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 2016مايو أ اير/ 13اإىل  9تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد خوالل الفرتة من 

 . خلفيـــة1

، )التحالف العاملي( وفقا للنظام ال سايس )املرفق ال ول( للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا 1.1

عادة الاعامتد  الاعامتدوالية دراسة واس تعراض طلبات ب)اللجنة الفرعية( للجنة الفرعية املعنية ابالعامتد ا تضطلع واإ

قلمييةو  وغري اخلاصة،والاس تعراضات اخلاصة  التابع  واجملمتع املدين اليت ترد علهيا من قسم املؤسسات الوطنية والآليات االإ

ىل أ عضاء مكتب العامليحالف تال أ مانة ب ضطلعالهيئة اليت ت حلقوق االإنسان بصفته ملكتب املفوض السايم ، وتقدمي توصيات اإ

الطلب ملبادئ ابريس )املرفق الثاين(. وتقمي اللجنة الفرعية الامتثال  مقدمةيف ما يتعلق ابمتثال املؤسسات التحالف العاملي 

 .ملبادئ ابريس من حيث القانون واملامرسة

اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من لك منطقة هذه ، تتأ لف نة الفرعيةقا للنظام ادلاخيل للج ووف 1.2

آس يا واحمليط الهادئ،  وال ردنوموريتانيا عن أ فريقيا،  ،()الرئاسة ال مريكيتنيكندا عن  : ويه  .عن أ ورواب وفرنساعن أ

ىل  9 اجمتعت اللجنة الفرعية يف الفرتة من 1.3 وبصفته دامئا  مراقبا بصفته ، وشارك مكتب املفوض السايم2016/مايو أ اير 13اإ

قلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق  جلان متت دعوة. ووفقا لوالإجراءات املعمول هبا، التحالف العامليأ مانة بيضطلع  التنس يق االإ

آس يا واحمليط الهادئ للمؤسسات  لحضور بصفة مراقب. ورحبتلاالإنسان  اللجنة الفرعية مبشاركة ممثلني عن أ مانة منتدى أ

املؤسسات الوطنية ال فريقية حلقوق  لمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان وش بكةل ال وروبية ش بكةال الوطنية حلقوق االإنسان، و 

 .االإنسان

البحرين املؤسسات الوطنية يف عنية ابالعامتد يف طلب اعامتد من النظام ال سايس، نظرت اللجنة الفرعية امل  10معوال ابملادة  1.4

 .وكوت ديفوار واجلبل ال سود وساموا وال ورغواي وزميبابوي

عادة الاعامتد الواردة من  15وال ابملادة مع 1.5 من النظام ال سايس، نظرت اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد أ يضا يف طلبات اإ

يرلندا الشاملية الكندا و يف نسان املؤسسات الوطنية حلقوق االإ  اكمريون واليوانن وهندوراس وكوراي وموالوي ونيوزيلندا واإ

 .وسرياليون

بعض القضااي اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان  من النظام ال سايس، اس تعرضت اللجنة الفرعية 2.16معوال ابملادة  1.6

 .ببورندي

نسان  1.18معوال ابملادة  1.7  .فزنويوالبمن النظام ال سايس، اس تعرضت اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

تصنيفات الاعامتد اليت معلت هبا اللجنة  فاإن، للتحالف العامليوفقا ملبادئ ابريس والنظام ادلاخيل للجنة الفرعية التابعة  8.1

 : التايلعىل النحو يه الفرعية 

 

 ملبادئ ابريس؛ : امتثالأ لف

 مناسب. : امتثال غري اكمل ملبادئ ابريس أ و عدم كفاية املعلومات املقدمة الختاذ قرارابء

 

 : التاليةدوات تفسريية ملبادئ ابريس، لأ غراض ك   ملوالحظات العامة )املرفق الثالث(ميكن اس تخدام ا 1.9

 ملبادئ ابريس؛ هاالعمليات والآليات اخلاصة هبا من أ جل ضامن امتثال  بتطويردلى قياهما  الوطنية املؤسسات توجيه (أ   
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قناع احلكومات  (ب  يف املوالحظات  الواردةبتناول أ و معاجلة القضااي املتعلقة ابمتثال مؤسسة ما للمعايري  الوطنيةاإ

 العامة؛

رشاد اللجنة الفرعية  (ج  عادة الاعامتد أ و غري ذكل من  يفاإ قراراهتا بشأ ن طلبات الاعامتد اجلديدة، وطلبات اإ

 :الاس تعراضات

ذا  (1 ز للجنة جيو لمعايري املبينة يف املوالحظات العامة، ل الاس تجابة اإىل حد كبري يف ماؤسسة م أ خفقتاإ

ىل أ ن املؤسسة غري ممتثةل ملبادئ ابريس  ؛الفرعية أ ن ختلص اإ

ذا  (2 حدى املبشأ ن امتثال بوادر قلق اللجنة الفرعية  الحظتاإ ل ي من املوالحظات العامة،  اتؤسساإ

لقلق ل معاجلة تكل املسائل املثريةها املؤسسة من أ جل تتخذ خطوات أ ية ز لها أ ن تنظر يف طبيعةجيو 

ذا مل املقبةليف الطلبات  حظات العامة للجنة الفرعية أ دةل تثبت بذل هجود من أ جل العمل ابملوال متُقد  . واإ

ىل عدم بذل أ ي هجود،  ز جيو اليت أ بديت يف السابق، أ و مل تُعط تفسريًا معقوال لأ س باب اليت دعت اإ

حرازللجنة الفرعية أ ن تفرس   .تقدم بأ نه عدم امتثال ملبادئ ابريسأ ي  انعدام اإ

ىل أ نه عندما تثار قضااي حمددة يف تقريرها خبصوص   10.1 عادة الاعامتد أ و الاس تعراضات تشري اللجنة الفرعية اإ الاعامتد أ و اإ

 اخلاصة، ينبغي عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضااي يف أ ي طلب الحق أ و اس تعراضات أ خرى.

ىل مكتب التحالف  12معوال ابملادة  11.1 ىل توصية، حتيل تكل التوصية اإ من النظام ال سايس، عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإ

 :كون قراره الهنايئ خاضعا للعملية التاليةالعاملي اذلي ي

ىل  (1  مقدمة الطلب أ وال؛ املؤسسةحتال توصية اللجنة الفرعية اإ

ىل رئيس التحالف العاملي  من خواللمقدمة الطلب الطعن يف التوصية  للمؤسسةجيوز  (2 عن تقدمي طعن مكتوب اإ

 ر خ اس توالم التوصية؛يومًا ابتداًء من ات 28أ مانة التحالف العاملي مضن أ جل ال يتعدى  طريق

ذا اس ُتمل طعن من   (3 ىل أ عضاء مكتب التحالف العاملي الختاذ قرار بشأ هنا. واإ  املؤسسةحُتال التوصية بعد ذكل اإ

ىل أ عضاء املكتب، مشفوعًا جبميع الواثئق ذات الصةل اليت مت اس توالهما   فاميمقدمة الطلب، حيال ذكل الطعن اإ

 يتعلق بلك من الطلب والطعن؛

التحالف طر رئيس اللجنة الفرعية وأ مانة ال يوافق عىل التوصية أ ن ُي  التحالف العامليعضو يف مكتب عىل لك  (4

فورًا مجيع التحالف العاملي طر أ مانة وخُت  اس توالهما.( يوما ابتداء من اتر خ 20مضن أ جل ال يتعدى عرشين ) العاملي

ذا أ خطر أ ربعة أ عضاء يف التحالف العاملي أ عضاء مكتب  ابالعرتاض وتقدم مجيع املعلومات الوالزمة لتوضيحه. واإ

قلمييتني عىل ال قل أ مانة  ( 20يف خوالل عرشين ) مكتب التحالف العاملياملكتب عىل ال قل ينمتون اإىل مجموعتني اإ

التحالف ع التايل ملكتب التوصية اإىل الاجامت حُتاليوما من اس توالم هذه املعلومات، بأ ن دلهيم اعرتاضا مماثوال، 

 .الختاذ قرار بشأ هنا العاملي

قلمييتني عىل ال قل، اعرتاضا عىل التوصية مضن أ جل  (5 ذا مل يبد أ ربعة أ عضاء يف املكتب عىل ال قل، من مجموعتني اإ واإ

التحالف مكتب  التوصية مصادق علهيا من قبلعترب ت ( يوما ابتداء من اتر خ اس توالهما، 20ال يتعدى عرشين )

 ؛العاملي

 .هنايئبشأ ن الاعامتد التحالف العاملي قرار مكتب  اإن (6

تتشاور أ يضا مع املؤسسات الوطنية  وميكن أ نوطنية.  مؤسسةجتري اللجنة الفرعية مقابةل عن بعد مع لك  ،خوالل لك دورة  12.1

نسان املعنية ضافية حلقوق االإ املوظفون  أ بدى، حيامث اكن ذكل رضوراي. وابالإضافة اإىل ذكل، أ و تطلب مهنا معلومات اإ
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لكام الإعطاء املزيد من املعلومات،  جاهزيهتمعىل  املفوض السايماملسؤولون عن مناطق معينة واملسؤولون امليدانيون مبكتب 

 .تطلب ال مر ذكل

ال بعد  «أ لف» صاحب طلب من الفئةيقيض بشطب قرار يتخذ أ ي ال من النظام ال سايس،  1.18وفقًا للامدة   13.1 بوالغاإ هبذه  هاإ

عطائه ال دةل الكتابية الوالزمة هذا االإخطار،  تلقيمن اتر خ  (1) ليك يقدم كتابة ويف غضون س نة واحدةالفرصة  النية واإ

ثبات اس مترار  .امتثاهل ملبادئ ابريس الإ

حدى املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان تغري من  قلقامعلومات قد تثري يف أ ي وقت اللجنة الفرعية ميكن أ ن تتلقى   14.1 ظروف اإ

كل املؤسسة ت ركز اعامتدمل اخاص ااس تعراض أ ن جتريجيوز للجنة الفرعية حينئٍذ و عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ ابريس، 

ىل  ويف حالالوطنية.  جراء جديدا، حيث ابالإضافة اإ جراء اس تعراض خاص، اعمتدت اللجنة الفرعية اإ ماكنية اإ النظر يف اإ

الوطنية  سسةاخلطية اليت تقدهما املؤسسات الوطنية واجملمتع املدين وأ ي من أ حصاب املصلحة الآخرين، يمت منح املؤ  البياانت

دالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خوالل  .دورهتا انعقاد الفرصة لوالإ

( 18) مثانية يف غضونحلقوق االإنسان  وطنية اس تعراض لتصنيف اعامتد مؤسسة الانهتاء من أ ي(، جيب 3)16وفقًا للامدة   15.1

 شهرا. 

 -)مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان تقدر اللجنة الفرعية ادلرجة العالية من ادلمع والكفاءة املهنية ل مانة التحالف ادلويل  16.1

قلميية والآلياتقسم املؤسسات الوطنية   واجملمتع املدين(. االإ

ىل املؤسسات الوط  ال مانةأ رسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت أ عدهتا   17.1 فرتة  نية املعنية قبل النظر يف طلباهتا ومت منحهااإ

عداد امللخصات ابللغة  ةأ س بوع واحد لتقدمي أ ي ، وذكل بسبب القيود املالية. وحاملا يمت اعامتد فقط االإجنلزييةتعليقات علهيا. يمت اإ

     :العامليالتحالف ، يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف العامليتوصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب 

 )http://nhri.ohchr.org/(. 

تكل املعلومات مع املؤسسات  بتقامسالفرعية قامت اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات الواردة من اجملمتع املدين. وقامت اللجنة    18.1

 .االوطنية املعنية والنظر يف ردوده

لهي واملوالحظاتومبادئ ابريس  للتحالف العاملي ال سايسالنظام ميكن حتميل : موالحظات  19.1 ه ابللغات أ عوالا العامة املشار اإ

 : من الروابط التاليةانطوالقا  واالإس بانيةوالفرنس ية  واالإجنلزييةالعربية 

 للتحالف العاملي: ال سايسالنظام  (أ   
xhttp://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.asp 

 مبادئ ابريس واملوالحظات العامة: (ب 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx  

 

  

http://nhri.ohchr.org/
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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 تحالف العاملي(لل  من النظام ال سايس 10الاعامتد )املادة  طلبات - خاصةتوصيات . 2

  البحرين: املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان 1.2

 .«ابء»مضن الفئة املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان ابعامتد  اللجنة الفرعية ويصت: توصيةال 

نشاء املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان اللجنة الفرعية رحبت يف وحاميهتا هجودها لتعزيز حقوق االإنسان عىل ثين وت  قانون مبوجب ابإ

 .البحرين

 :املوالحظات التالية اللجنة الفرعية تبدي

 تعينيال ختيار و . الا1

 العوالقةاجملمتع املدين ذات  مؤسساتمع  اتشاورم  بعدمليك  أ مرتعيني أ عضاء جملس املفوضني ب  يصدرمن القانون،  5وفقا للامدة 

جراء مشاورات أ هنا تباملؤسسة الوطنية  تفيدو . ال خرى واجملموعات املتنوعة ىل اإ ىل لقاء مفتوح مع منظامت اجملمتع املدين ابالإضافة اإ دعو اإ

 .معلية اختيار وتعيني أ عضاء جملس املفوضني عنمت اقانون صال غري أ نخاصة، 

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

 ؛تطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرةت ال  -

  املؤهلني؛ املرحشنيمجيع تقيمي جدارة ل  س تخدم من قبل مجيع ال طرافتُ ضع معايري واحضة وموحدة تال  -

جراء اليت يمت من خواللها عمليةال  ال حتدد - والاختيار  الفرزو  الرتش يح تقدمييف معلية  موسعةأ و مشاركة و/ اتشاورم  اإ

 .والتعيني
 

ضفاء الطابع الرمسي عىل معليةو  تعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة و اختيار  من املهم جدا ضامن اإ

دارية وأ  يف الترشيعات ومنصوص علهيا  وتشاركية ن ال ، حسب الاقتضاء. امللزمة ذات الصةل اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ  اليت عمليةاإ

ثقة ضامن و القيادة العليا للمؤسسة الوطنية  يةرضورية لضامن اس تقوالل  تكونالتعددية  نتضمو عىل أ ساس اجلدارة القامئ تعزز الاختيار 

 .افهي معوم الناس

 :معلية تشمل املتطلبات التاليةوتطبيق لرتس مي ادلعوة  املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان عىلتشجع اللجنة الفرعية و 

 ؛الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع االإعوالن عن (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن (ب   ملرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛من ا اإ

جراء تشجيع  (ج   والاختيار والتعيني؛ الفرزو  الرتش يحتقدمي يف معلية موسعة شاركة م مشاورات و/ أ و اإ

 متاحة للجمهور؛و عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية  املرحشنيتقيمي  (د 

 .أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا اختيار (ه 

ىل  اللجنة الفرعية شريوت  ىل موالحظهتا 1ب. ابريسمبدأ  اإ اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات بشأ ن " 8.1 رمقالعامة  واإ

 ".الوطنية

 املؤسسات الوطنية يف ونالس ياس ي . املمثلون2
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املكل يعني يف جملس الشورى اذلي  عضوان يف ذكل الرئيس، هام مبن(، 2ن )اثنان. مه برملانيوجملس املفوضني يف ( أ عضاء 4أ ربعة ) اإن

 .مبارشة أ عضاءه

ىل  اللجنة الفرعية تشري ا قراراهتوصنع تشكيلها بنيهتا و  من حيثاملؤسسات الوطنية عن احلكومة  اس تقوالليةتتطلب أ ن مبادئ ابريس اإ

 وايت وال نشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقطولحتديد ال  دراسة و . وجيب أ ن يمت تشكيلها ومتكيهنا من أ جل معلهاوطريقة 

نسان حقوق بنفسها يف جمال دهاال ولوايت اليت حتد اإىل  .س يايسمن دون تدخل يف البوالد  االإ

أ ن ممثيل احلكومة وأ عضاء الربملان عىل  بشأ ن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" 9.1املوالحظة العامة تنص ، ولهذه ال س باب

يف أ هجزة صنع  عضويهتم، ذكل ل ن ايشاركوا فهي وطنية حلقوق االإنسان أ والؤسسة ابمليف أ هجزة صنع القرارات  أ عضاءال ينبغي أ ن يكونوا 

 .للمؤسسات الوطنية الاس تقواللية احلقيقية واملتصورةعىل  ميكن أ ن تؤثر فهيا ملشاركةواالقرار يف املؤسسات الوطنية 

ال أ نمع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء أ نه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل اللجنة الفرعية تقر ذكل ال ينبغي أ ن  ، اإ

 .الوطنية ملؤسسةابل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار يتحقق من خوال

فاإن ترشيع املؤسسة الوطنية أ و ممثلني عن واكالت حكومية،  ن احلكومة أ و أ عضاء الربملانصنع القرار ممثلني عهيئة مضت  ويف حال ما

ال بصفة استشارية. ومن أ جل  ينبغي ىل أ ن هؤالء ال شخاص ال يشاركون اإ تشجيع الاس تقواللية يف صنع القرار دمع أ ن يشري بوضوح اإ

التأ ثري  منهؤالء ال شخاص  متكنوطنية ممارسات تضمن عدم المؤسسة لوتفادي تضارب املصاحل، ينبغي أ ن يؤسس النظام ادلاخيل ل

 اتخذ فهيتُ املداوالت الهنائية و  افهيتمت  اليت اتلقاءالء من اجز أ  بشلك غري الئق عىل صنع القرار، من خوالل استبعادمه مثوال من حضور 

   .جيةالقرارات الاسرتاتي 

ينبغي أ ن تقترص مشاركة ممثيل احلكومة أ و أ عضاء الربملان أ و ممثيل الواكالت احلكومية عىل أ ولئك اذلين تتصل أ دوارمه ووظائفهم بشلك 

هتا. ياذلين ميكن أ ن تساعد مشورهتم وتعاوهنم املؤسسة الوطنية عىل الوفاء بوالأ ولئك ، و وهماهما مبارش بوالية املؤسسة الوطنية

 .الوطنية يف الهيئة االإدارية للمؤسسةخرين الآ عضاء ال  أ ال يتجاوز عدد و  احمدودب أ ن يكون عدد هؤالء املمثلني وابالإضافة اإىل ذكل، جي

ىل موالحظهتا)ج(  "ج"و  3ب. ،1ملبادئ ابريس ب.وتشري اللجنة الفرعية  بشأ ن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات  9.1العامة  واإ

 ".الوطنية

 بدوام اكملعضاء ال  . 3

ىلاملؤسسة الوطنية  أ عضاء جملس املفوضني رمسيا بدوام جزيئ، رمغ أ نيش تغل   بشلك ونعضاء حير ال  العديد من  أ ن أ شارت اإ

 .يويم

يعملون بدوام اكمل ويتلقون للمؤسسة الوطنية عىل أ ن يكون من بني أ عضاء هيئة صنع القرار أ عضاء  التأ سييس ينبغي أ ن ينص القانون

  :يف ضامن ما ييلذكل يساعد و . اأ جر 

 ؛اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أ و متصور للمصاحل (أ   

 ؛ل عضاءاوالية اس تقرار يف فرتة  (ب 

  املناسب للموظفني؛و  التوجيه املنتظم (ج 

 .الوطنية هام املؤسسةالوفاء املس متر والفعال مب  (د 

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل 3وتشري اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2موالحظهتا العامة  واإ
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 قوق االإنساناملتعلقة حبوالية ال. 4

نسان ابلبحرين تعقانون، تمت من ال 12وفقا للامدة   .وحاميهتا والية واسعة لتعزيز حقوق االإنسانب املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

دلمع وحامية املدافعني عن  وجاهزيهتاللشاكوى  املؤسسة الوطنية ابلبحرين بشأ ن اس تجابة القلقمزامع أ اثرت اللجنة الفرعية  تتلقوقد 

 .لها لكهاوتس تجيب الشاكوى  أ هنا تتلقى حقوق االإنسان. وردا عىل ذكل، أ شارت املؤسسة الوطنية ابلبحرين

تشري و ظروف. بعض اليف امحلاية  ابلبحرين يف جماللوالية املؤسسة الوطنية التطبيق الفعال  بشأ ن عن قلقهااللجنة الفرعية وتعرب 

ىل أ ن املؤسسة الوطنية ابلبحرين غري اللجنة الفرعية توالحظ العلنية،  البياانتبعض  توقدم التحقيقاتأ جرت بعض  اللجنة الفرعية اإ

نسان  أ ن قوق االإنسانحلاملؤسسات الوطنية  أ نه يُنتظر من كذكل ل فراد يف مجيع الظروف ودون مجليع اتعزز وتضمن احرتام حقوق االإ

صدار بياانت عامةأ عامل املؤسسات الوطنية . ويف هذا الصدد، تتضمن اس تثناء صدار ،الرصد، والتوثيق، واإ تقارير منتظمة ومفصةل  واإ

عىل  ينبغييف الوقت املناسب. وعوالوة عىل ذكل،  يمت ذكلينبغي أ ن و عن انهتااكت حقوق االإنسان من خوالل وسائل االإعوالم، 

ىل دراسة وتنفيذ نتاجئها وتوصياهتا من أ جل ضامن حامية أ ولئك و ملؤسسات الوطنية أ يضا القيام بأ نشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، ا ادلعوة اإ

انهتااكت حقوق  يف حالماكحفة االإفوالت من العقاب  عىل ذه ال عامل، وال س امي نرش التقارير العامة،وتساعد هاذلين انهتكت حقوقهم. 

 .االإنسان

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

ىل م  اللجنة الفرعية شريوت  ىل موالحظهتا 3وأ . 2وأ . ،1أ . بادئ ابريساإ  ."قوق االإنساناملتعلقة حب والية"البشأ ن  2.1عامة ال واإ

 احلرمان من احلريةأ ماكن رصد  .5

حقوق  لرصد أ وضاع املتبعة وفق ال صوليدانية، امل زايرات ابل"تقوم  أ ن املؤسسة الوطنية ابلبحرين من القانون عىل 12املادة تنص 

ن ، أ و أ ي ماكن عام أآخر يشتبه يف أ  يةالصحية والتعلمي  وادلوروالتجمعات العاملية  وأ ماكن الاحتجاز االإصوالحية االإنسان يف املؤسسات

ال أ ن، غري املعلنةزايرات المت بشأ ن اأ ن القانون ص ورمغ". ااكت حقوق االإنسانالنهت يكون موقعا  املؤسسة الوطنية ابلبحرين أ كدت اإ

 .س بق الإجراء هذه الزايراتامل خطار االإ  رضورة

ىل اللجنة الفرعية شريت  خطار عن الزايرات ل س باب أ منية، يكون من الر أ نه يف بعض الظروف قد  اإ ال أ هناوري تقدمي اإ  تشجع اإ

أ و عدم كشف خفاء ابإ  سلطات الاحتجاز قيام حيد من فرص ذكلل ن  "،غري معلنة"القيام بزايرات عىل  املؤسسة الوطنية ابلبحرين

نسان وي  جراء امليرس انهتااكت حقوق االإ  .زيد من التدقيقاإ

أ وضاع حقوق رصد مجيع أ ماكن احلرمان من احلرية، وذكل من أ جل  عىل الوصول اإىل املؤسسة الوطنية ابلبحرينتشجع اللجنة الفرعية 

 نتاجئها يفللنظر  واملنارصةيف الوقت املناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة عهنا عىل حنو فعال و ريراوالتحقيق فهيا وتقدمي تقاالإنسان 

 .املعتقلنيضامن حامية  هبدف اوتنفيذهتوصياهتا و 

زايرة مركز أ ماكن الاحتجاز، مبا يف ذكل تقريرها عن  رصد تقاريرها عن عىل نرش املؤسسة الوطنية ابلبحرينتشجع اللجنة الفرعية كام 

 .2013أ غسطس أآب/الاحتجاز احلوض اجلاف يف 

ىل  اللجنة الفرعية شريوت   ." الوطنية توصيات املؤسسات" بشأ ن 6.1عامة ال )د( وموالحظهتا "د" و 3أ . مبادئ ابريساإ

 التعاون مع هيئات حقوق االإنسان ال خرى. 6
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تعاون مع الهيئات الوطنية العامةل يف جمال حامية حقوق املؤسسة الوطنية ابلبحرين ابل  تلكفالقانون من  12املادة  أ ن اللجنة الفرعية تقر

ن . ومع ذكل، وتعزيزها االإنسان ىل  تشري اللجنة الفرعيةفاإ الطابع الرمسي عىل العوالقة مع منظامت اجملمتع املدين عىل  يضفيأ ن القانون ال اإ

 .وجه التحديد

 والايهتاب للوفاءمؤسسات الوطنية ابلنس بة لل أ سايسمع مجيع أ حصاب املصلحة املعنيني أ مر  بناءال و  املنتظم التفاعلأ ن اللجنة الفرعية تؤكد 

 :تفيد بأ هنا الوطنية ابلبحريناملؤسسة . ويف هذا الصدد، توالحظ مع التقدير أ ن عىل حنو فعال

 ؛تفاعل بقوة مع هذه الهيئاتت  -

 العمل عىل بناء قدرات هذه املنظامت؛ فامه مع منظامت اجملمتع املدين، من أ جل وقعت مذكرات ت -

 .مع منظامت حقوق االإنسان ونقاابت العامل للتشاورعقد اجامتعات  -

عوالقات معل، حسب الاقتضاء، مع املؤسسات احمللية ال خرى اليت أ نشئت لتعزيز وحامية حقوق املؤسسات الوطنية تطوير  ينبغي عىل

ضفاء الطابع الرمسياالإنسان  عية ومنظامت اجملمتع املدين واملنظامت اضي ، مبا يف ذكل مع املؤسسات املو علهياواحلفاظ  عىل هذه العوالقات واإ

 .غري احلكومية

ىل  اللجنة الفرعية شريوت  ىل ( و حو ))ز(  "ج" ابريسمبادئ اإ التعاون مع هيئات حقوق االإنسان " بشأ ن 5.1 ةلعاماموالحظهتا اإ

 ."ال خرى

 بكوت ديفواراللجنة الوطنية حلقوق االإنسان كوت ديفوار:  2.2

 .«ابء»مضن الفئة طنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار اللجنة الو  ابعامتد اللجنة الفرعية ويص: تتوصية

 س ياقال عىل الرمغ من وحاميهتا، هجودها املتواصةل لتعزيز حقوق االإنسان  وتثين عىلاللجنة الوطنية  نشاءابإ  الفرعيةاللجنة  رحبت

 .الزناع مرحةل بعداذلي تعمل فيه  الصعب

 :املوالحظات التالية اللجنة الفرعية وتبدي

  فرتة الواليةضامن . 1

اللجنة الوطنية وقيامه بصوالحيات أ خرى غري  صوالحياته لسوء اس تخدامبسبب عضو  عزلمن القانون عىل أ نه جيوز  15املادة تنص 

واحضة مبا فيه  غري العزل أ س بابأ ن اللجنة الفرعية وترى . بوظيفته القيامعىل  قدرته أ و عدم خرقه لرسية املداوالت وأ  ، تكل املمنوحة لها

هنا قد ،الكفاية  .ايسال توفر حامية اكفية ضد التدخل الس ي وابلتايل فاإ

القانون ية، ينبغي أ ن يتضمن تعزيز الاس تقوالل ل س تقرة، وهو أ مر همم امل والية متطلبات المن أ جل معاجلة أ نه اللجنة الفرعية وتؤكد 

 .عضاء الهيئات املس تقةل ال خرى التابعة لودوةلمماثةل لتكل املمنوحة ل  و مس تقةل وموضوعية  عزلؤسسة وطنية معلية مل المتكيين

عىل الوفاء  ال عضاءاليت تؤثر سلبًا عىل قدرة  ال فعالعىل تكل  موالمئ بشلكواحض وتقترص  عىل حنوحمددة  العزلجيب أ ن تكون أ س باب 

دمع بقرار من هيئة أ ن تطبيق سبب معني جيب أ ن يُ  القانون، حيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي أ ن حيدد الاقتضاء. وعند بوالية املؤسسة

 يف كام هو منصوص عليهئية ار مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجمبا يتفق متامًا  العزلمت جيب أ ن يو . موالمئمس تقةل ذات اختصاص 

 . ىل السلطة التقديرية لسلطات التعينياإ فقط  ستندي ينبغي أ ن وال  المتكيين.القانون 
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اس تقواللية القيادة العليا رضورية لضامن تعد و  االإداريةعضاء الهيئة ال من الوظيفي ل  ن متضوترى اللجنة الفرعية أ ن مثل هذه املتطلبات 

 .افهي معوم الناسثقة ضامن للمؤسسات الوطنية و 

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ئة صنع القرار بشأ ن "ضامن ال من الوظيفي ل عضاء هي  1.2واإ

 ."الوطنيةابملؤسسات 

 تعينيال ختيار و الا. 2

ىل قامئة لك منظمة حقوق االإنسانمن القانون، يمت تعيني ال عضاء من قبل وزارة  11وفقا للامدة   ترحش من املنظامت اليت استنادا اإ

 .عضاءال  

الشاكوى والتحقيق فهيا  تتلقى ميكن أ ن تتوفر اللجنة الوطنية عىل جلان هجويةمن القانون،  12و 9و 5 ابملوادوعوالوة عىل ذكل، معوال 

نسان ويمت تعيني أ عضاهئا  .عىل اقرتاح من قبل احلكومة بناء من قبل وزارة حقوق االإ

هنا  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 شاغرة؛ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف ال  -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح و  تشجعال  -  .والاختيار والتعيني الفرزاإ
 

جامل تقدمي أ ن اللجنة الفرعية كام توالحظ ىل  أ ن ادلاخلية لهيئات الرتش يح ميكنراءات قرتحات وفقا لوالإ معليات خمتلفة اس تخدام يؤدي اإ

 .بني املؤسسات

 .تعيني عىل أ ساس اجلدارةال ختيار و لوالمعلية موحدة رتش يح جيب أ ن تس تخدم الهيئات أ ن مجيع اللجنة الفرعية وترى 

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع  القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

يادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية الق 

 .معوم الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىلبكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احمل  (ب   متلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح و  (ج  والاختيار والتعيني؛ وتقيمي املرحشني عىل  الفرزتشجيع اإ

 أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛

 .نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس (د 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 املؤسسات الوطنية يف ونالس ياس ي املمثلون. 3
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 شريوت ادلوائر احلكومية. ثلون مي  أ عضاء س تةهناك يف الربملان، و  عضوانمه  هناك عضوان من اللجنة الوطنيةمن القانون،  7وفقا للامدة 

صوالحيات اكمةل، مبا يف ذكل بالربملان  واعضبيامن يمتتع ، فقط بصفة استشاريةيشاركون  ادلوائر احلكومية ممثيلأ ن  اللجنة الفرعية اإىل

  .التصويت احلق يف

مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب أ ن يمت تشكيلها  تتطلب

ىل ال ولوايت اليت حتددها بنفسها  ومتكيهنا من أ جل دراسة وحتديد ال ولوايت وال نشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان يف ال   .بوالد من دون تدخل س يايسيف جمال حقوق االإ

بشأ ن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" عىل أ ن ممثيل احلكومة وأ عضاء الربملان  9.1ولهذه ال س باب، تنص املوالحظة العامة 

يف أ هجزة صنع  ال ينبغي أ ن يكونوا أ عضاء يف أ هجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أ و يشاركوا فهيا، ذكل ل ن عضويهتم

 .القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أ ن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ال أ ن ذكل ال ينبغي أ ن  اللجنة الفرعية تقر أ نه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .ل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنيةيتحقق من خوال

نه ينبغي استبعادمه مثوال من حضور أ جزاء من اللقاءات  ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أ و أ عضاء الربملان، فاإ

   .ت عىل هذه املسائليصو ابلت السامح هلم كذكل غيوال ينب، اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية

حداث بكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية  ىل اإ دارهتا هيلكعىل  الرورية تغيرياتال عىل ادلعوة اإ لضامن عدم توفر  اإ

 التصويت. يف قاحلأ عضاء الربملان عىل 

ىل  ىل موالحظهتا العامة  "ج"و  3، ب.1ادئ ابريس ب.مبوتشري اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات  9.1)ج( واإ

 ".الوطنية

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف والاس تقوالل . 4

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

 .بواليهتا

ىل  الفرعيةاللجنة  شريوت  املوظفني املؤهلني توظيف ر املوظفني من أ جل و أ جأ نه ينبغي رفع مس توى بأ فادت قد  اللجنة الوطنية أ ناإ

 .واستبقاهئم

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى اللجنة الفرعية  وتشدد من المتويل  موالمئعىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، وعىل وجه اخلصوص، ينبغي لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر.   حتقيقأ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

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

 المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن: يغطيوينبغي أ ن 

عاقة. وتعزيزًا  ال شخاص ذوي أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكلميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من  للمباين اليت خمصصات مالية (أ    االإ

ماكنية الوصول، ميكن أ ن  يةس تقوالل لوال حكومية.  مع واكالت مقر واحد الاشرتاك يفذكل، يف ظروف معّينة، عدم  يقتيضواإ

ماكنية الوصول نشاءوذكل ، لكام اكن ذكل ممكنابشلك أ كرب،  وينبغي تعزيز اإ  دامئة؛ هجويةفروع  من خوالل اإ
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نفس ية اذلين يؤدون موظفي اخلدمة املدن  ومزاايتكون مشاهبة ملرتبات  املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية واملزااياملرتبات  (ب 

 أ خرى؛هام يف مؤسسات حكومية مس تقةل امل 

 القرارات )حسب الاقتضاء(؛ بصنععضاء هيئهتا املعنية ل   تعويضات (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛ مبا يف ذكل، نظام جيد لوالتصاالتاإ  الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنيةمن املوارد لأ نشطة  خمصصات اكفية (ه  املؤسسة الوطنية . وعندما تعنّي ادلوةل املندرجة يف اإ

ضافية للقيام ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف، ينبغي أ ن توفر لها موارد مبسؤوليات اإ  .اإ
 

ال أ نتتحمك يف مزيانيهتا،  بأ هنا أ فادت اللجنة الوطنية بأ ن تقر اللجنة الفرعيةو  نسان  تس تلزممعلية اعامتد املزيانية  اإ موافقة وزارة حقوق االإ

نفاقها يضع ملقبل عرضها عىل الربملان. وعوالوة عىل ذكل، تفيد اللجنة   .بة مسؤول من وزارة املزيانيةق ار الوطنية بأ ن اإ

ميكن أ ن  ذكل وأ ن ،للجنة الوطنية ال موال ختصيص عىل ةكبري  تقديرية سلطة وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أ ن وزارة املزيانية متكل

 .واس تقوالليهتا فعاليهتا عىليؤثر 

 فاإنأ موال العامة، عن اس تخداهما ل بشلك حصيحللمساءةل  لهاتضع ادلوةل قواعد أ و لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة  وعندما

 وجيب وفعالية. يةعىل أ داء دورها ابس تقوالل رشيطة أ ال يقوض ذكل قدرهتا  ،املؤسسات الوطنية يس تثينال تطبيق تكل القواعد أ و اللواحئ 

دارية  من املتطلبات املنطبقة عىل  اقارهأ كرث اإ ، وال ينبغي أ ن تكون بشلك واحضملؤسسة الوطنية حمددة اخلاصة ابأ ن تكون املتطلبات االإ

 الواكالت املس تقةل ال خرى التابعة لودوةل.

ىل احلصول عىل  اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية شجعوت  يل لتنفيذ واليهتا وادلعوة اإىل مس توى مناسب من المتو عىل مواصةل ادلعوة اإ

 .الاكمةل ةاملالي يهتااس تقوالل 

ىل  اللجنة الفرعية شريوت  داريبشأ ن " 8.2" والمتويل الاكيف" بشأ ن 10.1العامتني  هياتوموالحظ  2ابريس ب. مبدأ  اإ  ."التنظمي االإ

 التوظيف. 5

 التابعةادلوةل  موظفي تدبريهيئة ملوظفي اخلدمة املدنية و تاكمل من خوالل النظام امل يمت املوظفني توظيف أ ن  اللجنة الفرعيةتوالحظ 

تعرب عن  غري أ هناال صيل، من كياهنم  ترسحيهمتقيمي املرحشني وطلب  لها صوالحيةأ ن تفيد اللجنة الوطنية بو وزارة اخلدمات العامة. ل

زاء  هاقلق  عارة بني موظفي اللجنة الوطنيةمن من موظفي اخلدمة املدنية  عدد كبريوجود اإ يف ذكل املسؤولون  ، مبنيعملون عىل أ ساس االإ

 .املدراءمن خمتلف كبار ، ورؤساء ال قسام، وغريمه ادليوانمثل ال مني العام ومدير يف مناصب عليا، 

داريني و  احلكومة للجنة الوطنية ختصص، 42عوالوة عىل ذكل، وفقا للامدة و   .من خوالل االإعارة نيتقنيو  نيماليموظفني اإ

ن اللجنة الوطنية ومعوما،   .مه موظفون معارون٪، 44 أ ي، 43موظفا من أ صل  19أ ن بتفيد فاإ

ن أ حد ، ويُنظر احلكومة من تدخل دوناملؤسسات الوطنية عىل العمل بشلك مس تقل  قدرةال ساس ية ملبادئ ابريس هو  املتطلبات اإ

لهيا  عارة موظفي املؤسسة وعند. عىل هذا النحواإ موظفني يف عىل وجه اخلصوص عندما يشمل ذكل العامة، و طنية من اخلدمة الو  اإ

 .عىل العمل بشلك مس تقل قدرة املؤسسة فاإن ذكل يطرح تساؤالت بشأ نالوطنية،  مناصب عليا يف املؤسسة

ال يف ظروف 25املعارين  نس بةتجاوز ت وجيب أ ال عليا مناصب املعارون  املوظفون يشغلينبغي أ ن  أ نه الاللجنة الفرعية وترى  ٪ اإ

 .وجهيةاس تثنائية أ و 
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معايري  وحتديد، واملهارات الوالزمة لتنفيذ واليهتا تحديد الهيلك الوظيفيب  تقوم من الناحية الترشيعية يكوينبغي متكني املؤسسات الوطنية 

 .وفقا للقانون الوطين رى )مثل التنوع(، واختيار موظفهيامناس بة أ خ

 ونتلكاذلين مي املوظفني  تشكيلفتوحة وشفافة وعىل أ ساس اجلدارة تضمن التعددية يف املوظفني وفقا لعملية اختيار م  توظيفجيب و 

 .افهي معوم الناسوثقة  يهتاوفعال املؤسسة هذه  يةهذه العملية اس تقوالل  وتعززالوطنية.  ةات الوالزمة لتنفيذ والية املؤسساملهار 

ىل  اللجنة الفرعية شريوت   املؤسسات الوطنية" موظفيواستبقاء 'التوظيف  بشأ ن 5.2و 4.2 العامتني اهيتموالحظ و  2ابريس ب. مبدأ  اإ

 ".املوظفني املنتدبني يف املؤسسات الوطنيةو"

 التقرير الس نوي. 6

ىل رئيس امجلهورية. وت ها الس نوي تقرير  اللجنة الوطنيةقدم لقانون، تمن ا 3وفقا للامدة   يُقدم التقرير يف الواقعأ ن  اللجنة الفرعية اإىل شرياإ

ىل  .ورئيس جملس الش يوخ ورئيس اجمللس ادلس توري )جملس النواب( رئيس امجلعية الوطنية اإ

املؤسسات عىل  هذه سسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقاريرللمؤ  المتكينية قواننيال نشأ  أ ن تُ  وتعترب اللجنة الفرعية أ نه من املهم

حداث تغيريات يفكام نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية.  ىل اإ  قانوهنا تشجع اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإ

ىلالتقارير مبارشة  لتقدميواحضة صوالحية ص عىل نالمتكيين من أ جل ال  السلطة التنفيذية، وبذكل  خوالل، وليس من السلطة الترشيعية اإ

جراءات بشأ هناتس تط   .يع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ  ابريس أ . ىل موالحظهتا 3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1العامة  واإ

 التعددية ومتثيل املرأ ة. 7

 7املكتب التنفيذي  يضمسبيل املثال،  عىلف. خمتلف أ هجزة اللجنة الوطنيةأ ن املرأ ة غري ممثةل بشلك اكف يف  اللجنة الفرعيةتوالحظ 

 .موظفا 43 أ صل من موظفة امرأ ة 13توجد عضوا و  22أ صل  مننساء 

. ويشمل ال قليةو العرق و اجلنس  عىل أ ساسضامن التعددية  وينبغي ال خذ بعني الاعتبارالتعددية المتثيل ال وسع للمجمتع الوطين.  تعين

 الوطنية. ةاملؤسسساوية للمرأ ة يف ضامن املشاركة املت  ذكل

 التعددية يف تكوين املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. رشطن حظ اللجنة الفرعية أ ن هناك مناذج متنوعة لضاموتوال

  فعىل سبيل املثال:

 صنعهيئة يف عضوية الري خمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو مبنّي يف مبادئ ابريس. وينبغي أ ن تكون معاي صنع القرارأ ( ميثل أ عضاء هيئة 

اجملمتع املدين. وينبغي تفادي  أ حصاب املصلحة، مبن فهيممع مجيع  ويمت التشاور بشأ هناالقرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي أ ن تُتاح للعموم 

 أ عضاء املؤسسة الوطنية؛ تشكيلنطاق التنوع والتعددية يف من املعايري اليت قد تضيق أ و حتد، دون مربر، 

دارة املؤسساتب( التعددية من خوالل  جراءات تعيني هيئة اإ جممتعية متنوعة املرحشني أ و  افرق اليت تقرتح فهيا مثواًل يف احلاةلالوطنية،  اإ

 تويص هبم؛

جراءات متكِّّن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية أ و الش باكت أ و  ج( التعّددية من خوالل اإ

 شاورات أ و املنتدايت العامة؛امل 
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املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا، مثل  وينطبق ذكل بشلك خاص عىلالتعّددية من خوالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ اجملمتع. د( 

 أ مني املظامل.

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

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا 1وتشري اللجنة الفرعية اإ  .""ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية بشأ ن 7.1 العامة واإ

 التحقيقات بشأ ن العنف ضد املرأ ة والعنف يف مرحةل ما بعد الرصاع. 8

التحقيق يف انهتااكت حقوق االإنسان وزايرة أ ماكن  جمال يف ديفواراللجنة الوطنية بكوت  ل نشطة اليت تضطلع هبااب اللجنة الفرعية تقر

ضد املرأ ة والعنف يف مرحةل ما بعد الرصاع وتقدمي املامرسة نهتااكت الالتحقيق يف اللجنة الوطنية عىل ا الاحتجاز يف البوالد. وتشجع

 .التوصيات املناس بة

ىل دراسة وتنفيذ نتاجئها وأ ن تدعو أ يضا بأ نشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، أ ن تقوم ينبغي الوطنية  سسةاللجنة الفرعية أ ن املؤ وتوالحظ  اإ

ماكحفة االإفوالت  عىلهذه ال عامل، وال س امي نرش التقارير العامة،  وتساعدوتوصياهتا من أ جل ضامن حامية أ ولئك اذلين انهتكت حقوقهم. 

 .انهتااكت حقوق االإنسانارتاكب  يف حالمن العقاب 

نسان للجميع، مبا يف ذكل  واليهتاعىل تفسري  اللجنة الوطنية نة الفرعيةاللج  شجعت  بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحامية حقوق االإ

 .ومجموعات أ خرى من الضحااي ،حقوق املرأ ة، واجلنود ال طفال

نسان" املتعلقة حبوالية البشأ ن " 6.1و 2.1 متنيعاال وموالحظتهيا (4) –( 2( )أ  ) 3أ . ملبادئ ابريس اللجنة الفرعية شريوت  قوق االإ

 ."وصيات املؤسسات الوطنيةو"ت

 تضارب املصاحل. 9

جنة الوطنية. ل عضاء املكتب التنفيذي لل  ابلنس بة اليت يمت من خواللها جتنب تضارب املصاحل عىل الوس يةلقانون المن  24تنص املادة 

ىل الوسائل اليت و  ن القانون مل يرش اإ لأ عضاء الآخرين، مثل املفوضني  ينبغي جتنب تضارب املصاحل ابلنس بةمن خواللها مع ذكل، فاإ

 .اجلهويني

ن جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة والاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أ ن يُطلب من ال عضاء الكشف  اإ

 . عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيامث نشأ  تضارب للمصاحل

ىل  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية دراج ال حاكم اليت حتمي من تضارب املصاحل احلقيقي أ و املتصور مضن عىل ادلعوة اإ قانوهنا اإ

دارية امللزمة المتكيين  .أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

  اجلبل ال سود: حايم حقوق االإنسان واحلرايت 3.2

 .«ابء»الفئة مضن  ال سود ابعامتد حايم حقوق االإنسان واحلرايت ابجلبلويص اللجنة الفرعية : تتوصيةال 

نسان واحلرايتنشاء ابإ رحب اللجنة الفرعية ت  به املؤسسة قامت املكثف اذليعمل ال. وتوالحظ مع التقدير مؤسسة حايم حقوق االإ

 الوطنية.

 :املوالحظة التالية اللجنة الفرعية وتبدي
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 الوالية. 1

. ومع ذكل، توالحظ اللجنة يف جمال تعزيز حقوق االإنسانعىل والية حمدودة  ملؤسسة حايم احلقوق واحلرايت متكيينال قانون ينص ال

نسانبعض ال نشطة ب  يف الواقعا تقوم الفرعية أ هن  عىل الرمغ من القيود املالية اليت تواهجها. املرتبطة بتعزيز حقوق االإ

 وتفهمعىل حد سواء. وحاميهتا وظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان بالوطنية ترشيعيا  املؤسسة ينبغي تلكيف هأ ناللجنة الفرعية ترى 

. وميكن أ ن تشمل بشلك أ وسعحقوق االإنسان  تُس توعب وحُترتم فيهشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع حيث التعزيز" عىل أ نه ي "

 .واملنارصةوتقدمي املشورة والتوعية العامة  هذه الوظائف التعلمي والتدريب

واليهتا  لتوضيح متكيينال  اقانوهنمؤسسة حايم احلقوق واحلرايت عىل ادلعوة الإجراء التعديوالت املناس بة عىل تشجع اللجنة الفرعية 

 .املتعلقة بتعزيز حقوق االإنسان

ىل وت  ىل موالحظهتا 3أ .ابريس مبدأ  شري اللجنة الفرعية اإ  قوق االإنسان".املتعلقة حبوالية ال" بشأ ن 2.1العامة  واإ

 تعينيال ختيار و الا. 2

من  7فقا للامدة ويمت انتخاب أ مني املظامل بتصويت ال غلبية يف الربملان بناء عىل اقرتاح من الرئيس. و من ادلس تور،  95وفقا للامدة 

جراء مشاورات مع املؤسسات العلمية واملتخصصة يف منصب أ مني املظامل اح املرحشني لوالنتخاباقرت  عندالقانون،  ، يقوم الرئيس ابإ

 حقوق االإنسان واحلرايت.أ نشطهتا ال ساس ية  شملت واملنظامت غري احلكومية اليت 

هنا  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح و  - والاختيار  الفرزال حتدد العملية اليت يمت من خواللها اإ

 .والتعيني

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم ج دا ضامن اإ

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

 أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز الاختيار القامئ عىل

 .معوم الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان عىل

 ق واسع؛االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطا (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح و  (ج   والاختيار والتعيني؛ الفرزتشجيع اإ

 متاحة للجمهور.تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية و  (د 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية 1اإ ىل واإ " واإ

 بشأ ن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية". 7.1موالحظهتا العامة 
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 ةاملالي يةالمتويل الاكيف والاس تقوالل . 3

سؤولية الآلية الوقائية الوطنية توسعت يف الس نوات ال خرية لتشمل م  مؤسسة حايم احلقوق واحلرايتأ ن والية  الفرعيةاللجنة توالحظ 

طار الربوتوكول الاختياري مؤسسة حايم احلقوق  تتوفرو اكحفة المتيزي. مالية و وتشمل كذكل ،امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب يف اإ

 للمؤسسةمن أ ن موارد املزيانية اخملصصة  تعرب عن قلقهااللجنة الفرعية  غري أ نبعض المتويل االإضايف لهذه الوالايت،  عىلواحلرايت 

 غري اكفية لوالضطوالع بواليهتا.

ن  تفيد وبيامن اللجنة تعرب و العامة تتطلب موافقة من وزارة املالية لك عام.  الرشاءمعلية املؤسسة بأ هنا يه من يدير ويراقب مزيانيهتا، فاإ

ىلتوجيه مزيانيهتا الوطنية عىل  ةد من قدرة املؤسسذكل قد حيمن أ ن  هاقلق عن الفرعية   يه ال كرث أ مهية.بأ هنا تقرر  اجملاالت اليت اإ

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

وجيب أ يضا أ ن تضطلع بصوالحية ختصيص ال موال حسب لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات وعىل وجه اخلأ ولوايهتا.  صوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 الاضطوالع بواليهتا.يف املؤسسات الوطنية و

 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد ا (أ    جملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول، ميكن أ ن  ذكل، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضلوالس تقواللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ  وينبغي تعزيز اإ

تبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املر  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  ننظام جيد لوالتصاالتاإ  رتنت؛، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد  ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائفللقيام مبسؤوليات اإ  .اإ

. وجيب اإطوالق هذا المتويل ابنتظام فقط يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية بند مس تقلصص المتويل احلكويم يف شلك أ ن ُي  ويتعني

 .ومعلياهتا االإدارية اليومية، واستبقاء موظفهيا ،وبطريقة ال تؤثر سلبًا عىل وظائفها

ن  الواجبةوعندما تضع ادلوةل قواعد أ و لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساءةل  عن اس تخداهما لأ موال العامة، فاإ

تطبيق تكل القواعد أ و اللواحئ ال يس تثين املؤسسات الوطنية رشيطة أ ال يقوض ذكل قدرهتا عىل أ داء دورها ابس تقواللية وفعالية. وجيب 

رهاقا من دارية اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض، وال ينبغي أ ن تكون أ كرث اإ املتطلبات املنطبقة عىل  أ ن تكون املتطلبات االإ

 الواكالت املس تقةل ال خرى التابعة لودوةل.

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري داري" 8.2بشأ ن "المتويل الاكيف" و 10.1وموالحظتهيا العامتني  2ابريس ب. اإ  .بشأ ن "التنظمي االإ

 التوظيف. 4
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طط ختالوطنية  ، وأ ن املؤسسة33 عددمهالبالغ موظفهيا مجيع  توظفمل  مؤسسة حايم احلقوق واحلرايتأ ن  اللجنة الفرعيةتوالحظ 

دارة املوارد البرشية،  التوظيف . وجيري2017زيد يف عام لتوظيف امل الوظائف الشاغرة وتقيمي االإعوالن عن  ويشمل ذكلمن قبل هيئة اإ

ىل . وقد أ شار حايماملرحشني  .يتهل اس تقوالو  تدبريه اذلايت أ ن هذه املتطلبات تقوض احلقوق واحلرايت اإ

وزارة املالية تثبت أ ن بعد احلصول عىل شهادة من فقط  لها التوظيفأ نه جيوز ب تفيد مؤسسة حايم احلقوق واحلرايتوعوالوة عىل ذكل، 

 املوافقة عىل ختصيص ال موال الوالزمة يف املزيانية. أ نه متت لرواتب، عىل الرمغ منال موال متاحة لتسديد ا

، وحتديد معايري ي واملهارات الوالزمة لتنفيذ واليهتامن الناحية الترشيعية يك تقوم بتحديد الهيلك الوظيف وينبغي متكني املؤسسات الوطنية

 .مناس بة أ خرى )مثل التنوع(، واختيار موظفهيا وفقا للقانون الوطين

كيل املوظفني اذلين ميتلكون تضمن التعددية يف تش و توظيف املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل أ ساس اجلدارة  ويتعني

 .املهارات الوالزمة لتنفيذ والية املؤسسات الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقواللية املؤسسة الوطنية وفعاليهتا وثقة امجلهور فهيا

آاثر هامة ابلنس بة  سات، مبا يف ذكل بعض املامر  لتنظميينطوي تصنيف املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان كواكةل مس تقةل اتبعة لودوةل عىل أ

عداد التقارير والتوظيف والمتويل واحملاس بة.  وعندما تضع ادلوةل قواعد أ و لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساءةل اإ

قدرهتا الواجبة عن اس تخداهما لأ موال العامة، فاإن تطبيق تكل القواعد أ و اللواحئ ال يس تثين املؤسسات الوطنية رشيطة أ ال يقوض ذكل 

دارية اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض، وال ينبغي أ ن  عىل أ داء دورها ابس تقواللية وفعالية. وجيب أ ن تكون املتطلبات االإ

رهاقا من املتطلبات املنطبقة عىل الواكالت املس تقةل ال خرى التابعة لودوةل.  تكون أ كرث اإ

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري ىلو  2ابريس ب. اإ موظفي املؤسسات واستبقاء التوظيف " بشأ ن 8.2و 4.2موالحظتهيا العامتني  اإ

داري للمؤسسة الوطنيةالوطنية" و"  ."التنظمي االإ

نسان. 5  التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

نسان وتتفاعل عضو يف العديد من امل  تقر اللجنة الفرعية بأ ن مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت يه قلميية حلقوق االإ مع النظام نظامت االإ

نه ادلويل حلقوق االإنسان. ومع ذكل،   عىل تشجيع التصديقخبصوص تفاعلها مع هذه ال نظمة، أ و يلكفها ب ال يوجد نص قانوين حمدد فاإ

لهيا الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان  .أ و الانضامم اإ

عزيز ن أ داة فعاةل للمؤسسات الوطنية من أ جل تكوميكن أ ن ي هوالتفاعل مع ادلويل حلقوق االإنسان رصد النظاممبادئ ابريس بأ ن تقر 

نعىل املس توى احمليل. وحاميهتا حقوق االإنسان  ال ولوايت واملوارد  تكون حسباملشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان  اإ

 :، وميكن أ ن تشمل املهام التاليةاحمللية

طار الاالتقارير تقدمي تقارير موازية أ و  - آليات ظل يف اإ  ؛اخلاصة وهيئات املعاهدات االإجراءاتس تعراض ادلوري الشامل، وأ

نسانوجملس حقوق  الاس تعراضاملناقشات أ مام هيئات  خواللبترصحيات  االإدالء -  ؛ االإ

آليات  تنفيذ التوصيات ذات الصةل الصادرة عنوتشجيع رصد  - قلميية والآليات ال مم املتحدةأ  االإنسان.حلقوق  االإ

حداث مع النظام ادلويل حلقوق  تفاعلهاعىل مواصةل  مؤسسة حايم احلقوق واحلرايتاللجنة الفرعية  عتشجو  ىل اإ نسان وادلعوة اإ االإ

ل الصكوك ادلولية عىل تيح لها التلكف مبسؤولية رصحية لتشجيع التصديقبشلك ي تغيريات عىل قانوهنا المتكيين   . هياوالانضامم اإ

ىل مبدأ  وتشري اللجنة الفرعية  الصكوك  عىل تشجيع التصديقبشأ ن " 4.1و 3.1 تنيالعام موالحظتهيا ىل واإ  )ه( –)ب(  3ابريس أ .اإ

لهيا ادلولية حلقوق االإنسان  ."االإنسانالتفاعل مع النظام ادلويل حلقوق " و"أ و الانضامم اإ
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الش بكة ال وروبية للمؤسسات طلب املساعدة واملشورة حسب احلاجة من حلرايت عىل تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حايم احلقوق وا

نسان ومكتب املفوض السايم  قوق االإنسان.حل الوطنية حلقوق االإنسان والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإ

 ساموا: مكتب أ مني املظامل )أ مني املظامل( 4.2

 .«أ لف»مضن الفئة أ مني املظامل  مكتب ابعامتدويص اللجنة الفرعية : تالتوصية

 املوالحظات التالية: اللجنة الفرعية وتبدي

 قوق االإنساناملتعلقة حبوالية ال. 1

حقوق االإنسان" تكل احلقوق الواردة يف ادلس تور والقوانني ال خرى، والقانون ادلويل العريف من القانون، يشمل تعريف " 2 للفصلوفقا 

نسان الواردة يف  ابحلقوق الاقتصادية  ادلويل اخلاص اذلي ال يشمل العهدو من القانون،  1 املرفقواملعاهدات ادلولية حلقوق االإ

 والاجامتعية والثقافية.

نسان، وت عىل نطاق  ظامل يفرس واليتهبأ ن أ مني امل تقر اللجنة الفرعية مواصةل القيام شجع أ مني املظامل عىل واسع لتشمل مجيع حقوق االإ

 ما يتعلق ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.بذكل، مبا يف ذكل 

ىل وت  ىل موالحظهتا 3وأ . 2وأ . 1مبادئ ابريس أ .شري اللجنة الفرعية اإ  قوق االإنسان".لقة حباملتعوالية ال" بشأ ن 2.1عامة ال واإ

 تعينيال ختيار و الا. 2

 .اجمللس الترشيعيويص به يك مني للمظامل  ارئيس ادلوةل أ ن يعني خشصل ه جيوزقانون عىل أ نالمن  8و 7 الفصوالنينص 

 من القانون عىل النحو التايل: 3 املرفقعملية يف ال  دد  وحُتح 

أ مني املظامل يفة واسعة الانتشار يف ساموا عندما يكون منصب يف حص  املنصبالإعوالن عن اية احلكومة مسؤول  تتحمل -

 .شاغرا

وممثل عن منظامت اجملمتع املدين  ة اخلدمة العامة، وهو قاض/حمام متقاعدمن رئيس جلن تتشلكمس تقةل،  فرزمت تأ سيس جلنة ي -

 .ملفات املرتحشنيملراجعة 

عداد تقوم ابإ و  ،والعامة املنصوص علهيا يف القانون اخلاصةعىل مجموعة مفصةل من املعايري  بناء يف الرتش يحاتجلنة الفرز  تنظر -

 .انتقائية قامئة

ىل اجمللس الترشيعي  -  رأ ي اللجنة بشأ ن املرحشني املناس بني. يشملترسل اللجنة تقريرا اإ

ىل رئيس ادلوةل. ويرفعالتقرير  ينظر اجمللس الترشيعي يف -  توصية اإ

مت تعيني أ مني املظامل احلايل قبل سن القانون. ، ل نه الواقعالقانون مل تنفذ بعد يف عملية املنصوص علهيا يف ال أ ن  فرعيةاللجنة التوالحظ 

 وتشجع التطبيق الاكمل لهذه ال حاكم عندما تنشأ  الوظائف الشاغرة يف املس تقبل.

ىل وت  ىل و  1ب. ابريسمبدأ  شري اللجنة الفرعية اإ  ."اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية" أ نبش 8.1العامة  موالحظهتااإ

 أ ماكن احلرمان من احلريةرصد . 3

نذار.لمني املظامل زايرة مجيع ال ماكن العامة )ه( جيوز ل   33 للفصلوفقا   لحبس أ و الاعتقال الطوعي وغري الطوعي دون سابق اإ
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(، 3) 48 للفصلوفقا و . صاحهبامبوافقة  اصةاخلماكن ال   أ ن يدخلمني املظامل ( )ب(، جيوز ل  1) 48 للفصلوابالإضافة اإىل ذكل، وفقا 

ذا رأ ىأ و املوافقة  حصوهل عىل يف حال عدم احمللية من أ جل قايض احملمكة ليقدم طلبا  جيوز ل مني املظامل أ ن، أ نه لن حيصل عىل املوافقة اإ

 مذكرة دلخول ال ماكن اخلاصة.احلصول عىل 

نسان والتحقيق فهيا وتقدمي عىل الوصول اإىل مجيع أ ماكن احلرمان من احلرية ورصد أ وضاع حقوق االإ  الفرعية أ مني املظاملتشجع اللجنة 

عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة وادلعوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها من أ جل تقرير 

 .املعتقلنيضامن حامية 

ىل مبادئ ابريس اللجنة الفرعية وتشري  ." بشأ ن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1)د( وموالحظهتا العامة  "د"و  3أ . اإ

 . التقرير الس نوي4

عداد تقريره  ، ينبغي عىلقانونالمن  40 للفصلطبقا  يونيو من لك  30الس نوي عن حاةل حقوق االإنسان يف البوالد قبل أ مني املظامل اإ

ىل الربملان يف قُ  2015حقوق االإنسان عام عن حاةل أ عده أ مني املظامل أ ن أ ول تقرير  اللجنة الفرعيةوتوالحظ  عام. ونيو عام حزيران/يدم اإ

 من قبل الربملان.تقريره الس نوي ناقشة ع اللجنة الفرعية أ مني املظامل عىل ادلعوة مل شج. وت ومت نرشه للعموم، 2015

من قبل السلطة  هاتقارير  مناقشة ودراسةالوطنية معلية يمت مبوجهبا  لمؤسسةل المتكيين قانونال أ ن ينشأ   اللجنة الفرعية أ نه من املهم عتربوت 

جراءات بشأ هنا، الترشيعية  .وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ  وت   التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية"." بشأ ن 11.1ة لعاماوموالحظهتا  3ابريس أ .شري اللجنة الفرعية اإ

  قوق االإنسان مكتب أ مني املظاملالوطنية حلاملؤسسة أ وروغواي:  5.2

 .«أ لف»مضن الفئة ابعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مكتب أ مني املظامل ويص اللجنة الفرعية : تالتوصية

 المتويل الاكيف. 1

ىل بشأ ن المتويل الاكيف. وتشري اللجنة الفرعية  ةالشواغل السابقملعاجلة  لجنة الفرعية ابملؤسسة الوطنية عىل دعوهتاش يد ال ت  مزيانية أ ن اإ

 .2015يف عام  املؤسسة الوطنية زادت بشلك طفيف

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولواي هتا وأ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

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

 قدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف امل

عاقة. وتعزيزًا خمصصات مالية للمباين اليت  (أ    ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول، ميكن أ ن  ، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذكللوالس تقواللية واإ

ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من  نشاء فروع هجوية دامئة؛وينبغي تعزيز اإ  خوالل اإ

املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 



 2016أ اير/مايو  –االإنسان تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق 

 

21 
 

نشاء  (د  نرتنت؛لوالتصاالتنظام جيد اإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

  .بواليهتامن المتويل لوالضطوالع  موالمئاملؤسسة الوطنية عىل مواصةل دعوهتا للحصول عىل مس توى  الفرعيةاللجنة  وتشجع

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري  ".بشأ ن "المتويل الاكيف 10.1 ةوموالحظهتا العام 2ابريس ب. اإ

 زميبابوي: جلنة حقوق االإنسان 6.2

 .«أ لف»الفئة مضن د جلنة حقوق االإنسان بزميبابوي ابعامت: تويص اللجنة الفرعية توصيةال 

نساننشاء ابإ رحب اللجنة الفرعية ت عىل الرمغ من وحاميهتا هجودها املتواصةل لتعزيز حقوق االإنسان عىل وتثين ، بزميبابوي جلنة حقوق االإ

 .ا تعمل فهية اليتالصعب الظروف

ىل وتشري . كام 2013دس تور عام جلعهل متوافقا مع أ حاكم  ا المتكيينقانوهنتعديل  جلنة حقوق االإنسان يه بصددأ ن  اللجنة الفرعية اإ

طار عىل تعزيز تشجعها  ىل مزيد من التعديوالت عىل القانون ملعاجلة الشواغل املبينة أ دانه. هااإ  الترشيعي من خوالل ادلعوة اإ

 :املوالحظات التالية تبدي اللجنة الفرعيةو 

 تعينيال ختيار و الا. 1

 242فقا للامدة وو من خوالل معلية مفتوحة وشفافة.  البوالد رئيسيمت تعيني ال عضاء من قبل ( من ادلس تور، 1) 237 الفصلمبوجب 

 .ادلامئة بعد التشاور مع جلنة اخلدمات القضائية وجلنة القواعد وال وامر جلنة حقوق االإنسان رئيسح  البوالد رئيس نيعيُ ( من ادلس تور، 1)

نسان  تعرتف االإعوالن عن الوظائف الشاغرة، يف الواقع طلب تتتفيد بأ ن العملية املتبعة الختيار الرئيس اللجنة الفرعية بأ ن جلنة حقوق االإ

عداد قامئة  ن اللجنة الفرعية ل انتقائيةوالتشاور مع اجملمتع املدين واملقابوالت واإ أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا  ترىلمرحشني. ومع ذكل، فاإ

هنايف  : القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي -  .والاختيار والتعيني والفرز الرتش يح ال تشجع عىل اإ
 

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن اإ

دارية امللزمة ذات الصةل، حسب  ن العملية اليت وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ الاقتضاء. اإ

تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 

 .معوم الناس فهيا

 :ةادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالي قوق االإنسان عىلجلنة حوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت  (ب  اإ

 التعلميية؛
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جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفحص والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ تقيمي املرحشني (د 

 .اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا (ه 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

  الوطنية".

 ةاملالي يةالاكيف والاس تقوالل  المتويل. 2

نسان  اللجنةمزيانية أ ن  اللجنة الفرعيةلوالضطوالع بواليهتا. وتوالحظ  املمنوح لها من احلكومة ليس اكفياأ ن المتويل ب تفيد جلنة حقوق االإ

يف تلقي التأ خر املسجل  توالحظزميبابوي. كام  واهجهاتاليت  الكبرية، وذكل بسبب املشالك املالية 2015شهدت اخنفاضا كبريا يف عام 

ىل أ ن املزيانية اخملصصة لها.   قدرهتا عىل الاحتفاظ ابملوظفني. أ ثر عىلاملرتبات  تسديد تأ خر يفال  كام تشري أ يضا اإ

متويل خاريج.  جلنة حقوق االإنسان عىل يك حتصلوزير القانون يتطلب موافقة ال( )ج( من 1) 17 الفصلأ ن  اللجنة الفرعيةوتوالحظ 

ال أ ن اللجنة الفرعيةهذه املوافقة،  احلصول عىلصعوبة يف  ال جتد اأ هنجلنة حقوق االإنسان تفيد ب اللجنة الفرعية بأ ن وتقر تعرب عن  اإ

نسان عىل عىل قدرة  يؤثر ميكن أ نمن أ ن هذا احلمك  هاقلق   ما يكفي من المتويل. توفرها عىلضامن جلنة حقوق االإ

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 درجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا  (أ    خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية ذكل، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضالوصول، ميكن أ ن  لوالس تقواللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ  وينبغي تعزيز اإ

ااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومز  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  خمصصات (ه  اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

منائيني ادلوليني، هو المتويل ال سايس للمؤسسة وتشدد اللجنة عىل أ نه ال ينبغي أ ن يكون المتويل من مصادر خارج  ية، مثل الرشاكء االإ

تقر اللجنة الفرعية بأ نه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل الوطنية، ل ن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع ذكل، 

ىل أ ن تمتكنلمتويل الاكيف من أ جل ضامن حصولها عىل اأ ن يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها  ذكل. ويف هذه  فعلمن ادلوةل  اإ

لزام املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل  ، ل ن ذكل قد من أ جل تلقي المتويل من مصادر خارجيةاحلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ

ىل أ ولوايت املؤسسة الوطنية احملددة ا. وال ينبغي ربط هذه ال موال بأ ولوايت حيددها املاحنون بل يهتينتقص من اس تقوالل  ينبغي توجهيها اإ

 سلفًا.
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دخال تعديوالت عىل  وتشجع اللجنة الفرعية ىل اإ ( )ج( من القانون لمتكيهنا من احلصول 1) 17 الفصلجلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإ

ىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل  عىل المتويل من اجلهات املاحنة دون احلصول عىل موافقة مس بقة من احلكومة وادلعوة اإ

 لوالضطوالع بواليهتا بشلك فعال.

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري ىل و  2ابريس ب. اإ   ."للمؤسسات الوطنية بشأ ن "المتويل الاكيف 10.1موالحظهتا العامة اإ

 اللجنة والية ديقي ت . 3

 13قبل  وقع اإخواللأ و  فعلبلتحقيق يف الشاكوى املتعلقة اب حقوق االإنسان للجنةال يُسمح ( )أ ( من القانون، 4) 9 للفصلوفقا 

 .2009فرباير ش باط/

اكمل يف مجيع الانهتااكت املزعومة حلقوق اللتحقيق تسمح لها ابطنية حلقوق االإنسان جيب أ ن املؤسسة الو والية أ ن اللجنة الفرعية وترى 

 بشلك غري معقول. مقي دةاالإنسان، وينبغي أ ال تكون 

ىل  ة الفرعيةشري اللجنوت  ىل موالحظ 3وأ . 2وأ . 1أ .مبادئ ابريس اإ  .قوق االإنسان"املتعلقة حبوالية البشأ ن " 2.1 ةالعام اهتواإ

 العزل معلية. 4

 عقيلأ و مرض جسدي  نتيجة مبهامهلعجزه عن القيام البوالد رئيس بل من منصبه من ق  مفوض ميكن عزلمن القانون،  20 للفصلوفقا 

آخرأ و   سلوك.سوء أ و  أ ي سبب أ

السامية أ و احملمكة العليا، رار حممكة تتأ لف من رئيس يكون أ و اكن قاضيا يف احملمكة يكون العزل مبوجب قمن القانون،  20 للفصلوفقا و 

آخرين ( 7دة ال تقل عن س بع )مليف زميبابوي  القانون يف جمالاميرس همنة ل مؤهوال اصخش أ و اكن حدهام جيب أ ن يكونأ  ، وعضوين أ

ىل اللجنة الفرعية  وتشريس نوات.    أ عضاء احملمكة.يعني هو منالبوالد رئيس أ ن اإ

ىل كون العزلوتوالحظ الهيئة أ ن عدم وجود خصوصية يف أ س باب  ضافة اإ ماكنية يعينون أ عضاء احملمكة  اإ  تعرضمن قبل الرئيس يلق اإ

 العملية لسوء الاس تخدام.

ينبغي الاس تقواللية، وهو أ مر همم لتعزيز  املس تقرة، لواليةابيتعلق  فاميمتطلبات مبادئ ابريس  ه لوالس تجابة اإىلوترى اللجنة الفرعية أ ن

يع املتطلبات املوضوعية طبقا مجل العزل  أ ن يكونوجيب معلية عزل مس تقةل وموضوعية. المتكيين للمؤسسة الوطنية  أ ن يتضمن القانون

 يف القانون. اواالإجرائية املنصوص علهي

وحيامث اكن . معىل أ داء هماهم ال عضاءقدرة  عىلال عامل اليت تؤثر  فقط عىل حصيحبشلك  وتقترصوح د أ س باب العزل بوضوينبغي حتدي

مس تقةل تمتتع ابالختصاص قرار تتخذه هيئة ب يكون مدعوماسبب معنّي جيب أ ن  تطبيقأ ن  عىل القانون ينصأ ن  يتعنيذكل مناس بًا، 

ىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني. وال ينبغي السامح ابلعزلاملناسب.   ابالستناد فقط اإ

دارةضامن وتكفل هذه املتطلبات  املؤسسة الوطنية  يف ية القيادة العلياضامن اس تقوالل كام أ هنا رضورية ل، ال من الوظيفي ل عضاء هيئة االإ

 .الناس فهيا معوم ثقةضامن و 

ىل مبدأ  وت  ىل و  3ابريس ب.شري اللجنة الفرعية اإ ابملؤسسة أ عضاء هيئة صنع القرار فرتة والية ضامن بشأ ن " 1.2ة لعاماموالحظهتا اإ

  ".حلقوق االإنسان الوطنية

 التقرير الس نوي. 5
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ىل  حقوق االإنسان جلنةالقانون، تقدم ( من 1) 8 للفصلوفقا  ىل يكون ملزما بتقدميه، اذلي الوزيرتقريرا س نواي اإ  الربملان. اإ

الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل  ةتنشأ  القوانني المتكينية للمؤسسمن املهم أ ن  وتعترب اللجنة الفرعية أ نه

حداث تغيريات  ىل اإ قانوهنا  عىلنطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. وتشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإ

ىل السلطة الترشيعية، وليس من خوالل السلطة التنفيذية، وبذكل ص عىل صوالحية نالمتكيين من أ جل ال  واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإ

جراءات بشأ هنا.  تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ  ابريس أ .  ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ   ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ
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عادة الاطلبات  – خاصة. توصيات 3  (للتحالف العامليمن النظام ال سايس  15عامتد )املادة اإ

 حلقوق االإنسان ةالكندياللجنة كندا:  1.3

عادة اعامتد اللجنة الكندية حلقوق االإنسان توصيةال   . «أ لف»مضن الفئة : تويص اللجنة الفرعية ابإ

 :التاليةاملوالحظات  الفرعيةاللجنة  وتبدي

 الوالية. 1

 بأ نشطة يف جمال حقوق االإنسان واحلرايت. تقومجنة الكندية ل ل تنص عىل أ ن االقانون أ ن ال حاكم الواردة يف  اللجنة الفرعيةتوالحظ 

املتعلقة بتعزيز حقوق االإنسان نشطة ال  جموعة واسعة من مب وتقومفرس واليهتا عىل نطاق واسع، بأ ن اللجنة الكندية ت اللجنة الفرعية تقر 

هن . ومعوحاميهتا اللجنة  هو موالحظ من قبلأ كرث وضوحا، كام  ها بشلكظائف وو  صوالحيهتاد القانون جيب أ ن يعدأ ن برى ا تذكل، فاإ

 ادلولية حلقوق االإنسان. النظاممع  والتفاعل هاوتنفيذ عىل الصكوك ادلولية التصديقتشجيع  يف ما يصالكندية 

ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية ترشيعيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل حد سواء. وتفهم  ترى اللجنة الفرعية أ نهو 

نسان بشلك أ وسع. وميكن أ ن ال نشطة املتعلقة ابلتعزيز عىل أ هنا تشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع تُس توعب وحُت  رتم فيه حقوق االإ

 تتصدىاليت  عىل أ هنا املهامامحلاية  وميكن فهم همام وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.تشمل هذه الوظائف التعلمي والتدريب 

ىل منعها الفعليةنهتااكت حقوق االإنسان ال عداد التقارير. وتشمل هذه املهام الرصد والتحري والتحقيق وتسعى اإ عن انهتااكت حقوق  واإ

 دية.معاجلة الشاكوى الفر  تتضمناالإنسان، وميكن أ ن 

ىل أ نه مل يمت تنفيذشري اللجنة الفرعية وت  هنا تعيد التأ كيد عىل، وابلتايل بشأ ن تعديل القانون 2011الصادرة عام توصيهتا السابقة  اإ  فاإ

مجيع وحامية والية واسعة لتعزيز لتعديوالت من أ جل االإنشاء الواحض لالإجراء ا ىل ادلعوةاللجنة الكندية علتشجيع اليت تدعو توصيهتا 

قلميية واحمللية. انصوص علهيامل حقوق االإنسان   يف الصكوك ادلولية واالإ

ىل وت  نساناملتعلقة حبوالية البشأ ن " 2.1وموالحظهتا العامة  3مبدأ  ابريس أ .شري اللجنة الفرعية اإ بشأ ن  3.1 العامة وموالحظهتا "قوق االإ

لهياأ و الانضامم  الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان عىل تشجيع التصديق"  ".اإ

 تعينيال ختيار و الا. 2

جراءات دليل  من 1.1 الفصلوينص اجمللس.  من قبل حامك اللجنة الكنديةيمت تعيني أ عضاء القانون، من  26 للفصلوفقا   تعيينات حامكاإ

 بناء عىل توصية من وزير العدل. تمتلس اجمل لس عىل أ ن التعيينات من قبل حامكاجمل

عداد يف الواقعىل أ نه اإ  شري اللجنة الفرعيةوت   اللجنة الكنديةومعايري الاختيار ابلتنس يق مع والوصف الوظيفي ، ةاغر املناصب الش يمت اإ

عىل  عهنا االإعوالنيمت واكالت، وأ ن الشواغر الرؤساء من كتاب دليل  9 للفصلوزير العدل وفقا و تعيينات ال مدير و  حلقوق االإنسان

 عايري الاختيار ذات الصةل.مب مصحوبةكندا  جريدة ش بكة االإنرتنت، ويف

عملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة واليت تفيد بأ ن ال  2011ا الصادرة عام توصيهت التأ كيد عىلاللجنة الفرعية وتعيد 

هنا:وشفافة مبا فيه الكفاية.   وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  ال -
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جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح  تشجع عىلال  -  .والاختيار والتعيني والفرزاإ
 

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة  صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة  تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية

 .معوم الناس فهيا

 :لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التاليةدلعوة اللجنة الكندية اباللجنة الفرعية  وتويص

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة م (ب   ن الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفحص والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .هنااختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلو  (ه 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 فرتة الواليةضامن . 3

من  عزهلممت ولكن قد ي ،سن السلوكحب  ما داموا يمتتعون اللجنة الكندية يزاولون هماهمم( من القانون عىل أ ن أ عضاء 4) 26 الفصلينص 

 ه حمددمعناغري أ ن القانون، يف  مل يمت تعريف "حسن السلوك"وجملس الش يوخ وجملس العموم. من خطاب  بناء عىلحامك اجمللس قبل 

 .ال خرى واملبادئ التوجهيية والقرارات القضائيةالقوانني يف 

ىل متطلبات مبادئ ابريس  يتعلق ابلوالية املس تقرة، وهو أ مر همم لتعزيز الاس تقواللية، ينبغي  فاميوتؤكد اللجنة الفرعية أ نه لوالس تجابة اإ

أ عضاء الهيئات املس تقةل أ ن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل 

 .ال خرى التابعة لودوةل

. همام املؤسسةعىل أ داء  ال عضاءيح فقط عىل ال عامل اليت تؤثر عىل قدرة وينبغي حتديد أ س باب العزل بوضوح وتقترص بشلك حص 

وحيامث اكن ذكل مناس بًا، يتعني أ ن ينص القانون عىل أ ن تطبيق سبب معنّي جيب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع 

وال ينبغي  أ ن يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون. وجيب ابالختصاص املناسب.

ىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.  السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإ

دارةتكفل ضامن ترى اللجنة الفرعية أ ن هذه املتطلبات و  ا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة ، كام أ هنال من الوظيفي ل عضاء هيئة االإ

 العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ضامن فرتة والية أ عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة  1.2واإ

 الوطنية حلقوق االإنسان". 

ماكنية الوصول. 4  اإ
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قلميية ومجموعة متنوعة من املوظفني يعملون انطوالقا من ثوالثة  وعىل مكتب مركزي يف أ واتوا، لجنة الكندية عىلتتوفر ال   مواقع يفماكتب اإ

 .وسائلالمجموعة متنوعة من  عربماكتهبا سهةل الوصول أ ن  وتشري اللجنة الكندية اإىلمجيع أ حناء كندا. 

ىل اللجنة الفرعية وتشري ىل  لودخولعين أ ن ال فراد جيب أ ن يطلبوا موافقة مس بقة ت للمباينأ ن التدابري املتخذة لتوفري ال من  اإ  مقراتاإ

ىل اللجنة الكندية عىل ا اللجنة الفرعية شجعوت أ واتوا. بالعمل  ماكنية الوصول اإ  مقر العمللتأ كد من أ ن هذه التدابري ال منية ال حتد من اإ

 .أ واتواب

ىل  لفرعيةاللجنة اكام تشري  لكرتوين موقع أ ن اللجنة الكندية تتوفر عىلاإ ن احلكومة أ  ت اىل اللجنة الكندية أ شار  غري أ ن منفصل، اإ

دماج املوقع االإلكرتوين  لكرتونية مضناقرتحت اإ تصور العام أ ن هذا ال مر قد يؤثر عىل ال اللجنة الفرعية واحدة. وترى  حكومية بوابة اإ

ىل املوقع  عناحلكومة أ و  ضدتقدمي الشاكوى املتعلقة حبقوق االإنسان  عنردع ال فراد ي أ ن وميكن اللجنة الكندية يةس تقوالل ال الوصول اإ

 .حقوق االإنسان بشأ نعلومات مللحصول عىل 

ىل  تشري ىل موالحظهتا العامة  2ب. ابريس مبدأ  اللجنة الفرعية اإ  بشأ ن " المتويل الاكيف". 10.1واإ

 التقرير الس نوي. 5

ىل الربملان   وتقدمهس نواي اتقرير تعد اللجنة الكندية ( من القانون، 1) 61 للفصلوفقا   بعد( أ شهر 3يف غضون ثوالثة ) أ نشطهتا حولاإ

 .ديسمرباكنون ال ول/ 31

للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل  وتعترب اللجنة الفرعية أ نه من املهم أ ن تنشأ  القوانني المتكينية

حداث تغيريات عىل  اللجنة الكندية اللجنة الفرعية نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. وتشجع ىل اإ عىل ادلعوة اإ

ىل السلطة الترشيعية، وليس من خوالل السلطة التقامجيع عىل صوالحية واحضة لتقدمي  النصقانوهنا المتكيين من أ جل  رير مبارشة اإ

جراءات بشأ هنا.  التنفيذية، وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ  ابريس أ .  ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

جراء معاجلة. 6  ابللجنة الكندية الشاكوى الوصول اإىل اإ

نالشاكوى املتعلقة ابلمتيزي. ومع ذكل، للجنة الكندية تلقي  قانونال( من 1) 40 يتيح الفصل اللجنة الكندية  والحظ أ نت اللجنة الفرعية فاإ

ذا اكن الفعل أ و اب تتعلقشكوى  ةأ ي ال ميكن أ ن تعاجل ال اإ حضية أ ن كندا و  يف قد وقعاملامرسة  املتعلق هبذه االإخواللملامرسة المتيزيية اإ

ذا اكن  أ و هل احلق يف كندابشلك قانوين يف  االإخوالل موجوداالفعل أ و  أ ثناء وقوعملامرسة اكن ا ىل كندا، اإ  .فهيا مؤقتا غري موجودالعودة اإ

ىل  وتشري اللجنة الكندية نسان مجيع قوانني  كونيةأ ن هذا القيد ال يتفق مع مبدأ  اإ  اذليومع امليثاق الكندي للحقوق واحلرايت حقوق االإ

 .نطبق عىل أ ي خشص موجود يف كندا بغض النظر عن مرشوعية هذا الوجودي 

جراء تغيريات عىل القانون عىلاللجنة الكندية شجع اللجنة الفرعية ت  ىل اإ يع ال فراد، بغض النظر عن وضعهم القانوين، مجل للسامح  ادلعوة اإ

ىل اب جراء معاجلة لوصول اإ  .الشاكوىاإ

ىل مبدأ  وتشري  ىل موالحظهتاو ابريس د )د(  اللجنة الفرعية اإ  القضايئ".ختصاص ش به بشأ ن "الا 10.2 عامةال اإ

نسان واحلرايت 2.3  الاكمريون: اللجنة الوطنية حلقوق االإ

رجاءاللجنة الفرعية : تقرر القرار عادة اعامتد اإ نسان واحلرايت اإ ىل دورهتا ابلاكمريون اللجنة الوطنية حلقوق االإ  .2016الثانية عام  اإ
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اللجنة تشري و . 2015ملعاجلة التوصيات اليت قدمهتا اللجنة الفرعية يف عام اللجنة الوطنية  به تقوملعمل اذلي اباللجنة الفرعية  ش يدت 

ىل أ ن الفرعية وفرتة ؤسسات الوطنية، ملاب ني الس ياس يواملمثلني، الوالية خبصوص هاذكر اليت س بق  الشواغليعاجل املقرتح قد القانون  اإ

نسانعىل ، وتضارب املصاحل، والتصديق الوالية لهيا الصكوك ادلولية حلقوق االإ  .أ و الانضامم اإ

وتثري انتباه اللجنة ، 2016 يونيوحزيران/عىل الربملان يف عرضه املقرر أ ن يمت  واذلي منرشوع القانون، مب اللجنة الفرعية  وتعرتف

ىل عنوان مرشوع القانون ومواده  نشاء مؤسسة جديدة، واليت 31( و1) 30و 1الوطنية اإ ىل اإ  .تشري رصاحة اإ

آذار/يف و  التالية:أ بدت اللجنة الفرعية املوالحظات ، 2015مارس أ

 الوالية. 1

ىل توصية جلنة 2010اس تعراض عام  خواللت اللجنة الفرعية أ شار   اللجنة  واليةبتوس يع  مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ةالقضاء عىل  اإ

 اللجنة زكتر أ يضا توصية جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي بأ ن اللجنة الفرعية  وتوالحظلتشمل رصاحة املساواة بني اجلنسني.  الوطنية

 . ياهامتما أ كرب عىل مسأ ةل المتيزي العنرص الوطنية 

ذ   يف االإنسانأ ن عىل املؤسسات الوطنية حتديد أ ولوايهتا وختصيص مواردها عىل أ ساس تقيميها حلاةل حقوق ب اللجنة الفرعية تدركواإ

هنا  البوالد، يهتا عىل اللجنة الوطنية عىل تفسري والالوطنية عىل النظر يف التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.  كام تشجع  اللجنةث حتفاإ

ىل تعزيز التعريف التدرجيي حلقوق  يوحترر حنو واسع اليت تشمل مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف املواثيق ادلولية  االإنسانوهادف اإ

قلميية  . والثقافية والاجامتعية الاقتصاديةواحمللية، مبا فهيا احلقوق  واالإ

ىل مبدأ  ابريس أ .  االإنسان".قوق حب ملتعلقةالوالية ابشأ ن " 2.1العامة موالحظهتا  ىلواإ  3وتشري اللجنة الفرعية اإ

  والتعيني الاختيار. 2

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

هنا وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل  :وجه اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني -  .ال تشجع عىل اإ
 

امجلعيات والهيئات الاجامتعية و  املصاحلمن القانون أ يضا، يمت تعيني املفوضني مبرسوم من الرئيس بناء عىل اقرتاح من  6للفصل  وفقا

جراءات ادلاخلية للهيئات املعنية، وابلتايل، فاإن لهيا. وتوالحظ اللجنة الفرعية أ ن هذه املقرتحات تمت وفقا لوالإ هذا  واملهنية اليت ينمتون اإ

 .اس تخداهما من قبل املؤسسات يد يؤدي اإىل معليات خمتلفة جير ال مر ق

 .تباع معلية اختيار وتعيني موحدة عىل أ ساس اجلدارةرتش يح اوترى اللجنة الفرعية أ نه ينبغي عىل مجيع هيئات ال

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

نية وضامن ثقة تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوط 

 .معوم الناس فهيا
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 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة (ب   الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛ اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 ؛تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور (د 

 .اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا (ه 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

 الوطنية". 

 االإنسانالمتثيل الس يايس يف املؤسسات الوطنية حلقوق  .3

من جملس الش يوخ، وأ ربعة ممثلني من  ممثوالنالوطنية أ عضاء يف الربملان، و  اللجنةمن القانون، يكون أ ربعة أ عضاء من  6 للفصلوفقا  

شري اللجنة الفرعية املرأ ة، عىل التوايل. وت وشؤون  االإصوالحية، والعدل، والشؤون الاجامتعيةاحلكومية املسؤوةل عن الشؤون  االإدارات

ىل أ ن  اكمةل، مبا يف ذكل  ملمثيل جملس الش يوخ حقوقالربملان و  ل عضاء غري أ نفقط بصفة استشارية، يشاركون ممثيل ادلوائر احلكومية اإ

  .حقوق التصويت

تتطلب مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب أ ن يمت تشكيلها 

ىل ال ولوايت اليت حتددها بنفسها ومتكيهنا من  أ جل دراسة وحتديد ال ولوايت وال نشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان يف البوالد من دون تدخل س يايس  .يف جمال حقوق االإ

سة الوطنية حلقوق االإنسان أ و ولهذه ال س باب، ال ينبغي أ ن يكون ممثلو احلكومة وأ عضاء الربملان أ عضاء يف أ هجزة صنع القرارات ابملؤس 

يشاركوا فهيا، ذكل ل ن عضويهتم يف أ هجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أ ن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية 

 .واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ال أ ن ذكل ال ينبغي أ ن أ نه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتش اللجنة الفرعية وتقر اور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية

نه ينبغي استبعادمه من حضور أ جزاء من اللقاءات اليت تمت  ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أ و أ عضاء الربملان، فاإ

 التصويت عىل هذه املسائل. ينبغي متكيهنم منوال  .ت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجيةفهيا املداوال

دارهتاوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء التغيريات الوالزمة عىل  أ عضاء الربملان من أ جل ضامن عدم توفر  هيئة اإ

 عىل حق التصويت.  وممثيل جملس الش يوخ

ىل موالحظهتا العامة  3، ب.1ري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب.وتش  ".بشأ ن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية 9.1و ج )ج( واإ

  الواليةضامن فرتة . 4

حيدد القانون يتناىف مع واجبات املفوضني. وال  لسوء سلوك جس مي اقرتافهممن القانون، جيوز عزل املفوضني بسبب  8 للفصلوفقا 

جراءات   العزل.اإ
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 وتعرب. امت تعيينه عىل أ ساسه يتال الصفةتنهتيي بعد فقدان  والية مفوض، فاإن فرتة من القانون أ يضا 8للفصل عىل ذكل، وفقا  وعوالوة

 . مناس بةس باب غري سلطة التعيني ل  أ ن هذا احلمك قد يسمح "ابس تدعاء" عضو معني من قبل  عن قلقها من اللجنة الفرعية

ىل متطلبات مبادئ ابريس  ضافة اإىل ذكل، ترى اللجنة الفرعية أ نه لوالس تجابة اإ  يتعلق ابلوالية املس تقرة، وهو أ مر همم لتعزيز فامياإ

الاس تقواللية، ينبغي أ ن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل أ عضاء 

  .تقةل ال خرى التابعة لودوةلالهيئات املس  

وينبغي حتديد أ س باب العزل بوضوح ويتعني أ ن تقترص بشلك حصيح فقط عىل ال عامل اليت تؤثر عىل قدرة العضو عىل أ داء هماهمه. 

متتع وحيامث اكن ذكل مناس بًا، يتعني أ ن ينص القانون عىل أ ن تطبيق سبب معنّي جيب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل ت 

ابالختصاص املناسب. وجيب أ ن يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون. وال ينبغي 

ىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.  السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإ

دارة، كام أ هنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة  وترى اللجنة الفرعية أ ن هذه املتطلبات تكفل ضامن ال من الوظيفي ل عضاء هيئة االإ

 العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ضامن فرتة والية أ عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة  1.2واإ

 الوطنية حلقوق االإنسان".

  تضارب املصاحل. 5

 عضاء. تضارب فعيل أ و مفرتض للمصاحل ابلنس بة لأ   احلاةل اليت يكون فهيايتضمن القانون حكام ملعاجلة  ال

ن جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة والاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أ ن يُطلب من ال عضاء الكشف  اإ

 عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيامث نشأ  تضارب للمصاحل. 

  المتويل الاكيف. 6

أ عاقت قدرهتا عىل الوفاء  االوطنية تواجه قيود اللجنةعن قلقها من أ ن  2010عام  الاس تعراض اذلي أ جرته خواللأ عربت اللجنة الفرعية 

واملوظفني غري اكفيني  قدمته بأ ن مزيانيهتا احلالية ياذل الامتثالالوطنية قد أ فادت يف بيان  اللجنةاللجنة الفرعية أ ن  وتوالحظ. بواليهتا

 .يهتالتنفيذ وال

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 درجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا  (أ    خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية ، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذكلالوصول، ميكن أ ن  لوالس تقواللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ  وينبغي تعزيز اإ

ااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومز  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛
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 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  خمصصات (ه  اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

ىل احلصول  وتشجع اللجنة الفرعية  عىل مس توى مناسب من المتويل لوالضطوالع بواليهتا.اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإ

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ  بشأ ن "المتويل الاكيف للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان". 10.1واإ

ماكنية الوصول. 7   اإ

عاقة  .العامصة ايوندي وطنية، اذلي يقع يفال للجنة رئييسالمكتب ل ل  يصعب وصول ال شخاص ذوي االإ

ىل أ ن تكون مرافق موالءمة. و الوطنية لبناء مبىن أ كرث  اللجنةعرتف اللجنة الفرعية ابجلهود اجلارية من قبل ت اللجنة تشدد عىل احلاجة اإ

  لجميع.سهةل الوصول ابلنس بة ل  الوطنية

لهيا ادلولية الصكوك عىلالتصديق  تشجيع. 8   أ و الانضامم اإ

ىل أ ن القانون مل يلكف اللجنة  2010عام  اس تعراضها خواللت اللجنة الفرعية أ شار   عىل الصكوكتشجيع التصديق  بواليةالوطنية اإ

لهيا ادلولية  . حىت الآن . ومل يتغري هذا ال مرأ و الانضامم اإ

لهيا وترى اللجنة الفرعية أ ن    .املؤسسات الوطنيةيه وظيفة أ ساس ية من وظائف تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أ و الانضامم اإ

الوطنية عىل  اللجنةث اللجنة الفرعية وطنية يف هذا الصدد. ومع ذكل، حتال اللجنةاليت اضطلعت هبا  ابل نشطةوتعرتف اللجنة الفرعية 

جراء تغيريات يف ادلعوة  ىل اإ  لهيا. واحضة لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أ و الانضامم اإ المتكيين لتخويلها مسؤولية  اقانوهناإ

ىل موالحظهتاو (ب( 3شري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس أ .وت  تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أ و بشأ ن " 1.3العامة  )ج( واإ

لهيا".  الانضامم اإ

  أ ماكن احلرمان من احلريةرصد . 9

جراء  احلريةاحلرمان من  رصد أ ماكناطا يف ر عىل أ ن تكون أ كرث اخن 2010اس تعراض عام  خواللالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية  تحث واإ

  .تار املزيد من الزاي

عىل الوصول اإىل مجيع أ ماكن احلرمان من احلرية ورصد أ وضاع حقوق االإنسان والتحقيق فهيا  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية

ادلعوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها من وتقدمي تقرير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة و 

 .أ جل ضامن حامية املعتقلني

ىل مبادئ ابريس اللجنة الفرعية وتشري  ." بشأ ن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1)د( وموالحظهتا العامة  "د"و  3أ . اإ

  االإنسانحلقوق  النظام ادلويلالتفاعل مع . 10

طار الا راتقري ممل تقدالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية بقلق أ ن  توالحظ عام  خواللالشامل للاكمريون  يس تعراض ادلورموازاي يف اإ

2013. 
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آلياته، ميكن أ ن يكون أ داة رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهوتشدد اللجنة الفرعية بأ ن  ، وخاصة جملس حقوق االإنسان وأ

 ان وحاميهتا عىل املس توى احمليل. فعاةل للمؤسسات الوطنية من أ جل تعزيز حقوق االإنس

عداد تقرير ادلوةل، غري أ ن هذه املؤسسات جيب أ ن حتافظ  ومن املناسب للمؤسسات الوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خوالل مرحةل اإ

آليات حقوق االإنسان، فينبغي أ ن تفعل ذكل بنفسها وب  ىل أ ن اكن لها القدرة عىل تقدمي معلومات اإ  شلك مس تقل.عىل اس تقوالليهتا، واإ

ىل مبدأ  ابريس أ . ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأ ن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1)د( و)ه( واإ

  التقرير الس نوي. 11

ىل رئيس امجلهورية، و الوطنية  اللجنةمن القانون، يمت تقدمي تقرير  (2) 19 للفصلوفقا  ورئيس جملس الش يوخ.  ةالوطني امجلعيةرئيس اإ

مأ ن هذا التقرير ال اللجنة الفرعية  وتوالحظ  . الربملانيف شناقح مبارشة أ و ي  يقد 

ىل وتعترب اللجنة الفرعية أ نه من املهم أ ن تُنشأ  القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا توزيع تقارير هذه املؤسسات ع

حداث تغيريات يف قانوهنا  الوطنيةلجنة ال قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع  نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من ىل اإ عىل ادلعوة اإ

 .ومناقشة التقرير الس نوي يف الربملانالمتكيين لتقدمي 

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري  ." بشأ ن 'التقرير الس نوي للمؤسسات الوطنية 11.1وموالحظهتا لعامة  3ابريس أ . اإ

طلب املشورة واملساعدة من مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان والش بكة الافريقية اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل وتشجع 

 للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان.

  اليوانن: اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإنسان 3.3

ىل  اللجنة الفرعية ويصت: توصيةال  نسان اإ  .«ابء»الفئة بتخفيض اعامتد اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإ

 ذكل ومينحانفذة املفعول ملدة س نة واحدة.  خبفض الاعامتد توصيةال  تكونال ، للتحالف العاملي النظام ال سايس من 1.18وفقا للامدة 

ىل أ ن اللجنة اللجنة الفرعية . وتشري مع مبادئ ابريساس مترار تطابقها اليت تثبت ال دةل الواثئقية الوالزمة  لتقدميللجنة الوطنية فرصة  اإ

 .خوالل س نة واحدة «أ لف» تصنيفها مضن الفئةحافظ عىل الوطنية س ت

تعمل أ هنا يف اليوانن رمغ وحاميهتا تعزيز حقوق االإنسان من أ جل اللجنة الوطنية لها هود املتواصةل اليت تبذاجل عىل  اللجنة الفرعية تثين

 .وارد حمدودةمب

القانون  تعديلمن خوالل  ، وذكلالفرعية يف السابق عهنا اللجنةملعاجلة الشواغل اليت أ عربت اللجنة الوطنية  هودجب  اللجنة الفرعيةتش يد 

ن . ومع ذكل، 2015ديسمرب عام /ولال  اكنون يف اذلي مت اعامتده  ،2667/1998رمق  التعديوالت ال  هذه والحظ أ نت اللجنة الفرعيةفاإ

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

  التأ كيد عىل الشواغل التالية:اللجنة الفرعية  تعيد

 تعينيال ختيار و الا. 1

 .الكياانتمن خمتلف  اتبقرار من رئيس الوزراء بناء عىل ترش يحاللجنة الوطنية  ( من القانون، يمت تعيني أ عضاء3) 2وفقا للامدة 
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ىل أ ناللجنة الفرعية  تشري "ممثيل" هذه  يكونوا بدال من أ ن، خمتلف الكياانت"يعيهنم"  عضاءال  أ ن  ينص عىلترشيعي ال تعديل ال  اإ

ىل يؤدي  ميكن أ ن تعيني ال عضاء من لك هيئة عىل حدةأ ن باللجنة الفرعية اذلي أ عربت عنه  ال يعاجل القلق غري أ ن ذكل .الكياانت اإ

 .عىل حدة لك كيان من قبلمعليات خمتلفة  اس تخدام

عىل و  مفتوحة وشفافةأ ن تس تخدم معلية لوالختيار والتعيني تكون  التعينيمجيع هيئات  ترى بأ نه يتعني عىلاللجنة الفرعية  ما تزال

 .أ ساس اجلدارة

علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية معلية اختيار وتعيني ال عضاء واحضة وشفافة وتشاركية ومنصوص تكون  أ ن وينبغي

ن العملية اليت تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية  االإدارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ

 .لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا

آذار/مارس  عىل لجنة الفرعية التأ كيدوتعيد ال   الإضفاء الطابع الرمسي عىلادلعوة  الوطنية عىل وتشجع اللجنة 2015توصياهتا الصادرة يف أ

 :تشمل املتطلبات التاليةمفصةل يف قانوهنا المتكيين معلية 

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني ا (ب   حملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .يابة عن املنظمة اليت ميثلوهنااختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس ن  (ه 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

  الوطنية".

 العزل . 2

ىل أ نه وفقااللجنة الفرعية  تشري  ناوبامل عضو العضو أ و ال أ ن تعوضلك كيان أ و هيئة أ و سلطة للجنة الوطنية، جيوز للوالحئة ادلاخلية  اإ

جراءاهتو ال سايس  انظاهمل  ته طبقااذلي تكون قد عين  طبيعة ل ل  نظرا اذلي يفيد بأ نه مبوقف اللجنة الوطنية اللجنة الفرعيةوتقر ادلاخلية.   ااإ

 .أ عضاهئامجيع عىل بصورة عامة  العزلمعلية تطبيق ال ميكن لمؤسسة، لالتعددية 

ىل متطلبات مبادئ ابريس  يتعلق ابلوالية املس تقرة، وهو أ مر همم لتعزيز  فاميومع ذكل، ترى اللجنة الفرعية أ نه لوالس تجابة اإ

أ عضاء الاس تقواللية، ينبغي أ ن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل 

 وجيب أ ن تنطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع كياانت التعيني. .س تقةل ال خرى التابعة لودوةلالهيئات امل 

تقترص بشلك حصيح فقط عىل ال عامل اليت تؤثر عىل قدرة ال عضاء عىل أ داء هماهمم. يتعني أ ن وينبغي حتديد أ س باب العزل بوضوح و 

وحيامث اكن ذكل مناس بًا، يتعني أ ن ينص القانون عىل أ ن تطبيق سبب معنّي جيب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع 

رشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون. وال ينبغي ابالختصاص املناسب. وجيب أ ن يمت العزل مبا يتفق متامًا مع مجيع ال 

ىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.  السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإ

دارةوترى اللجنة الفرعية أ ن هذه املتطلبات تكفل ضامن  ، كام أ هنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة ال من الوظيفي ل عضاء هيئة االإ

 يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا. العليا
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ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ضامن فرتة والية أ عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة بشأ ن " 1.2واإ

 ". الوطنية

 املؤسسات الوطنية يف يونالس ياس   املمثلون .3

وفقا للواحئ الربملان، املعرتف هبا الس ياس ية  ال حزاب عن ابملؤسسات وممثلنياللجنة الربملانية اخلاصة  رئيس اللجنة الوطنية تشمل عضوية

رئيس يف حني أ ن التصويت، يف ق ابحل ال يمتتعون عىل أ ن ممثيل الوزارات( من القانون 5) 2نص املادة وت وممثيل خمتلف الوزارات. 

 .التصويتيف ق هلم فعوال احلالس ياس ية وممثيل ال حزاب  اللجنة الربملانية اخلاصة

ىل أ ناللجنة الفرعية  وتشري  ملنصب رئيس مؤهلملؤسسات والشفافية غري ابجيعل رئيس اللجنة الربملانية اخلاصة  قدترشيعي ال تعديل ال  اإ

نه اليت عربت عهنا الشواغلمبا فيه الكفاية عاجل يهذا التعديل ال ترى أ ن اللجنة الفرعية  ذكل، فاإنه. ومع أ و انئب اللجنة الوطنية ، حيث اإ

 .ق التصويتح هللربملان ل اواحد ممثوال أ ن اللجنة الوطنية خوالل الاس تعراض، أ كدت

تتطلب مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب أ ن يمت تشكيلها 

ىل ال ولوايت اليت حتددها بنفسها ومتكيهنا من أ جل دراسة وحتديد ال ولواي ت وال نشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان يف البوالد من دون تدخل س يايس  .يف جمال حقوق االإ

ن بشأ ن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" عىل أ ن ممثيل احلكومة وأ عضاء الربملا 9.1ولهذه ال س باب، تنص املوالحظة العامة 

ال ينبغي أ ن يكونوا أ عضاء يف أ هجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أ و يشاركوا فهيا، ذكل ل ن عضويهتم يف أ هجزة صنع 

 .القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أ ن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ال أ ن ذكل ال ينبغي أ ن  اللجنة الفرعية تقرو  أ نه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية

نه ينبغي ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أ و أ عضاء الربملان،  ستبعادمه من حضور أ جزاء من اللقاءات اليت تمت افاإ

 وال ينبغي متكيهنم من التصويت عىل هذه املسائل. .فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية

يل ال حزاب وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء التغيريات الوالزمة يف قانوهنا من أ جل ضامن عدم توفر ممث

 الس ياس ية، مبن يف ذكل رئيس اللجنة الربملانية، عىل حق التصويت. 

ىل موالحظهتا العامة  3، ب.1وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب.  ".بشأ ن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية 9.1و ج )ج( واإ

 بدوام اكملل عضاء ا. 4

 يكأ بدا نية ال يفيد بأ نه مل تكن هناك  اللجنة الوطنية موقفبأ ن اللجنة الفرعية . وتعرتف يف اللجنة الوطنية أ عضاء بدوام اكمل هناكليس 

 .لكياانت اليت ميثلوهنال واملامرسات اليومية  مبجرايت ال مور وعىل اطوالعهمنيا  نشطني واظلي ، وذكل يكال عضاء بدوام اكمل يعمل

دارة ترى أ ن القانون اللجنة الفرعية ما تزال ومع ذكل،  المتكيين للمؤسسة الوطنية ينبغي أ ن ينص عىل أ ن يكون من بني أ عضاء هيئة االإ

  :أ عضاء يعملون بدوام اكمل ويتلقون أ جرا. ويساعد ذكل يف ضامن ما ييل

 ؛اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أ و متصور للمصاحل (أ   

 اس تقرار يف فرتة والية ال عضاء؛ (ب 

  ناسب للموظفني؛التوجيه املنتظم وامل  (ج 
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 .الوفاء املس متر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية (د 

 وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء تعديوالت عىل هيلكها وقانوهنا المتكيين يك يتضمن أ حاكما بشأ ن ال عضاء بدوام

 اكمل. 

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 

 وظيفيةالصانة احل. 5

ذا ال حيدد  ، كام حبسن نية بصفهتم الرمسية اليت يقومون هبا ال عاملابحلصانة من املسؤولية القانونية عن ال عضاء يمتتعون  اكنالقانون ما اإ

لمؤسسة ابلنس بة لرشطا  تليس احلصانةأ ن ب يفيد اللجنة الوطنية موقفبأ ن اللجنة الفرعية وتعرتف .  ال حيدد الكيفية اليت يمت هبا ذكل

 .ستشاريالا هانظرا دلور

ن اللجنة الفرعية  هتديد ال، أ و اختاذطنية عن طريق الو  للجنة س تقلامل  العملتسعى للتأ ثري عىل  قدخارجية  أ طرافا ترى أ نومع ذكل، فاإ

جراءات قانونية ابختاذ  املؤسسةترشيعات جيب أ ن تتضمن  لهذا السبب،و . وصياٍت تم قدأ و  عرب عن وهجة نظر أ حد ال عضاءضد  اإ

 :مثل هذا احلمك ويعززحبسن نية بصفهتم الرمسية.  اليت يقومون هبا عاملال  من املسؤولية القانونية عن  ال عضاءالوطنية أ حاكما محلاية 

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ اشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدقدرة املؤسسات الوطنية عىل امل  -

 اس تقواللية القيادة العليا؛  -

 .الوطنية يف املؤسسة ثقة معوم الناس -
 

نه من الروري رفع تكل احلصانة يف ظروف  تعرتف اللجنة الفرعية بأ نه ال جيوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كام جيب، مثل احملمكة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذكل، فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أ ن ميارسها فرد، واإ

هيئة  عنومن املس تحسن أ ن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن أ ن يمت من خواللها رفع احلصانة الوظيفية ربملان. حمددة لل

 صنع القرار.

دراج أ حاكم يف قانوهنا  ىل اإ  احلصانة الوظيفية ل عضاهئا. عىل بشلك رصحي تنصوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإ

ىل اللجنة الفرعي وتشري ىل 3ابريس ب. مبدأ  ة اإ  ." بشأ ن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2 حظهتا العامةوالم واإ

 المتويل الاكيف. 6

ىل ما يقرب من  2013اللجنة الوطنية بشلك ملحوظ س نة  مزيانيةاخنفضت  اللجنة وتوالحظ .  2009 مزيانيهتا لس نة مقارنة معثلث ال اإ

ابلقلق بأ ن اللجنة الوطنية قد ال تتوفر عىل ما . ومع ذكل، ال تزال تشعر 2016عام  زادت للجنة الوطنيةاملزيانية اخملصصة  أ نالفرعية 

 .عىل حنو فعال بواليهتا يكفي من أ موال الضطوالع

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 درجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.التحسن الت
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 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا  (أ    خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية ذكل، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.  يقتيضالوصول، ميكن أ ن  لوالس تقواللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ  وينبغي تعزيز اإ

ااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومز  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  خمصصات (ه  اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

ىل احلصول ع الوطنيةلجنة ال  وتشجع اللجنة الفرعية  ىل مس توى مناسب من المتويل لوالضطوالع بواليهتا.عىل ادلعوة اإ

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ  ". للمؤسسات الوطنية بشأ ن "المتويل الاكيف 10.1واإ

 التقرير الس نوي. 7

الربملان، وقادة ال حزاب الس ياس ية املمثةل يف لرئيس الوزراء، ورئيس للجنة الوطنية  م التقرير الس نويمن القانون، يقد   5وفقا للامدة 

 .الربملان الوطين وال ورويب

يمت توزيعه  التقرير وأ نمع رئيس الربملان لتقدمي التقرير الس نوي،  س نواي ااجامتع بأ هنا تعقداللجنة الوطنية تفيد بأ ن اللجنة الفرعية  تقر

أ و  التقرير تقدميينص عىل يف القانون  حمكادلوةل. ومع ذكل، ليس هناك  هيئاتمجيع  ومناقش ته ودراس ته من قبل بشلك واسع

 عىلتقارير مبارشة ال  لعرضرصحية  لها صوالحيةكون تأ نه من ال فضل للمؤسسة الوطنية أ ن  اللجنة الفرعية عتربت و يف الربملان.  مناقش ته

جراءات بشأ هنا.، وبذكل الربملان   تشجع اختاذ اإ

ىل مبدأ  ابريس أ . ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

عىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب . يمت تأ جيل توصية الآن  GNCHR، حتدى  GANHRIمن النظام ال سايس  12وفقا للامدة 

ىل اجامتع املكتب   . 2016يف أ كتوبر  GANHRIاإ

 

 هندوراس: املفوض الوطين حلقوق االإنسان 4.3

 .«ابء»الفئة مضن  يف هندوراس د املفوض الوطين حلقوق االإنساناعامتعادة ابإ  اللجنة الفرعية تويصتوصية: 

عمل ي يالس ياق الصعب اذلللمفوض الوطين لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، عىل الرمغ من  عىل اجلهود املتواصةل اللجنة الفرعيةتثين 

 .فيه

 وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:

 تعينيال ختيار و الا. 1

 .املفوض بأ غلبية ال صواتيعني أ ن الكونغرس الوطين قانون المن  2تنص املادة 
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أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون  غري أ هنا ترى هجود لتحسني معلية الاختيار والتعيني، بذل مت هبأ ناللجنة الفرعية  وتعرتف

هنا  :ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني ال -  .تشجع عىل اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت  وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ أ و املبادئ التوجهيية االإ

تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 

 .معوم الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي  (ج   الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛تشجيع اإ

 تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا (ه 

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ هيئة صنع القرار يف املؤسسات بشأ ن "اختيار وتعيني  8.1واإ

 الوطنية".

 احلصانة. 2

هبا حبسن نية بصفته الرمسية. وُألغي هذا احلمك  ال عامل اليت يقوم عننص القانون يف السابق عىل احلصانة الوظيفية للمفوض الوطين 

 .2004-105مبوجب املرسوم الترشيعي رمق 

جراءات قانونيةالوطنية عن طريق اختاذ، أ و الهتديد ابختاذ  املؤسسةمعل  للتأ ثري عىلوترى اللجنة الفرعية أ ن أ طرافا خارجية قد تسعى   اإ

. ولهذا السبب، جيب أ ن تتضمن ترشيعات املؤسسات الوطنية أ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية القانونية عن أ حد ال عضاءضد 

 :ذا احلمكال عامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية. ويعزز مثل ه

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ اقدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيد -

 اس تقواللية القيادة العليا؛  -

 .ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية -
 

نه من الروري رفع تكل احلصانة يف ظروف  تعرتفو  اللجنة الفرعية بأ نه ال جيوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كام جيب، مثل احملمكة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذكل، فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أ ن ميارسها فرد، واإ
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هيئة  عنومن املس تحسن أ ن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن أ ن يمت من خواللها رفع احلصانة الوظيفية للربملان.  حمددة

 صنع القرار.

ىل  املفوض الوطينوتشجع اللجنة الفرعية  دراجعىل ادلعوة اإ عادة اإ  .يف القانونحلصانة الوظيفية اب احلمك املتعلق اإ

ىل مبدأ  اب ىل موالحظهتا العامة  3ريس ب.وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2واإ

 

 التعددية. 3

ىل رشاحئ خمتلفة من اجملمتعرشط يف القانون ينص عىل أ ن ميثل موظفو مؤسسة املفوض الوطين  ال يوجد ، عىل الرمغ من املفوض أ شار اإ

 .أ نه يف معلية التوظيف، تؤخذ التعددية والتنوع بعني الاعتبار

نسان ضااي حقوق مجليع قتقيميها الوطنية يسهِّّل من  العضوية واملوظفني داخل املؤسسة ن التنوع يفتشدد اللجنة الفرعية عىل أ   اليت االإ

ضافة. الاخنراط فهياقدرهتا عىل كذا عىل ، و تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه ماكنية اإىل ذكل، يعزز التنوع  اإ ىل مجيع املواطنني وصول اإ اإ

 .ات الوطنيةاملؤسس

. ويشمل ال قليةاجلنس أ و العرق أ و وضع  من حيثالنظر يف ضامن التعددية  ويتعنيللمجمتع الوطين.  ال وسعالتعددية المتثيل  وتعين

فريقية ركة املتساوية للمرأ ة والشعوب ال صلية، عىل سبيل املثال، ضامن املشاذكل  يف املؤسسة الوطنية.  واملنحدرين من أ صول اإ

املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس.  تشكيلالتعددية يف  رشطاللجنة الفرعية أ ن هناك مناذج متنوعة لضامن  توالحظ

لرشاحئ خمتلفة من  متثيل املوظفني، ميكن حتقيق التعددية عن طريق ضامن املؤسسات ذات العضو الواحد مثل املفوض الوطينيف حاةل و

 اجملمتع. 

دراج  عىل الوطيناملفوض الفرعية  وتشجع اللجنة ىل اإ  .ينص عىل مبدأ  التعددية ابلنس بة للموظفنيالقانون يف  حمكادلعوة اإ

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا  1تشري اللجنة الفرعية اإ  .""ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية بشأ ن 7.1 العامةواإ

  المتويل الاكيف. 4

 

ن  املزيانية اخملصصة للمفوض الوطين غري اكفية للقيام ابل نشطة املولكة هل بشلك اكمل وفعال. اإ

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

وجيب أ يضا أ ن تضطلع بصوالحية ختصيص ال موال حسب لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات تحديدال وعىل وجه أ ولوايهتا.  ، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.

 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا  خمصصات (أ    مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول، ميكن أ ن  ، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذكللوالس تقواللية واإ

ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن نشاء فروع هجوية دامئة؛ وينبغي تعزيز اإ  ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ
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املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 ء(؛تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضا (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظ ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  ائف.للقيام مبسؤوليات اإ
 

طوالق هذا المتويل ابنتظام وبطريقة ال  .ومعلياهتا االإدارية اليومية، واستبقاء موظفهيا تؤثر سلبًا عىل وظائف املؤسسة الوطنية وجيب اإ

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ  بشأ ن "المتويل الاكيف". 10.1واإ

 

 ال خرىالتعاون مع هيئات حقوق االإنسان . 5

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أ ن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أ حصاب املصلحة املعنيني أ مر أ سايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

جملمتع املدين يف تعزيز ادلور الهام ملنظامت يفيد بأ نه يعرتف اب املفوض الوطينعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، توالحظ مع التقدير أ ن 

 خمتلفة. وتعاونه مع هذه املنظامت من خوالل أ ساليب حقوق االإنسان وحاميهتا وأ نه كثف تفاعهل 

ينبغي عىل املؤسسات الوطنية تطوير عوالقات معل، حسب الاقتضاء، مع املؤسسات احمللية عىل أ نه  التأ كيد اللجنة الفرعية تعيد

 .اجملمتع املدين واملنظامت غري احلكوميةوحاميهتا، مبا يف ذكل نسان ال خرى اليت أ نشئت لتعزيز حقوق االإ 

ىل  املفوض الوطين عىل احلفاظ عىل هذه العوالقات وتعزيزها. وتشري اللجنة الفرعية وتشجع ىل موالحظهتا العامة  ابريس ج مبدأ  اإ )ز( واإ

 ."بشأ ن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان ال خرى 5.1

نسان التفاعل مع النظام. 6  ادلويل حلقوق االإ

قلميية حلقوق االإنسان. ويف هذا 8) 9اللجنة الفرعية أ نه وفقا للامدة  تشري ( من القانون، يتعاون املفوض الوطين مع املنظامت ادلولية واالإ

قلميية، مبا يف الصدد، تعرتف اللجنة الفرعية بأ ن املفوض الوطين يتعاون مع خمتلف واكالت وبرامج ال مم املتحدة والآليات واملنظ امت االإ

قلميية.   ذكل الكياانت ش به االإ

آليات ال مم املتحدة حلقوق االإنسان، مبا يف ذكل مع هيئات املعاهدات ومن  وتشري اللجنة الفرعية بأ ن املفوض الوطين تفاعل مع خمتلف أ

طار االإجراءات اخلاصة.  خوالل الزايرات ال خرية اليت أ جراها امللكفون بوالايت يف اإ

آلياته وخاصة جملس حقوق االإنسان ،رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهبأ ن  اللجنة الفرعية وتشدد ميكن أ ن يكون أ داة  ،وأ

 فعاةل للمؤسسات الوطنية من أ جل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل. 

عداد تقرير ادلوةل، ومن املناسب للمؤسسات الوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خوالل مر  ، جيب أ ن حتافظ عىل اس تقوالليهتاغري أ نه حةل اإ

ن اكن لها القدرة عىل تقدمي  آليات حقوق االإنسانواإ ىل أ  .بنفسها وبشلك مس تقلينبغي أ ن تفعل ذكل ف  ،معلومات اإ

نسان تفاعهلواصةل مب املفوض الوطيناللجنة الفرعية  وتويص آلية الاس تعراض ادلوري الشامل ، مبا يف ذكل مع النظام ادلويل حلقوق االإ أ

قلميية قلميية وش به االإ طار االإجراءات اخلاصة، وكذا الآليات االإ  . وهيئات املعاهدات وامللكفون بوالايت يف اإ

ىل مبدأ  ابريس أ . ىل و( د) 3وتشري اللجنة الفرعية اإ                                 ."بشأ ن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1 ةا العامموالحظهت)ه( واإ
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  كوراي: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 5.3

نسان بكوراي عادة ابإ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصية  .«أ لف»مضن الفئة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإ

 :اللجنة الوطنية من أ جلا ابجلهود اليت بذلهت ش يد اللجنة الفرعيةت 

جراء - ىل اإ  وتأ ميهنا؛ ا المتكيينتعديوالت عىل قانوهن ادلعوة اإ

 بشأ ن معلية اختيار وتعيني املفوضني؛داخلية واعد وضع ق -

 .واسعة والتشاور أ ثناء معلية الاختيار والتعينيالملشاركة ادمع التشاور مع هيئات التعيني لتعزيز  -

 

ن  ضع معايري ال هلية للحصول عىل عىل احلصانة الوظيفية لأ عضاء، وت تنص رصاحة المتكيين قانوناللت عىل دخِّ التعديوالت اليت أُ اإ

ابقرتاح مرحشني، وتطلب رصاحة من هيئات التعيني ضامن معلية اختيار شفافة وتشكيل ملنظامت اجملمتع املدين  وتسمحالعضوية، 

 .تعددي

 :القلق بشأ ن تعرب مرة أ خرى عن اولكهن ،عنهاذلي عربت  الشواغلأ ن هذه التغيريات تعاجل العديد من  اللجنة الفرعيةوتوالحظ 

 تعينيال ختيار و الا. 1

 :عىل النحو التايلاللجنة الوطنية بشلك منفصل  عىل أ ن يمت اختيار أ عضاء متكيينال ( من القانون 2) 5املادة تنص 

 ؛( أ شخاص من قبل امجلعية الوطنية4أ ربعة ) -

 ( أ شخاص من قبل الرئيس؛ 4أ ربعة ) -

 .من قبل رئيس قضاة احملمكة العليا( أ شخاص 3ثوالثة ) -
 

ىل اس تخدام ميكن أ ن يؤدي  ذكل أ ن اللجنة الفرعية وتوالحظ الفرعية أ نه عىل الرمغ من وترى اللجنة  .معليات خمتلفة من قبل لك هيئةاإ

ليه أ عواله، ميكن حتسني العملية من خوالل:  التعديوالت املشار اإ

 رشط االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 .مس تقةلو ضامن معلية متناسقة يمت تطبيقها من قبل جلنة اختيار واحدة  -
 

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية شريوت  ىل موالحظهتا 1ابريس ب. اإ  ".اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنيةبشأ ن " 1.8العامة  واإ
 

  ماالوي: جلنة حقوق االإنسان يف موالوي 6.3

رجاء الفرعيةاللجنة تقرر : القرار عادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان يف ماالوي  اإ  .2016الثانية عام  ادلورهتاإ

ىل أ نوحاميهتا وتعزيز حقوق االإنسان املتواصل معلها بلجنة حقوق االإنسان عىل  ش يد اللجنة الفرعيةت  جلنة حقوق  يف ماالوي. وتشري اإ

عادة الاعامتد «أ لف» ابملركزحتتفظ ما زالت  االإنسان  .أ ثناء معلية اإ

اليت عربت عهنا أ جل معاجلة اخملاوف  من ا المتكيينقانوهنعىل يف ادلعوة الإجراء تغيريات  جلنة حقوق االإنسان هودجب  اللجنة الفرعية عرتفت

ن . ومع ذكل، اللجنة الفرعية  .حىت الان اعامتدهاومل يمت  2013معلقة منذ عام  ما تزالهذه التعديوالت فاإ
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ىل ، واليت تشريمن وزير العدل والشؤون ادلس تورية 2016مايو /أ اير 9يف  اليت توصلت هبا لرساةلاب اللجنة الفرعية عرتفت أ ن  اإ

أ ن  اللجنة الفرعية. وتوالحظ 2016يونيو حزيران/خوالل ادلورة املقبةل للربملان اليت تبدأ  يف  لوالعامتد تقدميهقانون سيمت تعديل مرشوع 

ىل سقاطيتناول مسأ ةل  القانون تعديلمرشوع أ ن  الرساةل تشري اإ  .التصويتاملفوض القانوين وأ مني املظامل يف  حق اإ

ىل أ ن احلكومة أ ن الرساةل  اللجنة الفرعيةوتوالحظ  بتكل  سلفا يمتتعون نياملفوضاحلصانة، ل ن عمتد التعديل املقرتح عىل ت مل تشري اإ

من قانون االإجراءات املدنية  2 الفصلأ ن  اللجنة الفرعية رتفوتع. أ ثناء تأ دية معلهمحبسن نية  اليت يقومون هبافعال ال  احلصانة عن 

اليت أ و ضد احلكومة أ و املوظفني العموميني( ينص عىل أ ن احلكومة مسؤوةل عن مجيع أ عامل املوظفني العموميني  من قبلدعاوى )

الرصحي لهذا احلمك أ و حمك دراج االإ ادلعوة اإىل عىل  حقوق االإنسانجلنة  اللجنة الفرعية شجعيقومون هبا بصفهتم الرمسية. ومع ذكل، ت 

 هنا المتكيين.مماثل يف قانو 

نسان 7.3   نيوزيلندا: جلنة حقوق االإ

نسان يف نيوزيلندا عادة ابإ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصيةال   .«أ لف»مضن الفئة اعامتد جلنة حقوق االإ

 التالية: املوالحظاتوتبدي اللجنة الفرعية 

 تعينيال ختيار و الا. 1

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

املقدمة من  الرتش يح طلبات تلقي متوظائف ويال الواقع، يمت االإعوالن عن يف جلنة حقوق االإنسان تفيد بأ نهأ ن  اللجنة الفرعية عرتفت

ىل انتقائيةقامئة  بناء عىل مع املرحشنيقابوالت امل وأ ن جلنة مس تقةل جتريمن أ عضاء الربملان،  والتعيينات ال طراف املعنية ، وتقدم املشورة اإ

 .وزير العدل

ن اللجنة الفرعية ترى أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه  ومع ذكل، فاإ

هنا  :اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني -  .ال تعزز اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

ة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدار 

 :املتطلبات التالية تكل العملية تشملينبغي أ ن و  .معوم الناس فهيا

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة (ب   الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛ اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 ؛تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور (د 

 .اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا (ه 
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ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية الاختيار االإنسان عىلاللجنة الفرعية جلنة حقوق تشجع  ىل اإ أ و اللواحئ أ و  القانون المتكيين يف ادلعوة اإ

 متتالتعيينات السابقة  توالحظ اللجنة الفرعية أ نالإضافة اإىل ذكل، الاقتضاء. واباملبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل، حسب 

ال أ هنا س نوات،  5 لفرتة جلنة  س نوات". كام تشجع 5 فرتة "ال تتعدىينص عىل التعيينات ل القانون المتكيينمن  20F الفصل أ ن توالحظاإ

دراج ىل اع حقوق االإنسان ىل اإ  .اجلديداملفوضني ممكنة لتعيني مدة أ قل لنظر يف ادلعوة اإ

ىل مبدأ  ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 العزل. 2

من الوزير  مشورةبناء عىل  العام، يف أ ي وقت ومن أ جل قضية عادةل و حامك، جيوز للت التاج املليكقانون كياان من 39وفقا للامدة 

أ حد لعزل ، جيوز للوزير املسؤول تقدمي املشورة 41وفقا للامدة و . ممارسة همامهعضو من  عزلاملسؤول بعد التشاور مع النائب العام، 

مبادئ العداةل  اذلي تسمح به عىل النحووأ كرب قدر ممكن من الرسعة،  التقنيةو  ةشلكياالإجراءات ال من  عدد اعامتد أ قل عضاء معال  

 .كيان قانوينأ نواع ال  مبختلفقانون فامي يتعلق ال وخمتلف متطلباتالنظر السلمي لهذه املسأ ةل، و الطبيعية، 

وترى اللجنة الفرعية أ نه من أ جل الاس تجابة ملتطلبات الوالية املس تقرة، وهو أ مر همم لتعزيز الاس تقواللية، ينبغي أ ن يتضمن القانون 

 وينبغي أ ن يمت العزل طبقا مجليع املتطلبات املوضوعية واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون. .ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل المتكيين

جيب أ ن تكون أ س باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك موالمئ عىل تكل ال فعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال عضاء عىل و 

أ ن تطبيق سبب معني جيب أ ن يُدمع بقرار  عىل القانون ينصحيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي أ ن و  ند الاقتضاء. وع بواليهتم الاضطوالع

 فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. العزل من هيئة مس تقةل ذات اختصاص موالمئ. وال ينبغي أ ن يستند 

ية وتعد رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية مثل هذه املتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة االإدار  وتضمن

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ئة صنع القرار بشأ ن "ضامن ال من الوظيفي ل عضاء هي  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 التقرير الس نوي. 3

لآلية الوقائية الوطنية خاصة ابعية اضي مو  وتقارير س نواي اتقرير  جلنة حقوق االإنسان ، تقدماملليك التاج تقانون كياان من 150 للفصلوفقا 

 .عرضها عىل جملس النوابيكون ملزما باذلي و ، للوزير

للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل  وتعترب اللجنة الفرعية أ نه من املهم أ ن تُنشأ  القوانني المتكينية

حداث تغيريات يف قانوهنا  ىل اإ نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإ

ىل السلطة  بشلك ينصالمتكيين  الترشيعية، وليس من خوالل السلطة التنفيذية، وبذكل عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإ

جراءات بشأ هنا.  تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية شريوت   ." للمؤسسات الوطنيةالتقرير الس نوي "بشأ ن  11.1لعامة اوموالحظهتا  3ابريس أ . اإ

 واليةال دتقيي. 4 
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أ و  هواحئمبضمون أ و تطبيق قانون الهجرة أ و لتعلق ت شاكوى عت اللجنة من قبول نِّ مُ ، 2009من قانون الهجرة لعام  392 للفصلوفقا 

طارس ياسة يف  ةأ ي  .هذا القانون اإ

نسان يف جلنة حقوق االإنسان ت  أ ن اللجنة الفرعيةتقر   جمالفرس واليهتا عىل حنو واسع وجتري بعض ال نشطة املتعلقة ابنهتاك حقوق االإ

ن اللجنة الفرعية الهجرة. ومع جلنة  بشلك غري معقول. وتشجع تكون حمدودةال ينبغي أ ن  جلنة حقوق االإنسانأ ن والية  ترى ذكل، فاإ

لغاءعوة اإىل حقوق االإنسان عىل ادل  .هذا احلمك اإ

ىل  اللجنة الفرعية شريوت  ىل موالحظهتا 3وأ . 2وأ . 1أ . مبادئ ابريساإ  ."قوق االإنسانحب املتعلقة واليةال" بشأ ن 7.2و 2.1العامة  واإ

يرلندا 8.3  يرلنداالشاملية )اململكة املتحدة(: جلنة حقوق االإنسان  اإ   الشاملية ابإ

يرلندا الشاملية عادة ابإ  : تويص اللجنة الفرعيةتوصيةال  نسان ابإ  .«أ لف»مضن الفئة اعامتد جلنة حقوق االإ

 :التالية املوالحظاتتبدي اللجنة الفرعية 

 تعينيال ختيار و الا. 1

 .وزير ادلوةلجنة من املفوض الرئيس واملفوضني الآخرين املعينني من قبل ل ل تتكون امن القانون،  68 للفصلوفقا 

التعيينات يف  لتوجهيات مفصةل من مكتب مفوضمعلية التعيني ختضع يف الواقع  تفيد بأ ن جلنة حقوق االإنسان أ ن اللجنة الفرعيةتوالحظ 

ىل تقد لوالنتقاء جلنة واعامتدشمل االإعوالن عن الوظائف الشاغرة، املناصب العامة، وت  عىل الطعن يف ، والقدرة وزير ادلوةلم توصيات اإ

دارة هوهذه العملية  فاإن من جيريحممكة العمل. ومع ذكل،  عن طريقرئيس املفوض المعلية اختيار  ، للجنة حقوق االإنسان ةالراعي االإ

 .أ و املبادئ التوجهيية االإداريةالترشيع أ و اللواحئ  وال ينص علهيا

هنا  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال طراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني تعززال  -  .اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضامن اإ

ن العملية اليت و  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ تشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أ و اللواحئ أ و املبادئ التوجهيية االإ

تعزز الاختيار القامئ عىل أ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 

 .فهيا معوم الناس

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية حقوق االإنسان عىلجلنة وتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ (ج   تشجيع اإ

 تقيمي املرحشني عىل أ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .اختيار أ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا (ه 
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ىل مبدأ  ابريس اللجنة الفرعية وتشري ىل موالحظهتا العامة رمق  1ب. اإ بشأ ن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 عضاء بدوام اكملال   . 2

( س نوات واملفوضني الآخرين ملدة ال تزيد عن ثوالث 5رئيس ملدة أ قصاها مخس )املفوض ال عني  القانون، يُ ( من 2( )2) 7 للمرفقوفقا 

ذا اكن ال عضاء  اللجنة الفرعية( س نوات. وتوالحظ 3) ىل ما اإ بدوام اكمل أ و بدوام جزيئ، عىل الرمغ من يعملون أ ن القانون مل يرش اإ

نسان تقارير  والحظ أ نا تأ هن  .بدوام اكمل يعملرئيس املفوض التفيد بأ ن جلنة حقوق االإ

يكون من بني أ عضاء هيئة صنع القرار أ عضاء  للمؤسسة الوطنية ينبغي أ ن ينص عىل أ ن المتكيينوترى اللجنة الفرعية أ ن القانون 

  :يعملون بدوام اكمل ويتلقون أ جرا، ل ن ذكل يساعد يف ضامن ما ييل

 ؛اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أ و متصور للمصاحل (أ   

 اس تقرار يف فرتة والية ال عضاء؛ (ب 

  التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛ (ج 

 .مبهام املؤسسة الوطنية الوفاء املس متر والفعال (د 

ن حتديد حد أ دىن مناسب للتعيني  مدة وتعترب تعزيز اس تقواللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. ل  هامةمسأ ةل اإ

أ ن لتحقيق هذه ال هداف. ومكامرسة اثبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل  اكفياً  اذلي ميكن أ ن يكوندىن ال  د س نوات احل (3) ثثوالالتعيني ل 

ماكنيةس نوات مع ( 7)وس بع  (3) ترتاوح بني ثوالث مدةعىل  الوطنية القانون المتكيين للمؤسسة ينص  التجديد مرة واحدة. اإ

دخال تعديوالت عىل القانون  ىل اإ المتكيين لينص عىل وجود أ عضاء بدوام اكمل وحتث اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإ

 .موالمئةلفرتة 

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 التقرير الس نوي. 3

ىل  جلنة حقوق االإنسان قدمالقانون، ت( من 5) 7 للمرفقوفقا   لربملان.ل ، اذلي يقدمه بعد ذكلادلوةل وزيرتقريرها الس نوي اإ

نسان أ ن اللجنة الفرعية عرتفت ىل أ ن دور الوزير يقترص عىل  تأ شار  جلنة حقوق االإ هل/لها أ هنا غري مسموح للربملان، وأ نه/وثيقة ال تقدمياإ

جراء تعديهل طلبتعديل التقرير أ و ب  تعترب اللجنة الفرعية أ نه من املهم أ ن تُنشأ  القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية . ومع ذكل، اإ

يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع اللجنة الوطنية عىل 

حداث تغيريات عىل قانوهنا المتكيين م ىل اإ ىل السلطة الترشيعية، ادلعوة اإ ن أ جل النص عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإ

جراءات بشأ هنا.  وليس من خوالل السلطة التنفيذية، وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأ  ابريس أ . ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف والاس تقوالل . 4

مزيانية جلنة حقوق  أ ن اللجنة الفرعيةلوالضطوالع بواليهتا. وتوالحظ  املمنوح من احلكومة ليس اكفيا أ ن المتويلتفيد جلنة حقوق االإنسان 

تس متر س ، التابعة للحكومةالهيئات العامة ال خرى غري  ، وتقر أ هنا تفيد بأ نه عىل غرار2009منذ عام ضا كبريا افاخنشهدت  االإنسان

 .2019حىت عام  مزيانيهتا يف الاخنفاض
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نسان  ادلوةلوزير القانون، جيوز ل( من 6) 7 للمرفقوفقا وعوالوة عىل ذكل و  من املزيانية املقدمة من قبل تقدمي منح للجنة حقوق االإ

 .الربملان

نسان خبصوصبري تقدير ك زير ادلوةل أ ن لو عن قلقها من  اللجنة الفرعية وتعرب ال مر ميكن ، وأ ن هذا ختصيص ال موال للجنة حقوق االإ

 .عىل فعاليهتا واس تقوالليهتا أ ن يؤثر

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 درجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أ دىن:

عاقة. وتعزيزًا  (أ    خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية ، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذكلالوصول، ميكن أ ن  لوالس تقواللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ  وينبغي تعزيز اإ

ااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومز  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  خمصصات (ه  اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

منائيني ادلوليني، هو المتويل ال سايس للمؤسسة وتشدد اللجنة عىل أ نه ال ينبغي أ ن يكون المتويل من مصادر خارج  ية، مثل الرشاكء االإ

 الوطنية، ل ن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع ذكل، تقر اللجنة الفرعية بأ نه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل

ىل أ ن تمتكن ادلوةل من فعل ذكل. ويف هذه أ ن يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من أ جل ضامن حصولها عىل ا لمتويل الاكيف اإ

لزام املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أ جل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ل ن ذكل قد  احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ

ىل أ ولوايت املؤسسة الوطنية احملددة ينتقص من اس تقوالليهتا. وال ينبغي ربط هذه ال موال بأ ولوايت حيددها املاحنون بل ينب غي توجهيها اإ

 سلفًا.

ىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل لتنفيذ واليهتا  جلنة حقوق االإنسان اللجنة الفرعية وتشجع كام  .بشلك فعالعىل ادلعوة اإ

دخال تعديوالت عىل قانوهنا المتكيين ىل اإ بشلك يسمح بتلقي متويل من املاحنني دون موافقة  تشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإ

 مس بقة من احلكومة.

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري  ".بشأ ن "المتويل الاكيف 10.1 ةوموالحظهتا العام 2ابريس ب. اإ

نسان عىل شجيع التصديقت . 5 لهيا الصكوك ادلولية حلقوق االإ  أ و الانضامم اإ

لهياأ و الانضامم  الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان عىل والية رصحية لتشجيع التصديقالقانون للجنة حقوق االإنسان  مينحال   .اإ

ال أ هنا ت  تقوم هبا جلنة حقوق االإنسانل نشطة اليت اب وتعرتف اللجنة الفرعية  عىلعىل ادلعوة الإجراء تغيريات  هاشجع يف هذا الصدد، اإ

لهيا وأ   الصكوك ادلولية حلقوق االإنسانعىل التصديق واحضة لتشجيع  بصوالحيةلكف المتكيين تتيح لها الت اقانوهن  .الانضامم اإ
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ىل م  اللجنة الفرعية شريوت  ىل  3أ . بادئ ابريساإ ىل الصكوك ادلولية عالتصديق بشأ ن "تشجيع  3.3ة لعاماموالحظهتا )ب( و )ج( واإ

نسان لهيا حلقوق االإ  ." أ و الانضامم اإ

 احلصانة الوظيفية. 6

نسان وظيفية ل عضاءالصانة احل عىلقانون ال ينص ال  .حبسن نية بصفهتم الرمسية ال عامل اليت يقومون هباعن  جلنة حقوق االإ

الوطنية عن طريق اختاذ، أ و الهتديد ابختاذ  للمؤسسةاللجنة الفرعية أ ن أ طرافا خارجية قد تسعى للتأ ثري عىل العمل املس تقل وتوالحظ 

جراءات قانونية الوطنية أ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية  املؤسسة. ولهذا السبب، جيب أ ن تتضمن ترشيعات أ حد ال عضاءضد  اإ

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

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ ااملؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيد قدرة -

 اس تقواللية القيادة العليا؛  -

 .ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية -
 

نه من الروري رف ع تكل احلصانة يف ظروف تعرتف اللجنة الفرعية بأ نه ال جيوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كام جيب، مثل احملمكة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذكل، فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أ ن ميارسها فرد، واإ

هيئة  عنالوظيفية  للربملان. ومن املس تحسن أ ن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة، ميكن أ ن يمت من خواللها رفع احلصانة حمددة

 صنع القرار.

دراج  ىل اإ  احلصانة الوظيفية ل عضاهئا. عىل بشلك رصحي ينصحمك يف قانوهنا وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإ

ىل مبدأ  ابريس ب. ىل موالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2واإ

 أ ماكن احلرمان من احلرية. زايرة 7

نسان السامح، جيب 2007 لعام)ج( من قانون العداةل وال من  69وفقا للامدة   أ مكنة ماكن حمدد من اإىلخول ابدل للجنة حقوق االإ

 .الاحتجاز

ال أ هنا اللجنة الفرعية اإىل تشري خطار عن الزايرات ل س باب أ منية، اإ جلنة  تشجع أ نه يف بعض الظروف قد يكون من الروري تقدمي اإ

خفاء أ و عدم كشف انهتااكت حقوق االإنسان  عىل القيام بزايرات "غري معلنة"، ل ن ذكل حيد من فرص قيام سلطات الاحتجاز ابإ

جراء املزيد من التدقيق  .حقوق االإنسان وييرس اإ

ن  ذ تعيد التأ كيد عىل القلق اذلي أ عربت عنه يف السابق، فاإ الوصول اإىل مجيع  مواصةل عىل االإنسانتشجع جلنة حقوق اللجنة الفرعية واإ

أ ماكن احلرمان من احلرية، وذكل من أ جل رصد أ وضاع حقوق االإنسان والتحقيق فهيا وتقدمي تقارير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت 

 .عتقلنيامل املناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة واملنارصة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها هبدف ضامن حامية 

ىل مبادئ ابريس اللجنة الفرعية وتشري  الوطنية". بشأ ن "توصيات املؤسسات 6.1و "د" )د( وموالحظهتا العامة  3أ . اإ

 الوالية. 8
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 الرمسية املتعلقة ابلتحريصوالحياهتا  من ممارسة جلنة حقوق االإنسان ، مت منع2007لعام ن قانون العدل وال من م B69وفقا للامدة 

أ ن هذا التقييد ال قد أ عربت عن قلقها بجلنة حقوق االإنسان  أ ن اللجنة الفرعيةل من القويم". وتوالحظ ابللتحقيق يف املسائل املتعلقة "

نسان اليت تكون  معاجلةعىل  اؤثر عىل قدرهتهل وميكن أ ن ي لزوم  .طرفا فهيا ال من واخملابراتقوات الرشطة و بعض انهتااكت حقوق االإ

قبل  اليت وقعت سائلامل يف  من التحقيقجلنة حقوق االإنسان  مينع 2007 عام من قانون 20 الفصلأ يضا أ ن  اللجنة الفرعية كام توالحظ

ىل اللجنة الفرعية شري. وت 2007 أ غسطسأآب/ 1 نسان  أ ن اإ  .هذا القيد عىل واليهتا بشأ ن اعن قلقه تقد أ عربجلنة حقوق االإ

نسان، مبا يف اللتحقيق تسمح لها ابجيب أ ن  الوطنيةأ ن والية املؤسسة  الفرعية وترى اللجنة اكمل يف مجيع الانهتااكت املزعومة حلقوق االإ

املؤسسة عىل والية ة املفروضاملتعلقة ابل من القويم و  القيود تعارضت وال . طرفا فهيا اجليش والرشطة وضباط ال مناليت يكون  ذكل تكل

نسان الوطنية حل ق بصورة غري معقوةل أ و تعسفية وجيب أ ن متارس يف ظل غري أ نه ال ينبغي أ ن تُطب، ريسمع مبادئ اب بطبيعهتاقوق االإ

 .القانونية مراعاة ال صول

ىل موالحظتهيا 3وأ . 2أ . ملبادئ ابريس اللجنة الفرعية شريوت  نساناملتعلقة حبوالية ال" العامتني بشأ ن واإ  " و"تقييد صوالحيةقوق االإ

 ."املؤسسات الوطنية بسبب ال من القويم

 

 سرياليون: جلنة حقوق االإنسان 9.3

نسان بسرياليون عادة ابإ  اللجنة الفرعية ويص: تتوصيةال    «أ لف»مضن الفئة اعامتد جلنة حقوق االإ

اذلي  الصعب س ياقال هجودها املتواصةل لتعزيز وحامية حقوق االإنسان عىل الرمغ من بلجنة حقوق االإنسان عىل  اللجنة الفرعية ش يدت 

 .تعمل فيه

 التالية:املوالحظات تعرب اللجنة الفرعية عن 

 ةاملالي يةالمتويل الاكيف والاس تقوالل . 1

 اوتنفيذ براجمه اممارسة هماهم منلتمتكن ادلوةل اكفية من عن موارد  للحصول للسعيجلنة حقوق االإنسان  هودجب  اللجنة الفرعية رحبت

ىل زايدة  تدعو تفيد بأ هناجلنة حقوق االإنسان  بأ نبطريقة مرضية. وتعرتف  اوأ نشطهت من خوالل التواصل مع النائب العام ووزارة  هامتويل اإ

ىل ولفتاملالية  ىل أ نجلنة حقوق االإنسان  . ومع ذكل، فاإنهذا الشأ ن انتباه الرئيس اإ كام تفيد غري اكفية. اخملصصة لها املزيانية  تشري اإ

 .املوظفني يف عدد واهجت حاالت نقص بأ هناأ يضا 

نسان هماهما بفعالية، جيب أ ن يُوف ر لها مس توى موالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

بشلك حر. وجيب أ يضا أ ن تضطلع بصوالحية ختصيص ال موال حسب لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أ ولوايهتا وأ نشطهتا 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات  أ ولوايهتا. وعىل وجه التحديد، ينبغي أ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.

 ما ييل كحد أ دىن: وينبغي أ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل
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عاقة. وتعزيزًا  (أ    خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أ ن يصلها أ كرب عدد من أ فراد اجملمتع، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول، ميكن أ ن  ، يف ظروف معّينة، عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية. يقتيض ذكللوالس تقواللية واإ

ماكنية ال نشاء فروع هجوية دامئة؛وينبغي تعزيز اإ  وصول بشلك أ كرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خوالل اإ

املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس  (ب 

 املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أ خرى؛

 بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية  (ج 

نشاء  (د  نرتنت؛نظام جيد لوالتصاالتاإ  ، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يت  ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  س ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.للقيام مبسؤوليات اإ
 

طار صوالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما  وينبغي أ ن يشمل المتويل الاكيف اذلي تقدمه ادلوةل خمصصات مالية لأ نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك ي  ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  هبذه الوظائف. تس ىن لها الاضطوالعتعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام مبسؤوليات اإ

هو المتويل ال سايس للمؤسسة الوطنية، ل ن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع  ال ينبغي أ ن يكون المتويل من مصادر خارجية

مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من  التفاعلذكل، تقر اللجنة الفرعية بأ نه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل أ ن يواصل 

لزام املؤسسات الوطنية  ىل أ ن تمتكن ادلوةل من فعل ذكل. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ أ جل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإ

 ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أ جل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ل ن ذكل قد ينتقص من اس تقوالليهتا. 

ىل مبدأ   اللجنة الفرعية وتشري  .بشأ ن "المتويل الاكيف" 10.1وموالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

 توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان. 2

نتاج التقارير والتوصيات  هااس مترار عىل لجنة حقوق االإنسان ب  ش يد اللجنة الفرعيةت  فادهتايف اإ نشاء واإ آلية لضامن تنفيذ توصياهت ابإ من  اأ

 .قبل الوزارات اخملتصة

طار الفرعية اللجنة شريوت  ىل أ نه يف اإ نية رصد ونرش معلومات ؤسسات الوط وحاميهتا، ينبغي عىل امل واليهتا لتعزيز حقوق االإنسان اإ

ج  . هاتنفيذالسلطات العامة لتوصياهتا و  مفصةل عن اس تجابة وتقدمي  يف الوقت املناسبللتوصيات عىل الاس تجابة  ع هذه السلطاتوتشح

جراءات  .، حسب الاقتضاءاملهنجيةعملية و ال  ابعةاملت معلومات مفصةل عن اإ

نسان، مبا يف ذكل تشويه ال عضاء التناسلية لوالإانث، من خوالل ت قضااي تناول أ هنا وأ فادت جلنة حقوق االإنسان هامة يف جمال حقوق االإ

ىل الربملان وتشجيع احلكومة عىل ال تقدمي توصيا تصديق عىل الربوتوكول امللحق ابمليثاق ال فريقي حلقوق االإنسان والشعوب بشأ ن ت اإ

عداد حقوق املرأ ة يف أ فريقيا، وكذكل  كام تشري الحتجاز غري القانوين للصحفيني واملدافعني عن حقوق االإنسان. ابتوصية فامي يتعلق اإ

ىل أ نه  اللجنة الفرعية نسانب  أ لقي القبض عىل موظفاإ دالئه ببيان اكن قد أ لقاه بشأ ن داء بهتم جنائية  لجنة حقوق االإ  .ايبوالبعد اإ

وأ ن لبذل املزيد من اجلهود،  من خوالل السعيمواصةل تعزيز وحامية حقوق االإنسان، عىل جلنة حقوق االإنسان اللجنة الفرعية  شجعت 

 .عن قضااي حقوق االإنسان، ومواصةل ادلعوة لتنفيذ توصياهتا ايف حديهث متيقظةتكون 

ىل  اللجنة الفرعية شريت  ىل موالحظهتا 3أ . ابريس مبدأ  اإ نساناملتوصيات "بشأ ن  6.1العامة  )أ ( واإ  ".ؤسسات الوطنية حلقوق االإ
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لهيا عىل تشجيع التصديق . 3   الصكوك ادلولية أ و الانضامم اإ

لهيا. عىل ال ينص عىل تشجيع التصديقلجنة حقوق االإنسان ل  المتكيين أ ن القانون اللجنة الفرعيةتوالحظ   الصكوك ادلولية أ و الانضامم اإ

لهيا الصكوك ادلولية  عىل أ ن تشجيع التصديق اللجنة الفرعيةوترى   .الوطنية للمؤسسةهممة رئيس ية أ و الانضامم اإ

نسان اللجنة الفرعية حتث لتشجيع  رصحيةسؤولية مبوجبه مب  لكفتتحبيث  المتكيين اقانوهن عىلادلعوة الإجراء تغيريات  عىل جلنة حقوق االإ

لهيا الصكوك ادلوليةعىل التصديق   .أ و الانضامم اإ

الصكوك ادلولية حلقوق عىل التصديق "تشجيع  بشأ ن 3.1 ةلعاماوموالحظهتا )ب( و)ج(  3أ . ملبادئ ابريس اللجنة الفرعية شريوت 

لهيا". االإنسان  أ و الانضامم اإ

 (العامليالنظام ال سايس للتحالف  من 2.16)املادة  الاس تعراض -توصيات خاصة 

  املس تقةل حلقوق االإنسان بوروندي: اللجنة الوطنية 1.4

جراء اللجنة الفرعية تقرر: القرار  .2016الثانية عام  ايف دورهتببورندي حلقوق االإنسان  املس تقةل للجنة الوطنية اس تعراض خاص اإ

ىل  هامعلومات تدعو  اللجنة الفرعية تلقت جراءاإ نسان  أ ن للتأ كد مناس تعراض خاص  اإ ما زالت تعمل اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإ

 .بشلك اكمل ملبادئ ابريس طبقا

 .من النظام ال سايس للتحالف العاملي 2.16ملادة ا اإىل الفرعيةاللجنة  شريوت 

 من النظام ال سايس للتحالف العاملي 2.16اس تعراض مبوجب املادة  -توصيات خاصة 

 من النظام ال سايس للتحالف العاملي 1.18اس تعراض مبوجب املادة  -. توصيات خاصة 4

 املظامل مكتب أ منيفزنويوال:  2.4

ىل  مكتب أ منياللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد مركز ويص تتوصية: ال    .«ابء»الفئة املظامل بفزنويوال اإ

آذار/يف  جراء اس تعراض خاص العامتد اللجنة الفرعية، قررت 2014مارس أ ترشين الثانية يف ا دورهت املظامل يف مكتب أ مني اإ

آذار/مارس القضااي اليت أ ثريت يف  ومشلت. 2014أ كتوبر ال ول/  ما ييل: 2014أ

خوالل الوضع احلايل الترصحيات اليت صدرت أ و مل تصدر من قبل مكتب أ مني املظامل االإجراءات اليت اختذت أ و مل تتخذ، و  -

 ؛فزنويواليف  والاحتجاجات املضطرب

 املظامل. ل مينةاملظامل واحلساب الشخيص  أ منيتغريدات عىل حساابت تويرت من قبل مكتب  -

عادة  ال حداثقررت اللجنة الفرعية دراسة  اللجنة أ خربت . 2013مايو أ اير/يف  لفزنويوالأ مني املظامل  اعامتدوالقضااي اليت نشأ ت منذ اإ

ذا تلقت مكتب أ مني االفرعية    .هتقامسها مع، ست مزيدا من املعلوماتملظامل أ نه اإ

جراء املراجعة اخلاصة واكن م الواردة  املراسوالتومع ذكل، بناء عىل . 2014أ كتوبر  ترشين ال ول/ دورة خواللمني املظامل ل  ن املقرر اإ

ىل ادلورة  الاس تعراضمن رئيس جلنة التنس يق ادلولية، أ وصت اللجنة الفرعية بتأ جيل  آذار/مارس يف  ال وىلاخلاص اإ   .2015أ
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اليت اختذت أ و مل تتخذ،  االإجراءاتاملظامل معلومات عن  مكتب أ منياخلاص، طلبت اللجنة الفرعية من  ابالس تعراضوفامي يتعلق 

كذا و  ،فزنويوال يف والاحتجاجات املضطربالوضع احلايل  خواللالترصحيات اليت صدرت أ و مل تصدر من قبل مكتب أ مني املظامل و 

 :وتشمل التغريدات املذكورة ما ييل أ مني املظامل واحلساب الشخيص ل مني املظامل.كتب مب  اخلاصةتغريدات عىل حساابت تويرت 

 ". عىل حساب تويرت اخلاص هبا أ ن أ مانة املظامل يه "ابنة القائد تشافزي 2013يوليو متوز/ 27 املظامل يومأ مينة  رصحت -

وفد  يف كطرفعىل جلنة القضاء عىل المتيزي العنرص  فزنويوالت أ مينة املظامل عرض تقرير حر  ،2013أ غسطس أآب/يف  -

ىللمتيزي التقرير اخلاص ابوفدان يقدم احلكومة وعلقت عىل حساب تويرت اخلاص هبا " زير هيكتور املتحدة برئاسة الو  ال مم اإ

 "!ياملتحدة للشؤون ادلاخلية والعدل والشؤون اخلارجية. وفد حكويم قو  ال ممرودرجيزي" و "يشارك أ يضا انئب وزير 

س ه نيكوالي قدمتدمع ادلفاع اذل االإنسانمؤسستنا حلقوق ذكرت أ مينة املظامل يف تغريدة " ،2013أ كتوبر ترشين ال ول/ 9يف  -

 مادورو عن فتوحاتنا".

  :التالية ال عاملقامت اللجنة الفرعية أ يضا بدراسة 

، رمبا كنت من أ نصار شافزي؟"، فأ جابت: "نعم ئلت أ مينة املظامل "هل أ نتس ُ  ،2013سبمترب عام أ يلول/مقابةل أ جريت يف  يف -

ىل بدء سأ سكل درب التدريس اجلامعي، لو مل أ كن قد مسعت الرئيس شافزي يطلق تكل ادلعوة لتغيري اجملمتع ، واس تدعائنا اإ

جاء لتغيري  يالقائد اذل ذاك فيس جزءا من هذا الشعب، وهذا الشعب أ حب. أ ان أ عترب ن(...[ )ادلس تور] ميثاق جديد

لقاءجاء  ي، اذلال مور جمرايت شارة اىل سلوكه "، ويف نفس املقابةل، بعد اإ  عنمثاهل،  عناحلقائق، عن حمارضة لنا  الإ

نين من أ نصار : "لهذا السبقالتمشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعالميه،   شافزي".ب، فأ ان أ قول اإ

جراؤها مقابةل خواللأ مينة املظامل  متقد  - آذار/ 8 يف مت اإ عىل نطاق واسع، مبا يف  االإعوالمتناولهتا وسائل و  2014مارس عام أ

ىل أ ن التعذيب اكن يس تخدم لغر  ،ذكل انس يوانل واليونيفرسال ض وحيد هو احلصول عىل تعريفا للتعذيب، مشرية اإ

 املعلومات؛

الوالية:  عقده حمافظ تكلو ن ون وعسكريومدنيحره شارة اىل مؤمتر اإ غواريكو، يف  والية يف املظامل مكتب أ منيقال ممثل  -

ن وال املدنية والعسكرية، حيث املس تفيد بشأ ن ال حداث الهامة، مثل ال حداث  للتعاون مس تعدةدامئا  اكنت[ غواريكو]ية "اإ

( والعموالق هوجو حمافظ غواريكو)رودريغزي تشاسني س مادورو، و نيكوال أ رادام لشعب صاحب الس يادة، مثلالرئييس هو ا

شافزي".
1

 

اليت و  ،2014فرباير ش باط/، يف شهر االإنساناملتحدة واملفوض السايم حلقوق  لأ ممالعام  ال منيويف أ عقاب ترصحيات   -

نفاذ القانون امللكفواملوظفون عىل ضامن احرتام حرية التعبري والتجمع السلمي وضامن أ ن يعمل  فزنويوالث فهيا حكومة ح ن ابإ

اليت جرت اكنت  الاعتقاالتبأ ن غالبية تكل  أ س بااب معقوةل لوالعتقاد املظامل أ ن "هناك دلولية، ذكر مكتب أ منيوفقا للمعايري ا

املعتقلني يف حاةل تلبس ابرتاكب جرامئالقبض عىل العنف وأ نه مت  حاالتنتيجة 
2

".  

ظامل أ ن مثل ، قال أ مني املفزنويوالبشأ ن حرية التعبري والتجمع السلمي يف  ال ورويبن عهنا الربملا ردا عىل اخملاوف اليت أ عرب -

ىل معلومات مت التحقق مهنا و ... أ ن هذا البيان يعكس سوء فهم واحض للوضع يف  هذه اخملاوف اكنت "ال  فزنويوالتستند اإ
3
". 

                                                           
 

1
 html-el-en-Pueblo-del-Defensor%C3%ADa-la-por-atendidos-fueron-ciudadanos-http://www.abrebrecha.com/328229_3.793.2013:  2015مت ادلخول يف مارس  
2
ىل اللغة االإجنلزيية، صفحة     .95تقرير صادر يف ش باط/فرباير حتت عنوان رضبة للسوالم، مرتمج اإ

3
ىل اللغة االإجنلزيية، صفحة  تقرير    .95صادر يف ش باط/فرباير حتت عنوان رضبة للسوالم، مرتمج اإ

 

http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-ciudadanos-fueron-atendidos-por-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-2013.html
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ىل وأ شار ت اللجنة الفرعية أ يضا  نسانبشأ ن قضااي حقوق  أ مني املظامل لزم الصمتأ ن اإ   :احمللية الهامة، مبا يف ذكل االإ

 املدنيني أ مام احملامك العسكرية؛حمامكة   -

 والاحتجاج؛ االإرضابيف  ياحملاكامت اجلنائية للقادة النقابيني بسبب ممارس هتم حلقهم ادلس تور  -

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

 ؛ االإنسانحلقوق  ال مريكية االتفاقيةمن  فزنويوالانسحاب  -

 فزنويوال؛يف  االإنساننيابة عن حضااي انهتااكت حقوق  ال مريكيةلتدابري امحلاية اليت أ مرت هبا حممكة البودان  الامتثالعدم   -

 ؛اس مترار اعتقال القايض ماراي لورديس أ فويين -

 ؛لتعرض للتعذيباب اس مترار احتجاز ليوبودلو لوبزي وادعاءاته -

ضامن احرتام عىل  فزنويوالحكومة فيه حث اذلي  ،2014ش باط/فرباير عام ، يف شهر االإنسانبيان املفوض السايم حلقوق  -

نفاذ القانون وفقاحرية التعبري والت ش يا مع بيان امتللمعايري ادلولية، وذكل  جمع السلمي وضامن أ ن يعمل املوظفون امللكفون ابإ

 .العام قبل ذكل بأ ايم قليةل ال مني هأ صدر 

نساناملتحدة حلقوق  لأ ممالشواغل اليت أ عرب عهنا املفوض السايم احلايل  - فامي يتعلق  2014أ كتوبر ترشين ال ول/يف  االإ

ابالحتجاز التعسفي من قبل الفريق العامل املعين  اتعسفيرب اعتُ  ي ذكل ليوبودلو لوبزي، اذلابعتقال املتظاهرين مبا يف

  والاعتقال.

  :اكلآيتاملظامل  مكتب أ منيجاء رد  ،وردا عىل خماوف اللجنة الفرعية

آذار/مارس عام يف  - وصف حاةل  ياذلو م"، رضبة للسوال"ش باط/فرباير: لشهر  "تقريرهاملظامل  نيأ م مكتب أ صدر ،2014أ

 ووفقا للتقرير، اكن مكتب أ مني. 2014ش باط/فرباير د، خصوصا بعد املظاهرات اليت جرت يف والاالإنسان يف البحقوق 

   :املظامل

o ىل املراكز الصحية، ومراكز تدخل 600حوايل  قد أ جرى ، واحملامك الاحتجاز، مبا يف ذكل زايرات يومية اإ

 ؛واملؤسسات اليت تررت من أ عامل الشغب

o ؛اجلرىحمع  مقابوالت قد أ جرى 

o نفاذ القانون و معلومات من  قد طلب  ؛ةالعاموزارة الشؤون واكالت اإ

o أ فراد أ رس الضحااي؛  قد رافق 

o  ىل السلطات العامة قد قدم قوات النيابة العامة، السلطات احمللية، رئيس امجلهورية، السلطة القضائية، )توصيات اإ

 ؛ االإعوالم(، اجملمتع املدين ووسائل ال من

o  ؛اذلين قبض علهيم ال شخاصمبتابعة أ وضاع  قد قام 

o ؛من أ جل مجع املعلومات حول وضعهممقابةل خشصية مع املعتقلني  1908 قد أ جرى 

o ذ قد نّفذ التقايض  الإجراءاتالقانوين القامئ، وفقا  االإطارم ىش مع تامت ال منترصفات قوات  اكنتا برانجما لرصد ما اإ

 ؛السلمية

ا وبدافع من النوااي الس ياس ية ضد مبالغا فهي االإعوالميةت اير املنظامت غري احلكومية والنرش املظامل تقار  مكتب أ منيعترب ي  -

 . الرئيس واحلكومة وأ يضا هبدف التحريض عىل الكراهية
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جراء  تأ د واليتاليت اختذت أ و مل تتخذ،  االإجراءاتالفرعية بأ ن  اللجنةتقر  ىل قرارها ابإ فعال نتيجة  تاخلاص، اكن الاس تعراضاإ لأ 

ن اللجنة الفرعية ترى أ ن خطورة تكل و  االإجراءات الترصحيات اليت صدرت أ و مل تصدر من قبل أ مينة املظامل السابقة. ومع ذكل، فاإ

مكتب املظامل مكؤسسة. ونتيجة ذلكل، ترى اللجنة الفرعية أ ن قدرة  مكتب أ مني واس تقوالليةعىل احلياد الفعيل أ و املتصور وعدهما تؤثر 

  .ُأضعفت اش يا مع مبادئ ابريس قد، متاالإنسانبشلك فعال لتعزيز وحامية حقوق  بواليتهقيام ال عىل املظامل  أ مني

املظامل يعكس ثقافة مؤسس ية قد تؤثر عىل  مكتب أ منيمت من جانب  ياذل حاالت االإخواللو  االإجراءاتترى اللجنة الفرعية كذكل أ ن 

تقوض قد . و خملاطبة هذه املؤسسة ع معوم الناستشج، وابلتايل عدم فيه املظامل وكذكل عىل درجة الثقة العامة أ منيمكتب مصداقية 

ىل أ منيمكتب تيجة لسلوك ، وأ نه ن هذه الثقافة أ يضا من ثقة موظفيه مس تقةل عن الرئيس املؤسسة عىل أ هنا  املظامل، فقد ال ينظر اإ

حلقوق  املتحدة، واملفوض السايم لأ ممالعام  ال مني قلقاليت أ اثرت  االإنسانفامي يتعلق بقضااي حقوق كام أ هنا متساحمة جدا  .واحلكومة

 .ال ورويب، وكذكل الربملان االإنسان

ن اللجنة الفرعية  .2014اكنون ال ول/ديسمرب جديد يف  مظاملتعيني أ مني  ه قد متتعرتف اللجنة الفرعية بأ ن مكتب  ترى أ نومع ذكل، فاإ

  .مل تقم هباأ و أ مينة املظامل السابقة اليت قامت هبا  عاملال  عن  مساءةلاملظامل مكؤسسة تبقى أ مني 

جراء  الاهامتمني املظامل اجلديد للرد عىل القضااي ذات الفرصة ل موقد أ عطت اللجنة الفرعية  ىل اختاذ قرار اإ  الاس تعراضاليت أ دت اإ

رئيس أ مانة املظامل، فامي يتعلق ابلقضااي  نظره، بصفته أ مني املظامل لتقدمي وهجاتاإىل ذكل، دعت اللجنة الفرعية  وابالإضافةاخلاص. 

008610التالية: مضمون القرار رمق 
4
يف  الاجامتعيينظم أ عامل القوات املسلحة الوطنية البوليفارية لرصد النظام العام والسمل  ياذل( 

لتعرض ابليوبودلو لوبزي وادعاءاته ؛ اس مترار اعتقال القايض ماراي لورديس أ فيوين؛ اس مترار احتجاز (العامة واملظاهرات الاجامتعات

االإجراءات اليت س نة؛ الربانمج التلفزيوين للزعمي الربملاين؛  14قتل لكويفر روا البالغ من العمر  ؛تقال رئيس بودية ليديزماللتعذيب؛ اع 

  .التعاونية مع اجملمتع املديناالإجيابية و قات الس تعادة العوالاملظامل  اختذها مكتب أ مني

 االإجراءاتيعكس بعض  ذكلالكتابية طوال ادلورة احلالية، وأ ن فوية و الش املوالحظاتالفرعية أ ن أ مانة املظامل قد ّ قدمت اللجنة  رتق

ن املعلومات املقدمة غري اكفية  جابة عن اليت مت اختاذها من قبل أ مني املظامل منذ تعيينه. ومع ذكل، فاإ  اذلي عربت عنه الشواغللوالإ

نسانس تعداد أ مني املظامل للتحدث بشأ ن القضااي الرئيس ية حلقوق وااملظامل  واس تقواللية مكتب أ منياللجنة الفرعية واملتعلقة بزناهة  يف  االإ

 فزنويوال. 

 مس تعدمس تقل و املظامل  مكتب أ مني ليثبت أ نالس نة املقبةل  خواللحظ اللجنة الفرعية أ ن أ مني املظامل احلايل س يكون دليه الفرصة والوت

 فزنويوال.يف  االإنسانللتحدث عن القضااي الرئيس ية حلقوق 

وغري متحزية وموضوعية  بطريقة متوازنة فزنويوال يف االإنسانعن قضااي حقوق علنا ث اللجنة الفرعية أ مني املظامل احلايل عىل التحدث وحت

 ."فزنويواليف  ال شخاصمجليع  االإنسانبتعزيز وحامية حقوق  متمس تقل وهماملظامل مني أ  مكتب ثبات أ ن الإ وحمايدة 

ثبات اليت تعترب رضورية ل دةل ابمتنح اللجنة الفرعية الفرصة ملكتب أ مني املظامل للتقدم، يف غضون س نة واحدة،  بادئ مل  امتثاهلمواصةل الإ

 ابريس.

وتقدم  وتلخصخوالل العام، أ رسلها مكتب أ مني املظامل الواثئق واملواد االإضافية اليت  ت اللجنة الفرعية، اس تعرض2016مايو أ اير/يف 

 قوم هبا.يعن مجيع ال نشطة اليت  تقارير

                                                           
4
 .2015اكنون الثاين/يناير  27قرار وزير ادلفاع بتار خ   
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خطوات اختذت ملعاجلة بوجود أ يضا  وتقر. كبريس تقطاب اب يمتزي عمل حاليا يف س ياقي مكتب أ مني املظاملأ ن ب الفرعية اللجنةعرتف ت

نسان يف فزنويوال.  بعض قضااي حقوق االإ

ن   .جسامةال كرث حقوق االإنسان قضااي عن علنا تحدث يف ال  أ ن مكنب أ مني املظامل فشل لجنة الفرعية ترىال ومع ذكل، فاإ

ىل القضااي ذات الاهامتم املبينة أ عواله،   التالية:تبدي اللجنة الفرعية املوالحظات وابالإضافة اإ

مكتب ال مم املتحدة لتنس يق الشؤون االإنسانية، يف يفيد فزنويوال/ كولومبيا: بني رحيل كولومبيني عىل احلدود وتحاةل الطوارئ  -

ىل كولومبيا  22342أ ن ب، 2015أ كتوبر ترشين ال ول/ 15 الصادر بتار خاملرحيل  تقريره  1925 وأ نخشصا عادوا من فزنويوال اإ

ن عحلقوق االإنسان علنا  السايم مكتب املفوضاملتحدث ابمس  ، أ عرب2015أآب/أ غسطس  28ويف مت ترحيلهم. خشصا 

حقوق االإنسان مجليع  احرتام ضامنعىل السلطات الفزنويلية  وحثالوضع عىل احلدود بني كولومبيا وفزنويوال،  بشأ ن قلقه

مل  مكتب أ مني املظامل أ نه الرتحيل. ومع ذكل، ذكر معلية من معليات ال فراد املتررين احرتاما اكموال، ال س امي يف س ياق أ ي

 أ شخاص املتررين يف منطقة احلدود.لنهتااكت حقوق االإنسان التلق أ ية معلومات أ و ادعاءات حمددة ي 

يف السجن املعروف ابمس  الاعتقالذات مصداقية ظروف و يل: وصفت مصادر خمتلفة ابصاحل وغابرييل  لورنتحاةل  -

الوصول ل شعة الشمس أ و دون  أ متار، 3×  2ما يقرب من مساحهتا ن يف زانزين حمتجزييشمل القرب(، حيث "التومبا" )

خبارالهتوية املناس بة، يف انهتاك للمعايري ادلولية.  يل، ابصاحل وغابرييل لورنت  أ ن اثنني من الطوالب، اللجنة الفرعية ومت اإ

نسانية و اللمعامةل لو للتعذيب  تعرضهام عياوادّ شهرا،  20حملامكة يف هذه الظروف ل كرث من ا قبل معتقوالن هينة. وفامي امل والاإ

ردا عىل  ت اللجنة الفرعية أ نهأ نه تلقى رعاية طبية غري اكفية. وأ شار ب اللجنة الفرعية ُأخربتصاحل، ابملعتقل لورنت يتعلق 

 الواردرير التقعىل  يف تعليقاتهمكتب أ مني املظامل  رصحفامي يتعلق هبذه املزامع اخلطرية، اختذها حول االإجراءات اليت أ س ئةل 

ىل مركز امال يمت نقلهأ   من خوالل أ قارهبام ايل طلبابصاحل وغابرييل  لورنتأ ن "بت غري احلكومية من املنظام ، أآخر عتقالا اإ

 مكتب أ مني املظامل يتخذ ثبت أ ني أ ن هذا البيان ال ب اللجنة الفرعية عن قلقها تعر ت". و جيدة اعتقاهلام ظروف أ ن نمؤكدا

 .املعروضة عليهملزامع اباالإجراءات املناس بة فامي يتعلق 

تلقت غري أ ن اللجنة الفرعية متع ابنتظام مع منظامت اجملمتع املدين، جي  أ نه أ شار مكتب أ مني املظاملالتعاون مع اجملمتع املدين:  -

 مكتب أ مني املظاملأ نه اكن هناك القليل من التعاون الهادف وأ ن تفيد بلمجمتع املدين ذات مصداقية ل منظامت  عدةمن  اتقرير 

 .حتظى ابهامتهماالقضااي اليت عىل اس تعداد ملعاجلة  ليس

يف جمال حامية املدافعني عن أ نشطته معلومات عن مكتب أ مني املظامل  قدمالاعتداءات عىل املدافعني عن حقوق االإنسان:  -

نسان،  جراءات يفي مل مكتب أ مني املظامل ابلقلق من أ ن ما تزال تشعر  غري أ ن اللجنة الفرعيةحقوق االإ  مجيع احلاالت تخذ اإ

 محلاية هؤالء املدافعني.

بطريقة  للتعبري علنا مس تعدا مكتب أ مني املظامل ليسأ ن  ترى اللجنة الفرعيةوبناء عىل هذه احلاالت، واكفة املعلومات اليت قدمت، 

نسان ردا عىل مزامع ذات مصداقية بشأ ن الانهتااكت اخلطرية حلقوق االإنسان  السلطات احلكومية.  تكهباتر  اليتتعزز احرتام حقوق االإ

ن يةس تقوالل الا نقص يفالفشل يف القيام بذكل عىل ويدل  بشلك اتم عمل يال مكتب أ مني املظامل أ ن ترى ب اللجنة الفرعية. وذلكل، فاإ

 ملبادئ ابريس. طبقا

ىل  DPV، حتدى  GANHRIمن النظام ال سايس  12وفقا للامدة  عىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب . يمت تأ جيل توصية الآن اإ

 . 2016يف أ كتوبر  GANHRIاجامتع املكتب 

 


