تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان -آذار/مارس 2017

مالحظة

"اعتبارا من  03نومفرب/ترشين الثاين 2017تعترب توصيات اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد الواردة يف هذا التقرير
هنائية"
ووفقا لسجل قرارات مكتب التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان بشأن مفوض حقوق االإنسان
يف مجهورية آذربيجان" ،قرر املكتب اعامتد توصية اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد املتعلقة ابملؤسسة الوطنية
حلقوق االإنسان يف آذربيجان الصادرة يف آذار/مارس  ،2017سواء فامي يتعلق مبركز الاعامتد آو ابلتوصيات".
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تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد
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ملخص التوصيات
.2الاعامتد (املادة  10من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
1.2ليبري:اي اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسان بليبري:اي مضن الفئة «آلف».
 2.2ليتوانيا مكتب آمناء املظامل
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد مكتب آمناء املظامل يف ليتوانيا مضن الفئة «آلف».
 3.2النيجر اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابلنيجر مضن الفئة «آلف».
 4.2الرنوجي املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان مضن الفئة «آلف».
 .3اإعادة الاعامتد (املادة  15من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
 1.3آذربيجان مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آذربيجان
توصية تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آذربيجان اإىل الفئة «ابء».
 2.3بوليفيا مكتب املدافع عن الشعب
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب ببوليفيا مضن الفئة «آلف».
 3.3كولومبيا مكتب املدافع عن الشعب
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب بكولومبيا مضن الفئة «آلف».
 4.3اليوانن اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابليوانن
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابليوانن مضن الفئة «آلف».
 5.3اإندونيس يا اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابإندونيس يا مضن الفئة «آلف».
 6.3بريو مكتب املدافع عن الشعب
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب يف بريو مضن الفئة «آلف».
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 7.3الفلبني جلنة حقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان ابلفلبني مضن الفئة «آلف».
 .4قرار (املادة  1.14من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
 1.4مرص اجمللس القويم حلقوق االإنسان
قرار تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء النظر يف طلب اإعادة اعامتد اجمللس القويم حلقوق االإنسان مبرص اإىل دورهتا الوىل للعام .2018
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تقرير وتوصيات وقرار دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد خالل الفرتة من  13اإىل 17آذار/مارس 2017
 .1خلفيـــة
1.1

وفقا للنظام السايس (املرفق الول) للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان (التحالف العاملي) ،تضطلع اللجنة
الفرعية املعنية ابالعامتد (اللجنة الفرعية) بوالية دراسة واس تعراض طلبات الاعامتد وإاعادة الاعامتد والاس تعراضات اخلاصة وغري
اخلاصة ،واليت ترد عىل قسم املؤسسات الوطنية والليات ا إالقلميية واجملمتع املدين التابع ملكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان
بصفته اجلهة اليت تضطلع بأمانة التحالف العاملي ،وكذا تقدمي التوصيات اإىل آعضاء مكتب التحالف العاملي خبصوص امتثال
املؤسسات مقدمة الطلب ملبادئ ابريس (املرفق الثاين) .وتق م اللجنة الفرعية الامتثال ملبادئ ابريس من حي القانون واملرارسة.
وافق املكتب يف دورته املعقودة يف آذار/مارس  2017عىل اإدخال تعديالت عىل النظام ادلاخيل للجنة الفرعية واملالحظات
العامة ،وآخذ علرا ابملالحظات املتعلقة ابملرارسة بشأن  )1االإرجاء؛  )2الاس تعراض اخلاص؛  )3تقي م آداء املؤسسات الوطنية
حلقوق االإنسان؛  )4املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان يف مرح ة الانتقال.
ويف ادلورة املعقودة يف آذار /مارس  ،2017اعمتدت امجلعية العامة للتحالف العاملي تعديالت عىل النظام السايس للتحالف
العاملي.

2.1

وفقا للنظام ادلاخيل للجنة الفرعية ،تتألف هذه اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من لك منطقة ويه
كندا عن المريكيتني (الرئاسة) ،وموريتانيا عن آفريقيا ،والردن عن آس يا واحمليط الهادئ ،وفرنسا عن آورواب.

3.1

اجمتعت اللجنة الفرعية خالل الفرتة من  13اإىل 17آذار/مارس  ،2017وشارك مكتب املفوض السايم بصفته مراقبا دامئا وبصفته
يضطلع بأمانة التحالف العاملي .ووفقا ل إالجراءات املعمول هبا ،متت دعوة الش باكت ا إالقلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان
للحضور بصفة مراقب .ورحبت اللجنة الفرعية مبشاركة ممثلني عن آمانة منتدى آس يا واحمليط الهادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق
االإنسان ،والش بكة الوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان وش بكة املؤسسات الوطنية الفريقية حلقوق االإنسان وكذا
مشاركة موظفني من املكتب الرئييس للتحالف العاملي.

4.1

وفقا للرادة  10من النظام السايس ،نظرت اللجنة الفرعية يف طلبات الاعامتد من املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان يف ليبري:اي
وليتوانيا والنيجر والرنوجي.

5.1

معال ابملادة  15من النظام السايس ،نظرت اللجنة الفرعية كذكل يف طلبات اإعادة الاعامتد اليت قدمهتا املؤسسات الوطنية
حلقوق االإنسان يف آذربيجان وبوليفيا وكولومبيا واليوانن وإاندونيس يا وبريو والفلبني.

6.1

معال ابملادة  1.14من النظام السايس ،اختذت اللجنة الفرعية قرارا خبصوص اإعادة اعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مبرص.

7.1

نظرت اللجنة الفرعية يف بعض املسائل املتعلقة بقدرهتا عىل اس تعراض املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان احلاص ة عىل املركز
"ابء" .وتويص اللجنة الفرعية بأن ينظر املكتب يف تعديل املادتني  16و 18من النظام السايس للتحالف العاملي لينص عىل آن
هاتني املادتني تنطبقان عىل املؤسسات الوطنية احلاص ة عىل املركز "آلف" و"ابء".
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8.1

نظرت اللجنة الفرعية يف بعض املسائل املتعلقة ابلبياانت العامة اليت تديل هبا املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان بشأن قضا:اي
حقوق االإنسان يف دول آخرى .وتويص اللجنة الفرعية بأن ينظر املكتب يف وضع مبادئ توجهيية تتعلق ابالإجراءات اليت تتخذها
املؤسسات الوطنية حلقوق ا إالنسان فامي يتعلق ابملسائل الناش ئة يف دول آخرى.

9.1

وفقا ملبادئ ابريس والنظام ادلاخيل للجنة الفرعية التابعة للتحالف العاملي ،فاإن تصنيفات الاعامتد اليت معلت هبا اللجنة الفرعية
يه عىل النحو التايل
آلف امتثال ملبادئ ابريس؛
ابء امتثال غري اكمل ملبادئ ابريس آو عدم كفاية املعلومات املقدمة الختاذ قرار مناسب.

10.1

ميكن اس تخدام املالحظات العامة (املرفق الثال ) كدوات تفسريية ملبادئ ابريس ،للغراض التالية
توجيه املؤسسات الوطنية دلى قياهما بتطوير معلياهتا وآلياهتا من آجل ضران الامتثال ملبادئ ابريس؛
آ)
ب) اإقناع احلكومات الوطنية بتناول آو معاجلة القضا:اي املتعلقة ابمتثال مؤسسة ما للمعايري الواردة يف املالحظات العامة؛
توجيه اللجنة الفرعية عند اختاذ قراراهتا بشأن طلبات الاعامتد اجلديدة ،وطلبات اإعادة الاعامتد آو غري ذكل من
ج)
الاس تعراضات
 .iاإذا آخفقت مؤسسة ما اإىل حد كبري يف الاس تجابة للمعايري املبينة يف املالحظات العامة ،ميكن للجنة الفرعية آن
ختلص اإىل آن املؤسسة غري ممتث ة ملبادئ ابريس؛
 .iiاإذا الحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأن امتثال اإحدى املؤسسات لي من املالحظات العامة ،جيوز لها آن
تنظر يف آية خطوات اختذهتا املؤسسة من آجل معاجلة تكل املسائل املثرية للقلق يف الطلبات املقب ة .وإاذا مل تُقدَّم
للجنة الفرعية آدةل تثبت بذل هجود من آجل العمل ابملالحظات العامة اليت آبديت يف السابق ،آو مل تُعط تفسري ًا
معقوال للس باب اليت دعت اإىل عدم بذل آي هجود ،جيوز للجنة الفرعية آن تفرس انعدام اإحراز آي تقدم بأنه
عدم امتثال ملبادئ ابريس.

11.1

تشري اللجنة الفرعية اإىل آنه عندما تثار قضا:اي حمددة يف تقريرها خبصوص الاعامتد آو اإعادة الاعامتد آو الاس تعراضات اخلاصة،
ينبغي عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضا:اي يف آي طلب الحق آو اس تعراضات آخرى.

12.1

معال ابملادة  1.12من النظام السايس ،عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإىل توصية ابالعامتد ،تع ُّد تكل التوصية مقبوةل من مكتب
التحالف العاملي ،ما مل تطعن فهيا بنجاح املؤسسة صاحبة الطلب وفقا للعملية التالية

.i
.ii

حتال توصية اللجنة الفرعية اإىل املؤسسة صاحبة الطلب يف آقرب وقت ممكن من الناحية العملية؛
ميكن للمؤسسة صاحبة الطلب آن تطعن يف توصية للجنة الفرعية من خالل تقدمي رساةل اإىل رئيس التحالف العاملي مع نسخة اإىل
آمانة التحالف العاملي ،يف غضون مثانية وعرشين ( )28يوم ًا من اترخي اس تالم التوصية؛
بعد انهتاء هذه املدة البالغة مثانية وعرشين ( )28يوم ًا ،حتيل آمانة التحالف العاملي توصية اللجنة الفرعية اإىل آعضاء مكتب
التحالف العاملي يف آقرب وقت ممكن .وإاذا مل تطعن املؤسسة صاحبة الطلب يف التوصية ،تع ُّد مقبوةل من املكتب؛

.iii
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.iv

اإذا تقدمت املؤسسة صاحبة الطلب بطعن يف غضون هذه املدة البالغة ( )28ومثانية وعرشين يوما ،حتيل آمانة التحالف العاملي
مجيع الواثئق ذات الص ة ابلطعن اإىل آعضاء مكتب التحالف العاملي ،يف آقرب وقت ممكن .ويكون دلى آعضاء مكتب التحالف
العاملي مدة عرشين ( )20يوما لتحديد ما اإذا اكنوا يدمعون هذا الطعن آم ال؛
يقوم آي عضو يف مكتب التحالف العاملي يدمع طعن املؤسسة صاحبة الطلب ،يف غضون عرشين ( )20يوما ،ابإخطار رئيس
اللجنة الفرعية وآمانة التحالف العاملي هبذا ادلمع .وإاذا مل حيظ الطعن بدمع عضو واحد يف املكتب يف غضون عرشين ( )20يوما،
تع ُّد توصية اللجنة الفرعية مقبوةل من املكتب؛
اإذا دمع عىل القل عضو واحد ( )1يف مكتب التحالف العاملي الطعن املقدم من املؤسسة صاحبة الطلب يف غضون هذه املدة
البالغة عرشين ( )20يوما ،تقوم آمانة التحالف العاملي ابإخطار آعضاء املكتب يف آقرب وقت ممكن هبذا ادلمع ،وتقدم آية
معلومات اإضافية ذات ص ة؛
وبعد تقدمي هذا االإخطار وآية واثئق اإضافية ذات ص ة ،يقوم آي عضو يف مكتب التحالف العاملي يدمع طعن املؤسسة الوطنية
صاحبة الطلب ،يف غضون عرشين ( )20يوما ،ابإخطار رئيس التحالف العاملي وآمانة التحالف العاملي هبذا ادلمع .اإذا مل حيظ
الطعن عىل القل بدمع آربعة ( )4آعضاء يف املكتب ينمتون لكهم اإىل مجموعتني إاقلمييتني عىل القل يف غضون عرشين ( )20يوم ًا،
تُ َع ُّد توصية اللجنة الفرعية مقبوةل من املكتب؛
اإذا حظي الطعن عىل القل بدمع آربعة ( )4آعضاء يف املكتب ينمتون لكهم اإىل مجموعتني إاقلمييتني عىل القل ،حتال توصية اللجنة
الفرعية اإىل اجامتع مكتب التحالف العاملي من آجل اختاذ قرار بشأهنا.

13.1

خالل لك دورة ،جتري اللجنة الفرعية مقاب ة عن بعد مع لك مؤسسة وطنية .وميكن آن تتشاور آيضا مع املؤسسات الوطنية
حلقوق االإنسان املعنية آو تطلب مهنا معلومات اإضافية ،حيامث اكن ذكل رضور:اي .فضال عن ذكل ،آابن املوظفون املسؤولون عن
مناطق معينة ،وعند الاقتضاء ،املسؤولون امليدانيون مبكتب املفوض السايم عن جاهزيهتم لتقدمي املزيد من املعلومات ،لكرا
تطلب المر ذكل.

14.1

وفق ًا للرادة  1.18من النظام السايس ،ال يُتخذ آي قرار من شأنه آن يقيض بشطب مؤسسة صاحبة طلب من الفئة "آلف" اإال
بعد اإبالغ هذه املؤسسة هبذه النية وإاعطاهئا الفرصة ليك تقدم كتاب ًة ،ويف غضون س نة واحدة ( )1من تلقي هذا االإخطار ،الدةل
الكتابية الالزمة الإثبات اس مترار امتثالها ملبادئ ابريس.

15.1

ميكن آن تتلقى اللجنة الفرعية يف آي وقت معلومات قد تثري قلقا بشأن تغري ظروف اإحدى املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان
عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ ابريس ،وجيوز للجنة الفرعية حينئ ٍذ آن جتري اس تعراضا خاصا لفئة اعامتد تكل املؤسسة
الوطنية .ويف حال النظر يف اإماكنية اإجراء اس تعراض خاص ،اعمتدت اللجنة الفرعية اإجراء ،حي اإنه ابالإضافة اإىل البياانت
الكتابية اليت تقدهما املؤسسات الوطنية واجملمتع املدين وآي من آحصاب املصلحة الخرين ،يمت منح املؤسسة الوطنية الفرصة
ل إالدالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خالل انعقاد دورهتا.

16.1

وفق ًا للرادة  ،)3(16جيب الانهتاء من آي اس تعراض لتصنيف اعامتد مؤسسة وطنية حلقوق االإنسان يف غضون  18شهرا.

.v

.vi

.vii

.viii
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17.1

تقدر اللجنة الفرعية ادلرجة العالية من ادلمع والكفاءة املهنية لمانة التحالف ادلويل (مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان  -قسم
املؤسسات الوطنية والليات ا إالقلميية واجملمتع املدين).

18.1

آرسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت آعدهتا المانة اإىل املؤسسات الوطنية املعنية قبل النظر يف طلباهتا ومنحهتا فرتة آس بوع
واحد لتقدمي آية تعليقات بشأهنا .ويمت اإعداد امللخصات ابللغة االإجنلزيية فقط ،وذكل بسبب القيود املالية .وحاملا يمت اعامتد توصيات
اللجنة الفرعية من قبل مكتب التحالف العاملي ،يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف العاملي
)(http://nhri.ohchr.org/

19.1

قامت اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات الواردة من اجملمتع املدين .وقامت اللجنة الفرعية بتقامس تكل املعلومات مع املؤسسات
الوطنية املعنية ونظرت يف ردودها.

20.1

مالحظات ميكن حتميل النظام السايس للتحالف العاملي ومبادئ ابريس واملالحظات العامة واملالحظات املتعلقة ابملرارسة
املشار اإلهيا آعاله ابللغات العربية واالإجنلزيية والفرنس ية واالإس بانية انطالقا من الروابط التالية

آ)

النظام السايس للتحالف العاملي

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
ب)

مبادئ ابريس واملالحظات العامة

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
ج)

املالحظات املتعلقة ابملرارسة
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 .2توصيات خاصة  -طلبات الاعامتد (املادة  10من النظام السايس للتحالف العاملي)
 1.2ليبري:اي اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسان بليبري:اي مضن الفئة «آلف».
ترحب اللجنة الفرعية ابإنشاء اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسان ،وتثين اللجنة الفرعية عىل هجودها الرامية اإىل تعزيز حقوق االإنسان
وحرايهتا عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت تعمل فهيا .وتالحظ اللجنة الفرعية آن الانتخاابت س تجري يف ترشين الول/آكتوبر  2017يف
ليبري:اي ،وآن اللجنة الوطنية تعزتم رصد حقوق االإنسان آثناء العملية الانتخابية.
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان
خيول القانون المتكيين للجنة الوطنية املس تق ة والية التعاون مع النظام ا إالقلميي وادلويل حلقوق االإنسان .وتالحظ اللجنة الفرعية نية اللجنة
الوطنية املس تق ة املؤج ة يف التعاون بنشاط آكرب مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان يف الس نوات القادمة.
تقر مبادئ ابريس بأن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه ،وخاصة جملس حقوق االإنسان وآلياته (االإجراءات اخلاصة
والاس تعراض ادلوري الشامل) وهيئات المم املتحدة حلقوق االإنسان املنشأة مبوجب معاهدات ،ميكن آن يكون آداة فعاةل للمؤسسات
الوطنية من آجل تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل املس توى احمليل.
اإن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب الولو:ايت واملوارد احمللية ،وميكن آن تشمل املهام التالية
آ)
ب)
ج)
د)

تقدمي تقارير موازية آو تقارير الظل يف اإطار الاس تعراض ادلوري الشامل ،وآليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛
االإدالء ببياانت خالل املناقشات آمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛
املساعدة يف الز:ايرات القطرية اليت جيرهيا خرباء المم املتحدة ،مبا يف ذكل آحصاب وال:ايت االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات
وبعثات تقيص احلقائق وجلان التحقيق ،وكذا تسهيل هذه الز:ايرات واملشاركة فهيا.
رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الص ة الصادرة عن نظام حقوق االإنسان.

تُشَ جع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية املس تق ة عىل التفاعل لكرا اكن ذكل ممكنا ووفقا لولو:ايهتا الاسرتاتيجية .وعند القيام بذكل ،تشدد
اللجنة الفرعية عىل آنه ينبغي عىل اللجنة الوطنية املس تق ة القيام مبا ييل
 الاس تفادة من املساعدة اليت تقدهما مفوضية المم املتحدة السامية حلقوق االإنسان ،اليت تقدم املساعدة الفنية وتسهل التعاونوالتبادل ا إالقلميي وادلويل بني املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان؛
 التفاعل مع التحالف العاملي وش بكة املؤسسات الوطنية االإفريقية حلقوق االإنسان ،واملؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان الخرى،حسب الاقتضاء.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآي ابريس آ( 3.د) وآ( 3.هـ) وإاىل مالحظهتا العامة  4.1بشأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان".
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 .2التعددية ومتثيل النساء
تقر اللجنة الفرعية ابجلهود اليت تبذلها اللجنة الوطنية املس تق ة لز:ايدة التوازن بني اجلنسني داخلها وكذا بتقريرها اذلي يفيد بأهنا تسعى اإىل
توظيف  ٪60من النساء يف هجودها املس تقبلية .وتشدد اللجنة الفرعية عىل آن التنوع يف هيئة صنع القرار واملوظفني يسهِّل من تقي م
املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه ،كرا يسهل قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي .اإضافة اإىل
ذكل ،يعزز التنوع اإماكنية وصول مجيع املواطنني اإىل املؤسسة الوطنية.
وتعين التعددية المتثيل الوسع للمجمتع الوطين .ويتعني النظر يف ضران التعددية عىل آساس اجلنس والعرق والقلية .ويشمل ذكل ضران
املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية.
وتالحظ اللجنة الفرعية آن هناك مناذج متنوعة لضران رشط التعددية يف تشكيل املؤسسة الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس .فعىل
سبيل املثال
آ)

ب)
ج)
د)

ميثل آعضاء هيئة صنع القرار خمتلف رشاحئ اجملمتع ،كرا هو مبني يف مبادئ ابريس .وينبغي آن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع
القرارات حمددة يف الترشيع ،وينبغي آن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأهنا مع مجيع آحصاب املصلحة ،مبن يف ذكل اجملمتع املدين.
وينبغي تفادي املعايري اليت قد تضيق آو حتد ،دون مربر ،من نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل آعضاء املؤسسة الوطنية؛
التعددية من خالل اإجراءات تعيني هيئة اإدارة املؤسسات الوطنية ،مث ًال يف احلاةل اليت تقرتح فهيا فرقا جممتعية متنوعة املرحشني آو
تويص هبم؛
التعدِّدية من خالل اإجراءات متكِّن من التعاون الف ِّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية ،مثل اللجان الاستشارية آو الش باكت آو
املشاورات آو املنتد:ايت العامة؛
التعدِّدية من خالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ اجملمتع .وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضو ًا واحد ًا،
مثل آمني املظامل.

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية املس تق ة عىل مواص ة هجودها لتعزيز التعددية يف تشكيلها ،مبا يف ذكل التوازن املناسب بني اجلنسني.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية".
 .3الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  )2( 9من القانون ،يعني رئيس البالد رئيس اللجنة ومفوضهيا مبوافقة من جملس الش يوخ .ووفقا للرادة  )3( 9من القانون ،ال
جيوز تعيني اإال من مت انتقاؤمه يف قامئة آولية من قبل جلنة مس تق ة من اخلرباء يشلكها رئيس قضاة مجهورية ليبري:اي ابلتشاور مع منظرات
اجملمتع املدين.
وعالوة عىل ذكل ،وفقا للرادة  )4( 9من القانون ،يكون رئيس اللجنة حماميا من كبار احملامني مشهود هل ابلتفوق والالزتام قحقوق االإنسان
وس يادة القانون .وال ينص القانون عىل معايري اجلدارة ابلنس بة للمفوضني.

10

تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان -آذار/مارس 2017
وتقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة تشري اإىل آنه ،من الناحية العملية ،يمت االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع ،كرا جتري مشاورات
واسعة يف مجيع مراحل معلية الانتقاء .كرا تقر بأن اللجنة الوطنية تفيد بأن اللجنة املس تق ة تتألف آساسا من ممثلني عن اجملمتع املدين
والهيئات املهنية والوساط الاكدميية.
ومع ذكل ،ترى اللجنة الفرعية آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون القامئ ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص،
فاإهنا
 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية بليبري:اي عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 2.2ليتوانيا مكتب آمناء املظامل
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد مكتب آمناء املظامل يف ليتوانيا مضن الفئة «آلف».
ترحب اللجنة الفرعية ابإنشاء مكتب آمناء املظامل مكؤسسة وطنية حلقوق االإنسان.
وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان
ال ينص القانون عىل والية رصحية يف جمال تعزيز حقوق االإنسان .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية تالحظ آن مكتب آمناء املظامل يقوم من
الناحية العملية بأنشطة يف جمال التعزيز.
وترى اللجنة الفرعية آنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل حد سواء .كرا ترى بأن
"التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع تُس توعب ُوحترتم فيه حقوق االإنسان بشلك آوسع .وميكن آن تشمل هذه الوظائف التعل م
والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.
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وعالوة عىل ذكل ،فاإن القانون المتكيين ملكتب آمناء املظامل ال يلكفه رصاحة ابلتفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان آو تشجيع التصديق
عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا .ومع ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأن مكتب آمناء املظامل يضطلع معليا بوظائف يف هذه
اجملاالت.
تشجع اللجنة الفرعية مكتب آمناء املظامل عىل مواص ة تفسري واليته عىل نطاق واسع .كرا تشجعه عىل ادلعوة الإدخال تعديالت ترشيعية
تنص رصاحة عىل والية يف جمال التعزيز ،وتلكيفه بوالية رصحية للتفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان وتشجيع التصديق عىل الصكوك
ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس آ 1.وآ 2.وآ 3.وإاىل مالحظاهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان" ،و 3.1بشأن
"تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق ا إالنسان آو الانضرام اإلهيا " و 4.1بشأن " التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان "
 .2التعاون مع اجملمتع املدين
تؤكد اللجنة الفرعية آن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آحصاب املصلحة املعنيني آمر آسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:ايهتا
عىل حنو فعال .ويف هذا الصدد ،تقر بتفاعل مكتب آمناء املظامل وتعاونه مع مؤسسات الوس يط الخرى ومنظرات اجملمتع املدين يف ليتوانيا.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان عىل مواص ة تطوير عالقات العمل مع املؤسسات احمللية الخرى اليت آنشئت
لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا ،مبا يف ذكل مؤسسات الوس يط يف ليتوانيا ومنظرات اجملمتع املدين عىل وجه اخلصوص ،وإاضفاء الطابع الرمسي
عىل هذه العالقات واحلفاظ علهيا ،حسب الاقتضاء.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ج (ز) وإاىل مالحظهتا العامة  5.1بشأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى".
 .3احلصانة الوظيفية
ال ينص القانون عرا اإذا اكن العضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن العرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن نية ،كرا ال ينص عىل كيفية
متتعهم هبذه احلصانة.
قد تسعى آطراف خارجية للتأثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإجراءات قانونية ،آو الهتديد ابختاذها ضد آحد العضاء.
ولهذا السبب ،جيب آن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العرال اليت يقومون هبا بصفهتم
الرمسية قحسن نية .ويعزز مثل هذا احلمك
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آي تدخل؛
اس تقاللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.
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تقر اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب آن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة .ومع
ذكل ،فاإن قرارا هبذا الشأن ال ينبغي آن يتخذه فرد ،وإامنا هيئة منشأة كرا جيب ،مثل احملمكة العليا آو بأغلبية حمددة للربملان .ويوىص بأن
ينص القانون الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضران احلصانة الوظيفية ".
 3.2النيجر اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابلنيجر مضن الفئة «آلف».
ترحب اللجنة الفرعية ابإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ،وتثين عىل معلها يف جمال تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل الرمغ من
الظروف الصعبة اليت تعمل فهيا.
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا
تالحظ اللجنة الفرعية آن القانون ال ينص عىل اضطالع اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بوالية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك
ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وترى اللجنة الفرعية آن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا هو اإحدى املهام الرئيس ية للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان.
وتقر اللجنة الفرعية ابلنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان يف هذا الصدد .ومع ذكل ،تشجع اللجنة الفرعية اللجنة
الوطنية عىل ادلعوة الإدخال تعديالت عىل القانون المتكيين بشلك يتيح لها التلكف مبسؤولية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية
حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس آ( 3.ب) و (ج) وإاىل مالحظهتا العامة  3.1بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق
االإنسان آو الانضرام اإلهيا".
 .2التعددية ومتثيل النساء
تفيد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بأن متثيل املرآة يف هيئة اإدارهتا مكفول ،حي اإن آحد العضاء ينبغي آن يكون ممثال عن منظمة حلقوق
املرآة .وترى اللجنة الفرعية آن هذا املطلب ليس اكفيا لضران التوازن املناسب بني اجلنسني يف اللجنة الوطنية .وعالوة عىل ذكل ،تالحظ
اللجنة الفرعية آنه من بني آربعة وآربعني ( )44موظفا يف اللجنة الوطنية ،يوجد اثنا عرش ( )12موظفا فقط من النساء (آي .)٪27
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آن التنوع يف هيئة صنع القرار يسهِّل من تقي م املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع
اذلي تعمل فيه ،كرا يسهل من قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي .اإضافة اإىل ذكل ،يعزز التنوع اإماكنية وصول مجيع املواطنني اإىل املؤسسة
الوطنية.
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وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل اختاذ املزيد من اخلطوات لضران التعددية يف تشكيلها ،مبا يف ذكل التوازن املناسب بني اجلنسني.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية".

 .3الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  3من القانون ،تتألف اللجنة الوطنية من تسعة آعضاء (ُ )9خيتارون من رابطة القضاة واحملامني ومنظرات حقوق االإنسان
ورابطات حقوق املرآة ونقاابت العرال والاكدمييني ومنظرات الفالحني وامجلعية الوطنية .ووفقا للرادة  4من القانون ،ي ُ َع َّني العضاء مبرسوم من
جملس الوزراء.
ترى اللجنة الفرعية آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.كرا تالحظ اللجنة الفرعية آن النص عىل هيئات تعيني خمتلفة النتقاء العضاء قد يدفع لك هيئة اإىل اس تخدام معليات خمتلفة لالنتقاء .وترى
اللجنة الفرعية آن مجيع هذه العمليات ينبغي آن تكون موحدة بني مجيع هيئات التعيني.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .4املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية
ووفقا للرادة  3من القانون ،تضم اللجنة الوطنية عضوين اثنني ( )2تعيهنرا امجلعية الوطنية يمتتعان قحق التصويت.
وتقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية تفيد بأن هاذين العضوين ليسا عضوين يف الربملان آو ممثلني س ياس يني ،بل مه خبريان يعيهنرا الربملان.
وتقر اللجنة الفرعية كذكل بأن اللجنة الوطنية قد تفيد بأهنا اقرتحت آن يشارك هذان العضوان دون المتتع قحق التصويت.
ومع ذكل ،ترى اللجنة الفرعية آن املقتىض احلايل يف القانون غري واحض بشلك اكف.
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تشدد اللجنة الفرعية عىل آن مبادئ ابريس تتطلب اس تقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حي تشكيلها وطريقة معلها وصنع
قراراهتا .وجيب آن يمت تشكيلها ومتكيهنا من آجل النظر يف آولو:ايهتا الاسرتاتيجية وآنشطهتا وحتديدها استنادا فقط اإىل الولو:ايت اليت
حتددها بنفسها يف جمال حقوق االإنسان يف البالد من دون تدخل س يايس.
ولهذه الس باب ،ال ينبغي آن يكون ممثلو احلكومة وآعضاء الربملان آعضاء يف آهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان آو
يشاركوا فهيا ،ذكل لن عضويهتم يف آهجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن آن تؤثر عىل الاس تقاللية احلقيقية
واملتصورة للمؤسسات الوطنية.
وتقر اللجنة الفرعية آنه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها ،عند الاقتضاء ،اإال آن ذكل ال ينبغي آن يتحقق
من خالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.
ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة آو آعضاء الربملان آو ممثلني عن واكالت حكومية ،فاإن قانون املؤسسة الوطنية ينبغي
آن يشري بشلك واحض اإىل آن هؤالء الشخاص ال يشاركون اإال بصفة استشارية .ومن آجل دمع تشجيع الاس تقاللية يف صنع القرار وتفادي
تضارب املصاحل ،يتعني آن حيدد النظام ادلاخيل للمؤسسة الوطنية ممارسات تضمن عدم متكن هؤالء الشخاص من التأثري بشلك غري
مناسب عىل صنع القرار ،من خالل استبعادمه مثال من حضور بعض فرتات اللقاءات اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات
الاسرتاتيجية.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب ،1.ب ،2.ب 3.و "ج" (آ) وإاىل مالحظهتا العامة  9.1بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات
الوطنية".
 .5المتويل الاكيف والاس تقاللية املالية
تفيد اللجنة الوطنية بأن خمصصاهتا يف املزيانية مل تكن اكفية لضران معلها بفعالية .وتفيد اللجنة الوطنية كذكل آن مزيانيهتا قد اخنفضت يف
املايض مرارا وتكرارا .وعالوة عىل ذكل ،تفيد اللجنة الوطنية بأن رصف مزيانيهتا اكن بطيئا ،مما حيد من قدرهتا عىل الاس تجابة بفعالية
للقضا:اي عند نشوهئا.
وتقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية تفيد بأن هذا الوضع قد حتسن مؤخرا.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب آن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران
اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آولو:ايهتا وآنشطهتا بشلك حر .وجيب آيضا آن تضطلع بصالحية ختصيص الموال حسب آولو:ايهتا.
وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي آن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية
ويف الاضطالع بواليهتا.
وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد آدىن
آ) خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإلهيا متاحا لعموم الناس ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .ويقتيض تعزيز
الاس تقاللية وإاماكنية الوصول يف ظروف مع ِّينة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آخرى .وينبغي تعزيز اإماكنية
الوصول بشلك آكرب ،لكرا اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
15

تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان -آذار/مارس 2017
ب)
ج)
د)
ه)

املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف
مؤسسات مس تق ة آخرى اتبعة لدلوةل؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ِّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام
مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي آن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف.

ويتعني آن ُخيصص المتويل احلكويم يف شلك بند منفصل يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية فقط .وجيب اإطالق هذا المتويل ابنتظام
وبطريقة ال تؤثر سلب ًا عىل وظائفها ،ومعلياهتا االإدارية اليومية ،واستبقاء موظفهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل مواص ة ادلعوة ملس توى مناسب من المتويل لالضطالع بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 4.2الرنوجي املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان مضن الفئة «آلف».
ترحب اللجنة الفرعية ابإنشاء املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان.
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا
تالحظ اللجنة الفرعية آن القانون ال ينص رصاحة عىل اضطالع املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان بوالية لتشجيع التصديق عىل الصكوك
ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وترى اللجنة الفرعية آن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا هو اإحدى املهام الرئيس ية للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان.
وتقر اللجنة الفرعية بأن املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان تفرس واليهتا عىل نطاق واسع وآهنا تضطلع هبذا ادلور معليا .ومع ذكل ،تشجع
اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية الرنوجيية عىل ادلعوة الإدخال تعديالت عىل القانون المتكيين بشلك يتيح لها التلكف بصالحية واحضة
لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآي ابريس آ( 3.ب) و (ج) وإاىل مالحظهتا العامة  3.1بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق
االإنسان آو الانضرام اإلهيا".
 .2التعاون مع املؤسسات الوطنية الخرى حلقوق االإنسان
تؤكد اللجنة الفرعية آن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آحصاب املصلحة املعنيني آمر آسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:ايهتا
عىل حنو فعال .ويف هذا الصدد ،تقر بتفاعل املؤسسة الوطنية الرنوجيية وتعاوهنا مع مؤسسات الوس يط الوطنية.
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وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية الرنوجيية عىل تطوير عالقات معل مع املؤسسات احمللية الخرى اليت آنشئت لتعزيز حقوق
االإنسان وحرايهتا ،مبا يف ذكل مؤسسات الوس يط يف الرنوجي ومنظرات اجملمتع املدين عىل وجه اخلصوص ،وإاضفاء الطابع الرمسي عىل هذه
العالقات واحلفاظ علهيا ،حسب الاقتضاء.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ج (ز) وإاىل مالحظهتا العامة  5.1بشأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى".
 .3الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  5من القانون ،ينتخب الربملان الرنوجيي هيئة االإدارة .وعالوة عىل ذكل ،ينص البند  2من الالحئة عىل آن الربملان يقدم بنشاط
معلومات عن اإماكنيات اقرتاح املرحشني لهيئة االإدارة.
وتقر اللجنة الفرعية بأن املؤسسة الوطنية الرنوجيية تفيد بأن معلية الانتقاء والتعيني جتري معليا بطريقة شفافة ومفتوحة .ومع ذكل ،ترى
اللجنة الفرعية آن معلية الانتقاء والتعيني املنصوص علهيا حاليا يف القانون المتكيين ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه
اخلصوص ،فاإهنا ال حتدد معلية اإجراء املشاورات و/آو املشاركة املوسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.
ومن املهم جدا ضران اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حي تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز
الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية الرنوجيية عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .4العزل
تنص املادة  6من القانون عىل عزل مدير املؤسسة الوطنية الرنوجيية من قبل الربملان ،وتذكر الظروف اخلاصة ابلعزل .غري آن القانون ال
يقدم مزيدا من التفاصيل عن معلية العزل.
وعالوة عىل ذكل ،فاإن القانون ال ينص عىل اإماكنية عزل آعضاء آخرين من آعضاء هيئة االإدارة ،وال عىل من يقوم بذكل وال عىل العملية
اليت ينبغي اتباعها.
وتقر اللجنة الفرعية بأن املؤسسة الوطنية الرنوجيية تعرب عن اعزتاهما اقرتاح تعديالت عىل قانوهنا المتكيين لتحديد آس باب العزل والعملية
املرتبطة به.
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وترى اللجنة الفرعية آنه من آجل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة ،وهو آمر همم لتعزيز الاس تقاللية ،ينبغي آن
يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية.
وينبغي آن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون .وجيب آن تكون آس باب العزل حمددة عىل حنو
واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل الاضطالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل
مناس ب ًا ،ينبغي آن ينص القانون عىل آن تطبيق سبب معني جيب آن يُدمع بقرار من هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ .وال ينبغي آن
يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وتضمن مثل هذه املتطلبات المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران
ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضران المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات
الوطنية".
 .5احلصانة الوظيفية
ال ينص القانون عرا اإذا اكن العضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن العرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن نية ،كرا ال ينص عىل كيفية
متتعهم هبذه احلصانة.
قد تسعى آطراف خارجية للتأثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإجراءات قانونية ،آو الهتديد ابختاذها ضد آحد العضاء.
ولهذا السبب ،جيب آن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العرال اليت يقومون هبا بصفهتم
الرمسية قحسن نية .ويعزز مثل هذا احلمك
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آي تدخل؛
اس تقاللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.

مثة اإقرار بأنه ال جيوز لصاحب منصب آن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة .ومع ذكل ،فاإن
قرارا هبذا الشأن ال ينبغي آن يتخذه فرد ،وإامنا هيئة منشأة كرا جيب ،مثل احملمكة العليا آو بأغلبية حمددة للربملان .ويوىص بأن ينص القانون
الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضران احلصانة الوظيفية ".
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.3توصيات خاصة –طلبات اإعادة الاعامتد (املادة  15من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
 1.3آذربيجان مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آذربيجان
توصية تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آذربيجان اإىل الفئة «ابء».
وفقا للرادة  1.18من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان ،ال يرسي مفعول توصية خفض مركز الاعامتد
ملدة س نة واحدة .وتالحظ اللجنة الفرعية آن مفوض حقوق االإنسان حيتفظ مبركز "آلف" حىت ادلورة الوىل للجنة الفرعية لعام .2018
وهذا يتيح هل الفرصة لتقدمي الدةل التوثيقية عىل اس مترار امتثاهل ملبادئ ابريس.
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1معاجلة انهتااكت حقوق االإنسان
تلقت اللجنة الفرعية معلومات آاثرت خماوف من آن مفوض حقوق االإنسان رمبا مل يعد يعمل طبقا ملبادئ ابريس بشلك اتم .وتتعلق
املعلومات ابالإجراءات املتخذة وغري املتخذة ،والبياانت املدىل هبا وغري املدىل هبا من قبل مفوض حقوق االإنسان ،وهو ما يشري اإىل عدم
الرغبة يف الاخنراط بفعالية يف معاجلة انهتااكت خطرية حلقوق االإنسان ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلتعذيب وظروف الاحتجاز ،والاحتجاز
التعسفي ،وحرية التعبري ،وحراية املدافعني عن حقوق االإنسان.
وبوجه خاص ،نظرت اللجنة الفرعية يف املعلومات التالية
 املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب لعام  2015واليت آعربت فهيا عن قلقها من آن مفوض حقوق االإنسان بصفته اجلهازاذلي يقوم بدور اللية الوقائية الوطنية "مل يكن فعا ًال يف معاجلة آمه القضا:اي املشلكة املتعلقة مبنع التعذيب وانهتااكت حقوق
االإنسان يف آماكن سلب احلرية " ،فضال عن املالحظات اخلتامية للجنة حقوق االإنسان لعام  2016واليت آعربت فهيا عن قلقها
من مفوض حقوق االإنسان ،بصفته آلية وقائية وطنية ،وآكدت بأهنا "تشعر ابلقلق إازاء ضعف فعالية هذه اللية يف منع التعذيب
وسوء املعام ة والانهتااكت الخرى اليت ترتكب يف آماكن سلب احلرية ".
وخالل ادلورة ،آاتحت اللجنة الفرعية الفرصة ملفوض حقوق االإنسان للرد عىل هذه املالحظات .وتقر اللجنة الفرعية بأن موقف
مفوض حقوق االإنسان هو آن الشواغل املعرب عهنا متثل آراء خمتلف املنظرات غري احلكومية وليس آعضاء اللجنة آنفسهم .غري آن
اللجنة الفرعية مل تكن راضية عن هذا الرد.
 بياانت خمتلفة للمفوض السايم حلقوق االإنسان ابلمم املتحدة يعرب فهيا عن قلقه إازاء القمع املبلغ عنه يف آذربيجان ضد الصحفينيواملدافعني عن حقوق االإنسان ،مبا يف ذكل بيان صدر يف آيلول/سبمترب  ،2015متاح عىل الرابط
التايل
.http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16393&LangID=E
وخالل ادلورة ،آاتحت اللجنة الفرعية الفرصة ملفوض حقوق االإنسان لتحديد االإجراءات اليت اختذهتا املؤسسة لالس تجابة لهذه
اخملاوف ،مع االإشارة اإىل احلاالت الفردية خلدجية اإسرايلوفا وليال وعارف يونس وإانتيغام علييف وآانر ماماديل ورسول جعفروف.
19

تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان -آذار/مارس 2017
وتقر اللجنة الفرعية بأن مفوض حقوق االإنسان قدم بعض الدةل عن االإجراءات املتخذة فامي يتعلق هبذه اخملاوف ،مبا يف ذكل
القيام بز:ايرات للشخاص احملتجزين ،ويف حاةل اإنتيغام علييف ،قدم طلبا إابعادة كتابني مت جحزهرا .ومع ذكل ،ترى اللجنة الفرعية
آن الدةل املقدمة ال تثبت آن مفوض حقوق االإنسان قد اس تجاب بفعالية للشواغل املثارة.
 تقرير من منظرات اجملمتع املدين يعرض النقاط املثرية للقلق املتعلقة ابس تقاللية وفعالية مفوض حقوق االإنسان ويؤكد آن منظراتاجملمتع املدين ال تعتربه مؤسسة فعاةل نتيجة لفشهل يف الاس تجابة لالنهتااكت اجلس مية حلقوق االإنسان ،مبا يف ذكل عن طريق الزتامه
الصمت فامي يتعلق ابلقمع اذلي متارسه احلكومة ضد اجملمتع املدين ،وجسن كبار املدافعني عن حقوق االإنسان ،وإاغالق املنظرات غري
احلكومية املعنية قحقوق االإنسان ،واعامتد قوانني مقعية للمنظرات غري احلكومية حتد من قدرة هذه املنظرات عىل العمل بفعالية.
ويشري التقرير اإىل احلاالت الفردية للك من ابيرام مامادوف وغياس إابراهميوف ويدعي آن مفوض حقوق االإنسان مل يقم عىل وجه
الرسعة بز:ايرة الناشطني الش باب احملتجزين ،وعندما قام بذكل آبلغ عىل حنو مزيف آهنم مل يقدموا شاكوى ومل يتعرضوا للتعذيب.
تلقت اللجنة الفرعية ردا مكتواب من مفوض حقوق االإنسان ونظرت فيه .وتقر بأن مفوض حقوق االإنسان يشكك يف حصة تقرير
املنظرات غري احلكومية وآنه قدم بعض الدةل عىل النشطة اليت اختذها لالس تجابة لهذه القضا:اي واحلاالت الفردية ،مبا يف ذكل
ز:ايرة الشخصني احملتجزين .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى آن الدةل املقدمة ال تثبت آن مفوض حقوق االإنسان قد اس تجاب
بفعالية للنقاط املثرية للقلق.
وعىل ضوء لك املواد املعروضة علهيا ،ترى اللجنة الفرعية آن مفوض حقوق االإنسان مل يعرب عن رآيه بطريقة تعزز حراية حقوق
االإنسان ردا عىل مزامع ذات مصداقية بشأن الانهتااكت اجلس مية حلقوق االإنسان ارتكبهتا السلطات احلكومية .ويدل عدم القيام
بذكل عىل نقص يف اس تقالليته .وذلكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى آن مفوض حقوق االإنسان يترصف بطريقة تضعف من امتثاهل
ملبادئ ابريس بشلك كبري.
وينبغي تفسري والية املؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة ،لتشجيع اعامتد تعريف تدرجيي حلقوق االإنسان يشمل مجيع
احلقوق املنصوص علهيا يف الصكوك ادلولية وا إالقلميية والوطنية .ويُنتظر من املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان آن تعزز وتضمن
احرتام حقوق االإنسان ،وكذا املبادئ ادلميقراطية وتعزيز حمك القانون يف مجيع الظروف ودون اس تثناء .ويف حال وقوع انهتااكت
جس مية حلقوق االإنسان آو آصبح ذكل آمرا وش ياك ،فاإنه يُنتظر من املؤسسات الوطنية آن تترصف مبس توى عال من اليقظة
والاس تقاللية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس آ ،1.وآ 2.وآ.3.
 .2الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  )1( 2من القانون ،يُنتخب آمني املظامل بأغلبية  83صوات يشلكون آغلبية يف الربملان من بني ثالثة مرحشني يقرتهحم رئيس البالد.
ترى اللجنة الفرعية آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
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 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.وتشجع اللجنة الفرعية مفوض حقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتالحظ اللجنة الفرعية آن مدة والية آمني املظامل احلايل انهتت يف آوائل آذار/مارس  ،2017وآنه مل يمت البدء يف معلية انتقاء وتعيني جديدة.
وحت اللجنة الفرعية مفوض حقوق االإنسان عىل ضران اس تخدام معلية شفافة وتشاركية النتقاء وتعيني آمني مظامل جديد.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 2.3بوليفيا مكتب املدافع عن الشعب
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب ببوليفيا مضن الفئة «آلف».
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  15من القانون المتكيينُ ،خيتار نواب آمني املظامل من قبل آمني املظامل ويُصدق علهيم من قبل جملس الش يوخ .عدا ذكل ،فاإن
القانون ال ينص رصاحة عىل انتقاء وتعيني نواب آمني املظامل ،مبا يف ذكل ما اإذا اكن يمت االإعالن عن املناصب الشاغرة ،والطرق اليت يمت من
خاللها تعزيز معلية التشاور و/آو املشاركة الواسعة النطاق خملتلف القوى الاجامتعية.
ومن املهم جدا ضران اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حي تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز
الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية مكتب املدافع عن الشعب عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية انتقاء وتعيني نواب آمني املظامل يك تشمل املتطلبات
التالية
آ)
ب)
ج)
د)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
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ه) انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .2المتويل الاكيف
يفيد مكتب املدافع عن الشعب بأن نس بة  90يف املائة من مزيانيته خالل الفرتة من عام  2013اإىل عام  2016موهجة اإىل نفقات املوظفني،
وآن  10يف املائة مهنا متاحة للخدمات والنشطة الخرى .كرا يفيد املكتب بأن متويل اجلهات املاحنة يشلك  44يف املائة.
وترحب اللجنة الفرعية ابلتقرير املقدم من املدافع عن الشعب بشأن االتفاق املوقع مع وزارة الاقتصاد واملالية العامة لضران اس تدامته املالية
حىت عام  .2020اإال آن اللجنة الفرعية تالحظ مع القلق آن هذه الموال ستتاح بشلك تدرجيي .كرا تالحظ اللجنة مع القلق اخنفاضا حممتال
يف متويل املاحنني مما ميكن آن يؤثر عىل التنفيذ الفعال لوالية املدافع عن الشعب.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب آن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران
اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آولو:ايهتا وآنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي آن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل،
حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.
وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد آدىن
آ)

ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإلهيا متاحا لعموم الناس ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .ويقتيض تعزيز
الاس تقاللية وإاماكنية الوصول يف ظروف مع ِّينة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آخرى .وينبغي تعزيز اإماكنية
الوصول بشلك آكرب ،لكرا اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف
مؤسسات مس تق ة آخرى اتبعة لدلوةل؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ِّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام
مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي آن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف.

وال ينبغي آن يكون المتويل من مصادر خارجية ،مثل رشاكء التمنية ادلوليني ،هو المتويل السايس للمؤسسة الوطنية ،لن ذكل مسؤولية
تقع عىل عاتق ادلوةل .ومع ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة واندرة ،يتعني عىل اجملمتع ادلويل آن يواصل التفاعل مع املؤسسة
الوطنية ويدمعها من آجل ضران حصولها عىل المتويل الاكيف اإىل آن تمتكن ادلوةل من توفري ذكل .ويف هذه احلاالت الفريدة ،ال ينبغي اإلزام
املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من آجل تلقي المتويل من مصادر خارجية ،لن ذكل قد ينتقص من اس تقالليهتا .وال ينبغي
ربط هذه الموال بأولو:ايت حيددها املاحنون بل بأولو:ايت املؤسسة الوطنية احملددة سلف ًا.
وتشجع اللجنة الفرعية املدافع عن الشعب عىل مواص ة ادلعوة ملس توى مناسب من المتويل لالضطالع بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
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 .3املوظفون
تالحظ اللجنة الفرعية آن املدافع عن الشعب يفيد يف بيان الامتثال اخلاص به آن نس بة عالية من موظفيه مه معارون.
غري آنه يبدو آن املدافع عن الشعب خمول هل قانونيا حتديد هيلك التوظيف ،واملهارات املطلوبة للوفاء بوالية املؤسسة الوطنية حلقوق
االإنسان ،ووضع معايري آخرى (مثل التنوع) ،واختيار موظفيه وفقا لقانونه المتكيين.
وتشدد اللجنة الفرعية آنه جيب تشغيل املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل آساس اجلدارة تضمن التعددية يف تشكيل
موظفني ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ والية املؤسسة الوطنية .وتعزز هذه العملية اس تقاللية املؤسسة وفعاليهتا وثقة معوم الناس فهيا.
ومعوما ،ينبغي عدم اس تعارة موظفي املؤسسات الوطنية آو اإعادة نرشمه من اإدارات اخلدمة العامة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  4.2بشأن 'التوظيف واستبقاء موظفي املؤسسات الوطنية".
 3.3كولومبيا مكتب املدافع عن الشعب
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب بكولومبيا مضن الفئة «آلف».
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1الانتقاء والتعيني
ووفقا للرادة  281من ادلس تور واملادة  2من القانون ،ي ُنتخب آمني املظامل من قبل جملس النواب استنادا اإىل قامئة تضم ثالثة مرحشني يقدهما
الرئيس .ومبجرد تلقي القامئة ،يعقد جملس النواب جلسة اس امتع عامة قبل اجللسة العامة للكونغرس لتقدمي املرحشني.
وإاذ تقر ابجلهود اليت ب ُذلت لتحسني معلية الانتقاء والتعيني ،فاإن اللجنة الفرعية ترى آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست
واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.ومن املهم جدا ضران اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حي تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز
الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية مكتب املدافع عن الشعب عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ) االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
ب) اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
ج) تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
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د) تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
ه) انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .2المتويل الاكيف
يالحظ مكتب املدافع عن الشعب آن متويهل ليس اكفيا لالضطالع بواليته عىل حنو فعال ،وال س امي مع الخذ بعني الاعتبار التوقيع مؤخرا
عىل اتفاقات السالم واملسؤوليات االإضافية اليت ُلكف هبا املكتب نتيجة ذلكل .وابلتايل ،فاإنه يواجه حاةل من نقص يف عدد املوظفني
وصعوابت يف الاحتفاظ ابملوظفني من ذوي املهارات املطلوبة.
تقر اللجنة الفرعية بأن مكتب املدافع عن الشعب يفيد بأنه دعا اإىل ز:ايدة جحم مزيانيته ،كرا سعى للحصول عىل متويل من اجلهات املاحنة.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب آن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران
اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آولو:ايهتا وآنشطهتا بشلك حر .وجيب آيضا آن تضطلع بصالحية ختصيص الموال حسب آولو:ايهتا.
وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي آن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية
ويف الاضطالع بواليهتا .وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد آدىن
آ)

ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإلهيا متاحا لعموم الناس ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .ويقتيض تعزيز
الاس تقاللية وإاماكنية الوصول يف ظروف مع ِّينة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آخرى .وينبغي تعزيز اإماكنية
الوصول بشلك آكرب ،لكرا اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف
مؤسسات مس تق ة آخرى اتبعة لدلوةل؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ِّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام
مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي آن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف.

وال ينبغي آن يكون المتويل من مصادر خارجية ،مثل رشاكء التمنية ادلوليني ،هو المتويل السايس للمؤسسة الوطنية ،لن ذكل مسؤولية
تقع عىل عاتق ادلوةل .ومع ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة واندرة ،يتعني عىل اجملمتع ادلويل آن يواصل التفاعل مع املؤسسة
الوطنية ويدمعها من آجل ضران حصولها عىل المتويل الاكيف اإىل آن تمتكن ادلوةل من توفري ذكل .ويف هذه احلاالت الفريدة ،ال ينبغي اإلزام
املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من آجل تلقي المتويل من مصادر خارجية ،لن ذكل قد ينتقص من اس تقالليهتا .وال ينبغي
ربط هذه الموال بأولو:ايت حيددها املاحنون بل بأولو:ايت املؤسسة الوطنية احملددة سلف ًا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
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.3معلية العزل
ال ينص القانون عىل معلية عزل شفافة وعادةل لمني املظامل.
وترى اللجنة الفرعية آنه من آجل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة ،وهو آمر همم لتعزيز الاس تقاللية ،ينبغي آن
يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية ومشاهبة لتكل املطبقة عىل آعضاء الواكالت املس تق ة الخرى التابعة
لدلوةل .وينبغي آن تطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع الكياانت اليت تقدم الرتش يحات.
وجيب آن تكون آس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل
الاضطالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي آن ينص القانون عىل آن تطبيق سبب معني جيب آن يُدمع بقرار من
هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ .وينبغي آن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون .وال ينبغي
آن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وتضمن مثل هذه املتطلبات المن الوظيفي لعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران
ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية مكتب آمني املظامل عىل ادلعوة اإىل معلية عزل لمني املظامل تكون مس تق ة وموضوعية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضران المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات
الوطنية".
 4.3اليوانن اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابليوانن
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابليوانن مضن الفئة «آلف».
تش يد اللجنة الفرعية ابجلهود املس مترة اليت تبذلها اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان لتنفيذ التوصيات الصادرة يف آ:اير/مايو .2016
وتقر اللجنة الفرعية بأن الربملان قد اعمتد مسودة التعديالت عىل قانون اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان خالل القراءة الوىل يف 16
آذار/مارس  ،2017وآنه من املقرر اإجراء القراءة الثانية يف ال:ايم القادمة .وتالحظ آن التعديالت املقرتحة واالإجراءات الخرى اليت مت
اختاذها تعاجل بشلك اكمل شواغل اللجنة الفرعية فامي يتعلق ابملمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية ،والعضاء املتفرغني والتقارير
الس نوية.
وتثين اللجنة الفرعية عىل اللجنة الوطنية جلهودها املتواص ة يف جمال تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا يف اليوانن عىل الرمغ من الظروف الصعبة
اليت تعمل فهيا ،مبا يف ذكل يف اإطار برانمج التقشف اذلي آدى اإىل صعوابت مالية صعبة.
وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1الانتقاء والتعيني
تنص املادة  )2( 2من القانون املعدل عىل آن يقوم آحصاب املصلحة اذلين يعينون آعضاء اللجنة ابختيار الشخاص املناس بني بشلك شفاف
ووفقا لقواعد معلهم .وينص آيضا عىل آن يكون آعضاء اللجنة آشخاصا مشهود هلم ابملعرفة واخلربة يف جمال حراية حقوق االإنسان وتعزيزها.
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وما تزال اللجنة الفرعية ترى آن العملية املنصوص علهيا يف القانون المتكيين ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.
كرا تالحظ اللجنة الفرعية آن انتقاء العضاء من قبل خمتلف آحصاب املصلحة وفقا لقواعد معلهم قد يؤدي اإىل اس تخدام معليات خمتلفة من
قبل خمتلف الكياانت .وال تزال اللجنة الفرعية ترى آن هذه العمليات ينبغي آن تكون موحدة بني مجيع الكياانت اليت تقدم ترش يحات.
وينبغي تضمني معلية واحضة وشفافة وتشاركية النتقاء وتعيني العضاء يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات
الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا
للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتعيد اللجنة الفرعية التأكيد عىل توصياهتا الصادرة يف آ:اير/مايو  2016وتشجع اللجنة الوطنية ابليوانن عىل مواص ة هجودها لدلعوة اإىل
اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية تفصيلية يف قانوهنا المتكيين تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .2المتويل الاكيف
تالحظ اللجنة الفرعية آهنا تلقت معلومات مفص ة عن الوضع املايل اذلي تعمل فيه اللجنة الوطنية ،وال س امي النتاجئ الاجامتعية وغريها من
نتاجئ برانمج التقشف املعمول به حاليا يف اليوانن .وتقر اللجنة الفرعية بأن هذا الوضع حيد من قدرة اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل ز:ايدة
المتويل.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب آن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران
اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آولو:ايهتا وآنشطهتا بشلك حر .وجيب آيضا آن تضطلع بصالحية ختصيص الموال حسب آولو:ايهتا.
وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد آدىن
آ) خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإلهيا متاحا لعموم الناس ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .ويقتيض تعزيز
الاس تقاللية وإاماكنية الوصول يف ظروف مع ِّينة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آخرى .وينبغي تعزيز اإماكنية
الوصول بشلك آكرب ،لكرا اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
ب) املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف
مؤسسات مس تق ة آخرى اتبعة لدلوةل؛
ج) تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
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د) اإنشاء نظام جيد لالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
ه) خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة الوطنية.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل مواص ة ادلعوة اإىل مس توى مالمئ من المتويل لالضطالع بواليهتا ،مبا يف ذكل اإنشاء ماكتب
إاقلميية ،عند الاقتضاء.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 .3العزل
تنص املادة ( )3( 2آ) من القانون املعدل عىل آنه ال ميكن حسب العضوية يف اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان اإال عىل آساس عدم قدرة
العضاء عىل آداء واجباهتم وعدم فعاليهتم الثابتة يف آداء واجباهتم .وتنص آيضا عىل آن ي ُعفى آعضاء اللجنة الوطنية تلقائيا من واجباهتم اإذا
صدر قرار قضايئ هنايئ ضدمه بسبب جرمية تعوق تعيني آحدمه كرا هو الشأن ابلنس بة ملوظف مدين آو تعفي موظفا مدنيا من واجباته وفقا
لحاكم قانون موظفي اخلدمة املدنية.
وعالوة عىل ذكل ،تنص املادة  11من النظام ادلاخيل للجنة الوطنية حلقوق االإنسان عىل آن يمت اإعفاء العضاء ابالقرتاع الرسي يف جلسة
عامة.
وما تزال اللجنة الفرعية ترى آنه من آجل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة ،وهو آمر همم لتعزيز الاس تقاللية،
ينبغي آن يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية ومشاهبة لتكل املطبقة عىل آعضاء الواكالت املس تق ة
الخرى التابعة لدلوةل .وينبغي آن تطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع الكياانت اليت تقدم الرتش يحات.
وجيب آن تكون آس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل
الاضطالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي آن ينص القانون عىل آن تطبيق سبب معني جيب آن يُدمع بقرار من
هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ .وينبغي آن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون .وال ينبغي
آن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وترى اللجنة الفرعية آن مثل هذه املتطلبات تضمن المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا
للمؤسسات الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضران المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات
الوطنية".
 5.3اإندونيس يا اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابإندونيس يا مضن الفئة «آلف».
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
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 .1التعددية
خالل اس تعراض عام  2014للجنة الوطنية حلقوق االإنسان ،آعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إازاء انعدام التعددية يف هيئة االإدارة ،وعىل
وجه اخلصوص ،المتثيل الضعيف للمرآة.
وتعرتف اللجنة الفرعية وتثين عىل اجلهود اليت تبذلها اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ملعاجلة التعددية ،وتالحظ آنه من بني ثالثة عرش )(13
عضوا حاليا ،يوجد ( )4نساء ومثاين مجموعات اإثنية ممث ة.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آن التنوع يف هيئة صنع القرار يسهِّل من تقي م املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع
اذلي تعمل فيه ،كرا يسهل من قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي .اإضافة اإىل ذكل ،يعزز التنوع اإماكنية وصول مجيع املواطنني اإىل املؤسسة
الوطنية.
وتعين التعددية المتثيل الوسع للمجمتع الوطين .ويتعني النظر يف ضران التعددية عىل آساس اجلنس والعرق والقلية .ويشمل ذكل ضران
املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية".
 .2الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  )1( 83من القانون ،يمت اختيار آعضاء اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان من قبل جملس النواب بناء عىل توصية من اللجنة الوطنية
والتصديق علهيا من قبل الرئيس .وتالحظ اللجنة الفرعية آنه وفقا للرادة  86من القانون ،آصدرت اللجنة الوطنية الالحئة  2016/3بشأن
اإنشاء جلنة انتقاء آعضاء اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان .ومع ذكل ،تالحظ اللجنة الفرعية آن هذه العملية تنطبق فقط عىل معلية الانتقاء
للفرتة  2022-2017وليست ملحقا دامئا ابالإطار التنظميي للجنة الوطنية.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه ينبغي تضمني معلية واحضة وشفافة وتشاركية النتقاء وتعيني العضاء ،يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ
التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية
لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية دامئة تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
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.3احلصانة الوظيفية
تالحظ اللجنة الفرعية آنه خالل اس تعراضات اللجنة الوطنية يف العوام  2007و 2012و ،2014آكدت عىل آمهية حراية آعضاء جملس
االإدارة من املسؤولية القانونية عن االإجراءات املتخذة بصفهتم الرمسية .وتقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية اقرتحت اإدخال تعديالت
ترشيعية عىل قانوهنا ليتضمن حكرا بشأن احلصانة الوظيفية ،وتشجع اللجنة الوطنية عىل مواص ة ادلعوة اإىل مترير هذه التعديالت.
ويوىص بشدة مرة آخرى ابإدراج آحاكم يف القانون الوطين محلاية آعضاء هيئة صنع القرار يف املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان من املسؤولية
القانونية عن االإجراءات والقرارات اليت تُ ُتخذ قحسن نية بصفهتم الرمسية.
وقد تسعى آطراف خارجية للتأثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإجراءات قانونية ،آو الهتديد ابختاذها ضد آحد
العضاء .ولهذا السبب ،جيب آن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العرال اليت يقومون هبا
بصفهتم الرمسية قحسن نية .ويعزز مثل هذا احلمك
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آي تدخل؛
اس تقاللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.

ومثة اإقرار بأنه ال جيوز لصاحب منصب آن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة .ومع ذكل ،فاإن
قرارا هبذا الشأن ال ينبغي آن يتخذه فرد ،وإامنا هيئة منشأة كرا جيب ،مثل احملمكة العليا آو بأغلبية حمددة للربملان .ويوصىبأن ينص القانون
الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضران احلصانة الوظيفية ".
 .4التنظ م االإداري
تنص املادة  )5( 81من القانون عىل آن منصب المانة العامة ابللجنة الوطنية وواجباهتا ومسؤولياهتا وهيلكها التنظميي منصوص علهيا يف
مرسوم رئايس .وقد آشارت اللجنة الفرعية اإىل ذكل كقضية مثرية للقلق خالل اس تعراضها للجنة الوطنية يف العوام  2007و2012
و.2014
وتالحظ اللجنة الفرعية آن اللجنة الوطنية آصدرت الالحئة رمق  2/Perses/III/2015لتنظ م وإادارة المانة العامة .ومع ذكل ،تقر اللجنة
الفرعية آن الالحئة ال حتل حمل القانون واملرسوم الرئايس الصادر هبذا اخلصوص بشأن المانة العامة.
وذلكل تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية ابإندونيس يا عىل ادلعوة اإىل تعديل قانوهنا المتكيين للسراح لها بتحديد منصب المانة العامة
ومسؤولياهتا وواجباهتا الوظيفة وهيلكها التنظميي بشلك مس تقل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظاهتا العامة  8.2بشأن "التنظ م االإداري".
 6.3بريو مكتب املدافع عن الشعب
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توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب ببريو مضن الفئة «آلف».
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
.1والية تعزيز حقوق االإنسان
ال يلكف ادلس تور وال القانون مكتب املدافع عن الشعب مبسؤولية رصحية يف جمال تعزيز حقوق االإنسان .ومع ذكل ،تالحظ اللجنة الفرعية
آنه يضطلع معليا بأنشطة لتعزيز حقوق االإنسان.
وترى اللجنة الفرعية آنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل حد سواء .كرا ترى بأن
"التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع تُس توعب ُوحترتم فيه حقوق االإنسان بشلك آوسع .وميكن آن تشمل هذه الوظائف التعل م
والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.
تشجع اللجنة الفرعية مكتب آمني املظامل عىل ادلعوة الإدخال تعديالت ترشيعية تنص بشلك آكرب رصاحة عىل والية موسعة يف جمال حراية
حقوق االإنسان وتعزيزها.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس آ 1.وآ 2.وآ 3.وإاىل مالحظاهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان".
 .2الانتقاء والتعيني
وفقا للرادة  161من ادلس تور ،يُنتخب آمني املظامل بأغلبية ثليث آصوات الكونغرس ( .)3/2ووفقا للرادة  3من القانون ،جيري فرز املرحشني
من قبل جلنة خاصة تقرتح ما بني مرحش واحد ( )1ومخسة ( )5مرحشني .كرا ينص القانون عىل االإعالن عن املناصب الشاغرة.
وترى اللجنة الفرعية آن العملية املنصوص علهيا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا ال حتدد عىل
حنو واحض معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.
وتالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير آنه مت تعيني مدافع جديد عن الشعب يف آيلول  /سبمترب  .2016بيد آهنا تالحظ مع القلق آن معلية
انتخاب املرحش اس تغرقت آكرث من مخس س نوات بسبب اشرتاط حصول املرحش عىل التصويت بنس بة الثلثني ( )3/2من آعضاء الربملان.
وتشدد اللجنة عىل رضورة اإجراء معلية انتقاء واحضة وشفافة وتشاركية ،تعزز الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية .وتكون مثل
هذه العملية رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية مكتب املدافع عن الشعب عىل ادلعوة لعملية انتقاء فعاةل منصوص علهيا يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية
االإدارية امللزمة وتطبيقها الالحق من الناحية العملية .وينبغي آن يشمل ذكل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
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 .3المتويل الاكيف
مت تلكيف مكتب املدافع عن الشعب بوالية اللية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول الاختياري التفاقية مناهضة التعذيب واللية الوطنية
املس تق ة للرصد مبوجب اتفاقية حقوق الشخاص ذوي االإعاقة .ومع ذكل ،تالحظ اللجنة الفرعية آن املكتب مل يتلق متويال اإضافيا عىل الرمغ
من توس يع نطاق واليته.
وعالوة عىل ذكل ،يفيد مكتب املدافع عن الشعب بأنه يعمل حاليا يف اإطار برانمج للتقشف ،وابلتايل فاإنه ال يس تطيع ملء املناصب
الشاغرة عند نشوهئا ،وآن نس بة  90يف املائة من مزيانيته العامة رضورية لتغطية املرصوفات الساس ية لرواتب املوظفني واملعاشات
التقاعدية وإاجيار املكتب.
ورمغ آن مكتب املدافع عن الشعب يفيد بأنه تلقى ز:ايدة طفيفة يف مزيانيته الس نوية لعام  ،2016اإال آن اللجنة الفرعية تعرب عن قلقها من
آن ذكل ال يكفي لضران قدرة املكتب عىل مواص ة تنفيذ واليته املوسعة بطريقة فعاةل ومس تدامة.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آمهية توفري ادلوةل للمتويل السايس املناسب ويضمن ذكل اس تقاللية املؤسسة الوطنية من خالل متكيهنا من
حتديد آولو:ايهتا والوفاء بواليهتا عىل حنو فعال .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي آن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن
التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.
وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ،كحد آدىن ،خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة
الوطنية .وعندما ِّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي آن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه
الوظائف.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 7.3الفلبني جلنة حقوق االإنسان
توصية تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان ابلفلبني مضن الفئة «آلف».
تثين اللجنة الفرعية عىل جلنة حقوق االإنسان جلهودها املتواص ة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت تعمل
فهيا .وتقر اللجنة الفرعية جبهود اللجنة الوطنية يف ادلعوة اإىل وضع اإطار ترشيعي آقوى من خالل قانون اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
املقرتح ،وتشجعها عىل مواص ة هذه اجلهود ،وادلعوة اإىل اإجراء املزيد من التعديالت ،ملعاجلة الشواغل املبينة آدانه.
وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل مواص ة التعاون مع مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان ،والتحالف العاملي للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان ومنتدى آس يا واحمليط الهادئ واملؤسسات الوطنية الخرى حلقوق االإنسان.
وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
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 .1الوالية
ينبغي آن تكون مجيع املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان ملكفة ترشيعيا مبهام حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا .وترى اللجنة الفرعية آن
همام "امحلاية" يه تكل اليت تعاجل الانهتااكت الفعلية حلقوق االإنسان وتسعى اإىل منعها .وتشمل هذه املهام رصد انهتااكت حقوق االإنسان
والتحقيق فهيا والتحري بشأهنا واالإبالغ عهنا ،وقد تشمل معاجلة الشاكوى الفردية.
تالحظ اللجنة الفرعية آن ادلس تور والمر التنفيذي  163يلكف جلنة حقوق االإنسان مبختلف همام امحلاية ،مبا يف ذكل والية التحقيق يف
الشاكوى ومجيع آشاكل انهتااكت حقوق االإنسان ،وتقدمي التدابري القانونية املناس بة محلاية حقوق االإنسان ،ورفع التوصيات اإىل الكونغرس
لتقدمي تعويضات اإىل الضحا:اي آو آرسمه ،ورصد امتثال احلكومة لاللزتامات مبوجب املعاهدات ادلولية املتعلقة قحقوق االإنسان ،وتقدمي
التوصيات اإىل الهيئات ذات الص ة .وتقر اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق االإنسان تضطلع بواليهتا يف جمال امحلاية من خالل هذه الصالحيات
وكذا اإنشاء برانمج محلاية الشهود ،عىل سبيل املثال.
وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل مواص ة دعوهتا من آجل والية موسعة يف جمال امحلاية ،واليت قد ينص علهيا القانون املقرتح
للجنة حقوق االإنسان.
وعالوة عىل ذكل ،وفقا للرادة  )1( 13من القسم  )1( 18من ادلس تور والقسم ( 3ط) من المر التنفيذي  ،163فاإن جلنة حقوق االإنسان
ملكفة ابلتحقيق يف مجيع آشاكل انهتااكت حقوق االإنسان املدنية والس ياس ية .وليس لها والية واحضة فامي يتعلق ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية.
وتقر اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق االإنسان تفرس واليهتا عىل نطاق واسع وتضطلع بأنشطة يف هذا الصدد .وتالحظ كذكل آنه مبوجب
تصديق الفلبني عىل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والقواعد االإجرائية اجلامعة لعام  ،2012تفرس جلنة
حقوق االإنسان آيضا واليهتا ابعتبارها تشمل انهتااكت للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
كرا تالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  3من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح يشري حتديدا اإىل العهد اخلاص ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية ابعتباره جزءا من تعريف حقوق االإنسان.
وآخريا ،ال متارس جلنة حقوق االإنسان والية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا.
وتقر اللجنة الفرعية مرة آخرى بأن جلنة حقوق االإنسان تفرس واليهتا عىل نطاق واسع وتضطلع بأنشطة يف هذا الصدد .وتالحظ اللجنة
الفرعية آيضا آن املادة ( 33ب) من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح تلكف جلنة حقوق االإنسان بتقدمي توصيات ابلتصديق عىل الصكوك
ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا ،وضران تنفيذها.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآي ابريس آ 1.وآ 2.وإاىل مالحظاهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان" ،و 3.1بشأن "تشجيع
التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آو الانضرام اإلهيا ".
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 .2التعددية
ال ينص ادلس تور والمر التنفيذي  163عىل آن ميثل العضاء واملوظفون رشاحئ متنوعة من اجملمتع .وتالحظ اللجنة الفرعية آن جلنة حقوق
االإنسان آشارت اإىل آنه يف معلية توظيف املوظفني ،يؤخذ التنوع بعني الاعتبار ،وآن املوظفني احلاليني يمتزيون حاليا ابلتنوع من حي
املعتقد ادليين واملهنة وخصائص آخرى ،وآهنا حتافظ عىل التوازن املناسب بني اجلنسني.
وتالحظ اللجنة الفرعية آن القسم ( 7ز) من القانون املقرتح للجنة حقوق االإنسان ينص عىل رضورة مراعاة تشكيل اللجنة للتوازن
املتساوي بني اجلنسني.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آن التنوع يف العضاء واملوظفني يسهِّل من تقي م املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل
اجملمتع اذلي تعمل فيه ،كرا يسهل من قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي .اإضافة اإىل ذكل ،يعزز التنوع اإماكنية وصول مجيع املواطنني إاىل
املؤسسة الوطنية.
وتعين التعددية المتثيل الوسع للمجمتع الوطين .ويتعني النظر يف ضران التعددية عىل آساس اجلنس والعرق والقلية .ويشمل ذكل ضران
املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية".
 .3الانتقاء والتعيني
وفقا للقسم  )3( 2من المر التنفيذي  ،163يعني رئيس اللجنة وآعضاؤها من قبل رئيس البالد.
وعالوة عىل ذكل ،وفقا آيضا للقسم  2من المر التنفيذي  ،163جيب آن يكون الرئيس والعضاء مواطنني فلبينيني ال يقل معرمه عن 35
عاما ممن مل يكونوا مرحشني لية مناصب انتخابية قبل تعييهنم مبارشة ،وجيب آن تكون الغلبية آعضاء يف نقابة احملامني الفلبينية .وترى اللجنة
الفرعية آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون القامئ ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.وتالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  8من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ما يزال ينص عىل تعيني رئيس اللجنة وآعضاهئا من قبل رئيس
البالد .وترى اللجنة الفرعية آن هذا التعديل قد ال يعاجل الشواغل املبينة آعاله فامي يتعلق ابالإعالن عن املناصب الشاغرة وضران معلية حتقق
مشاورات واسعة.
اإضافة اإىل ذكل ،تالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  7من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح يوسع معايري اجلدارة لتشمل امتالك معرفة معيقة
وشام ة وخربة معلية ملدة عرش س نوات عىل القل يف جمال حراية حقوق االإنسان وتعزيزها واملنارصة يف جمال الس ياسات املتعلقة هبا .وترى
اللجنة الفرعية آن هذا التعديل قد يعاجل مبا فيه الكفاية الشواغل املبينة آعاله فامي يتعلق مبعايري اجلدارة.
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ومن املهم جدا ضران اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حي تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آو اللواحئ آو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز
الانتقاء عىل آساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.
وحت اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية انتقاء يف قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح لتشمل املتطلبات
التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .4المتويل الاكيف
تفيد جلنة حقوق االإنسان بأنه رمغ تلقهيا ز:ايدات يف خمصصاهتا املالية ،فاإن هذه الز:ايدات مل تكن اكفية لالضطالع بواليهتا بفعالية ،وال س امي
يف الس ياق الصعب اذلي تعمل فيه حاليا.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل آنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب آن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران
اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آولو:ايهتا وآنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي آن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل،
حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.
وينبغي آن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد آدىن
آ)

ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإلهيا متاحا لعموم الناس ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .ويقتيض تعزيز
الاس تقاللية وإاماكنية الوصول يف ظروف مع ِّينة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آخرى .وينبغي تعزيز اإماكنية
الوصول بشلك آكرب ،لكرا اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف
مؤسسات مس تق ة آخرى اتبعة لدلوةل؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد للنشطة املندرجة يف اإطار صالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ِّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام
مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي آن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف.

وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة ملس توى مناسب من المتويل لالضطالع بواليهتا عىل حنو فعال.
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وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 2.ومالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 .5اإعداد التقارير
ال ينص ادلس تور وال المر التنفيذي  163عىل رضورة اإصدار جلنة حقوق االإنسان لتقرير س نوي وتقارير آخرى ،كرا ال ينصان عىل طريقة
عرض هذه التقارير ونرشها.
توزع هذه التقارير عىل
وتقر اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق االإنسان ،من الناحية العملية ،تعد تقارير س نوية عن حاةل حقوق االإنسان و َّ
املاكتب ا إالقلميية لنرشها عىل نطاق واسع ،وعىل املؤسسات احلكومية مثل الكونغرس وجملس الش يوخ ووزارة املزيانية والتدبري.
وتالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  38من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ينص عىل آن تقوم جلنة حقوق االإنسان ابإعداد تقرير س نوي
عن آنشطهتا ونرشه.
وتسهم التقارير الس نوية واخلاصة واملواضيعية يف تسليط الضوء عىل التطورات الرئيس ية يف حاةل حقوق االإنسان يف بدل ما ،وتقدمي تقي م عام
وابلتايل حفص عام لفعالية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان .وتوفر التقارير آيضا وس ي ة ميكن من خاللها للمؤسسة الوطنية آن تقدم توصيات
اإىل احلكومة وتراقب احرتاهما حلقوق االإنسان.
ويمت التشديد عىل آمهية اإعداد املؤسسة الوطنية لتقرير س نوي عن الوضع الوطين حلقوق االإنسان معوما ،وبشأن مسائل آكرث حتديدا ،ونرشه
وتوزيعه عىل نطاق واسع .وينبغي آن يتضمن هذا التقرير رسدا للنشطة اليت اضطلعت هبا املؤسسة الوطنية لتعزيز واليهتا خالل تكل
الس نة ،وينبغي آن تبني آراءها وتوصياهتا ومقرتحاهتا ملعاجلة آية قضا:اي مثرية للقلق يف جمال حقوق االإنسان.
وترى اللجنة الفرعية آنه من املهم آن ينص القانون المتكيين ملؤسسة وطنية عىل معلية تكون مبوجهبا املؤسسة الوطنية مطالبة بنرش تقاريرها
عىل نطاق واسع وآن تناقشها السلطة الترشيعية وتنظر فهيا .وي ُس تحسن آن تضطلع املؤسسة الوطنية بوالية رصحية لعرض تقاريرها مبارشة
عىل السلطة الترشيعية ،وليس عن طريق السلطة التنفيذية ،ومن خالل القيام بذكل ميكهنا تعزيز اختاذ اإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس آ 3.وإاىل مالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية ".
 .6العزل
تالحظ اللجنة الفرعية آن المر التنفيذي  163ال ينص عىل معلية عزل رئيس جلنة حقوق االإنسان وآعضاهئا .وتالحظ اللجنة الفرعية آيضا
آن جلنة حقوق االإنسان قد آشارت اإىل آن آس باب عزل رئيس اللجنة وآعضاهئا ختضع حاليا للقانون امجلهوري رمق  ،6713ومدونة قواعد
السلوك واملعايري الخالقية للموظفني العموميني.
وتالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  9من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ينص عىل آنه جيوز عزل رئيس جلنة حقوق االإنسان وآعضاهئا
من منصهبم بسبب آ) عدم الوالء مجلهورية الفلبني؛ ب) انهتاك جس  م لدلس تور؛ ج) الرشوة والكسب غري املرشوع والفساد ،وغريه من
اجلرامئ الخرى اخلطرية آو خيانة الثقة؛ د) عدم المانة آو سوء السلوك يف املنصب آو االإهرال اجلس  م آو التقصري يف آداء الواجب؛ ه)
ارتاكب آية جرمية تنطوي عىل فساد آخاليق آو جرمية يعاقب علهيا ابلسجن لكرث من ست ( )6س نوات؛ و) الشطط يف اس تخدام
السلطة .وترى اللجنة الفرعية آن آس باب العزل الواردة يف قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح يه بعيدة املدى وقد تكون عرضة لسوء
الاس تخدام.
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وعالوة عىل ذكل ،تالحظ اللجنة الفرعية آن القسم  9من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ينص عىل آن معلية العزل تبدآ بتقدمي شكوى
مت التحقق مهنا اإىل مكتب آمني املظامل .وتالحظ اللجنة الفرعية آن القانون المتكيين ال يبدو آنه يضع قيودا عىل من قد يرفع مثل هذه
الشكوى.
وترى اللجنة الفرعية آنه من آجل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة ،وهو آمر همم لتعزيز الاس تقاللية ،ينبغي آن
يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية .وينبغي آن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية
املنصوص علهيا يف القانون.
وجيب آن تكون آس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل
الاضطالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي آن ينص القانون عىل آن تطبيق سبب معني جيب آن يُدمع بقرار من
هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ .وال ينبغي آن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وتضمن مثل هذه املتطلبات المن الوظيفي لعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران
ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضران المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات
الوطنية".
 .7احلصانة الوظيفية
ال ينص ادلس تور وال المر التنفيذي رمق  163عرا اإذا اكن العضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن العرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية
قحسن نية ،كرا ال ينص عىل كيفية متتعهم هبذه احلصانة.
تقر اللجنة الفرعية بأن احلمك الوارد يف القسم  27من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح يعاجل هذه النقطة املثرية للقلق بشلك اكف من
خالل توفري احلصانة الوظيفية لعضاء وموظفي جلنة حقوق االإنسان.
قد تسعى آطراف خارجية للتأثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإجراءات قانونية ،آو الهتديد ابختاذها ضد آحد العضاء.
ولهذا السبب ،جيب آن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العرال اليت يقومون هبا بصفهتم
الرمسية قحسن نية .ويعزز مثل هذا احلمك
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آي تدخل؛
اس تقاللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.

مثة اإقرار بأنه ال جيوز لصاحب منصب آن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة .ومع ذكل ،فاإن
قرارا هبذا الشأن ال ينبغي آن يتخذه فرد ،وإامنا هيئة منشأة كرا جيب ،مثل احملمكة العليا آو بأغلبية حمددة للربملان .ويوىص بأن ينص القانون
الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.
36

تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان -آذار/مارس 2017
وتشري اللجنة الفرعية اإىل ²مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضران احلصانة الوظيفية ".
 .4قرار (املادة  1.14من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
 1.4مرص اجمللس القويم حلقوق االإنسان
قرار تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء اس تعراض اجمللس القويم حلقوق االإنسان مبرص اإىل دورهتا الوىل للعام .2018
تثين اللجنة الفرعية عىل اجلهود املس مترة اليت يبذلها اجمللس القويم حلقوق االإنسان لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل الرمغ من الظروف
الصعبة اليت يعمل فهيا ،مبا يف ذكل من خالل ادلعوة اإىل اإدخال تعديالت عىل قانونه المتكيين .غري آن اللجنة الفرعية تالحظ آن مرشوع
القانون مل يصدر بعد من قبل الربملان.
تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية
 .1التفاعل مع النظامني ا إالقلميي وادلويل حلقوق االإنسان
تالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير وتقر ابجلهود اليت يبذلها اجمللس القويم لتعزيز تفاعهل مع النظامني ا إالقلميي وادلويل حلقوق االإنسان.
تشدد اللجنة عىل آن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه ،وخاصة جملس حقوق االإنسان وآلياته (االإجراءات اخلاصة
والاس تعراض ادلوري الشامل) وهيئات المم املتحدة حلقوق االإنسان املنشأة مبوجب معاهدات ،ميكن آن يكون آداة فعاةل للمؤسسات
الوطنية من آجل تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل املس توى احمليل.
اإن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب الولو:ايت واملوارد احمللية ،وميكن آن تشمل املهام التالية
آ)
ب)
ج)
ه)

تقدمي تقارير موازية آو تقارير الظل يف اإطار الاس تعراض ادلوري الشامل ،وآليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛
االإدالء ببياانت خالل املناقشات آمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛
املساعدة يف الز:ايرات القطرية اليت جيرهيا خرباء المم املتحدة ،مبا يف ذكل آحصاب وال:ايت االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات
وبعثات تقيص احلقائق وجلان التحقيق ،وكذا تسهيل هذه الز:ايرات واملشاركة فهيا.
رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الص ة الصادرة عن نظام حقوق االإنسان.

تُشَ جع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل التفاعل لكرا اكن ذكل ممكنا ووفقا لولو:ايته الاسرتاتيجية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس آ( 3.د) وإاىل مالحظهتا العامة  4.1بشأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان".
 .2التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى
تقر اللجنة الفرعية بأن اجمللس القويم يتفاعل مع مجموعة واسعة من منظرات اجملمتع املدين.
تؤكد اللجنة الفرعية آن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آحصاب املصلحة املعنيني آمر آسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:ايهتا
عىل حنو فعال .وتشجع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل تطوير عالقات العمل مع املؤسسات احمللية الخرى اليت آنشئت لتعزيز حقوق
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االإنسان وحرايهتا ،مبا يف ذكل اجملمتع املدين واملنظرات غري احلكومية ،وإاضفاء الطابع الرمسي عىل هذه العالقات واحلفاظ علهيا ،حسب
الاقتضاء.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس ج (و) و(ز) وإاىل مالحظهتا العامة  5.1بشأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى".
 .3ز:ايرات مراكز الاحتجاز
آقر اجمللس القويم بأنه يتعني عليه تقدمي اإشعار مس بق اإىل النائب العام قبل ز:ايرة آماكن احلرمان من احلرية.
وتالحظ اللجنة الفرعية آنه وفقا للرادة  )18( 3من مرشوع القانون ،يضطلع اجمللس القويم بصالحية ز:ايرة السجون ومراكز الاحتجاز
والاجامتع عىل انفراد مع الشخاص احملتجزين هناك .ومع ذكل ،فاإن التعديالت ال حتدد ما اإذا اكن ميكن القيام هبذه الز:ايرات بشلك غري
معلن.
تالحظ اللجنة الفرعية آنه قد يكون من الرضوري يف بعض الظروف تقدمي اإخطار لس باب آمنية ،غري آهنا تشجع اجمللس القويم عىل القيام
بز:ايرات "غري معلنة" اإىل مجيع آماكن الاحتجاز اليت تقع داخل اختصاصها ،لن ذكل حيد من فرص سلطات الاحتجاز يف اإخفاء انهتااكت
حقوق االإنسان آو التسرت عهنا ويسهل اإجراء مزيد من التدقيق.
وتشجع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل الوصول اإىل مجيع آماكن احلرمان من احلرية لرصد آوضاع حقوق االإنسان والتحقيق فهيا وتقدمي
تقارير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب ،والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة وادلعوة للنظر يف النتاجئ اليت توصل اإلهيا وتوصياته وتنفيذها
من آجل ضران حراية املعتقلني.
كرا تشجع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل ادلعوة لوالية رصحية من آجل اإجراء ز:ايرات غري معلنة مجليع آماكن الاحتجاز.
وتشري اللجنة الفرعية إاىل مبادئ ابريس آ 3.د(د) ومالحظهتا العامة  1.6بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية".
 .4الانتقاء والتعيني
تالحظ اللجنة الفرعية آن مدة العضوية احلالية يف اجمللس القويم قد انهتت ،وآن العضاء السابقني يواصلون القيام مبهاهمم يف انتظار اإقرار
التعديالت املقرتحة عىل القانون المتكيين وتعيني آعضاء جدد وفقا لتكل التعديالت.
وطبقا للرادة  2من القانون ،فاإن معلية انتقاء وتعيني آعضاء اجمللس القويم ختضع جمللس الشورى.
ترى اللجنة الفرعية آن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا
 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد معلية اإجراء مشاورات و/آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.تالحظ اللجنة الفرعية آن مرشوع القانون ينص عىل اختيار العضاء من بني الشخصيات العامة املشهود لها ابخلربة والاس تقالل يف الرآي
والعطاء املمتزي يف جمال حقوق االإنسان .وعالوة عىل ذكل ،يتضمن مرشوع القانون رشوطا ل إالعالن عن الشواغر لمتكني السلطات املعنية
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قحقوق االإنسان من اقرتاح مرحشني وضران التعددية .وآخريا ،ووفقا للرادة  )3( 2من مرشوع القانون ،يقوم مكتب جملس النواب بفحص
املرحشني ويقدم قامئة اإىل اجللسة العامة جمللس النواب لالنتخاب .ويبدو آن هذه التعديالت سوف تعاجل النقط املثرية للقلق املذكورة آعاله
فامي يتعلق ابالإعالن عن الشواغر ووضع معايري اجلدارة .ومع ذكل ،ففضال معن هل اإماكنية اقرتاح املرحشني ،ليس واحضا ما اإذا اكن سيمت وضع
معلية الإجراء مشاورات و/آو مشاركة واسعة يف معلية التطبيق والفرز والانتقاء والتعيني.
وتشجع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية
آ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /آو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقي م املرحشني عىل آساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
انتقاء آعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 1.وإاىل مالحظهتا العامة  8.1بشأن "انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .5العزل
ال ينص القانون عىل آس باب ومعلية العزل.
تالحظ اللجنة الفرعية آن املادة  4من مرشوع القانون تنص عىل اإهناء العضوية يف اجمللس القويم يف حاةل الاس تقاةل آو الوفاة آو اإصدار
حمك هنايئ من احملمكة ضد عضو بسبب سلوك مشني آو اإحدى اجلرامئ اليت تشلك انهتااك حلقوق االإنسان .ووفقا للرادة  4آيضا ،يمت اإهناء
العضوية بأغلبية ثليث آصوات اجمللس القويم ( .)3/2ويبدو آن هذه التعديالت س تعاجل الشواغل املذكورة آعاله.
وترى اللجنة الفرعية آنه من آجل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة ،وهو آمر همم لتعزيز الاس تقاللية ،ينبغي آن
يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية .وينبغي آن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية
املنصوص علهيا يف القانون.
وجيب آن تكون آس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل
الاضطالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي آن ينص القانون عىل آن تطبيق سبب معني جيب آن يُدمع بقرار من
هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ .وال ينبغي آن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وتضمن مثل هذه املتطلبات المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران
ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضران المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات
الوطنية".
 .6احلصانة الوظيفية
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ال ينص القانون عرا اإذا اكن العضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن العرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن نية ،كرا ال ينص عىل كيفية
متتعهم هبذه احلصانة.
يوىص بشدة بأن يتضمن الترشيع الوطين هذه الحاكم محلاية آعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية من املسؤولية القانونية عن العرال
اليت يقومون هبا والقرارات اليت يتخذوهنا بصفهتم الرمسية قحسن نية.
تالحظ اللجنة الفرعية آنه وفقا للرادة  4من مرشوع القانون ،يمتتع العضاء واملوظفون ابحلصانة من املسؤولية القانونية عن االإجراءات
املتخذة آثناء آداهئم لواجباهتم ،وابلتايل ،فاإن مرشوع القانون يعاجل هذه النقطة املثرية للقلق.
قد تسعى آطراف خارجية للتأثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإجراءات قانونية ،آو الهتديد ابختاذها ضد آحد العضاء.
ولهذا السبب ،جيب آن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العرال اليت يقومون هبا بصفهتم
الرمسية قحسن نية .ويعزز مثل هذا احلمك
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آي تدخل؛
اس تقاللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.

مثة اإقرار بأنه ال جيوز لصاحب منصب آن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة .ومع ذكل ،فاإن
قرارا هبذا الشأن ال ينبغي آن يتخذه فرد ،وإامنا هيئة منشأة كرا جيب ،مثل احملمكة العليا آو بأغلبية حمددة للربملان .ويوىص بأن ينص القانون
الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدآ ابريس ب 3.وإاىل مالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضران احلصانة الوظيفية ".
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