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Ģenerālās asamblejas 2016. gada 19. decembrī pieņemtā rezolūcija 
[par Trešās komitejas ziņojumu (A/71/484/Add.2)]  

71/200. Ombuda, mediatora un citu nacionālo cilvēktiesību institūciju loma cilvēktiesību 

veicināšanā un aizsardzībā  

Ģenerālā asambleja,  

Apliecina tās uzticību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un Vispārējās Cilvēktiesību 

deklarācijas mērķiem un principiem,
 1

 

Atsaucas uz tās 2010. gada 21. decembra 65/207 rezolūciju, 2012. gada 20. decembra 

67/163 rezolūciju un 2014. gada 18. decembra 69/168 rezolūciju par ombuda, mediatora un citu 

nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 

1. Ievēro Ģenerālsekretāra paziņojumu,
2
 kurā viņš norāda Ģenerālajai asamblejai uz savu 

ziņojumu par nacionālajām institūcijām, kas paredzētas cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai, 

kas iesniegts Cilvēktiesību padomei tās trīsdesmit trešajā sesijā 2016. gada septembrī;
3
  

2. Atsaucas uz 69/168 rezolūcijas 1. punktu, kurā viņš izsaka nožēlu, ka netika sagatavots 

nekāds atsevišķs ziņojums par 67/163 rezolūciju;  

3. Izsaka nožēlu, ka Sekretariāts nesagatavoja īpašu ziņojumu par Ģenerālās asamblejas 

rezolūciju ieviešanu par ombuda, mediatora un citu cilvēktiesību institūciju lomu cilvēktiesību 

veicināšanā un aizsardzībā, neskatoties uz to, ka šāds lūgums tika izteikts 69/168 rezolūcijā un ka 

Ģenerālsekretāra paziņojumi
4
, kas attiecas uz Cilvēktiesību padomei iesniegtajiem ziņojumiem, 

pilnībā neatbilda asamblejas īpašajiem lūgumiem, kas tika izteikti 69/168 un67/163 rezolūcijās;  

4. Norāda uz funkcionālām un strukturālām atšķirībām starp nacionālajām cilvēktiesību 

institūcijām no vienas puses un ombuda un mediatora institūcijām no otras puses, un uzsver, ka 

ziņojumiem par Ģenerālās asamblejas rezolūciju ieviešanu par ombuda, mediatora un citu nacionālo 

cilvēktiesību institūciju lomu būtu jābūt atsevišķiem ziņojumiem; 
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5. Lūdz Ģenerālsekretāram iesniegt Ģenerālajai asamblejai tās septiņdesmit otrās sesijas 

laikā ziņojumu, kuru lūgts sagatavot 69/168 rezolūcijā;  

6. Atsaucas uz tās lūgumu, kas izteikts 69/168 rezolūcijā par to, ka Ģenerālsekretāram īpaši 

jāatskaitās par šķēršļiem, ar kuriem valstis saskārās, ieviešot rezolūciju, kā arī par labākās prakses 

piemēriem ombuda, mediatora un citu cilvēktiesību institūciju darbā, kā arī lūdz Ģenerālsekretāram 

noskaidrot valstu un citu ieinteresēto pušu viedokļus, īpaši ombuda, mediatora un citu nacionālo 

cilvēktiesību institūciju, kā arī pilsoniskās sabiedrības viedokļus saistībā ar šo jautājumu, un savā 

ziņojumā formulēt ieteikumus, kā izveidot vai stiprināt šādu institūciju darbību.  
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