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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 من جدول األعمال ٨ البند

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرانمج عمل فيينا

ألاانيييييا*، أاانيييييا، أنييييدورا*، إكييييوا ور، ، *إسيييياانيا، أسييييساليا، إسييييتونيا *، أرمينيييييا،*األرجنتيييين  
يرلندا*، آيسلندا، إيطاليا*، ابراغواي*، الربتغال*، بلجيكا، بلغاراي*، آأوروغواي*، أوكرانيا، 
تيونس، ابايل األسيو *، ريوريية كيوراي، ريوريية  ،*تشييكيا نيد*، تركييا*،بولندا*، بريو، اتيل

 العيييراق، موليييدوفا*، جورجييييا، اليييدانرا*، روانيييدا، رومانييييا*، سيييلوفاكيا، سيييلوفينيا،  ييييل ،
الفلان، فنلندا*، فيج *، قربص*، قطر، كرواتيا، كنيدا*، كوسيتاريكا*، كولوماييا*، يتفييا*، 

ااكسيي،، ااملكية ااتةيدة لربيطانييا ، *مصر، ااغربتنشتاين*، لكسمربغ*، ليتوانيا*، ليخ
نيوزيلنيييدا*،  ،*نيايييال موانكيييو*، النيييرويج*، النمسيييا*،منغولييييا، يرلنيييدا الشيييمالية، آالعظمييي  و 

 هندوراس*، هولندا*، اليوانن*: مشروع قرار

 ااؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  .../39
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وإذ يشري  إ  اإلعري ن الملرياملق ققريوق  إذ يسرتشد 

 اإلنسان وإع ن وبرانمج عمل فيينا وغ مها من الصكوك ذات الصلة،
أن مجيريريريق حقريريريوق اإلنسريريريان عامليريريرية ومرتابوريريرية ومتشريريريابكة ومتملا ريريريدة  وإذ يؤكريريريد مريريرين جديريريريد 

علريريحن  ريريو يىتريوهحن فيريريه اإلنصريرياؤ والتكريريافؤ،  وغري  اابلريرية للتة،ئريرية، وأن مرين الواجريريه مملاملت ريريا مجيملريا  
 علحن ادم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

إذ يش  إ  مجيق القرارات ذات الصلة الصادرة عرين جملريس حقريوق اإلنسريان واةممليرية و 
الملامة وةنة حقوق اإلنسان بشأن املؤسسات الوطنية لتمل،ي، ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
أحريريريد ها ع ريريريدا   ومهريريريا اريريريرار ا لريريريس ١5/33 املريريريؤر  ٢9 أيلول/سريريريبتمرب ٢٠١6، واريريريرار اةممليريريرية 

 الملامة ١٨١/7٢ املؤر  ١9  كانون األول/ديسمرب ٢٠١7،
__________ 

 دولة غ  عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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، ٢٠١5أيلول/سريريريريبتمرب  ٢5، املريريريريؤر  7٠/١إ  اريريريريرار اةممليريريريرية الملامريريريرية  وإذ يشريريريري  أيضريريريريا   
لريي  اعتمريدت فيريه اةممليرية الو يقرية ، ا"٢٠3٠حتويل عاملنا: هوة التنمية املستدامة لملريام "اململنون 

، وتمل ريدت الال للري  ٢٠١5اخلتامية ملؤمتر امة األمم املتحدة العتماد هوة التنمية ملا بملد عام 
 الركه أحدا  وراءه،

، ٢٠١5متوز/يوليريريريه  ٢7، املريريريؤر  69/3١3إ  اريريريرار اةممليريريرية الملامريريرية  وإذ يشريريري  كريريرييلك 
الدويل الثالث لتمويل التنمية، اليت تشريكل جري،ءا  بشأن هوة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر 

 ،٢٠3٠ال يتة،أ من هوة التنمية املستدامة لملام 
تسرتشريريريد مبقاصريريريد ميثريريرياق األمريريريم  ٢٠3٠ملريريريام التنميريريرية املسريريريتدامة لإ  أن هوريريرية  وإذ يشريريري  

 املتحدة ومبادئه، وتستند إ  اإلع ن الملاملق ققوق اإلنسان واململاهدات الدولية ققوق اإلنسان
، وهتتريريد  ٢٠٠5وإعري ن األمريريم املتحريريدة بشريريأن األلفيريرية والو يقريرية اخلتاميرية ملريريؤمتر القمريرية الملريرياملق لملريريام 

بصريريكوك أهريريرل مثريريل إعريري ن اقريرية يف التنميريرية، وإذ يسريريلم، يف مجلريرية أمريريور، بضريريرورة بنريرياء جمتمملريريات 
مجيريريق مسرياملة وعادلريرية وحا رينة للةميريريق تكفريل املسريرياواة يف الوصريول إ  الملدالريرية وتسريتند إ  احريريرتام 

حقريريوق اإلنسريريان وسريرييادة القريريانون الفملليريرية واقكريريم الرشريرييد علريريحن مجيريريق املسريريتو ت، وإ  املؤسسريريات 
 الشفافة والفملالة واخلا ملة للمساءلة،

ابلريرييكرل السريرينوية اخلامسريرية والملشريريرين إلعريري ن وبريريرانمج عمريريل فيينريريا، وإذ يؤكريريد  وإذ يرحريه 
املؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان،  مريرين جديريريد مريريا ورد فيريريه مريرين الريريدور ا ريريام والبن ريرياء الريريي  تؤديريريه

وهاصة حبكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدل السلوات املختصة، ودورهريا يف منريق انت اكريات 
وجتريرياوزات حقريريوق اإلنسريريان ومملاةت ريريا ومسريرياعدة  ريريحا ها علريريحن التمريرياه سريريبل االنتصريرياؤ من ريريا، 

 اإلنسان، ويف نشر اململلومات املتمللقة حبقوق اإلنسان، والتثقي  يف جمال حقوق
إ  املبريريريادمل املتمللقريريرية مبركريري، املؤسسريريريات الوطنيريريرية لتمل،يريري، ومحايريريرية حقريريريوق اإلنسريريريان  وإذ يشريري  

)مبادمل ابريس(، وإذ يرحه ابليكرل السنوية اخلامسة والملشرين العتمرياد مبريادمل ابريريس وإنشرياء 
 التحال  الملاملق للمؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان،

ام املت،ايريريد بسريريرعة يف مجيريريق أ ريرياء الملريرياد ينشريرياء وتريريدعيم ايمريرية االهتمريري وإذ يؤكريريد مريرين جديريريد 
مؤسسات وطنيرية ققريوق اإلنسريان تتسريم ابالسريتق ل والتملدديرية، وفقريا  ملبريادمل ابريريس، وإذ يرحريه 

 هبيا االهتمام،
الريريريدور امل ريريريم الريريريي  تضريريريولق بريريريريريه هريريرييه املؤسسريريريريريات الوطنيريريريريرية  وإذ يؤكريريريد مريريرين جديريريريد أيضريريريا   

حقوق اإلنسان واقر ت األساسية ومحايت ريا، ومتتريا املشرياركة،  وستواصل اال و ع به يف تمل،ي،
وال سيما مشاركة منظمات ا تمق املدين، والن وض بسيادة القريانون، وإشرياعة الريوعق الملريام بتلريك 

 اققوق واقر ت األساسية وإذكائه، واملسامهة يف منق انت اكات وجتاوزات حقوق اإلنسان،
علريريريحن بريريرييل م،يريريريد مريريرين اة ريريريود مريريرين أجريريريل التحقيريريرية يف التقريريريارير املت،ايريريريدة عريريرين  وإذ يشريريريةق 

حريريرياالت االنتقريريريام مريريرين املؤسسريريريات الوطنيريريرية ققريريريوق اإلنسريريريان، وأعضريريريائ ا وموظفي ريريريا، واألشريريريخا  
 اليين يتملاونون أو يسملون إ  التملاون ممل م، ومن أجل الرد علي ا،

م  وطنيرية ققريوق اإلنسريان يف منريق ابلدور الي  ميكن أن تضولق به املؤسسات ال وإذ يسل ِّ
حريرياالت األعمريريال االنتقاميريرية والتصريريد   ريريا، يف إطريريار دعريريم التملريرياون بريريا الريريدول واألمريريم املتحريريدة يف 
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سريريبيل تمل،يريري، حقريريوق اإلنسريريان، بوسريريائل من ريريا اإلسريري ام يف إجريريراءات متابملريرية التوصريرييات املقد مريرية مريرين 
 اآلليات الدولية ققوق اإلنسان، حسه االاتضاء،

الملمريريل ا ريريام الريريي  يضريريولق بريريه التحريريال  الملريرياملق للمؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق  علريريحن وإذ يثريريي 
اإلنسريريان ومفو ريريية األمريريم املتحريريدة السريريامية ققريريوق اإلنسريريان والشريريبكات اإلاليميريرية للمؤسسريريات الوطنيريرية 
ققوق اإلنسان، مبا يف ذلك شبكة املؤسسات الوطنيرية األفريقيرية ققريوق اإلنسريان، وشريبكة املؤسسريات 

ومحايرية حقريوق اإلنسريان يف األمريريكتا، ومنتريدل املؤسسريات الوطنيرية ققريوق اإلنسريان يف  الوطنية لتمل،ي،
آسريرييا واطريرييا ا ريريادمل، والشريريبكة األوروبيريرية للمؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان، دعمريريا  إلنشريرياء وتمل،يريري، 

 مؤسسات وطنية ققوق اإلنسان ممتثلة ملبادمل ابريس مست ا االستق ل والفملالية،
 ريريريود املبيولريريرية لتمل،يريريري، التنسريريريية علريريريحن نوريريرياق منظومريريرية األمريريريم املتحريريريدة دعمريريريا  ابة وإذ يرحريريريه 

للمؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان وشريريبكاهتا، مبريريا يف ذلريريك إاامريرية الشريريراكة الث  يريرية بريريا بريريرانمج 
األمريريريريريم املتحريريريريريدة اإلضريريريريريائق واملفو ريريريريريية السريريريريريامية والتحريريريريريال  الملريريريريرياملق للمؤسسريريريريريات الوطنيريريريريرية ققريريريريريوق 

انيريريريرية مواصريريريريلة التملريريريرياون يف هريريريرييا الصريريريريدد بريريريريا آليريريريريات األمريريريريم املتحريريريريدة ، وإذ يسريريريريلم يمك(١)اإلنسريريريريان
 وعملياهتا ومق املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان،

مبشريريريرياركة املؤسسريريريريات الوطنيريريريرية ققريريريريوق اإلنسريريريريان وشريريريريبكاهتا وإسريريريري ام ا  وإذ يرحريريريريه أيضريريريريا   
اق متابملريرية القيمريريا، مبريريا يف ذلريريك إسريري ام ا يف اآلليريريات الوطنيريرية إلعريريداد التقريريارير واملتابملريرية، ويف سريريي

التوصريرييات وآليريريات األمريريم املتحريريدة وعملياهتريريا ذات الصريريلة، كريريل وفقريريا  لواليتريريه، مبريريا يف ذلريريك جملريريس 
حقريريريريريريوق اإلنسريريريريريريان وآليتريريريريريريه اململنيريريريريريرية ابالسريريريريريريتملراض الريريريريريريدور  الشريريريريريريامل وإجراءاتريريريريريريه اخلاصريريريريريرية، وهي ريريريريريريات 

اململريريي اململاهريريدات، وآليريرية اخلريريرباء اململنيريرية حبقريريوق الشريريملون األصريريلية، ومنتريريدل األمريريم املتحريريدة الريريدائم 
بقضريريريريريا  الشريريريريريملون األصريريريريريلية، وةنريريريريرية و ريريريريريق املريريريريريرأة، ومريريريريريؤمتر الريريريريريدول األطريريريريريراؤ يف اتفاايريريريريرية حقريريريريريوق 
األشخا  ذو  اإلعااة، والفرية الملامل املفتوح الملضوية اململي ابلشرييخوهة، وج ودهريا املتواصريلة 

 ، وإذ يشةق علحن بيل م،يد من اة ود يف هيا الصدد،٢٠3٠لدعم هوة عام 
أن القضريرياء علريريحن الفقريرير شميريريق أشريريكاله وأبملريرياده، ومكافحريرية انملريريدام  وإذ يؤكريريد مريرين جديريريد 

املسريريرياواة داهريريريل البلريريريدان وفيمريريريا بين ريريريا، وحفريريري  كوكريريريه األرض، وحتقيريريرية النمريريريو االاتصريريرياد  املوريريريرد 
، مثلمريريا والشريريامل واملسريريتدام، وتمل،يريري، اإلدمريرياع االجتمريرياعق، أمريريور متداهلريرية ومتصريريل بملضريري ا بريريبمل 

 ،٢٠3٠ملام م بيلك هوة التنمية املستدامة لتسل ِّ 
علريريريريريحن أن مشريريريريرياركة مجيريريريريريق األفريريريريريراد بفملاليريريريريرية يف الململيريريريريريات الوطنيريريريريرية والسياسريريريريريية  وإذ يشريريريريريدد 

متريتمل م الكامريل وعلريحن اريدم  أمر حاسم يفوالثقافية والدينية واالاتصادية واالجتماعية يف جمتمملاهتم 
  ،املساواة شميق حقوق اإلنسان

الحريريرتام والتملدديريريرية والتنريريوع أمريريريران أن تمل،يريري، وإعريريري ء اريرييم التسريريريام  وا وإذ يضريريق يف اعتبريريرياره 
 رور ن لتمل،ي، ومحاية حقوق اإلنسان يف سيااات متملددة الثقافات، وهاصة يف سريبيل مكافحرية 

 الملنصرية والتميي، الملنصر  وكره األجانه وما يتصل بيلك من تملصه،
أمران مرتابوان  ٢٠3٠الن تمل،ي، حقوق اإلنسان ومحايت ا وتنفيي هوة عام وإذ يملرتؤ  

الال للريريري  الركريريريه أحريريريدا  وراءه تتمل ريريريد  ٢٠3٠هوريريرية عريريريام ملضريريريد أحريريريدمها اآلهريريرير، وإذ يسريريريلم الن ي
__________ 

 .١9، الفقرة 7٠/١63الملامة ارار اةمملية  (١)
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، وسريريرييادة القريريريانون، ام الملريريرياملق ققريريريوق اإلنسريريريان وكرامريريرية اإلنسريريريانوتتريريريوهحن هتي ريريرية عريريرياد مستريريريه االحريريريرت 
 والملدالة، واملساواة وعدم التميي،، 

المهية الصريوت املسريتقل للمؤسسريات الوطنيرية ققريوق اإلنسريان يف تمل،يري، ومحايرية  وإذ يسلم 
مجيق حقوق اإلنسان، مبا يف ذلريك، وفقريا  للريوال ت املنوطرية هبريا، اققريوق االاتصريادية واالجتماعيرية 

، اليت تسملحن إ  إعمريال ٢٠3٠والثقافية واملدنية والسياسية، وال سيما يف سياق تنفيي هوة عام 
 ن للةميق،حقوق اإلنسا

يع ن م يدا بشأن دور املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان يف تنفيريي هورية  وإذ يرحه 
حيظحن ابألولوية يف إطريار  ٢٠3٠، وإذ ي ح  أن تنفيي هوة عام ٢٠3٠التنمية املستدامة لملام 

ه اخلوريريرية االسريريريريرتاتيةية اقاليريريريرية للتحريريريريال  الملريريريرياملق للمؤسسريريريريات الوطنيريريريرية ققريريريريوق اإلنسريريريريان، وإذ ينريريريريو 
ابة ود اليت تبي ا املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان لربا عمل ا، وفقا  لوالية كل من ريا، بتنفيريي 

 ،٢٠3٠هوة عام 
بتقريريريريرير  األمريريريريا الملريريريريام األحريريريريد ق ع ريريريريدا  املقريريريريدما إ  جملريريريريس حقريريريريوق  يرحريريريريه -١ 

وبشريريريريريريأن أنشريريريريريريوة التحريريريريريريال  الملريريريريريرياملق  (٢)اإلنسريريريريريريان بشريريريريريريأن املؤسسريريريريريريات الوطنيريريريريريرية ققريريريريريريوق اإلنسريريريريريريان
للمؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان يف جمريريال اعتمريرياد املؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان وفقريريا  

 ؛(3)للمبادمل املتمللقة مبرك، املؤسسات الوطنية لتمل،ي، ومحاية حقوق اإلنسان )مبادمل ابريس(
فملالريرية  الريريدول األعضريرياء علريريحن إنشريرياء مؤسسريريات وطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان يشريريةق -٢ 

ومسريريريتقلة وتملدديريريرية، أو تريريريدعيم مريريريا هريريريو اريريريائم من ريريريا أصريريري  ، لكريريريق تريريريتمكن مريريرين اال ريريريو ع بفملاليريريرية 
بواليت ا املتمثلة يف تمل،ي، ومحايرية حقريوق اإلنسريان واقرير ت األساسريية للةميريق، علريحن النحريو املبريا 

 يف إع ن وبرانمج عمل فيينا، وعلحن القيام بيلك وفقا  ملبادمل ابريس؛
اسريريريتق ل املؤسسريريريات الوطنيريريرية ققريريريوق اإلنسريريريان واسريريريتقرارها املريريرياليا أمهيريريرية  يؤكريريريد -3 

واإلداريريريا لتمل،يريري، ومحايريرية حقريريوق اإلنسريريان، وي حريري  ابرتيريرياح ج ريريود الريريدول األعضريرياء الريرييت أ حريري  
ملؤسسريريرياهتا الوطنيريريريرية ققريريريوق اإلنسريريريريان م،يريريريريدا  مريريرين اإلدارة الياتيريريريرية واالسريريريريتق ل، بوسريريريائل مريريريرين بين ريريريريا 

، هريريرييا الريريريدور، ويشريريريةق اقكومريريريات األهريريريرل علريريريحن النظريريرير يف ا ريريرياذ تكليف ريريريا بريريريدور اطقريريرية أو تمل،يريريري
 هووات مما لة؛

 ريريريريرورة عريريريريدم تملريريريريرض املؤسسريريريريات الوطنيريريريرية ققريريريريوق اإلنسريريريريان وأعضريريريرياء  يؤكريريريريد أيضريريريريا   -٤ 
ومريريريوظفق كريريريل من ريريريا أل  شريريريكل مريريرين أشريريريكال االنتقريريريام أو التخويريريري ، مبريريريا يف ذلريريريك الضريريري ا السياسريريريق 

الريرييت تفريريرض علريريحن املي،انيريرية دون مريريربر، نتيةريرية األنشريريوة الريرييت التخويريري  البريريدين أو املضريريايقة أو القيريريود  أو
يضريريريولق هبريريريا كريريريل من ريريريا وفقريريريا  لواليتريريريه، مبريريريا يف ذلريريريك عنريريريد تنريريرياول حريريرياالت فرديريريرية أو عنريريريد اإلبريريري   عريريرين 
انت اكريريات جسريرييمة أو من ةيريرية، وي يريريه ابلريريدول أن حتقريرية علريريحن  ريريو فريريور  وشريريامل يف القضريريا  املتمللقريرية 

 د أعضاء املؤسسات الوطنية ققريوق اإلنسريان أو موظفي ريا،  ابدعاء حدوث أعمال انتقام أو  وي 
 أو  د األفراد اليين يتملاونون أو يسملون إ  التملاون ممل م، وأن تقدم اةناة إ  الملدالة؛

__________ 

(٢) A/HRC/39/20. 
(3) A/HRC/39/21. 
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املؤسسريريريات الوطنيريريرية ققريريريوق اإلنسريريريان املمتثلريريرية ملبريريريادمل ابريريريريس علريريريحن أن  يشريريريةق -5 
اخلاصريرية ابالسريريتملراض الريريدور  الشريريامل  تواصريريل املشريرياركة يف أعمريريال جملريريس حقريريوق اإلنسريريان وآليتريريه

واإلجريريريريراءات اخلاصريريريرية وهي ريريريريات اململاهريريريريدات وسريريريريائر  افريريريريل األمريريريريم املتحريريريريدة ذات الصريريريريلة، وتواصريريريريل 
املسامهة في ا، بورق تشمل عند االاتضاء تقريد  تقريارير موازيرية وممللومريات أهريرل، ويشريةق أيضريا  

نااشريريات اةاريريرية بشريريأن تنفيريريي مجيريريق آليريريات األمريريم املتحريريدة وعملياهتريريا ذات الصريريلة، مبريريا يف ذلريريك امل
ومنتريريريداها السياسريريريق الرفيريريريق املسريريريتول، علريريريحن تمل،يريريري، املشريريرياركة  ٢٠3٠هوريريرية التنميريريرية املسريريريتدامة لملريريريام 

 املستقلة للمؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان املمتثلة ملبادمل ابريس، وفقا  لوالية كل من ا؛
الوطنيريريرية  ابلريريريدور ا ريريريام الريريريي  يضريريريولق بريريريه التحريريريال  الملريريرياملق للمؤسسريريريات يرحريريريه -6 

ققريريوق اإلنسريريان، يف إطريريار التملريرياون الو يريرية مريريق مفو ريريية األمريريم املتحريريدة السريريامية ققريريوق اإلنسريريان، يف 
تقيريرييم مريريدل االمتثريريال ملبريريادمل ابريريريس ويف مسريرياعدة الريريدول واملؤسسريريات الوطنيريرية، عنريريد الولريريه، علريريحن 

عريدد املؤسسريات تمل،ي، املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان وفقريا  لتلريك املبريادمل، ويرحريه أيضريا  بت،ايريد 
الوطنيريرية الريرييت تولريريريه اعتمادهريريا عريرين طريريريرية التحريريال  الملريرياملق للمؤسسريريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريريان، 

 ويشةق املؤسسات الوطنية ذات الصلة، مبا في ا مؤسسات أمناء املظاد، علحن طله اعتمادها؛
األمريريريا الملريريريام ومجيريريريق آليريريريات األمريريريم املتحريريريدة ققريريريوق اإلنسريريريان ووكريريرياالت  يشريريريةق -7 
ملتحدة وصناديق ا وبراجم ا اململنية، كل من ا يف جمال اهتصاصه، علحن مواصلة إي ء أولوية األمم ا

اصريريريريريول للولبريريريريريات املقدمريريريريرية مريريريريرين الريريريريريدول األعضريريريريرياء للحصريريريريريول علريريريريريحن املسريريريريرياعدة يف إنشريريريريرياء وتمل،يريريريريري، 
املؤسسريريريات الوطنيريريرية ققريريريوق اإلنسريريريان، والملمريريريل مريريريق الريريريدول األعضريريرياء واملؤسسريريريات الوطنيريريرية ققريريريوق 

وتمل،يريري، حقريريوق اإلنسريريان، ومتتريريا التنسريريية علريريحن نوريرياق منظومريرية األمريريم املتحريريدة اإلنسريريان علريريحن محايريرية 
 دعما  للمؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان؛

مبريريا ادمتريريه املؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان مريرين مسريريامهات يف تمل،يريري،  يسريريلم -٨ 
مبادمل ق املتماشية محقوق اإلنسان ومنق انت اكاهتا واقماية من ا ابال و ع بوال هتا وم ام ا 

 ابريس، ويشةمل ا علحن مواصلة فملل ذلك يجراءات تشمل ما يلق:
مسريرياعدة الدولريريرية واة ريريريات اململنيريريرية األهريريريرل وإسريريداء املشريريريورة  ريريريا والتملريريرياون ممل ريريريا  )أ( 

 علحن  و مستقل فيما يتمللة مبنق انت اكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛
نسريريريان و ريريريمان التشريريريةيق علريريريحن التصريريريدية علريريريحن اململاهريريريدات الدوليريريرية ققريريريوق اإل )ن( 
 تنفييها؛
تمل،ي، إص ح القريوانا والسياسريات واإلجريراءات، مبريا يف ذلريك تشريةيق و ريمان  )ع( 

مواءمة القوانا واملمارسات الوطنية مق الصكوك الدولية ققوق اإلنسريان الرييت تكريون الدولرية طرفريا  
 في ا، والململ علحن تنفييها الفملال؛

ائل من ريا اإلسري ام، حسريه االاتضرياء، التملاون مق منظومرية األمريم املتحريدة، بوسري )د( 
 يف أعمال متابملة التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية ققوق اإلنسان؛

تنظيم وتشةيق أنشريوة تريدريه وتثقيري  عمليرية ومناسريبة يف جمريال حقريوق اإلنسريان،  )هري( 
 ا؛والتوعية بتمل،ي، ومحاية حقوق اإلنسان وش ود مكافحة مجيق أشكال التميي،، والدعوة إلي م
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الملمريريريريل مريريريريق املنظمريريريريات غريريريري  اقكوميريريريرية اململنيريريريرية بتمل،يريريريري، ومحايريريريرية حقريريريريوق اإلنسريريريريان  )و( 
والتنمية االاتصادية واالجتماعيرية، ومكافحرية الملنصريرية، ومحايرية ا موعريات اململر رية ألوجريه  ريمل  

 هاصة أو للت ميش أو ألشكال التميي، املتقاطملة، أو املنظمات اململنية مبةاالت متخصصة؛
تقارير عن اقالة الوطنيرية ققريوق اإلنسريان، وتوجيريه انتبرياه اقكومرية  إعداد ونشر )ز( 

إ  حريرياالت انت ريرياك حقريريوق اإلنسريريان يف أ  جريري،ء مريرين البلريريد، وتقريريد  مقرتحريريات لو ريريق حريريد  ريرييه 
 اقاالت، وعند االاتضاء، إبداء الرأ  بشأن مواا  اقكومة وردود فملل ا؛

د ت اإلاليميريرية والدوليريرية ققريريوق دعريريم مشريرياركة الريريدول الشريريفافة وا ديريرية يف املنتريري )ح( 
اإلنسريريان ابملسريريامهة، وفقريريا  لواليريرية كريريل من ريريا، يف التقريريارير الريرييت ينب ريريق للريريدول أن تقريريدم ا إ  هي ريريات 

 وةان األمم املتحدة وإ  املؤسسات اإلاليمية عم   ابلت،اماهتا مبوجه اململاهدات؛
ض أداء م ام ريا الن املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسريان تملمريل، يف مملرير  يملرتؤ -9 

الرئيسريريريية، وفقريريريا  لوال هتريريريا وملبريريريادمل ابريريريريس، علريريريحن دعريريريم إاامريريرية وإدامريريرية جمتمملريريريات شريريرياملة للةميريريريق، 
 ، يجراءات تشمل ما يلق:٢٠3٠وميكن ا من مث أن تس م يف تنفيي هوة عام 

مسريرياعدة الريريدول علريريحن اعتمريرياد أطريرير فملالريرية لتمل،يريري، ومحايريرية حقريريوق اإلنسريريان، تنوبريرية  )أ( 
حقوق مجيق األفريراد، دون متييري، أل  سريبه مرين األسريبان، مبريا يف ذلريك الملريرق  ابلتساو  علحن محاية

غري  السياسريق  اةنس أو السن أو اإلعاارية أو الل رية أو الريدين أو الريرأ  السياسريق أونوع أو اللون أو 
 أو األصل القومق أو االجتماعق أو الثروة أو املولد أو أ  و ق آهر؛

علريريريحن منريريريق التمييريريري، والملنريريري  واقريريريد من مريريريا مريريرين املسريريريامهة يف بنريريرياء اريريريدرات الريريريدول  )ن( 
هريريري ل تشريريريريملات ولريريريوائ  وسياسريريريات وبريريريرامج وطنيريريرية فملالريريرية، تشريريريمل مريريريا يكفريريريل من ريريريا املسريريرياواة بريريريا 
اةميريريق يف اقصريريريول علريريريحن اخلريريريدمات ويف اققريريريوق والفريريرير ، مبريريريا يف ذلريريريك املسريريرياواة يف الوصريريريول إ  

 الملدالة وعمليات صنق القرار القائمة علحن املشاركة؛
 سامهة يف اإلعمال التدرجيق للحقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية للةميق؛امل )ع( 
 املسامهة يف القضاء علحن مجيق أشكال التميي،  د املرأة والملن  اةنساين؛ )د( 
املسريريريامهة يف مكافحريريرية الملنصريريريرية والتمييريريري، الملنصريريرير  وكريريريره األجانريريريه ومريريريا يتصريريريل  )هري( 

اهيريرية، والتملصريريه الريريديي ومظريرياهره، مبريريا يف ذلريريك بريرييلك مريرين تملصريريه، ومجيريريق أشريريكال هوريريان الكر 
اةريريرائم املرتكبريرية بريريدافق الكراهيريرية والتحريريري  علريريحن الكراهيريرية، وتمل،يريري، ايريريام جمتمملريريات متماسريريكة حتريريرتم 

 التنوع والتملددية الثقافية وحتتفق هبما؛
املسريريامهة يف التصريريد  ألشريريكال التمييريري، املتملريريددة واملتقاطملريرية الريرييت ميكريرين أن ت،يريريد  )و( 

ت مملينرية إزاء الملنري  والتمييريري، تشريمل األشريخا  ذو  اإلعاارية والشريملون األصريريلية مرين  ريمل  ف ريا
وال ج ا وامل اجرين واألشخا  اطروما اجتماعيا  وااتصرياد   واألشريخا  املنتمريا إ  أاليريات 
اوميريريرية أو إ نيريريرية وإ  أاليريريريات دينيريريرية ول ويريريرية، وغريريري هم مريريرين األفريريريراد الريريرييين يمليشريريريون يف أو ريريرياع هشريريرية 

 مون إ  الف ات امل مشة؛اليين ينت أو
 وفقريريا  الملمريريل مريريق الشريريركات علريريحن الوفريرياء مبسريريؤوليت ا عريرين احريريرتام حقريريوق اإلنسريريان  )ز( 

ودعريريريم املبريريريادرات الراميريريرية إ  محايريريرية  ريريريحا  جتريريرياوزات حقريريريوق اإلنسريريريان،  ،لقريريريانون حقريريريوق اإلنسريريريان
 نشر وتنفيي املبادمل التوجي ية بشأن األعمال التةارية وحقوق اإلنسان؛بورق من ا 
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مجيريريق الريريدول واملؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان علريريحن مواصريريلة ا ريرياذ  يشريريةق -١٠ 
اخلوريوات املناسريريبة للحفريريا  علريحن إطريريار تشريريريملق أو سياسريائ ميتثريريل ملبريريادمل ابريريس، وتمل،يريري، التملريرياون 
وتبريادل اململلومريات وتقاسريم اخلريربات وتملمرييم أفضريل املمارسريات يف جمريال إنشرياء املؤسسريات الوطنيرية 

ارهتا بفملالية، مبا يف ذلك مسامهت ا يف إاامة وإدامة جمتمملات شاملة للةميق، ققوق اإلنسان وإد
 ؛٢٠3٠وتنفيي هوة عام 

املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان إ  أن تدرع، يف إطار مريا تقيمريه مرين  يدعو -١١ 
 تملاون، تبادل أفضل املمارسات بشأن تمل،ي، دورها كحلقة وصل با ا تمق املدين وحكوماهتا؛

إ  املفو ريريية السريريامية أن تواصريريل وتملريري،ز عمل ريريا مريريق املؤسسريريات الوطنيريرية  يولريريه -١٢ 
ققريريوق اإلنسريريان، مبريريا يف ذلريريك مريرين هريري ل التملريرياون التقريريي وأنشريريوة بنريرياء القريريدرات واملشريريورة، وحيريريث 
املفو  ة السريامية علريحن كفالرية ا رياذ ترتيبريات مناسريبة وتريوف  مريوارد يف املي،انيرية ملواصريلة وز دة توسرييق 

ألنشريريريريوة دعمريريريريا  للمؤسسريريريريات الوطنيريريريرية ققريريريريوق اإلنسريريريريان، بسريريريريبل من ريريريريا ز دة دعريريريريم عمريريريريل نوريريريرياق ا
التحال  الملاملق للمؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان وشريبكاته اإلاليميرية، ويريدعو اقكومريات إ  

 التربع الموال إ افية حتقيقا   يه ال اية؛
إ  املفو ريريريية أن تملقريريريد، ابلتنسريريريية الو يريريرية مريريريق التحريريريال  الملريريرياملق  يولريريريه أيضريريريا   -١3 

، مشرياورات ٢٠١9للمؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان، علحن هريامش اجتماعريه السرينو  يف عريام 
يف فريريرتة مريريا بريريا الريريدورتا مريريدهتا نصريري  يريريوم تكريريون مفتوحريرية أمريريام مجيريريق الريريدول واملؤسسريريات الوطنيريرية 

واة ات اململنية األهرل، هبريدؤ االطري ع علريحن هريربات ققوق اإلنسان ومنظمات ا تمق املدين 
املؤسسات الوطنية ققوق اإلنسان وممارساهتا يف الململ علريحن دعريم إاامرية وإدامرية جمتمملريات شرياملة 

، ويولريريريه كريريرييلك إ  املفو ريريريية السريريريامية أن تقريريريدم إ  جملريريريس ٢٠3٠للةميريريريق وتنفيريريريي هوريريرية عريريريام 
 را  موج،ا  عن تلك املشاورات؛حقوق اإلنسان، يف دورته اقادية واألربملا، تقري

إ  األما الملام أن يقدم إ  جملس حقوق اإلنسان، يف دورته اخلامسرية  يوله -١٤ 
واألربملريريريريا، تقريريريريريرا  عريريريرين تنفيريريريريي هريريريرييا القريريريريرار، يتضريريريريمن أمثلريريريرية علريريريريحن أفضريريريريل املمارسريريريريات الريريريرييت تتبمل ريريريريا 

ؤسسريريات الوطنيريرية املؤسسريريات الوطنيريرية ققريريوق اإلنسريريان، وتقريريريرا  عريرين أنشريريوة التحريريال  الملريرياملق للم
 ققوق اإلنسان فيما يتمللة ابعتماد املؤسسات الوطنية امتثاال  ملبادمل ابريس.

    


