
(A)   GE.12-15365    190712    190712 

  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٨البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢٠/١٤  
   لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااملؤسسات الوطنية

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

، ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٦ املؤرخ   ١٧/٩قرار جملس حقوق اإلنسان      إىلإذ يشري     
 كانون  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٦٩وإىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وأحدثها عهداً القرار          

لقة باملؤسسات الوطنيـة لتعزيـز      ، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتع     ٢٠١١ديسمرب  /األول
  ومحاية حقوق اإلنسان،

باالعتراف الدويل بأمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالـة تتـسم            إذ يرحب و  
املتعلقة مبركز املؤسـسات الوطنيـة      بالتعددية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وفقاً للمبادئ        

  ،")مبادئ باريس("حقوق اإلنسان ومحاية لتعزيز 
 الدور املهم الذي تؤديه هذه املؤسـسات الوطنيـة والـذي            من جديد  كدوإذ يؤ   

ستواصل القيام به يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ويف تعزيز املـشاركة              
  وسيادة القانون ويف إذكاء وتعزيز وعي اجلمهور هبذه احلقوق واحلريات األساسية،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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 اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق         وبرنامج عمل فيينا  إعالن    إىل يشريوإذ    
، واللذين أكدا من جديد الدور املهم والبنـاء الـذي           ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   

بصفتها االستشارية لدى الـسلطات     تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة        
شر املعلومات املتعلقـة    املختصة، ودورها يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلتها ويف ن         

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

على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان، وفق مبادئ بـاريس، ويـسلم              
يز وتكامل التعاون فيما بني املفوضية السامية وجلنة التنسيق     أيضاً يف هذا الصدد بإمكانات تعز     

وجلـان التنـسيق اإلقليميـة       الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان       
  ومحايتها، للمؤسسات الوطنية وهذه املؤسسات الوطنية يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان

 للجنة التنسيق الدوليـة،     شرينالجتماع السنوي اخلامس والع   ايالحظ باهتمام   وإذ    
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إىل ٢٠الذي ُعقد يف الفترة من 

بتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف مجيع املناطق فيما بني املؤسسات          يرحب  وإذ    
الوطنية حلقوق اإلنسان، وبني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وحمافل حقوق اإلنـسان            

  اإلقليمية األخرى، 
بتقريري األمني العام األخريين املقدمني إىل جملس حقوق اإلنـسان           يرحب  -١  

 وعن أنشطة جلنة التنـسيق الدوليـة     )١(عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
فيما يتعلق باعتماد املؤسـسات الوطنيـة       للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

  ؛)٢(ملبادئ باريساً وفق
 أمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة تتسم         يؤكد من جديد    -٢  

  وفقاً ملبادئ باريس؛ بالتعددية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
بدور املؤسسات الوطنية املستقلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف          ُيسلّم    -٣  

لـصعيد الـوطين،    العمل مع احلكومات على كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على ا          
بوسائل منها اإلسهام يف أعمال متابعة التوصيات املنبثقة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان،             

   حسب االقتضاء؛
 بالدور املتزايد األمهية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق       يرحب  -٤  

 اإلنـسان اإلنسان يف دعم التعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة يف سبيل تعزيـز حقـوق               
  ومحايتها؛

__________ 

)١( A/HRC/20/9.  
)٢( A/HRC/20/10.  
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 الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مـستقلة تتـسم      يشجع  -٥  
بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز ومحاية كافة حقـوق اإلنـسان                 
واحلريات األساسية لصاحل اجلميع، على النحو املبني يف إعالن وبرنامج عمل فيينـا، وعلـى      

  لك وفق مبادئ باريس؛االضطالع بذ
 بأن لكل دولة احلق، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا، يف أن ختتـار              ميسلِّ  -٦  

إطار املؤسسات الوطنية األصلح الحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الوطين من أجـل تعزيـز              
  حقوق اإلنسان طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

ء اليت أنشأت أو تنظر يف إنشاء مؤسـسات         بتزايد عدد الدول األعضا   يرحب    -٧  
وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، ويرحب على وجه اخلـصوص بتزايـد               
عدد الدول اليت قبلت التوصيات املتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان واملقدمـة مـن         

  ملعاهدات واإلجراءات اخلاصة؛من هيئات اخالل االستعراض الدوري الشامل، وحسب االقتضاء 
بتزايد عدد املؤسسات الوطنية اليت تسعى إىل احلـصول علـى           يرحب أيضاً     -٨  

مركز االعتماد عن طريق جلنة التنسيق الدولية، ويشجع املؤسسات الوطنية، مبا فيها مؤسسات             
  أمناء املظامل، على أن تسعى إىل احلصول على مركز االعتماد؛

ر املهم الذي تضطلع به جلنة التنسيق الدولية، بالتعاون          بالدو  كذلك يرحب  -٩  
الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف تقييم مدى االمتثـال ملبـادئ               
باريس ويف مساعدة احلكومات واملؤسسات الوطنية، عند الطلب، على تعزيز املؤسـسات            

  الوطنية حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس؛
 األمني العام على مواصلة إيالء أولوية قصوى للطلبات املقدمة مـن            شجعي  -١٠  

الدول األعضاء للحصول على املساعدة يف إنشاء املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              
  وتعزيزها وفق مبادئ باريس؛

اليت تنشئها الدول     املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      يشجع  -١١  
االضطالع بدور نشط يف منع ومكافحة مجيـع انتـهاكات حقـوق    األعضاء على مواصلة   

  اإلنسان، كما وردت يف إعالن وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
 بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة             يسلّم  -١٢  
لـدوري الـشامل،    اإلنسان يف جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك آليته لالستعراض ا           حقوق

 عن هيئات معاهـدات   اإلعداد واملتابعة على حٍد سواء، واإلجراءات اخلاصة، فضالً        مرحليت يف
 ، وقراري ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة       

 ٢٠٠٥/٧٤  وقرار جلنة حقوق اإلنسان    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١اجمللس  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 
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 بتعزيز فرص مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان املمتثلـة           يرحب  -١٣  
ملبادئ باريس يف عمل جملس حقوق اإلنسان، على حنو ما تنص عليه وثيقة نتائج اسـتعراض    

 ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ٦٥/٢٨١عمل اجمللس اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها         
، ويـشجع املؤسـسات   ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ املؤرخ ١٩/١١٩وينص عليه مقرر اجمللس   

  الوطنية حلقوق اإلنسان على االستفادة من فرص املسامهة هذه؛
 مبسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف العملية اجلارية         أيضاًيرحب    -١٤  

وطنية حلقوق اإلنسان على مواصـلة      املتعلقة بتعزيز هيئات املعاهدات، ويشجع املؤسسات ال      
  املسامهة يف العملية املذكورة؛

 باعتراف األمني العام مبا قدمته املؤسسات الوطنية حلقـوق           كذلك يرحب  -١٥  
اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس من مسامهات يف أعمال جلنة وضع املـرأة، ومـؤمتر الـدول                

الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين      ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    األطراف يف   
، ويؤيد ويرحب جبهود األمني العام الرامية إىل تشجيع املؤسسات الوطنية حلقوق            بالشيخوخة

اإلنسان على مواصلة التفاعل مع مجيع آليات األمم املتحدة ذات الصلة والدعوة إىل املشاركة             
  بشكل مستقل يف هذه اآلليات وفق والية كل منها؛

بتأييد اجلمعية العامة لتعزيز فرص مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق          يرحب  -١٦  
 ٦٥/٢٨١اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس يف أعمال جملس حقـوق اإلنـسان، يف قراريهـا               

، ويوصي بأن تبحث اجلمعية جدوى متكني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان            ٦٦/١٦٩و
 جلمعية بناء على املمارسات والترتيبات املتفق عليها يف       املمتثلة ملبادئ باريس من املشاركة يف ا      

 ،٢٠١١مارس   / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١، وقرارات اجمللس    ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية   
  ، مع ضمان مسامهتها بأقصى فعالية يف الوقت نفسه؛٢٠٠٥/٧٤وقرار جلنة حقوق اإلنسان 

سسات الوطنية حلقوق اإلنسان     االستقالل املايل واإلداري للمؤ    أمهية يؤكد  -١٧  
وأمهية استقرارها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويالحظ مع االرتياح اجلهود الـيت تبـذهلا              
الدول األعضاء اليت وفرت ملؤسساهتا الوطنية مزيداً من االسـتقالل الـذايت واالسـتقاللية،          

ومات األخرى علـى    بوسائل من بينها منحها دور احملقق أو تعزيز هذا الدور، ويشجع احلك           
  النظر يف اختاذ خطوات مماثلة؛

 املفوضية السامية لألولوية القصوى اليت توليها للعمـل املتـصل           علىيثين    -١٨  
باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التعاون التقين، ويشجع املفوضـة     

لوطنية، علـى كفالـة اختـاذ       السامية، نظراً إىل اتساع نطاق األنشطة املتصلة باملؤسسات ا        
ترتيبات مناسبة وتوفري موارد يف امليزانية ملواصلة وزيادة توسـيع نطـاق األنـشطة دعمـاً               

وجلاهنـا  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك دعم عمل جلنة التنسيق الدوليـة              
  الغرض؛للتنسيق اإلقليمي، ويدعو احلكومات إىل التربع بأموال إضافية حتقيقاً هلذا 
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التنسيق علـى نطـاق      مبا تبذله املفوضة السامية من جهود لتعزيز         يرحب  -١٩  
منظومة األمم املتحدة بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويشجع مجيع آليات األمـم    
املتحدة حلقوق اإلنسان، إىل جانب وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، على العمل            

  منها مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛يف إطار والية كل 
بتعزيز التعاون الدويل فيما بني املؤسسات الوطنية مبا يف ذلك          اً  يرحب أيض   -٢٠  

عن طريق جلنة التنسيق الدولية، ويشجع األمني العام على أن يواصل تقدمي املساعدة الالزمة              
ة للمؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك      لعقد االجتماعات واملؤمترات الدولية واإلقليمية واألقاليمي     

  اجتماعات جلنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع املفوضية السامية؛
 املتعلق باألعمال التجارية وحقـوق      إعالن إدنربه  ب مع االهتمام اً  حييط علم   -٢١  
 املنبثق عن املؤمتر الدويل العاشر للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الذي ُعقد يف             )٣(اإلنسان

 ١٧/٩، ويذكِّر بقرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨فترة من   ال
 الذي رحب فيه اجمللس بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة             

  وفقاً ملبادئ باريس فيما خيص األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
يمي يف مجيع املناطق فيما بني املؤسسات الوطنية        بتعزيز التعاون اإلقل   يرحب  -٢٢  

حلقوق اإلنسان، ويشري مع التقدير إىل العمل املتواصل لشبكة املؤسسات الوطنية األفريقيـة             
وشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف األمريكتني،          ،حلقوق اإلنسان 

سان، واجملموعة األوروبية للمؤسـسات     ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات حقوق اإلن      
  الوطنية حلقوق اإلنسان؛

مجيع الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة اختاذ         يشجع    -٢٣  
اخلطوات املناسبة لتعزيز تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بإنشاء املؤسسات الوطنية وإدارهتا           

  على حنو فعال؛
ام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثـة   إىل األمني الع   يطلب  -٢٤  

  والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه             أيضاً   يطلب  -٢٥  

فيما يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية     الثالثة والعشرين تقريراً عن أنشطة جلنة التنسيق الدولية         
   .ملبادئ باريس اًوفق

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٥

  .]اعتمد دون تصويت[
        

__________ 

)٣( A/HRC/17/NI/1املرفق ،. 


