
 
لحقوق اإلنسان في  المؤسسات الوطنية

 حقوق االنسان ومعايير األوسطالشرق 
 الدولية

 
 

 

نضال الجردي. د  

 

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
 منطقة الشرق األوسط

http://images.search.yahoo.com/search/ http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=united+nations&fr=yfp-t-102&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&w=200&h=172&imgurl=www.mesastate.edu/schools/shss/sbs/pos/graphics/United_nations.jpg&rurl=http://www.mesastate.edu/schools/shss/sbs/pos/irhome.htm&size=29.7kB&name=United_nations.jpg&p=united+nations&type=jpeg&no=2&tt=482,737&oid=73200ff64ddc91fa&ei=UTF-8


عناصر الحماية الوطنية لحقوق 
 االنسان

    
 البرلمان السلطة القضائية

مؤسسات المجتمع  الحكومة
 المدني

 المؤسسة الوطنية
 لحقوق االنسان 

 احالة

مشاركة في 
 اإلجراءات

 تقديم تقارير

 تقديم األراء

 تنسيق

 تعاون

 توصيات

 المراقبة والرصد



 المؤسسات الوطنية لحقوق االنساناهداف  

 
 

 تعزيز حقوق اإلنسان•
 

 حماية حقوق اإلنسان•



 تعزيز حقوق اإلنسان
 

النهج القائم على حقوق  نشر التقارير   
 االنسان

التنسيق مع 
مؤسسات المجتمع 
المدني لحماية  
وتعزيز حقوق 

 اإلنسان

نشر ثقافة حقوق 
 االنسان



 حماية حقوق اإلنسان
 

   

وجود اليات لحقوق 
 االنسان

 صالحيات رصد ومراقبة

 صالحيات التحقيق والمتابعة

مواءمة القوانين والسياسات 
 الوطنية 



  المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان ومبادئ باريس
 للمؤسسات الوطنيةلعمل األساسية  بادئالم-أ 

 في النص والممارسة االستقاللية1)
 والية واسعة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان2)
 إمكانية الوصول3)
 تعدديةال4)
 موارد كافية5)
 التعاون مع الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي6)



  المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان ومبادئ باريس
 2 للمؤسسات الوطنيةلعمل األساسية  بادئالم-أ 

 في النص والممارسة االستقاللية1)
 

 استقالل عمالني•
 

 
 

 استقالل مالي•
 

 إالنشاء والتكوين  

هيكاية المؤسسة واليات 
 ...التعيين والتوظيف

نشر التقارير، : استقاللية العمل
 الوصول للمعلومات

 موارد كافية
 موازنة مستقلة



 في النص والممارسة االستقالليةالمؤسسات العربية و  -1
 

 
 استقالل عمالني•

 
 

 
 

 استقالل مالي•
 

ال يزال : إالنشاء والتكوين  
هناك ارتباط واسع لدى 

البعض بالسلطة التنفيذية 
 الحكومة /

تعيين من الحكومة أو الحاكم، 
امكانية انهاء الوالية عبر 

 السلطة التنفيذية

نشر التقارير، : استقاللية العمل
 :الوصول للمعلومات

 موارد كافية
أكبر : موازنة مستقلة
استقالل  األشكاليات

 الموارد

ال يتمتع 
البعض 
بموجب 
الوصول 

للمعلومات أو 
 التعاون



 والية واسعة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان( 2
رصد ودراسة واستعراض وتقييم حالة حقوق اإلنسان •

 المحلية
 والسلطات لحكومة او البرلمانل اتتقديم التوصي •
 اعداد التقارير الخاصة بوضع حقوق االنسان•
 رفع  مستوى الوعي لدى الجمهور بمسائل حقوق االنسان•
 مخاطبة الرأي العام في المسائل المتعلقة بحقوق االنسان•
 حول ما يتعلق بحقوق االنساناجراء تحقيقات •
 لتعاون من الجهات العامةا•
 تلقي ومتابعة  الشكاوى الفردية•
  العمل على جبر الضرر الناتجة عن انتهاكات حقوق االنسان•

 لتوفيق والوساطة
 

تطورات ايجابية في 
 المنطقة العربية



 إمكانية الوصول(3 

 المقر•
 
 

 حماية الشهود والضحايا•
 
 

 سهولة الوصول•

ال حصانات لدى العديد 
من المؤسسات 
: لألعضاء أو للمقر
عنصر اساسي 

 لالستقاللية

غير متوافرة 
 بشكل واسع

 الوجود في العاصمة•
 ماذا عن األطراف؟•

تحدي الدولة •
الالمركزية 
 والفيدارالية



 والمؤسسات العربية تعدديةال(  4
 

شفافية، مشاركة مجتمعية، تشاور واسع، : الية التعيين•
االعالن الواسع عن التوظيف، المساواة وعدم التمييز، 

 مشاركة المجتمع المدني
 
 

 تمثيل مختلف فئات المجتمع، التوازن النوعي،: التعيين نفسه•
 النقابات، الجمعيات، مختلف الهيئاتمشاركة األقليات والمرأة، 

المرأة  /تمثيل النوع االجتماعي
واألقليات الدينية والسياسية 
 هو من أكبر التحديات للمنطقة

هناك اشكاليات في عدد 
من القوانين المنشأة 

للمؤسسات الوطنية على 
 هذا الصعيد



 موارد كافية( 4
 
 موارد كافية• 

 تضع المؤسسة الوطنية موازنتها•
 لها باب مستقل في الموازنة•
 مستقلة عن موازنة الوزارات األخرى أو السطة التنفيذية•
 عدم تخفيض الموازنة ضمن السنة المالية•

أكبر التحديات في العالم 
العربي التي بالمجمل ال تنسجم 

 مع مبادئ باريس



 التعاون مع الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي (5
  
 
 

 (ICC) اللجنة التنسيقية للمؤسسات الوطنية•
 منظمات عير حكومية دولية ومحلية•
 :  األمم المتحدة•
 

 مفوضية حقوق االنسان
                   
 اللجان التعاقدية
                   

 مجلس حقوق االنسان
 الجمعية العامة لألمم المتحدة

                   

مشاركة مستقلة مع 
 اللجان

 مساهمة مستقلة في التقارير

 مشاركة مستقلة

مطلوب العمل 
أكثر على هذا 

 الصعيد



 شكرا  


