
  المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
  
، وثيقة األمم المتحدة ١٩٩٢مارس /آذار ٣المؤرخ في  ١٩٩٢/٥٤قرار لجنة حقوق اإلنسان  

E/1992/22 المـؤرخ   ٤٨/١٣٤، ورحبت بها الجمعية العامة لألمم المتحدة، بموجب قرارها
  ١٩٩٤مارس /آذار ٤في 

  
  ية العامة؛إن الجمع 
  

إذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيـز حقـوق   
  اإلنسان؛

  
 ١٧المـؤرخ   ٤٦/١٢٤و ١٩٨٦ديسـمبر  /كانون األول ٤المؤرخ  ٤١/١٢٩ال سيما قراريها 

 ١٠المـؤرخ   ١٩٨٧/٤٠، وقـرارات لجنـة حقـوق اإلنسـان     ١٩٩١ديسمبر /كانون األول
 ٧المـؤرخ   ١٩٨٩/٥٢، و١٩٨٨مارس /آذار ١٠المؤرخ  ١٩٨٨/٧٢، و١٩٨٧ مارس/آذار
 ٥المـؤرخ   ١٩٩١/٢٧، و١٩٩٠مـارس  /آذار ٧المؤرخ  ١٩٩٠/٧٣، و١٩٨٩مارس /آذار
وإذ تحيط علما بقرار اللجنة . ١٩٩٢مارس /آذار ٢المؤرخ  ١٩٩٢/٥٤، و١٩٩١مارس /آذار

  ؛١٩٩٣مارس /آذار ٩المؤرخ  ١٩٩٢/٥٥
  

األلوية لوضع ترتيبات مالئمة على الصعيد الـوطني لضـمان التنفيـذ     وإذ تؤكد وجوب منح
  الفعال للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛

  
واقتناعا منها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات على الصعيد الوطني في تعزيـز  

الحقـوق   وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وفي إيجاد وزيادة وعي الجمهور بتلـك 
  والحريات؛

  
وإذ تسلم بأن األمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور حفاز في المساعدة على تطوير المسؤسسـات  

  الوطنية عن طريق العمل كمركز لتبادل المعلومات والخبرة؛
  



وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، المبادئ التوجيهية المتعلقة بهيكـل وأداء المؤسسـات   
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، التي أيدتها الجمعيـة العامـة فـي قرارهـا     الوطنية والمحلية 

  ؛١٩٧٨ديسمبر /كانون األول ١٤المؤرخ في  ٢٢/٤٦
  

وإذ ترحب بتزايد االهتمام على نطاق عالمي بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنيـة، وهـو مـا    
وق اإلنسان، والمعقـود  أعرب عنه خالل االجتماع اإلقليمي ألفريقيا التابع للمؤتمر العالمي لحق

، وخالل االجتمـاع اإلقليمـي   ١٩٩٢نوفمبر /تشرين الثاني ٦إلى  ٢في تونس في الفترة من 
 ٢٢إلـى   ١٨ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المعقود في سان خوسيه في الفترة من 

 ٢٩الفتـرة مـن   ، واالجتماع االقليمي ألسيا المعقود في بانكوك في ١٩٩٢يناير /كانون الثاني
، وحلقة عمل الكمنولوث بشـأن المؤسسـات الوطنيـة    ١٩٩٣ابريل /نيسان ٢مارس إلى /آذار

تشـرين   ٢سـبتمبر إلـى   /أيلـول  ٣٠لحقوق اإلنسان، المعقودة في أوتاوا في الفتـرة مـن   
، وحلقة العمل بشأن قضايا حقوق اإلنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهـادي،  ١٩٩٢أكتوبر /األول

ومـا تجلـى فـي    . ١٩٩٢يناير /كانون الثاني ٢٨إلى  ٢٦في جاكرتا في الفترة من المعقودة 
القرارات التي أعلنتها مؤخرا عدة دول أعضاء بإنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقـوق  

  اإلنسان؛
  

وإذ تضع في اعتبارها إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين أكد فيهما المؤتمر العـالمي لحقـوق   
ديد الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق  اإلنسان من ج

وال سيما بصفتها االستشارية بالنسبة للسـلطات المختصـة، ودورهـا فـي كفالـة      . اإلنسان
االنتصاف في حالة انتهاكات حقوق اإلنسان، وفي نشر المعلومات التعلقة بحقـوق اإلسـنان،   

  اإلنسان؛وفي التثقيف في مجال حقوق 
  
الـذي أعـد وفقـا    ) A/43/340(تحيط علما مع االرتياح بالتقرير المقدم من األمين العام  -١

  ؛١٩٩١ديسمبر /كانون األول ١٧المؤرخ في  ٤٦/١٢٤لقرار الجمعية العامة 
  
تؤكد من جديد أهمية إقامة مؤسسات وطنية فعالة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسـان، وفقـا    -٢

  أهمية ضمان كفالة تعددية عضويتها واستقاللها؛للتشريع الوطني، و
  



تشجع الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقـوق اإلنسـان، أو    -٣
تعزيز الموجود بالفعل من تلك المؤسسات، وعلى إدماج تلك العناصر في الخطـط اإلنمائيـة   

  الوطنية؛
  
إلنسان التي تنشئها الدول األعضاء على تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ا -٤

منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان على النحو المبين في إعالن وبرنامج عمل فيينـا  
  والصكوك الدولية ذات الصلة؛

  
تطلب إلى مركز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة أن يواصل جهوده لزيادة التعاون بين  -٥

ت الوطنية، وال سيما في مجال الخدمات االستشارية والمساعدة التفنية، األمم المتحدة والمؤسسا
  واإلعالم والتثقيف، في إطار الحملة اإلعالمية العالمية من أجل حقوق اإلنسان؛

  
تطلب أيضا إلى مركز حقوق اإلنسان أن ينشئ، بناء على طلب الدول المعنيـة، مراكـز    -٦

ان حقوق اإلنسـان، وأن يقـوم بـذلك علـى أسـاس      لألمم المتحدة للوثائق والتدريب في ميد
اإلجراءات المعمول بها بشأن استخدام الموارد المتاحة، في إطار صـندوق األمـم المتحـدة    

  للتبرعات للخدمات االستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان؛
  
الـدول األعضـاء    تطلب إلى األمين العام أن يرد ردا إيجابيا على الطلبات المقدمة مـن  -٧

للحصول على المساعدة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسـان  
كجزء من برنامج الخدمات االستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق اإلنسان، فضال عـن  

  المراكز الوطنية للوثائق والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان؛
  
ضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيـز تبـادل المعلومـات    تشجع جميع الدول األع -٨

  والخبرات فيما يتعلق بإنشاء تلك المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
  
تؤكد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بوصفها وكاالت لنشر المـواد المتعلقـة    -٩

عدادها وتنظيمهـا برعايـة األمـم    بحقوق اإلنسان ولألنشطة اإلعالمية األخرى التي يجري إ
  المتحدة؛

  



تحت رعايـة   ١٩٩٢ديسمبر /ترحب بتنظيم اجتماع للمتابعة في تونس في كانون األول -١٠
مركز حقوق اإلنسان للقيام، بوجه خاص، بدراسة الطرق والوسائل الالزمة لتعزيز المسـاعدة  

اسة جميع القضايا المتصـلة  التقنية من أجل التعاون وتقوية المؤسسات الوطنية، ومواصلة در
  بمسألة المؤسسات الوطنية؛

  
  ترحب أيضا بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، المرفقة بهذا القرار؛ -١١
  

تشجع على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تراعي هذه المبادئ وتدرك أن مـن   -١٢
  تها الخاصة على الصعيد الوطني؛حق أي دولة أن تختار اإلطار الذي يتالءم مع احتياجا

  
تطلب إلى األمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين عن تنفيذ  -١٣

  .هذا القرار
  

  ٨٥الجلسة العامة 
  

  ١٩٩٢ديسمبر /كانون األول ٢٠
   

  االختصاصات والمسؤوليات
  
  .تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -١
  
تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صـراحة فـي أحـد     -٢

  .النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها
  
  :تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية -٣
  
شـاري، إلـى الحكومـة أو    تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أسـاس است ) أ(

البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقهـا  
ستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقـة بتعزيـز   في اال

ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هـذه الفتـاوى والتوصـيات    . حقوق اإلنسان وحمايتها



والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنيـة والتـي تشـمل    
  :المجاالت التالية

  
جميع األحكام التشريعية واإلدارية وكذلك األحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف " ١"

إلى المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تـدرس المؤسسـة   
الوطنية التشريعات والنصوص اإلدارية السارية، فضال عن مشاريع القـوانين ومقترحاتهـا،   

توصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ األساسية لحقوق وتقدم ال
وباعتمـاد  . وتوصي، عند االقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. اإلنسان

  التدابير اإلدارية أو بتعديلها؛
  
  أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛" ٢"
  
  عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدا؛إعداد تقارير " ٣"
  
توجيه انتباه الحكومة إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في أي جزء مـن البلـد وتقـديم    " ٤"

مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت، وعند االقتضـاء، إبـداء   
  وردود فعلها؛الرأي بشأن موقف الحكومة 

  
تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصـكوك الدوليـة   ) ب(

  المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛
  
  تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على االنضمام إليها وكفالة تنفيذها؛) ج(
  
المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان األمم المتحـدة  ) د(

وكذلك إلى المؤسسات اإلقليمية تنفيذا اللتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند االقتضـاء، إبـداء   
  الرأي في هذا الموضوع مع إيالء االحترام الواجب الستقاللها؛

  
لمتحدة وجميع المؤسسات األخـرى فـي منظومـة األمـم المتحـدة      التعاون مع األمم ا) هـ(

والمؤسسات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان األخرى المختصـة بمجـاالت تعزيـز    
  وحماية حقوق اإلنسان؛



المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق اإلنسـان والبحـوث المتصـلة بهـا،     ) و(
  المدارس والجامعات واألوساط المهنية؛والمشاركة في تنفيذها في 

  
اإلعالن عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشـكال التمييـز، ال سـيما    ) ز(

التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريـق اإلعـالم والتثقيـف    
  .وباستخدام جميع أجهزة الصحافة

  ةالتشكيل وضمانات االستقالل والتعددي
  
ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سـواء باالنتخـاب أو بغيـر     -١

انتخاب، وفقا إلجراءات تتيح توفر الضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي االجتماعية 
المعنية يتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ال سيما بسلطات تسـمح بإقامـة   ) في المجتمع المدني(

  :ون فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لهاتعا
  
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات ) أ(

العمال، والمنظمات االجتماعية والمهنيـة المعنيـة، مثـل رابطـات الحقـوقيين، األطبـاء،       
  والصحفيين، والعلماء البارزين؛

  
  في الفكر الفلسفي والديني؛ التيارات) ب(
  
  الجامعات والخبراء المؤهلون؛) ج(
  
  البرلمان؛) د(
  
وفي حالة انضمامها ال يشترك ممثلوها في المـداوالت إال بصـفة   (اإلدارات الحكومية ) هـ(

  ).استشارية
  
ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة سير أنشطتها، وبصفة  -٢
صة األموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال هو تمكينها من تـدبير  خا

موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة ماليـة قـد تمـس    



  .استقاللها
  
من أجل كفالة استقرار والية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا  -٣

وتكون الوالية قابلـة  . ره، ينبغي أن يكون تعينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لواليتهمبغي
  .للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة

  طرائق العمل
  

  :ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي
  
اختصاصها، سواء كانت مقدمـة مـن    أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في نطاق) أ(

الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء علـى اقتـراح مقـدم مـن     
  أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

  
أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأيـة وثـائق الزمـة لتقيـيم     ) ب(

  الحاالت التي تدخل في نطاق اختصاصها؛
  
تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خالل جهاز صحفي، ال سـيما للتعريـف بآرائهـا    أن ) ج(

  وتوصياتها؛
  
أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند االقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يـدعون  ) د(

  إلى الحضور طبقا لألصول المقررة؛
  
نشـئ فروعـا محليـة    أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب االقتضاء، وأن ت) هـ(

  إقليمية لمساعدتها على االضطالع بمهامها؛
  
أن تجري مشاورات مع الهيئات األخرى، القضائية أو غير القضـائية، المسـؤولة عـن    ) و(

  ؛)ال سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة(تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
  
ذي تؤديه المنظمات غير الحكومية فـي توسـيع نطـاق    أن تعمد، نظرا للدور األساسي ال) ز(

عمل المؤسسات الوطنية، إلى إقامة عالقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكـرس نفسـها   



لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وللتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية 
والعمـال المهـاجرين، والالجئـين،    السـيما األطفـال،   (المجموعات الضعيفة بصفة خاصة 

  .، أو لمجاالت متخصصة)والمعوقين جسديا وعقليا
  مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

  
. قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي وااللتماسات المتعلقة بحاالت فرديـة 

طة األفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غيـر  ويمكن عرض القضايا عليها بواس
وفـي تلـك الظـروف، ودون    . حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية

اإلخالل بالمبادئ المبينة أعاله المتعلقة باالختصاصات األخـرى للجـان، يجـوز أن تسـتند     
  :األعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية

  
التماس التسوية الودية عن طريق المصالحة أو، مع االلتزام بالحدود المقررة قانونا، عـن  ) أ(

  طريق قرارات ملزمة، أو، عند االقتضاء، باللجوء إلى السرية؛
  
إخطار مقدم االلتماس بحقوقه وال سيما بسبل االنتصاف المتاحة لـه، وتيسـير وصـوله    ) ب(

  إليها؛
  
وي أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع االلتزام االستماع إلى أية شكا) ج(

  بالحدود المقررة قانونا؛
  
تقديم توصيات غلى السلطات المختصة، ال سيما باقتراح تعديالت أو إصالحات للقـوانين  ) د(

واللوائح والممارسات االدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو 
  .ماسات لتأكيد حقوقهمااللت

  
  
  
 


