسســات الوطنيـة ةقــوق اإلنسـان املمتثملــة
ملبادا تاريس يف مجيع مراحل العمل ذات الصملة تاملوضوع؛
 - 18تطلب إىل األمـ العـام أن يوا ـل تقـد الـدعم لملمؤسسـات الوطنيـة ةقـوق
اإلنســان املمتثملــة ملبــادا تــاريس أ نــاء تعاوبـا مــع رليــات األمــم املتحــدة وعمملياهتـا ذات الصــملة،
يف إطار االحترام التام لملواليات املنوطة هبا ،وتغية متنينها من املسااة تأقصى قدر مـن الفعاليـة،
وذل من أجل موا ملة تنفيذ الواجبات وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛
 - 19تشجع مجيع رليات حقوق اإلنسان املعنية يف األمم املتحـدة ووكـاالت األمـم
املتحـــدة و ـــناديقها وتراجمهـــا عملـــى العمـــل ،كـــل يف إطـــار واليتـــه ،مـــع الـــدول األعضـــاء
واملؤسسات الوطنية عملى تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف ما يتعمل تأمور من تينـها املءـاريع
يف جمال اةنم الرشيد وسيادة القـانون ،وترحـب يف ـذا الصـدد تـاجلهود الـ يبـذهلا مفـوص
األمم املتحـدة السـام ةقـوق اإلنسـان إلقامـة الءـراكات دعمـا لملمؤسسـات الوطنيـة ،ـا يف
ذل ـ الءــراكة الث يــة ت ـ ترنــامل األمــم املتحــدة اإلامنــائ ومفوضــية األمــم املتحــدة ةقــوق
اإلنسان وجلنة التنسي الدولية لملمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتـها ،وتءـجع
يف ــذا الصــدد مجيــع رليــات حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة ووكــاالت األمــم املتحــدة
و ناديقها وتراجمها املعنية عملى تعزيز تفاعملها مع املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق اإلنسـان ،ـا يف
ذل تيسري حصوهلا عملى املعملومات والو ائ ذات الصملة تاملوضوع؛
 - 20تؤكييد أايــة االســتق ل واالســتقرار املــالي واإلداريـ لملمؤسســات الوطنيــة
ةقوق اإلنسـان لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها ،وت حـظ مـع االرتيـاع اجلهـود الـ تبـذهلا
الدول ال و رت ملؤسساهتا الوطنية مزيدا مـن اإلدارة الذاتيـة واالسـتق ل ،توسـائل مـن تينـها
تنمليفهـا تالقيــام تـدور احملقـ أو تعزيـز ــذا الـدور ،وتءـجع اةنومـات األهــر عملـى النظــر
يف اختاذ ه وات مما ملة؛
 - 21حتث األم العام عملى موا ملة إي ء أولوية عمليا لمل ملبـات املقدمـة مـن الـدول
األعضاء لملحصول عملى املساعدة يف إنءاء املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسان وتعزيز ا؛
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 - 22تشيييدد عملـــى أايـــة اإلدارة الذاتيـــة ملؤسســـات أمنـــاء املظـــاب واســـتق ليتها،
وتءــجع عملــى زيــادة التعــاون ت ـ املؤسســات الوطنيــة ةقــوق اإلنســان والرات ــات اإلقمليميــة
والدولية ألمناء املظاب ،وتءجع أيضا مؤسسات أمناء املظاب عملى االستفادة تنثرة مـن املعـايري
الــواردة يف الصــنوك الدوليــة ومبــادا تــاريس مــن أجــل تعزيــز اســتق ليتها وزيــادة قــدرهتا
عملى العمل كآليات وطنية ةماية حقوق اإلنسان؛
 - 23تثين عملى مفوضية حقوق اإلنسان لاولويـة العمليـا الـ توليهـا لملعمـل املتصـل
تاملؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسان ،وتءجع املفوا السام  ،نظـرا التسـاع ن ـاق األنءـ ة
املتصــملة تاملؤسســات الوطنيــة ،عملــى كفالــة اختــاذ ترتيبــات مناســبة وتــو ري مــوارد يف امليزانيــة
ملوا ملة األنء ة دعمـا لملمؤسسـات الوطنيـة وتوسـيع ن اقهـا تقـدر أكـرب ،وتـدعو اةنومـات
إىل التربع تأموال إضا ية حتقيقا هلذا الغرا؛
 - 24ترحب تالدور املهم الذت تض ملع ته جلنة التنسي الدولية  ،تتعاون و يـ مـع
مفوضية حقوق اإلنسان ،يف مساعدة اةنومات ،عند ال ملب ،عملـى إنءـاء مؤسسـات وطنيـة
ةقوق اإلنسان وتعزيز ا و قا ملبادا تاريس ،وتقيـيم مـد تقيـد املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق
اإلنسان تتمل املبادا ،وتو ري املساعدة التقنية لتعزيز املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسـان ،تنـاء
عملــى ال ملــب ،هبــدف حتس ـ امتثاهلــا ملبــادا تــاريس ،وهتي ـب تالــدول األعضــاء وأ ــحاب
املصملحة اآلهرين ،ا يف ذل وكـاالت األمـم املتحـدة ،متاتعـة التو ـيات املنبثقـة عـن الملجنـة
الفرعية املعنية تاالعتماد التاتعة لملجنة التنسي الدولية هبدف متن املؤسسـات الوطنيـة ةقـوق
اإلنسان من االمتثال متاما ملبادا تاريس عملى عيدت القانون واملمارسة عملى السواء؛
 - 25تشييجع املؤسســات الوطنيــة ،ــا يهــا مؤسســات أمنــاء املظــاب والوس ـ اء،
عملى أن تسعى إىل اةصول عملى مركز االعتماد عن طري جلنة التنسي الدولية؛
 - 26تشجع مجيع الدول األعضـاء عملـى أن تتخـذ اخل ـوات املناسـبة لتعزيـز تبـادل
املعملومات واخلربات يف ما يتعمل تشنءاء املؤسسات الوطنية ةقوق اإلنسـان وتءـغيملها تصـورة
عالــة ،وأن تــدعم جلنــة التنســي الدوليــة وشــبنات التنســي اإلقمليميــة التاتعــة هلــا يف مــا تقــوم
ته من عمل يف ذا الصدد ،تسبل منها دعم ترامل املسـاعدة التقنيـة الـ تضـ ملع هبـا مفوضـية
حقوق اإلنسان يف ذا الءأن؛
 - 27تطلب إىل األم العام أن يوا ل تقد املساعدة ال زمـة لعقـد االجتماعـات
الدولية واإلقمليميـة لملمؤسسـات الوطنيـة ،ـا يهـا اجتماعـات جلنـة التنسـي الدوليـة ،تالتعـاون
مع مفوضية حقوق اإلنسان؛
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 - 28تطلييب أيضياً إىل األم ـ العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثانيــة
والسبع تقريرا عن تنفيذ ذا القرار.
اجلللة العامة 80
 17كانون األول/ديلمرب 2015
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