
إعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق اإلنسان بوجه . 3
عام، وعن مسائل أكثر حتديدا.

توجيه انتباه احلكومة إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان . 4
تتعلق  إليها  مقترحات  وتقدمي  البلد  من  جزء  أي  في 
وعند  احلاالت،  لهذه  حد  وضع  إلى  الرامية  باملبادرات 
االقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف احلكومة وردود فعلها.

)ب(   تعزيز وضمان املواءمة بني التشريع واللوائح واملمارسات 
التي  املتعلقة بحقوق اإلنسان  الدولية  الوطنية والصكوك 
بطريقة  تنفيذها  على  والعمل  فيها،  طرفا  الدولة  تكون 

فعالة.
)ج(    تشجيع التصديق على الصكوك املذكورة أو على االنضمام 

إليها وكفالة تنفيذها.
)د(   املساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها 
املؤسسات  إلى  وكذلك  املتحدة  األمم  وجلان  هيئات  إلى 
وعند  املعاهدات،  مبوجب  اللتزاماتها  تنفيذا  اإلقليمية 
االقتضاء، إبداء الرأي في هذا املوضوع مع إيالء االحترام 

الواجب الستقاللها.
في  األخرى  املؤسسات  املتحدة وجميع  األمم  مع  التعاون  )هـ(  
واملؤسسات  اإلقليمية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  منظومة 
تعزيز  مبجاالت  املختصة  األخرى  البلدان  في  الوطنية 

وحماية حقوق اإلنسان.
)و(   املساعدة في إعداد البرامج املتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان 
والبحوث املتصلة بها، واملشاركة في تنفيذها في املدارس 

واجلامعات واألوساط املهنية.
)ز(   اإلعالن عن حقوق اإلنسان واجلهود املبذولة ملكافحة جميع 
طريق  عن  العنصري،  التمييز  سيما  ال  التمييز،  أشكال 
زيادة وعي اجلمهور وخاصة عن طريق اإلعالم والتثقيف 

وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

مب������ادئ باريس املصادق عليها باإلجماع س������نة 1992م 
من لدن جلنة حقوق اإلنس������ان التابعة لألمم املتحدة واملرفقة 
بقرار اجلمعية العامة لألمم املتح������دة رقم 48/134 بتاريخ 

20 كانون األول/ديسمبر 1993. 

االختصاصات واملسؤوليات:

 تختص املؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.. 1
تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص . 2

التشريعية  أو  الدستورية  النصوص  عليها صراحة في أحد 
التي حتدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.

تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، املسؤوليات التالية:. 3
على  وتقارير،  ومقترحات  وتوصيات  فتاوى  تقدمي  )أ(  
آخر  جهاز  أي  أو  البرملان  أو  احلكومة  إلى  استشاري،  أساس 
باستخدام  أو  املعنية  السلطات  طلب  على  بناء  سواء  مختص، 
أعلى،  إحالة من جهة  دون  أية مسألة  إلى  االستماع  في  حقها 
وحمايتها.  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  املتعلقة  املسائل  جميع  بشأن 
ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات 
تتخذها  التي  املبادرات  جميع  وكذلك  والتقارير  واملقترحات 

املؤسسة الوطنية والتي تشمل املجاالت التالية:
األحــكــام . 1 وكــذلــك  واإلداريــــة  التشريعية  األحــكــام  جميع 

املتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى احملافظة 
هذا  وفي  نطاقها،  وتوسيع  اإلنسان  حقوق  حماية  على 
والنصوص  التشريعات  الوطنية  املؤسسة  تدرس  الصدد 
اإلدارية السارية، فضال عن مشاريع القوانني ومقترحاتها، 
وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه 
النصوص مع املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان. وتوصي، 
عند االقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع 

الساري. وباعتماد التدابير اإلدارية أو بتعديلها.
أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها.. 2

التكوين وضمانات االستقالل والتعددية :

أعضائها،  وتعيني  الوطنية  املؤسسة  تكوين  يكون  أن  ينبغي   -1
سواء باالنتخاب أو بغير انتخاب، وفقا إلجراءات تتيح توفر 
الضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي االجتماعية 
)في املجتمع املدني( املعنية يتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 
اجلهات  مع  فعال  تعاون  بإقامة  تسمح  بسلطات  السيما 

التالية، أو باشراك ممثلني لها:
)أ(  املنظمــــــات غيــــــر احلكوميــــــة املعنية بحقوق اإلنســــــان 
وجهود مكافحة التمييز العنصــــــري ونقابات العمال، 
واملنظمات االجتماعيــــــة واملهنية املعنية، مثل رابطات 
احلقوقيني، األطباء، والصحفيني، والعلماء البارزين.

)ب(  التيارات في الفكر الفلسفي والديني.
)ج (  اجلامعات واخلبراء املؤهلون.

) د (  البرملان.
)هـ ( اإلدارات احلكومية )وفي حالة انضمامها ال يشترك 

ممثلوها في املداوالت إال بصفة استشارية(.
األساسية  الهياكل  الوطنية  املؤسسة  متلك  أن  ينبغي   -2
املناسبة لسالسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال 
الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال 
لتكون  عملها  وأماكن  موظفيها  تدبير  من  متكينها  هو 
قد  مالية  ملراقبة  خاضعة  وغير  احلكومة  عن  مستقلة 

متس استقاللها.
3- من أجل كفالة استقرار والية أعضاء املؤسسة الوطنية، التي 
لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعينهم 
الوالية  وتكون  لواليتهم.  املعينة  املدة  يحدد  رسمي  بقرار 
قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية 

املؤسسة.



وسائل التشغيل :

   ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام مبا يلي:
نطاق  في  تدخل  التي  املسائل  جميع  بحرية  تبحث  أن  )أ(  
قررت  أو  احلكومة  من  مقدمة  كانت  سواء  اختصاصها، 
تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح 

مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر.
)ب(  أن تستمع إلى أي شخص وأن حتصل على أية معلومات 
نطاق  في  تدخل  التي  احلاالت  لتقييم  الزمة  وثائق  وأية 

اختصاصها.
)ج(   أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خالل جهاز صحفي، 

ال سيما للتعريف بآرائها وتوصياتها.
)د(    أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند االقتضاء، بحضور جميع 

أعضائها الذين يدعون إلى احلضور طبقا لألصول املقررة.
)هـ(   أن تشكل أفرقة عاملة من بني أعضائها، حسب االقتضاء، 
وأن تنشئ فروعا محلية إقليمية ملساعدتها على االضطالع 

مبهامها.
)و(   أن جتري مشاورات مع الهيئات األخرى، القضائية أو غير 
)ال  اإلنسان  وحماية حقوق  تعزيز  عن  املسؤولة  القضائية، 
سيما أمناء املظالم، ووسطاء التوفيق، واملؤسسات املماثلة(.
)ز(   أن تعمد، نظرا للدور األساسي الذي تؤديه املنظمات غير 
الوطنية،  املؤسسات  عمل  نطاق  توسيع  في  احلكومية 
التي  احلكومية  غير  املنظمات  مع  عالقات  إقامة  إلى 
وللتنمية  اإلنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  نفسها  تكرس 
وحماية  العنصرية،  ومكافحة  واالجتماعية،  االقتصادية 
األطفال،  )السيما  خاصة  بصفة  الضعيفة  املجموعات 
والعمال املهاجرين، والالجئني، واملعوقني جسديا وعقليا(، 

أو ملجاالت متخصصة.

مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات االختصاصات 
شبه القضائية :

الشكاوي  وبحث  تلقي  سلطة  الوطنية  املؤسسة  تخول  قد 
املتعلقة بحاالت فردية. وميكن عرض القضايا عليها  وااللتماسات 
غير  منظمات  أو  ثالثة،  أطراف  أو  ممثليهم،  أو  األفراد،  بواسطة 
التمثيلية.  الهيئات  من  غيرها  أو  نقابات  أو  جمعيات  أو  حكومية 
املتعلقة  أعاله  املبينة  باملبادئ  اإلخالل  ودون  الظروف،  تلك  وفي 
باالختصاصات األخرى للجان، يجوز أن تستند األعمال التي تكلف 

بها إلى املبادئ التالية:
)أ(   التماس التسوية الودية عن طريق املصاحلة أو، مع االلتزام 
باحلدود املقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو، عند االقتضاء، 

باللجوء إلى السرية.
)ب(   إخطار مقدم االلتماس بحقوقه وال سيما بسبل االنتصاف 

املتاحة له، وتيسير وصوله إليها.
)ج(   االستماع إلى أية شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أي 

سلطة أخرى مختصة مع االلتزام باحلدود املقررة قانونا.
)د(   تقدمي توصيات غلى السلطات املختصة، ال سيما باقتراح 
االدارية،  واملمارسات  واللوائح  للقوانني  إصالحات  أو  تعديالت 
مقدمو  يواجهها  التي  العقوبات  مصدر  هي  تكون  عندما  وخاصة 

االلتماسات إلثبات حقوقهم.
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