
 
 
 

 
 
 

 باالعتماد املعنية الفرعية للجنة الداخلي والنظام القواعد جمموعة

 
 

 االمتثال بيان منوذج 6 -

ينبغي على كل مؤسسة وطنية تعبئة الوثيقة التالية كجزء من طلب االعتماد. وتعبأ 

دستور، قانون، مرسوم، تقارير على سبيل )إىل املصادر الرئيسة  هذه الوثيقة بالرجوع

باملعلومات األساسية عن املؤسسة. ومن الضروري أن  ، وذلك بهدف مّد اللجنة الفرعية(املثال

التمكينية أو التقارير الرمسية. وُيطلب  ُتدعم املؤسسة كل عبارة باإلشارة إىل أداتها/أدواتها

املواد واألقسام اليت تشري إليها  من املؤسسات الوطنية مقدمة الطلب اإلشارة بشكل واضح إىل

 .(املادة، الفقرة، الصفحة على سبيل املثال)املصادر الرئيسة يف 

 

 باريس مبادئ)املؤسسة اسم(مؤسسة امتثال بيان

 ]التاريخ[
 

 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة صفة

 اإلنشاء 1 -

 

تنص مبادئ باريس أن والية املؤسسة جيب أن يكون منصوصا عليها بوضوح يف نص 

 (...) أو تشريعيدستوري 

اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة التالية إلنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق 

جيب أن يكون إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب نص دستوري أو » اإلنسان:

مبوجب صك للجهاز التنفيذي أمر ال يتالءم وضمان االستمرارية  قانوني. ذلك أن إنشاءها

 .«واالستقاللية 

 

 اشرح الصكوك اليت مت إنشاء املؤسسة الوطنية مبوجبها. الرجاء توضيح ما يلي:

 ، والقانون التمكيين الذي ُأنشئتتاريخ إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان •

 مبوجبه؛

املركز القانوني للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. أي ما إذا ٌأنشئت مبوجب  •

 الدستور؛يف  تشريع أم هي متأصلة

 وجود أي آليات أخرى تستمد املؤسسة الوطنية شرعيتها منها؛ •

 االختصاص اجلغرايف للمؤسسة الوطنية. •
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 االستقاللية - 2

 االختصاص اجلغرايف للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. 2-1

 

 

تعد االستقاللية أحد الركائز األساسية ملبادئ باريس. ومجيع األحكام الواردة يف قسم 

تهدف إىل كفالة استقاللية املؤسسة من « وضمانات االستقاللية والتعددية  التشكيلة»

 ومتثيلها وبنيتها التحتية والوالية املستقرة هلا. خالل تشكيلتها

 

اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة التالية بشأن التنظيم اإلداري للمؤسسات 

على تصنيف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على أنها ترتتب »حلقوق اإلنسان:  الوطنية

لتنظيم ترتيبات مساءلتها ومتويلها ورفع تقاريرها. ويف احلاالت اليت  هيئة عامة آثار مهمة

الوطنية لألموال العامة وإنفاقها، جيب أال ينال هذا  تنظم فيها احلكومة إدارة املؤسسة

باستقاللية وفعالية. وهلذا السبب،  ام بدورهاالتنظيم من قدرة املؤسسة الوطنية على القي

 .«حلقوق اإلنسان  من املهم توضيح العالقة القائمة بني احلكومة واملؤسسة الوطنية

 

إدراج أحكام يف »ولضمان استقاللية األعضاء, أوصت جلنة التنسيق الدولية بشدة بضرورة 

ءات املتخذة بالصفة الرمسية للحماية من املسؤولية القانونية عن اإلجرا القانون الوطين

 .«للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 

 

 اشرح اآلليات اليت تكفل استقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح ما يلي:

أي هل املؤسسة الوطنية مسؤولة أمام )طبيعة املساءلة اليت ختضع هلا املؤسسة  •

 ؛(أم رئيس الدولة, اخلوزارة أم دائرة حكومية  الربملان أم

 ما إذا كانت املؤسسة تتلقى تعليمات من احلكومة؛ •

 السبل اليت تتبعها املؤسسة لتجنب تضارب املصاحل؛ •

هل يتحمل األعضاء مسؤولية قانونية عن اإلجراءات اليت يتخذونها بصفتهم  •

 الرمسية؟
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 واملدة التعيني وإجراءات التشكيلة3 - 
 التشكيلة 1-3 

 

 سواء ،أعضاؤها ويعّين الوطنية املؤسسة تتشكل : أن على باريس مبادئ تنص
 التعددي التمثيل إلقرار الالزمة الضمانات كل يعطي إلجراء وفقًا ،بغريه أو باالنتخاب

 ال ومحايتها، اإلنسان حقوق تعزيز يف املشاركة )املدني للمجتمع( االجتماعية للقوى
 مع املؤسسات هذه إنشاء أجل من الفعال التعاون من متكن سلطات خالل من سيما

 :حبضورهم أو التالية اجلهات عن ممثلني

 
 الرامية واجلهود اإلنسان حقوق عن املسؤولة احلكومية غري املنظمات  ‘أ’

 من املعنية، واملهنية االجتماعية واملنظمات والنقابات، ,العنصري التمييز ملكافحة
 املثال؛ سبيل على البارزين والعلماء والصحفيني واألطباء احملامني رابطات قبيل

 الدينية؛ أو الفلسفية الفكرية االجتاهات ‘ب’

 املؤهلون؛ واخلرباء اجلامعات ‘ج’

 الربملان؛ ‘د’

 يف ممثلوها يشارك أال ينبغي ,مشاركة كانت وإذا ( احلكومية اإلدارات ‘هـ’

 .( استشارية بصفة إال املداوالت
 

 الدولية التنسيق جلنة اعتمدت كما
 :اإلنسان حلقوق الوطنية للمؤسسات والتعددية التشكيلة بشأن التالية العامة املالحظات

 متعددة مناذج مثة أن باالعتماد املعنية الفرعية اللجنة تالحظ :التعددية تأكيد

 الفرعية اللجنة أن بيد .باريس مبادئ يف عليه املنصوص التعددية شرط لضمان
 املدني اجملتمع مع متسقة عالقات على الوطنية املؤسسات حفاظ أهمية على تشدد

 اللجنة وتالحظ .االعتماد طلبات تقييم يف االعتبار بعني سُيؤخذ ذلك أن وتالحظ
 املؤسسة تشكيلة عرب التعددية حتقيق بها ميكن خمتلفة سبال مثة أن الفرعية
 الوطنية،

 :يلي ما مثل

 يف إليه املشار النحو على اجملتمع مكونات ملختلف اإلدارية اهليئة أعضاء متثيل 1-
 باريس؛ مبادئ
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 يف الشأن هو كما الوطنية، للمؤسسة اإلدارية اهليئة تعيني إجراءات عرب التعددية2- 
 بهم؛ توصي أو مرشحني متنوعة جمتمعية فئات فيها تقرتح اليت احلاالت

 مثل اجملتمعية، الفئات خمتلف مع الفعال التعاون من متكن إجراءات عرب التعددية 3-
 العامة؛ املنتديات أو املشاورات أو الشبكات، أو االستشارية، اللجان

 .اجملتمع داخل اجملتمعية الفئات ملختلف املمثلني املوظفني تنوع عرب التعددية4- 
 

 اهلادفة املشاركة ضمان يشمل التعددية مبدأ أن كذلك الفرعية اللجنة وتؤكد

 .الوطنية املؤسسة يف للمرأة

 
 :الوطنية املؤسسات يف احلكوميون املمثلون

 اهليئات يف احلكوميني املمثلني أن على تنص باريس مبادئ أن الفرعية اللجنة تدرك
 التصويت أو القرارات اختاذ أهلية هلم ليست الوطنية للمؤسسات االستشارية أو اإلدارية

 

 الرجاء .التعددية مبتطلبات اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تفي كيف اشرح
 :يلي ما توضيح

 األعضاء من متنوعة تشكيلة يتطلب للمؤسسة التأسيسي القانون كان إذا  •

لألعضاء؛

20
  

 للعضوية؛ املرشحني تسمية بإمكانها اليت اجملموعة أو اجلهة  •

 مبوجب امُلنشأة املناصب أي ,اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشكيلة • 

 رئيس ونائب رئيس ذكر مع (حاليًا والعاملة املشغولة واملناصب القانون،

 ؛)املؤسسة

 ؛ـه - أ النقاط يف الواردة اجملموعات متثيل • 

 املرأة؛ متثيل  •

 األصليني، السكان أي( األقليات أو العرقية اجلماعات اجملموعات متثيل • 

 ؛)اخل ,العرقية اجملموعات الدينية، اجملموعات

 )املثال سبيل على اإلعاقات ذوي األشخاص (اخلاصة اجلماعات متثيل  •
 

02
 أمناء املفوضني، الرئيس،( اإلنسان حلقوق الوطنية للجنة التأسيسي القانون وفق املنتخبون أو املعينون األفراد باألعضاء ُيقصد 

 .الوطنية املؤسسات مهام بتنفيذ املخولون و )املظامل أمناء نواب ,املظامل
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 االختيار والتعيني  2 - 3

 

 اعتمدت جلنة التنسيق الدولية

 املالحظات العامة التالية بشأن االختيار والتعيني:

: تالحظ اللجنة الفرعية األهمية احلامسة لعملية اختيار اختيار اهليئة اإلدارية وتعيينها •

مؤسسة الوطنية. وبشكل خاص وتعيينها يف ضمان التعددية واالستقاللية لل اهليئة اإلدارية

 العوامل التالية: تؤكد اللجنة الفرعية

 شفافية العملية - 1

 املشاورة الواسعة طيلة عملية االختيار والتعيني - 2

 نشر الوظائف الشاغرة على نطاق واسع - 3

اإلكثار قدر اإلمكان من عدد املرشحني احملتملني من طائفة واسعة من الفئات  - 4

 اجملتمعية

اختيار األعضاء للعمل بصفتهم الشخصية بداًل من اختيارهم على أساس املنظمة اليت  - 5

 ميثلونها.

 

 

 اشرح كيفية اختيار وتعيني أعضاء املؤسسة الوطنية. الرجاء توضيح ما يلي:

املتعلقة باختيار  (الواردة يف القانون التأسيسي أو يف نص آخر)األحكام القانونية  •

 املؤسسة الوطنية؛ وتعيني أعضاء

الرجاء اإلشارة إىل كيف يضمن )عملية االختيار وإجراءات التعيني املطبقة  •

النشر وشفافية العملية واملشاورة الواسعة واالنفتاح على  القانون التمكيين إجراءات

 ؛(املختلفة للمجتمعات، ويضعها موضع التنفيذ طائفة واسعة من الفئات اجملتمعية

اجملتمع املدني على )اإلجراءات التمثيل املناسب للقوى املدنية كيف تكفل هذه  •

 املشاركة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛( سبيل املثال

 ؛3 - 1التعاون مع ممثلي الفئات املذكورة أعاله يف النقطة  •

 معايري العضوية. •
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 مدة الوالية 3-3

 

مبادئ باريس أنه من اجل ضمان والية مستقرة ألعضاء للمؤسسة الوطنية, اليت ال  تنص

مدة ينص على حتديد  قانون رمسيحقيقية من دونها، يتم تعيينهم مبوجب  استقاللية

، شريطة ضمان التعددية يف عضوية قابلة للتجديدتكون هذه الوالية  . وجيوز أنالوالية

 املؤسسة.

 الدوليةاعتمدت جلنة التنسيق 

 املالحظات العامة التالية بشأن مدة العضوية:

ر ؤسسة الوطنية أعضاء متفرغني بأج: ينبغي أن يشمل أعضاء املاألعضاء املتفرغون •

 كامل للقيام مبا يلي:

 ضمان استقاللية املؤسسة الوطنية عن أي تضارب فعلي أو ملحوظ يف املصاحل؛ - 1

 ضمان والية مستقرة لألعضاء؛ - 2

 ضمان استمرار وفعالية الوالية اليت تضطلع بها املؤسسة الوطنية. - 3

 

: ينبغي تضمني القوانني التأسيسية ضمان عدم قابلية عزل أعضاء اهليئات اإلدارية •

حلقوق اإلنسان أحكامًا تنص على عزل أعضاء اهليئات اإلدارية وفقًا  الوطنية للمؤسسات

 ملبادئ باريس.

عضو أو إجباره على االستقالة إىل استعراض خاص ملركز  جيوز أن يؤدي عزل أي - 1

 الوطنية حلقوق اإلنسان؛ اعتماد املؤسسة

ينبغي أن يكون العزل مطابقًا بشكل صارم جلميع الشروط املوضوعية واإلجرائية  - 2

 مبوجب القانون؛ املنصوص عليها

 ينبغي السماح بأن يكون العزل على أساس السلطة التقديرية للسلطات املعّينة فقط. ال - 3

 

اشرح كيفية ضمان مدة والية أعضاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح 

 ما يلي:

 ؛(وما إذا كان منصوصًا عليها يف القانون التأسيسي)مدة والية أعضاء املكتب  •

 ء متفرغون أم ال؛ما إذا كان األعضا •

 ما إذا كان األعضاء يتلقون أجرًا مناسبًا؛ •

 قابلية التجديد ملدة الوالية؛ •

 أسس وإجراءات عزل و/أو استقالة العضو، وكيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع؛ •

 هل هنالك هيئة استشارية إضافة إىل األعضاء؟ ما هي شروط العضوية يف هذه اهليئة؟ •
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 اإلداري التنظيم - 4

 اهليكل األساسي 1-4

 

تنص مبادئ باريس بأن يكون للمؤسسة الوطنية هيكل أساسي مالئم للقيام بأنشطتها 

ال سيما التمويل الكايف. وينبغي أن يكون الغرض من هذا التمويل متكني  على حنو سلس،

ال موظفيها وأماكن عملها، حتى تكون مستقلة عن احلكومة، وأ املؤسسة من احلصول على

 باستقالليتها. ختضع للمراقبة املالية اليت قد تضر

 

 اشرح اهليكل األساسي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح ما يلي:

 اهليكل اإلداري للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •

مبا يف ذلك )كيفية حتديد اهليكل األساسي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  •

 ؛(وارداملوظفني وامل

كيف يسمح اهليكل األساسي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بأداء مهمتها  •

 أليها؛ وفقا للوالية املسندة

 الدليل على أن املؤسسة متتلك املوارد البشرية املناسبة الكافية. •

 الرجاء توفري:

 املخطط التنظيمي للهيكل اإلداري للمؤسسة. •

 

 التوظيف 2-4

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ينبغي أن يكون هلا موظفوها تنص مبادئ باريس أن 

 اخلاصون.

 اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة التالية بشأن التوظيف:

 

من حيث املبدأ, ينبغي أن تكون للمؤسسة موظفو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:  •

 .سلطة تعيني موظفيها الوطنية

من أجل ضمان استقالل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان, تالحظ  باالنتداب: التوظيف •

 من باب املمارسة اجليدة، ما يلي: اللجنة الفرعية،

 ال ينبغي ملء الوظائف السامية الشاغرة باملنتدبني؛و - 1

يف املائة وال جيب أبدا أن يتجاوز  25ا ينبغي أن يتجاوز عدد املنتدبني نسبة  - 2

 إمجالي القوة العاملة باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. يف املائة من 55نسبة 
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 اشرح آلية التوظيف املتبعة يف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح ما يلي:

 كيفية تعيني موظفي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •

 تعيني إن كان هناك حدود لسلطة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف •

 موظفيها؛

 املناصب الفعلية املشغولة عرب االنتداب؛ •

 ؛(مبا يف ذلك الوظائف السامية)ما نسبة املوظفني املنتدبني  •

 ما إذا كانت عملية التوظيف تعكس مبدأ التعددية وكيف. •

 يرجى توفري:

مبوظفي املؤسسة، أو اإلشارة إىل املخطط التنظيمي الذي يبني اهليكل  قائمة •

يف حال كانت معلومات املوظفني يف وثيقة أخرى. ( إذا كانت  الوظيفي للمؤسسة

ة املؤسسة التنظيمي الذي يوضح بني مقدمة يف وثيقة أخرى, حتيل إىل الرسم

 .(نا يرجى اإلشارة توزيع الذكور واإل) الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 (الفروع)املقار  3-4

 

 ،(...)تنص مبادئ باريس بأن يكون للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مقارها اخلاصة 

عملها، ينبغي أن تقيم املؤسسة الوطنية فروعًا حملية أو إقليمية هلا  وأنه، ضمن أطار

 ملساعدتها يف االضطالع مبهامها.

 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح ما يلي: ناقش مقرات

 هيئة املقر الرئيسي للمؤسسة؛ •

 هل للمؤسسة فروع حملية أو إقليمية؛ •

 إذا كان كذلك, كيف تتواصل الفروع احمللية واإلقليمية مع املكتب الرئيسي؛ •

 إمكانية وصول وتواصل اجلمهور مع فروع املؤسسة؛ •

 مكاتب املؤسسة ميسرة لذوي االحتياجات اخلاصة؛ ما إذا كانت •

 

يرجى أيضًا توضيح اإلجراءات واآلليات اليت تتبعها املؤسسة إلتاحة الوصول لقطاع واسع 

الفئات املعرضة النتهاكات حقوق اإلنسان، أو احملرومة من حقوقها،  من اجلمهور، وحتديدًا

ية وغريها، وكذا غري املواطنني واألشخاص والدين مثل: النساء، واألقليات العرقية واللغوية

 ذوي اإلعاقات، إضافة إىل الفقراء.
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 املوازنة 4-4

 

تنص مبادئ باريس على أن يتوفر للمؤسسة الوطنية (...) متوياًل كافيًا (...) وجيب أال 

 املالية اليت قد تضر باستقالليتها. ختضع للمراقبة

 

جلنة التنسيق الدولية املالحظة العامة التالية بشأن التمويل الكايف: ينبغي أن  اعتمدت

 الكايف الذي تقدمه الدولة ما يلي كحد أدنى: يشمل التمويل

 ختصيص األموال لإلقامة الالئقة, للمقر الرئيسي على األقل؛ •

ة يف منح مرتبات وامتيازات إىل موظفي املؤسسة مماثلة ملرتبات وشروط اخلدم •

 القطاع اخلاص؛

 ؛(عند االقتضاء)دفع أجر للمفوضني  •

 إقامة نظم اتصاالت تشمل اهلاتف واإلنرتنت. •

 

ينبغي للتمويل الكايف، يف حدود املعقول، أن يضمن حتسن عمليات املنظمة تدرجييًا 

بواليتها. وال ينبغي للتمويل من مصادر خارجية، من قبيل التمويل الوارد من  واضطالعها

اجلزء األساسي من التمويل املقدم إىل املؤسسة الوطنية إذا  لشركاء اإلمنائيني، أن يشكلا

ألنشطة املؤسسة الوطنية من أجل متكينها من  على الدولة مسؤولية ضمان امليزانية الدنيا

متكن املؤسسة الوطنية حلقوق  العمل على االضطالع بواليتها. وينبغي للنظم املالية أن

من بنود امليزانية  االستقاللية املالية التامة. وينبغي أن يشكل ذلك بندًا مستقاًلاإلنسان من 

 يكون للمؤسسة مطلق اإلدارة واملراقبة بشأنه.

 

 اشرح موازنة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانية. الرجاء توضيح ما يلي:

هل )كيفية وضع موازنة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وعرضها واعتمادها,  •

عرب وزارة أو هيئة  بصياغتها وعرضها مباشرة على الربملان، أم تقوم املؤسسة

 ؛(سبيل املثال وتأثري تلك اهليئة على حكومية أخرى،

هل ) هل للمؤسسة سيطرة أو سلطة على إدارة وصرف ميزانيتها املعتمدة؟ •

 ؛(عن احلكومة فيما يتعلق بكيفية صرف ميزانيتها؟ املؤسسة مستقلة ماليًا

 ما إذا كانت ميزانية املؤسسة متول من التربعات، وما نسبتها. •

 يرجى توفري ما يلي:

 معلومات عن ميزانية املؤسسة وحساباتها وسجالتها املالية.
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 أساليب العمل - 5

يرجى اإلشارة إىل ما إذا اعتمدت مؤسستكم أنظمة داخلية و/أو خطة سنوية/إسرتاتيجية. 

 رئيسة.عناصرها ال بني باختصار

 

 االجتماعات املنتظمة 1- 5

االجتماعات املنتظمةتنص مبادئ باريس أنه ضمن إطار عملها, ينبغي على املؤسسة 

بشكل منتظم وكلما لزم األمر حبضور مجيع أعضائها بعد دعوتهم إىل  الوطنية االجتماع

 االجتماع حسب األصول.

 

تنظيم اجتماعات أعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح  اشرح كيفية

 ما يلي:

على مستوى املوظفني وكبار )عدد مرات عقد هذه االجتماعات وتشكيلتها  •

 .(املوظفني

 

 جمموعات العمل 2-5

تنص مبادئ باريس أنه ضمن إطار عملها, يتعني على املؤسسة الوطنية إنشاء جمموعات 

 ائها حسب االقتضاء.أعض عمل من

 

 . الرجاء توضيح ما يلي:(إن وجدت)اشرح جمموعات العمل التابعة للمؤسسة الوطنية 

 هل شكلت املؤسسة الوطنية أي جمموعات عمل؛ •

 إذا نعم، بني والية وتشكيلة وأساليب عمل هذه اجملموعات. •

 

 

 العامة الوالية

 

 

 االختصاص واملسؤوليات - 6

 كل مهمة من املهام الواردة يف األقسام التالية: الرجاء شرح وبيان

 األحكام ذات الصلة بالقانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، •

 ، و(امتالك السلطة الذاتية على سبيل املثال)السلطات املمنوحة للمؤسسة الوطنية  •

 أمثلة ملموسة تبني اضطالع املؤسسة مبهامها فعليًا. •
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 االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 1-6

 

تنص مبادئ باريس على أن يكون للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوق اإلنسان 

وُتخول املؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان، تصاغ بوضوح يف نص  ومحايتها.

 ر حبرية. وضمن إطار عملها, متلك املؤسسة الوطنية سلطة النظ(...) دستوري أو تشريعي

اختصاصها، سواء أكانت هذه املسائل من تقديم احلكومة أو قيد  يف أية مسائل تقع ضمن

 سلطة عليا، بناء على اقرتاح من أعضائها أو أية جهة ملتمسة. دراستها دون إحالتها إىل

 

: ينبغي والية حقوق اإلنساناعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظة العامة التالية بشأن 

يف محاية حقوق اإلنسان  والية حمددةميع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان جل تكونأن 

 املنصوص عليها يف مبادئ باريس. وتعزيزها، مثل املهام

 

 اشرح الوالية القانونية الواسعة للمؤسسة الوطنية. الرجاء توضيح ما يلي:

 تعريف حقوق اإلنسان يف القانون التأسيسي للمؤسسة؛ •

احلقوق املخولة مبتابعتها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: احلقوق املدنية والسياسية  •

 واالقتصادية والثقافية على سبيل املثال؛ واالجتماعية

ما إذا تشري والية املؤسسة الوطنية إىل أية قيود أو حدود يف واليتها أو اختصاصها (احلقوق  •

 يل املثال)؛املستثناة من الدول على سب واملناطق

 بشكل عام, كيف تضطلع املؤسسة الوطنية بواليتها عمليًا. •

 

 املهام االستشارية 2-6

تنص مبادئ باريس أن على املؤسسة الوطنية، من مجلة أمور, أن تقدم للحكومة، والربملان 

خمتصة أخرى، على أساس استشاري إما بطلب من السلطات املعنية أو عرب  وأي هيئة

االستماع إىل مسألة دون إحالتها إىل اجلهات العليا، وآراء  ها فيما خيصممارسة سلطات

متعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  وتوصيات ومقرتحات وتقارير بشأن أية مسائل

(...). 

 

اشرح األحكام القانونية هلذه املهمة، و كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه 

 باملهام التالية: فيما يتعلق املسؤولية

 

 املهام املتعلقة بالتشريعات الوطنية 1-2-6
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تنص مبادئ باريس على أن املؤسسة الوطنية عليها مسؤولية تعزيز وضمان مواءمة 

التشريعية الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد  األنظمة واملمارسات

كما تنص أيضا بأن املؤسسة الوطنية حلقوق  الدولة طرفًا فيها وتنفيذها تنفيذًا فعليًا.

 اإلنسان تضطلع جبملة مسؤوليات منها ما يلي:

 

أية أحكام تشريعية أو إدارية, وكذا األحكام املتعلقة باملنظمات القضائية, املعدة  •

وتوسيع نطاق محايتها؛ ويف ذلك الصدد، تدرس املؤسسة  حلفظ حقوق اإلنسان

وكذا مشاريع القوانني واملقرتحات،  واإلدارية السارية،الوطنية األحكام التشريعية 

مطابقة  وتقدم ما تراه مالئمًا من توصيات حرصًا على أن تكون هذه األحكام

وتوصي، عند اللزوم، باعتماد قانون جديد،  للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان؛

 اإلدارية أو تعديلها؛ معمول به واعتماد التدابري وتعجيل قانون

 

 ح كيفية ممارسة املؤسسة الوطين حلقوق اإلنسان. الرجاء توضيح ما يلي:اشر

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 كيف تنفذ املؤسسة هذه املهمة فعليًا؛ •

ما التوصيات اليت قدمتها املؤسسة الوطنية خبصوص األحكام التشريعية واإلدارية  •

 عديالت على التشريعات والقوانني، اخل؛والت املعمول بها؛

ما اجلهود اليت بذلتها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ملوائمة القوانني واملمارسات  •

 املعايري الدولية، و/أو وتنفيذ توصية املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان. الوطنية مع

 

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية وتنفيذها: 2-2-6

 

مبادئ باريس على أن من مسؤولية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تشجيع تنص 

على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان العاملية اليت تعد الدولية طرفا فيها,  التصديق أجهزة

 وتنفيذها تنفيذًا فعليًا.

 

بأن التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها: تفهم اللجنة الفرعية 

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، املنصوص  وظيفة تشجيع

أنها وظيفة رئيسية للمؤسسة الوطنية. وبالتالي تشجع اللجنة  عليها يف مبادئ باريس،

التأسيسي للمؤسسة الوطنية حرصا على محاية  الفرعية ترسيخ هذه الوظيفة يف القانون

 لك البلد أفضل محاية.حقوق اإلنسان يف ذ
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 اشرح كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 كيف تنفذ املؤسسة هذه املهمة فعليًا؛ •

صادقة أمثلة عن محالت املناصرة وزيادة الوعي اليت نفذتها املؤسسة لتشجيع امل •

 على الصكوك الدولية.

 

 مهام الرصد واملتابعة 3-6

 

 (...)تنص مبادئ باريس على أن على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مسؤوليات بشأن 

واسرتعاء انتباه احلكومة إىل احلاالت  (...)حقوق اإلنسان تقرر النظر فيها  أية حاال انتهاك

حقوق اإلنسان، وتقديم مقرتحات للبلد من أجل تنتهك  السائدة يف أي جزء من البلد حيث

اللزوم، عن رأي بشأن مواقف  اختاذ مبادرات لوضع حد هلذه احلاالت، واإلعراب، عند

 احلكومة وردود أفعاهلا.

 

 اشرح كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 سسة الوطنية أداء املهمة؛األحكام القانونية اليت ختول املؤ •

 كيف تنفذ املؤسسة هذه املهمة فعليًا؛ •

كيف تنشط املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رصد أوضاع حقوق اإلنسان  •

جهات اختاذ القرار، احملاكم، اهليئات احلكومية على سبيل ) على املستوى احمللي

 خل.من احلرية, ا ، مبا يف ذلك زيارة أماكن احلرمان(املثال

 ما إذا كانت املؤسسة ترصد امتثال احلكومة مبقرتحاتها وتوصياتها. •

 
 التحقيق 1-3-6

 

إىل أي  االستماعتنص مبادئ باريس على أن تقوم املؤسسة الوطنية، يف إطار عملها، مبا يلي: 

وأية وثائق الزمة لتقييم احلاالت اليت تقع ضمن  واحلصول على أية معلومات شخص

 اختصاصها.
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 7الرجاء إكمال هذا القسم إذا كان للمؤسسة سلطة شبه قضائية كما سريد يف القسم 

 أدناه.

 اشرح كيفية تنفذ املؤسسة الوطنية هذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

ريها ملزمة بتزويد املؤسسة إذا ما كان األفراد واحلكومة واهليئات العامة وغ •

 بالوثائق املطلوبة؛

التعامل مع )كيف تنفيذ املؤسسة الوطنية هذه املهمة على أرض الواقع  •

 .(املثال التحقيقات العامة على سبيل

 

 التقرير 2-3-6

 

 (...)تنص مبادئ باريس أن على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مسؤوليات فيما يتعلق 

تقارير بشأن احلالة الوطنية فيما خيص حقوق اإلنسان عمومًا، وبشأن مسائل  إعداد

 حمددة أكثر.

 

 اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة التالية بشأن:

التقرير السنوي: وتشدد اللجنة الفرعية على أن من املهم للمؤسسة الوطنية أن  •

سنويًا عن حالتها الوطنية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان عمومًا،  تعد وتنشر تقريرًا

يتضمن هذا التقرير سردًا لألنشطة اليت  وبشأن مسائل أكثر حتديدًا. وينبغي أن

تلك السنة وينبغي أن تذكر  اضطلعت بها املؤسسة الوطنية ملواصلة واليتها يف أثناء

 حقوق اإلنسان. القلق يف جمال آراءها وتوصياتها ومقرتحاتها ملعاجلة أي قضية تثري

توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: ينبغي عمومًا للوزارات احلكومية  •

 ن تناقش توصيات املؤسسات الوطنيةالربملانية املختصة أ املعنية وكذا اللجان

أو اخلاصة أو املواضيعية حلقوق اإلنسان  حلقوق اإلنسان الواردة يف التقارير السنوية

أن تكون هذه  غضون فرتة زمنية معقولة، ال تتعدى ستة أشهر. وينبغييف 

املناقشات خصيصا لتحديد إجراء املتابعة الالزم اختاذه، عند االقتضاء يف أي حالة 

وينبغي أن حترص املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إطار واليتها  معينة.

متابعة للتوصيات الواردة يف ومحايتها على إجياد  املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان

 تقاريرها.
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 اشرح كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء شرح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 كيف تنفذ املؤسسة هذه املهمة فعليًا؛ •

والتوزيع، واللغات املتاحة،  اإلعالن،)كيفية تسليم التقارير السنوية واملواضيعية  •

 ؛(على سبيل املثال واهليئات املتلقية

ملزمة بالرد ( مثل األفراد، واحلكومة واهليئات العامة)هل اجلهات ذات الصلة  •

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وتقارير رمسيا على توصيات

 كيفية متابعة املؤسسة لتوصياتها مع اجلهات املعنية. •

 

 املهام الرتوجيية 4-6

 من خالل رفع مستوى الوعي مبعايري وقضايا حقوق اإلنسان 1-4-6

 

تنص مبادئ باريس على أن تبادر املؤسسة الوطنية بنشر حقوق اإلنسان واجلهود الرامية 

أشكال التمييز، ال سيما التمييز العنصري، من خالل إذكاء الوعي،  إىل مكافحة مجيع

 مجيع األجهزة الصحفية. تثقيف وتسخريوخصوصًا عرب اإلعالم وال

 

 اشرح كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية هلذه املهمة التثقيفية العامة فعليًا؛ •

 اخلدمات بلغات متعددة، وكذا توفري الرتمجة الفورية؛توفري املنشورات أو  •

 محالت التوعية العامة اليت تنفذها املؤسسة حول مناهضة العنصرية. •

 

 من خالل الربامج التعليمية والبحو  2-4-6

 

ساعدة يف وضع برامج تنص مبادئ باريس على أن على املؤسسة الوطنية مسؤولية امل

فيها، وأن تشارك يف تنفيذها يف املدارس، واجلامعات اإلنسان والبحث  لتدريس حقوق

 والدوائر املهنية.
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 اشرح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 املؤسسة الوطنية هلذه املهمة التعليمية فعليًا؛ كيفية تنفيذ •

يت تنفيذها يف مناذج وأمثلة من مبادرات املؤسسة اخلاصة مبثل هذه الربامج ال •

 والدوائر املهنية املدارس واجلامعات

 

 عن طريق استهداف الرأي العام 3-4-6

 

 الرأي العام ىلتنص مبادئ باريس على أنه ضمن إطار عملها, تتوجه املؤسسة الوطنية إ

 جهاز صحفي، ال سيما من أجل نشر آرائها وتوصياتها. مباشرة أو عرب أي

 

 اشرح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 العامة فعليًا؛ كيفية تنفيذ املؤسسة الوطنية هلذه املهمة التثقيفية •

 السياسات واإلسرتاتيجيات املعمول بها للتواصل مع وسائل اإلعالم. •

 
، فقط ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ذات السلطات القضائية )اختيارياملهام شبه  - 7

 (القضائية

 

لعرائض تنص مبادئ باريس على أنه جيوز للمؤسسة الوطنية االستماع إىل الشكاوى وا

فردية وبالنظر فيها. وجيوز عرض احلاالت عليها من قبل األفراد، أو  حباالتاملتعلقة 

غري حكومية، أو رابطات نقابية أو أي منظمات  ليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظماتممث

املنصوص عليها أعاله فيما خيص  ذه الظروف، ودون املساس باملبادئمتثيلية أخرى. ويف ه

 إىل املبادئ التالية: سند املهام املوكلة إىل املؤسساتت السلطات األخرى للجان، جيوز أن

 

عليها القانون، التماس تسوية ودية عرب املصاحلة أو يف نطاق احلدود اليت ينص  •

 ملزمة أو على أساس السرية، عند اللزوم؛ عرب اختاذ قرارات

له، إبالغ الطرف الذي قدم العريضة حبقوقه، ال سيما بسبل االنتصاف املتاحة  •

 وتعزيز سبل وصوله إليها؛

صة أخرى يف نطاق االستماع إىل الشكاوى أو العرائض أو إحالتها إىل أي سلطة خمت •

 عليها القانون؛ احلدود اليت ينص
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ت أو تقديم توصيات إىل السلطات املختصة، ال سيما من خالل اقرتاح تعديال •

واملمارسات اإلدارية، ال سيما إذا كانت منشأ  إصالحات للقوانني، واألنظمة

 أجل املطالبة حبقوقهم. هها األشخاص املقدمون للعرائض منالصعوبات اليت يواج

 

 اشرح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

ة عن اآلليات نبذة عام)ملؤسسة ملهمة التعامل مع الشكاوى فعليًا كيفية تنفيذ ا •

 .(الستقبال الشكاوى والتحقيق فيها والتعاطي معها واإلجراءات املعتمد

ى عدد وطبيعة الشكاو)الرجاء توفري سجاًل بإحصاءات التعامل مع الشكاوى 

 .(واملرفوضة؛ واحملالة املستلمة واملعاجلة؛ احمللولة؛

 

 قة مع اجلهات واهليئات املختلفة املعنية حبقوق اإلنسانالعال - 8

 العالقات مع مؤسسات اجملتمع املدني 1-8

 

نظر إىل الدور تنص مبادئ باريس بأن على املؤسسات الوطنية، ضمن إطار عملها، وبال

به املنظمات غري احلكومية يف جمال توسيع عمل املؤسسات الوطنية،  الرئيسي اليت تقوم

احلكومية املتفرغة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،  نظمات غريالعالقات مع املتطوير 

ومحاية الفئات الضعيفة للغاية  واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وللتنمية االقتصادية

أو  (وذهنيًا الجئون، واألشخاص املعاقون بدنياال سيما األطفال، والعمال املهاجرون، وال)

 جملاالت متخصصة.

 

 رح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:اش

لطابع الرمسي ما إذا كانت أحكام القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية تضفي ا •

 وبني مؤسسات اجملتمع املدني؛ على العالقات بينها

كيف طورت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عالقاتها مع املنظمات غري  •

 ة فعليًا؛احلكومي

احلكومية ،  املنظمات غري)مؤسسات اجملتمع املدني اليت تتعاون معها املؤسسة  •

املنظمات املهنية، األفراد واملؤسسات ذات التوجهات الفلسفية أو  االحتادات العمالية،

 ؛(احلكومية واهليئات الربملانية على سبيل املثال نية، اجلامعات واخلرباء، الدوائرالدي

ورش العمل، )احلكومية طبيعة ومدى التواصل والتفاعل مع املنظمات غري  •

 .(والشكاوى اليت مت التعامل معها على سبيل املثال واملشاريع، واللقاءات،

 



 
 
 

 
 
 

 باالعتماد املعنية الفرعية للجنة الداخلي والنظام القواعد جمموعة

 
 

 العالقات مع اهليئات األخرى 2-8

 

ر عملها, أن تدأب على تنص مبادئ باريس على أن على املؤسسات الوطنية ضمن إطا

قضائية كانت  اهليئات األخرى املسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، التشاور مع

 .(ال سيما أمناء املظامل، والوسطاء، ومثلهم من املؤسسات)ذلك  هذه اهليئات أم غري

 

اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة التالية بشأن التعاون مع مؤسسات حقوق 

 اإلنسان األخرى:

أن تتبادل املعلومات مع للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تتعاون بشكل وثيق وينبغي 

 ايتها، على صعيد الدولة مثال أوالقانونية املنشأة أيضا لتعزيز حقوق اإلنسان ومح املؤسسات

وكذا مع املنظمات األخرى، مثل املنظمات غري احلكومية،  بشأن القضايا املواضيعية،

 عند طلبها االعتماد لدى اللجنة تثبت ذلك قوق اإلنسان، وينبغي هلا أندان حالعاملة يف مي

 االعتماد التابعة للجنة التنسيق.الفرعية املعنية ب

 

 اشرح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء توضيح ما يلي:

لطابع الرمسي ما إذا كانت أحكام القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية تضفي ا •

 وبني املنظمات األخرى العاملة يف جمال حقوق اإلنسان؛ ى العالقات بينهاعل

 كيف طورت املؤسسة الوطنية عالقاتها مع هذه اهليئات عمليًا؛ •

يئات اهل)ما اهليئات اليت تتعاون معها للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  •

ة هيئات أو منظمات الربملان، جلان حقوق اإلنسان، أو أي احلكومية، النظام القضائي،

 ؛(على سبيل املثال حقوق اإلنسان يف الدولةذات تأثري على وضع 

 الربامج التدريبية،)طبيعة ومدى التواصل والتفاعل مع هذه اهليئات  •

املشرتكة، والشكاوى اليت مت التعامل معها على سبيل  االستشارات، اللقاءات، املشاريع

 .(املثال

على املؤسسة الوطنية مع هيئات ومؤسسات حقوق اإلنسان األخرى  عالقة •

 (وهيئات حقوق اإلنسان املتخصصة، أمناء املظامل مؤسسات)املستوى الوطين 

حلقوق اإلنسان العاملة يف الدول  ينطبق فقط على املؤسسات الوطنية اختياري:)

 .(اليت توجد فيها مثل هذه اهليئات
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 التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات األخرى 3-8

 

عاون مع األمم املتحدة وأي تنص مبادئ باريس بأن على املؤسسة الوطنية مسؤولية الت

أخرى يف منظومة األمم املتحدة, واملؤسسات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية لبلدان  مؤسسة

للمؤسسات  ومن املهماختصاص يف جمالي تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.  أخرى ذات

املشاركة يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان, ال سيما جملس  الوطنية حلقوق اإلنسان

 جراءات اخلاصة)، وهيئات معاهداتبواليات يف إطار اإل حقوق اإلنسان وآلياته. (املكلفون

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذه  إلنسان. ويعين ذلك عمومًا مساهمةحقوق ا

 املنظومة الوطين للتوصيات املنبثقة من يف أعماهلا واملتابعة على الصعيداآلليات واملشاركة 

للمؤسسات الوطنية أيضا أن تشارك  نسان. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغيالدولية حلقوق اإل

املعنية باالعتماد، ومكتبها،  التنسيق الدولية وجلنتها الفرعيةبشكل إجيابي مع جلنة 

 ئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية.وكذا مع هي

 

 

املنظومة الدولية اعتمدت جلنة التنسيق الدولية املالحظات العامة بشأن التواصل مع 

يف تود اللجنة الفرعية أن تربز أهمية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  حلقوق اإلنسان:

 لس حقوق اإلنسان وآلياته.سيما جمحلقوق اإلنسان, ال  املشاركة يف املنظومة الدولية

معاهدات حقوق اإلنسان. ويعين  ، وهيئات(إطار اإلجراءات اخلاصة املكلفون بواليات يف)

واملشاركة يف  ية حلقوق اإلنسان يف هذه اآللياتذلك عمومًا مساهمة املؤسسات الوطن

 حلقوقأعماهلا واملتابعة على الصعيد الوطين للتوصيات املنبثقة من املنظومة الدولية 

ابي مع اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية أيضا أن تشارك بشكل إجي

يئات الدولية وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد، ومكتبها، وكذا مع ه جلنة التنسيق

 الوطنية. التنسيق اإلقليمية للمؤسسات

 

 ضيح ما يلي:اشرح كيفية أداء املؤسسة الوطنية هلذه املهمة. الرجاء تو

 األحكام القانونية اليت ختول املؤسسة الوطنية أداء املهمة؛ •

 كيفية تنفيذ املؤسسة هلذه املهمة عمليًا؛ •

مثل )اإلنسان آليات األمم املتحدة اليت شاركت فيها املؤسسة الوطنية حلقوق  •

االستعراض الدوري الشامل، اهليئات املنشأة مبوجب  جملس حقوق اإلنسان،

 ؛(املعنية بأوضاع املرأة , اخل اليات اإلجراءات اخلاصة, واللجنةدات، أصحاب ومعاه

بيل املثال على س)اآلليات اإلقليمية اليت شاركت فيها املؤسسة الوطنية  •

 ؛(اإلقليمية، احملاكم، وغريها مفوضيات حقوق اإلنسان
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مثل إرسال  )طبيعة التفاعل الذي حققته املؤسسة الوطنية مع هذه اهليئات  •

املوازية، و ملخصات صديق احملكمة، وحضور اللقاءات، العمل  املعلومات، والتقارير

 ؛(كشريك منقذ، إخل

كيف تابعت مؤسستكم الوطنية التوصيات اليت توصلت إليها هذه اهليئات على  •

 (املستوى الوطين, اخل

املفوضية مكاتب  )ما هي هيئات األمم املتحدة اليت شاركت معها املؤسسة  •

اإلقليمية وامليدانية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  السامية حلقوق اإلنسان

 ؛(التابعة لألمم املتحدة، اخل ومفوضية شؤون الالجئني، وبعثات حفظ السالم

مثل مشاركة )طبيعة التفاعل الذي حققته املؤسسة الوطنية مع هذه اهليئات  •

 .(لعمل كشريك منقذ، اخلأنشطة مشرتكة، ا املعلومات، تنفيذ

 

 )اختيارية (اخلاصة الوالية

 

*** فقط بالنسبة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املصنفة رمسيا كآلية وقائية 

صادقت على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة  وطنية يف الدول اليت

 ***  OPCATالتعذيب 

 

 اآللية الوقائية الوطنية وفق الربوتوكول: - 9

 

تستبقي كل دولة طرف أو تعّين أو ُتنشى يف غضون فرتة أقصاها سنة »وفق الربوتوكول: 

نفاذ هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، آلية وقائية  واحدة بعد بدء

لي. واآلليات املنشأة بواسطة التعذيب على املستوى احمل وطنية مستقلة واحدة أو أكثر ملنع

وطنية ألغراض هذا الربوتوكول إذا  وحدات ال مركزية ميكن تعيينها آليات وقائية

لآللية الوقائية  . ُيسمح( 11املادة )كان نشاطها متفقًا مع ما ينص عليه من أحكام. 

الوطنية بالقيام بزيارات ألي مكان خيضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص 

أو ميكن أن يكونوا حمرومني من حريتهم، إما مبوجب أمر صادر عن سلطة  حمرومون

ويشار إليها فيما يلي باسم أماكن )مبوافقتها أو سكوتها  عامة، أو بناء على إيعاز منها أو

القيام، عند اللزوم، بتعزيز محاية هؤالء  . وجيري االضطالع بهذه الزيارات بهدف(االحتجاز

أو الال إنسانية أو  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيةاألشخاص من 

 . تتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية( 4املادة  )املهينة. 

تتخذ الدول األطراف التدابري  (2 )الوطنية التابعة هلا، فضاًل عن استقالل العاملني فيها. 

خلرباء اآللية الوقائية الوطنية القدرات الالزمة والدراية املهنية.  رالضرورية لكي تتوف

 ومتثيل مالئم للمجموعات العرقية  وتسعى هذه الدول إلجياد توازن بني اجلنسني



 
 
 

 
 
 

 باالعتماد املعنية الفرعية للجنة الداخلي والنظام القواعد جمموعة

 
 

الالزمة ألداء اآلليات  تتعهد الدول األطراف بتوفري املوارد (3 )وجمموعات األقلية يف البلد. 

 تولي الدول األطراف، عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، (4 )الوقائية الوطنية مهامها. 

االعتبار الواجب للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق 

  .(1 ):  18اإلنسان. املادة 

 

 من الربوتوكول 33و  23 - 11للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املواد 

 

اشرح كيف تضطلع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبهامها. الرجاء توضيح ما يلي: 
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هل ُحددت والية اآللية وصالحياتها بوضوح يف التشريعات الوطنية كنص  - 1

 دستوري أو تشريعي؟

اليت تزورها اآللية الوقائية « أماكن احلرمان من احلرية »كيف ُتعّرف  - 2

وشروط الربوتوكول االختياري ملناهضة  التعريفالوطنية؟ هل ينسجم هذا 

 التعذيب.

 هل أُنشئت اآللية الوقائية الوطنية وفق عملية شفافة وشاملة؟ - 3

هل تشمل اآللية مشاركة منظمات اجملتمع املدني واجلهات الفاعلة األخرى يف  - 4

 التعذيب؟ جمال الوقاية من

هل كانت عملية اختيار اآللية الوقائية الوطنية مفتوحة للنقاش،  - 5

 ومبشاركة اجملتمع املدني؟

 كيف ُتعزز استقاللية عمل اآللية الوقائية الوطنية ؟ - 6

 ما العملية املتبعة يف اختيار األعضاء وتعيينهم؟ - 7

 احل؟هل مّثة طرق قيد التطبيق لتجنب التساؤالت املتعلقة بتضارب املص - 8

هل هناك معايري واضحة ذات صلة باخلربة والتجربة الالزمتان متكن اآللية  - 9

 مهامها بنزاهة وفعالية؟ الوقائية الوطنية من أداء

 هل تسعى اآللية الوقائية الوطنية إجياد توازن بني اجلنسني؟ - 15

ليات هل تأخذ اآللية باالعتبار التمثيل املناسب للمجموعات العرقية واألق - 11

 والسكان األصليني؟

هل أخذت الدولة التدابري الالزمة اليت تكفل أن يكون موظفوها من خربات  - 12

 والدراية املهنية الالزمة؟ متنوعة، وميتلكون القدرات

 هل ُقدم التدريب املخصص لآللية الوطنية الوقائية؟ - 13

هل مت توفري املوارد الكافية الالزمة ألداء اآللية الوقائية الوطنية مهامها (وفقا  - 14

الربوتوكول)؟ هل هذه املوارد حممية من حيث املوازنة واملوارد  من 1883للمادة 

 البشرية؟

هل يغطي برنامج عمل اآللية مجيع أماكن احلرمان من احلرية الفعلية أو  - 15

 كذلك؟ اليت يشتبه يف كونها



 
 
 

 
 
 

 باالعتماد املعنية الفرعية للجنة الداخلي والنظام القواعد جمموعة

 
 

هل يكفل برنامج زيارات اآللية الرصد واملتابعة الفعالة هلذه األماكن فيما  - 16

 املعاملة؟ يتعلق بالضمانات ضد سوء

 

هل مت إرساء أساليب عمل لآللية الوقائية الوطنية؟ هل مت استعراضها على  - 17

 للممارسات اجليدة والفجوات يف احلماية؟ خلفية التحديد الفعال

توفر اآللية الوقائية الوطنية تقارير عن الزيارات إىل املؤسسات املعنية  هل - 18

 املمارسات اجليدة والفجوات يف احلماية؟ تتضمن معلومات عن

هل تقدم اآللية التوصيات للسلطات املعنية حول إدخال حتسينات على  - 19

 والقانون؟ املمارسة والسياسة

حوارا متواصاًل مع السلطات يستند إىل  هل أرست اآللية الوقائية الوطنية - 25

إحدا  تغيريات، واليت انبثقت عن الزيارات واإلجراءات  التوصيات الداعية إىل

 ؟(من الربوتوكول االختياري 22كما يف املادة )املتخذة استجابة للتوصيات 

من  23كما يف املادة )هل تنشر اآللية الوقائية الوطنية تقريرها السنوي  - 21

 ؟(الربوتوكول

هلل تتواصل اآللية الوقائية الوطنية مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان،  - 22

 املعنية بالوقاية على وجه التحديد؟ ومع اللجنة الفرعية
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الوطنية األسئلة الواردة يف هذا القسم استندت على املبادئ التوجيهية اخلاصة بالتطوير املستمر لآللية الوقائية  

التقرير السنوي األول للجنة الفرعية املعنية باحلماية من التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو غري  املنشورة يف

 . 29 - 28، الصفحتني (2558 مارس – 2557فرباير)اإلنسانية أو املهينة 

 


