
 
 
 
 
 

 ةمسودّ 
 

 

 البيانّالختاميّ
 

 عتمدهّإالذيّ

 ٢٠١٧التحالفّالعالميّللمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسانّفيّالمؤتمرّالسنويّلعامّ
  

 

 "اإلنذارّالمبكر،ّومنعّنشوبّالنزاعات،ّوإعادةّتأسيسّالمجتمعاتّالسلمية:ّدورّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسان"
 

 

 ٢٠١٧مارسّآذار/٨ّّجنيف،ّ
 

 

 

٢٠١٧ّمارسّعامّآذار/٨ّّمنّجميعّأنحاءّالعالمّالمؤتمرّالسنويّفيّجنيفّبتاريخّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسانّّعقدت
ّ ّعنوان ّلحقوقّتحت ّالوطنية ّالمؤسسات ّدور ّالسلمية: ّالمجتمعات ّتأسيس ّوإعادة ّالنزاعات، ّنشوب ّومنع ّالمبكر، "اإلنذار

 اإلنسان".ّ
 

 .المتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّبالتعاونّمعّمفوضيةّاألممللمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسانّنظمّالمؤتمرّالتحالفّالعالميّقدّو

 

األممّّمستقلينّمنّوطنيةّلحقوقّاإلنسانّمنّجميعّالمناطق،ّوخبراءالّاتمؤسسالّممثلّمن٢٠٠ّأكثرّمنّّفيّالمؤتمرّوشارك
ّو ّالمتحدة، ّاألمم ّمن ّاألعضاءشركاء ّالدول ّومن ّاإلنمائي، ّالمتحدة ّاألمم ّبرنامج ّفيّذلكّمن ّبما ّالمدني،ّالمتحدة ّوالمجتمع ،
ّواألكاديميين ّوناقشوا ّتواجهّتحدياتال، ّوعدمّّالتي ّالتوتر، ّحاالت ّنتجتّعن ّالتي ّالعالم ّحول ّاإلنسان ّحقوق ّوتعزيز حماية

بهّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّّتقوموالدورّالذيّمنّالممكنّأنّّستقرار،ّوالعنف،ّوالنزاع،ّعلىّالصعيدينّالمحليّوالدولي،إلا
ّتحتّمبادئّ ّمنّخاللّتطبيقّوالياتهم ّتأسيسّالمجتمعاتّالسلمية ّوإعادة ّنشوبّالنزاعات، ّومنع ّالمبكر، اإلنسانّفيّاإلنذار

ّباريس.ّ
 

 وترتكزّالمداوالتّعلىّالمجاالتّالتالية:

 ّ.نتخاباتإلالعنفّالسياسيّوالمرتبطّباّأ(ّ

 .الحقائقّالتيّتساهمّفيّتكوينّمناخّالعنفّب(

 .آلياتّاإلنذارّالمبكرّوحمايةّالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسانّج(

 .ستقالليةّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسانإحمايةّوتعزيزّّد(

  



 عتمدتهّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسانّالمشاركة:إالبيانّالختاميّالذيّ
 

ّالتحالفّ ّنحن، ّلحقوقّاإلنسانالعالميّللمؤإننا ّلحقالمؤسساتّالجامعينّ سساتّالوطنية ّالمناطقّوطنية وقّاإلنسانّمنّجميع
نتهاكاتّحقوقّاإلنسانّإمنّفيّالمجتمعاتّأنماطّواضحةّمنّعلىّأنهّعادةّماّيسبقّحاالتّتالشيّاألملّفيّالسالمّواألزّنرك

حترامّدورّالقانونّومعاييرّإهاّمنّحاالتّالنزاع.ّويوفرّأوّغيرّوالتمييز،ّسواءّنتجتّعنّنزاعّمسلح،ّأوّاضطراباتّمدنية،
ّتهما.ّكافحوالحدّمنهماّومّاألمننعدامّإلمنعّالعنفّوّا ّرطاإومبادئّحقوقّاإلنسانّ

ّ
ّندعوّجميعّالدولّإلىّالتوقيعّوالتصديقّعلىّجميعّصكوكّ ّفإننا عن نظام روما  فضلا  حقوقّاإلنسانّ،لالدوليةّواإلقليميةّلذا

وطنيةّلحقوقّاإلنسانّمؤسساتّكّدّالوطني،ّوالتأكيدّعلىّالتزامناوضمانّتنفيذهاّعلىّالصعيّاألساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ّبدعم،ّوتقديمّالمشورةّلدولناّومتابعتهاّفيّهذاّالمسعى.ّ

 

ا  األخيرة بشأن السلم المستدام التي تعترف بأهمية  1بقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ونحيط علما

ندالع الصراع إلى مرحلة ما بعد الصراع، من إعادة بناء المجتمعات السلمية ع مراحل الصراع من مرحلة ما قبل إمعالجة جمي

تنفيذ أهداف التنمية . وفي هذا السياق، نؤكد من جديد دور المؤسسات الوطنية في ي صراعحدوث أإعادة  للوقاية منووضع تدابير 

 المستدامة وبرنامج المرأة والسلم واألمن، كجزء من منع نشوب الصراعات وإقامة سلم مستدام.

 

بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع وما بعد النزاع. ندرك بأن جبر الضحايا  "كييف"ونذكر أيضا بإعلن 

ليات ما بعد الصراع أمران أساسيان لضمان سلم دائم وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات والمجتمعات المتأثرة ومشاركتهم في آ

 وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

 

 فيما يتعلق بالعنف السياسي والمرتبط باالنتخابات،

عّالسلمي،ّوتكوينّالجم بشأنّممارسة2ّّعياتإنناّنرحبّبتقريرّوتوصياتّمقررّاألممّالمتحدةّالخاصّالمعنيّبحقوقّحريةّالتجمُّ
 نتخابات.ّإلهذهّالحقوقّفيّسياقّا

 

ّنؤكد ّجديدّونحن ّّمن ّاإعلى ّبمراقبة ّباإللتزامنا ّالمرتبط ّالعنف ّعن ّتقارير ّوتقديم ّفيها ّوالتحقيق ّوتقييدّإلنتخابات، نتخابات
ّالتمييز.،ّوحريةّالتعبير،ّوحريةّالتصويت،ّوحريةّعدمّالسلميّالحقّفيّحريةّالتجمعبماّفيّذلكّالحقوق،ّ

ّ 

 فيما يتعلق بعوامل الخطر المحددة التي تؤدي إلى حاالت النزاع،

بوجودّعواملّمحددةّتؤديّإلىّتصعيدّحاالتّقبلّالنزاع.ّوتتضمنّفإننا ندرك بينماّنالحظّالطابعّالمعقدّلحاالتّقبلّالنزاع،ّ
ضّعلىّالكراهية،ّوإلىّالخّ العنفّالجنسيّالممنهجّوالقائمّعلىّالجنسّوالتمييز،ّباإلضافةّّ،هذهّالعوامل ستمرارّإطبّالتيّت حر 

 حاالتّالطوارئ.
 

ّعامّ ّن شرت ّالتي ّالدينية ّأو ّالعنصرية، ّأو ّالقومية، ّالكراهية ّإلى ّدعوة ّأي ّحظر ّحول ّالمتعلقة ّالرباط ّعمل ّبخطة ون رحب
الوطنيةّلحقوقّاإلنسانّبخطةّّستعانةّالمؤسساتإلمعنيّبحريةّالدينّوالمعتقدّحولّ،ّكماّن رحبّبتوصيةّالمقررّالخاصّا3٢٠١٢

 4عملّالرباطّعندّتصميمّالسياساتّالوطنيةّلمواجهةّالتحريضّعلىّأعمالّالكراهية.
 

ويساورناّبالغّالقلقّإزاءّتأثيرّحاالتّالطوارئّعلىّحقوقّاإلنسان،ّونشيرّإلىّالقيودّالتيّيفرضهاّقانونّحقوقّاإلنسانّالدوليّ
 ، وأن حاالت الطوارئ المطولة تنتهك حقوق اإلنسان.الطوارئعلىّاإلجراءاتّالحكوميةّأثناءّحالةّ

 

ّ  
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 فيما يتعلق بآليات اإلنذار المبكر وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان،
 

اّألزمةّطوارئّمحتملة،ّمماّيؤديّإلىّالتدهورّوالتسببّبالتوتر،ّ اّمبكر  نعترفّبأنّأنماطّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّتوفرّمؤشر 
 المسلح.ّوالعنف،ّوالنزاع

 

اّجوهري اّفيّمنعّمن جديد ووفق اّلذلك،ّفإنناّنؤكدّ علىّأنّالتدخالتّالمبكرةّوالموجهةّلتعزيزّوحمايةّحقوقّاإلنسانّتسهمّإسهام 
ّإلىّ ّالدول ّوندعو ّوتعاونّمؤسسيّفيّقنواإقامة الصراعاتّالعنيفة، ّفعالة، ّإتّتواصل ّعلىّأنّّةوقائيإجراءات تخاذ للتأكيد

ّت ّللمعلوماتّوالتوصياتّمؤسساتّالدولة ّودقيق ّمنهجي ّميثاق ّوالمجتمعّاإلنسانالمقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق تخذ ،
ّالمدني،ّوالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسان،ّوغيرهاّمنّالجهاتّالفاعلةّذاتّالصلة.ّ

 

قّاإلنسانّفيّكافةّاألقاليم،ّمعّعنّحقووإنناّنشعرّبالقلقّتجاهّاالتجاهاتّالعالميةّالتيّتسيرّنحوّتهديدّالبيئةّالمحيطةّبالمدافعينّ
  5نتقام.إلعينّعرضةّللمضايقات،ّوالقيود،ّوازديادّكونّالمدافإ

 

وندعو المنظمات الدولية واإلقليمية إلى أن تدرج بانتظام المعلومات الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في آلياتها 

 لإلنذار المبكر.

 

جاهات العالمية تشير إلى وجود بيئة تهدد المدافعين عن حقوق اإلنسان في جميع المناطق، حيث يتعرض تإلويساورنا القلق من أن ا

ا  من البيئة التمكينية التي يعمل المدافعون  المدافعون على نحو متزايد للمضايقات والقيود واألعمال االنتقامية في مجال يتقلص عموما

 عن حقوق اإلنسان في ظلها.

 

ا علىّأنّعملّالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسانّيعدّنشدد ّكما لتعزيزّوحمايةّحقوقّاإلنسانّودورّالقانونّبماّفيهّمنّمنعّ ضروريا
ّفعالةّ ّإجراءات ّوتطبيق نة َمك ِّ ّوم  ّآمنة ّبيئة ّفي ّاإلنسان ّحقوق ّعن ّالمدافعين ّعمل ّضمان ّإلى ّالدول ّوندعو ّوالعنف، النزاع

ّ.معنيّبالمدافعينّعنّحقوقّاإلنساناصّالررّالخقلحمايتهم،ّبماّيتماشىّمعّتوصياتّالم
 

 إنناّنؤكدّعلىّإعالنّاألممّالمتحدةّبشأنّالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسانّوسوفّن عززّمنّتنفيذهّفيّدولنا.ّ
 

المؤسسات فيما يتعلق بحماية وحفظ استقاللية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك من المخاطر التي تتعرض لها 
 .لحقوق اإلنسانالوطنية 

 

رّبقراراتّالجمعيةّالعامةّوحملةّحقوقّاإلنسانّحولّالمؤسساتّالوطنيةّلحقوقّاإلنسان ثّكافةّالدولّاألعضاءّعلى6ّن ذك ِّ ،ّونح 
 تنفيذّهذهّالقرارات.ّ

 

  7وبوجهّخاص،ّإنناّنشجعّالدولّاألعضاءّعلى
 

ّاللجنةّالفرعيةّ − عتماد،ّوالتحالفّالعالميّللمؤسساتّالوطنيةّإلالمعنيةّبااتباعّمبادئّباريسّوالنصيحةّالتيّتقدمتّبها
 لحقوقّاإلنسان،ّلضمانّأنّالمؤسساتّقوية،ّومستقلة،ّوشريكةّفعالةّفيّحمايةّوتعزيزّحقوقّاإلنسان.ّ

ّأوّّإمتناعّعنّالتدخلّبأيّحقّفيّإلا − ّوفيّحالّتعرضّأعضاء ّلحقوقّاإلنسان. ّالمؤسساتّالوطنية ستقالليةّوسيادة
ّيجبّالتحقيقّعلىّموظفيّالمؤ ّأوّالمضايقة،ّأوّالهجوم؛ّ ّأوّالوصم، سساتّالوطنيةّأليّشكلّمنّأشكالّالترهيب،

ّاإلنسانّ ّلحقوق ّقراراتّحملة ّمع ّيتماشى ّبما ّالضحايا، ّإلى ّتعويضات ّوتقديم ّالعدالة، ّإلى ّمرتكبيها ّوتقديم الفور،
 والجمعيةّالعامة.

ّفعالةتأس − ّحماية ّبرامج ّأو ّتدابير ّّيس ّأمن ّكِّّلضمان ّيتمتع ّأن ّويجب ّالوطنية. ّالمؤسسات ّوموظفي منّّالَّأعضاء
 األعضاءّوالموظفينّبالحصانةّأثناءّأدائهمّلمهامهمّالرسميةّبحسنّنية؛ّو

ّحقوقّإلا − ّعن ّمدافعين ّالوطنية ّالمؤسسات ّفي ّالعاملين ّوالموظفين ّاألعضاء ّبكون ّوالممارسة ّالقانون ّفي عتراف
 اإلنسان.
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