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 م�حظة

 

. ه) من النظام ا#ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان، جميع التوصيات الواردة 1 12وفقا للمادة 
(اليونان :، أصبح  3.3الدورة للجنة الفرعية المعنية با2عتماد، باستثناء التوصيات  2016في تقرير وتوصيات مايو 

: اللجنة الوطنية 2016من يوليو،  17البوليفارية) القرارات النھائية اعتبارا من يوم المحامي الشعب لجمھورية فنزوي; 
(فنزوي;. 4.2لحقوق ا�نسان) و   

 
 3.3. د) و) من النظام ا#ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان، توصيات 1 12وفقا للمادتين 

(فنزوي;: محامي الشعب لجمھورية فنزوي; البوليفارية) ، أصبحت  4.2و  (اليونان: اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان)
.2016من أكتوبر  14القرارات النھائية اعتبارا من يوم ال  

 
 وفقا لمحضر قرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان في اللجنة الوطنية لحقوق 

دات من الرئيس يتعلق بمراجعة اللجنة الفرعية المعنية با�عتماداستمع مكتب التحالف إلى تقرير شفھي بالمستج  
 .والطعن الذي قدمته المؤسسة الوطنية بحقوق ا&نسان في اليونان
 .تسلّم مكتب التحالف آراء المؤسسة الوطنية لحقوق ا&نسان في اليونان

المداولة، قّرر مكتب التحالف أن يطلب من اللجنة الفرعية المعنية با�عتماد النظر في وضع المؤسسة الوطنية بعد  
 لحقوق ا&نسان المعنية في ضوء التطورات الجديدة التي حدثت وطلب من اللجنة أن توّضح في تقريرھا عقب مراجعة

اللجنة للوضع ا�قتصادي الخاص الذي تعمل فيه المؤسسةالمؤسسة الوطنية لحقوق ا&نسان في اليونان مدى مراعاة  . 
 

وفقا لمحضر قرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان في مكتب أمين المظالم في جمھورية 
 فنزوي; البوليفارية،
 با�عتماد المعنية الفرعية اللجنة بمراجعة يتعلق الرئيس من بالمستجدات شفھي تقرير إلى التحالف مكتب استمع 
 .فنزوي< في ا&نسان لحقوق الوطنية المؤسسة قدمته الذي وا�ستئناف
 .فنزوي< في ا&نسان لحقوق الوطنية المؤسسة آراء التحالف مكتب تسلّم
 المؤسسة يخص ما في با�عتماد المعنية الفرعية اللجنة توصيات على الموافقة التحالف مكتب قّرر المداولة، بعد
 .والتوصيات ا�عتماد وضع بخصوص وذلك فنزوي<، في ا&نسان لحقوق الوطنية
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 ملخص التوصيات

  
  إالنسان)من النظام االٔسايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق  10
ع�د (املادة . 2

  
   البحرين: املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان 1.2

  .»3ء«مضن الفئة قوق إالنسان �لبحرين : تويص اللجنة الفرعية املعنية �الع�د (اللجنة الفرعية) �ع�د املؤسسة الوطنية حلالتوصية
  

 كوت ديفوارب حلقوق إالنسانكوت ديفوار: اللجنة الوطنية  2.2
  .»3ء«مضن الفئة  : تويص اللجنة الفرعية �ع�د اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان بكوت ديفوارالتوصية

  
  اجلبل أالسود: حايم حقوق إالنسان واحلر;ت 3.2

  .»3ء«مضن الفئة  �جلبل أالسود إالنسان واحلر2ت: تويص اللجنة الفرعية �ع�د حايم حقوق التوصية
  

  ساموا: مكتب ٔامني املظامل 4.2
  .»ٔالف«مضن الفئة  بساموا مكتب ٔامني املظامل: تويص اللجنة الفرعية �ع�د التوصية

  
 أوروغواي: املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان مكتب ٔامني املظامل 5.2

  .»ٔالف«مضن الفئة بأوروغواي  مكتب ٔامني املظاملاملؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان : تويص اللجنة الفرعية �ع�د التوصية
  

  زميبابوي: جلنة حقوق إالنسان 6.2
  .»ٔالف«مضن الفئة بزميبابوي  : تويص اللجنة الفرعية �ع�د جلنة حقوق إالنسانالتوصية

  
   

 النظام أالسايس للتحالف العاملي) من 15ٕاعادة 
ع�د (املادة . 3
  

  كندا: اللجنة الكندية حلقوق إالنسان  1.3
  .»ٔالف«مضن الفئة : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الكندية حلقوق إالنسان التوصية

  
 الاكمريون: اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان واحلر;ت  2.3

  .2016لعام  ٕاىل دورهتا الثانية �لاكمريون اع�د اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان واحلر2ت ٕاعادةٕارجاء اللجنة الفرعية  تقرر: القرار
  

 اليوSن: اللجنة الوطنية اليوSنية حلقوق إالنسان  3.3
  .»3ء«الفئة اللجنة الوطنية اليوVنية حلقوق إالنسان ٕاىل  اع�د: تويص اللجنة الفرعية بتخفيض التوصية

  
  هندوراس: املفوض الوطين حلقوق إالنسان  4.3

  .»3ء«مضن الفئة هبندوراس : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د املفوض الوطين حلقوق إالنسان التوصية
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 كور;: اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان  5.3
  .»ٔالف«مضن الفئة  بكور2 : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الوطنية حلقوق إالنسانالتوصية

  
 الوي ماالوي: جلنة حقوق إالنسان مب 6.3

  .2016عام لٕاىل دورهتا الثانية  مبالوي : تقرر اللجنة الفرعية ٕارجاء ٕاعادة اع�د جلنة حقوق إالنسانالقرار
  

 نيوزيلندا: جلنة حقوق إالنسان  7.3
  .»ٔالف«مضن الفئة  بنيوزيلندا إالنسان: تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د جلنة حقوق التوصية

  
  ٕايرلندا الشاملية (اململكة املتحدة): جلنة حقوق إالنسان 3ٕيرلندا الشاملية  8.3

  .»ٔالف«مضن الفئة  ٕ�يرلندا الشاملية : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د جلنة حقوق إالنسانالتوصية
  

 سرياليون: جلنة حقوق إالنسان  9.3
  .»ٔالف«مضن الفئة  بسرياليون تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د جلنة حقوق إالنسان: التوصية

  
  

 من النظام أالسايس للتحالف العاملي) 2.16. اسـتعراض (املادة 4
  

  بوروندي: اللجنة الوطنية املسـتق[ حلقوق إالنسان 1.4
  .2016عام لالثانية  اخاص يف دورهت اسـتعراض ٕاجراء: تقرر اللجنة الفرعية القرار

  
 البوليفاريةفزنويال: مكتب ٔامني املظامل يف مجهورية فزنويال  42.

  .»3ء«مضن الفئة  جبمهورية فزنويال البوليفارية : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د مكتب ٔامني املظاملالتوصية
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  2016مايو أ%ر/ 13ٕاىل  9تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية املعنية �العد خالل الفرتة من 

  . خلفيـة1

، (التحالف العاملي) وفقا للنظام أالسايس (املرفق أالول) للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق إالنسان وحاميهتا  1.1
وٕاعادة oع�د  oع�دوالية دراسة واسـتعراض طلبات ب(اللجنة الفرعية) للجنة الفرعية املعنية �الع�د ا تضطلع

التابع  وا�متع املدين اليت ترد علهيا من قسم املؤسسات الوطنية واالٓليات إالقلمييةو  وغري اخلاصة،وoسـتعراضات اخلاصة 
، وتقدمي توصيات ٕاىل ٔاعضاء مكتب العامليحالف تال أمانة ب ضطلعالهيئة اليت ت حلقوق إالنسان بصفته ملكتب املفوض السايم

الطلب ملبادئ �ريس (املرفق الثاين). وتقمي اللجنة الفرعية oمتثال  مقدمةيف ما يتعلق �متثال املؤسسات التحالف العاملي 
  .ملبادئ �ريس من حيث القانون واملامرسة

اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان من لك منطقة هذه ، تتألف للجنة الفرعيةقا للنظام ا�اخيل ووف 1.2
  .عن ٔاورو� وفرنساعن آسـيا واحمليط الهادئ،  وأالردنوموريتانيا عن ٔافريقيا،  ،)(الرئاسة أالمريكيتنيكندا عن  : ويه

وبصفته دامئا  مراقبا بصفته ، وشارك مكتب املفوض السايم2016/مايو ٔا2ر 13ٕاىل  9 اجمتعت اللجنة الفرعية يف الفرتة من 1.3
التنسـيق إالقلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق  جلان متت دعوة. ووفقا لٕالجراءات املعمول هبا، التحالف العامليأمانة بيضطلع 
حمليط الهادئ للمؤسسات لحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية مبشاركة ممثلني عن ٔامانة منتدى آسـيا والإالنسان 

املؤسسات الوطنية أالفريقية حلقوق  لمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان وشـبكةل أالوروبية شـبكةال الوطنية حلقوق إالنسان، و 
  .إالنسان

حرين الباملؤسسات الوطنية يف من النظام أالسايس، نظرت اللجنة الفرعية املعنية �الع�د يف طلب اع�د  10معال �ملادة  1.4
  .وكوت ديفوار واجلبل أالسود وساموا وأالورغواي وزميبابوي

من النظام أالسايس، نظرت اللجنة الفرعية املعنية �الع�د ٔايضا يف طلبات ٕاعادة oع�د الواردة من  15ال �ملادة مع 1.5
ومالوي ونيوزيلندا وٕايرلندا الشاملية اكمريون واليوVن وهندوراس وكور2 الكندا و يف املؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان 

  .وسرياليون

بعض القضا2 اخلاصة �ملؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان  من النظام أالسايس، اسـتعرضت اللجنة الفرعية 2.16معال �ملادة  1.6
  .ببورندي

  .فزنويالبمن النظام أالسايس، اسـتعرضت اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان  1.18معال �ملادة   1.7

تصنيفات oع�د اليت معلت هبا اللجنة  فٕان، للتحالف العامليوفقا ملبادئ �ريس والنظام ا�اخيل للجنة الفرعية التابعة  8.1
  : التايلعىل النحو يه الفرعية 

  
  �ريس؛: امتثال ملبادئ ٔالف
  مناسب. : امتثال غري اكمل ملبادئ �ريس ٔاو عدم كفاية املعلومات املقدمة الختاذ قرار3ء

  
  : التاليةدوات تفسريية ملبادئ �ريس، لٔالغراض §ٔ  ملالحظات العامة (املرفق الثالث)ميكن اسـتخدام ا 1.9

 ملبادئ �ريس؛ هاالعمليات واالٓليات اخلاصة هبا من ٔاجل ضامن امتثال  بتطوير�ى قيا©ا  الوطنية املؤسسات توجيه  )أ  
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يف املالحظات  الواردةبتناول ٔاو معاجلة القضا2 املتعلقة �متثال مؤسسة ما للمعايري  الوطنيةٕاقناع احلكومات   )ب 
 العامة؛

�د ٔاو غري ذ¬ من قراراهتا بشأن طلبات oع�د اجلديدة، وطلبات ٕاعادة oع يفٕارشاد اللجنة الفرعية   )ج 
 :oسـتعراضات

ز للجنة جيو لمعايري املبينة يف املالحظات العامة، ل oسـتجابة ٕاىل حد كبري يف ماؤسسة م ٔاخفقتٕاذا  )1
 ؛الفرعية ٔان ختلص ٕاىل ٔان املؤسسة غري ممتث° ملبادئ �ريس

ٔالي من املالحظات العامة،  اتؤسسٕاحدى املبشأن امتثال بوادر قلق اللجنة الفرعية  الحظتٕاذا  )2
لقلق ل معاجلة ت´ املسائل املثريةها املؤسسة من ٔاجل تتخذ خطوات ٔاية ز لها ٔان تنظر يف طبيعةجيو 

للجنة الفرعية ٔاد¹ تثبت بذل ·ود من ٔاجل العمل �ملالحظات العامة  متُقدµ . وٕاذا مل املقب°يف الطلبات 
ز جيو معقوال لٔالسـباب اليت دعت ٕاىل عدم بذل ٔاي ·ود،  اليت ٔابديت يف السابق، ٔاو مل تُعط تفسرياً 

 .تقدم بأنه عدم امتثال ملبادئ �ريسٔاي  انعدام ٕاحرازللجنة الفرعية ٔان تفرس 

تشري اللجنة الفرعية ٕاىل ٔانه عندما تثار قضا2 حمددة يف تقريرها خبصوص oع�د ٔاو ٕاعادة oع�د ٔاو oسـتعراضات    10.1
  عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضا2 يف ٔاي طلب الحق ٔاو اسـتعراضات ٔاخرى.اخلاصة، ينبغي 

من النظام أالسايس، عندما تتوصل اللجنة الفرعية ٕاىل توصية، حتيل ت´ التوصية ٕاىل مكتب التحالف  12معال �ملادة   11.1
  :العاملي اÆي يكون قراره الهنايئ خاضعا للعملية التالية

 مقدمة الطلب ٔاوال؛ املؤسسةحتال توصية اللجنة الفرعية ٕاىل  )1
عن تقدمي طعن مكتوب ٕاىل رئيس التحالف العاملي  من خاللمقدمة الطلب الطعن يف التوصية  للمؤسسةجيوز  )2

 يومًا ابتداًء من Èرخي اسـتالم التوصية؛ 28ٔامانة التحالف العاملي مضن ٔاجل ال يتعدى  طريق
 املؤسسة¬ ٕاىل ٔاعضاء مكتب التحالف العاملي الختاذ قرار بشأهنا. وٕاذا اسـُتمل طعن من ُحتال التوصية بعد ذ  )3

 فÎمقدمة الطلب، حيال ذ¬ الطعن ٕاىل ٔاعضاء املكتب، مشفوعًا جبميع الوÌئق ذات الص° اليت مت اسـتال©ا 
 يتعلق بلك من الطلب والطعن؛

التحالف طر رئيس اللجنة الفرعية ؤامانة التوصية ٔان ُخي ال يوافق عىل  التحالف العامليعىل لك عضو يف مكتب  )4
فورًا مجيع التحالف العاملي طر ٔامانة وُخت  اسـتال©ا.) يوما ابتداء من Èرخي 20مضن ٔاجل ال يتعدى عرشين ( العاملي

�العرتاض وتقدم مجيع املعلومات الالزمة لتوضيحه. وٕاذا ٔاخطر ٔاربعة ٔاعضاء يف التحالف العاملي ٔاعضاء مكتب 
) 20يف خالل عرشين ( مكتب التحالف العاملياملكتب عىل أالقل ينمتون ٕاىل مجموعتني ٕاقلمييتني عىل أالقل ٔامانة 

التحالف ع التايل ملكتب التوصية ٕاىل oج� ُحتاليوما من اسـتالم هذه املعلومات، بأن �هيم اعرتاضا مماثال، 
 .الختاذ قرار بشأهنا العاملي

وٕاذا مل يبد ٔاربعة ٔاعضاء يف املكتب عىل أالقل، من مجموعتني ٕاقلمييتني عىل أالقل، اعرتاضا عىل التوصية مضن ٔاجل  )5
التحالف مكتب  التوصية مصادق علهيا من قبلعترب ت ) يوما ابتداء من Èرخي اسـتال©ا، 20ال يتعدى عرشين (

 ؛لعامليا
 .هنايئبشأن oع�د التحالف العاملي قرار مكتب  ٕان )6

تتشاور ٔايضا مع املؤسسات الوطنية  وميكن ٔانوطنية.  مؤسسةجتري اللجنة الفرعية مقاب° عن بعد مع لك  ،خالل لك دورة   12.1
املوظفون  ٔابدى، حيÙ اكن ذ¬ رضور2. و�ٕالضافة ٕاىل ذ¬، ٔاو تطلب مهنا معلومات ٕاضافية حلقوق إالنسان املعنية
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لكام ٕالعطاء املزيد من املعلومات،  جاهزيهتمعىل  املفوض السايماملسؤولون عن مناطق معينة واملسؤولون امليدانيون مبكتب 
  .تطلب أالمر ذ¬

هبذه  هٕابالغٕاال بعد  »ٔالف« صاحب طلب من الفئةيقيض بشطب قرار يتخذ ٔاي ال من النظام أالسايس،  1.18وفقًا للامدة    13.1
أالد¹ الكتابية الالزمة هذا إالخطار،  تلقيمن Èرخي  )1( ليك يقدم كتابة ويف غضون سـنة واحدةالفرصة  النية وٕاعطائه

  .امتثاÜ ملبادئ �ريس ٕالثبات اسـمترار

ظروف ٕاحدى املؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان تغري من  قلقامعلومات قد تثري يف ٔاي وقت اللجنة الفرعية ميكن ٔان تتلقى    14.1
´ املؤسسة ت ركز اع�دمل اخاص ااسـتعراض ٔان جتريجيوز للجنة الفرعية حينئٍذ و عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ �ريس، 

النظر يف ٕاماكنية ٕاجراء اسـتعراض خاص، اعمتدت اللجنة الفرعية ٕاجراء جديدا، حيث �ٕالضافة ٕاىل  ويف حالالوطنية. 
الوطنية  سسةاخلطية اليت تقد©ا املؤسسات الوطنية وا�متع املدين ؤاي من ٔاحصاب املصلحة االٓخرين، يمت منح املؤ  البياVت

  .دورهتا انعقاد الفرصة لٕالدالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خالل

) 18( مثانية يف غضونحلقوق إالنسان  وطنية اسـتعراض لتصنيف اع�د مؤسسة oنهتاء من ٔاي)، جيب 3(16وفقًا للامدة    15.1
  شهرا. 

 -(مكتب املفوض السايم حلقوق إالنسان تقدر اللجنة الفرعية ا�رجة العالية من ا�مع والكفاءة املهنية ٔالمانة التحالف ا�ويل   16.1
  وا�متع املدين). إالقلميية واالٓلياتقسم املؤسسات الوطنية 

فرتة  نية املعنية قبل النظر يف طلباهتا ومت منحهإاىل املؤسسات الوط  أالمانةٔارسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت ٔاعدهتا    17.1
، وذ¬ بسبب القيود املالية. وحاملا يمت اع�د فقط إالجنلزييةتعليقات علهيا. يمت ٕاعداد امللخصات �للغة  ةٔاسـبوع واحد لتقدمي ٔاي

     :العامليالتحالف ، يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف العامليتوصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب 
 )http://nhri.ohchr.org/(.  

ت´ املعلومات مع املؤسسات  بتقامسالفرعية قامت اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات الواردة من ا�متع املدين. وقامت اللجنة     18.1
  .االوطنية املعنية والنظر يف ردوده

ه �للغات ٔاعالا العامة املشار ٕالهي واملالحظاتومبادئ �ريس  للتحالف العاملي أالسايسالنظام ميكن حتميل : مالحظات   19.1
  : من الروابط التاليةانطالقا  وإالسـبانيةوالفرنسـية  وإالجنلزييةالعربية 

 للتحالف العاملي: أالسايسالنظام   )أ  
xhttp://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.asp 

 مبادئ �ريس واملالحظات العامة:  )ب 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx  
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 تحالف العاملي)لل  من النظام أالسايس 10-عد (املادة  طلبات - خاصةتوصيات . 2

  البحرين: املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان  1.2

  .»3ء«مضن الفئة املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان �ع�د  اللجنة الفرعية ويصت: توصيةال 

يف وحاميهتا ·ودها لتعزيز حقوق إالنسان عىل ثين وت  قانون مبوجب ٕ�نشاء املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان اللجنة الفرعية رحبت
 .البحرين

 :املالحظات التالية اللجنة الفرعية تبدي

1
 تعينيال ختيار و . 

 العالقةا�متع املدين ذات  مؤسساتمع  اتشاورم  بعدمليك  ٔامرتعيني ٔاعضاء جملس املفوضني ب  يصدرمن القانون،  5وفقا للامدة 
دعو ٕاىل لقاء مفتوح مع منظامت ا�متع املدين �ٕالضافة ٕاىل ٕاجراء مشاورات أهنا تباملؤسسة الوطنية  تفيدو . أالخرى وا�موعات املتنوعة

 .معلية اختيار وتعيني ٔاعضاء جملس املفوضني عنمت اقانون صال غري ٔانخاصة، 

  :إاهنعىل وجه اخلصوص، فو عملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. ال اللجنة الفرعية ٔان وترى 

 ؛تطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرةت ال  -

  املؤهلني؛ املرحشنيمجيع تقيمي جدارة ل  سـتخدم من قبل مجيع أالطرافتُ ضع معايري واحضة وموحدة تال  -

وoختيار  الفرزو  الرتشـيح تقدمييف معلية  موسعةٔاو مشاركة و/ اتشاورم  ٕاجراء اليت يمت من خاللها عمليةال  ال حتدد -
 .والتعيني

  

تعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة و اختيار  من املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معليةو 
 اليت عمليةٕان ال ، حسب oقتضاء. امللزمة ذات الص° اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية وأ يف الترشيعات ومنصوص علهيا  وتشاركية

ثقة ضامن و القيادة العليا للمؤسسة الوطنية  يةرضورية لضامن اسـتقالل  تكونالتعددية  نتضمو عىل ٔاساس اجلدارة القامئ تعزز oختيار 
 .افهي معوم الناس

 :معلية تشمل املتطلبات التاليةوتطبيق لرتسـمي ا�عوة  املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان عىلتشجع اللجنة الفرعية و 

 ؛الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع إالعالن عن  )أ  
 ملرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛من ا ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن  )ب 
 وoختيار والتعيني؛ الفرزو  الرتشـيحتقدمي يف معلية موسعة شاركة م مشاورات و/ ٔاو ٕاجراء تشجيع   )ج 
 متاحة للجمهور؛و عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية  املرحشنيتقيمي   )د 
 .ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا اختيار  )ه 

اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات بشأن " 8.1 رمقالعامة  وٕاىل مالحظهتا 1ب. �ريسمبدٔا ٕاىل  اللجنة الفرعية شريوت 
  ".الوطنية

 املؤسسات الوطنية يف ونالسـياسـي . املمثلون2



 2016ٔا,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية "الع د التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان 
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امل´ يعني يف جملس الشورى اÆي  عضوان يف ذ¬ الرئيس، هام مبن)، 2ن (اثنان. مه برملانيوجملس املفوضني يف ) ٔاعضاء 4ٔاربعة ( ٕان
  .مبارشة ٔاعضاءه

ا قراراهتوصنع تشكيلها بنيهتا و  من حيثاملؤسسات الوطنية عن احلكومة  اسـتقالليةتتطلب ٔان مبادئ �ريس ٕاىل  اللجنة الفرعية تشري
 و2ت وأالنشطة oسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقطولحتديد االٔ دراسة و . وجيب ٔان يمت تشكيلها ومتكيهنا من ٔاجل معلهاوطريقة 

 .سـيايسمن دون تدخل يف البالد  إالنسان حقوق بنفسها يف جمال دهاأالولو2ت اليت حتد ٕاىل

ٔان ممثيل احلكومة ؤاعضاء الربملان عىل  بشأن "املمثلني السـياسـيني يف املؤسسات الوطنية" 9.1املالحظة العامة تنص ، ولهذه أالسـباب
يف ٔا·زة صنع  عضويهتم، ذ¬ ٔالن ايشاركوا فهي وطنية حلقوق إالنسان ٔاوالؤسسة �مليف ٔا·زة صنع القرارات  ٔاعضاءال ينبغي ٔان يكونوا 

 .للمؤسسات الوطنية oسـتقاللية احلقيقية واملتصورةعىل  ميكن ٔان تؤثر فهيا ملشاركةواالقرار يف املؤسسات الوطنية 

ذ¬ ال ينبغي ٔان  ، ٕاال ٔانمع احلكومة والتشاور معها، عند oقتضاء ٔانه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعا¹ اللجنة الفرعية تقر
  .الوطنية ملؤسسة�ل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار يتحقق من خال

فٕان ترشيع املؤسسة الوطنية ٔاو ممثلني عن واكالت حكومية،  ن احلكومة ٔاو ٔاعضاء الربملانصنع القرار ممثلني عهيئة مضت  ويف حال ما
تشجيع oسـتقاللية يف صنع القرار دمع ٔان يشري بوضوح ٕاىل ٔان هؤالء أالشخاص ال يشاركون ٕاال بصفة استشارية. ومن ٔاجل  ينبغي

التأثري  منهؤالء أالشخاص  متكنوطنية ممارسات تضمن عدم المؤسسة لوتفادي تضارب املصاحل، ينبغي ٔان يؤسس النظام ا�اخيل ل
 اتخذ فهيتُ املداوالت الهنائية و  افهيتمت  اليت اتلقاءالء من اجز أ بشلك غري الئق عىل صنع القرار، من خالل استبعادمه مثال من حضور 

    .جيةالقرارات oسرتاتي 

ينبغي ٔان تقترص مشاركة ممثيل احلكومة ٔاو ٔاعضاء الربملان ٔاو ممثيل الواكالت احلكومية عىل ٔاولئك اÆين تتصل ٔادوارمه ووظائفهم بشلك 
هتا. ياÆين ميكن ٔان تساعد مشورهتم وتعاوهنم املؤسسة الوطنية عىل الوفاء بوالٔاولئك ، و و©ا©ا مبارش بوالية املؤسسة الوطنية

  .الوطنية يف الهيئة إالدارية للمؤسسةخرين االٓ عضاء االٔ ٔاال يتجاوز عدد و  احمدودب ٔان يكون عدد هؤالء املمثلني و�ٕالضافة ٕاىل ذ¬، جي

بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات  9.1العامة  وٕاىل مالحظهتا(ج)  "ج"و  3ب. ،1ملبادئ �ريس ب.وتشري اللجنة الفرعية 
  ".الوطنية

 بدوام اكملعضاء االٔ . 3

 بشلك ونعضاء حيرض االٔ العديد من  ٔان ٔاشارت ٕاىلاملؤسسة الوطنية  ٔاعضاء جملس املفوضني رمسيا بدوام جزيئ، رمغ ٔانيشـتغل 
 .يويم

يعملون بدوام اكمل ويتلقون للمؤسسة الوطنية عىل ٔان يكون من بني ٔاعضاء هيئة صنع القرار ٔاعضاء  التأسييس ينبغي ٔان ينص القانون
  :يف ضامن ما ييلذ¬ يساعد و . أاجر 

 ؛اسـتقاللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل ٔاو متصور للمصاحل  )أ  
 ؛ٔالعضاءاوالية اسـتقرار يف فرتة   )ب 
  املناسب للموظفني؛و  التوجيه املنتظم  )ج 
 .الوطنية هام املؤسسةالوفاء املسـمتر والفعال مب   )د 

  " بشأن "أالعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2العامة  وٕاىل مالحظهتا 3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
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 قوق إالنساناملتعلقة حبوالية ال. 4

 .وحاميهتا والية واسعة لتعزيز حقوق إالنسانب املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان �لبحرين تعقانون، تمت من ال 12وفقا للامدة 

�مع وحامية املدافعني عن  وجاهزيهتاللشاكوى  املؤسسة الوطنية �لبحرين بشأن اسـتجابة القلقمزامع ٔاÌرت اللجنة الفرعية  تتلقوقد 
 .لها لكهاوتسـتجيب الشاكوى  ٔاهنا تتلقى حقوق إالنسان. وردا عىل ذ¬، ٔاشارت املؤسسة الوطنية �لبحرين

تشري و ظروف. بعض اليف امحلاية  �لبحرين يف جماللوالية املؤسسة الوطنية التطبيق الفعال  بشأن عن قلقهااللجنة الفرعية وتعرب 
غري اللجنة الفرعية تالحظ العلنية،  البياVتبعض  توقدم التحقيقاتٔاجرت بعض  اللجنة الفرعية ٕاىل ٔان املؤسسة الوطنية �لبحرين

ٔالفراد يف مجيع الظروف ودون مجليع اتعزز وتضمن احرتام حقوق إالنسان  ٔان قوق إالنسانحلاملؤسسات الوطنية  ٔانه يُنتظر من كذ¬
تقارير منتظمة ومفص°  وٕاصدار ،الرصد، والتوثيق، وٕاصدار بياVت عامةٔاعامل املؤسسات الوطنية . ويف هذا الصدد، تتضمن اسـتثناء

عىل  ينبغييف الوقت املناسب. وعالوة عىل ذ¬،  يمت ذ¬ينبغي ٔان و عن انهتااكت حقوق إالنسان من خالل وسائل إالعالم، 
ا�عوة ٕاىل دراسة وتنفيذ نتاجئها وتوصياهتا من ٔاجل ضامن حامية ٔاولئك و ملؤسسات الوطنية ٔايضا القيام بأنشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، ا

انهتااكت حقوق  يف حالماكحفة إالفالت من العقاب  عىل ذه أالعامل، وال سـÎ نرش التقارير العامة،وتساعد هاÆين انهتكت حقوقهم. 
 .إالنسان

 .تفسري واليهتا بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحامية حقوق إالنسان للجميعاملؤسسة الوطنية عىل  اللجنة الفرعية شجعوت 

  ."قوق إالنساناملتعلقة حب والية"البشأن  2.1عامة ال وٕاىل مالحظهتا 3ؤا. 2ؤا. ،1ٔا. بادئ �ريسٕاىل م  اللجنة الفرعية شريوت 

 احلرمان من احلريةٔاماكن رصد  .5

حقوق  لرصد ٔاوضاع املتبعة وفق أالصوليدانية، امل ز2رات �ل"تقوم  ٔان املؤسسة الوطنية �لبحرين من القانون عىل 12املادة تنص 
ن ، ٔاو ٔاي ماكن عام آخر يشتبه يف أ يةالصحية والتعلمي  وا�وروالتجمعات العاملية  ؤاماكن oحتجاز إالصالحية إالنسان يف املؤسسات

 املؤسسة الوطنية �لبحرين ٔاكدت ٕاال ٔان، غري املعلنةز2رات المت بشأن أان القانون ص ورمغ". ااكت حقوق إالنسانالنهت يكون موقعا
 .سـبق ٕالجراء هذه الز2راتامل خطار االٕ  رضورة

 تشجع ٕاال ٔاهناوري تقدمي ٕاخطار عن الز2رات ٔالسـباب ٔامنية، يكون من الرض ٔانه يف بعض الظروف قد  ٕاىل اللجنة الفرعية شريت 
ٔاو عدم كشف خفاء �ٕ  سلطات oحتجاز قيام حيد من فرص ذ¬ٔالن  "،غري معلنة"القيام بز2رات عىل  املؤسسة الوطنية �لبحرين
 .زيد من التدقيقٕاجراء امليرس انهتااكت حقوق إالنسان وي 

ٔاوضاع حقوق رصد مجيع ٔاماكن احلرمان من احلرية، وذ¬ من ٔاجل  عىل الوصول ٕاىل املؤسسة الوطنية �لبحرينتشجع اللجنة الفرعية 
 نتاجئها يفللنظر  واملنارصةيف الوقت املناسب، والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة عهنا عىل حنو فعال و ريراوالتحقيق فهيا وتقدمي تقإالنسان 

 .املعتقلنيضامن حامية  هبدف اوتنفيذهتوصياهتا و 

ز2رة مركز ٔاماكن oحتجاز، مبا يف ذ¬ تقريرها عن  رصد تقاريرها عن عىل نرش املؤسسة الوطنية �لبحرينتشجع اللجنة الفرعية كام 
 .2013ٔاغسطس آب/oحتجاز احلوض اجلاف يف 

  ." الوطنية توصيات املؤسسات" بشأن 6.1عامة ال (د) ومالحظهتا "د" و 3ٔا. مبادئ �ريسٕاىل  اللجنة الفرعية شريوت 

 التعاون مع هيئات حقوق إالنسان أالخرى. 6
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تعاون مع الهيئات الوطنية العام° يف جمال حامية حقوق املؤسسة الوطنية �لبحرين �ل  تلكفالقانون من  12املادة  ٔان اللجنة الفرعية تقر
الطابع الرمسي عىل العالقة مع منظامت ا�متع املدين عىل  يضفئان القانون ال ٕاىل  تشري اللجنة الفرعيةفٕان . ومع ذ¬، وتعزيزها إالنسان

 .وجه التحديد

 وال2هتاب للوفاءمؤسسات الوطنية �لنسـبة لل ٔاسايسمع مجيع ٔاحصاب املصلحة املعنيني ٔامر  بناءال و  املنتظم التفاعلٔان اللجنة الفرعية تؤكد 
  :تفيد بأهنا الوطنية �لبحريناملؤسسة . ويف هذا الصدد، تالحظ مع التقدير ٔان عىل حنو فعال

 ؛تفاعل بقوة مع هذه الهيئاتت  -

 العمل عىل بناء قدرات هذه املنظامت؛ فامه مع منظامت ا�متع املدين، من ٔاجل وقعت مذكرات ت -

 .مع منظامت حقوق إالنسان ونقا�ت العامل للتشاورعقد اج�عات  -

عالقات معل، حسب oقتضاء، مع املؤسسات احمللية أالخرى اليت ٔانشئت لتعزيز وحامية حقوق املؤسسات الوطنية تطوير  ينبغي عىل
عية ومنظامت ا�متع املدين واملنظامت اضي ، مبا يف ذ¬ مع املؤسسات املو علهياواحلفاظ  عىل هذه العالقات وٕاضفاء الطابع الرمسيإالنسان 

 .غري احلكومية

التعاون مع هيئات حقوق إالنسان " بشأن 5.1 ةلعامامالحظهتا ٕاىل ) و حو ((ز)  "ج" �ريسمبادئ ٕاىل  اللجنة الفرعية شريوت 
 ."أالخرى

 بكوت ديفواراللجنة الوطنية حلقوق إالنسان كوت ديفوار:  2.2

 .»3ء«مضن الفئة طنية حلقوق إالنسان بكوت ديفوار اللجنة الو  �ع�د اللجنة الفرعية ويص: تتوصية

 سـياقال عىل الرمغ من وحاميهتا، ·ودها املتواص° لتعزيز حقوق إالنسان  وتثين عىلاللجنة الوطنية  نشاء�ٕ  الفرعيةاللجنة  رحبت
 .الزناع مرح° بعداÆي تعمل فيه  الصعب

 :املالحظات التالية اللجنة الفرعية وتبدي

  فرتة الواليةضامن . 1

اللجنة الوطنية وقيامه بصالحيات ٔاخرى غري  صالحياته لسوء اسـتخدامبسبب عضو  عزلمن القانون عىل ٔانه جيوز  15املادة تنص 
واحضة مبا فيه  غري العزل ٔاسـبابٔان اللجنة الفرعية وترى . بوظيفته القيامعىل  قدرته ٔاو عدم خرقه لرسية املداوالت وأ ، ت´ املمنوحة لها

 .ايسال توفر حامية اكفية ضد التدخل السـي و�لتايل فٕاهنا قد ،الكفاية

القانون ية، ينبغي ٔان يتضمن تعزيز oسـتقالل ل سـتقرة، وهو ٔامر ©م امل والية متطلبات المن ٔاجل معاجلة ٔانه اللجنة الفرعية وتؤكد 
 .عضاء الهيئات املسـتق° أالخرى التابعة ل	و¹مماث° لت´ املمنوحة الٔ و مسـتق° وموضوعية  عزلؤسسة وطنية معلية مل المتكيين

عىل الوفاء  أالعضاءاليت تؤثر سلبًا عىل قدرة  أالفعالعىل ت´  مالمئ بشلكواحض وتقترص  عىل حنوحمددة  العزلجيب ٔان تكون ٔاسـباب 
دمع بقرار من هيئة ٔان تطبيق سبب معني جيب ٔان يُ  القانون، حيÙ اكن ذ¬ مناسـبًا، ينبغي ٔان حيدد oقتضاء. وعند بوالية املؤسسة

 يف كام هو منصوص عليهئية ار مع مجيع الرشوط املوضوعية وإالجمبا يتفق متامًا  العزلمت جيب ٔان يو . مالمئمسـتق° ذات اختصاص 
  . ىل السلطة التقديرية لسلطات التعينيإ فقط  ستندي ينبغي ٔان وال  المتكيين.القانون 
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اسـتقاللية القيادة العليا رضورية لضامن تعد و  إالداريةعضاء الهيئة أالمن الوظيفي الٔ ن تضموترى اللجنة الفرعية ٔان مثل هذه املتطلبات 
  .افهي معوم الناسثقة ضامن للمؤسسات الوطنية و 

ئة صنع القرار بشأن "ضامن أالمن الوظيفي ٔالعضاء هي  1.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
 ."الوطنية�ملؤسسات 

2 .
 تعينيال ختيار و 

 ترحش من املنظامت اليت استنادا ٕاىل قامئة لك منظمة حقوق إالنسانمن القانون، يمت تعيني أالعضاء من قبل وزارة  11وفقا للامدة 
 .عضاءاالٔ 

الشاكوى والتحقيق فهيا  تتلقى ميكن ٔان تتوفر اللجنة الوطنية عىل جلان ·ويةمن القانون،  12و 9و 5 �ملوادوعالوة عىل ذ¬، معال 
 .عىل اقرتاح من قبل احلكومة بناء من قبل وزارة حقوق إالنسان ويمت تعيني ٔاعضاهئا

  :وترى اللجنة الفرعية ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فٕاهنا

 شاغرة؛ال تتطلب إالعالن عن الوظائف ال  -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

 .وoختيار والتعيني الفرزٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح و  تشجعال  -
  

معليات خمتلفة اسـتخدام يؤدي ٕاىل  ٔان ا�اخلية لهيئات الرتشـيح ميكنراءات قرتحات وفقا لٕالجامل تقدمي ٔان اللجنة الفرعية كام تالحظ
  .بني املؤسسات

 .تعيني عىل ٔاساس اجلدارةال ختيار و لالمعلية موحدة رتشـيح جيب ٔان تسـتخدم الهيئات ٔان مجيع اللجنة الفرعية وترى 

القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع 
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

يادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية الق 
 .معوم الناس فهيا

 :ا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىلبكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان 

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني   )ب 
وoختيار والتعيني؛ وتقيمي املرحشني عىل  الفرزتشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح و   )ج 

 ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
 .نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا اختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس  )د 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  الوطنية".

 املؤسسات الوطنية يف ونالسـياسـي املمثلون. 3
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 شريوت ا�وائر احلكومية. ثلون مي  ٔاعضاء سـتةهناك يف الربملان، و  عضوانمه  هناك عضوان من اللجنة الوطنيةمن القانون،  7وفقا للامدة 
صالحيات اكم°، مبا يف ذ¬ بالربملان  واعضبي� يمتتع ، فقط بصفة استشاريةيشاركون  ا�وائر احلكومية ممثيلٔان  اللجنة الفرعية ٕاىل

   .التصويت احلق يف

الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب ٔان يمت تشكيلها تتطلب مبادئ �ريس اسـتقاللية املؤسسات 
ومتكيهنا من ٔاجل دراسة وحتديد أالولو2ت وأالنشطة oسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط ٕاىل أالولو2ت اليت حتددها بنفسها 

 .يف جمال حقوق إالنسان يف البالد من دون تدخل سـيايس

بشأن "املمثلني السـياسـيني يف املؤسسات الوطنية" عىل ٔان ممثيل احلكومة ؤاعضاء الربملان  9.1سـباب، تنص املالحظة العامة ولهذه االٔ 
ال ينبغي ٔان يكونوا ٔاعضاء يف ٔا·زة صنع القرارات �ملؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ٔاو يشاركوا فهيا، ذ¬ ٔالن عضويهتم يف ٔا·زة صنع 

 .الوطنية واملشاركة فهيا ميكن ٔان تؤثر عىل oسـتقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية القرار يف املؤسسات

ٔانه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعا¹ مع احلكومة والتشاور معها، عند oقتضاء، ٕاال ٔان ذ¬ ال ينبغي ٔان  اللجنة الفرعية تقر
  .صنع القرار �ملؤسسة الوطنيةيتحقق من خالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة 

ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة ٔاو ٔاعضاء الربملان، فٕانه ينبغي استبعادمه مثال من حضور ٔاجزاء من اللقاءات 
    .هذه املسائلت عىل يصو �لت السامح هلم كذ¬ وال ينبغي، اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات oسرتاتيجية

لضامن عدم توفر  ٕادارهتا هيلكعىل  الرضورية تغيرياتال عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث بكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية 
  التصويت. يف قاحلٔاعضاء الربملان عىل 

بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات  9.1(ج) وٕاىل مالحظهتا العامة  "ج"و  3، ب.1ادئ �ريس ب.مبوتشري اللجنة الفرعية ٕاىل 
  ".الوطنية

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف و
سـتقالل . 4

 oضطالععيق قدرهتا عىل ، وهو ما قد ي 2015و 2013من مزيانيهتا بني عايم  الكبريفض خبصوص اخل هاقلق عن  اللجنة الفرعيةتعرب 
 .بواليهتا

املوظفني املؤهلني توظيف ر املوظفني من ٔاجل و ٔاجأنه ينبغي رفع مسـتوى بٔافادت قد  اللجنة الوطنية ٔانٕاىل  الفرعيةاللجنة  شريوت 
 .واستبقاهئم

من المتويل  مالمئعىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى اللجنة الفرعية  وتشدد
 حتقيقٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، وعىل وجه اخلصوص، ينبغي لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. 

  oضطالع بواليهتا.يف و معليات املؤسسات الوطنية واملطرد يف التحسن التدرجيي

  المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل كحد ٔادىن: يغطيوينبغي ٔان 

إالعاقة. وتعزيزًا  أالشخاص ذوي ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من  للمباين اليت خمصصات مالية  )أ  
حكومية.  مع واكالت مقر واحد oشرتاك يفذ¬، يف ظروف معّينة، عدم  يقتيضوٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان  يةسـتقالل لال

  دامئة؛ ·ويةفروع  من خالل ٕانشاءوذ¬ ، لكام اكن ذ¬ ممكنابشلك ٔاكرب،  وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول
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نفس ية اÆين يؤدون موظفي اخلدمة املدن  ومزا2تكون مشاهبة ملرتبات  املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية واملزا2املرتبات   )ب 
  ٔاخرى؛هام يف مؤسسات حكومية مسـتق° امل 

  القرارات (حسب oقتضاء)؛ بصنععضاء هيئهتا املعنية الٔ  تعويضات  )ج 
  الهاتف وإالنرتنت؛ مبا يف ذ¬، نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
املؤسسة الوطنية . وعندما تعّني ا�و¹ املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنيةمن املوارد لٔالنشطة  خمصصات اكفية  )ه 

 .ٕاضافية يك يتسـىن لها oضطالع هبذه الوظائف، ينبغي ٔان توفر لها موارد مبسؤوليات ٕاضافية للقيام
  

موافقة وزارة حقوق إالنسان  تسـتلزممعلية اع�د املزيانية  ٕاال ٔانتتحمك يف مزيانيهتا،  بأهنا ٔافادت اللجنة الوطنية بأن تقر اللجنة الفرعيةو 
  .بة مسؤول من وزارة املزيانيةق ار قبل عرضها عىل الربملان. وعالوة عىل ذ¬، تفيد اللجنة الوطنية بأن ٕانفاقها خيضع مل

ميكن ٔان  ذ¬ ؤان ،للجنة الوطنية أالموال ختصيص عىل ةكبري  تقديرية سلطة وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من ٔان وزارة املزيانية مت´
  .واسـتقالليهتا فعاليهتا عىليؤثر 

 فٕانٔالموال العامة، عن اسـتخدا©ا ل بشلك حصيحللمساء¹  لهاوعندما تضع ا�و¹ قواعد ٔاو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة 
وجيب  وفعالية. يةدورها �سـتقالل عىل ٔاداء رشيطة ٔاال يقوض ذ¬ قدرهتا  ،املؤسسات الوطنية يسـتثينال تطبيق ت´ القواعد ٔاو اللواحئ 
من املتطلبات املنطبقة عىل  اقارهٔاكرث إ ، وال ينبغي ٔان تكون بشلك واحضملؤسسة الوطنية حمددة اخلاصة �ٔان تكون املتطلبات إالدارية 

 الواكالت املسـتق° أالخرى التابعة ل	و¹.

يل لتنفيذ واليهتا وا�عوة ٕاىل مسـتوى مناسب من المتو عىل مواص° ا�عوة ٕاىل احلصول عىل  اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية شجعوت 
 .الاكم° ةاملالي يهتااسـتقالل 

 ."التنظمي إالداريبشأن " 8.2" والمتويل الاكيف" بشأن 10.1العامتني  هياتومالحظ  �2ريس ب. مبدأ ٕاىل  اللجنة الفرعية شريوت 

 التوظيف. 5

 التابعةا�و¹  موظفي تدبريهيئة تاكمل ملوظفي اخلدمة املدنية و من خالل النظام امل يمت املوظفني توظيف ٔان  الفرعيةاللجنة تالحظ 
تعرب عن  غري ٔاهناأالصيل، من كياهنم  ترسحيهمتقيمي املرحشني وطلب  لها صالحيةأن تفيد اللجنة الوطنية بو وزارة اخلدمات العامة. ل

يف ذ¬ املسؤولون  ، مبنيعملون عىل ٔاساس إالعارة بني موظفي اللجنة الوطنيةمن من موظفي اخلدمة املدنية  عدد كبريوجود ٕازاء  هاقلق 
 .املدراءمن خمتلف كبار ، ورؤساء أالقسام، وغريمه ا�يوانمثل أالمني العام ومدير يف مناصب عليا، 

 .من خالل إالعارة نيتقنيو  نيماليموظفني ٕاداريني و  احلكومة للجنة الوطنية ختصص، 42عالوة عىل ذ¬، وفقا للامدة و 

 .مه موظفون معارون٪، 44 ٔاي، 43موظفا من ٔاصل  19أن بتفيد فٕان اللجنة الوطنية ومعوما، 

، ويُنظر احلكومة من تدخل دوناملؤسسات الوطنية عىل العمل بشلك مسـتقل  قدرةأالساسـية ملبادئ �ريس هو  املتطلبات ٕان ٔاحد
موظفني يف عىل وجه اخلصوص عندما يشمل ذ¬ طنية من اخلدمة العامة، و الو  ٕاعارة موظفي املؤسسة وعند. ا النحوعىل هذٕالهيا 

 .عىل العمل بشلك مسـتقل قدرة املؤسسة فٕان ذ¬ يطرح تساؤالت بشأنالوطنية،  مناصب عليا يف املؤسسة

٪ ٕاال يف ظروف 25املعارين  نسـبةتجاوز ت وجيب ٔاال عليا مناصب املعارون  املوظفون يشغلينبغي ٔان  ٔانه الاللجنة الفرعية وترى 
 .وجهيةاسـتثنائية ٔاو 
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معايري  وحتديد، واملهارات الالزمة لتنفيذ واليهتا تحديد الهيلك الوظيفيب  تقوم من الناحية الترشيعية يكوينبغي متكني املؤسسات الوطنية 
 .وفقا للقانون الوطين رى (مثل التنوع)، واختيار موظفهيامناسـبة ٔاخ

 ونتلكاÆين مي املوظفني  تشكيلفتوحة وشفافة وعىل ٔاساس اجلدارة تضمن التعددية يف املوظفني وفقا لعملية اختيار م  توظيفجيب و 
 .افهي معوم الناسوثقة  يهتاوفعال املؤسسة هذه  يةهذه العملية اسـتقالل  وتعززالوطنية.  ةات الالزمة لتنفيذ والية املؤسساملهار 

 املؤسسات الوطنية" موظفيواستبقاء 'التوظيف  بشأن 5.2و 4.2 العامتني اهيتمالحظ و  �2ريس ب. مبدأ ٕاىل  اللجنة الفرعية شريوت 
  ".املوظفني املنتدبني يف املؤسسات الوطنيةو"

 التقرير السـنوي. 6

 يُقدم ٔان التقرير يف الواقع اللجنة الفرعية ٕاىل شريامجلهورية. وت ٕاىل رئيس ها السـنوي تقرير  اللجنة الوطنيةقدم لقانون، تمن ا 3وفقا للامدة 
 .ورئيس جملس الشـيوخ ورئيس ا�لس ا�سـتوري (جملس النواب) رئيس امجلعية الوطنية ٕاىل

املؤسسات عىل  هذه سسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقاريرللمؤ  المتكينية قواننيال نشأ ٔان تُ  وتعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم
 قانوهنا تشجع اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات يفكام نطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. 

السلطة التنفيذية، وبذ¬  خالل، وليس من السلطة الترشيعية ٕاىلالتقارير مبارشة  لتقدميواحضة صالحية ص عىل نالمتكيين من ٔاجل ال 
  .تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا

 ." بشأن "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1العامة  وٕاىل مالحظهتا 3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

 التعددية ومتثيل املرٔاة. 7

 7املكتب التنفيذي  يضمعىل سبيل املثال، ف. خمتلف ٔا·زة اللجنة الوطنيةٔان املرٔاة غري ممث° بشلك اكف يف  اللجنة الفرعيةتالحظ 
 .موظفا 43 ٔاصل من موظفة امرٔاة 13توجد عضوا و  22ٔاصل  مننساء 

. ويشمل أالقليةو العرق و اجلنس  عىل ٔاساسضامن التعددية  وينبغي أالخذ بعني oعتبارالتعددية المتثيل أالوسع للمجمتع الوطين.  تعين
  الوطنية. ةيف املؤسسساوية للمرٔاة ضامن املشاركة املت  ذ¬

 التعددية يف تكوين املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ �ريس. رشطن حظ اللجنة الفرعية ٔان هناك مناذج متنوعة لضاموتال
   فعىل سبيل املثال:

 صنعهيئة يف عضوية العايري خمتلف رشاحئ ا�متع، كام هو مبّني يف مبادئ �ريس. وينبغي ٔان تكون م صنع القرارٔا) ميثل ٔاعضاء هيئة 
ا�متع املدين. وينبغي تفادي  ٔاحصاب املصلحة، مبن فهيممع مجيع  ويمت التشاور بشأهناالقرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي ٔان تُتاح للعموم 

  ٔاعضاء املؤسسة الوطنية؛ تشكيلنطاق التنوع والتعددية يف من املعايري اليت قد تضيق ٔاو حتد، دون مربر، 

جممتعية متنوعة املرحشني ٔاو  افرق اليت تقرتح فهيا مثًال يف احلا¹الوطنية،  ٕاجراءات تعيني هيئة ٕادارة املؤسساتب) التعددية من خالل 

  تويص هبم؛

ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق ا�متعية، مثل اللجان oستشارية ٔاو الشـباكت ٔاو  ج) التعّددية من خالل ٕاجراءات متكِّ
  شاورات ٔاو املنتد2ت العامة؛امل 
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املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا، مثل  وينطبق ذ¬ بشلك خاص عىلالتعّددية من خالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ ا�متع. د) 
  ٔامني املظامل.

  .الوطنية ةل املؤسسناسب بني اجلنسني داخاللجنة الوطنية عىل ضامن التعددية، مبا يف ذ¬ التوازن امل  اللجنة الفرعية وتشجع

  .""ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية بشأن 7.1 العامة وٕاىل مالحظهتا 1وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.

 التحقيقات بشأن العنف ضد املرأة والعنف يف مرح[ ما بعد الرصاع. 8

التحقيق يف انهتااكت حقوق إالنسان وز2رة ٔاماكن  جمال يف ديفواراللجنة الوطنية بكوت  ٔالنشطة اليت تضطلع هبا� اللجنة الفرعية تقر
ضد املرٔاة والعنف يف مرح° ما بعد الرصاع وتقدمي املامرسة نهتااكت oلتحقيق يف اللجنة الوطنية عىل ا oحتجاز يف البالد. وتشجع

 .التوصيات املناسـبة

ٕاىل دراسة وتنفيذ نتاجئها ؤان تدعو ٔايضا بأنشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، ٔان تقوم ينبغي الوطنية  سسةاللجنة الفرعية ٔان املؤ وتالحظ 
ماكحفة إالفالت  عىلهذه أالعامل، وال سـÎ نرش التقارير العامة،  وتساعدوتوصياهتا من ٔاجل ضامن حامية ٔاولئك اÆين انهتكت حقوقهم. 

 .انهتااكت حقوق إالنسانارتاكب  يف حالمن العقاب 

بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحامية حقوق إالنسان للجميع، مبا يف ذ¬  واليهتاعىل تفسري  اللجنة الوطنية نة الفرعيةاللج  شجعت 
 .ومجموعات ٔاخرى من الضحا2 ،حقوق املرٔاة، واجلنود أالطفال

قوق إالنسان" املتعلقة حبوالية البشأن " 6.1و 2.1 متنيعاال ومالحظتهيا )4( –) 2) (أ ( 3ٔا. ملبادئ �ريس اللجنة الفرعية شريوت 
 ."وصيات املؤسسات الوطنيةو"ت

 تضارب املصاحل. 9

جنة الوطنية. ٔالعضاء املكتب التنفيذي لل  �لنسـبة اليت يمت من خاللها جتنب تضارب املصاحل عىل الوسـي°قانون المن  24تنص املادة 
لٔالعضاء االٓخرين، مثل املفوضني  ينبغي جتنب تضارب املصاحل �لنسـبةمن خاللها مع ذ¬، فٕان القانون مل يرش ٕاىل الوسائل اليت و 

 .اجلهويني

ٕان جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة وoسـتقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي ٔان يُطلب من أالعضاء الكشف 
  . عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيÙ نشأ تضارب للمصاحل

قانوهنا ٕادراج أالحاكم اليت حتمي من تضارب املصاحل احلقيقي ٔاو املتصور مضن عىل ا�عوة ٕاىل  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية
  .ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة المتكيين

  اجلبل أالسود: حايم حقوق إالنسان واحلر;ت 3.2

 .»3ء«الفئة مضن  أالسود �ع�د حايم حقوق إالنسان واحلر2ت �جلبلويص اللجنة الفرعية : تتوصيةال 

 به املؤسسة قامت املكثف اÆيعمل ال. وتالحظ مع التقدير مؤسسة حايم حقوق إالنسان واحلر2تنشاء �ٕ رحب اللجنة الفرعية ت
 الوطنية.

 :املالحظة التالية اللجنة الفرعية وتبدي
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 الوالية. 1

. ومع ذ¬، تالحظ اللجنة يف جمال تعزيز حقوق إالنسانعىل والية حمدودة  ملؤسسة حايم احلقوق واحلر2ت متكيينال قانون ينص ال
 عىل الرمغ من القيود املالية اليت توا·ها. املرتبطة بتعزيز حقوق إالنسانبعض أالنشطة ب  يف الواقعا تقوم الفرعية ٔاهن

 وتفهمعىل حد سواء. وحاميهتا وظائف حمددة لتعزيز حقوق إالنسان بالوطنية ترشيعيا  املؤسسة ينبغي تلكيفه ٔاناللجنة الفرعية ترى 
. وميكن ٔان تشمل بشلك ٔاوسعحقوق إالنسان  تُسـتوعب وُحترتم فيهشمل املهام اليت تسعى ٕاىل خلق جممتع حيث التعزيز" عىل ٔانه ي "

 .واملنارصةوتقدمي املشورة والتوعية العامة  هذه الوظائف التعلمي والتدريب

واليهتا  لتوضيح متكيينال  اقانوهنمؤسسة حايم احلقوق واحلر2ت عىل ا�عوة ٕالجراء التعديالت املناسـبة عىل تشجع اللجنة الفرعية 
 .املتعلقة بتعزيز حقوق إالنسان

 قوق إالنسان".املتعلقة حبوالية ال" بشأن 2.1العامة  وٕاىل مالحظهتا 3ٔا.�ريس مبدٔا شري اللجنة الفرعية ٕاىل وت 

2 .
 تعينيال ختيار و 

من  7فقا للامدة ويمت انتخاب ٔامني املظامل بتصويت أالغلبية يف الربملان بناء عىل اقرتاح من الرئيس. و من ا�سـتور،  95وفقا للامدة 
، يقوم الرئيس ٕ�جراء مشاورات مع املؤسسات العلمية واملتخصصة يف منصب ٔامني املظامل اح املرحشني لالنتخاباقرت  عندالقانون، 

 حقوق إالنسان واحلر2ت.ٔانشطهتا أالساسـية  شملت واملنظامت غري احلكومية اليت 

  :وترى اللجنة الفرعية ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فٕاهنا

 تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ال  -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

وoختيار  الفرزال حتدد العملية اليت يمت من خاللها ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح و  -
 .والتعيني

ا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جد
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة  تعزز oختيار القامئ عىل
 .معوم الناس فهيا

  :ا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان عىل

 واسع؛ إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق  )أ  
 ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛  )ب 
 وoختيار والتعيني؛ الفرزتشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح و   )ج 
 تاحة للجمهور.تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية وم   )د 

" وٕاىل وٕاىل مالحظهتا العامة بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية 1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  بشأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية". 7.1مالحظهتا العامة 
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 ةاملالي يةالمتويل الاكيف و
سـتقالل . 3

سؤولية االٓلية الوقائية الوطنية توسعت يف السـنوات أالخرية لتشمل م  مؤسسة حايم احلقوق واحلر2تٔان والية  الفرعيةاللجنة تالحظ 
مؤسسة حايم احلقوق  تتوفرو اكحفة المتيزي. مالية و وتشمل كذ¬ ،امللحق �تفاقية مناهضة التعذيب يف ٕاطار الربوتوكول oختياري

 للمؤسسةمن ٔان موارد املزيانية ا#صصة  تعرب عن قلقهااللجنة الفرعية  غري ٔانبعض المتويل إالضايف لهذه الوال2ت،  عىلواحلر2ت 
 غري اكفية لالضطالع بواليهتا.

اللجنة تعرب و العامة تتطلب موافقة من وزارة املالية لك عام.  الرشاءمعلية املؤسسة بأهنا يه من يدير ويراقب مزيانيهتا، فٕان  تفيد وبي�
  يه االٔكرث ٔامهية.بأهنا تقرر  ا�االت اليت ٕاىلتوجيه مزيانيهتا الوطنية عىل  ةد من قدرة املؤسسذ¬ قد حيمن ٔان  هاقلق عن الفرعية 

وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل 
وجيب ٔايضا ٔان تضطلع بصالحية ختصيص أالموال حسب لضامن اسـتقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. 

صوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات وعىل وجه اخلٔاولو2هتا. 
  oضطالع بواليهتا.يف املؤسسات الوطنية و

 وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل كحد ٔادىن:

�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا  )أ  

ذ¬، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضلالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 
  وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛

تبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس املر   )ب 
  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛

  تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
  رتنت؛، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالننظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

 .ٕاضافية يك يتسـىن لها oضطالع هبذه الوظائفللقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد 

. وجيب ٕاطالق هذا المتويل �نتظام فقط يف املزيانية خاص �ملؤسسة الوطنية بند مسـتقلصص المتويل احلكويم يف شلك ٔان ُخي  ويتعني
  .ومعلياهتا إالدارية اليومية، واستبقاء موظفهيا ،وبطريقة ال تؤثر سلبًا عىل وظائفها

عن اسـتخدا©ا لٔالموال العامة، فٕان  الواجبةوعندما تضع ا�و¹ قواعد ٔاو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساء¹ 
تطبيق ت´ القواعد ٔاو اللواحئ ال يسـتثين املؤسسات الوطنية رشيطة ٔاال يقوض ذ¬ قدرهتا عىل ٔاداء دورها �سـتقاللية وفعالية. وجيب 

املتطلبات املنطبقة عىل  ٔان تكون املتطلبات إالدارية اخلاصة �ملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض، وال ينبغي ٔان تكون ٔاكرث ٕارهاقا من
 الواكالت املسـتق° أالخرى التابعة ل	و¹.

 .بشأن "التنظمي إالداري" 8.2بشأن "المتويل الاكيف" و 10.1ومالحظتهيا العامتني  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

 التوظيف. 4
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طط ختالوطنية  ، ؤان املؤسسة33 عددمهالبالغ موظفهيا مجيع  توظفمل  مؤسسة حايم احلقوق واحلر2تٔان  اللجنة الفرعيةتالحظ 
الوظائف الشاغرة وتقيمي إالعالن عن  ويشمل ذ¬من قبل هيئة ٕادارة املوارد البرشية،  التوظيف . وجيري2017زيد يف عام لتوظيف امل

 .يتهل اسـتقالو  تدبريه اÆايت ٔان هذه املتطلبات تقوض احلقوق واحلر2ت ٕاىل . وقد ٔاشار حايماملرحشني

وزارة املالية تثبت ٔان بعد احلصول عىل شهادة من فقط  لها التوظيفأنه جيوز ب تفيد مؤسسة حايم احلقوق واحلر2توعالوة عىل ذ¬، 
 املوافقة عىل ختصيص أالموال الالزمة يف املزيانية. ٔانه متت لرواتب، عىل الرمغ منأالموال متاحة لتسديد ا

، وحتديد معايري ي واملهارات الالزمة لتنفيذ واليهتامن الناحية الترشيعية يك تقوم بتحديد الهيلك الوظيف وينبغي متكني املؤسسات الوطنية
 .مناسـبة ٔاخرى (مثل التنوع)، واختيار موظفهيا وفقا للقانون الوطين

كيل املوظفني اÆين ميتلكون تضمن التعددية يف تش و توظيف املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل ٔاساس اجلدارة  ويتعني
 .املهارات الالزمة لتنفيذ والية املؤسسات الوطنية. وتعزز هذه العملية اسـتقاللية املؤسسة الوطنية وفعاليهتا وثقة امجلهور فهيا

سات، مبا يف ذ¬ بعض املامر  لتنظميينطوي تصنيف املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان كواك¹ مسـتق° Èبعة ل	و¹ عىل اÌٓر هامة �لنسـبة 
وعندما تضع ا�و¹ قواعد ٔاو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساء¹ ٕاعداد التقارير والتوظيف والمتويل واحملاسـبة. 

قدرهتا الواجبة عن اسـتخدا©ا لٔالموال العامة، فٕان تطبيق ت´ القواعد ٔاو اللواحئ ال يسـتثين املؤسسات الوطنية رشيطة ٔاال يقوض ذ¬ 
عىل ٔاداء دورها �سـتقاللية وفعالية. وجيب ٔان تكون املتطلبات إالدارية اخلاصة �ملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض، وال ينبغي ٔان 

 تكون ٔاكرث ٕارهاقا من املتطلبات املنطبقة عىل الواكالت املسـتق° أالخرى التابعة ل	و¹.

موظفي املؤسسات واستبقاء التوظيف " بشأن 8.2و 4.2مالحظتهيا العامتني  ٕاىلو  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري
 ."التنظمي إالداري للمؤسسة الوطنيةالوطنية" و"

 التفاعل مع النظام اvويل حلقوق إالنسان. 5

مع النظام نظامت إالقلميية حلقوق إالنسان وتتفاعل عضو يف العديد من امل  تقر اللجنة الفرعية بأن مؤسسة حايم احلقوق واحلر2ت يه
 عىل تشجيع التصديقخبصوص تفاعلها مع هذه أالنظمة، ٔاو يلكفها ب ال يوجد نص قانوين حمدد فٕانه ا�ويل حلقوق إالنسان. ومع ذ¬، 

 .ٔاو oنضامم ٕالهيا الصكوك ا�ولية حلقوق إالنسان

عزيز ن ٔاداة فعا¹ للمؤسسات الوطنية من ٔاجل تكوميكن ٔان ي هوالتفاعل مع ا�ويل حلقوق إالنسان رصد النظاممبادئ �ريس بأن تقر 
أالولو2ت واملوارد  تكون حسباملشاركة الفعلية يف النظام ا�ويل حلقوق إالنسان  ٕانعىل املسـتوى احمليل. وحاميهتا حقوق إالنسان 

  :، وميكن ٔان تشمل املهام التاليةاحمللية

 ؛اخلاصة وهيئات املعاهدات إالجراءاتسـتعراض ا�وري الشامل، وآليات ظل يف ٕاطار oالتقارير تقدمي تقارير موازية ٔاو  -

 ؛ إالنسانوجملس حقوق  oسـتعراضاملناقشات ٔامام هيئات  خاللبترصحيات  إالدالء -

 إالنسان.حلقوق  إالقلميية واالٓليات أالمم املتحدةآليات  تنفيذ التوصيات ذات الص° الصادرة عنوتشجيع رصد  -

إالنسان وا�عوة ٕاىل ٕاحداث مع النظام ا�ويل حلقوق  تفاعلهاعىل مواص°  مؤسسة حايم احلقوق واحلر2تاللجنة الفرعية  عتشجو 
  . هياوoنضامم ٕال الصكوك ا�ولية عىل تيح لها التلكف مبسؤولية رصحية لتشجيع التصديقبشلك ي تغيريات عىل قانوهنا المتكيين 

الصكوك  عىل تشجيع التصديقبشأن " 4.1و 3.1 تنيالعام مالحظتهيا ىل وإ  (ه) –(ب)  �3ريس ٔا.ٕاىل مبدٔا وتشري اللجنة الفرعية 
 ."إالنسانالتفاعل مع النظام ا�ويل حلقوق " و"ٔاو oنضامم ٕالهيا ا�ولية حلقوق إالنسان
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الشـبكة أالوروبية للمؤسسات طلب املساعدة واملشورة حسب احلاجة من حلر2ت عىل تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حايم احلقوق وا
 قوق إالنسان.حل الوطنية حلقوق إالنسان والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان ومكتب املفوض السايم

 ساموا: مكتب ٔامني املظامل (ٔامني املظامل) 4.2

 .»ٔالف«مضن الفئة ٔامني املظامل  مكتب �ع�دويص اللجنة الفرعية : تالتوصية

 املالحظات التالية: اللجنة الفرعية وتبدي

 قوق إالنساناملتعلقة حبوالية ال. 1

حقوق إالنسان" ت´ احلقوق الواردة يف ا�سـتور والقوانني أالخرى، والقانون ا�ويل العريف من القانون، يشمل تعريف " 2 للفصلوفقا 
�حلقوق oقتصادية  ا�ويل اخلاص اÆي ال يشمل العهدو من القانون،  1 املرفقواملعاهدات ا�ولية حلقوق إالنسان الواردة يف 

 وoج�عية والثقافية.

مواص° القيام شجع ٔامني املظامل عىل واسع لتشمل مجيع حقوق إالنسان، وت عىل نطاق  ظامل يفرس واليتهبأن ٔامني امل تقر اللجنة الفرعية
 ما يتعلق �حلقوق oقتصادية وoج�عية والثقافية.بذ¬، مبا يف ذ¬ 

 قوق إالنسان".لقة حباملتعوالية ال" بشأن 2.1عامة ال وٕاىل مالحظهتا 3ؤا. 2ؤا. 1مبادئ �ريس ٔا.شري اللجنة الفرعية ٕاىل وت 

2 .
 تعينيال ختيار و 

 .ا�لس الترشيعيويص به ئ§مني للمظامل  ارئيس ا�و¹ ٔان يعني خشصل ه جيوزقانون عىل ٔانالمن  8و 7 الفصالنينص 

  من القانون عىل النحو التايل: 3 املرفقعملية يف ال  ددµ وُحتَ 

ٔامني املظامل يفة واسعة oنتشار يف ساموا عندما يكون منصب يف حص  املنصبٕالعالن عن اية احلكومة مسؤول  تتحمل - 
 .شاغرا

وممثل عن منظامت ا�متع املدين  ة اخلدمة العامة، وهو قاض/حمام متقاعدمن رئيس جلن تتشلكمسـتق°،  فرزمت تأسيس جلنة ي - 
 .ملفات املرتحشنيملراجعة 

عداد تقوم �ٕ و  ،والعامة املنصوص علهيا يف القانون اخلاصةعىل مجموعة مفص° من املعايري  بناء يف الرتشـيحاتجلنة الفرز  تنظر - 
 .انتقائية قامئة

 رٔاي اللجنة بشأن املرحشني املناسـبني. يشملترسل اللجنة تقريرا ٕاىل ا�لس الترشيعي  - 

 توصية ٕاىل رئيس ا�و¹. ويرفعالتقرير  ينظر ا�لس الترشيعي يف - 

مت تعيني ٔامني املظامل احلايل قبل سن القانون. ، ٔالنه الواقعالقانون مل تنفذ بعد يف عملية املنصوص علهيا يف ال ٔان  فرعيةاللجنة التالحظ 
 وتشجع التطبيق الاكمل لهذه أالحاكم عندما تنشأ الوظائف الشاغرة يف املسـتقبل.

 ."اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية" أنبش 8.1العامة  مالحظهتإاىل و  1ب. �ريسمبدٔا شري اللجنة الفرعية ٕاىل وت 

 ٔاماكن احلرمان من احلريةرصد . 3

 لحبس ٔاو oعتقال الطوعي وغري الطوعي دون سابق ٕانذار.لمني املظامل ز2رة مجيع أالماكن العامة (ه) جيوز الٔ  33 للفصلوفقا 
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)، 3( 48 للفصلوفقا و . صاحهبامبوافقة  اصةاخلماكن االٔ  ٔان يدخلمني املظامل ) (ب)، جيوز الٔ 1( 48 للفصلو�ٕالضافة ٕاىل ذ¬، وفقا 
احمللية من ٔاجل قايض احملمكة ليقدم طلبا  جيوز ٔالمني املظامل ٔان، ٔانه لن حيصل عىل املوافقة ٕاذا رٔاىٔاو املوافقة  حصوÜ عىل يف حال عدم

 مذكرة �خول أالماكن اخلاصة.احلصول عىل 

نسان والتحقيق فهيا وتقدمي عىل الوصول ٕاىل مجيع ٔاماكن احلرمان من احلرية ورصد ٔاوضاع حقوق االٕ  الفرعية ٔامني املظاملتشجع اللجنة 
عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب، والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة وا�عوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها من ٔاجل تقرير 

 .املعتقلنيضامن حامية 

 ." بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1(د) ومالحظهتا العامة  "د"و  3ٔا. ٕاىل مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشري

 . التقرير السـنوي4

يونيو من لك  30السـنوي عن حا¹ حقوق إالنسان يف البالد قبل ٔامني املظامل ٕاعداد تقريره  ، ينبغي عىلقانونالمن  40 للفصلطبقا 
ونيو عام حزيران/يدم ٕاىل الربملان يف قُ  2015حقوق إالنسان عام عن حا¹ ٔاعده ٔامني املظامل ٔان ٔاول تقرير  اللجنة الفرعيةوتالحظ  عام.

 من قبل الربملان.تقريره السـنوي ناقشة ع اللجنة الفرعية ٔامني املظامل عىل ا�عوة مل شج. وت ومت نرشه للعموم، 2015

من قبل السلطة  هاتقارير  مناقشة ودراسةالوطنية معلية يمت مبوجهبا  لمؤسسةل المتكيين قانونال ٔان ينشأ  اللجنة الفرعية ٔانه من املهم عتربوت 
 .وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا، الترشيعية

 التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية"." بشأن 11.1ة لعاماومالحظهتا  �3ريس ٔا.شري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا وت 

  قوق إالنسان مكتب ٔامني املظاملالوطنية حلاملؤسسة أوروغواي:  5.2

 .»ٔالف«مضن الفئة �ع�د املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان مكتب ٔامني املظامل ويص اللجنة الفرعية : تالتوصية

 المتويل الاكيف. 1

مزيانية ٔان ٕاىل بشأن المتويل الاكيف. وتشري اللجنة الفرعية  ةالشواغل السابقملعاجلة  لجنة الفرعية �ملؤسسة الوطنية عىل دعوهتاشـيد ال ت 
 .2015يف عام  املؤسسة الوطنية زادت بشلك طفيف

وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل 
هتا ؤانشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2

  oضطالع بواليهتا.يف التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية و

  قدم من ا�و¹ ما ييل كحد ٔادىن:وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف امل

ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا خمصصات مالية للمباين اليت   )أ  
، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذ¬لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من 
املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
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 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛لالتصاالتنظام جيد ٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

 للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يتسـىن لها oضطالع هبذه الوظائف.
  

   .بواليهتامن المتويل لالضطالع  مالمئاملؤسسة الوطنية عىل مواص° دعوهتا للحصول عىل مسـتوى  الفرعيةاللجنة  وتشجع

 ".بشأن "المتويل الاكيف 10.1 ةومالحظهتا العام �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

 زميبابوي: جلنة حقوق إالنسان 6.2

 .»ٔالف«الفئة مضن د جلنة حقوق إالنسان بزميبابوي �ع�: تويص اللجنة الفرعية توصيةال 

عىل الرمغ من وحاميهتا ·ودها املتواص° لتعزيز حقوق إالنسان عىل وتثين ، بزميبابوي جلنة حقوق إالنساننشاء �ٕ رحب اللجنة الفرعية ت
 .ا تعمل فهية اليتالصعب الظروف

. كام 2013دسـتور عام جلع+ متوافقا مع ٔاحاكم  ا المتكيينقانوهنتعديل  جلنة حقوق إالنسان يه بصددٔان  اللجنة الفرعية ٕاىل وتشري
 الترشيعي من خالل ا�عوة ٕاىل مزيد من التعديالت عىل القانون ملعاجلة الشواغل املبينة ٔادVه. هإاطار عىل تعزيز تشجعها 

 :املالحظات التالية تبدي اللجنة الفرعيةو 

1 .
 تعينيال ختيار و 

 242فقا للامدة وو من خالل معلية مفتوحة وشفافة.  البالد رئيسيمت تعيني أالعضاء من قبل ) من ا�سـتور، 1( 237 الفصلمبوجب 
 .ا�امئة بعد التشاور مع جلنة اخلدمات القضائية وجلنة القواعد وأالوامر جلنة حقوق إالنسان رئيَس  البالد رئيس نيعيُ ) من ا�سـتور، 1(

إالعالن عن الوظائف الشاغرة، يف الواقع طلب تتتفيد بأن العملية املتبعة الختيار الرئيس تعرتف اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق إالنسان 
ليا ٔان العملية املنصوص علهيا حا ترىلمرحشني. ومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية ل انتقائيةوالتشاور مع ا�متع املدين واملقابالت وٕاعداد قامئة 

  :يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فٕاهنا

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

 .وoختيار والتعيني والفرزتقدمي الرتشـيح  ال تشجع عىل ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية -
  

ومن املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة 
حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت  وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°،

تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 
 .معوم الناس فهيا

  :لتاليةا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات ا قوق إالنسان عىلجلنة حوتشجع اللجنة الفرعية 

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت   )ب 

 التعلميية؛
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 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفحص وoختيار والتعيني؛  )ج 
 املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقيمي   )د 
 .اختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا  )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  الوطنية".

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف و
سـتقالل  .2

 اللجنةمزيانية ٔان  اللجنة الفرعيةلالضطالع بواليهتا. وتالحظ  املمنوح لها من احلكومة ليس اكفياأن المتويل ب تفيد جلنة حقوق إالنسان
يف تلقي التأخر املسجل  تالحظزميبابوي. كام  وا·هاتاليت  الكبرية، وذ¬ بسبب املشالك املالية 2015شهدت اخنفاضا كبريا يف عام 

  قدرهتا عىل oحتفاظ �ملوظفني. ٔاثر عىلاملرتبات  تسديد تأخر يفال  كام تشري ٔايضا ٕاىل ٔان املزيانية ا#صصة لها.

متويل خار..  جلنة حقوق إالنسان عىل يك حتصلوزير القانون يتطلب موافقة ال) (ج) من 1( 17 الفصلٔان  اللجنة الفرعيةوتالحظ 
تعرب عن  ٕاال ٔان اللجنة الفرعيةهذه املوافقة،  احلصول عىلصعوبة يف  ال جتد اأهنجلنة حقوق إالنسان تفيد ب اللجنة الفرعية بأن وتقر
 ما يكفي من المتويل. توفرها عىلضامن جلنة حقوق إالنسان عىل عىل قدرة  يؤثر ميكن ٔانمن ٔان هذا احلمك  هاقلق 

الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل وتشدد اللجنة 
لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق 

  يف معليات املؤسسات الوطنية ويف oضطالع بواليهتا. التحسن التدرجيي واملطرد

  وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل كحد ٔادىن:

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
ذ¬، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضٔان  لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن

  وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛
دمة املدنية اÆين يؤدون نفس املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخل  )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية.   )ه 

  للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يتسـىن لها oضطالع هبذه الوظائف.
  

وتشدد اللجنة عىل ٔانه ال ينبغي ٔان يكون المتويل من مصادر خارجية، مثل الرشاكء إالمنائيني ا�وليني، هو المتويل أالسايس للمؤسسة 
تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة وVدرة، يتعني عىل ا�متع ا�ويل نية، ٔالن ذ¬ مسؤولية تقع عىل عاتق ا�و¹. ومع ذ¬، الوط 

ذ¬. ويف هذه  فعلمن ا�و¹  ٕاىل ٔان تمتكنمن ٔاجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف ٔان يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها 
، ٔالن ذ¬ قد من ٔاجل تلقي المتويل من مصادر خارجيةاحلاالت الفريدة، ال ينبغي ٕالزام املؤسسات الوطنية �حلصول عىل موافقة ا�و¹ 

حملددة ا. وال ينبغي ربط هذه أالموال بأولو2ت حيددها املاحنون بل ينبغي توجهيها ٕاىل ٔاولو2ت املؤسسة الوطنية ايهتينتقص من اسـتقالل 
  سلفًا.
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) (ج) من القانون لمتكيهنا من احلصول 1( 17 الفصلجلنة حقوق إالنسان عىل ا�عوة ٕاىل ٕادخال تعديالت عىل  وتشجع اللجنة الفرعية
عىل المتويل من اجلهات املاحنة دون احلصول عىل موافقة مسـبقة من احلكومة وا�عوة ٕاىل احلصول عىل مسـتوى مناسب من المتويل 

  بواليهتا بشلك فعال. لالضطالع

  ."للمؤسسات الوطنية بشأن "المتويل الاكيف 10.1مالحظهتا العامة ٕاىل و  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

 اللجنة والية ديقي ت . 3

 13قبل  وقع ٕاخاللٔاو  فعلبلتحقيق يف الشاكوى املتعلقة � حقوق إالنسان للجنةال يُسمح ) (ٔا) من القانون، 4( 9 للفصلوفقا 
 .2009فرباير شـباط/

اكمل يف مجيع oنهتااكت املزعومة حلقوق اللتحقيق تسمح لها �طنية حلقوق إالنسان جيب ٔان املؤسسة الو والية ٔان اللجنة الفرعية وترى 
 بشلك غري معقول. مقيµدةإالنسان، وينبغي ٔاال تكون 

 .قوق إالنسان"املتعلقة حبوالية البشأن " 2.1 ةالعام اهتوٕاىل مالحظ 3ؤا. 2ؤا. 1ٔا.مبادئ �ريس ٕاىل  شري اللجنة الفرعيةوت 

 العزل معلية. 4

 عقيلٔاو مرض جسدي  نتيجة مبهامهلعجزه عن القيام البالد رئيس بل من منصبه من ق  مفوض ميكن عزلمن القانون،  20 للفصلوفقا 
 سلوك.سوء ٔاو  ٔاي سبب آخرٔاو 

السامية ٔاو احملمكة العليا، رار حممكة تتألف من رئيس يكون ٔاو اكن قاضيا يف احملمكة العزل مبوجب قيكون من القانون،  20 للفصلوفقا و 
) 7دة ال تقل عن سـبع (مليف زميبابوي  القانون يف جمالÎرس ©نة ل مؤهال اصخش ٔاو اكن حدهام جيب ٔان يكونأ ، وعضوين آخرين

  ٔاعضاء احملمكة.يعني من هوالبالد رئيس ٔان ٕاىل اللجنة الفرعية  وتشريسـنوات. 

 تعرضمن قبل الرئيس خيلق ٕاماكنية يعينون ٔاعضاء احملمكة  ٕاضافة ٕاىل كون العزلوتالحظ الهيئة ٔان عدم وجود خصوصية يف ٔاسـباب 
  العملية لسوء oسـتخدام.

ينبغي oسـتقاللية، وهو ٔامر ©م لتعزيز  املسـتقرة، لوالية�يتعلق  فÎمتطلبات مبادئ �ريس  ه لالسـتجابة ٕاىلوترى اللجنة الفرعية ٔان
يع املتطلبات املوضوعية طبقا مجل العزل  ٔان يكونوجيب معلية عزل مسـتق° وموضوعية. المتكيين للمؤسسة الوطنية  ٔان يتضمن القانون

  يف القانون. اوإالجرائية املنصوص علهي

وحيÙ اكن . معىل ٔاداء ©ا© أالعضاءقدرة  عىلل اليت تؤثر أالعام فقط عىل حصيحبشلك  وتقترصوح وينبغي حتديد ٔاسـباب العزل بوض
مسـتق° تمتتع �الختصاص قرار تتخذه هيئة ب يكون مدعوماسبب معّني جيب ٔان  تطبيقٔان  عىل القانون ينصٔان  يتعنيذ¬ مناسـبًا، 

  التعيني.وال ينبغي السامح �لعزل �الستناد فقط ٕاىل الصالحيات التقديرية لسلطات املناسب. 

املؤسسة الوطنية  يف ية القيادة العلياضامن اسـتقالل كام ٔاهنا رضورية ل، أالمن الوظيفي ٔالعضاء هيئة إالدارةضامن وتكفل هذه املتطلبات 
 .الناس فهيا معوم ثقةضامن و 

�ملؤسسة ٔاعضاء هيئة صنع القرار فرتة والية ضامن بشأن " 1.2ة لعامامالحظهتا ٕاىل و  �3ريس ب.شري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا وت 
  ".حلقوق إالنسان الوطنية

 التقرير السـنوي. 5
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  الربملان. ٕاىل يكون ملزما بتقدميه، اÆي الوزيرتقريرا سـنو2 ٕاىل  حقوق إالنسان جلنةالقانون، تقدم ) من 1( 8 للفصلوفقا 

الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل  ةستنشأ القوانني المتكينية للمؤس وتعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم ٔان 
قانوهنا  عىلنطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. وتشجع جلنة حقوق إالنسان عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات 

الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذ¬ ص عىل صالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة ٕاىل السلطة نالمتكيين من ٔاجل ال 
  تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا.

  ." بشأن "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا. 
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 )للتحالف العامليمن النظام أالسايس  15ع�د (املادة ٕاعادة 
طلبات  – خاصة. توصيات 3

 حلقوق إالنسان ةالكندياللجنة كندا:  1.3

 . »ٔالف«مضن الفئة : تويص اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الكندية حلقوق إالنسان توصيةال 

 :التاليةاملالحظات  الفرعيةاللجنة  وتبدي

  الوالية. 1

 بأنشطة يف جمال حقوق إالنسان واحلر2ت. تقومجنة الكندية ل ل تنص عىل ٔان االقانون ٔان أالحاكم الواردة يف  اللجنة الفرعيةتالحظ 

املتعلقة بتعزيز حقوق إالنسان نشطة االٔ جموعة واسعة من مب وتقومفرس واليهتا عىل نطاق واسع، بأن اللجنة الكندية ت اللجنة الفرعية تقر 
اللجنة  هو مالحظ من قبلٔاكرث وضوحا، كام  ها بشلكظائف وو  صالحيهتاد القانون جيب ٔان يعدأن برى ا ت. ومع ذ¬، فٕاهنوحاميهتا
 ا�ولية حلقوق إالنسان. النظاممع  والتفاعل هاوتنفيذ عىل الصكوك ا�ولية التصديقتشجيع  يف ما خيصالكندية 

حمددة لتعزيز حقوق إالنسان وحاميهتا عىل حد سواء. وتفهم ترى اللجنة الفرعية ٔانه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية ترشيعيا بوظائف و 
رتم فيه حقوق إالنسان بشلك ٔاوسع. وميكن ٔان أالنشطة املتعلقة �لتعزيز عىل ٔاهنا تشمل املهام اليت تسعى ٕاىل خلق جممتع تُسـتوعب وُحت 

 تتصدىاليت  عىل ٔاهنا املهامامحلاية  كن فهم ©امومي تشمل هذه الوظائف التعلمي والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.
عن انهتااكت حقوق  وٕاعداد التقارير. وتشمل هذه املهام الرصد والتحري والتحقيق وتسعى ٕاىل منعها الفعليةنهتااكت حقوق إالنسان ال

 معاجلة الشاكوى الفردية. تتضمنإالنسان، وميكن ٔان 

 فٕاهنا تعيد التأكيد عىل، و�لتايل بشأن تعديل القانون 2011الصادرة عام توصيهتا السابقة  يذٕاىل ٔانه مل يمت تنف شري اللجنة الفرعية وت 
مجيع وحامية والية واسعة لتعزيز لتعديالت من ٔاجل إالنشاء الواحض لٕالجراء ا ىل ا�عوةاللجنة الكندية علتشجيع اليت تدعو توصيهتا 

 يف الصكوك ا�ولية وإالقلميية واحمللية. انصوص علهيامل حقوق إالنسان 

بشأن  3.1 العامة ومالحظهتا "قوق إالنساناملتعلقة حبوالية البشأن " 2.1ومالحظهتا العامة  3مبدٔا �ريس ٔا.شري اللجنة الفرعية ٕاىل وت 
 ".ٔاو oنضامم ٕالهيا الصكوك ا�ولية حلقوق إالنسان عىل تشجيع التصديق"

2 .
 تعينيال ختيار و 

 تعيينات حامكٕاجراءات دليل  من 1.1 الفصلوينص ا�لس.  من قبل حامك اللجنة الكنديةيمت تعيني ٔاعضاء القانون، من  26 للفصلوفقا 
 بناء عىل توصية من وزير العدل. تمتلس ا� لس عىل ٔان التعيينات من قبل حامكا�

 اللجنة الكنديةومعايري oختيار �لتنسـيق مع والوصف الوظيفي ، ةاغر لشاملناصب ا يمت ٕاعداد ىل ٔانه يف الواقعإ  شري اللجنة الفرعيةوت 
عىل  عهنا إالعالنيمت واكالت، ؤان الشواغر الرؤساء من كتاب دليل  9 للفصلوزير العدل وفقا و تعيينات ال مدير و  حلقوق إالنسان

 عايري oختيار ذات الص°.مب مصحوبةكندا  جريدة شـبكة إالنرتنت، ويف

عملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة واليت تفيد بأن ال  2011ا الصادرة عام توصيهت التأكيد عىلاللجنة الفرعية وتعيد 
 وعىل وجه اخلصوص، فٕاهنا:وشفافة مبا فيه الكفاية. 

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -
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 .وoختيار والتعيني والفرزٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح  تشجع عىلال  -
  

صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة 
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة  تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية
  .معوم الناس فهيا

 :لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية�عوة اللجنة الكندية �اللجنة الفرعية  وتويص

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 ن الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة م  )ب 
 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفحص وoختيار والتعيني؛  )ج 
 تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .هنااختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلو   )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
 الوطنية".

 فرتة الواليةضامن . 3

من  عزهلممت ولكن قد ي ،سن السلوكحب  ما داموا يمتتعون اللجنة الكندية يزاولون ©ا©م) من القانون عىل ٔان ٔاعضاء 4( 26 الفصلينص 
 ه حمددمعناغري ٔان القانون، يف  مل يمت تعريف "حسن السلوك"وجملس الشـيوخ وجملس العموم. من خطاب  بناء عىلحامك ا�لس قبل 
  .أالخرى واملبادئ التوجهيية والقرارات القضائيةالقوانني يف 

يتعلق �لوالية املسـتقرة، وهو ٔامر ©م لتعزيز oسـتقاللية، ينبغي  فÎوتؤكد اللجنة الفرعية ٔانه لالسـتجابة ٕاىل متطلبات مبادئ �ريس 
ٔاعضاء الهيئات املسـتق° ٔان يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ املطبقة عىل 

 .أالخرى التابعة ل	و¹

. ©ام املؤسسةعىل ٔاداء  أالعضاءيح فقط عىل أالعامل اليت تؤثر عىل قدرة وينبغي حتديد ٔاسـباب العزل بوضوح وتقترص بشلك حص 
وحيÙ اكن ذ¬ مناسـبًا، يتعني ٔان ينص القانون عىل ٔان تطبيق سبب معّني جيب ٔان يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° تمتتع 

وال ينبغي  وجيب ٔان يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع الرشوط املوضوعية وإالجرائية اليت ينص علهيا القانون. �الختصاص املناسب.
  السامح �لعزل �الستناد فقط ٕاىل الصالحيات التقديرية لسلطات التعيني.

ام ٔاهنا رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة ، كأالمن الوظيفي ٔالعضاء هيئة إالدارةتكفل ضامن ترى اللجنة الفرعية ٔان هذه املتطلبات و 
 العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.

بشأن "ضامن فرتة والية ٔاعضاء هيئة صنع القرار �ملؤسسة  1.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
 الوطنية حلقوق إالنسان". 

  ٕاماكنية الوصول. 4
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 مواقع يفماكتب ٕاقلميية ومجموعة متنوعة من املوظفني يعملون انطالقا من ثالثة  وعىل مكتب مركزي يف ٔاوÈوا، فر اللجنة الكندية عىلتتو 
 .وسائلالمجموعة متنوعة من  عربماكتهبا سه° الوصول ٔان  وتشري اللجنة الكندية ٕاىلمجيع ٔاحناء كندا. 

 مقراتٕاىل  ل	خولعين ٔان أالفراد جيب ٔان يطلبوا موافقة مسـبقة ت للمباينٔان التدابري املتخذة لتوفري أالمن  ٕاىل اللجنة الفرعية وتشري
 مقر العمللتأكد من ٔان هذه التدابري أالمنية ال حتد من ٕاماكنية الوصول ٕاىل اللجنة الكندية عىل ا اللجنة الفرعية شجعوت أوÈوا. بالعمل 

 .أوÈواب

ن احلكومة أ ت اىل اللجنة الكندية ٔاشار  غري ٔان منفصل، ٕالكرتوين موقع ٔان اللجنة الكندية تتوفر عىلٕاىل  لفرعيةاللجنة اكام تشري 
تصور العام ٔان هذا أالمر قد يؤثر عىل ال اللجنة الفرعية واحدة. وترى  حكومية بوابة ٕالكرتونية مضناقرتحت ٕادماج املوقع إاللكرتوين 

الوصول ٕاىل املوقع  عناحلكومة ٔاو  ضدتقدمي الشاكوى املتعلقة حبقوق إالنسان  عنردع أالفراد ي ٔان وميكن اللجنة الكندية يةسـتقالل ال
 .حقوق إالنسان بشأنعلومات مللحصول عىل 

 بشأن " المتويل الاكيف". 10.1وٕاىل مالحظهتا العامة  2ب. �ريس مبدأ اللجنة الفرعية ٕاىل  تشري

 التقرير السـنوي. 5

 بعد) ٔاشهر 3يف غضون ثالثة ( ٔانشطهتا حولٕاىل الربملان   وتقدمهسـنو2 اتقرير تعد اللجنة الكندية ) من القانون، 1( 61 للفصلوفقا 
 .ديسمرباكنون أالول/ 31

الوطنية عىل وتعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم ٔان تنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات 
عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات عىل  اللجنة الكندية اللجنة الفرعية نطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. وتشجع

التقارير مبارشة ٕاىل السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة مجيع عىل صالحية واحضة لتقدمي  النصقانوهنا المتكيين من ٔاجل 
  يذية، وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا.التنف 

 ." بشأن "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا. 

 3للجنة الكندية الشاكوى الوصول ٕاىل ٕاجراء معاجلة. 6

اللجنة الكندية  الحظ ٔانت اللجنة الفرعية فٕانالشاكوى املتعلقة �لمتيزي. ومع ذ¬، للجنة الكندية تلقي  قانونال) من 1( 40 يتيح الفصل
حضية ٔان يف كندا و  قد وقعاملامرسة  املتعلق هبذه إالخاللملامرسة المتيزيية ٕاال ٕاذا اكن الفعل ٔاو � تتعلقشكوى  ةٔاي ال ميكن ٔان تعاجل

 .فهيا مؤقتا غري موجودالعودة ٕاىل كندا، ٕاذا اكن  ٔاو Ü احلق يف كندابشلك قانوين يف  إالخالل موجودأاو الفعل  ٔاثناء وقوعملامرسة اكن ا

 اÆيومع امليثاق الكندي للحقوق واحلر2ت حقوق إالنسان مجيع قوانني  كونيةٔان هذا القيد ال يتفق مع مبدٔا ٕاىل  وتشري اللجنة الكندية
 .بغض النظر عن مرشوعية هذا الوجودنطبق عىل ٔاي خشص موجود يف كندا ي 

يع أالفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوين، مجل للسامح  ا�عوة ٕاىل ٕاجراء تغيريات عىل القانون عىلاللجنة الكندية شجع اللجنة الفرعية ت 
  .ٕاجراء معاجلة الشاكوىلوصول ٕاىل �

 القضايئ".ختصاص شـبه بشأن "o 10.2 عامةال ٕاىل مالحظهتاو �ريس د (د)  اللجنة الفرعية ٕاىل مبدأ وتشري 

 الاكمريون: اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان واحلر;ت 2.3

 .2016الثانية عام  ٕاىل دورهتا �لاكمريون اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان واحلر2ت ٕاعادة اع�د ٕارجاءاللجنة الفرعية : تقرر القرار
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اللجنة تشري و . 2015ملعاجلة التوصيات اليت قدمهتا اللجنة الفرعية يف عام اللجنة الوطنية  به تقوملعمل اÆي �اللجنة الفرعية  شـيدت 
وفرتة ملؤسسات الوطنية، � ني السـياسـيواملمثلني، الوالية خبصوص هاذكر اليت سـبق  الشواغليعاجل املقرتح قد القانون  ٕاىل ٔان الفرعية
 .ٔاو oنضامم ٕالهيا ا�ولية حلقوق إالنسانالصكوك عىل ، وتضارب املصاحل، والتصديق الوالية

وتثري انتباه اللجنة ، 2016 يونيوحزيران/عىل الربملان يف عرضه املقرر ٔان يمت  واÆي منرشوع القانون، مب اللجنة الفرعية  وتعرتف
 .تشري رصاحة ٕاىل ٕانشاء مؤسسة جديدة، واليت 31) و1( 30و 1الوطنية ٕاىل عنوان مرشوع القانون ومواده 

  التالية:ٔابدت اللجنة الفرعية املالحظات ، 2015مارس آذار/يف و

  الوالية. 1

اللجنة  واليةبتوسـيع  القضاء عىل مجيع ٔاشاكل المتيزي ضد املرٔاة ٕاىل توصية جلنة 2010اسـتعراض عام  خاللت اللجنة الفرعية ٔاشار  
 اللجنة زكتر ٔايضا توصية جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي بأن اللجنة الفرعية  وتالحظلتشمل رصاحة املساواة بني اجلنسني.  الوطنية

  . ياه�ما ٔاكرب عىل مسا¹ٔ المتيزي العنرص الوطنية 

 يف إالنسانأن عىل املؤسسات الوطنية حتديد ٔاولو2هتا وختصيص مواردها عىل ٔاساس تقيميها حلا¹ حقوق ب اللجنة الفرعية تدركوٕاذ 
يهتا عىل اللجنة الوطنية عىل تفسري والالوطنية عىل النظر يف التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.  كام تشجع  اللجنةث حتفٕاهنا  البالد،

اليت تشمل مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف املواثيق ا�ولية  إالنسانوهادف ٕاىل تعزيز التعريف التدرجيي حلقوق  يوحترر حنو واسع
  . والثقافية وoج�عية oقتصاديةق واحمللية، مبا فهيا احلقو  وإالقلميية

  إالنسان".قوق حب الوالية املتعلقةبشأن " 2.1العامة مالحظهتا  ىلوإ  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

   والتعيني 
ختيار. 2

   .يمت تعيني الرئيس وVئب الرئيس بقرار من رئيس امجلهورية ،2004/16من القانون رمق  6 للفصلوفقا 

  :وترى اللجنة الفرعية ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فٕاهنا

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

 .جع عىل ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعينيال تش -
  

امجلعيات والهيئات oج�عية و  املصاحلمن القانون ٔايضا، يمت تعيني املفوضني مبرسوم من الرئيس بناء عىل اقرتاح من  6وفقا للفصل 
الفرعية ٔان هذه املقرتحات تمت وفقا لٕالجراءات ا�اخلية للهيئات املعنية، و�لتايل، فٕان هذا واملهنية اليت ينمتون ٕالهيا. وتالحظ اللجنة 

  .اسـتخدا©ا من قبل املؤسسات يأالمر قد يؤدي ٕاىل معليات خمتلفة جير 

 .تباع معلية اختيار وتعيني موحدة عىل ٔاساس اجلدارةرتشـيح اوترى اللجنة الفرعية ٔانه ينبغي عىل مجيع هيئات ال

من املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة و 
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة  تعزز oختيار
 .معوم الناس فهيا
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 :ا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية 

 واسع؛إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق   )أ  
 ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛  )ب 
 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني؛  )ج 
 احة للجمهور؛تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومت  )د 
 .اختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا  )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  الوطنية". 

  إالنسانالمتثيل السـيايس يف املؤسسات الوطنية حلقوق  .3

من جملس الشـيوخ، ؤاربعة ممثلني من  ممثالنالوطنية ٔاعضاء يف الربملان، و  اللجنةمن القانون، يكون ٔاربعة ٔاعضاء من  6 للفصلوفقا  
شري اللجنة الفرعية املرٔاة، عىل التوايل. وت وشؤون  إالصالحية، والعدل، والشؤون oج�عيةاحلكومية املسؤو¹ عن الشؤون  إالدارات
اكم°، مبا يف ذ¬  ملمثيل جملس الشـيوخ حقوقالربملان و  ٔالعضاء غري ٔانفقط بصفة استشارية، يشاركون ممثيل ا�وائر احلكومية ٕاىل ٔان 

   .حقوق التصويت

تتطلب مبادئ �ريس اسـتقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب ٔان يمت تشكيلها 
هنا من ٔاجل دراسة وحتديد أالولو2ت وأالنشطة oسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط ٕاىل أالولو2ت اليت حتددها بنفسها ومتكي

 .يف جمال حقوق إالنسان يف البالد من دون تدخل سـيايس

�ملؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ٔاو  ولهذه أالسـباب، ال ينبغي ٔان يكون ممثلو احلكومة ؤاعضاء الربملان ٔاعضاء يف ٔا·زة صنع القرارات
يشاركوا فهيا، ذ¬ ٔالن عضويهتم يف ٔا·زة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن ٔان تؤثر عىل oسـتقاللية احلقيقية 

 .واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ة والتشاور معها، عند oقتضاء، ٕاال ٔان ذ¬ ال ينبغي ٔان ٔانه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعا¹ مع احلكوم اللجنة الفرعية وتقر
  .يتحقق من خالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية

ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة ٔاو ٔاعضاء الربملان، فٕانه ينبغي استبعادمه من حضور ٔاجزاء من اللقاءات اليت تمت 
  التصويت عىل هذه املسائل. ينبغي متكيهنم منوال  .ملداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات oسرتاتيجيةفهيا ا

ٔاعضاء الربملان من ٔاجل ضامن عدم توفر  هيئة ٕادارهتاوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕالجراء التغيريات الالزمة عىل 
  ت. عىل حق التصوي وممثيل جملس الشـيوخ

  ".بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية 9.1و ج (ج) وٕاىل مالحظهتا العامة  3، ب.1وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ �ريس ب.

   الواليةضامن فرتة . 4

حيدد القانون يتناىف مع واجبات املفوضني. وال  لسوء سلوك جسـمي اقرتافهممن القانون، جيوز عزل املفوضني بسبب  8 للفصلوفقا 
  العزل.ٕاجراءات 
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 وتعرب. امت تعيينه عىل ٔاساسه يتال الصفةتنهتـي بعد فقدان  والية مفوض، فٕان فرتة من القانون ٔايضا 8للفصل عىل ذ¬، وفقا  وعالوة
  . مناسـبةسـباب غري سلطة التعيني الٔ ٔان هذا احلمك قد يسمح "�سـتدعاء" عضو معني من قبل  عن قلقها من اللجنة الفرعية

 يتعلق �لوالية املسـتقرة، وهو ٔامر ©م لتعزيز فÎٕاضافة ٕاىل ذ¬، ترى اللجنة الفرعية ٔانه لالسـتجابة ٕاىل متطلبات مبادئ �ريس 
oسـتقاللية، ينبغي ٔان يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ املطبقة عىل ٔاعضاء 

   .تق° أالخرى التابعة ل	و¹الهيئات املسـ 

وينبغي حتديد ٔاسـباب العزل بوضوح ويتعني ٔان تقترص بشلك حصيح فقط عىل أالعامل اليت تؤثر عىل قدرة العضو عىل ٔاداء ©ا©ه. 
متتع وحيÙ اكن ذ¬ مناسـبًا، يتعني ٔان ينص القانون عىل ٔان تطبيق سبب معّني جيب ٔان يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° ت 

�الختصاص املناسب. وجيب ٔان يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع الرشوط املوضوعية وإالجرائية اليت ينص علهيا القانون. وال ينبغي 
  السامح �لعزل �الستناد فقط ٕاىل الصالحيات التقديرية لسلطات التعيني.

ٔالعضاء هيئة إالدارة، كام ٔاهنا رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة  وترى اللجنة الفرعية ٔان هذه املتطلبات تكفل ضامن أالمن الوظيفي
 العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.

بشأن "ضامن فرتة والية ٔاعضاء هيئة صنع القرار �ملؤسسة  1.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
 الوطنية حلقوق إالنسان".

   تضارب املصاحل. 5

  عضاء. تضارب فعيل ٔاو مفرتض للمصاحل �لنسـبة لالٔ  احلا¹ اليت يكون فهيايتضمن القانون حكام ملعاجلة  ال

ٕان جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة وoسـتقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي ٔان يُطلب من أالعضاء الكشف 
  عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيÙ نشأ تضارب للمصاحل. 

   المتويل الاكيف. 6

ٔاعاقت قدرهتا عىل الوفاء  االوطنية تواجه قيود اللجنةعن قلقها من ٔان  2010عام  oسـتعراض اÆي ٔاجرته خاللٔاعربت اللجنة الفرعية 
واملوظفني غري اكفيني  قدمته بأن مزيانيهتا احلالية ياo Æمتثالالوطنية قد ٔافادت يف بيان  اللجنةاللجنة الفرعية ٔان  وتالحظ. بواليهتا

  .يهتالتنفيذ وال

املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي 
لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق 

  نية ويف oضطالع بواليهتا.التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوط 

  وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل كحد ٔادىن:

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
عّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. ، يف ظروف م يقتيض ذ¬لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛
نفس املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
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  تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹   )ه 

 للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يتسـىن لها oضطالع هبذه الوظائف.
  

  اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕاىل احلصول عىل مسـتوى مناسب من المتويل لالضطالع بواليهتا. وتشجع اللجنة الفرعية
  بشأن "المتويل الاكيف للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان". 10.1وٕاىل مالحظهتا العامة  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

   ٕاماكنية الوصول. 7

  .وطنية، اÆي يقع يف العامصة 2ونديال للجنة رئييسالمكتب ل ل  يصعب وصول أالشخاص ذوي إالعاقة

اللجنة تشدد عىل احلاجة ٕاىل ٔان تكون مرافق مالءمة. و الوطنية لبناء مبىن ٔاكرث  اللجنةعرتف اللجنة الفرعية �جلهود اجلارية من قبل ت
   لجميع.سه° الوصول �لنسـبة ل  الوطنية

   ٔاو 
نضامم ٕالهيا اvولية الصكوك عىلالتصديق  تشجيع. 8

 عىل الصكوكتشجيع التصديق  بواليةالوطنية ٕاىل ٔان القانون مل يلكف اللجنة  2010عام  اسـتعراضها خاللت اللجنة الفرعية ٔاشار 
  . حىت االٓن . ومل يتغري هذا أالمرٔاو oنضامم ٕالهيا ا�ولية

 .يه وظيفة ٔاساسـية من وظائف املؤسسات الوطنيةتشجيع التصديق عىل الصكوك ا�ولية ٔاو oنضامم ٕالهيا وترى اللجنة الفرعية ٔان  
الوطنية عىل  اللجنةث اللجنة الفرعية وطنية يف هذا الصدد. ومع ذ¬، حتال اللجنةاليت اضطلعت هبا  �ٔالنشطةوتعرتف اللجنة الفرعية 

  واحضة لتشجيع التصديق عىل الصكوك ا�ولية ٔاو oنضامم ٕالهيا. المتكيين لتخويلها مسؤولية  اقانوهنٕاىل ٕاجراء تغيريات يف ا�عوة 

تشجيع التصديق عىل الصكوك ا�ولية ٔاو بشأن " 1.3امة الع (ج) وٕاىل مالحظهتاو )ب( 3شري اللجنة الفرعية ملبادئ �ريس ٔا.وت 
  oنضامم ٕالهيا".

   ٔاماكن احلرمان من احلريةرصد . 9

وٕاجراء  احلريةاحلرمان من  اطا يف رصد ٔاماكنر عىل ٔان تكون ٔاكرث اخن 2010اسـتعراض عام  خاللالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية  تحث
   .تار املزيد من الز2

عىل الوصول ٕاىل مجيع ٔاماكن احلرمان من احلرية ورصد ٔاوضاع حقوق إالنسان والتحقيق فهيا  الفرعية اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة 
من وتقدمي تقرير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب، والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة وا�عوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها 

 .ٔاجل ضامن حامية املعتقلني

  ." بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1(د) ومالحظهتا العامة  "د"و  3ٔا. ٕاىل مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشري

   إالنسانحلقوق  النظام اvويلالتفاعل مع . 10

عام  خاللالشامل للاكمريون  يسـتعراض ا�ورمواز2 يف ٕاطار o راتقري ممل تقدالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية بقلق ٔان  تالحظ
2013.  
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، وخاصة جملس حقوق إالنسان وآلياته، ميكن ٔان يكون ٔاداة رصد النظام ا�ويل حلقوق إالنسان والتفاعل معهوتشدد اللجنة الفرعية بأن 
  فعا¹ للمؤسسات الوطنية من ٔاجل تعزيز حقوق إالنسان وحاميهتا عىل املسـتوى احمليل. 

لوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خالل مرح° ٕاعداد تقرير ا�و¹، غري ٔان هذه املؤسسات جيب ٔان حتافظ ومن املناسب للمؤسسات ا
  عىل اسـتقالليهتا، وٕان اكن لها القدرة عىل تقدمي معلومات ٕاىل آليات حقوق إالنسان، فينبغي ٔان تفعل ذ¬ بنفسها وبشلك مسـتقل.

  ."بشأن "التفاعل مع النظام ا�ويل حلقوق إالنسان 4.1و(ه) وٕاىل مالحظهتا العامة (د)  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

   التقرير السـنوي. 11

ورئيس جملس الشـيوخ.  ةالوطني امجلعيةرئيس ٕاىل رئيس امجلهورية، و الوطنية  اللجنةمن القانون، يمت تقدمي تقرير  )2( 19 للفصلوفقا 
مٔان هذا التقرير ال اللجنة الفرعية  وتالحظ µالربملانيف شناقَ مبارشة ٔاو ي  يقد .  

ىل وتعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم ٔان تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا توزيع تقارير هذه املؤسسات ع
عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات يف قانوهنا  الوطنيةلجنة ال نطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع 

 .ومناقشة التقرير السـنوي يف الربملانالمتكيين لتقدمي 

 ." بشأن 'التقرير السـنوي للمؤسسات الوطنية 11.1ومالحظهتا لعامة  �3ريس ٔا. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

ملساعدة من مكتب املفوض السايم حلقوق إالنسان والشـبكة oفريقية طلب املشورة وااللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل وتشجع 
  للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان.

  اليوSن: اللجنة الوطنية اليوSنية حلقوق إالنسان 3.3

 .»3ء«الفئة بتخفيض اع�د اللجنة الوطنية اليوVنية حلقوق إالنسان ٕاىل  اللجنة الفرعية ويصت: توصيةال 

 ذ¬ ومينحVفذة املفعول ملدة سـنة واحدة.  خبفض oع�د توصيةال  تكونال ، للتحالف العاملي النظام أالسايس من 1.18وفقا للامدة 
ٕاىل ٔان اللجنة اللجنة الفرعية . وتشري مع مبادئ �ريساسـمترار تطابقها اليت تثبت أالد¹ الوÌئقية الالزمة  لتقدميللجنة الوطنية فرصة 

 .خالل سـنة واحدة »ٔالف« تصنيفها مضن الفئةحافظ عىل الوطنية سـت

تعمل ٔاهنا يف اليوVن رمغ وحاميهتا تعزيز حقوق إالنسان من ٔاجل اللجنة الوطنية لها هود املتواص° اليت تبذاجل عىل  اللجنة الفرعية تثين
 .وارد حمدودةمب

القانون  تعديلمن خالل  ، وذ¬الفرعية يف السابق عهنا اللجنةملعاجلة الشواغل اليت ٔاعربت اللجنة الوطنية  هودجب  اللجنة الفرعيةتشـيد 
التعديالت ال  هذه الحظ ٔانت اللجنة الفرعيةفٕان . ومع ذ¬، 2015ديسمرب عام /ولاالٔ اكنون يف اÆي مت اع�ده  ،2667/1998رمق 

 .2015مارس  يف آذار/ الفرعية اللجنة ٔاÌرهتاتعاجل بشلك اكمل املسائل اليت 

  التأكيد عىل الشواغل التالية:اللجنة الفرعية  تعيد

1 .
 تعينيال ختيار و 

 .الكياVتمن خمتلف  اتبقرار من رئيس الوزراء بناء عىل ترشـيحاللجنة الوطنية  ) من القانون، يمت تعيني ٔاعضاء3( 2وفقا للامدة 



 2016ٔا,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية "الع د التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان 
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"ممثيل" هذه  يكونوا بدال من ٔان، خمتلف الكياVت"يعيهنم"  عضاءاالٔ ٔان  ينص عىلترشيعي ال تعديل ال  ٕاىل ٔاناللجنة الفرعية  تشري
ٕاىل يؤدي  ميكن ٔان تعيني أالعضاء من لك هيئة عىل حدةأن باللجنة الفرعية اÆي ٔاعربت عنه  ال يعاجل القلق غري ٔان ذ¬ .الكياVت
 .عىل حدة لك كيان من قبلمعليات خمتلفة  اسـتخدام

عىل و  مفتوحة وشفافةٔان تسـتخدم معلية لالختيار والتعيني تكون  التعينيمجيع هيئات  ترى بأنه يتعني عىلاللجنة الفرعية  ما تزال
 .ٔاساس اجلدارة

معلية اختيار وتعيني أالعضاء واحضة وشفافة وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية تكون  ٔان وينبغي
إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية 

  .لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا

 ٕالضفاء الطابع الرمسي عىلا�عوة  الوطنية عىل وتشجع اللجنة 2015ارس توصياهتا الصادرة يف آذار/م عىل وتعيد اللجنة الفرعية التأكيد
 :تشمل املتطلبات التاليةمفص° يف قانوهنا المتكيين معلية 

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 الت التعلميية؛ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤه  )ب 
 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني؛  )ج 
 تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .اختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا  )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  الوطنية".

 العزل . 2

 ناوبامل عضو العضو ٔاو ال ٔان تعوضلك كيان ٔاو هيئة ٔاو سلطة للجنة الوطنية، جيوز للالحئة ا�اخلية  ٕاىل ٔانه وفقااللجنة الفرعية  تشري
طبيعة ل ل  نظرا اÆي يفيد بأنه مبوقف اللجنة الوطنية اللجنة الفرعيةوتقر ا�اخلية.   إاجراءاهتو أالسايس  انظا©ل  ته طبقااÆي تكون قد عين 

 .ٔاعضاهئامجيع عىل بصورة عامة  العزلمعلية تطبيق ال ميكن لمؤسسة، لالتعددية 

يتعلق �لوالية املسـتقرة، وهو ٔامر ©م لتعزيز  فÎومع ذ¬، ترى اللجنة الفرعية ٔانه لالسـتجابة ٕاىل متطلبات مبادئ �ريس 
ٔاعضاء oسـتقاللية، ينبغي ٔان يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ املطبقة عىل 

 وجيب ٔان تنطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع كياVت التعيني. .خرى التابعة ل	و¹الهيئات املسـتق° االٔ 

تقترص بشلك حصيح فقط عىل أالعامل اليت تؤثر عىل قدرة أالعضاء عىل ٔاداء ©ا©م. يتعني ٔان وينبغي حتديد ٔاسـباب العزل بوضوح و 
سبب معّني جيب ٔان يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° تمتتع  وحيÙ اكن ذ¬ مناسـبًا، يتعني ٔان ينص القانون عىل ٔان تطبيق

�الختصاص املناسب. وجيب ٔان يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع الرشوط املوضوعية وإالجرائية اليت ينص علهيا القانون. وال ينبغي 
  السامح �لعزل �الستناد فقط ٕاىل الصالحيات التقديرية لسلطات التعيني.

، كام ٔاهنا رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة أالمن الوظيفي ٔالعضاء هيئة إالدارةاللجنة الفرعية ٔان هذه املتطلبات تكفل ضامن وترى 
 العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
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ٔاعضاء هيئة صنع القرار �ملؤسسة  ضامن فرتة واليةبشأن " 1.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
  ". الوطنية

 املؤسسات الوطنية يف يونالسـياسـ  املمثلون .3

وفقا للواحئ الربملان، املعرتف هبا السـياسـية  أالحزاب عن �ملؤسسات وممثلنيرئيس اللجنة الربملانية اخلاصة  اللجنة الوطنية تشمل عضوية
رئيس يف حني ٔان التصويت، يف ق �حل ال يمتتعون عىل ٔان ممثيل الوزارات) من القانون 5( 2نص املادة وت وممثيل خمتلف الوزارات. 

 .التصويتيف ق هلم فعال احلوممثيل أالحزاب السـياسـية  اللجنة الربملانية اخلاصة

 ملنصب رئيس مؤهلملؤسسات والشفافية غري �جيعل رئيس اللجنة الربملانية اخلاصة  قدترشيعي ال تعديل ال  ٕاىل ٔاناللجنة الفرعية  وتشري
، حيث ٕانه اليت عربت عهنا الشواغلمبا فيه الكفاية عاجل يهذا التعديل ال ترى ٔان اللجنة الفرعية  ذ¬، فٕانه. ومع ٔاو Vئب اللجنة الوطنية

  .ق التصويتح Üلربملان ل اواحد ممثال ٔان اللجنة الوطنية خالل oسـتعراض، ٔاكدت

ريس اسـتقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب ٔان يمت تشكيلها تتطلب مبادئ �
ومتكيهنا من ٔاجل دراسة وحتديد أالولو2ت وأالنشطة oسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط ٕاىل أالولو2ت اليت حتددها بنفسها 

 .دون تدخل سـيايسيف جمال حقوق إالنسان يف البالد من 

بشأن "املمثلني السـياسـيني يف املؤسسات الوطنية" عىل ٔان ممثيل احلكومة ؤاعضاء الربملان  9.1ولهذه أالسـباب، تنص املالحظة العامة 
ة صنع ال ينبغي ٔان يكونوا ٔاعضاء يف ٔا·زة صنع القرارات �ملؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ٔاو يشاركوا فهيا، ذ¬ ٔالن عضويهتم يف ٔا·ز 

 .القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن ٔان تؤثر عىل oسـتقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ٔانه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعا¹ مع احلكومة والتشاور معها، عند oقتضاء، ٕاال ٔان ذ¬ ال ينبغي ٔان  اللجنة الفرعية تقرو 
  .مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنيةيتحقق من خالل 

استبعادمه من حضور ٔاجزاء من اللقاءات اليت تمت فٕانه ينبغي ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة ٔاو ٔاعضاء الربملان، 
  م من التصويت عىل هذه املسائل.وال ينبغي متكيهن .فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات oسرتاتيجية

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕالجراء التغيريات الالزمة يف قانوهنا من ٔاجل ضامن عدم توفر ممثيل أالحزاب 
  السـياسـية، مبن يف ذ¬ رئيس اللجنة الربملانية، عىل حق التصويت. 

 ".بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية 9.1ج (ج) وٕاىل مالحظهتا العامة و  3، ب.1وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ �ريس ب.

 بدوام اكملٔالعضاء ا. 4

 يكٔابدا نية ال يفيد بأنه مل تكن هناك  اللجنة الوطنية موقفبأن اللجنة الفرعية . وتعرتف يف اللجنة الوطنية ٔاعضاء بدوام اكمل هناكليس 
 .لكياVت اليت ميثلوهنال واملامرسات اليومية  مبجر2ت أالمور وعىل اطالع©نيا  نشطني واظلي ، وذ¬ يكأالعضاء بدوام اكمل يعمل

ترى ٔان القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية ينبغي ٔان ينص عىل ٔان يكون من بني ٔاعضاء هيئة إالدارة اللجنة الفرعية ما تزال ومع ذ¬، 
  :ذ¬ يف ضامن ما ييلٔاعضاء يعملون بدوام اكمل ويتلقون ٔاجرا. ويساعد 

 ؛اسـتقاللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل ٔاو متصور للمصاحل  )أ  
 اسـتقرار يف فرتة والية أالعضاء؛  )ب 
  التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛  )ج 
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 .الوفاء املسـمتر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية  )د 

ت عىل هيلكها وقانوهنا المتكيين يك يتضمن ٔاحاكما بشأن أالعضاء بدوام وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕالجراء تعديال
  اكمل. 

  " بشأن "أالعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.

 

 وظيفيةالصانة احل. 5

، كام حبسن نية بصفهتم الرمسية اليت يقومون هبا أالعامل�حلصانة من املسؤولية القانونية عن أالعضاء يمتتعون  اكنالقانون ما ٕاذا ال حيدد 
لمؤسسة �لنسـبة لرشطا  تليس احلصانةأن ب يفيد اللجنة الوطنية موقفبأن اللجنة الفرعية وتعرتف .  ال حيدد الكيفية اليت يمت هبا ذ¬

 .ستشاريo هانظرا �ور

هتديد ال، ٔاو اختاذطنية عن طريق الو  للجنة سـتقلامل  العملتسعى للتأثري عىل  قدخارجية  ٔاطرافا ترى ٔانومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية 
 املؤسسةترشيعات جيب ٔان تتضمن  لهذا السبب،و . وصياٍت تم قدٔاو  عرب عن و·ة نظر ٔاحد أالعضاءضد  ٕاجراءات قانونية �ختاذ

  :مثل هذا احلمك ويعززحبسن نية بصفهتم الرمسية.  اليت يقومون هبا عاملاالٔ من املسؤولية القانونية عن  أالعضاءالوطنية ٔاحاكما محلاية 

 أالمن الوظيفي؛ - 

 عن ٔاي تدخل؛ اقدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا2 حقوق إالنسان بعيد - 

 اسـتقاللية القيادة العليا؛  - 

 .الوطنية يف املؤسسة ثقة معوم الناس - 
  

تعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب ٔان يكون فوق القانون، و�لتايل فٕانه من الرضوري رفع ت´ احلصانة يف ظروف 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فٕان سلطة القيام بذ¬ ال ينبغي ٔان ميارسها فرد، وٕامنا هيئة منشأة كام جيب، مثل احملمكة العليا ٔاو بأغ 

هيئة  عنان. ومن املسـتحسن ٔان حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن ٔان يمت من خاللها رفع احلصانة الوظيفية ربملحمددة لل
  صنع القرار.

  احلصانة الوظيفية ٔالعضاهئا. عىل بشلك رصحي تنصوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕاىل ٕادراج ٔاحاكم يف قانوهنا 

 ." بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2 حظهتا العامةالم وٕاىل �3ريس ب. مبدأ لفرعية ٕاىل اللجنة ا وتشري

 المتويل الاكيف. 6

اللجنة وتالحظ .  2009 مزيانيهتا لسـنة مقارنة معثلث ال ٕاىل ما يقرب من  2013اللجنة الوطنية بشلك ملحوظ سـنة  مزيانيةاخنفضت 
�لقلق بأن اللجنة الوطنية قد ال تتوفر عىل ما . ومع ذ¬، ال تزال تشعر 2016عام  زادت الوطنيةللجنة املزيانية ا#صصة  ٔانالفرعية 

 .عىل حنو فعال بواليهتا يكفي من ٔاموال الضطالع

المتويل وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من 
لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق 

  التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف oضطالع بواليهتا.
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  كحد ٔادىن: وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
ذ¬، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضلالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  لك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول بش
املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع   )ج 
 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

 ها oضطالع هبذه الوظائف.للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يتسـىن ل 
  

  عىل ا�عوة ٕاىل احلصول عىل مسـتوى مناسب من المتويل لالضطالع بواليهتا. الوطنيةلجنة ال  وتشجع اللجنة الفرعية

 ". للمؤسسات الوطنية بشأن "المتويل الاكيف 10.1وٕاىل مالحظهتا العامة  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

 التقرير السـنوي. 7

لرئيس الوزراء، ورئيس الربملان، وقادة أالحزاب السـياسـية املمث° يف للجنة الوطنية  م التقرير السـنويمن القانون، يقدµ  5وفقا للامدة 
 .الربملان الوطين وأالورويب

يمت توزيعه  التقرير ؤانمع رئيس الربملان لتقدمي التقرير السـنوي،  سـنو2 ااج�ع بأهنا تعقداللجنة الوطنية تفيد بأن اللجنة الفرعية  تقر
ٔاو  التقرير تقدميينص عىل يف القانون  حمكا�و¹. ومع ذ¬، ليس هناك  هيئاتمجيع  ومناقشـته ودراسـته من قبل بشلك واسع

 عىلتقارير مبارشة ال  لعرضرصحية  لها صالحيةكون تٔانه من أالفضل للمؤسسة الوطنية ٔان  اللجنة الفرعية عتربت و يف الربملان.  مناقشـته
   تشجع اختاذ ٕاجراءات بشأهنا.، وبذ¬ الربملان

 ." بشأن "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

 هندوراس: املفوض الوطين حلقوق إالنسان 4.3

 .»3ء«الفئة مضن  يف هندوراس د املفوض الوطين حلقوق إالنساناع�عادة �ٕ  اللجنة الفرعية تويصتوصية: 

عمل ي يللمفوض الوطين لتعزيز حقوق إالنسان وحاميهتا، عىل الرمغ من السـياق الصعب اÆ عىل اجلهود املتواص° اللجنة الفرعيةتثين 
 .فيه

  وتبدي اللجنة الفرعية املالحظات التالية:

1 .
 تعينيال ختيار و 

 .املفوض بأغلبية أالصواتيعني ٔان الكونغرس الوطين قانون المن  2تنص املادة 

ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون  غري ٔاهنا ترى ·ود لتحسني معلية oختيار والتعيني، بذل مت هبأناللجنة الفرعية  وتعرتف
  :وجه اخلصوص، فٕاهناليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل 
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38 

 

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

 .ال تشجع عىل ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني -

ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز oختيار القامئ عىل 
 .معوم الناس فهيا

 :ا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 صة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛ٕاÈحة الفر   )ب 
 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني؛  )ج 
 تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .يار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنااخت   )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
  الوطنية".

 احلصانة. 2

لغي هذا احلمك  أالعامل اليت يقوم عننص القانون يف السابق عىل احلصانة الوظيفية للمفوض الوطين  هبا حبسن نية بصفته الرمسية. وا:
  .2004-105مبوجب املرسوم الترشيعي رمق 

 ٕاجراءات قانونيةالوطنية عن طريق اختاذ، ٔاو الهتديد �ختاذ  املؤسسةمعل  وترى اللجنة الفرعية ٔان ٔاطرافا خارجية قد تسعى للتأثري عىل
، جيب ٔان تتضمن ترشيعات املؤسسات الوطنية ٔاحاكما محلاية أالعضاء من املسؤولية القانونية عن . ولهذا السببٔاحد أالعضاءضد 

  :أالعامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية. ويعزز مثل هذا احلمك

 أالمن الوظيفي؛ - 

 عن ٔاي تدخل؛ اإالنسان بعيدقدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا2 حقوق  - 

 اسـتقاللية القيادة العليا؛  - 

  .ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية - 
  

تعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب ٔان يكون فوق القانون، و�لتايل فٕانه من الرضوري رفع ت´ احلصانة يف ظروف و 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فٕان سلطة القيام بذ¬ ال ينبغي ٔان ميارسها فرد، وٕامنا هيئة منشأة كام جيب، مثل احملمكة العليا ٔاو بأغ 

هيئة  عنان. ومن املسـتحسن ٔان حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن ٔان يمت من خاللها رفع احلصانة الوظيفية للربمل حمددة
  صنع القرار.
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39 

 

  .يف القانونحلصانة الوظيفية � احلمك املتعلق ٕاعادة ٕادراجعىل ا�عوة ٕاىل  املفوض الوطينوتشجع اللجنة الفرعية 

  ." بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3دٔا �ريس ب.وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مب

  
  التعددية. 3

، عىل الرمغ من املفوض ٔاشار ٕاىل رشاحئ خمتلفة من ا�متعرشط يف القانون ينص عىل ٔان ميثل موظفو مؤسسة املفوض الوطين  ال يوجد
  .oعتبارٔانه يف معلية التوظيف، تؤخذ التعددية والتنوع بعني 

اليت إالنسان ضا2 حقوق مجليع قتقيميها الوطنية يسهِّل من  العضوية واملوظفني داخل املؤسسة ن التنوع يفتشدد اللجنة الفرعية عىل أ 
ٕاىل مجيع املواطنني وصول ٕاماكنية ٕاىل ذ¬، يعزز التنوع  ٕاضافة. oخنراط فهياقدرهتا عىل كذا عىل ، و تؤثر عىل ا�متع اÆي تعمل فيه

  .املؤسسات الوطنية

. ويشمل أالقليةاجلنس ٔاو العرق ٔاو وضع  من حيثالنظر يف ضامن التعددية  ويتعنيللمجمتع الوطين.  أالوسعالتعددية المتثيل  وتعين
  . يف املؤسسة الوطنية واملنحدرين من ٔاصول ٕافريقية ركة املتساوية للمرٔاة والشعوب أالصلية، عىل سبيل املثال، ضامن املشاذ¬

املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ �ريس.  تشكيلالتعددية يف  رشطاللجنة الفرعية ٔان هناك مناذج متنوعة لضامن  تالحظ
لرشاحئ خمتلفة من  متثيل املوظفني، ميكن حتقيق التعددية عن طريق ضامن املؤسسات ذات العضو الواحد مثل املفوض الوطينيف حا¹ و

  ا�متع. 

  .ينص عىل مبدٔا التعددية �لنسـبة للموظفنيالقانون يف  حمكا�عوة ٕاىل ٕادراج  عىل الوطيناملفوض وتشجع اللجنة الفرعية 

  .""ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية بشأن 7.1 العامةوٕاىل مالحظهتا  1تشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.

   المتويل الاكيف. 4
  

  ا#صصة للمفوض الوطين غري اكفية للقيام �ٔالنشطة املولكة Ü بشلك اكمل وفعال.ٕان املزيانية 

وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل 
وجيب ٔايضا ٔان تضطلع بصالحية ختصيص أالموال حسب بشلك حر. لضامن اسـتقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا 

، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات التحديدوعىل وجه ٔاولو2هتا. 
  املؤسسات الوطنية ويف oضطالع بواليهتا.

  ما ييل كحد ٔادىن: وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذ¬لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  وصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛وينبغي تعزيز ٕاماكنية ال
املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية   )ج 
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 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

 سـىن لها oضطالع هبذه الوظائف.للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يت 
  

  .ومعلياهتا إالدارية اليومية، واستبقاء موظفهيا تؤثر سلبًا عىل وظائف املؤسسة الوطنية وجيب ٕاطالق هذا المتويل �نتظام وبطريقة ال
  بشأن "المتويل الاكيف". 10.1وٕاىل مالحظهتا العامة  �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

  

  التعاون مع هيئات حقوق إالنسان أالخرى. 5

هتا تؤكد اللجنة الفرعية ٔان التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع ٔاحصاب املصلحة املعنيني ٔامر ٔاسايس �لنسـبة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال2
�متع املدين يف تعزيز اام ملنظامت �ور الهيفيد بأنه يعرتف � املفوض الوطينعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، تالحظ مع التقدير ٔان 

  خمتلفة. وتعاونه مع هذه املنظامت من خالل ٔاساليب حقوق إالنسان وحاميهتا ؤانه كثف تفاع+ 

ينبغي عىل املؤسسات الوطنية تطوير عالقات معل، حسب oقتضاء، مع املؤسسات احمللية عىل ٔانه  التأكيد اللجنة الفرعية تعيد
 .ا�متع املدين واملنظامت غري احلكوميةوحاميهتا، مبا يف ذ¬ أالخرى اليت ٔانشئت لتعزيز حقوق إالنسان 

(ز) وٕاىل مالحظهتا العامة  �ريس ج مبدأ ٕاىل  املفوض الوطين عىل احلفاظ عىل هذه العالقات وتعزيزها. وتشري اللجنة الفرعية وتشجع
  ."بشأن "التعاون مع هيئات حقوق إالنسان أالخرى 5.1

 التفاعل مع النظام اvويل حلقوق إالنسان. 6

) من القانون، يتعاون املفوض الوطين مع املنظامت ا�ولية وإالقلميية حلقوق إالنسان. ويف هذا 8( 9اللجنة الفرعية ٔانه وفقا للامدة  تشري
 الصدد، تعرتف اللجنة الفرعية بأن املفوض الوطين يتعاون مع خمتلف واكالت وبرامج أالمم املتحدة واالٓليات واملنظامت إالقلميية، مبا يف

  لكياVت شـبه إالقلميية. ذ¬ ا

وتشري اللجنة الفرعية بأن املفوض الوطين تفاعل مع خمتلف آليات أالمم املتحدة حلقوق إالنسان، مبا يف ذ¬ مع هيئات املعاهدات ومن 
  خالل الز2رات أالخرية اليت ٔاجراها امللكفون بوال2ت يف ٕاطار إالجراءات اخلاصة.

ميكن ٔان يكون ٔاداة  ،وآلياته وخاصة جملس حقوق إالنسان ،النظام ا�ويل حلقوق إالنسان والتفاعل معهرصد بأن  وتشدد اللجنة الفرعية
  فعا¹ للمؤسسات الوطنية من ٔاجل تعزيز حقوق إالنسان وحاميهتا عىل املسـتوى احمليل. 

، جيب ٔان حتافظ عىل اسـتقالليهتاغري ٔانه ومن املناسب للمؤسسات الوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خالل مرح° ٕاعداد تقرير ا�و¹، 
  .بنفسها وبشلك مسـتقلينبغي ٔان تفعل ذ¬ ف  ،معلومات ٕاىل آليات حقوق إالنسانوٕان اكن لها القدرة عىل تقدمي 

الشامل ، مبا يف ذ¬ آلية oسـتعراض ا�وري مع النظام ا�ويل حلقوق إالنسان تفاع+واص° مب املفوض الوطيناللجنة الفرعية  وتويص
  . وهيئات املعاهدات وامللكفون بوال2ت يف ٕاطار إالجراءات اخلاصة، وكذا االٓليات إالقلميية وشـبه إالقلميية

                            ."بشأن "التفاعل مع النظام ا�ويل حلقوق إالنسان 4.1 ةا العاممالحظهت(ه) وٕاىل و) د( 3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

  كور;: اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان 5.3

 .»ٔالف«مضن الفئة اع�د اللجنة الوطنية حلقوق إالنسان بكور2 عادة �ٕ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصية
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  :اللجنة الوطنية من ٔاجلا �جلهود اليت بذلهت شـيد اللجنة الفرعيةت 

 وتأميهنا؛ ا المتكيينتعديالت عىل قانوهن ا�عوة ٕاىل ٕاجراء - 

 بشأن معلية اختيار وتعيني املفوضني؛داخلية واعد وضع ق - 

 .واسعة والتشاور ٔاثناء معلية oختيار والتعينيالملشاركة ادمع التشاور مع هيئات التعيني لتعزيز  - 
  

ضع معايري أالهلية للحصول عىل عىل احلصانة الوظيفية لٔالعضاء، وت تنص رصاحة المتكيين قانوناللت عىل دخِ التعديالت اليت ا: ٕان 
�قرتاح مرحشني، وتطلب رصاحة من هيئات التعيني ضامن معلية اختيار شفافة وتشكيل ملنظامت ا�متع املدين  وتسمحالعضوية، 

  .تعددي

 :القلق بشأن تعرب مرة ٔاخرى عن اولكهن ،اÆي عربت عنه الشواغلٔان هذه التغيريات تعاجل العديد من  اللجنة الفرعيةوتالحظ 

1 .
 تعينيال ختيار و 

  :عىل النحو التايلاللجنة الوطنية بشلك منفصل  عىل ٔان يمت اختيار ٔاعضاء متكيينال ) من القانون 2( 5املادة تنص 

 ؛) ٔاشخاص من قبل امجلعية الوطنية4ٔاربعة ( - 

 ) ٔاشخاص من قبل الرئيس؛ 4ٔاربعة ( - 

 .العليا) ٔاشخاص من قبل رئيس قضاة احملمكة 3ثالثة ( - 
  

الفرعية ٔانه عىل الرمغ من وترى اللجنة  .معليات خمتلفة من قبل لك هيئةٕاىل اسـتخدام ميكن ٔان يؤدي  ذ¬ ٔان اللجنة الفرعية وتالحظ
  التعديالت املشار ٕاليه ٔاعاله، ميكن حتسني العملية من خالل:

 رشط إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ - 

 .مسـتق°و ضامن معلية متناسقة يمت تطبيقها من قبل جلنة اختيار واحدة  - 
  

  ".اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنيةبشأن " 1.8العامة  وٕاىل مالحظهتا �1ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية شريوت 
  

  ماالوي: جلنة حقوق إالنسان يف مالوي 6.3

 .2016الثانية عام  ا�ورهتٕاعادة اع�د جلنة حقوق إالنسان يف ماالوي  ٕارجاء الفرعيةاللجنة تقرر : القرار

جلنة حقوق  يف ماالوي. وتشري ٕاىل ٔانوحاميهتا وتعزيز حقوق إالنسان املتواصل معلها بلجنة حقوق إالنسان عىل  شـيد اللجنة الفرعيةت 
 .ٔاثناء معلية ٕاعادة oع�د »ٔالف« �ملركزحتتفظ ما زالت  إالنسان

اليت عربت عهنا ٔاجل معاجلة ا#اوف  من ا المتكيينقانوهنعىل يف ا�عوة ٕالجراء تغيريات  جلنة حقوق إالنسان هودجب  اللجنة الفرعية عرتفت
 .حىت oن اع�دهاومل يمت  2013معلقة منذ عام  ما تزالهذه التعديالت فٕان . ومع ذ¬، اللجنة الفرعية

ٔان  ٕاىل ، واليت تشريمن وزير العدل والشؤون ا�سـتورية 2016مايو /ٔا2ر 9يف  اليت توصلت هبا لرسا�¹ اللجنة الفرعية عرتفت
ٔان  اللجنة الفرعية. وتالحظ 2016يونيو حزيران/خالل ا�ورة املقب° للربملان اليت تبدٔا يف  لالع�د تقدميهقانون سيمت تعديل مرشوع 

 .التصويتاملفوض القانوين ؤامني املظامل يف  حق ٕاسقاطيتناول مسا¹ٔ  القانون تعديلمرشوع ٔان  الرسا¹ تشري ٕاىل
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بت´  سلفا يمتتعون نياملفوضاحلصانة، ٔالن عمتد التعديل املقرتح عىل ت مل تشري ٕاىل ٔان احلكومة ٔان الرسا¹  اللجنة الفرعيةوتالحظ 
من قانون إالجراءات املدنية  2 الفصلٔان  اللجنة الفرعية رتفوتع. ٔاثناء تأدية معلهمحبسن نية  اليت يقومون هبافعال االٔ احلصانة عن 

اليت ٔاو ضد احلكومة ٔاو املوظفني العموميني) ينص عىل ٔان احلكومة مسؤو¹ عن مجيع ٔاعامل املوظفني العموميني  من قبلدعاوى (
الرصحي لهذا احلمك ٔاو حمك دراج االٕ ا�عوة ٕاىل عىل  حقوق إالنسانجلنة  اللجنة الفرعية شجعيقومون هبا بصفهتم الرمسية. ومع ذ¬، ت 

  هنا المتكيين.مماثل يف قانو 

  نيوزيلندا: جلنة حقوق إالنسان 7.3

 .»ٔالف«مضن الفئة اع�د جلنة حقوق إالنسان يف نيوزيلندا عادة �ٕ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصيةال 

  التالية: املالحظاتوتبدي اللجنة الفرعية 

1 .
 تعينيال ختيار و 

 .املفوضني بناء عىل توصية من الوزيراحلامك العام  ، يعنياملليك التاج تكياV) (ب) من قانون 1( 28قا للامدة وف

املقدمة من  الرتشـيح طلبات تلقي متوظائف ويال الواقع، يمت إالعالن عن يف جلنة حقوق إالنسان تفيد بأنهٔان  اللجنة الفرعية عرتفت
، وتقدم املشورة ٕاىل انتقائيةقامئة  بناء عىل مع املرحشنيقابالت امل ؤان جلنة مسـتق° جتريمن ٔاعضاء الربملان،  والتعيينات أالطراف املعنية

 .وزير العدل

الكفاية. وعىل وجه ترى ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه  ومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية
  :اخلصوص، فٕاهنا

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 .ال تعزز ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني -

حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية،
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

نية وضامن ثقة تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوط 
 :املتطلبات التالية ت´ العملية تشملينبغي ٔان و  .معوم الناس فهيا

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛  )ب 
 مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني؛تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو   )ج 
 تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .اختيار ٔاعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا  )ه 

ٔاو اللواحئ ٔاو  القانون المتكيين يف طابع الرمسي عىل معلية oختيارا�عوة ٕاىل ٕاضفاء ال إالنسان عىلاللجنة الفرعية جلنة حقوق تشجع 
 متتالتعيينات السابقة  تالحظ اللجنة الفرعية ٔانoقتضاء. و�ٕالضافة ٕاىل ذ¬، املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب 

جلنة  سـنوات". كام تشجع 5 فرتة "ال تتعدىينص عىل التعيينات ل القانون المتكيينمن  20F الفصل ٔان تالحظٕاال ٔاهنا سـنوات،  5 لفرتة
 .املفوضني اجلديدممكنة لتعيني مدة ٔاقل لنظر يف ا�عوة ٕاىل ٕادراج ىل اع حقوق إالنسان
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 بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات 8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
 الوطنية".

 العزل. 2

من الوزير  مشورةبناء عىل  العام، يف ٔاي وقت ومن ٔاجل قضية عاد¹ و حامك، جيوز للت التاج املليكقانون كياV من 39وفقا للامدة 
ٔاحد لعزل ، جيوز للوزير املسؤول تقدمي املشورة 41وفقا للامدة و . ممارسة ©امهعضو من  عزلاملسؤول بعد التشاور مع النائب العام، 

مبادئ العدا¹  اÆي تسمح به عىل النحوؤاكرب قدر ممكن من الرسعة،  التقنيةو  ةشلكيإالجراءات ال من  عدد اع�د ٔاقل عضاء معاالٔ 
  .كيان قانوينٔانواع ال  مبختلفقانون فÎ يتعلق ال وخمتلف متطلباتالنظر السلمي لهذه املسا¹ٔ، و الطبيعية، 

ٔاجل oسـتجابة ملتطلبات الوالية املسـتقرة، وهو ٔامر ©م لتعزيز oسـتقاللية، ينبغي ٔان يتضمن القانون وترى اللجنة الفرعية ٔانه من 
 وينبغي ٔان يمت العزل طبقا مجليع املتطلبات املوضوعية وإالجرائية املنصوص علهيا يف القانون. .المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مسـتق°

ىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت´ أالفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة أالعضاء عىل جيب ٔان تكون ٔاسـباب العزل حمددة عو 
ٔان تطبيق سبب معني جيب ٔان يُدمع بقرار  عىل القانون ينصحيÙ اكن ذ¬ مناسـبًا، ينبغي ٔان و  . وعند oقتضاءبواليهتم oضطالع

  فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. عزل المن هيئة مسـتق° ذات اختصاص مالمئ. وال ينبغي ٔان يستند 

مثل هذه املتطلبات أالمن الوظيفي ٔالعضاء الهيئة إالدارية وتعد رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية  وتضمن
  .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ئة صنع القرار بشأن "ضامن أالمن الوظيفي ٔالعضاء هي  1.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.
  ."�ملؤسسات الوطنية

 التقرير السـنوي. 3

الٓلية الوقائية الوطنية خاصة �عية اضي مو  وتقارير سـنو2 اتقرير  جلنة حقوق إالنسان ، تقدماملليك التاج تقانون كياV من 150 للفصلوفقا 
 .جملس النوابعرضها عىل يكون ملزما باÆي و ، للوزير

ىل وتعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم ٔان تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات ع
نوهنا نطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع جلنة حقوق إالنسان عىل ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات يف قا

عىل صالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة ٕاىل السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذ¬  بشلك ينصالمتكيين 
 تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا.

 ." نيةللمؤسسات الوط التقرير السـنوي "بشأن  11.1لعامة اومالحظهتا  �3ريس ٔا. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية شريوت 

 واليةال دتقيي. 4 

ٔاو  هواحئمبضمون ٔاو تطبيق قانون الهجرة ٔاو لتعلق ت شاكوى عت اللجنة من قبول نِ مُ ، 2009من قانون الهجرة لعام  392 للفصلوفقا 
 .هذا القانون ٕاطارسـياسة يف  ةٔاي

 جمالفرس واليهتا عىل حنو واسع وجتري بعض أالنشطة املتعلقة �نهتاك حقوق إالنسان يف جلنة حقوق إالنسان ت  ٔان اللجنة الفرعيةتقر 
جلنة  بشلك غري معقول. وتشجع تكون حمدودةال ينبغي ٔان  جلنة حقوق إالنسانٔان والية  ترى الهجرة. ومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية

 .هذا احلمك ٕالغاءعوة ٕاىل حقوق إالنسان عىل ا�



 2016ٔا,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية "الع د التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان 
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 ."قوق إالنسانحب املتعلقة واليةال" بشأن 7.2و 2.1العامة  وٕاىل مالحظهتا 3ؤا. 2ؤا. 1ٔا. مبادئ �ريسٕاىل  الفرعية اللجنة شريوت 

  الشاملية 3ٕيرلنداالشاملية (اململكة املتحدة): جلنة حقوق إالنسان  ٕايرلندا 8.3 

 .»ٔالف«مضن الفئة اع�د جلنة حقوق إالنسان ٕ�يرلندا الشاملية عادة �ٕ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصيةال 

 :التالية املالحظاتتبدي اللجنة الفرعية 

1 .
 تعينيال ختيار و 

 .وزير ا�و¹جنة من املفوض الرئيس واملفوضني االٓخرين املعينني من قبل ل ل تتكون امن القانون،  68 للفصلوفقا 

التعيينات يف  لتوجهيات مفص° من مكتب مفوضمعلية التعيني ختضع يف الواقع  تفيد بأن إالنسان جلنة حقوق ٔان اللجنة الفرعيةتالحظ 
عىل الطعن يف ، والقدرة وزير ا�و¹م توصيات ٕاىل تقد لالنتقاء جلنة واع�دشمل إالعالن عن الوظائف الشاغرة، املناصب العامة، وت 

، للجنة حقوق إالنسان ةالراعي إالدارة هوهذه العملية  فٕان من جيري. ومع ذ¬، حممكة العمل عن طريقرئيس املفوض المعلية اختيار 
 .ٔاو املبادئ التوجهيية إالداريةالترشيع ٔاو اللواحئ  وال ينص علهيا

  :فٕاهناوترى اللجنة الفرعية ٔان العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، 

 ال تتطلب إالعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُسـتخدم من قبل مجيع أالطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

 .ٕاجراء مشاورات و/ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني تعززال  -

بع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار �ملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضامن ٕاضفاء الطا
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات ٔاو اللواحئ ٔاو املبادئ التوجهيية إالدارية امللزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. ٕان العملية اليت 

من التعددية تكون رضورية لضامن اسـتقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز oختيار القامئ عىل ٔاساس اجلدارة وتض
 .معوم الناس فهيا

 :ا�عوة لرتسـمي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية حقوق إالنسان عىلجلنة وتشجع اللجنة الفرعية 

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛  )أ  
 ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات ا�متعية واملؤهالت التعلميية؛ ٕاÈحة الفرصة الٔكرب عدد  )ب 
 تشجيع ٕاجراء مشاورات و/ ٔاو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتشـيح والفرز وoختيار والتعيني؛  )ج 
 تقيمي املرحشني عىل ٔاساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنااختيار ٔاعضاء   )ه 

بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1وٕاىل مالحظهتا العامة رمق  1ٕاىل مبدٔا �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشري
 الوطنية".

 عضاء بدوام اكملاالٔ  . 2
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) سـنوات واملفوضني االٓخرين ملدة ال تزيد عن ثالث 5رئيس ملدة ٔاقصاها مخس (املفوض ال عنيµ القانون، يُ ) من 2) (2( 7 للمرفقوفقا 
بدوام اكمل ٔاو بدوام جزيئ، عىل الرمغ من يعملون ٔان القانون مل يرش ٕاىل ما ٕاذا اكن أالعضاء  اللجنة الفرعية) سـنوات. وتالحظ 3(

 .بدوام اكمل يعملرئيس املفوض التفيد بأن جلنة حقوق إالنسان تقارير  الحظ ٔانا تٔاهن

للمؤسسة الوطنية ينبغي ٔان ينص عىل ٔان يكون من بني ٔاعضاء هيئة صنع القرار ٔاعضاء  المتكيينوترى اللجنة الفرعية ٔان القانون 
  :يعملون بدوام اكمل ويتلقون ٔاجرا، ٔالن ذ¬ يساعد يف ضامن ما ييل

 ؛اسـتقاللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل ٔاو متصور للمصاحل  )أ  
 سـتقرار يف فرتة والية أالعضاء؛ا  )ب 
  التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛  )ج 
 .الوفاء املسـمتر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية  )د 

مدة وتعترب تعزيز اسـتقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اسـمترارية براجمها وخدماهتا. ل  هامةمسا¹ٔ ٕان حتديد حد ٔادىن مناسب للتعيني 
ٔان اكفيًا لتحقيق هذه أالهداف. ومكامرسة Ìبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل  اÆي ميكن ٔان يكوندىن االٔ د سـنوات احل )3( ثثالالتعيني ل 

  التجديد مرة واحدة. ٕاماكنيةسـنوات مع ) 7(وسـبع  )3( ترتاوح بني ثالث مدةعىل  الوطنية القانون المتكيين للمؤسسة ينص

وحتث اللجنة الفرعية جلنة حقوق إالنسان عىل ا�عوة ٕاىل ٕادخال تعديالت عىل القانون المتكيين لينص عىل وجود ٔاعضاء بدوام اكمل 
 .مالمئةلفرتة 

  " بشأن "أالعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.

 السـنويالتقرير . 3

 لربملان.ل ، اÆي يقدمه بعد ذ¬ا�و¹ وزيرتقريرها السـنوي ٕاىل  جلنة حقوق إالنسان قدمالقانون، ت) من 5( 7 للمرفقوفقا 

Ü/لها ٔاهنا غري مسموح للربملان، ؤانه/وثيقة ال تقدميٕاىل ٔان دور الوزير يقترص عىل  تٔاشار  جلنة حقوق إالنسان ٔان اللجنة الفرعية عرتفت
تعترب اللجنة الفرعية ٔانه من املهم ٔان تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية . ومع ذ¬، ٕاجراء تعدي+ طلبتعديل التقرير ٔاو ب 

يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل نطاق واسع ومناقشـهتا ودراسـهتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع اللجنة الوطنية عىل 
ا�عوة ٕاىل ٕاحداث تغيريات عىل قانوهنا المتكيين من ٔاجل النص عىل صالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة ٕاىل السلطة الترشيعية، 

  وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشأهنا.

 ." بشأن "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وٕاىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ٔا.

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف و
سـتقالل . 4

مزيانية جلنة حقوق  ٔان اللجنة الفرعيةلالضطالع بواليهتا. وتالحظ  املمنوح من احلكومة ليس اكفيا ٔان المتويلتفيد جلنة حقوق إالنسان 
تسـمتر س ، التابعة للحكومةالهيئات العامة أالخرى غري  ٔاهنا تفيد بأنه عىل غرار ، وتقر2009منذ عام ضا كبريا افاخنشهدت  إالنسان

 .2019حىت عام  مزيانيهتا يف oخنفاض

من املزيانية املقدمة من قبل تقدمي منح للجنة حقوق إالنسان  ا�و¹وزير القانون، جيوز ل) من 6( 7 للمرفقوفقا وعالوة عىل ذ¬ و 
 .الربملان
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أالمر ميكن ، ؤان هذا ختصيص أالموال للجنة حقوق إالنسان خبصوصبري تقدير ك ٔان لوزير ا�و¹ عن قلقها من  لفرعيةاللجنة ا وتعرب
 .عىل فعاليهتا واسـتقالليهتا ٔان يؤثر

المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من
لضامن قدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق 

  التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف oضطالع بواليهتا.

   كحد ٔادىن:وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹ ما ييل

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذ¬لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  شلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛وينبغي تعزيز ٕاماكنية الوصول ب 
املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  رارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية بصنع الق  )ج 
 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

  oضطالع هبذه الوظائف.للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يتسـىن لها 
  

وتشدد اللجنة عىل ٔانه ال ينبغي ٔان يكون المتويل من مصادر خارجية، مثل الرشاكء إالمنائيني ا�وليني، هو المتويل أالسايس للمؤسسة 
 ا�متع ا�ويل الوطنية، ٔالن ذ¬ مسؤولية تقع عىل عاتق ا�و¹. ومع ذ¬، تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة وVدرة، يتعني عىل

ٔان يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من ٔاجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف ٕاىل ٔان تمتكن ا�و¹ من فعل ذ¬. ويف هذه 
قد  احلاالت الفريدة، ال ينبغي ٕالزام املؤسسات الوطنية �حلصول عىل موافقة ا�و¹ من ٔاجل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ٔالن ذ¬

 ينتقص من اسـتقالليهتا. وال ينبغي ربط هذه أالموال بأولو2ت حيددها املاحنون بل ينبغي توجهيها ٕاىل ٔاولو2ت املؤسسة الوطنية احملددة
  سلفًا.

كام  .بشلك فعالعىل ا�عوة ٕاىل احلصول عىل مسـتوى مناسب من المتويل لتنفيذ واليهتا  جلنة حقوق إالنسان اللجنة الفرعية وتشجع
تشجع جلنة حقوق إالنسان عىل ا�عوة ٕاىل ٕادخال تعديالت عىل قانوهنا المتكيين بشلك يسمح بتلقي متويل من املاحنني دون موافقة 

  مسـبقة من احلكومة.

 ".بشأن "المتويل الاكيف 10.1 ةومالحظهتا العام �2ريس ب. ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

 ٔاو 
نضامم ٕالهيا ولية حلقوق إالنسانالصكوك اv عىل شجيع التصديقت . 5

 .ٕالهيأاو oنضامم  الصكوك ا�ولية حلقوق إالنسان عىل والية رصحية لتشجيع التصديقالقانون للجنة حقوق إالنسان  مينحال 

 عىلعىل ا�عوة ٕالجراء تغيريات  هاشجع يف هذا الصدد، ٕاال ٔاهنا ت  تقوم هبا جلنة حقوق إالنسانٔالنشطة اليت � وتعرتف اللجنة الفرعية
 .oنضامم ٕالهيا وأ  الصكوك ا�ولية حلقوق إالنسانعىل واحضة لتشجيع التصديق  بصالحيةلكف المتكيين تتيح لها الت اقانوهن

ا�ولية ىل الصكوك عالتصديق بشأن "تشجيع  3.3ة لعامامالحظهتا (ب) و (ج) وٕاىل  3ٔا. بادئ �ريسٕاىل م  اللجنة الفرعية شريوت 
 ." ٔاو oنضامم ٕالهيا حلقوق إالنسان
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 احلصانة الوظيفية. 6

 .حبسن نية بصفهتم الرمسية أالعامل اليت يقومون هباعن  جلنة حقوق إالنسان وظيفية ٔالعضاءالصانة احل عىلقانون ال ينص ال

الوطنية عن طريق اختاذ، ٔاو الهتديد �ختاذ  للمؤسسةاللجنة الفرعية ٔان ٔاطرافا خارجية قد تسعى للتأثري عىل العمل املسـتقل وتالحظ 
الوطنية ٔاحاكما محلاية أالعضاء من املسؤولية  املؤسسة. ولهذا السبب، جيب ٔان تتضمن ترشيعات ٔاحد أالعضاءضد  ٕاجراءات قانونية

  :القانونية عن أالعامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية. ويعزز مثل هذا احلمك

 أالمن الوظيفي؛ - 

 عن ٔاي تدخل؛ اقدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا2 حقوق إالنسان بعيد - 

 اسـتقاللية القيادة العليا؛  - 

 .ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية - 
  

تعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب ٔان يكون فوق القانون، و�لتايل فٕانه من الرضوري رفع ت´ احلصانة يف ظروف 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فٕان سلطة القيام بذ¬ ال ينبغي ٔان ميارسها فرد، وٕامنا هيئة منشأة كام جيب، مثل احملمكة العليا ٔاو بأغ 

هيئة  عنان. ومن املسـتحسن ٔان حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن ٔان يمت من خاللها رفع احلصانة الوظيفية للربمل حمددة
  صنع القرار.

  احلصانة الوظيفية ٔالعضاهئا. عىل بشلك رصحي ينصحمك يف قانوهنا وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ا�عوة ٕاىل ٕادراج 

  ." بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2وٕاىل مالحظهتا العامة  3الفرعية ٕاىل مبدٔا �ريس ب.وتشري اللجنة 

 ٔاماكن احلرمان من احلرية. ز;رة 7

 ٔامكنة ماكن حمدد من ٕاىلخول �� للجنة حقوق إالنسان السامح، جيب 2007 لعام(ج) من قانون العدا¹ وأالمن  69وفقا للامدة 
 .oحتجاز

جلنة  ٔانه يف بعض الظروف قد يكون من الرضوري تقدمي ٕاخطار عن الز2رات ٔالسـباب ٔامنية، ٕاال ٔاهنا تشجع الفرعية ٕاىلاللجنة  تشري
عىل القيام بز2رات "غري معلنة"، ٔالن ذ¬ حيد من فرص قيام سلطات oحتجاز ٕ�خفاء ٔاو عدم كشف انهتااكت حقوق إالنسان 

 .قيقحقوق إالنسان وييرس ٕاجراء املزيد من التد

الوصول ٕاىل مجيع  مواص° عىل تشجع جلنة حقوق إالنساناللجنة الفرعية وٕاذ تعيد التأكيد عىل القلق اÆي ٔاعربت عنه يف السابق، فٕان 
ٔاماكن احلرمان من احلرية، وذ¬ من ٔاجل رصد ٔاوضاع حقوق إالنسان والتحقيق فهيا وتقدمي تقارير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت 

 .املعتقلنييام بأنشطة منتظمة للمتابعة واملنارصة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها هبدف ضامن حامية املناسب، والق 

 الوطنية". بشأن "توصيات املؤسسات 6.1و "د" (د) ومالحظهتا العامة  3ٔا. ٕاىل مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشري

 الوالية. 8

 الرمسية املتعلقة �لتحريصالحياهتا  من ممارسة جلنة حقوق إالنسان ، مت منع2007لعام ن قانون العدل وأالمن م B69وفقا للامدة 
أن هذا التقييد ال قد ٔاعربت عن قلقها بجلنة حقوق إالنسان  ٔان اللجنة الفرعيةٔالمن القويم". وتالحظ �للتحقيق يف املسائل املتعلقة "

 .طرفا فهيا أالمن وا#ابراتقوات الرشطة و هتااكت حقوق إالنسان اليت تكون بعض ان معاجلةعىل  اؤثر عىل قدرهتÜ وميكن ٔان ي لزوم
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قبل  اليت وقعت سائلامل يف  من التحقيقجلنة حقوق إالنسان  مينع 2007 عام من قانون 20 الفصلٔايضا ٔان  اللجنة الفرعية كام تالحظ
 .هذا القيد عىل واليهتا بشأن اعن قلقه تٔاعربقد جلنة حقوق إالنسان  ٔان ٕاىل اللجنة الفرعية شري. وت 2007 ٔاغسطسآب/ 1

اكمل يف مجيع oنهتااكت املزعومة حلقوق إالنسان، مبا يف اللتحقيق تسمح لها �جيب ٔان  ٔان والية املؤسسة الوطنية الفرعية وترى اللجنة
املؤسسة عىل والية ة املفروض�ٔالمن القويم و املتعلقة  القيود تعارضت وال . طرفا فهيا اجليش والرشطة وضباط أالمناليت يكون  ذ¬ ت´
ق بصورة غري معقو¹ ٔاو تعسفية وجيب ٔان متارس يف ظل غري ٔانه ال ينبغي ٔان تُطب، مع مبادئ �ريس بطبيعهتاقوق إالنسان الوطنية حل

 .القانونية مراعاة أالصول

 " و"تقييد صالحيةقوق إالنساناملتعلقة حبوالية ال" بشأنالعامتني  وٕاىل مالحظتهيا 3ؤا. 2ٔا. ملبادئ �ريس اللجنة الفرعية شريوت 
  ."املؤسسات الوطنية بسبب أالمن القويم

 

 سرياليون: جلنة حقوق إالنسان 9.3

  »ٔالف«مضن الفئة اع�د جلنة حقوق إالنسان بسرياليون عادة �ٕ  اللجنة الفرعية ويص: تتوصيةال 

اÆي  الصعب سـياقال ·ودها املتواص° لتعزيز وحامية حقوق إالنسان عىل الرمغ من بلجنة حقوق إالنسان عىل  اللجنة الفرعية شـيدت 
 .تعمل فيه

  التالية:املالحظات تعرب اللجنة الفرعية عن 

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف و
سـتقالل . 1

 اوتنفيذ براجمه اممارسة ©ا© منلتمتكن ا�و¹ اكفية من عن موارد  للحصول للسعيجلنة حقوق إالنسان  هودجب  اللجنة الفرعية رحبت
من خالل التواصل مع النائب العام ووزارة  هامتويل ٕاىل ز2دة  تدعو تفيد بأهناجلنة حقوق إالنسان  بأنبطريقة مرضية. وتعرتف  اؤانشطهت
كام تفيد غري اكفية. ا#صصة لها املزيانية  تشري ٕاىل ٔانجلنة حقوق إالنسان  . ومع ذ¬، فٕانهذا الشأن انتباه الرئيس ٕاىل ولفتاملالية 
 .املوظفني يف عدد وا·ت حاالت نقص بأهنأايضا 

وتشدد اللجنة الفرعية عىل ٔانه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان ©ا©ا بفعالية، جيب ٔان يُوفµر لها مسـتوى مالمئ من المتويل 
بشلك حر. وجيب ٔايضا ٔان تضطلع بصالحية ختصيص أالموال حسب لضامن اسـتقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد ٔاولو2هتا ؤانشطهتا 

ٔاولو2هتا. وعىل وجه التحديد، ينبغي ٔان يضمن المتويل الاكيف، ٕاىل درجة معقو¹، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات 
  املؤسسات الوطنية ويف oضطالع بواليهتا.

  ما ييل كحد ٔادىن: وينبغي ٔان يغطي المتويل الاكيف املقدم من ا�و¹

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن ٔان يصلها ٔاكرب عدد من ٔافراد ا�متع، مبن يف ذ¬ أالشخاص ذوي إالعاقة. وتعزيزًا   )أ  
، يف ظروف معّينة، عدم oشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذ¬لالسـتقاللية وٕاماكنية الوصول، ميكن ٔان 

  وصول بشلك ٔاكرب، لكام اكن ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خالل ٕانشاء فروع ·وية دامئة؛وينبغي تعزيز ٕاماكنية ال
املرتبات واملزا2 املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا2 موظفي اخلدمة املدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  املهام يف مؤسسات حكومية مسـتق° ٔاخرى؛
  بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات ٔالعضاء هيئهتا املعنية   )ج 
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 ، مبا يف ذ¬ الهاتف وإالنرتنت؛نظام جيد لالتصاالتٕانشاء   )د 
خمصصات اكفية من املوارد لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية   )ه 

 سـىن لها oضطالع هبذه الوظائف.للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك يت 
  

وينبغي ٔان يشمل المتويل الاكيف اÆي تقدمه ا�و¹ خمصصات مالية لٔالنشطة املندرجة يف ٕاطار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما 
  هبذه الوظائف. تسـىن لها oضطالعتعّني ا�و¹ املؤسسة الوطنية للقيام مبسؤوليات ٕاضافية، ينبغي ٔان توفر لها موارد ٕاضافية يك ي 

هو المتويل أالسايس للمؤسسة الوطنية، ٔالن ذ¬ مسؤولية تقع عىل عاتق ا�و¹. ومع  ال ينبغي ٔان يكون المتويل من مصادر خارجية
مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من  التفاعلذ¬، تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة وVدرة، يتعني عىل ا�متع ا�ويل ٔان يواصل 

ٔاجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف ٕاىل ٔان تمتكن ا�و¹ من فعل ذ¬. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي ٕالزام املؤسسات الوطنية 
  �حلصول عىل موافقة ا�و¹ من ٔاجل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ٔالن ذ¬ قد ينتقص من اسـتقالليهتا. 

  .بشأن "المتويل الاكيف" 10.1ومالحظهتا العامة  2ب. �ريس ٕاىل مبدأ  اللجنة الفرعية وتشري

  توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان. 2

من  اآلية لضامن تنفيذ توصياهت ٕ�نشاء وٕافادهتايف ٕانتاج التقارير والتوصيات  هااسـمترار عىل لجنة حقوق إالنسان ب  شـيد اللجنة الفرعيةت 
  .قبل الوزارات ا#تصة

نية رصد ونرش معلومات ؤسسات الوط وحاميهتا، ينبغي عىل امل واليهتا لتعزيز حقوق إالنسان ٕاىل ٔانه يف ٕاطار الفرعيةاللجنة  شريوت 
وتقدمي  يف الوقت املناسبللتوصيات عىل oسـتجابة  ع هذه السلطاتوتَشجµ . هاتنفيذالسلطات العامة لتوصياهتا و  مفص° عن اسـتجابة

  .، حسب oقتضاءاملهنجيةعملية و ال  بعةاملتا معلومات مفص° عن ٕاجراءات

هامة يف جمال حقوق إالنسان، مبا يف ذ¬ تشويه أالعضاء التناسلية لٕالVث، من خالل ت قضا2 تناول ٔاهنا ؤافادت جلنة حقوق إالنسان
تصديق عىل الربوتوكول امللحق �مليثاق أالفريقي حلقوق إالنسان والشعوب بشأن ت ٕاىل الربملان وتشجيع احلكومة عىل ال تقدمي توصيا

كام تشري الحتجاز غري القانوين للصحفيني واملدافعني عن حقوق إالنسان. �توصية فÎ يتعلق ٕاعداد حقوق املرٔاة يف ٔافريقيا، وكذ¬ 
  .ايبوالبعد ٕادالئه ببيان اكن قد ٔالقاه بشأن داء بهتم جنائية  لجنة حقوق إالنسانب  ٔالقي القبض عىل موظفٕاىل ٔانه  اللجنة الفرعية

ؤان لبذل املزيد من اجلهود،  من خالل السعيمواص° تعزيز وحامية حقوق إالنسان، عىل جلنة حقوق إالنسان اللجنة الفرعية  شجعت 
 .عن قضا2 حقوق إالنسان، ومواص° ا�عوة لتنفيذ توصياهتا ايف حديهث متيقظةتكون 

 ".ؤسسات الوطنية حلقوق إالنساناملتوصيات "بشأن  6.1العامة  (ٔا) وٕاىل مالحظهتا 3ٔا. �ريس مبدأ ٕاىل  اللجنة الفرعية شريت 

  الصكوك اvولية ٔاو 
نضامم ٕالهيا عىل تشجيع التصديق . 3

 الصكوك ا�ولية ٔاو oنضامم ٕالهيا. عىل ال ينص عىل تشجيع التصديقلجنة حقوق إالنسان ل  المتكيين ٔان القانون اللجنة الفرعيةتالحظ 

 .الوطنية للمؤسسة©مة رئيسـية ٔاو oنضامم ٕالهيا الصكوك ا�ولية  عىل ٔان تشجيع التصديق اللجنة الفرعيةوترى 

لتشجيع  رصحيةسؤولية مبوجبه مب  لكفتتحبيث  المتكيين اقانوهن عىلا�عوة ٕالجراء تغيريات  عىل جلنة حقوق إالنسان اللجنة الفرعية حتث
 .ٔاو oنضامم ٕالهيا الصكوك ا�وليةعىل التصديق 
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الصكوك ا�ولية حلقوق عىل التصديق "تشجيع  بشأن 3.1 ةلعاماومالحظهتا (ب) و(ج)  3ٔا. ملبادئ �ريس اللجنة الفرعية شريوت 
  ٔاو oنضامم ٕالهيا". إالنسان

  )العامليالنظام أالسايس للتحالف  من 2.16(املادة  -سـتعراض -توصيات خاصة 

  املسـتق[ حلقوق إالنسان بوروندي: اللجنة الوطنية 1.4

 .2016الثانية عام  ايف دورهتببورندي حلقوق إالنسان  املسـتق° للجنة الوطنية اسـتعراض خاص ٕاجراء اللجنة الفرعية تقرر: القرار

ما زالت تعمل اللجنة الوطنية املسـتق° حلقوق إالنسان  ٔان للتأكد مناسـتعراض خاص  ٕاجراءٕاىل  هامعلومات تدعو  اللجنة الفرعية تلقت
 .بشلك اكمل ملبادئ �ريس طبقا

  .من النظام أالسايس للتحالف العاملي 2.16ملادة ا ٕاىل الفرعيةاللجنة  شريوت 

 من النظام أالسايس للتحالف العاملي 2.16اسـتعراض مبوجب املادة  -توصيات خاصة 

 من النظام أالسايس للتحالف العاملي 1.18اسـتعراض مبوجب املادة  - . توصيات خاصة 4

 املظامل مكتب ٔامنيفزنويال:  2.4

  .»3ء«الفئة املظامل بفزنويال ٕاىل  مكتب ٔامنياللجنة الفرعية بتخفيض اع�د مركز ويص تتوصية: ال 

ترشين الثانية يف ا دورهت املظامل يف مكتب ٔامني ٕاجراء اسـتعراض خاص الع�د اللجنة الفرعية، قررت 2014مارس آذار/يف 
 ما ييل: 2014آذار/مارس القضا2 اليت ٔاثريت يف  ومشلت. 2014ٔاكتوبر أالول/

خالل الوضع احلايل الترصحيات اليت صدرت ٔاو مل تصدر من قبل مكتب ٔامني املظامل إالجراءات اليت اختذت ٔاو مل تتخذ، و  - 
 ؛فزنوياليف  وoحتجاجات املضطرب

 املظامل. ٔالمينةاملظامل واحلساب الشخيص  ٔامنيتغريدات عىل حسا�ت تويرت من قبل مكتب  - 

اللجنة ٔاخربت . 2013مايو ٔا2ر/يف  لفزنويالٔامني املظامل  اع�دوالقضا2 اليت نشأت منذ ٕاعادة  أالحداثقررت اللجنة الفرعية دراسة 
   .هتقامسها مع، ست مزيدا من املعلوماتملظامل ٔانه ٕاذا تلقت مكتب ٔامني االفرعية 

الواردة  املراسالتومع ذ¬، بناء عىل . 2014ٔاكتوبر  ترشين أالول/ دورة خاللمني املظامل الٔ ن املقرر ٕاجراء املراجعة اخلاصة واكن م
   .2015آذار/مارس يف  أالوىلاخلاص ٕاىل ا�ورة  oسـتعراضمن رئيس جلنة التنسـيق ا�ولية، ٔاوصت اللجنة الفرعية بتأجيل 

اليت اختذت ٔاو مل تتخذ،  إالجراءاتاملظامل معلومات عن  مكتب ٔامنياخلاص، طلبت اللجنة الفرعية من  �السـتعراضوفÎ يتعلق 
كذا و  ،فزنوياليف  وoحتجاجات املضطربالوضع احلايل  خاللالترصحيات اليت صدرت ٔاو مل تصدر من قبل مكتب ٔامني املظامل و 

  :وتشمل التغريدات املذكورة ما ييل ٔامني املظامل واحلساب الشخيص ٔالمني املظامل.كتب مب  اخلاصةتغريدات عىل حسا�ت تويرت 

 ". عىل حساب تويرت اخلاص هبا ٔان ٔامانة املظامل يه "ابنة القائد تشافزي 2013يوليو متوز/ 27 املظامل يومٔامينة  رصحت - 



 2016ٔا,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية "الع د التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق إالنسان 
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وفد  يف كطرفعىل جلنة القضاء عىل المتيزي العنرص  فزنويالت ٔامينة املظامل عرض تقرير حرض  ،2013ٔاغسطس آب/يف  - 
زير هيكتور املتحدة برئاسة الو  أالمم ٕاىللمتيزي التقرير اخلاص �وفدV يقدم احلكومة وعلقت عىل حساب تويرت اخلاص هبا "

 "!ياملتحدة للشؤون ا�اخلية والعدل والشؤون اخلارجية. وفد حكويم قو  أالممرودرجيزي" و "يشارك ٔايضا Vئب وزير 

س ه نيكوالي قدمتدمع ا�فاع اÆ إالنسانمؤسستنا حلقوق ذكرت ٔامينة املظامل يف تغريدة " ،2013ٔاكتوبر ترشين أالول/ 9يف  - 
 مادورو عن فتوحاتنا".

   :التالية أالعاملقامت اللجنة الفرعية ٔايضا بدراسة 

، رمبا كنت من ٔانصار شافزي؟"، فأجابت: "نعم ئلت ٔامينة املظامل "هل ٔانتسـُ  ،2013سبمترب عام ٔايلول/مقاب° ٔاجريت يف  يف - 
، واسـتدعائنا ٕاىل بدء سأس´ درب التدريس اجلامعي، لو مل ٔاكن قد مسعت الرئيس شافزي يطلق ت´ ا�عوة لتغيري ا�متع

جاء لتغيري  يالقائد اÆ ذاك فيس جزءا من هذا الشعب، وهذا الشعب ٔاحب. ٔاV ٔاعترب ن)...] (ا�سـتور[ ميثاق جديد
شارة اىل سلوكه "، ويف نفس املقاب°، بعد إ  عنمثاÜ،  عناحلقائق، عن حمارضة لنا  ٕاللقاءجاء  ي، اÆأالمور جمر2ت

 شافزي".ب، فاVٔ ٔاقول ٕانين من ٔانصار : "لهذا السبقالتمشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعالميه، 

عىل نطاق واسع، مبا يف  إالعالمتناولهتا وسائل و  2014مارس عام آذار/ 8 يف مت ٕاجراؤها مقاب° خاللٔامينة املظامل  متقد  - 
ض وحيد هو احلصول عىل تعريفا للتعذيب، مشرية ٕاىل ٔان التعذيب اكن يسـتخدم لغر  ،ذ¬ VسـيوVل واليونيفرسال

 املعلومات؛

الوالية:  عقده حمافظ ت´و ن ون وعسكريومدنيحرضه شارة اىل مؤمتر إ غواريكو، يف  والية يف املظامل مكتب ٔامنيقال ممثل  - 
املدنية والعسكرية، حيث املسـتفيد بشأن أالحداث الهامة، مثل أالحداث  للتعاون مسـتعدةدامئا  اكنت] غواريكو[ية "ٕان وال

) والعمالق هوجو حمافظ غواريكو(رودريغزي تشاسني س مادورو، و نيكوال ٔارادام لشعب صاحب السـيادة، مثلالرئييس هو ا
 1شافزي".

اليت و  ،2014فرباير شـباط/، يف شهر إالنساناملتحدة واملفوض السايم حلقوق  لٔالممالعام  أالمنيويف ٔاعقاب ترصحيات   - 
ن ٕ�نفاذ القانون امللكفواملوظفون عىل ضامن احرتام حرية التعبري والتجمع السلمي وضامن ٔان يعمل  فزنويالث فهيا حكومة ح

اليت جرت اكنت  oعتقاالتبأن غالبية ت´  ٔاسـبا� معقو¹ لالعتقاد املظامل ٔان "هناك �ولية، ذكر مكتب ٔامنيوفقا للمعايري ا
  ."2املعتقلني يف حا¹ تلبس �رتاكب جرامئالقبض عىل العنف ؤانه مت  حاالتنتيجة 

ظامل ٔان مثل ، قال ٔامني املفزنويالبشأن حرية التعبري والتجمع السلمي يف  أالورويبن عهنا الربملا ردا عىل ا#اوف اليت ٔاعرب - 
 ."3 فزنويالتستند ٕاىل معلومات مت التحقق مهنا و ... ٔان هذا البيان يعكس سوء فهم واحض للوضع يف  هذه ا#اوف اكنت "ال

   :احمللية الهامة، مبا يف ذ¬ إالنسانبشأن قضا2 حقوق  ٔامني املظامل لزم الصمتٔان ٕاىل ؤاشار ت اللجنة الفرعية ٔايضا 

 املدنيني ٔامام احملامك العسكرية؛حمامكة   - 

 وoحتجاج؛ إالرضابيف  ياحملاكامت اجلنائية للقادة النقابيني بسبب ممارسـهتم حلقهم ا�سـتور  - 

 ؛مادورو لبدء ٕاجراءات جنائية ضد القادة النقابيني هتديدات من قبل الرئيس نيكوال - 

                                                           

 
1

  html-el-en-Pueblo-del-Defensor%C3%ADa-la-por-atendidos-fueron-ciudadanos-http://www.abrebrecha.com/328229_3.793.2013:  2015مت ا
خول يف مارس  

2

  .95صادر يف شـباط/فرباير حتت عنوان رضبة للسالم، مرتمج ٕاىل اللغة إالجنلزيية، صفحة  تقرير  

3

  .95تقرير صادر يف شـباط/فرباير حتت عنوان رضبة للسالم، مرتمج ٕاىل اللغة إالجنلزيية، صفحة   
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 ؛ إالنسانحلقوق  أالمريكية االتفاقيةمن  فزنويالانسحاب  - 

 فزنويال؛يف  إالنساننيابة عن حضا2 انهتااكت حقوق  أالمريكيةلتدابري امحلاية اليت ٔامرت هبا حممكة الب	ان  oمتثالعدم   - 

 ؛اسـمترار اعتقال القايض مار2 لورديس ٔافويين - 

 ؛لتعرض للتعذيب� اسـمترار احتجاز ليوبو�و لوبزي وادعاءاته - 

ضامن احرتام عىل  فزنويالحكومة فيه حث اÆي  ،2014شـباط/فرباير عام ، يف شهر إالنسانبيان املفوض السايم حلقوق  - 
شـيا مع بيان امتللمعايري ا�ولية، وذ¬  جمع السلمي وضامن ٔان يعمل املوظفون امللكفون ٕ�نفاذ القانون وفقاحرية التعبري والت

 .العام قبل ذ¬ با2ٔم قلي° أالمني هٔاصدر 

فÎ يتعلق  2014ٔاكتوبر ترشين أالول/يف  إالنساناملتحدة حلقوق  لٔالممالشواغل اليت ٔاعرب عهنا املفوض السايم احلايل  - 
�الحتجاز التعسفي من قبل الفريق العامل املعين  اتعسفيرب اعتُ  ي ذ¬ ليوبو�و لوبزي، ا�Æعتقال املتظاهرين مبا يف

  وoعتقال.

   :اكالٓيتاملظامل  مكتب ٔامنيجاء رد  ،وردا عىل خماوف اللجنة الفرعية

وصف حا¹  ياÆو م"، رضبة للسال"شـباط/فرباير: لشهر  "تقريرهاملظامل  نئام مكتب ٔاصدر ،2014آذار/مارس عام يف  - 
 ووفقا للتقرير، اكن مكتب ٔامني. 2014شـباط/فرباير د، خصوصا بعد املظاهرات اليت جرت يف الإالنسان يف البحقوق 

   :املظامل

o حتجاز، مبا يف ذ¬ ز2رات يومية ٕاىل املراكز الصحية، ومراكز تدخل 600حوايل  قد ٔاجرىo واحملامك ،
 ؛واملؤسسات اليت ترضرت من ٔاعامل الشغب

o مع  مقابالت قد ٔاجرىD؛اجلر 

o ؛ةالعاموزارة الشؤون واكالت ٕانفاذ القانون و معلومات من  قد طلب 

o ٔافراد ٔارس الضحا2؛  قد رافق 

o  قوات النيابة العامة، السلطات احمللية، رئيس امجلهورية، السلطة القضائية، (توصيات ٕاىل السلطات العامة قد قدم
 ؛ إالعالم)، ا�متع املدين ووسائل أالمن

o  ين قبض علهيم أالشخاصمبتابعة ٔاوضاع  قد قامÆ؛ا 

o ؛من ٔاجل مجع املعلومات حول وضعهممقاب° خشصية مع املعتقلني  1908 قد ٔاجرى 

o جما لرصد ما ٕاذ قد نّفذVالتقايض  ٕالجراءاتالقانوين القامئ، وفقا  إالطارىش مع ت� أالمنترصفات قوات  اكنتا بر
 ؛السلمية

ا وبدافع من النوا2 السـياسـية ضد مبالغا فهي إالعالميةت اير املنظامت غري احلكومية والنرش املظامل تقار  مكتب ٔامنيعترب ي  - 
 . الرئيس واحلكومة ؤايضا هبدف التحريض عىل الكراهية

لٔالفعال نتيجة  تاخلاص، اكن oسـتعراضٕاىل قرارها ٕ�جراء  تٔاد واليتاليت اختذت ٔاو مل تتخذ،  إالجراءاتالفرعية بأن  اللجنةتقر 
إالجراءات الترصحيات اليت صدرت ٔاو مل تصدر من قبل ٔامينة املظامل السابقة. ومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية ترى ٔان خطورة ت´ و 

مكتب املظامل مكؤسسة. ونتيجة Æ¬، ترى اللجنة الفرعية ٔان قدرة  مكتب ٔامني واسـتقالليةعىل احلياد الفعيل ٔاو املتصور وعد©ا تؤثر 
ضعفت اشـيا مع مبادئ �ريس قد، متإالنسانبشلك فعال لتعزيز وحامية حقوق  بواليتهقيام ال عىل املظامل  ٔامني    .ا:
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املظامل يعكس ثقافة مؤسسـية قد تؤثر عىل  مكتب ٔامنيمت من جانب  ياÆ حاالت إالخاللو  إالجراءاتترى اللجنة الفرعية كذ¬ ٔان 
تقوض قد . و #اطبة هذه املؤسسة ع معوم الناستشج، و�لتايل عدم فيه املظامل وكذ¬ عىل درجة الثقة العامة ٔامنيمكتب مصداقية 

مسـتق° عن الرئيس املؤسسة عىل ٔاهنا  املظامل، فقد ال ينظر ٕاىل ٔامنيمكتب تيجة لسلوك ، ؤانه ن هذه الثقافة ٔايضا من ثقة موظفيه
املتحدة، واملفوضية السامية حلقوق  لٔالممالعام  أالمني قلقاليت ٔاÌرت  إالنسانفÎ يتعلق بقضا2 حقوق كام ٔاهنا متساحمة جدا  .واحلكومة
  .أالورويب، وكذ¬ الربملان إالنسان

مكتب  ترى ٔانومع ذ¬، فٕان اللجنة الفرعية  .2014اكنون أالول/ديسمرب جديد يف  مظاملتعيني ٔامني  ه قد متتعرتف اللجنة الفرعية بأن
   .مل تقم هبأاو ٔامينة املظامل السابقة اليت قامت هبا  عاملاالٔ عن  مساء¹املظامل مكؤسسة تبقى ٔامني 

 oسـتعراضاليت ٔادت ٕاىل اختاذ قرار ٕاجراء  oه�مني املظامل اجلديد للرد عىل القضا2 ذات الفرصة ٔالموقد ٔاعطت اللجنة الفرعية 
رئيس ٔامانة املظامل، فÎ يتعلق �لقضا2  نظره، بصفته ٔامني املظامل لتقدمي و·اتٕاىل ذ¬، دعت اللجنة الفرعية  و�ٕالضافةاخلاص. 

يف  oج�عيينظم ٔاعامل القوات املسلحة الوطنية البوليفارية لرصد النظام العام والسمل  ياÆ( 0086104التالية: مضمون القرار رمق 
لتعرض �؛ اسـمترار اعتقال القايض مار2 لورديس ٔافيوين؛ اسـمترار احتجاز ليوبو�و لوبزي وادعاءاته )العامة واملظاهرات oج�عات

إالجراءات اليت سـنة؛ الربVمج التلفزيوين للزعمي الربملاين؛  14قتل لكويفر روا البالغ من العمر  ؛تقال رئيس ب	ية ليديزماللتعذيب؛ اع 
   .التعاونية مع ا�متع املدينإالجيابية و قات لعالالسـتعادة ااملظامل  اختذها مكتب ٔامني

 إالجراءاتيعكس بعض  ذ¬الكتابية طوال ا�ورة احلالية، ؤان فوية و الش املالحظاتاللجنة الفرعية ٔان ٔامانة املظامل قد ّ قدمت  رتق
 اÆي عربت عنه الشواغللٕالجابة عن فية اليت مت اختاذها من قبل ٔامني املظامل منذ تعيينه. ومع ذ¬، فٕان املعلومات املقدمة غري اك

يف  إالنسانسـتعداد ٔامني املظامل للتحدث بشأن القضا2 الرئيسـية حلقوق وااملظامل  واسـتقاللية مكتب ٔامنياللجنة الفرعية واملتعلقة بزناهة 
  فزنويال. 

 مسـتقل ومسـتعداملظامل  مكتب ٔامني ليثبت ٔانالسـنة املقب°  خاللحظ اللجنة الفرعية ٔان ٔامني املظامل احلايل سـيكون �يه الفرصة الوت
  فزنويال.يف  إالنسانللتحدث عن القضا2 الرئيسـية حلقوق 

وغري متحزية وموضوعية  بطريقة متوازنة فزنويال يف إالنسانعن قضا2 حقوق علنا ث اللجنة الفرعية ٔامني املظامل احلايل عىل التحدث وحت
  ."فزنوياليف  أالشخاصمجليع  إالنسانبتعزيز وحامية حقوق  متمسـتقل و©املظامل مني أ مكتب ثبات ٔان الٕ وحمايدة 

بادئ مل  امتثاÜمواص° ٕالثبات اليت تعترب رضورية ٔالد¹ �متنح اللجنة الفرعية الفرصة ملكتب ٔامني املظامل للتقدم، يف غضون سـنة واحدة، 
  �ريس.

وتقدم  وتلخصخالل العام، ٔارسلها مكتب ٔامني املظامل الوÌئق واملواد إالضافية اليت  ت اللجنة الفرعية، اسـتعرض2016مايو ٔا2ر/يف 
  قوم هبا.يعن مجيع أالنشطة اليت  تقارير

خطوات اختذت ملعاجلة بوجود ٔايضا  وتقر. كبريسـتقطاب � يمتزي عمل حاليا يف سـياقي مكتب ٔامني املظاملأن ب الفرعية اللجنةعرتف ت
 إالنسان يف فزنويال.بعض قضا2 حقوق 

 .جسامةاالٔكرث حقوق إالنسان قضا2 عن علنا تحدث يف ال  ٔان مكنب ٔامني املظامل فشل اللجنة الفرعية ترىومع ذ¬، فٕان 

 التالية:تبدي اللجنة الفرعية املالحظات و�ٕالضافة ٕاىل القضا2 ذات oه�م املبينة ٔاعاله، 

                                                           
4

  .2015اكنون الثاين/يناير  27قرار وزير ا
فاع بتارخي   
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مكتب أالمم املتحدة لتنسـيق الشؤون إالنسانية، يف يفيد فزنويال/ كولومبيا: بني رحيل كولومبيني عىل احلدود وتحا¹ الطوارئ  - 
 1925 ؤانخشصا عادوا من فزنويال ٕاىل كولومبيا  22342أن ب، 2015ٔاكتوبر ترشين أالول/ 15 الصادر بتارخياملرحيل  تقريره

عن حلقوق إالنسان علنا  السايم مكتب املفوضاملتحدث �مس  ، ٔاعرب2015آب/ٔاغسطس  28ويف مت ترحيلهم. خشصا 
حقوق إالنسان مجليع  احرتام ضامنعىل السلطات الفزنويلية  وحثالوضع عىل احلدود بني كولومبيا وفزنويال،  بشأن قلقه

مل  تب ٔامني املظامل ٔانهمك  الرتحيل. ومع ذ¬، ذكر معلية من معليات أالفراد املترضرين احرتاما اكمال، ال سـÎ يف سـياق ٔاي
 ٔالشخاص املترضرين يف منطقة احلدود.لنهتااكت حقوق إالنسان التلق ٔاية معلومات ٔاو ادعاءات حمددة ي 

يف السجن املعروف �مس  oعتقالذات مصداقية ظروف و يل: وصفت مصادر خمتلفة �صاحل وغابرييل  لورنتحا¹  - 
الوصول ٔالشعة الشمس ٔاو دون  ٔامتار، 3×  2ما يقرب من مساحهتا ن يف زVزين حمتجزييشمل القرب)، حيث "التومبا" (

يل، �صاحل وغابرييل لورنت  ٔان اثنني من الطالب، اللجنة الفرعية ومت ٕاخبارالهتوية املناسـبة، يف انهتاك للمعايري ا�ولية. 
هينة. وفÎ امل الٕانسانية و اللمعام° لو للتعذيب  تعرضهام عياوادّ شهرا،  20حملامكة يف هذه الظروف الٔكرث من ا قبل معتقالن
خربتصاحل، �ملعتقل لورنت يتعلق  ردا عىل  ت اللجنة الفرعية ٔانهأنه تلقى رعاية طبية غري اكفية. ؤاشار ب اللجنة الفرعية ا:
 الواردرير التقعىل  تعليقاتهيف مكتب ٔامني املظامل  رصحفÎ يتعلق هبذه املزامع اخلطرية، اختذها حول إالجراءات اليت ٔاسـئ° 

، آخر عتقالا ٕاىل مركز امال يمت نقلهأ  من خالل ٔاقارهبام ايل طلب�صاحل وغابرييل  لورنتأن "بمن املنظامت غري احلكومية 
 مكتب ٔامني املظامل يتخذ ثبت ٔاني أن هذا البيان ال ب اللجنة الفرعية عن قلقها تعر ت". و جيدة اعتقاهلام ظروف ٔان نمؤكدا

 .املعروضة عليهملزامع �إالجراءات املناسـبة فÎ يتعلق 

تلقت غري ٔان اللجنة الفرعية متع �نتظام مع منظامت ا�متع املدين، جي  ٔانه ٔاشار مكتب ٔامني املظاملالتعاون مع ا�متع املدين:  - 
 مكتب ٔامني املظاملعاون الهادف ؤان أنه اكن هناك القليل من التتفيد بلمجمتع املدين ذات مصداقية ل منظامت  عدةمن  اتقرير 
 .حتظى �ه�©االقضا2 اليت عىل اسـتعداد ملعاجلة  ليس

يف جمال حامية املدافعني عن ٔانشطته معلومات عن مكتب ٔامني املظامل  قدمoعتداءات عىل املدافعني عن حقوق إالنسان:  - 
تخذ ٕاجراءات يف مجيع احلاالت ي مل مكتب ٔامني املظامل �لقلق من ٔان ما تزال تشعر  غري ٔان اللجنة الفرعيةحقوق إالنسان، 

 محلاية هؤالء املدافعني.

بطريقة  للتعبري علنا مسـتعدا مكتب ٔامني املظامل ليسٔان  ترى اللجنة الفرعيةوبناء عىل هذه احلاالت، واكفة املعلومات اليت قدمت، 
السلطات احلكومية.  ترتكهبا اليتية بشأن oنهتااكت اخلطرية حلقوق إالنسان تعزز احرتام حقوق إالنسان ردا عىل مزامع ذات مصداق 

بشلك Èم عمل يال مكتب ٔامني املظامل أن ترى ب اللجنة الفرعية. وÆ¬، فٕان يةسـتقالل o نقص يفالفشل يف القيام بذ¬ عىل ويدل 
 ملبادئ �ريس. طبقا


