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ملخص التوصيات
 .2الاعامتد (املادة  10من النظام السايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان)
 1.2البحرين :املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد (اللجنة الفرعية) ابعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان ابلبحرين مضن الفئة «ابء».
 2.2كوت ديفوار :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار مضن الفئة «ابء».
 3.2اجلبل السود :حايم حقوق االإنسان واحلرايت
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد حايم حقوق االإنسان واحلرايت ابجلبل السود مضن الفئة «ابء».
 4.2ساموا :مكتب أمني املظامل
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد مكتب أمني املظامل بساموا مضن الفئة «ألف».
 5.2أوروغواي :املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مكتب أمني املظامل
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مكتب أمني املظامل بأوروغواي مضن الفئة «ألف».
 6.2زميبابوي :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد جلنة حقوق االإنسان بزميبابوي مضن الفئة «ألف».
 .3اإعادة الاعامتد (املادة  15من النظام السايس للتحالف العاملي)
 1.3كندا :اللجنة الكندية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الكندية حلقوق االإنسان مضن الفئة «ألف».
 2.3الاكمريون :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان واحلرايت
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء اإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان واحلرايت ابلاكمريون اإىل دورهتا الثانية لعام .2016
 3.3اليوانن :اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإنسان اإىل الفئة «ابء»
وفقا للامدة  12من النظام السايس  ، GANHRIحتدى  GNCHRعىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب  .يمت تأجيل توصية
الآن اإىل اجامتع املكتب  GANHRIيف أكتوبر . 2016
 4.3هندوراس :املفوض الوطين حلقوق االإنسان
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التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد املفوض الوطين حلقوق االإنسان هبندوراس مضن الفئة «ابء».
 5.3كوراي :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوراي مضن الفئة «ألف».
 6.3ماالوي :جلنة حقوق االإنسان مبوالوي
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء اإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان مبوالوي اإىل دورهتا الثانية لعام .2016
 7.3نيوزيلندا :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان بنيوزيلندا مضن الفئة «ألف».
 8.3اإيرلندا الشاملية (اململكة املتحدة) :جلنة حقوق االإنسان ابإيرلندا الشاملية
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان ابإيرلندا الشاملية مضن الفئة «ألف».
 9.3سرياليون :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان بسرياليون مضن الفئة «ألف».
 .4اس تعراض (املادة  2.16من النظام السايس للتحالف العاملي)
 1.4بوروندي :اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسان
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإجراء اس تعراض خاص يف دورهتا الثانية لعام .2016
 2.4فزنويوال :مكتب أمني املظامل يف مجهورية فزنويوال البوليفارية
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد مكتب أمني املظامل جبمهورية فزنويوال البوليفارية مضن الفئة «ابء».
وفقا للامدة  12من النظام السايس  ، GANHRIحتدى  DPVعىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب  .يمت تأجيل توصية الآن
اإىل اجامتع املكتب  GANHRIيف أكتوبر . 2016
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تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد خوالل الفرتة من  9اإىل  13أاير/مايو 2016
 .1خلفيـــة
1.1

وفقا للنظام السايس (املرفق الول) للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا (التحالف العاملي)،
تضطلع اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد (اللجنة الفرعية) بوالية دراسة واس تعراض طلبات الاعامتد وإاعادة الاعامتد
والاس تعراضات اخلاصة وغري اخلاصة ،واليت ترد علهيا من قسم املؤسسات الوطنية والآليات ا إالقلميية واجملمتع املدين التابع
ملكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان بصفته الهيئة اليت تضطلع بأمانة التحالف العاملي ،وتقدمي توصيات اإىل أعضاء مكتب
التحالف العاملي يف ما يتعلق ابمتثال املؤسسات مقدمة الطلب ملبادئ ابريس (املرفق الثاين) .وتقمي اللجنة الفرعية الامتثال
ملبادئ ابريس من حيث القانون واملامرسة.

2.1

ووفقا للنظام ادلاخيل للجنة الفرعية ،تتألف هذه اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من لك منطقة
ويه  :كندا عن المريكيتني (الرئاسة) ،وموريتانيا عن أفريقيا ،والردن عن أآس يا واحمليط الهادئ ،وفرنسا عن أورواب.

3.1

اجمتعت اللجنة الفرعية يف الفرتة من  9اإىل  13أاير/مايو  ،2016وشارك مكتب املفوض السايم بصفته مراقبا دامئا وبصفته
يضطلع بأمانة التحالف العاملي .ووفقا ل إوالجراءات املعمول هبا ،متت دعوة جلان التنس يق ا إالقلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق
االإنسان للحضور بصفة مراقب .ورحبت اللجنة الفرعية مبشاركة ممثلني عن أمانة منتدى أآس يا واحمليط الهادئ للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان ،والش بكة الوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان وش بكة املؤسسات الوطنية الفريقية حلقوق
االإنسان.

4.1

معوال ابملادة  10من النظام السايس ،نظرت اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد يف طلب اعامتد املؤسسات الوطنية يف البحرين
وكوت ديفوار واجلبل السود وساموا والورغواي وزميبابوي.

5.1

معوال ابملادة  15من النظام السايس ،نظرت اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد أيضا يف طلبات اإعادة الاعامتد الواردة من
املؤسسات الوطنية حلقوق ا إالنسان يف كندا والاكمريون واليوانن وهندوراس وكوراي وموالوي ونيوزيلندا وإايرلندا الشاملية
وسرياليون.

6.1

معوال ابملادة  2.16من النظام السايس ،اس تعرضت اللجنة الفرعية بعض القضااي اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان
ببورندي.

7.1

معوال ابملادة  1.18من النظام السايس ،اس تعرضت اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان بفزنويوال.

8.1

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

9.1

ميكن اس تخدام املوالحظات العامة (املرفق الثالث) كدوات تفسريية ملبادئ ابريس ،لأغراض التالية:
أ) توجيه املؤسسات الوطنية دلى قياهما بتطوير العمليات والآليات اخلاصة هبا من أجل ضامن امتثالها ملبادئ ابريس؛
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ب) اإقناع احلكومات الوطنية بتناول أو معاجلة القضااي املتعلقة ابمتثال مؤسسة ما للمعايري الواردة يف املوالحظات
العامة؛
ج) اإرشاد اللجنة الفرعية يف قراراهتا بشأن طلبات الاعامتد اجلديدة ،وطلبات اإعادة الاعامتد أو غري ذكل من
الاس تعراضات:
 )1اإذا أخفقت مؤسسة ما اإىل حد كبري يف الاس تجابة للمعايري املبينة يف املوالحظات العامة ،جيوز للجنة
الفرعية أن ختلص اإىل أن املؤسسة غري ممتثةل ملبادئ ابريس؛
 )2اإذا الحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأن امتثال اإحدى املؤسسات لي من املوالحظات العامة،
جيوز لها أن تنظر يف طبيعة أية خطوات تتخذها املؤسسة من أجل معاجلة تكل املسائل املثرية للقلق
يف الطلبات املقبةل .وإاذا مل تُقدم للجنة الفرعية أدةل تثبت بذل هجود من أجل العمل ابملوالحظات العامة
اليت أبديت يف السابق ،أو مل تُعط تفسري ًا معقوال لأس باب اليت دعت اإىل عدم بذل أي هجود ،جيوز
للجنة الفرعية أن تفرس انعدام اإحراز أي تقدم بأنه عدم امتثال ملبادئ ابريس.
10.1

تشري اللجنة الفرعية اإىل أنه عندما تثار قضااي حمددة يف تقريرها خبصوص الاعامتد أو اإعادة الاعامتد أو الاس تعراضات
اخلاصة ،ينبغي عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضااي يف أي طلب الحق أو اس تعراضات أخرى.

11.1

معوال ابملادة  12من النظام السايس ،عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإىل توصية ،حتيل تكل التوصية اإىل مكتب التحالف
العاملي اذلي يكون قراره الهنايئ خاضعا للعملية التالية:
)1
)2
)3

)4

)5

)6
12.1

حتال توصية اللجنة الفرعية اإىل املؤسسة مقدمة الطلب أوال؛
جيوز للمؤسسة مقدمة الطلب الطعن يف التوصية من خوالل تقدمي طعن مكتوب اإىل رئيس التحالف العاملي عن
ابتداء من اتر خ اس توالم التوصية؛
طريق أمانة التحالف العاملي مضن أجل ال يتعدى  28يوم ًا ً
ُحتال التوصية بعد ذكل اإىل أعضاء مكتب التحالف العاملي الختاذ قرار بشأهنا .وإاذا اس ُتمل طعن من املؤسسة
مقدمة الطلب ،حيال ذكل الطعن اإىل أعضاء املكتب ،مشفوع ًا جبميع الواثئق ذات الصةل اليت مت اس توالهما فامي
يتعلق بلك من الطلب والطعن؛
عىل لك عضو يف مكتب التحالف العاملي ال يوافق عىل التوصية أن ُيطر رئيس اللجنة الفرعية وأمانة التحالف
العاملي مضن أجل ال يتعدى عرشين ( )20يوما ابتداء من اتر خ اس توالهماُ .وختطر أمانة التحالف العاملي فور ًا مجيع
أعضاء مكتب التحالف العاملي ابالعرتاض وتقدم مجيع املعلومات الوالزمة لتوضيحه .وإاذا أخطر أربعة أعضاء يف
املكتب عىل القل ينمتون اإىل مجموعتني إاقلمييتني عىل القل أمانة مكتب التحالف العاملي يف خوالل عرشين ()20
يوما من اس توالم هذه املعلومات ،بأن دلهيم اعرتاضا مماثوالُ ،حتال التوصية اإىل الاجامتع التايل ملكتب التحالف
العاملي الختاذ قرار بشأهنا.
وإاذا مل يبد أربعة أعضاء يف املكتب عىل القل ،من مجموعتني إاقلمييتني عىل القل ،اعرتاضا عىل التوصية مضن أجل
ال يتعدى عرشين ( )20يوما ابتداء من اتر خ اس توالهما ،تعترب التوصية مصادق علهيا من قبل مكتب التحالف
العاملي؛
اإن قرار مكتب التحالف العاملي بشأن الاعامتد هنايئ.

خوالل لك دورة ،جتري اللجنة الفرعية مقابةل عن بعد مع لك مؤسسة وطنية .وميكن أن تتشاور أيضا مع املؤسسات الوطنية
حلقوق االإنسان املعنية أو تطلب مهنا معلومات اإضافية ،حيامث اكن ذكل رضوراي .وابالإضافة اإىل ذكل ،أبدى املوظفون
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املسؤولون عن مناطق معينة واملسؤولون امليدانيون مبكتب املفوض السايم عىل جاهزيهتم الإعطاء املزيد من املعلومات ،لكام
تطلب المر ذكل.
13.1

وفق ًا للامدة  1.18من النظام السايس ،ال يتخذ أي قرار يقيض بشطب صاحب طلب من الفئة «ألف» اإال بعد اإبوالغه هبذه
النية وإاعطائه الفرصة ليك يقدم كتابة ويف غضون س نة واحدة ( )1من اتر خ تلقي هذا االإخطار ،الدةل الكتابية الوالزمة
الإثبات اس مترار امتثاهل ملبادئ ابريس.

14.1

ميكن أن تتلقى اللجنة الفرعية يف أي وقت معلومات قد تثري قلقا من تغري ظروف اإحدى املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان
عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ ابريس ،وجيوز للجنة الفرعية حينئ ٍذ أن جتري اس تعراضا خاصا ملركز اعامتد تكل املؤسسة
الوطنية .ويف حال النظر يف اإماكنية اإجراء اس تعراض خاص ،اعمتدت اللجنة الفرعية اإجراء جديدا ،حيث ابالإضافة اإىل
البياانت اخلطية اليت تقدهما املؤسسات الوطنية واجملمتع املدين وأي من أحصاب املصلحة الآخرين ،يمت منح املؤسسة الوطنية
الفرصة ل إوالدالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خوالل انعقاد دورهتا.

15.1

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

16.1

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

17.1

أرسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت أعدهتا المانة اإىل املؤسسات الوطنية املعنية قبل النظر يف طلباهتا ومت منحها فرتة
أس بوع واحد لتقدمي أية تعليقات علهيا .يمت اإعداد امللخصات ابللغة االإجنلزيية فقط ،وذكل بسبب القيود املالية .وحاملا يمت اعامتد
توصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب التحالف العاملي ،يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف العاملي:
).(http://nhri.ohchr.org/

18.1

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

19.1

موالحظات :ميكن حتميل النظام السايس للتحالف العاملي ومبادئ ابريس واملوالحظات العامة املشار اإلهيا أعواله ابللغات
العربية واالإجنلزيية والفرنس ية واالإس بانية انطوالقا من الروابط التالية:

أ) النظام السايس للتحالف العاملي:
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx

ب) مبادئ ابريس واملوالحظات العامة:
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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 .2توصيات خاصة  -طلبات الاعامتد (املادة  10من النظام السايس للتحالف العاملي)
البحرين :املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان

1.2

التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مضن الفئة «ابء».
ترحب اللجنة الفرعية ابإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مبوجب قانون وتثين عىل هجودها لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا يف
البحرين.
تبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الاختيار والتعيني
وفقا للامدة  5من القانون ،يصدر بتعيني أعضاء جملس املفوضني أمر مليك بعد مشاورات مع مؤسسات اجملمتع املدين ذات العوالقة
واجملموعات املتنوعة الخرى .وتفيد املؤسسة الوطنية بأهنا تدعو اإىل لقاء مفتوح مع منظامت اجملمتع املدين ابالإضافة اإىل اإجراء مشاورات
خاصة ،غري أن القانون صامت عن معلية اختيار وتعيني أعضاء جملس املفوضني.
وترى اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة ت ُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد العملية اليت يمت من خواللها اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختياروالتعيني.
ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية
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اإن أربعة ( )4أعضاء يف جملس املفوضني مه برملانيون .اثنان ( ،)2مبن يف ذكل الرئيس ،هام عضوان يف جملس الشورى اذلي يعني املكل
أعضاءه مبارشة.
تشري اللجنة الفرعية اإىل أن مبادئ ابريس تتطلب اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث بنيهتا وتشكيلها وصنع قراراهتا
وطريقة معلها .وجيب أن يمت تشكيلها ومتكيهنا من أجل دراسة وحتديد الولوايت والنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط
اإىل الولوايت اليت حتددها بنفسها يف جمال حقوق االإنسان يف البوالد من دون تدخل س يايس.
ولهذه الس باب ،تنص املوالحظة العامة  9.1بشأن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" عىل أن ممثيل احلكومة وأعضاء الربملان
ال ينبغي أن يكونوا أعضاء يف أهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أو يشاركوا فهيا ،ذكل لن عضويهتم يف أهجزة صنع
القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية.
تقر اللجنة الفرعية أنه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها ،عند الاقتضاء ،اإال أن ذكل ال ينبغي أن
يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.
ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أو أعضاء الربملان أو ممثلني عن واكالت حكومية ،فاإن ترشيع املؤسسة الوطنية
ينبغي أن يشري بوضوح اإىل أن هؤالء الشخاص ال يشاركون اإال بصفة استشارية .ومن أجل دمع تشجيع الاس تقواللية يف صنع القرار
وتفادي تضارب املصاحل ،ينبغي أن يؤسس النظام ادلاخيل للمؤسسة الوطنية ممارسات تضمن عدم متكن هؤالء الشخاص من التأثري
بشلك غري الئق عىل صنع القرار ،من خوالل استبعادمه مثوال من حضور أجزاء من اللقاءات اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا
القرارات الاسرتاتيجية.
ينبغي أن تقترص مشاركة ممثيل احلكومة أو أعضاء الربملان أو ممثيل الواكالت احلكومية عىل أولئك اذلين تتصل أدوارمه ووظائفهم بشلك
مبارش بوالية املؤسسة الوطنية وهماهما ،وأولئك اذلين ميكن أن تساعد مشورهتم وتعاوهنم املؤسسة الوطنية عىل الوفاء بواليهتا.
وابالإضافة اإىل ذكل ،جيب أن يكون عدد هؤالء املمثلني حمدودا وأال يتجاوز عدد العضاء الآخرين يف الهيئة االإدارية للمؤسسة الوطنية.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب ،1.ب 3.و "ج" (ج) وإاىل موالحظهتا العامة  9.1بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات
الوطنية".
 .3العضاء بدوام اكمل
يش تغل أعضاء جملس املفوضني رمسيا بدوام جزيئ ،رمغ أن املؤسسة الوطنية أشارت اإىل أن العديد من العضاء حيرون بشلك
يويم.
ينبغي أن ينص القانون التأسييس للمؤسسة الوطنية عىل أن يكون من بني أعضاء هيئة صنع القرار أعضاء يعملون بدوام اكمل ويتلقون
أجرا .ويساعد ذكل يف ضامن ما ييل :
أ)
ب)
ج)
د)

اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أو متصور للمصاحل؛
اس تقرار يف فرتة والية العضاء؛
التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛
الوفاء املس متر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.2بشأن "العضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية".
8

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

 .4الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان
وفقا للامدة  12من القانون ،تمتتع املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان ابلبحرين بوالية واسعة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا.
وقد تلقت اللجنة الفرعية مزامع أاثرت القلق بشأن اس تجابة املؤسسة الوطنية ابلبحرين للشاكوى وجاهزيهتا دلمع وحامية املدافعني عن
حقوق االإنسان .وردا عىل ذكل ،أشارت املؤسسة الوطنية ابلبحرين أهنا تتلقى الشاكوى وتس تجيب لها لكها.
وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها بشأن التطبيق الفعال لوالية املؤسسة الوطنية ابلبحرين يف جمال امحلاية يف بعض الظروف .وتشري
اللجنة الفرعية اإىل أن املؤسسة الوطنية ابلبحرين أجرت بعض التحقيقات وقدمت بعض البياانت العلنية ،غري اللجنة الفرعية توالحظ
كذكل أنه يُنتظر من املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان أن تعزز وتضمن احرتام حقوق االإنسان مجليع الفراد يف مجيع الظروف ودون
اس تثناء .ويف هذا الصدد ،تتضمن أعامل املؤسسات الوطنية الرصد ،والتوثيق ،وإاصدار بياانت عامة ،وإاصدار تقارير منتظمة ومفصةل
عن انهتااكت حقوق االإنسان من خوالل وسائل االإعوالم ،وينبغي أن يمت ذكل يف الوقت املناسب .وعوالوة عىل ذكل ،ينبغي عىل
املؤسسات الوطنية أيضا القيام بأنشطة متابعة دقيقة ومنتظمة ،وادلعوة اإىل دراسة وتنفيذ نتاجئها وتوصياهتا من أجل ضامن حامية أولئك
اذلين انهتكت حقوقهم .وتساعد هذه العامل ،وال س امي نرش التقارير العامة ،عىل ماكحفة االإفوالت من العقاب يف حال انهتااكت حقوق
االإنسان.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية عىل تفسري واليهتا بطريقة واسعة وهادفة ،وتعزيز وحامية حقوق االإنسان للجميع.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ ،1.وأ 2.وأ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 .5رصد أماكن احلرمان من احلرية
تنص املادة  12من القانون عىل أن املؤسسة الوطنية ابلبحرين تقوم "ابلزايرات امليدانية ،وفق الصول املتبعة لرصد أوضاع حقوق
االإنسان يف املؤسسات االإصوالحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العاملية وادلور الصحية والتعلميية ،أو أي ماكن عام أآخر يشتبه يف أن
يكون موقعا النهتااكت حقوق االإنسان" .ورمغ أن القانون صامت بشأن الزايرات غري املعلنة ،اإال أن املؤسسة الوطنية ابلبحرين أكدت
رضورة ا إالخطار املس بق الإجراء هذه الزايرات.
تشري اللجنة الفرعية اإىل أنه يف بعض الظروف قد يكون من الروري تقدمي اإخطار عن الزايرات لس باب أمنية ،اإال أهنا تشجع
املؤسسة الوطنية ابلبحرين عىل القيام بزايرات "غري معلنة" ،لن ذكل حيد من فرص قيام سلطات الاحتجاز إابخفاء أو عدم كشف
انهتااكت حقوق االإنسان وييرس اإجراء املزيد من التدقيق.
تشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية ابلبحرين عىل الوصول اإىل مجيع أماكن احلرمان من احلرية ،وذكل من أجل رصد أوضاع حقوق
االإنسان والتحقيق فهيا وتقدمي تقارير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب ،والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة واملنارصة للنظر يف نتاجئها
وتوصياهتا وتنفيذها هبدف ضامن حامية املعتقلني.
كام تشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية ابلبحرين عىل نرش تقاريرها عن رصد أماكن الاحتجاز ،مبا يف ذكل تقريرها عن زايرة مركز
الاحتجاز احلوض اجلاف يف أآب/أغسطس .2013
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 3.و "د" (د) وموالحظهتا العامة  6.1بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية".
 .6التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى
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تقر اللجنة الفرعية أن املادة  12من القانون تلكف املؤسسة الوطنية ابلبحرين ابلتعاون مع الهيئات الوطنية العامةل يف جمال حامية حقوق
االإنسان وتعزيزها .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية تشري اإىل أن القانون ال يضفي الطابع الرمسي عىل العوالقة مع منظامت اجملمتع املدين عىل
وجه التحديد.
تؤكد اللجنة الفرعية أن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أحصاب املصلحة املعنيني أمر أسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالايهتا
عىل حنو فعال .ويف هذا الصدد ،توالحظ مع التقدير أن املؤسسة الوطنية ابلبحرين تفيد بأهنا:
 تتفاعل بقوة مع هذه الهيئات؛ وقعت مذكرات تفامه مع منظامت اجملمتع املدين ،من أجل العمل عىل بناء قدرات هذه املنظامت؛ عقد اجامتعات للتشاور مع منظامت حقوق االإنسان ونقاابت العامل.ينبغي عىل املؤسسات الوطنية تطوير عوالقات معل ،حسب الاقتضاء ،مع املؤسسات احمللية الخرى اليت أنشئت لتعزيز وحامية حقوق
االإنسان وإاضفاء الطابع الرمسي عىل هذه العوالقات واحلفاظ علهيا ،مبا يف ذكل مع املؤسسات املواضيعية ومنظامت اجملمتع املدين واملنظامت
غري احلكومية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس "ج" (ز) و (ح) وإاىل موالحظهتا العامة  5.1بشأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان
الخرى".
 2.2كوت ديفوار :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار
توصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار مضن الفئة «ابء».
ترحب اللجنة الفرعية إابنشاء اللجنة الوطنية وتثين عىل هجودها املتواصةل لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا ،عىل الرمغ من الس ياق
الصعب اذلي تعمل فيه بعد مرحةل الزناع.
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1ضامن فرتة الوالية
تنص املادة  15من القانون عىل أنه جيوز عزل عضو بسبب سوء اس تخدامه لصوالحيات اللجنة الوطنية وقيامه بصوالحيات أخرى غري
تكل املمنوحة لها ،أو خرقه لرسية املداوالت أو عدم قدرته عىل القيام بوظيفته .وترى اللجنة الفرعية أن أس باب العزل غري واحضة مبا فيه
الكفاية ،وابلتايل فاإهنا قد ال توفر حامية اكفية ضد التدخل الس يايس.
وتؤكد اللجنة الفرعية أنه من أجل معاجلة متطلبات الوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز الاس تقواللية ،ينبغي أن يتضمن القانون
المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية ومماثةل لتكل املمنوحة لعضاء الهيئات املس تقةل الخرى التابعة لودوةل.
جيب أن تكون أس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك موالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل الوفاء
بوالية املؤسسة .وعند الاقتضاء ،حيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي أن حيدد القانون أن تطبيق سبب معني جيب أن ي ُدمع بقرار من هيئة
مس تقةل ذات اختصاص موالمئ .وجيب أن يمت العزل مبا يتفق متام ًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية كام هو منصوص عليه يف
القانون المتكيين .وال ينبغي أن يستند فقط إاىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
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وترى اللجنة الفرعية أن مثل هذه املتطلبات تضمن المن الوظيفي لعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا
للمؤسسات الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار
ابملؤسسات الوطنية".
 .2الاختيار والتعيني
وفقا للامدة  11من القانون ،يمت تعيني العضاء من قبل وزارة حقوق االإنسان استنادا اإىل قامئة لك منظمة من املنظامت اليت ترحش
العضاء.
وعوالوة عىل ذكل ،معوال ابملواد  5و 9و 12من القانون ،تتوفر اللجنة الوطنية عىل جلان هجوية ميكن أن تتلقى الشاكوى والتحقيق فهيا
ويمت تعيني أعضاهئا من قبل وزارة حقوق االإنسان بناء عىل اقرتاح من قبل احلكومة.
وترى اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تشجع اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.كام توالحظ اللجنة الفرعية أن تقدمي املقرتحات وفقا ل إوالجراءات ادلاخلية لهيئات الرتش يح ميكن أن يؤدي اإىل اس تخدام معليات خمتلفة
بني املؤسسات.
وترى اللجنة الفرعية أن مجيع هيئات الرتش يح جيب أن تس تخدم معلية موحدة لوالختيار والتعيني عىل أساس اجلدارة.
ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوت ديفوار عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ وتقيمي املرحشني عىل
أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .3املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية
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وفقا للامدة  7من القانون ،هناك عضوان من اللجنة الوطنية مه عضوان يف الربملان ،وهناك س تة أعضاء ميثلون ادلوائر احلكومية .وتشري
اللجنة الفرعية اإىل أن ممثيل ادلوائر احلكومية يشاركون بصفة استشارية فقط ،بيامن يمتتع عضوا الربملان بصوالحيات اكمةل ،مبا يف ذكل
احلق يف التصويت.
تتطلب مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا .وجيب أن يمت تشكيلها
ومتكيهنا من أجل دراسة وحتديد الولوايت والنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإىل الولوايت اليت حتددها بنفسها
يف جمال حقوق االإنسان يف البوالد من دون تدخل س يايس.
ولهذه الس باب ،تنص املوالحظة العامة  9.1بشأن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" عىل أن ممثيل احلكومة وأعضاء الربملان
ال ينبغي أن يكونوا أعضاء يف أهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أو يشاركوا فهيا ،ذكل لن عضويهتم يف أهجزة صنع
القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية.
تقر اللجنة الفرعية أنه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها ،عند الاقتضاء ،اإال أن ذكل ال ينبغي أن
يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.
ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أو أعضاء الربملان ،فاإنه ينبغي استبعادمه مثوال من حضور أجزاء من اللقاءات
اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية ،وال ينبغي كذكل السامح هلم ابلتصويت عىل هذه املسائل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية بكوت ديفوار عىل ادلعوة اإىل اإحداث التغيريات الرورية عىل هيلك اإدارهتا لضامن عدم توفر
أعضاء الربملان عىل احلق يف التصويت.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس ب ،1.ب 3.و "ج" (ج) وإاىل موالحظهتا العامة  9.1بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات
الوطنية".
 .4المتويل الاكيف والاس تقواللية املالية
تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص اخلفض الكبري من مزيانيهتا بني عايم  2013و ،2015وهو ما قد يعيق قدرهتا عىل الاضطوالع
بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن اللجنة الوطنية قد أفادت بأنه ينبغي رفع مس توى أجور املوظفني من أجل توظيف املوظفني املؤهلني
واستبقاهئم.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ) خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
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ب)
ج)
د)
ه)

املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وتقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية أفادت بأهنا تتحمك يف مزيانيهتا ،اإال أن معلية اعامتد املزيانية تس تلزم موافقة وزارة حقوق االإنسان
قبل عرضها عىل الربملان .وعوالوة عىل ذكل ،تفيد اللجنة الوطنية بأن اإنفاقها يضع ملراقبة مسؤول من وزارة املزيانية.
وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أن وزارة املزيانية متكل سلطة تقديرية كبرية عىل ختصيص الموال للجنة الوطنية ،وأن ذكل ميكن أن
يؤثر عىل فعاليهتا واس تقوالليهتا.
وعندما تضع ادلوةل قواعد أو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساءةل بشلك حصيح عن اس تخداهما لأموال العامة ،فاإن
تطبيق تكل القواعد أو اللواحئ ال يس تثين املؤسسات الوطنية ،رشيطة أال يقوض ذكل قدرهتا عىل أداء دورها ابس تقواللية وفعالية .وجيب
أن تكون املتطلبات االإدارية اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض ،وال ينبغي أن تكون أكرث إارهاقا من املتطلبات املنطبقة عىل
الواكالت املس تقةل الخرى التابعة لودوةل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل مواصةل ادلعوة اإىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل لتنفيذ واليهتا وادلعوة اإىل
اس تقوالليهتا املالية الاكمةل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظتهيا العامتني  10.1بشأن "المتويل الاكيف" و 8.2بشأن "التنظمي االإداري".
 .5التوظيف
توالحظ اللجنة الفرعية أن توظيف املوظفني يمت من خوالل النظام املتاكمل ملوظفي اخلدمة املدنية وهيئة تدبري موظفي ادلوةل التابعة
لوزارة اخلدمات العامة .وتفيد اللجنة الوطنية بأن لها صوالحية تقيمي املرحشني وطلب ترسحيهم من كياهنم الصيل ،غري أهنا تعرب عن
قلقها إازاء وجود عدد كبري من موظفي اخلدمة املدنية من بني موظفي اللجنة الوطنية يعملون عىل أساس االإعارة ،مبن يف ذكل املسؤولون
يف مناصب عليا ،مثل المني العام ومدير ادليوان ،ورؤساء القسام ،وغريمه من خمتلف كبار املدراء.
وعوالوة عىل ذكل ،وفقا للامدة  ،42ختصص احلكومة للجنة الوطنية موظفني اإداريني وماليني وتقنيني من خوالل االإعارة.
ومعوما ،فاإن اللجنة الوطنية تفيد بأن  19موظفا من أصل  ،43أي  ،٪44مه موظفون معارون.
اإن أحد املتطلبات الساس ية ملبادئ ابريس هو قدرة املؤسسات الوطنية عىل العمل بشلك مس تقل دون تدخل من احلكومة ،ويُنظر
اإلهيا عىل هذا النحو .وعند اإعارة موظفي املؤسسة الوطنية من اخلدمة العامة ،وعندما يشمل ذكل عىل وجه اخلصوص موظفني يف
مناصب عليا يف املؤسسة الوطنية ،فاإن ذكل يطرح تساؤالت بشأن قدرة املؤسسة عىل العمل بشلك مس تقل.
وترى اللجنة الفرعية أنه ال ينبغي أن يشغل املوظفون املعارون مناصب عليا وجيب أال تتجاوز نس بة املعارين  ٪25اإال يف ظروف
اس تثنائية أو وجهية.
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وينبغي متكني املؤسسات الوطنية من الناحية الترشيعية يك تقوم بتحديد الهيلك الوظيفي واملهارات الوالزمة لتنفيذ واليهتا ،وحتديد معايري
مناس بة أخرى (مثل التنوع) ،واختيار موظفهيا وفقا للقانون الوطين.
وجيب توظيف املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل أساس اجلدارة تضمن التعددية يف تشكيل املوظفني اذلين ميتلكون
املهارات الوالزمة لتنفيذ والية املؤسسة الوطنية .وتعزز هذه العملية اس تقواللية هذه املؤسسة وفعاليهتا وثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظتهيا العامتني  4.2و 5.2بشأن 'التوظيف واستبقاء موظفي املؤسسات الوطنية"
و"املوظفني املنتدبني يف املؤسسات الوطنية".
 .6التقرير الس نوي
وفقا للامدة  3من القانون ،تقدم اللجنة الوطنية تقريرها الس نوي اإىل رئيس امجلهورية .وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن التقرير يف الواقع يُقدم
اإىل رئيس امجلعية الوطنية (جملس النواب) ورئيس جملس الش يوخ ورئيس اجمللس ادلس توري.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل
نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .كام تشجع اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات يف قانوهنا
المتكيين من أجل النص عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإىل السلطة الترشيعية ،وليس من خوالل السلطة التنفيذية ،وبذكل
تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
 .7التعددية ومتثيل املرأة
توالحظ اللجنة الفرعية أن املرأة غري ممثةل بشلك اكف يف خمتلف أهجزة اللجنة الوطنية .فعىل سبيل املثال ،يضم املكتب التنفيذي 7
نساء من أصل  22عضوا وتوجد  13امرأة موظفة من أصل  43موظفا.
تعين التعددية المتثيل الوسع للمجمتع الوطين .وينبغي الخذ بعني الاعتبار ضامن التعددية عىل أساس اجلنس والعرق والقلية .ويشمل
ذكل ضامن املشاركة املتساوية للمرأة يف املؤسسة الوطنية.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط التعددية يف تكوين املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس.
فعىل سبيل املثال:
أ) ميثل أعضاء هيئة صنع القرار خمتلف رشاحئ اجملمتع ،كام هو ّ
مبني يف مبادئ ابريس .وينبغي أن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع
القرارات حمددة يف الترشيع ،وينبغي أن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأهنا مع مجيع أحصاب املصلحة ،مبن فهيم اجملمتع املدين .وينبغي تفادي
املعايري اليت قد تضيق أو حتد ،دون مربر ،من نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أعضاء املؤسسة الوطنية؛
ب) التعددية من خوالل اإجراءات تعيني هيئة اإدارة املؤسسات الوطنية ،مث ًوال يف احلاةل اليت تقرتح فهيا فرقا جممتعية متنوعة املرحشني أو
تويص هبم؛
ج) التعدّدية من خوالل اإجراءات مت ِّكّن من التعاون الف ّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية ،مثل اللجان الاستشارية أو الش باكت أو
املشاورات أو املنتدايت العامة؛
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د) التعدّدية من خوالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ اجملمتع .وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضو ًا واحد ًا ،مثل
أمني املظامل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ضامن التعددية ،مبا يف ذكل التوازن املناسب بني اجلنسني داخل املؤسسة الوطنية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية".
 .8التحقيقات بشأن العنف ضد املرأة والعنف يف مرحةل ما بعد الرصاع
تقر اللجنة الفرعية ابلنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية بكوت ديفوار يف جمال التحقيق يف انهتااكت حقوق االإنسان وزايرة أماكن
الاحتجاز يف البوالد .وتشجع اللجنة الوطنية عىل التحقيق يف الانهتااكت املامرسة ضد املرأة والعنف يف مرحةل ما بعد الرصاع وتقدمي
التوصيات املناس بة.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن املؤسسة الوطنية ينبغي أن تقوم أيضا بأنشطة متابعة دقيقة ومنتظمة ،وأن تدعو اإىل دراسة وتنفيذ نتاجئها
وتوصياهتا من أجل ضامن حامية أولئك اذلين انهتكت حقوقهم .وتساعد هذه العامل ،وال س امي نرش التقارير العامة ،عىل ماكحفة االإفوالت
من العقاب يف حال ارتاكب انهتااكت حقوق االإنسان.
تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل تفسري واليهتا بطريقة واسعة وهادفة ،وتعزيز وحامية حقوق االإنسان للجميع ،مبا يف ذكل
حقوق املرأة ،واجلنود الطفال ،ومجموعات أخرى من الضحااي.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس أ( 3.أ) ( )4( – )2وموالحظتهيا العامتني  2.1و 6.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان"
و"توصيات املؤسسات الوطنية".
 .9تضارب املصاحل
تنص املادة  24من القانون عىل الوس يةل اليت يمت من خواللها جتنب تضارب املصاحل ابلنس بة لعضاء املكتب التنفيذي للجنة الوطنية.
ومع ذكل ،فاإن القانون مل يرش اإىل الوسائل اليت من خواللها ينبغي جتنب تضارب املصاحل ابلنس بة لأعضاء الآخرين ،مثل املفوضني
اجلهويني.
اإن جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة والاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية .وينبغي أن يُطلب من العضاء الكشف
عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيامث نشأ تضارب للمصاحل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل اإدراج الحاكم اليت حتمي من تضارب املصاحل احلقيقي أو املتصور مضن قانوهنا
المتكيين أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة.
 3.2اجلبل السود :حايم حقوق االإنسان واحلرايت
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد حايم حقوق االإنسان واحلرايت ابجلبل السود مضن الفئة «ابء».
ترحب اللجنة الفرعية إابنشاء مؤسسة حايم حقوق االإنسان واحلرايت .وتوالحظ مع التقدير العمل املكثف اذلي قامت به املؤسسة
الوطنية.
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظة التالية:
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 .1الوالية
ينص القانون المتكيين ملؤسسة حايم احلقوق واحلرايت عىل والية حمدودة يف جمال تعزيز حقوق االإنسان .ومع ذكل ،توالحظ اللجنة
الفرعية أهنا تقوم يف الواقع ببعض النشطة املرتبطة بتعزيز حقوق االإنسان عىل الرمغ من القيود املالية اليت تواهجها.
ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية ترشيعيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل حد سواء .وتفهم
"التعزيز" عىل أنه يشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع حيث تُس توعب ُوحترتم فيه حقوق االإنسان بشلك أوسع .وميكن أن تشمل
هذه الوظائف التعلمي والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.
تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت عىل ادلعوة الإجراء التعديوالت املناس بة عىل قانوهنا المتكيين لتوضيح واليهتا
املتعلقة بتعزيز حقوق االإنسان.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 .2الاختيار والتعيني
وفقا للامدة  95من ادلس تور ،يمت انتخاب أمني املظامل بتصويت الغلبية يف الربملان بناء عىل اقرتاح من الرئيس .ووفقا للامدة  7من
القانون ،عند اقرتاح املرحشني لوالنتخاب يف منصب أمني املظامل ،يقوم الرئيس ابإجراء مشاورات مع املؤسسات العلمية واملتخصصة
واملنظامت غري احلكومية اليت تشمل أنشطهتا الساس ية حقوق االإنسان واحلرايت.
وترى اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال حتدد العملية اليت يمت من خواللها اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختياروالتعيني.
ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية" وإاىل
موالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية".
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 .3المتويل الاكيف والاس تقواللية املالية
توالحظ اللجنة الفرعية أن والية مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت توسعت يف الس نوات الخرية لتشمل مسؤولية الآلية الوقائية الوطنية
يف اإطار الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب ،وتشمل كذكل والية ماكحفة المتيزي .وتتوفر مؤسسة حايم احلقوق
واحلرايت عىل بعض المتويل االإضايف لهذه الوالايت ،غري أن اللجنة الفرعية تعرب عن قلقها من أن موارد املزيانية اخملصصة للمؤسسة
غري اكفية لوالضطوالع بواليهتا.
وبيامن تفيد املؤسسة بأهنا يه من يدير ويراقب مزيانيهتا ،فاإن معلية الرشاء العامة تتطلب موافقة من وزارة املالية لك عام .وتعرب اللجنة
الفرعية عن قلقها من أن ذكل قد حيد من قدرة املؤسسة الوطنية عىل توجيه مزيانيهتا اإىل اجملاالت اليت تقرر بأهنا يه الكرث أمهية.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وجيب أيضا أن تضطلع بصوالحية ختصيص الموال حسب
أولوايهتا .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات
املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

ويتعني أن ُيصص المتويل احلكويم يف شلك بند مس تقل يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية فقط .وجيب اإطوالق هذا المتويل ابنتظام
وبطريقة ال تؤثر سلب ًا عىل وظائفها ،ومعلياهتا االإدارية اليومية ،واستبقاء موظفهيا.
وعندما تضع ادلوةل قواعد أو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساءةل الواجبة عن اس تخداهما لأموال العامة ،فاإن
تطبيق تكل القواعد أو اللواحئ ال يس تثين املؤسسات الوطنية رشيطة أال يقوض ذكل قدرهتا عىل أداء دورها ابس تقواللية وفعالية .وجيب
أن تكون املتطلبات االإدارية اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض ،وال ينبغي أن تكون أكرث اإرهاقا من املتطلبات املنطبقة عىل
الواكالت املس تقةل الخرى التابعة لودوةل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظتهيا العامتني  10.1بشأن "المتويل الاكيف" و 8.2بشأن "التنظمي االإداري".
 .4التوظيف
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توالحظ اللجنة الفرعية أن مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت مل توظف مجيع موظفهيا البالغ عددمه  ،33وأن املؤسسة الوطنية ختطط
لتوظيف املزيد يف عام  .2017وجيري التوظيف من قبل هيئة اإدارة املوارد البرشية ،ويشمل ذكل االإعوالن عن الوظائف الشاغرة وتقيمي
املرحشني .وقد أشار حايم احلقوق واحلرايت اإىل أن هذه املتطلبات تقوض تدبريه اذلايت واس تقوالليته.
وعوالوة عىل ذكل ،تفيد مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت بأنه جيوز لها التوظيف فقط بعد احلصول عىل شهادة من وزارة املالية تثبت أن
الموال متاحة لتسديد الرواتب ،عىل الرمغ من أنه متت املوافقة عىل ختصيص الموال الوالزمة يف املزيانية.
وينبغي متكني املؤسسات الوطنية من الناحية الترشيعية يك تقوم بتحديد الهيلك الوظيفي واملهارات الوالزمة لتنفيذ واليهتا ،وحتديد معايري
مناس بة أخرى (مثل التنوع) ،واختيار موظفهيا وفقا للقانون الوطين.
ويتعني توظيف املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية يف تشكيل املوظفني اذلين ميتلكون
املهارات الوالزمة لتنفيذ والية املؤسسات الوطنية .وتعزز هذه العملية اس تقواللية املؤسسة الوطنية وفعاليهتا وثقة امجلهور فهيا.
ينطوي تصنيف املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان كواكةل مس تقةل اتبعة لودوةل عىل أآاثر هامة ابلنس بة لتنظمي بعض املامرسات ،مبا يف ذكل
اإعداد التقارير والتوظيف والمتويل واحملاس بة .وعندما تضع ادلوةل قواعد أو لواحئ موحدة لضامن خضوع الواكالت التابعة لها للمساءةل
الواجبة عن اس تخداهما لأموال العامة ،فاإن تطبيق تكل القواعد أو اللواحئ ال يس تثين املؤسسات الوطنية رشيطة أال يقوض ذكل قدرهتا
عىل أداء دورها ابس تقواللية وفعالية .وجيب أن تكون املتطلبات االإدارية اخلاصة ابملؤسسة الوطنية حمددة بشلك واحض ،وال ينبغي أن
تكون أكرث اإرهاقا من املتطلبات املنطبقة عىل الواكالت املس تقةل الخرى التابعة لودوةل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظتهيا العامتني  4.2و 8.2بشأن "التوظيف واستبقاء موظفي املؤسسات
الوطنية" و"التنظمي االإداري للمؤسسة الوطنية".
 .5التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان
تقر اللجنة الفرعية بأن مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت يه عضو يف العديد من املنظامت ا إالقلميية حلقوق االإنسان وتتفاعل مع النظام
ادلويل حلقوق االإنسان .ومع ذكل ،فاإنه ال يوجد نص قانوين حمدد خبصوص تفاعلها مع هذه النظمة ،أو يلكفها بتشجيع التصديق عىل
الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا.
تقر مبادئ ابريس بأن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه ميكن أن يكون أداة فعاةل للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز
حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل .اإن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب الولوايت واملوارد
احمللية ،وميكن أن تشمل املهام التالية:
 تقدمي تقارير موازية أو تقارير الظل يف اإطار الاس تعراض ادلوري الشامل ،وأآليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛ االإدالء بترصحيات خوالل املناقشات أمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛ رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصةل الصادرة عن أآليات المم املتحدة والآليات ا إالقلميية حلقوق االإنسان.وتشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت عىل مواصةل تفاعلها مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان وادلعوة اإىل اإحداث
تغيريات عىل قانوهنا المتكيين بشلك يتيح لها التلكف مبسؤولية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية والانضامم اإلهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ( 3.ب) – (ه) وإاىل موالحظتهيا العامتني  3.1و 4.1بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك
ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا" و"التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان".
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تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حايم احلقوق واحلرايت عىل طلب املساعدة واملشورة حسب احلاجة من الش بكة الوروبية للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان ومكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان.
 4.2ساموا :مكتب أمني املظامل (أمني املظامل)
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد مكتب أمني املظامل مضن الفئة «ألف».
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان
وفقا للفصل  2من القانون ،يشمل تعريف "حقوق االإنسان" تكل احلقوق الواردة يف ادلس تور والقوانني الخرى ،والقانون ادلويل العريف
واملعاهدات ادلولية حلقوق االإنسان الواردة يف املرفق  1من القانون ،واذلي ال يشمل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية.
تقر اللجنة الفرعية بأن أمني املظامل يفرس واليته عىل نطاق واسع لتشمل مجيع حقوق االإنسان ،وتشجع أمني املظامل عىل مواصةل القيام
بذكل ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 1.وأ 2.وأ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 .2الاختيار والتعيني
ينص الفصوالن  7و 8من القانون عىل أنه جيوز لرئيس ادلوةل أن يعني خشصا كمني للمظامل يويص به اجمللس الترشيعي.
ُح
وحتدد العملية يف املرفق  3من القانون عىل النحو التايل:
-

تتحمل احلكومة مسؤولية االإعوالن عن املنصب يف حصيفة واسعة الانتشار يف ساموا عندما يكون منصب أمني املظامل
شاغرا.
يمت تأسيس جلنة فرز مس تقةل ،تتشلك من رئيس جلنة اخلدمة العامة ،وهو قاض/حمام متقاعد وممثل عن منظامت اجملمتع املدين
ملراجعة ملفات املرتحشني.
تنظر جلنة الفرز يف الرتش يحات بناء عىل مجموعة مفصةل من املعايري اخلاصة والعامة املنصوص علهيا يف القانون ،وتقوم إابعداد
قامئة انتقائية.
ترسل اللجنة تقريرا اإىل اجمللس الترشيعي يشمل رأي اللجنة بشأن املرحشني املناس بني.
ينظر اجمللس الترشيعي يف التقرير ويرفع توصية اإىل رئيس ادلوةل.

توالحظ اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا يف القانون مل تنفذ بعد يف الواقع ،لنه مت تعيني أمني املظامل احلايل قبل سن القانون.
وتشجع التطبيق الاكمل لهذه الحاكم عندما تنشأ الوظائف الشاغرة يف املس تقبل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 .3رصد أماكن احلرمان من احلرية
وفقا للفصل ( 33ه) جيوز لمني املظامل زايرة مجيع الماكن العامة للحبس أو الاعتقال الطوعي وغري الطوعي دون سابق اإنذار.
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وابالإضافة اإىل ذكل ،وفقا للفصل ( )1( 48ب) ،جيوز لمني املظامل أن يدخل الماكن اخلاصة مبوافقة صاحهبا .ووفقا للفصل ،)3( 48
يف حال عدم حصوهل عىل املوافقة أو اإذا رأى أنه لن حيصل عىل املوافقة ،جيوز لمني املظامل أن يقدم طلبا لقايض احملمكة احمللية من أجل
احلصول عىل مذكرة دلخول الماكن اخلاصة.
تشجع اللجنة الفرعية أمني املظامل عىل الوصول اإىل مجيع أماكن احلرمان من احلرية ورصد أوضاع حقوق ا إالنسان والتحقيق فهيا وتقدمي
تقرير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب ،والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة وادلعوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها من أجل
ضامن حامية املعتقلني.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 3.و "د" (د) وموالحظهتا العامة  6.1بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية".
 .4التقرير الس نوي
طبقا للفصل  40من القانون ،ينبغي عىل أمني املظامل اإعداد تقريره الس نوي عن حاةل حقوق االإنسان يف البوالد قبل  30يونيو من لك
عام .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن أول تقرير أعده أمني املظامل عن حاةل حقوق االإنسان عام  2015قُدم اإىل الربملان يف حزيران/يونيو عام
 ،2015ومت نرشه للعموم .وتشجع اللجنة الفرعية أمني املظامل عىل ادلعوة ملناقشة تقريره الس نوي من قبل الربملان.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن ينشأ القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية يمت مبوجهبا مناقشة ودراسة تقاريرها من قبل السلطة
الترشيعية ،وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وموالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
 5.2أوروغواي :املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مكتب أمني املظامل
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان مكتب أمني املظامل مضن الفئة «ألف».
 .1المتويل الاكيف
تش يد اللجنة الفرعية ابملؤسسة الوطنية عىل دعوهتا ملعاجلة الشواغل السابقة بشأن المتويل الاكيف .وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن مزيانية
املؤسسة الوطنية زادت بشلك طفيف يف عام .2015
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ) خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
ب) املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
ج) تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
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د) اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
ه) خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.
وتشجع اللجنة الفرعية املؤسسة الوطنية عىل مواصةل دعوهتا للحصول عىل مس توى موالمئ من المتويل لوالضطوالع بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 6.2زميبابوي :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابعامتد جلنة حقوق االإنسان بزميبابوي مضن الفئة «ألف».
ترحب اللجنة الفرعية إابنشاء جلنة حقوق االإنسان بزميبابوي ،وتثين عىل هجودها املتواصةل لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل الرمغ من
الظروف الصعبة اليت تعمل فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن جلنة حقوق االإنسان يه بصدد تعديل قانوهنا المتكيين جلعهل متوافقا مع أحاكم دس تور عام  .2013كام
تشجعها عىل تعزيز اإطارها الترشيعي من خوالل ادلعوة اإىل مزيد من التعديوالت عىل القانون ملعاجلة الشواغل املبينة أدانه.
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الاختيار والتعيني
مبوجب الفصل  )1( 237من ادلس تور ،يمت تعيني العضاء من قبل رئيس البوالد من خوالل معلية مفتوحة وشفافة .ووفقا للامدة 242
ئيس جلنة حقوق االإنسان بعد التشاور مع جلنة اخلدمات القضائية وجلنة القواعد والوامر ادلامئة.
( )1من ادلس تور ،ي ُعني رئيس البوالد ر ح
تعرتف اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق االإنسان تفيد بأن العملية املتبعة الختيار الرئيس تتطلب يف الواقع االإعوالن عن الوظائف الشاغرة،
والتشاور مع اجملمتع املدين واملقابوالت وإاعداد قامئة انتقائية للمرحشني .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن العملية املنصوص علهيا حاليا
يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تشجع عىل اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ) االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
ب) اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت
التعلميية؛
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ج) تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفحص والاختيار والتعيني؛
د) تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
ه) اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2المتويل الاكيف والاس تقواللية املالية
تفيد جلنة حقوق االإنسان بأن المتويل املمنوح لها من احلكومة ليس اكفيا لوالضطوالع بواليهتا .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن مزيانية اللجنة
شهدت اخنفاضا كبريا يف عام  ،2015وذكل بسبب املشالك املالية الكبرية اليت تواهجها زميبابوي .كام توالحظ التأخر املسجل يف تلقي
املزيانية اخملصصة لها .كام تشري أيضا اإىل أن التأخر يف تسديد املرتبات أثر عىل قدرهتا عىل الاحتفاظ ابملوظفني.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن الفصل ( )1( 17ج) من القانون يتطلب موافقة الوزير يك حتصل جلنة حقوق االإنسان عىل متويل خاريج.
وتقر اللجنة الفرعية بأن جلنة حقوق االإنسان تفيد بأهنا ال جتد صعوبة يف احلصول عىل هذه املوافقة ،اإال أن اللجنة الفرعية تعرب عن
قلقها من أن هذا احلمك ميكن أن يؤثر عىل قدرة جلنة حقوق االإنسان عىل ضامن توفرها عىل ما يكفي من المتويل.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وتشدد اللجنة عىل أنه ال ينبغي أن يكون المتويل من مصادر خارجية ،مثل الرشاكء االإمنائيني ادلوليني ،هو المتويل السايس للمؤسسة
الوطنية ،لن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل .ومع ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة واندرة ،يتعني عىل اجملمتع ادلويل
أن يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من أجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإىل أن تمتكن ادلوةل من فعل ذكل .ويف هذه
احلاالت الفريدة ،ال ينبغي اإلزام املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أجل تلقي المتويل من مصادر خارجية ،لن ذكل قد
ينتقص من اس تقوالليهتا .وال ينبغي ربط هذه الموال بأولوايت حيددها املاحنون بل ينبغي توجهيها اإىل أولوايت املؤسسة الوطنية احملددة
سلف ًا.
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وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإدخال تعديوالت عىل الفصل ( )1( 17ج) من القانون لمتكيهنا من احلصول
عىل المتويل من اجلهات املاحنة دون احلصول عىل موافقة مس بقة من احلكومة وادلعوة اإىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل
لوالضطوالع بواليهتا بشلك فعال.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف للمؤسسات الوطنية".
 .3تقييد والية اللجنة
وفقا للفصل ( )4( 9أ) من القانون ،ال ي ُسمح للجنة حقوق االإنسان ابلتحقيق يف الشاكوى املتعلقة بفعل أو اإخوالل وقع قبل 13
ش باط/فرباير .2009
وترى اللجنة الفرعية أن والية املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان جيب أن تسمح لها ابلتحقيق الاكمل يف مجيع الانهتااكت املزعومة حلقوق
االإنسان ،وينبغي أال تكون مقيدة بشلك غري معقول.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 1.وأ 2.وأ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 .4معلية العزل
وفقا للفصل  20من القانون ،ميكن عزل مفوض من منصبه من قبل رئيس البوالد لعجزه عن القيام مبهامه نتيجة مرض جسدي أو عقيل
أو أي سبب أآخر أو سوء سلوك.
ووفقا للفصل  20من القانون ،يكون العزل مبوجب قرار حممكة تتألف من رئيس يكون أو اكن قاضيا يف احملمكة السامية أو احملمكة العليا،
وعضوين أآخرين ،أحدهام جيب أن يكون أو اكن خشصا مؤهوال لاميرس همنة يف جمال القانون يف زميبابوي ملدة ال تقل عن س بع ()7
س نوات .وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن رئيس البوالد هو من يعني أعضاء احملمكة.
وتوالحظ الهيئة أن عدم وجود خصوصية يف أس باب العزل اإضافة اإىل كون أعضاء احملمكة يعينون من قبل الرئيس يلق اإماكنية تعرض
العملية لسوء الاس تخدام.
وترى اللجنة الفرعية أنه لوالس تجابة اإىل متطلبات مبادئ ابريس فامي يتعلق ابلوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز الاس تقواللية ،ينبغي
أن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية .وجيب أن يكون العزل طبقا مجليع املتطلبات املوضوعية
واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون.
وينبغي حتديد أس باب العزل بوضوح وتقترص بشلك حصيح فقط عىل العامل اليت تؤثر عىل قدرة العضاء عىل أداء هماهمم .وحيامث اكن
ذكل مناس ب ًا ،يتعني أن ينص القانون عىل أن تطبيق سبب ّ
معني جيب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع ابالختصاص
املناسب .وال ينبغي السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.
وتكفل هذه املتطلبات ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة ،كام أهنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا يف املؤسسة الوطنية
وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن فرتة والية أعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة
الوطنية حلقوق االإنسان".
 .5التقرير الس نوي
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وفقا للفصل  )1( 8من القانون ،تقدم جلنة حقوق االإنسان تقريرا س نواي اإىل الوزير ،اذلي يكون ملزما بتقدميه اإىل الربملان.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تنشأ القوانني المتكينية للمؤسسة الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل
نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .وتشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات عىل قانوهنا
المتكيين من أجل النص عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإىل السلطة الترشيعية ،وليس من خوالل السلطة التنفيذية ،وبذكل
تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
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 .3توصيات خاصة – طلبات اإعادة الاعامتد (املادة  15من النظام السايس للتحالف العاملي)
 1.3كندا :اللجنة الكندية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية ابإعادة اعامتد اللجنة الكندية حلقوق االإنسان مضن الفئة «ألف».
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الوالية
توالحظ اللجنة الفرعية أن الحاكم الواردة يف القانون تنص عىل أن اللجنة الكندية تقوم بأنشطة يف جمال حقوق االإنسان واحلرايت.
تقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الكندية تفرس واليهتا عىل نطاق واسع ،وتقوم مبجموعة واسعة من النشطة املتعلقة بتعزيز حقوق االإنسان
وحاميهتا .ومع ذكل ،فاإهنا ترى بأن القانون جيب أن يعدد صوالحيهتا ووظائفها بشلك أكرث وضوحا ،كام هو موالحظ من قبل اللجنة
الكندية يف ما يص تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية وتنفيذها والتفاعل مع النظام ادلولية حلقوق االإنسان.
وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية ترشيعيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل حد سواء .وتفهم
النشطة املتعلقة ابلتعزيز عىل أهنا تشمل املهام اليت تسعى اإىل خلق جممتع تُس توعب ُوحترتم فيه حقوق االإنسان بشلك أوسع .وميكن أن
تشمل هذه الوظائف التعلمي والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة .وميكن فهم همام امحلاية عىل أهنا املهام اليت تتصدى
النهتااكت حقوق االإنسان الفعلية وتسعى اإىل منعها .وتشمل هذه املهام الرصد والتحري والتحقيق وإاعداد التقارير عن انهتااكت حقوق
االإنسان ،وميكن أن تتضمن معاجلة الشاكوى الفردية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أنه مل يمت تنفيذ توصيهتا السابقة الصادرة عام  2011بشأن تعديل القانون ،وابلتايل فاإهنا تعيد التأكيد عىل
توصيهتا اليت تدعو لتشجيع اللجنة الكندية عىل ادلعوة الإجراء التعديوالت من أجل االإنشاء الواحض لوالية واسعة لتعزيز وحامية مجيع
حقوق االإنسان املنصوص علهيا يف الصكوك ادلولية وا إالقلميية واحمللية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وموالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان" وموالحظهتا العامة  3.1بشأن
"تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا".
 .2الاختيار والتعيني
وفقا للفصل  26من القانون ،يمت تعيني أعضاء اللجنة الكندية من قبل حامك اجمللس .وينص الفصل  1.1من دليل اإجراءات تعيينات حامك
اجمللس عىل أن التعيينات من قبل حامك اجمللس تمت بناء عىل توصية من وزير العدل.
وتشري اللجنة الفرعية إاىل أنه يف الواقع يمت اإعداد املناصب الشاغرة ،والوصف الوظيفي ومعايري الاختيار ابلتنس يق مع اللجنة الكندية
حلقوق االإنسان ومدير التعيينات ووزير العدل وفقا للفصل  9من كتاب دليل رؤساء الواكالت ،وأن الشواغر يمت االإعوالن عهنا عىل
ش بكة االإنرتنت ،ويف جريدة كندا مصحوبة مبعايري الاختيار ذات الصةل.
وتعيد اللجنة الفرعية التأكيد عىل توصيهتا الصادرة عام  2011واليت تفيد بأن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة
وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛25
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 ال تشجع عىل اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتويص اللجنة الفرعية اللجنة الكندية ابدلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفحص والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .3ضامن فرتة الوالية
ينص الفصل  )4( 26من القانون عىل أن أعضاء اللجنة الكندية يزاولون هماهمم ما داموا يمتتعون حبسن السلوك ،ولكن قد يمت عزهلم من
قبل حامك اجمللس بناء عىل خطاب من جملس الش يوخ وجملس العموم .ومل يمت تعريف "حسن السلوك" يف القانون ،غري أن معناه حمدد
يف القوانني واملبادئ التوجهيية والقرارات القضائية الخرى.
وتؤكد اللجنة الفرعية أنه لوالس تجابة اإىل متطلبات مبادئ ابريس فامي يتعلق ابلوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز الاس تقواللية ،ينبغي
أن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل أعضاء الهيئات املس تقةل
الخرى التابعة لودوةل.
وينبغي حتديد أس باب العزل بوضوح وتقترص بشلك حصيح فقط عىل العامل اليت تؤثر عىل قدرة العضاء عىل أداء همام املؤسسة.
وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،يتعني أن ينص القانون عىل أن تطبيق سبب ّ
معني جيب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع
ابالختصاص املناسب .وجيب أن يمت العزل مبا يتفق متام ًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون .وال ينبغي
السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.
وترى اللجنة الفرعية أن هذه املتطلبات تكفل ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة ،كام أهنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة
العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن فرتة والية أعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة
الوطنية حلقوق االإنسان".
 .4اإماكنية الوصول
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تتوفر اللجنة الكندية عىل مكتب مركزي يف أواتوا ،وعىل ثوالثة ماكتب إاقلميية ومجموعة متنوعة من املوظفني يعملون انطوالقا من مواقع يف
مجيع أحناء كندا .وتشري اللجنة الكندية اإىل أن ماكتهبا سهةل الوصول عرب مجموعة متنوعة من الوسائل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن التدابري املتخذة لتوفري المن للمباين تعين أن الفراد جيب أن يطلبوا موافقة مس بقة لودخول اإىل مقرات
العمل بأواتوا .وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الكندية عىل التأكد من أن هذه التدابري المنية ال حتد من اإماكنية الوصول اإىل مقر العمل
بأواتوا.
كام تشري اللجنة الفرعية اإىل أن اللجنة الكندية تتوفر عىل موقع اإلكرتوين منفصل ،غري أن اللجنة الكندية أشارت اىل أن احلكومة
اقرتحت اإدماج املوقع االإلكرتوين مضن بوابة اإلكرتونية حكومية واحدة .وترى اللجنة الفرعية أن هذا المر قد يؤثر عىل التصور العام
الس تقواللية اللجنة الكندية وميكن أن يردع الفراد عن تقدمي الشاكوى املتعلقة حبقوق االإنسان ضد احلكومة أو عن الوصول اإىل املوقع
للحصول عىل معلومات بشأن حقوق االإنسان.
تشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظهتا العامة  10.1بشأن " المتويل الاكيف".
 .5التقرير الس نوي
وفقا للفصل  )1( 61من القانون ،تعد اللجنة الكندية تقريرا س نواي وتقدمه اإىل الربملان حول أنشطهتا يف غضون ثوالثة ( )3أشهر بعد
 31اكنون الول/ديسمرب.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل
نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الكندية عىل ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات عىل
قانوهنا المتكيين من أجل النص عىل صوالحية واحضة لتقدمي مجيع التقارير مبارشة اإىل السلطة الترشيعية ،وليس من خوالل السلطة
التنفيذية ،وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
 .6الوصول اإىل اإجراء معاجلة الشاكوى ابللجنة الكندية
يتيح الفصل  )1( 40من القانون للجنة الكندية تلقي الشاكوى املتعلقة ابلمتيزي .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية توالحظ أن اللجنة الكندية
ال ميكن أن تعاجل أية شكوى تتعلق ابملامرسة المتيزيية اإال اإذا اكن الفعل أو االإخوالل املتعلق هبذه املامرسة قد وقع يف كندا وأن حضية
املامرسة اكن أثناء وقوع الفعل أو االإخوالل موجودا بشلك قانوين يف كندا أو هل احلق يف العودة اإىل كندا ،اإذا اكن غري موجود فهيا مؤقتا.
وتشري اللجنة الكندية اإىل أن هذا القيد ال يتفق مع مبدأ كونية مجيع قوانني حقوق االإنسان ومع امليثاق الكندي للحقوق واحلرايت اذلي
ينطبق عىل أي خشص موجود يف كندا بغض النظر عن مرشوعية هذا الوجود.
تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الكندية عىل ادلعوة اإىل اإجراء تغيريات عىل القانون للسامح مجليع الفراد ،بغض النظر عن وضعهم القانوين،
ابلوصول اإىل اإجراء معاجلة الشاكوى.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس د (د) وإاىل موالحظهتا العامة  10.2بشأن "الاختصاص ش به القضايئ".
 2.3الاكمريون :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان واحلرايت
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء اإعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان واحلرايت ابلاكمريون اإىل دورهتا الثانية عام .2016
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تش يد اللجنة الفرعية ابلعمل اذلي تقوم به اللجنة الوطنية ملعاجلة التوصيات اليت قدمهتا اللجنة الفرعية يف عام  .2015وتشري اللجنة
الفرعية اإىل أن القانون املقرتح قد يعاجل الشواغل اليت س بق ذكرها خبصوص الوالية ،واملمثلني الس ياس يني ابملؤسسات الوطنية ،وفرتة
الوالية ،وتضارب املصاحل ،والتصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا.
وتعرتف اللجنة الفرعية مبرشوع القانون ،واذلي من املقرر أن يمت عرضه عىل الربملان يف حزيران/يونيو  ،2016وتثري انتباه اللجنة
الوطنية اإىل عنوان مرشوع القانون ومواده  1و )1( 30و ،31واليت تشري رصاحة اإىل اإنشاء مؤسسة جديدة.
ويف أآذار/مارس  ،2015أبدت اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الوالية
أشارت اللجنة الفرعية خوالل اس تعراض عام  2010اإىل توصية جلنة القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة بتوس يع والية اللجنة
الوطنية لتشمل رصاحة املساواة بني اجلنسني .وتوالحظ اللجنة الفرعية أيضا توصية جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي بأن تركز اللجنة
الوطنية اهامتما أكرب عىل مسأةل المتيزي العنرصي.
وإاذ تدرك اللجنة الفرعية بأن عىل املؤسسات الوطنية حتديد أولوايهتا وختصيص مواردها عىل أساس تقيميها حلاةل حقوق االإنسان يف
البوالد ،فاإهنا حتث اللجنة الوطنية عىل النظر يف التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات .كام تشجع اللجنة الوطنية عىل تفسري واليهتا عىل
حنو واسع وحترري وهادف اإىل تعزيز التعريف التدرجيي حلقوق االإنسان اليت تشمل مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف املواثيق ادلولية
وا إالقلميية واحمللية ،مبا فهيا احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 .2الاختيار والتعيني
وفقا للفصل  6من القانون رمق  ،16/2004يمت تعيني الرئيس وانئب الرئيس بقرار من رئيس امجلهورية.
وترى اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تشجع عىل اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.وفقا للفصل  6من القانون أيضا ،يمت تعيني املفوضني مبرسوم من الرئيس بناء عىل اقرتاح من املصاحل وامجلعيات والهيئات الاجامتعية
واملهنية اليت ينمتون اإلهيا .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن هذه املقرتحات تمت وفقا ل إوالجراءات ادلاخلية للهيئات املعنية ،وابلتايل ،فاإن هذا
المر قد يؤدي اإىل معليات خمتلفة جيري اس تخداهما من قبل املؤسسات.
وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي عىل مجيع هيئات الرتش يح اتباع معلية اختيار وتعيني موحدة عىل أساس اجلدارة.
ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
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وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .3المتثيل الس يايس يف املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان
وفقا للفصل  6من القانون ،يكون أربعة أعضاء من اللجنة الوطنية أعضاء يف الربملان ،و ممثوالن من جملس الش يوخ ،وأربعة ممثلني من
االإدارات احلكومية املسؤوةل عن الشؤون الاجامتعية ،والعدل ،والشؤون االإصوالحية وشؤون املرأة ،عىل التوايل .وتشري اللجنة الفرعية
اإىل أن ممثيل ادلوائر احلكومية يشاركون فقط بصفة استشارية ،غري أن لعضاء الربملان وملمثيل جملس الش يوخ حقوق اكمةل ،مبا يف ذكل
حقوق التصويت.
تتطلب مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا .وجيب أن يمت تشكيلها
ومتكيهنا من أجل دراسة وحتديد الولوايت والنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإىل الولوايت اليت حتددها بنفسها
يف جمال حقوق االإنسان يف البوالد من دون تدخل س يايس.
ولهذه الس باب ،ال ينبغي أن يكون ممثلو احلكومة وأعضاء الربملان أعضاء يف أهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أو
يشاركوا فهيا ،ذكل لن عضويهتم يف أهجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية
واملتصورة للمؤسسات الوطنية.
وتقر اللجنة الفرعية أنه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها ،عند الاقتضاء ،اإال أن ذكل ال ينبغي أن
يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.
ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أو أعضاء الربملان ،فاإنه ينبغي استبعادمه من حضور أجزاء من اللقاءات اليت تمت
فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية .وال ينبغي متكيهنم من التصويت عىل هذه املسائل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء التغيريات الوالزمة عىل هيئة اإدارهتا من أجل ضامن عدم توفر أعضاء الربملان
وممثيل جملس الش يوخ عىل حق التصويت.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب ،1.ب 3.و ج (ج) وإاىل موالحظهتا العامة  9.1بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية".
 .4ضامن فرتة الوالية
وفقا للفصل  8من القانون ،جيوز عزل املفوضني بسبب اقرتافهم لسوء سلوك جس مي يتناىف مع واجبات املفوضني .وال حيدد القانون
اإجراءات العزل.
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وعوالوة عىل ذكل ،وفقا للفصل  8من القانون أيضا ،فاإن فرتة والية مفوض تنهتيي بعد فقدان الصفة اليت مت تعيينه عىل أساسها .وتعرب
اللجنة الفرعية عن قلقها من أن هذا احلمك قد يسمح "ابس تدعاء" عضو معني من قبل سلطة التعيني لس باب غري مناس بة.
اإضافة اإىل ذكل ،ترى اللجنة الفرعية أنه لوالس تجابة اإىل متطلبات مبادئ ابريس فامي يتعلق ابلوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز
الاس تقواللية ،ينبغي أن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل أعضاء
الهيئات املس تقةل الخرى التابعة لودوةل.
وينبغي حتديد أس باب العزل بوضوح ويتعني أن تقترص بشلك حصيح فقط عىل العامل اليت تؤثر عىل قدرة العضو عىل أداء هماهمه.
وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،يتعني أن ينص القانون عىل أن تطبيق سبب ّ
معني جيب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع
ابالختصاص املناسب .وجيب أن يمت العزل مبا يتفق متام ًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون .وال ينبغي
السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.
وترى اللجنة الفرعية أن هذه املتطلبات تكفل ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة ،كام أهنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة
العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن فرتة والية أعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة
الوطنية حلقوق االإنسان".
 .5تضارب املصاحل
ال يتضمن القانون حكام ملعاجلة احلاةل اليت يكون فهيا تضارب فعيل أو مفرتض للمصاحل ابلنس بة لأعضاء.
اإن جتنب تضارب املصاحل حيمي السمعة والاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسة الوطنية .وينبغي أن يُطلب من العضاء الكشف
عن تضارب املصاحل وجتنب املشاركة يف القرارات حيامث نشأ تضارب للمصاحل.
 .6المتويل الاكيف
أعربت اللجنة الفرعية خوالل الاس تعراض اذلي أجرته عام  2010عن قلقها من أن اللجنة الوطنية تواجه قيودا أعاقت قدرهتا عىل الوفاء
بواليهتا .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة الوطنية قد أفادت يف بيان الامتثال اذلي قدمته بأن مزيانيهتا احلالية واملوظفني غري اكفيني
لتنفيذ واليهتا.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ) خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
ب) املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
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ج) تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
د) اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
ه) خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل لوالضطوالع بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان".
 .7اإماكنية الوصول
يصعب وصول الشخاص ذوي االإعاقة للمكتب الرئييس للجنة الوطنية ،اذلي يقع يف العامصة ايوندي.
تعرتف اللجنة الفرعية ابجلهود اجلارية من قبل اللجنة الوطنية لبناء مبىن أكرث موالءمة .وتشدد عىل احلاجة اإىل أن تكون مرافق اللجنة
الوطنية سهةل الوصول ابلنس بة للجميع.
 .8تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا
أشارت اللجنة الفرعية خوالل اس تعراضها عام  2010اإىل أن القانون مل يلكف اللجنة الوطنية بوالية تشجيع التصديق عىل الصكوك
ادلولية أو الانضامم اإلهيا .ومل يتغري هذا المر حىت الآن.
وترى اللجنة الفرعية أن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا يه وظيفة أساس ية من وظائف املؤسسات الوطنية.
وتعرتف اللجنة الفرعية ابلنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الوطنية يف هذا الصدد .ومع ذكل ،حتث اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل
ادلعوة اإىل اإجراء تغيريات يف قانوهنا المتكيين لتخويلها مسؤولية واحضة لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم إالهيا.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس أ) 3.ب) و(ج) وإاىل موالحظهتا العامة  1.3بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو
الانضامم اإلهيا".
 .9رصد أماكن احلرمان من احلرية
حثت اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية خوالل اس تعراض عام  2010عىل أن تكون أكرث اخنراطا يف رصد أماكن احلرمان من احلرية وإاجراء
املزيد من الزايرات.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل الوصول اإىل مجيع أماكن احلرمان من احلرية ورصد أوضاع حقوق االإنسان والتحقيق فهيا
وتقدمي تقرير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب ،والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة وادلعوة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها من
أجل ضامن حامية املعتقلني.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 3.و "د" (د) وموالحظهتا العامة  6.1بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية".
 .10التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان
توالحظ اللجنة الفرعية بقلق أن اللجنة الوطنية مل تقدم تقريرا موازاي يف اإطار الاس تعراض ادلوري الشامل للاكمريون خوالل عام
.2013
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وتشدد اللجنة الفرعية بأن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه ،وخاصة جملس حقوق االإنسان وأآلياته ،ميكن أن يكون أداة
فعاةل للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل.
ومن املناسب للمؤسسات الوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خوالل مرحةل اإعداد تقرير ادلوةل ،غري أن هذه املؤسسات جيب أن حتافظ
عىل اس تقوالليهتا ،وإان اكن لها القدرة عىل تقدمي معلومات اإىل أآليات حقوق االإنسان ،فينبغي أن تفعل ذكل بنفسها وبشلك مس تقل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ( 3.د) و(ه) وإاىل موالحظهتا العامة  4.1بشأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان".
 .11التقرير الس نوي
وفقا للفصل  )2( 19من القانون ،يمت تقدمي تقرير اللجنة الوطنية اإىل رئيس امجلهورية ،ورئيس امجلعية الوطنية ورئيس جملس الش يوخ.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن هذا التقرير ال يقدم مبارشة أو يناقحش يف الربملان.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا توزيع تقارير هذه املؤسسات عىل
نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .كام تشجع اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات يف قانوهنا
المتكيين لتقدمي ومناقشة التقرير الس نوي يف الربملان.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وموالحظهتا لعامة  11.1بشأن 'التقرير الس نوي للمؤسسات الوطنية".
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل طلب املشورة واملساعدة من مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان والش بكة الافريقية
للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان.
 3.3اليوانن :اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد اللجنة الوطنية اليواننية حلقوق االإنسان اإىل الفئة «ابء».
وفقا للامدة  1.18من النظام السايس للتحالف العاملي ،ال تكون التوصية خبفض الاعامتد انفذة املفعول ملدة س نة واحدة .ومينح ذكل
فرصة للجنة الوطنية لتقدمي الدةل الواثئقية الوالزمة اليت تثبت اس مترار تطابقها مع مبادئ ابريس .وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن اللجنة
الوطنية س تحافظ عىل تصنيفها مضن الفئة «ألف» خوالل س نة واحدة.
تثين اللجنة الفرعية عىل اجلهود املتواصةل اليت تبذلها اللجنة الوطنية من أجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا يف اليوانن رمغ أهنا تعمل
مبوارد حمدودة.
تش يد اللجنة الفرعية جبهود اللجنة الوطنية ملعاجلة الشواغل اليت أعربت عهنا اللجنة الفرعية يف السابق ،وذكل من خوالل تعديل القانون
رمق  ،1998/2667اذلي مت اعامتده يف اكنون الول/ديسمرب عام  .2015ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية توالحظ أن هذه التعديوالت ال
تعاجل بشلك اكمل املسائل اليت أاثرهتا اللجنة الفرعية يف أآذار /مارس .2015
تعيد اللجنة الفرعية التأكيد عىل الشواغل التالية:
 .1الاختيار والتعيني
وفقا للامدة  )3( 2من القانون ،يمت تعيني أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من رئيس الوزراء بناء عىل ترش يحات من خمتلف الكياانت.
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تشري اللجنة الفرعية اإىل أن التعديل الترشيعي ينص عىل أن العضاء "يعيهنم" خمتلف الكياانت ،بدال من أن يكونوا "ممثيل" هذه
الكياانت .غري أن ذكل ال يعاجل القلق اذلي أعربت عنه اللجنة الفرعية بأن تعيني العضاء من لك هيئة عىل حدة ميكن أن يؤدي اإىل
اس تخدام معليات خمتلفة من قبل لك كيان عىل حدة.
ما تزال اللجنة الفرعية ترى بأنه يتعني عىل مجيع هيئات التعيني أن تس تخدم معلية لوالختيار والتعيني تكون مفتوحة وشفافة وعىل
أساس اجلدارة.
وينبغي أن تكون معلية اختيار وتعيني العضاء واحضة وشفافة وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية
االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية
لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتعيد اللجنة الفرعية التأكيد عىل توصياهتا الصادرة يف أآذار/مارس  2015وتشجع اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإضفاء الطابع الرمسي عىل
معلية مفصةل يف قانوهنا المتكيين تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2العزل
تشري اللجنة الفرعية اإىل أنه وفقا لوالحئة ادلاخلية للجنة الوطنية ،جيوز للك كيان أو هيئة أو سلطة أن تعوض العضو أو العضو املناوب
اذلي تكون قد عينته طبقا لنظاهما السايس وإاجراءاهتا ادلاخلية .وتقر اللجنة الفرعية مبوقف اللجنة الوطنية اذلي يفيد بأنه نظرا للطبيعة
التعددية للمؤسسة ،ال ميكن تطبيق معلية العزل بصورة عامة عىل مجيع أعضاهئا.
ومع ذكل ،ترى اللجنة الفرعية أنه لوالس تجابة اإىل متطلبات مبادئ ابريس فامي يتعلق ابلوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز
الاس تقواللية ،ينبغي أن يتضمن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية معلية عزل مس تقةل وموضوعية تكون مماثةل لتكل املطبقة عىل أعضاء
الهيئات املس تقةل الخرى التابعة لودوةل .وجيب أن تنطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع كياانت التعيني.
وينبغي حتديد أس باب العزل بوضوح ويتعني أن تقترص بشلك حصيح فقط عىل العامل اليت تؤثر عىل قدرة العضاء عىل أداء هماهمم.
وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،يتعني أن ينص القانون عىل أن تطبيق سبب ّ
معني جيب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقةل تمتتع
ابالختصاص املناسب .وجيب أن يمت العزل مبا يتفق متام ًا مع مجيع الرشوط املوضوعية واالإجرائية اليت ينص علهيا القانون .وال ينبغي
السامح ابلعزل ابالستناد فقط اإىل الصوالحيات التقديرية لسلطات التعيني.
وترى اللجنة الفرعية أن هذه املتطلبات تكفل ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة االإدارة ،كام أهنا رضورية لضامن اس تقواللية القيادة
العليا يف املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
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وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن فرتة والية أعضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسة
الوطنية".
 .3املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية
تشمل عضوية اللجنة الوطنية رئيس اللجنة الربملانية اخلاصة ابملؤسسات وممثلني عن الحزاب الس ياس ية املعرتف هبا وفقا للواحئ الربملان،
وممثيل خمتلف الوزارات .وتنص املادة  )5( 2من القانون عىل أن ممثيل الوزارات ال يمتتعون ابحلق يف التصويت ،يف حني أن رئيس
اللجنة الربملانية اخلاصة وممثيل الحزاب الس ياس ية هلم فعوال احلق يف التصويت.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن التعديل الترشيعي قد جيعل رئيس اللجنة الربملانية اخلاصة ابملؤسسات والشفافية غري مؤهل ملنصب رئيس
اللجنة الوطنية أو انئبه .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن هذا التعديل ال يعاجل مبا فيه الكفاية الشواغل اليت عربت عهنا ،حيث اإنه
خوالل الاس تعراض ،أكدت اللجنة الوطنية أن ممثوال واحدا للربملان هل حق التصويت.
تتطلب مبادئ ابريس اس تقواللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا .وجيب أن يمت تشكيلها
ومتكيهنا من أجل دراسة وحتديد الولوايت والنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإىل الولوايت اليت حتددها بنفسها
يف جمال حقوق االإنسان يف البوالد من دون تدخل س يايس.
ولهذه الس باب ،تنص املوالحظة العامة  9.1بشأن "املمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية" عىل أن ممثيل احلكومة وأعضاء الربملان
ال ينبغي أن يكونوا أعضاء يف أهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أو يشاركوا فهيا ،ذكل لن عضويهتم يف أهجزة صنع
القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أن تؤثر عىل الاس تقواللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية.
وتقر اللجنة الفرعية أنه من املهم احلفاظ عىل عوالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها ،عند الاقتضاء ،اإال أن ذكل ال ينبغي أن
يتحقق من خوالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.
ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أو أعضاء الربملان ،فاإنه ينبغي استبعادمه من حضور أجزاء من اللقاءات اليت تمت
فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية .وال ينبغي متكيهنم من التصويت عىل هذه املسائل.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء التغيريات الوالزمة يف قانوهنا من أجل ضامن عدم توفر ممثيل الحزاب
الس ياس ية ،مبن يف ذكل رئيس اللجنة الربملانية ،عىل حق التصويت.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب ،1.ب 3.و ج (ج) وإاىل موالحظهتا العامة  9.1بشأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية".
 .4العضاء بدوام اكمل
ليس هناك أعضاء بدوام اكمل يف اللجنة الوطنية .وتعرتف اللجنة الفرعية بأن موقف اللجنة الوطنية يفيد بأنه مل تكن هناك النية أبدا يك
يعمل العضاء بدوام اكمل ،وذكل يك يظلوا نشطني همنيا وعىل اطوالع مبجرايت المور واملامرسات اليومية للكياانت اليت ميثلوهنا.
ومع ذكل ،ما تزال اللجنة الفرعية ترى أن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية ينبغي أن ينص عىل أن يكون من بني أعضاء هيئة االإدارة
أعضاء يعملون بدوام اكمل ويتلقون أجرا .ويساعد ذكل يف ضامن ما ييل :
أ) اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أو متصور للمصاحل؛
ب) اس تقرار يف فرتة والية العضاء؛
ج) التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛
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د) الوفاء املس متر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة الإجراء تعديوالت عىل هيلكها وقانوهنا المتكيين يك يتضمن أحاكما بشأن العضاء بدوام
اكمل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.2بشأن "العضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية".
 .5احلصانة الوظيفية
ال حيدد القانون ما اإذا اكن العضاء يمتتعون ابحلصانة من املسؤولية القانونية عن العامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية ،كام
ال حيدد الكيفية اليت يمت هبا ذكل .وتعرتف اللجنة الفرعية بأن موقف اللجنة الوطنية يفيد بأن احلصانة ليست رشطا ابلنس بة للمؤسسة
نظرا دلورها الاستشاري.
ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن أطرافا خارجية قد تسعى للتأثري عىل العمل املس تقل للجنة الوطنية عن طريق اختاذ ،أو الهتديد
ابختاذ اإجراءات قانونية ضد أحد العضاء عرب عن وهجة نظر أو قدم ت ٍ
وصيات .ولهذا السبب ،جيب أن تتضمن ترشيعات املؤسسة
الوطنية أحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن العامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية .ويعزز مثل هذا احلمك:
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدا عن أي تدخل؛
اس تقواللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية.

تعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الروري رفع تكل احلصانة يف ظروف
معينة ،مثل الفساد .ومع ذكل ،فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أن ميارسها فرد ،وإامنا هيئة منشأة كام جيب ،مثل احملمكة العليا أو بأغلبية
حمددة للربملان .ومن املس تحسن أن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة ،ميكن أن يمت من خواللها رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة
صنع القرار.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل اإدراج أحاكم يف قانوهنا تنص بشلك رصحي عىل احلصانة الوظيفية لعضاهئا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية".
 .6المتويل الاكيف
اخنفضت مزيانية اللجنة الوطنية بشلك ملحوظ س نة  2013اإىل ما يقرب من الثلث مقارنة مع مزيانيهتا لس نة  .2009وتوالحظ اللجنة
الفرعية أن املزيانية اخملصصة للجنة الوطنية زادت عام  .2016ومع ذكل ،ال تزال تشعر ابلقلق بأن اللجنة الوطنية قد ال تتوفر عىل ما
يكفي من أموال الضطوالع بواليهتا عىل حنو فعال.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
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وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل لوالضطوالع بواليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف للمؤسسات الوطنية".
 .7التقرير الس نوي
وفقا للامدة  5من القانون ،يقدم التقرير الس نوي للجنة الوطنية لرئيس الوزراء ،ورئيس الربملان ،وقادة الحزاب الس ياس ية املمثةل يف
الربملان الوطين والورويب.
تقر اللجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية تفيد بأهنا تعقد اجامتعا س نواي مع رئيس الربملان لتقدمي التقرير الس نوي ،وأن التقرير يمت توزيعه
بشلك واسع ومناقش ته ودراس ته من قبل مجيع هيئات ادلوةل .ومع ذكل ،ليس هناك حمك يف القانون ينص عىل تقدمي التقرير أو
مناقش ته يف الربملان .وتعترب اللجنة الفرعية أنه من الفضل للمؤسسة الوطنية أن تكون لها صوالحية رصحية لعرض التقارير مبارشة عىل
الربملان ،وبذكل تشجع اختاذ اإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
وفقا للامدة  12من النظام السايس  ، GANHRIحتدى  GNCHRعىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب  .يمت تأجيل توصية الآن
اإىل اجامتع املكتب  GANHRIيف أكتوبر . 2016
 4.3هندوراس :املفوض الوطين حلقوق االإنسان
توصية :تويص اللجنة الفرعية إابعادة اعامتد املفوض الوطين حلقوق االإنسان يف هندوراس مضن الفئة «ابء».
تثين اللجنة الفرعية عىل اجلهود املتواصةل للمفوض الوطين لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا ،عىل الرمغ من الس ياق الصعب اذلي يعمل
فيه.
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الاختيار والتعيني
تنص املادة  2من القانون أن الكونغرس الوطين يعني املفوض بأغلبية الصوات.
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وتعرتف اللجنة الفرعية بأنه مت بذل هجود لتحسني معلية الاختيار والتعيني ،غري أهنا ترى أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون
ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تشجع عىل اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.

وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2احلصانة
نص القانون يف السابق عىل احلصانة الوظيفية للمفوض الوطين عن العامل اليت يقوم هبا حبسن نية بصفته الرمسية .و ُألغي هذا احلمك
مبوجب املرسوم الترشيعي رمق .2004-105
وترى اللجنة الفرعية أن أطرافا خارجية قد تسعى للتأثري عىل معل املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ ،أو الهتديد ابختاذ اإجراءات قانونية
ضد أحد العضاء .ولهذا السبب ،جيب أن تتضمن ترشيعات املؤسسات الوطنية أحاكما محلاية العضاء من املسؤولية القانونية عن
العامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية .ويعزز مثل هذا احلمك:
 المن الوظيفي؛ قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدا عن أي تدخل؛ اس تقواللية القيادة العليا؛ ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية.وتعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الروري رفع تكل احلصانة يف ظروف
معينة ،مثل الفساد .ومع ذكل ،فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أن ميارسها فرد ،وإامنا هيئة منشأة كام جيب ،مثل احملمكة العليا أو بأغلبية
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حمددة للربملان .ومن املس تحسن أن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة ،ميكن أن يمت من خواللها رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة
صنع القرار.
وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل ادلعوة اإىل اإعادة اإدراج احلمك املتعلق ابحلصانة الوظيفية يف القانون.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية".
 .3التعددية
ال يوجد رشط يف القانون ينص عىل أن ميثل موظفو مؤسسة املفوض الوطين رشاحئ خمتلفة من اجملمتع ،عىل الرمغ من املفوض أشار اإىل
أنه يف معلية التوظيف ،تؤخذ التعددية والتنوع بعني الاعتبار.
تشدد اللجنة الفرعية عىل أن التنوع يف العضوية واملوظفني داخل املؤسسة الوطنية يسهِّّل من تقيميها مجليع قضااي حقوق االإنسان اليت
تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه ،وكذا عىل قدرهتا عىل الاخنراط فهيا .اإضافة اإىل ذكل ،يعزز التنوع اإماكنية وصول مجيع املواطنني اإىل
املؤسسات الوطنية.
وتعين التعددية المتثيل الوسع للمجمتع الوطين .ويتعني النظر يف ضامن التعددية من حيث اجلنس أو العرق أو وضع القلية .ويشمل
ذكل ،عىل سبيل املثال ،ضامن املشاركة املتساوية للمرأة والشعوب الصلية واملنحدرين من أصول اإفريقية يف املؤسسة الوطنية.
توالحظ اللجنة الفرعية أن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط التعددية يف تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس.
ويف حاةل املؤسسات ذات العضو الواحد مثل املفوض الوطين ،ميكن حتقيق التعددية عن طريق ضامن متثيل املوظفني لرشاحئ خمتلفة من
اجملمتع.
وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل ادلعوة اإىل اإدراج حمك يف القانون ينص عىل مبدأ التعددية ابلنس بة للموظفني.
تشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة  7.1بشأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية".
 .4المتويل الاكيف
اإن املزيانية اخملصصة للمفوض الوطين غري اكفية للقيام ابلنشطة املولكة هل بشلك اكمل وفعال.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وجيب أيضا أن تضطلع بصوالحية ختصيص الموال حسب
أولوايهتا .وعىل وجه التحديد ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات
املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ) خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
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ب)
ج)
د)
ه)

املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وجيب اإطوالق هذا المتويل ابنتظام وبطريقة ال تؤثر سلب ًا عىل وظائف املؤسسة الوطنية ومعلياهتا االإدارية اليومية ،واستبقاء موظفهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وإاىل موالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 .5التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى
تؤكد اللجنة الفرعية أن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أحصاب املصلحة املعنيني أمر أسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالايهتا
عىل حنو فعال .ويف هذا الصدد ،توالحظ مع التقدير أن املفوض الوطين يفيد بأنه يعرتف ابدلور الهام ملنظامت اجملمتع املدين يف تعزيز
حقوق االإنسان وحاميهتا وأنه كثف تفاعهل وتعاونه مع هذه املنظامت من خوالل أساليب خمتلفة.
تعيد اللجنة الفرعية التأكيد عىل أنه ينبغي عىل املؤسسات الوطنية تطوير عوالقات معل ،حسب الاقتضاء ،مع املؤسسات احمللية
الخرى اليت أنشئت لتعزيز حقوق ا إالنسان وحاميهتا ،مبا يف ذكل اجملمتع املدين واملنظامت غري احلكومية.
وتشجع اللجنة الفرعية املفوض الوطين عىل احلفاظ عىل هذه العوالقات وتعزيزها .وتشري اإىل مبدأ ابريس ج (ز) وإاىل موالحظهتا العامة
 5.1بشأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الخرى".
 .6التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان
تشري اللجنة الفرعية أنه وفقا للامدة  )8( 9من القانون ،يتعاون املفوض الوطين مع املنظامت ادلولية وا إالقلميية حلقوق االإنسان .ويف هذا
الصدد ،تعرتف اللجنة الفرعية بأن املفوض الوطين يتعاون مع خمتلف واكالت وبرامج المم املتحدة والآليات واملنظامت ا إالقلميية ،مبا يف
ذكل الكياانت ش به ا إالقلميية.
وتشري اللجنة الفرعية بأن املفوض الوطين تفاعل مع خمتلف أآليات المم املتحدة حلقوق االإنسان ،مبا يف ذكل مع هيئات املعاهدات ومن
خوالل الزايرات الخرية اليت أجراها امللكفون بوالايت يف اإطار االإجراءات اخلاصة.
وتشدد اللجنة الفرعية بأن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه ،وخاصة جملس حقوق االإنسان وأآلياته ،ميكن أن يكون أداة
فعاةل للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل.
ومن املناسب للمؤسسات الوطنية تقدمي املعلومات للحكومة خوالل مرحةل اإعداد تقرير ادلوةل ،غري أنه جيب أن حتافظ عىل اس تقوالليهتا،
وإان اكن لها القدرة عىل تقدمي معلومات اإىل أآليات حقوق االإنسان ،فينبغي أن تفعل ذكل بنفسها وبشلك مس تقل.
وتويص اللجنة الفرعية املفوض الوطين مبواصةل تفاعهل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان ،مبا يف ذكل أآلية الاس تعراض ادلوري الشامل
وهيئات املعاهدات وامللكفون بوالايت يف اإطار االإجراءات اخلاصة ،وكذا الآليات ا إالقلميية وش به ا إالقلميية.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ( 3.د) و(ه) وإاىل موالحظهتا العامة  4.1بشأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان".
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 5.3كوراي :اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان
توصية :تويص اللجنة الفرعية إابعادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بكوراي مضن الفئة «ألف».
تش يد اللجنة الفرعية ابجلهود اليت بذلهتا اللجنة الوطنية من أجل:
 ادلعوة اإىل اإجراء تعديوالت عىل قانوهنا المتكيين وتأميهنا؛ وضع قواعد داخلية بشأن معلية اختيار وتعيني املفوضني؛ التشاور مع هيئات التعيني لتعزيز دمع املشاركة الواسعة والتشاور أثناء معلية الاختيار والتعيني.اإن التعديوالت اليت ُأد ِّخلت عىل القانون المتكيين تنص رصاحة عىل احلصانة الوظيفية لأعضاء ،وتضع معايري الهلية للحصول عىل
العضوية ،وتسمح ملنظامت اجملمتع املدين ابقرتاح مرحشني ،وتطلب رصاحة من هيئات التعيني ضامن معلية اختيار شفافة وتشكيل
تعددي.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن هذه التغيريات تعاجل العديد من الشواغل اذلي عربت عنه ،ولكهنا تعرب مرة أخرى عن القلق بشأن:
 .1الاختيار والتعيني
تنص املادة  )2( 5من القانون المتكيين عىل أن يمت اختيار أعضاء اللجنة الوطنية بشلك منفصل عىل النحو التايل:
 أربعة ( )4أشخاص من قبل امجلعية الوطنية؛ أربعة ( )4أشخاص من قبل الرئيس؛ ثوالثة ( )3أشخاص من قبل رئيس قضاة احملمكة العليا.وتوالحظ اللجنة الفرعية أن ذكل ميكن أن يؤدي اإىل اس تخدام معليات خمتلفة من قبل لك هيئة .وترى اللجنة الفرعية أنه عىل الرمغ من
التعديوالت املشار اإليه أعواله ،ميكن حتسني العملية من خوالل:
 رشط االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ضامن معلية متناسقة يمت تطبيقها من قبل جلنة اختيار واحدة ومس تقةل.وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة  1.8بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية".
 6.3ماالوي :جلنة حقوق االإنسان يف موالوي
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإرجاء اإعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان يف ماالوي دلورهتا الثانية عام .2016
تش يد اللجنة الفرعية بلجنة حقوق االإنسان عىل معلها املتواصل وتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا يف ماالوي .وتشري اإىل أن جلنة حقوق
االإنسان ما زالت حتتفظ ابملركز «ألف» أثناء معلية اإعادة الاعامتد.
تعرتف اللجنة الفرعية جبهود جلنة حقوق االإنسان يف ادلعوة الإجراء تغيريات عىل قانوهنا المتكيين من أجل معاجلة اخملاوف اليت عربت عهنا
اللجنة الفرعية .ومع ذكل ،فاإن هذه التعديوالت ما تزال معلقة منذ عام  2013ومل يمت اعامتدها حىت الان.
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تعرتف اللجنة الفرعية ابلرساةل اليت توصلت هبا يف  9أاير/مايو  2016من وزير العدل والشؤون ادلس تورية ،واليت تشري اإىل أن
مرشوع تعديل قانون سيمت تقدميه لوالعامتد خوالل ادلورة املقبةل للربملان اليت تبدأ يف حزيران/يونيو  .2016وتوالحظ اللجنة الفرعية أن
الرساةل تشري اإىل أن مرشوع تعديل القانون يتناول مسأةل اإسقاط حق املفوض القانوين وأمني املظامل يف التصويت.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن الرساةل تشري اإىل أن احلكومة مل تعمتد التعديل املقرتح عىل احلصانة ،لن املفوضني يمتتعون سلفا بتكل
احلصانة عن الفعال اليت يقومون هبا حبسن نية أثناء تأدية معلهم .وتعرتف اللجنة الفرعية أن الفصل  2من قانون االإجراءات املدنية
(دعاوى من قبل أو ضد احلكومة أو املوظفني العموميني) ينص عىل أن احلكومة مسؤوةل عن مجيع أعامل املوظفني العموميني اليت
يقومون هبا بصفهتم الرمسية .ومع ذكل ،تشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل ا إالدراج الرصحي لهذا احلمك أو حمك
مماثل يف قانوهنا المتكيين.
 7.3نيوزيلندا :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية إابعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان يف نيوزيلندا مضن الفئة «ألف».
وتبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الاختيار والتعيني
وفقا للامدة ( )1( 28ب) من قانون كياانت التاج املليك ،يعني احلامك العام املفوضني بناء عىل توصية من الوزير.
تعرتف اللجنة الفرعية أن جلنة حقوق االإنسان تفيد بأنه يف الواقع ،يمت االإعوالن عن الوظائف ويمت تلقي طلبات الرتش يح املقدمة من
الطراف املعنية والتعيينات من أعضاء الربملان ،وأن جلنة مس تقةل جتري املقابوالت مع املرحشني بناء عىل قامئة انتقائية ،وتقدم املشورة اإىل
وزير العدل.
ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه
اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تعزز اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا .وينبغي أن تشمل تكل العملية املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.
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تشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية الاختيار يف القانون المتكيين أو اللواحئ أو
املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .وابالإضافة اإىل ذكل ،توالحظ اللجنة الفرعية أن التعيينات السابقة متت
لفرتة  5س نوات ،اإال أهنا توالحظ أن الفصل  20Fمن القانون المتكيين ينص عىل التعيينات لفرتة "ال تتعدى  5س نوات" .كام تشجع جلنة
حقوق االإنسان عىل النظر يف ادلعوة اإىل اإدراج أقل مدة ممكنة لتعيني املفوضني اجلديد.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2العزل
وفقا للامدة  39من قانون كياانت التاج املليك ،جيوز للحامك العام ،يف أي وقت ومن أجل قضية عادةل وبناء عىل مشورة من الوزير
املسؤول بعد التشاور مع النائب العام ،عزل عضو من ممارسة همامه .ووفقا للامدة  ،41جيوز للوزير املسؤول تقدمي املشورة لعزل أحد
العضاء مع اعامتد أقل عدد من االإجراءات الشلكية والتقنية وأكرب قدر ممكن من الرسعة ،عىل النحو اذلي تسمح به مبادئ العداةل
الطبيعية ،والنظر السلمي لهذه املسأةل ،وخمتلف متطلبات القانون فامي يتعلق مبختلف أنواع الكيان قانوين.
وترى اللجنة الفرعية أنه من أجل الاس تجابة ملتطلبات الوالية املس تقرة ،وهو أمر همم لتعزيز الاس تقواللية ،ينبغي أن يتضمن القانون
المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل .وينبغي أن يمت العزل طبقا مجليع املتطلبات املوضوعية واالإجرائية املنصوص علهيا يف القانون.
وجيب أن تكون أس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك موالمئ عىل تكل الفعال اليت تؤثر سلب ًا عىل قدرة العضاء عىل
الاضطوالع بواليهتم .وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس ب ًا ،ينبغي أن ينص القانون عىل أن تطبيق سبب معني جيب أن يُدمع بقرار
من هيئة مس تقةل ذات اختصاص موالمئ .وال ينبغي أن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.
وتضمن مثل هذه املتطلبات المن الوظيفي لعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية
وضامن ثقة معوم الناس فهيا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  1.2بشأن "ضامن المن الوظيفي لعضاء هيئة صنع القرار
ابملؤسسات الوطنية".
 .3التقرير الس نوي
وفقا للفصل  150من قانون كياانت التاج املليك ،تقدم جلنة حقوق االإنسان تقريرا س نواي وتقارير مواضيعية خاصة ابلآلية الوقائية الوطنية
للوزير ،واذلي يكون ملزما بعرضها عىل جملس النواب.
وتعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل
نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .كام تشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات يف قانوهنا
المتكيين بشلك ينص عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإىل السلطة الترشيعية ،وليس من خوالل السلطة التنفيذية ،وبذكل
تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وموالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقرير الس نوي للمؤسسات الوطنية".
 .4تقييد الوالية
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وفقا للفصل  392من قانون الهجرة لعام ُ ،2009م ِّنعت اللجنة من قبول شاكوى تتعلق مبضمون أو تطبيق قانون الهجرة أو لواحئه أو
أية س ياسة يف اإطار هذا القانون.
تقر اللجنة الفرعية أن جلنة حقوق االإنسان تفرس واليهتا عىل حنو واسع وجتري بعض النشطة املتعلقة ابنهتاك حقوق االإنسان يف جمال
الهجرة .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن والية جلنة حقوق االإنسان ال ينبغي أن تكون حمدودة بشلك غري معقول .وتشجع جلنة
حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإلغاء هذا احلمك.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 1.وأ 2.وأ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.1و 7.2بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان".
 8.3اإيرلندا الشاملية (اململكة املتحدة) :جلنة حقوق االإنسان ابإيرلندا الشاملية
التوصية :تويص اللجنة الفرعية إابعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان ابإيرلندا الشاملية مضن الفئة «ألف».
تبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 .1الاختيار والتعيني
وفقا للفصل  68من القانون ،تتكون اللجنة من املفوض الرئيس واملفوضني الآخرين املعينني من قبل وزير ادلوةل.
توالحظ اللجنة الفرعية أن جلنة حقوق االإنسان تفيد بأن معلية التعيني ختضع يف الواقع لتوجهيات مفصةل من مكتب مفوض التعيينات يف
املناصب العامة ،وتشمل االإعوالن عن الوظائف الشاغرة ،واعامتد جلنة لوالنتقاء تقدم توصيات اإىل وزير ادلوةل ،والقدرة عىل الطعن يف
معلية اختيار املفوض الرئيس عن طريق حممكة العمل .ومع ذكل ،فاإن من جيري هذه العملية هو االإدارة الراعية للجنة حقوق االإنسان،
وال ينص علهيا الترشيع أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية.
وترى اللجنة الفرعية أن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإهنا:
 ال تتطلب االإعوالن عن الوظائف الشاغرة؛ ال تضع معايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع الطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تعزز اإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني.ومن املهم جدا ضامن اإضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اختيار وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية ،حيث تكون واحضة وشفافة
وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أو اللواحئ أو املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الصةل ،حسب الاقتضاء .اإن العملية اليت
تعزز الاختيار القامئ عىل أساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقواللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة
معوم الناس فهيا.
وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

االإعوالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛
اإاتحة الفرصة لكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهوالت التعلميية؛
تشجيع اإجراء مشاورات و /أو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛
تقيمي املرحشني عىل أساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
اختيار أعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا.
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وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 1.وإاىل موالحظهتا العامة رمق  8.1بشأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات
الوطنية".
 .2العضاء بدوام اكمل
وفقا للمرفق  )2( )2( 7من القانون ،ي ُعني املفوض الرئيس ملدة أقصاها مخس ( )5س نوات واملفوضني الآخرين ملدة ال تزيد عن ثوالث
( )3س نوات .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن القانون مل يرش اإىل ما اإذا اكن العضاء يعملون بدوام اكمل أو بدوام جزيئ ،عىل الرمغ من
أهنا توالحظ أن تقارير جلنة حقوق االإنسان تفيد بأن املفوض الرئيس يعمل بدوام اكمل.
وترى اللجنة الفرعية أن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية ينبغي أن ينص عىل أن يكون من بني أعضاء هيئة صنع القرار أعضاء
يعملون بدوام اكمل ويتلقون أجرا ،لن ذكل يساعد يف ضامن ما ييل :
أ)
ب)
ج)
د)

اس تقواللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أو متصور للمصاحل؛
اس تقرار يف فرتة والية العضاء؛
التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛
الوفاء املس متر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية.

اإن حتديد حد أدىن مناسب للتعيني مسأةل هامة لتعزيز اس تقواللية املؤسسة الوطنية ،وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا .وتعترب مدة
التعيني لثوالث ( )3س نوات احلد الدىن اذلي ميكن أن يكون اكفي ًا لتحقيق هذه الهداف .ومكامرسة اثبتة ،تشجع اللجنة الفرعية عىل أن
ينص القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية عىل مدة ترتاوح بني ثوالث ( )3وس بع ( )7س نوات مع اإماكنية التجديد مرة واحدة.
وحتث اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإدخال تعديوالت عىل القانون المتكيين لينص عىل وجود أعضاء بدوام اكمل
لفرتة موالمئة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  2.2بشأن "العضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية".
 .3التقرير الس نوي
وفقا للمرفق  )5( 7من القانون ،تقدم جلنة حقوق االإنسان تقريرها الس نوي اإىل وزير ادلوةل ،اذلي يقدمه بعد ذكل للربملان.
تعرتف اللجنة الفرعية أن جلنة حقوق االإنسان أشارت اإىل أن دور الوزير يقترص عىل تقدمي الوثيقة للربملان ،وأنه/أهنا غري مسموح هل/لها
بتعديل التقرير أو طلب اإجراء تعديهل .ومع ذكل ،تعترب اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تُنشأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية
يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات عىل نطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية .كام تشجع اللجنة الوطنية عىل
ادلعوة اإىل اإحداث تغيريات عىل قانوهنا المتكيين من أجل النص عىل صوالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإىل السلطة الترشيعية،
وليس من خوالل السلطة التنفيذية ،وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإجراءات بشأهنا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ 3.وإاىل موالحظهتا العامة  11.1بشأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية".
 .4المتويل الاكيف والاس تقواللية املالية
تفيد جلنة حقوق االإنسان أن المتويل املمنوح من احلكومة ليس اكفيا لوالضطوالع بواليهتا .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن مزيانية جلنة حقوق
االإنسان شهدت اخنفاضا كبريا منذ عام  ،2009وتقر أهنا تفيد بأنه عىل غرار الهيئات العامة الخرى غري التابعة للحكومة ،ستس متر
مزيانيهتا يف الاخنفاض حىت عام .2019
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وعوالوة عىل ذكل ووفقا للمرفق  )6( 7من القانون ،جيوز لوزير ادلوةل تقدمي منح للجنة حقوق االإنسان من املزيانية املقدمة من قبل
الربملان.
وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أن لوزير ادلوةل تقدير كبري خبصوص ختصيص الموال للجنة حقوق االإنسان ،وأن هذا المر ميكن
أن يؤثر عىل فعاليهتا واس تقوالليهتا.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن قدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق
التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وتشدد اللجنة عىل أنه ال ينبغي أن يكون المتويل من مصادر خارجية ،مثل الرشاكء االإمنائيني ادلوليني ،هو المتويل السايس للمؤسسة
الوطنية ،لن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل .ومع ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة واندرة ،يتعني عىل اجملمتع ادلويل
أن يواصل العمل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من أجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإىل أن تمتكن ادلوةل من فعل ذكل .ويف هذه
احلاالت الفريدة ،ال ينبغي اإلزام املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أجل تلقي المتويل من مصادر خارجية ،لن ذكل قد
ينتقص من اس تقوالليهتا .وال ينبغي ربط هذه الموال بأولوايت حيددها املاحنون بل ينبغي توجهيها اإىل أولوايت املؤسسة الوطنية احملددة
سلف ًا.
وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل احلصول عىل مس توى مناسب من المتويل لتنفيذ واليهتا بشلك فعال .كام
تشجع جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة اإىل اإدخال تعديوالت عىل قانوهنا المتكيين بشلك يسمح بتلقي متويل من املاحنني دون موافقة
مس بقة من احلكومة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 .5تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا
ال مينح القانون للجنة حقوق االإنسان والية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا.
وتعرتف اللجنة الفرعية ابلنشطة اليت تقوم هبا جلنة حقوق االإنسان يف هذا الصدد ،اإال أهنا تشجعها عىل ادلعوة الإجراء تغيريات عىل
قانوهنا المتكيين تتيح لها التلكف بصوالحية واحضة لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا.
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وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ( 3.ب) و (ج) وإاىل موالحظهتا العامة  3.3بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية
حلقوق االإنسان أو الانضامم اإلهيا".
 .6احلصانة الوظيفية
ال ينص القانون عىل احلصانة الوظيفية لعضاء جلنة حقوق االإنسان عن العامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن أطرافا خارجية قد تسعى للتأثري عىل العمل املس تقل للمؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ ،أو الهتديد ابختاذ
اإجراءات قانونية ضد أحد العضاء .ولهذا السبب ،جيب أن تتضمن ترشيعات املؤسسة الوطنية أحاكما محلاية العضاء من املسؤولية
القانونية عن العامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية .ويعزز مثل هذا احلمك:
-

المن الوظيفي؛
قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدا عن أي تدخل؛
اس تقواللية القيادة العليا؛
ثقة معوم الناس يف املؤسسات الوطنية.

تعرتف اللجنة الفرعية بأنه ال جيوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون ،وابلتايل فاإنه من الروري رفع تكل احلصانة يف ظروف
معينة ،مثل الفساد .ومع ذكل ،فاإن سلطة القيام بذكل ال ينبغي أن ميارسها فرد ،وإامنا هيئة منشأة كام جيب ،مثل احملمكة العليا أو بأغلبية
حمددة للربملان .ومن املس تحسن أن حيدد القانون بوضوح معلية واحضة وشفافة ،ميكن أن يمت من خواللها رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة
صنع القرار.
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإىل اإدراج حمك يف قانوهنا ينص بشلك رصحي عىل احلصانة الوظيفية لعضاهئا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 3.وإاىل موالحظهتا العامة  3.2بشأن "ضامن احلصانة الوظيفية".
 .7زايرة أماكن احلرمان من احلرية
وفقا للامدة ( 69ج) من قانون العداةل والمن لعام  ،2007جيب السامح للجنة حقوق االإنسان ابدلخول اإىل ماكن حمدد من أمكنة
الاحتجاز.
تشري اللجنة الفرعية اإىل أنه يف بعض الظروف قد يكون من الروري تقدمي اإخطار عن الزايرات لس باب أمنية ،اإال أهنا تشجع جلنة
حقوق االإنسان عىل القيام بزايرات "غري معلنة" ،لن ذكل حيد من فرص قيام سلطات الاحتجاز ابإخفاء أو عدم كشف انهتااكت
حقوق االإنسان وييرس اإجراء املزيد من التدقيق.
وإاذ تعيد التأكيد عىل القلق اذلي أعربت عنه يف السابق ،فاإن اللجنة الفرعية تشجع جلنة حقوق االإنسان عىل مواصةل الوصول اإىل مجيع
أماكن احلرمان من احلرية ،وذكل من أجل رصد أوضاع حقوق االإنسان والتحقيق فهيا وتقدمي تقارير عهنا عىل حنو فعال ويف الوقت
املناسب ،والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة واملنارصة للنظر يف نتاجئها وتوصياهتا وتنفيذها هبدف ضامن حامية املعتقلني.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبادئ ابريس أ 3.و "د" (د) وموالحظهتا العامة  6.1بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية".
 .8الوالية
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وفقا للامدة  69Bمن قانون العدل والمن لعام  ،2007مت منع جلنة حقوق االإنسان من ممارسة صوالحياهتا الرمسية املتعلقة ابلتحري
للتحقيق يف املسائل املتعلقة "ابلمن القويم" .وتوالحظ اللجنة الفرعية أن جلنة حقوق االإنسان قد أعربت عن قلقها بأن هذا التقييد ال
لزوم هل وميكن أن يؤثر عىل قدرهتا عىل معاجلة بعض انهتااكت حقوق االإنسان اليت تكون الرشطة وقوات المن واخملابرات طرفا فهيا.
كام توالحظ اللجنة الفرعية أيضا أن الفصل  20من قانون عام  2007مينع جلنة حقوق االإنسان من التحقيق يف املسائل اليت وقعت قبل
 1أآب/أغسطس  .2007وتشري اللجنة الفرعية اإىل أن جلنة حقوق االإنسان قد أعربت عن قلقها بشأن هذا القيد عىل واليهتا.
وترى اللجنة الفرعية أن والية املؤسسة الوطنية جيب أن تسمح لها ابلتحقيق الاكمل يف مجيع الانهتااكت املزعومة حلقوق االإنسان ،مبا يف
ذكل تكل اليت يكون اجليش والرشطة وضباط المن طرفا فهيا .وال تتعارض القيود املتعلقة ابلمن القويم واملفروضة عىل والية املؤسسة
الوطنية حلقوق االإنسان بطبيعهتا مع مبادئ ابريس ،غري أنه ال ينبغي أن تُطبق بصورة غري معقوةل أو تعسفية وجيب أن متارس يف ظل
مراعاة الصول القانونية.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس أ 2.وأ 3.وإاىل موالحظتهيا العامتني بشأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان" و"تقييد صوالحية
املؤسسات الوطنية بسبب المن القويم".
 9.3سرياليون :جلنة حقوق االإنسان
التوصية :تويص اللجنة الفرعية إابعادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان بسرياليون مضن الفئة «ألف»
تش يد اللجنة الفرعية بلجنة حقوق االإنسان عىل هجودها املتواصةل لتعزيز وحامية حقوق االإنسان عىل الرمغ من الس ياق الصعب اذلي
تعمل فيه.
تعرب اللجنة الفرعية عن املوالحظات التالية:
 .1المتويل الاكيف والاس تقواللية املالية
ترحب اللجنة الفرعية جبهود جلنة حقوق االإنسان للسعي للحصول عن موارد اكفية من ادلوةل لتمتكن من ممارسة هماهما وتنفيذ براجمها
وأنشطهتا بطريقة مرضية .وتعرتف بأن جلنة حقوق االإنسان تفيد بأهنا تدعو اإىل زايدة متويلها من خوالل التواصل مع النائب العام ووزارة
املالية ولفت انتباه الرئيس اإىل هذا الشأن .ومع ذكل ،فاإن جلنة حقوق االإنسان تشري اإىل أن املزيانية اخملصصة لها غري اكفية .كام تفيد
أيضا بأهنا واهجت حاالت نقص يف عدد املوظفني.
وتشدد اللجنة الفرعية عىل أنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية ،جيب أن يُوفر لها مس توى موالمئ من المتويل
لضامن اس تقوالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أولوايهتا وأنشطهتا بشلك حر .وجيب أيضا أن تضطلع بصوالحية ختصيص الموال حسب
أولوايهتا .وعىل وجه التحديد ،ينبغي أن يضمن المتويل الاكيف ،اإىل درجة معقوةل ،حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات
املؤسسات الوطنية ويف الاضطوالع بواليهتا.
وينبغي أن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل كحد أدىن:
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أ)
ب)
ج)
د)
ه)

خمصصات مالية للمباين اليت ميكن أن يصلها أكرب عدد من أفراد اجملمتع ،مبن يف ذكل الشخاص ذوي االإعاقة .وتعزيز ًا
لوالس تقواللية وإاماكنية الوصول ،ميكن أن يقتيض ذكل ،يف ظروف مع ّينة ،عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية.
وينبغي تعزيز اإماكنية الوصول بشلك أكرب ،لكام اكن ذكل ممكنا ،وذكل من خوالل اإنشاء فروع هجوية دامئة؛
املرتبات واملزااي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزااي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس
املهام يف مؤسسات حكومية مس تقةل أخرى؛
تعويضات لعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات (حسب الاقتضاء)؛
اإنشاء نظام جيد لوالتصاالت ،مبا يف ذكل الهاتف واالإنرتنت؛
خمصصات اكفية من املوارد لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية
للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.

وينبغي أن يشمل المتويل الاكيف اذلي تقدمه ادلوةل خمصصات مالية لأنشطة املندرجة يف اإطار صوالحيات املؤسسة الوطنية .وعندما
ّ
تعني ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام مبسؤوليات اإضافية ،ينبغي أن توفر لها موارد اإضافية يك يتس ىن لها الاضطوالع هبذه الوظائف.
ال ينبغي أن يكون المتويل من مصادر خارجية هو المتويل السايس للمؤسسة الوطنية ،لن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل .ومع
ذكل ،تقر اللجنة الفرعية بأنه يف ظروف حمددة واندرة ،يتعني عىل اجملمتع ادلويل أن يواصل التفاعل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من
أجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإىل أن تمتكن ادلوةل من فعل ذكل .ويف هذه احلاالت الفريدة ،ال ينبغي اإلزام املؤسسات الوطنية
ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أجل تلقي المتويل من مصادر خارجية ،لن ذكل قد ينتقص من اس تقوالليهتا.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس ب 2.وموالحظهتا العامة  10.1بشأن "المتويل الاكيف".
 .2توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان
تش يد اللجنة الفرعية بلجنة حقوق االإنسان عىل اس مترارها يف اإنتاج التقارير والتوصيات وإافادهتا ابإنشاء أآلية لضامن تنفيذ توصياهتا من
قبل الوزارات اخملتصة.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل أنه يف اإطار واليهتا لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا ،ينبغي عىل املؤسسات الوطنية رصد ونرش معلومات
مفصةل عن اس تجابة السلطات العامة لتوصياهتا وتنفيذها .وتشح جع هذه السلطات عىل الاس تجابة للتوصيات يف الوقت املناسب وتقدمي
معلومات مفصةل عن اإجراءات املتابعة العملية واملهنجية ،حسب الاقتضاء.
وأفادت جلنة حقوق االإنسان أهنا تناولت قضااي هامة يف جمال حقوق االإنسان ،مبا يف ذكل تشويه العضاء التناسلية ل إوالانث ،من خوالل
تقدمي توصيات اإىل الربملان وتشجيع احلكومة عىل التصديق عىل الربوتوكول امللحق ابمليثاق الفريقي حلقوق االإنسان والشعوب بشأن
حقوق املرأة يف أفريقيا ،وكذكل اإعداد توصية فامي يتعلق ابالحتجاز غري القانوين للصحفيني واملدافعني عن حقوق االإنسان .كام تشري
اللجنة الفرعية اإىل أنه ألقي القبض عىل موظف بلجنة حقوق االإنسان بهتم جنائية بعد اإدالئه ببيان اكن قد ألقاه بشأن داء ايبوال.
تشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل مواصةل تعزيز وحامية حقوق االإنسان ،من خوالل السعي لبذل املزيد من اجلهود ،وأن
تكون متيقظة يف حديهثا عن قضااي حقوق االإنسان ،ومواصةل ادلعوة لتنفيذ توصياهتا.
تشري اللجنة الفرعية اإىل مبدأ ابريس أ( 3.أ) وإاىل موالحظهتا العامة  6.1بشأن "توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان".
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 .3تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا
توالحظ اللجنة الفرعية أن القانون المتكيين للجنة حقوق االإنسان ال ينص عىل تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا.
وترى اللجنة الفرعية أن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا هممة رئيس ية للمؤسسة الوطنية.
حتث اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة الإجراء تغيريات عىل قانوهنا المتكيين حبيث تتلكف مبوجبه مبسؤولية رصحية لتشجيع
التصديق عىل الصكوك ادلولية أو الانضامم اإلهيا.
وتشري اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس أ( 3.ب) و(ج) وموالحظهتا العامة  3.1بشأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق
االإنسان أو الانضامم اإلهيا".

توصيات خاصة  -الاس تعراض (املادة  2.16من النظام السايس للتحالف العاملي)
 1.4بوروندي :اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسان
القرار :تقرر اللجنة الفرعية اإجراء اس تعراض خاص للجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسان ببورندي يف دورهتا الثانية عام .2016
تلقت اللجنة الفرعية معلومات تدعوها اإىل اإجراء اس تعراض خاص للتأكد من أن اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسان ما زالت تعمل
طبقا ملبادئ ابريس بشلك اكمل.
وتشري اللجنة الفرعية اإىل املادة  2.16من النظام السايس للتحالف العاملي.

توصيات خاصة  -اس تعراض مبوجب املادة  2.16من النظام السايس للتحالف العاملي
 .4توصيات خاصة  -اس تعراض مبوجب املادة  1.18من النظام السايس للتحالف العاملي
 2.4فزنويوال :مكتب أمني املظامل
التوصية :تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد مركز مكتب أمني املظامل بفزنويوال اإىل الفئة «ابء».
يف أآذار/مارس  ،2014قررت اللجنة الفرعية اإجراء اس تعراض خاص العامتد مكتب أمني املظامل يف دورهتا الثانية يف ترشين
الول/أكتوبر  .2014ومشلت القضااي اليت أثريت يف أآذار/مارس  2014ما ييل:
 االإجراءات اليت اختذت أو مل تتخذ ،والترصحيات اليت صدرت أو مل تصدر من قبل مكتب أمني املظامل خوالل الوضع احلايلاملضطرب والاحتجاجات يف فزنويوال؛
 تغريدات عىل حساابت تويرت من قبل مكتب أمني املظامل واحلساب الشخيص لمينة املظامل.قررت اللجنة الفرعية دراسة الحداث والقضااي اليت نشأت منذ اإعادة اعامتد أمني املظامل لفزنويوال يف أاير/مايو  .2013أخربت اللجنة
الفرعية مكتب أمني املظامل أنه اإذا تلقت مزيدا من املعلومات ،ستتقامسها معه.
واكن من املقرر اإجراء املراجعة اخلاصة لمني املظامل خوالل دورة ترشين الول /أكتوبر  .2014ومع ذكل ،بناء عىل املراسوالت الواردة
من رئيس جلنة التنس يق ادلولية ،أوصت اللجنة الفرعية بتأجيل الاس تعراض اخلاص اإىل ادلورة الوىل يف أآذار/مارس .2015
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وفامي يتعلق ابالس تعراض اخلاص ،طلبت اللجنة الفرعية من مكتب أمني املظامل معلومات عن االإجراءات اليت اختذت أو مل تتخذ،
والترصحيات اليت صدرت أو مل تصدر من قبل مكتب أمني املظامل خوالل الوضع احلايل املضطرب والاحتجاجات يف فزنويوال ،وكذا
تغريدات عىل حساابت تويرت اخلاصة مبكتب أمني املظامل واحلساب الشخيص لمني املظامل .وتشمل التغريدات املذكورة ما ييل:
 رصحت أمينة املظامل يوم  27متوز/يوليو  2013عىل حساب تويرت اخلاص هبا أن أمانة املظامل يه "ابنة القائد تشافزي". يف أآب/أغسطس  ،2013حرت أمينة املظامل عرض تقرير فزنويوال عىل جلنة القضاء عىل المتيزي العنرص كطرف يف وفداحلكومة وعلقت عىل حساب تويرت اخلاص هبا "يقدم وفدان التقرير اخلاص ابلمتيزي اإىل المم املتحدة برئاسة الوزير هيكتور
رودرجيزي" و "يشارك أيضا انئب وزير المم املتحدة للشؤون ادلاخلية والعدل والشؤون اخلارجية .وفد حكويم قوي!"
 يف  9ترشين الول/أكتوبر  ،2013ذكرت أمينة املظامل يف تغريدة "مؤسستنا حلقوق االإنسان تدمع ادلفاع اذلي قدمه نيكوالسمادورو عن فتوحاتنا".
قامت اللجنة الفرعية أيضا بدراسة العامل التالية :
 يف مقابةل أجريت يف أيلول/سبمترب عام ُ ،2013س ئلت أمينة املظامل "هل أنت من أنصار شافزي؟" ،فأجابت" :نعم ،رمبا كنتسأسكل درب التدريس اجلامعي ،لو مل أكن قد مسعت الرئيس شافزي يطلق تكل ادلعوة لتغيري اجملمتع ،واس تدعائنا اإىل بدء
ميثاق جديد [ادلس تور] ( .)...أان أعترب نفيس جزءا من هذا الشعب ،وهذا الشعب أحب ذاك القائد اذلي جاء لتغيري
جمرايت المور ،اذلي جاء الإلقاء حمارضة لنا عن احلقائق ،عن مثاهل ،عن سلوكه " ،ويف نفس املقابةل ،بعد إاشارة اىل
مشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعالميه ،قالت" :لهذا السبب ،فأان أقول اإنين من أنصار شافزي".
 قدمت أمينة املظامل خوالل مقابةل مت اإجراؤها يف  8أآذار/مارس عام  2014وتناولهتا وسائل االإعوالم عىل نطاق واسع ،مبا يفذكل انس يوانل واليونيفرسال ،تعريفا للتعذيب ،مشرية اإىل أن التعذيب اكن يس تخدم لغرض وحيد هو احلصول عىل
املعلومات؛
 قال ممثل مكتب أمني املظامل يف والية غواريكو ،يف إاشارة اىل مؤمتر حره مدنيون وعسكريون وعقده حمافظ تكل الوالية:"اإن والية [غواريكو] اكنت دامئا مس تعدة للتعاون بشأن الحداث الهامة ،مثل الحداث املدنية والعسكرية ،حيث املس تفيد
الرئييس هو الشعب صاحب الس يادة ،مثلام أراد نيكوالس مادورو ،ورودريغزي تشاسني (حمافظ غواريكو) والعموالق هوجو
1
شافزي".
 ويف أعقاب ترصحيات المني العام لأمم املتحدة واملفوض السايم حلقوق االإنسان ،يف شهر ش باط/فرباير  ،2014واليتحث فهيا حكومة فزنويوال عىل ضامن احرتام حرية التعبري والتجمع السلمي وضامن أن يعمل املوظفون امللكفون ابإنفاذ القانون
وفقا للمعايري ادلولية ،ذكر مكتب أمني املظامل أن "هناك أس بااب معقوةل لوالعتقاد بأن غالبية تكل الاعتقاالت اليت جرت اكنت
نتيجة حاالت العنف وأنه مت القبض عىل املعتقلني يف حاةل تلبس ابرتاكب جرامئ".2
 ردا عىل اخملاوف اليت أعرب عهنا الربملان الورويب بشأن حرية التعبري والتجمع السلمي يف فزنويوال ،قال أمني املظامل أن مثل3
هذه اخملاوف اكنت "ال تستند اإىل معلومات مت التحقق مهنا و  ...أن هذا البيان يعكس سوء فهم واحض للوضع يف فزنويوال".

1

مت ادلخول يف مارس http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-ciudadanos-fueron-atendidos-por-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-2013.html : 2015

 2تقرير صادر يف ش باط/فرباير حتت عنوان رضبة للسوالم ،مرتمج اإىل اللغة االإجنلزيية ،صفحة .95
 3تقرير صادر يف ش باط/فرباير حتت عنوان رضبة للسوالم ،مرتمج اإىل اللغة االإجنلزيية ،صفحة .95
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وأشار ت اللجنة الفرعية أيضا اإىل أن أمني املظامل لزم الصمت بشأن قضااي حقوق االإنسان احمللية الهامة ،مبا يف ذكل:
 حمامكة املدنيني أمام احملامك العسكرية؛ احملاكامت اجلنائية للقادة النقابيني بسبب ممارس هتم حلقهم ادلس توري يف ا إالرضاب والاحتجاج؛ هتديدات من قبل الرئيس نيكوال مادورو لبدء اإجراءات جنائية ضد القادة النقابيني؛ انسحاب فزنويوال من االتفاقية المريكية حلقوق االإنسان؛ عدم الامتثال لتدابري امحلاية اليت أمرت هبا حممكة البودان المريكية نيابة عن حضااي انهتااكت حقوق االإنسان يف فزنويوال؛ اس مترار اعتقال القايض ماراي لورديس أفويين؛ اس مترار احتجاز ليوبودلو لوبزي وادعاءاته ابلتعرض للتعذيب؛ بيان املفوض السايم حلقوق االإنسان ،يف شهر ش باط/فرباير عام  ،2014اذلي حث فيه حكومة فزنويوال عىل ضامن احرتامحرية التعبري والتجمع السلمي وضامن أن يعمل املوظفون امللكفون ابإنفاذ القانون وفقا للمعايري ادلولية ،وذكل متاش يا مع بيان
أصدره المني العام قبل ذكل بأايم قليةل.
 الشواغل اليت أعرب عهنا املفوض السايم احلايل لأمم املتحدة حلقوق االإنسان يف ترشين الول/أكتوبر  2014فامي يتعلقابعتقال املتظاهرين مبا يف ذكل ليوبودلو لوبزي ،اذلي اع ُترب تعسفيا من قبل الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي
والاعتقال.
وردا عىل خماوف اللجنة الفرعية ،جاء رد مكتب أمني املظامل اكلآيت :
 يف أآذار/مارس عام  ،2014أصدر مكتب أمني املظامل "تقريره لشهر ش باط/فرباير" :رضبة للسوالم" ،واذلي وصف حاةلحقوق االإنسان يف البوالد ،خصوصا بعد املظاهرات اليت جرت يف ش باط/فرباير  .2014ووفقا للتقرير ،اكن مكتب أمني
املظامل :
 oقد أجرى حوايل  600تدخل ،مبا يف ذكل زايرات يومية اإىل املراكز الصحية ،ومراكز الاحتجاز ،واحملامك
واملؤسسات اليت تررت من أعامل الشغب؛
 oقد أجرى مقابوالت مع اجلرىح؛
 oقد طلب معلومات من واكالت اإنفاذ القانون ووزارة الشؤون العامة؛
 oقد رافق أفراد أرس الضحااي؛
 oقد قدم توصيات اإىل السلطات العامة (رئيس امجلهورية ،السلطة القضائية ،النيابة العامة ،السلطات احمللية ،قوات
المن ،اجملمتع املدين ووسائل االإعوالم)؛
 oقد قام مبتابعة أوضاع الشخاص اذلين قبض علهيم؛
 oقد أجرى  1908مقابةل خشصية مع املعتقلني من أجل مجع املعلومات حول وضعهم؛
 oقد ن ّفذ برانجما لرصد ما اإذا اكنت ترصفات قوات المن تامتم ىش مع االإطار القانوين القامئ ،وفقا الإجراءات التقايض
السلمية؛
 يعترب مكتب أمني املظامل تقارير املنظامت غري احلكومية والنرشات االإعوالمية مبالغا فهيا وبدافع من النوااي الس ياس ية ضدالرئيس واحلكومة وأيضا هبدف التحريض عىل الكراهية.
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تقر اللجنة الفرعية بأن االإجراءات اليت اختذت أو مل تتخذ ،واليت أدت اإىل قرارها ابإجراء الاس تعراض اخلاص ،اكنت نتيجة لأفعال
والترصحيات اليت صدرت أو مل تصدر من قبل أمينة املظامل السابقة .ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن خطورة تكل االإجراءات
وعدهما تؤثر عىل احلياد الفعيل أو املتصور واس تقواللية مكتب أمني املظامل مكؤسسة .ونتيجة ذلكل ،ترى اللجنة الفرعية أن قدرة مكتب
أمني املظامل عىل القيام بواليته بشلك فعال لتعزيز وحامية حقوق االإنسان ،متاش يا مع مبادئ ابريس قد ُأضعفت.
ترى اللجنة الفرعية كذكل أن االإجراءات وحاالت االإخوالل اذلي مت من جانب مكتب أمني املظامل يعكس ثقافة مؤسس ية قد تؤثر عىل
مصداقية مكتب أمني املظامل وكذكل عىل درجة الثقة العامة فيه ،وابلتايل عدم تشجع معوم الناس خملاطبة هذه املؤسسة .وقد تقوض
هذه الثقافة أيضا من ثقة موظفيه ،وأنه نتيجة لسلوك مكتب أمني املظامل ،فقد ال ينظر اإىل املؤسسة عىل أهنا مس تقةل عن الرئيس
واحلكومة .كام أهنا متساحمة جدا فامي يتعلق بقضااي حقوق االإنسان اليت أاثرت قلق المني العام لأمم املتحدة ،واملفوض السايم حلقوق
االإنسان ،وكذكل الربملان الورويب.
تعرتف اللجنة الفرعية بأنه قد مت تعيني أمني مظامل جديد يف اكنون الول/ديسمرب  .2014ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن مكتب
أمني املظامل مكؤسسة تبقى مساءةل عن العامل اليت قامت هبا أمينة املظامل السابقة أو مل تقم هبا.
وقد أعطت اللجنة الفرعية الفرصة لمني املظامل اجلديد للرد عىل القضااي ذات الاهامتم اليت أدت اإىل اختاذ قرار اإجراء الاس تعراض
اخلاص .وابالإضافة اإىل ذكل ،دعت اللجنة الفرعية أمني املظامل لتقدمي وهجات نظره ،بصفته رئيس أمانة املظامل ،فامي يتعلق ابلقضااي
التالية :مضمون القرار رمق ) 4008610اذلي ينظم أعامل القوات املسلحة الوطنية البوليفارية لرصد النظام العام والسمل الاجامتعي يف
الاجامتعات العامة واملظاهرات)؛ اس مترار اعتقال القايض ماراي لورديس أفيوين؛ اس مترار احتجاز ليوبودلو لوبزي وادعاءاته ابلتعرض
للتعذيب؛ اعتقال رئيس بودية ليديزما؛ قتل لكويفر روا البالغ من العمر  14س نة؛ الربانمج التلفزيوين للزعمي الربملاين؛ االإجراءات اليت
اختذها مكتب أمني املظامل الس تعادة العوالقات االإجيابية والتعاونية مع اجملمتع املدين.
تقر اللجنة الفرعية أن أمانة املظامل قد ّ قدمت املوالحظات الشفوية والكتابية طوال ادلورة احلالية ،وأن ذكل يعكس بعض االإجراءات
اليت مت اختاذها من قبل أمني املظامل منذ تعيينه .ومع ذكل ،فاإن املعلومات املقدمة غري اكفية ل إوالجابة عن الشواغل اذلي عربت عنه
اللجنة الفرعية واملتعلقة بزناهة واس تقواللية مكتب أمني املظامل واس تعداد أمني املظامل للتحدث بشأن القضااي الرئيس ية حلقوق االإنسان يف
فزنويوال.
وتوالحظ اللجنة الفرعية أن أمني املظامل احلايل س يكون دليه الفرصة خوالل الس نة املقبةل ليثبت أن مكتب أمني املظامل مس تقل ومس تعد
للتحدث عن القضااي الرئيس ية حلقوق االإنسان يف فزنويوال.
وحتث اللجنة الفرعية أمني املظامل احلايل عىل التحدث علنا عن قضااي حقوق االإنسان يف فزنويوال بطريقة متوازنة وغري متحزية وموضوعية
وحمايدة إالثبات أن مكتب أمني املظامل مس تقل وهممت بتعزيز وحامية حقوق االإنسان مجليع الشخاص يف فزنويوال".
متنح اللجنة الفرعية الفرصة ملكتب أمني املظامل للتقدم ،يف غضون س نة واحدة ،ابلدةل اليت تعترب رضورية الإثبات مواصةل امتثاهل ملبادئ
ابريس.
يف أاير/مايو  ،2016اس تعرضت اللجنة الفرعية الواثئق واملواد االإضافية اليت أرسلها مكتب أمني املظامل خوالل العام ،وتلخص وتقدم
تقارير عن مجيع النشطة اليت يقوم هبا.

 4قرار وزير ادلفاع بتار خ  27اكنون الثاين/يناير .2015
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تعرتف اللجنة الفرعية بأن مكتب أمني املظامل يعمل حاليا يف س ياق يمتزي ابس تقطاب كبري .وتقر أيضا بوجود خطوات اختذت ملعاجلة
بعض قضااي حقوق االإنسان يف فزنويوال.
ومع ذكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى أن مكنب أمني املظامل فشل يف التحدث علنا عن قضااي حقوق االإنسان الكرث جسامة.
وابالإضافة اإىل القضااي ذات الاهامتم املبينة أعواله ،تبدي اللجنة الفرعية املوالحظات التالية:
 حاةل الطوارئ وترحيل كولومبيني عىل احلدود بني فزنويوال /كولومبيا :يفيد مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون االإنسانية ،يفتقريره املرحيل الصادر بتار خ  15ترشين الول/أكتوبر  ،2015بأن  22342خشصا عادوا من فزنويوال اإىل كولومبيا وأن 1925
خشصا مت ترحيلهم .ويف  28أآب/أغسطس  ،2015أعرب املتحدث ابمس مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان علنا عن
قلقه بشأن الوضع عىل احلدود بني كولومبيا وفزنويوال ،وحث السلطات الفزنويلية عىل ضامن احرتام حقوق االإنسان مجليع
الفراد املتررين احرتاما اكموال ،ال س امي يف س ياق أي معلية من معليات الرتحيل .ومع ذكل ،ذكر مكتب أمني املظامل أنه مل
يتلق أية معلومات أو ادعاءات حمددة النهتااكت حقوق االإنسان لأشخاص املتررين يف منطقة احلدود.
 حاةل لورنت صاحل وغابرييل ابيل :وصفت مصادر خمتلفة وذات مصداقية ظروف الاعتقال يف السجن املعروف ابمس"التومبا" (القرب) ،حيث يشمل حمتجزين يف زانزين مساحهتا ما يقرب من  3 × 2أمتار ،دون الوصول لشعة الشمس أو
الهتوية املناس بة ،يف انهتاك للمعايري ادلولية .ومت اإخبار اللجنة الفرعية أن اثنني من الطوالب ،لورنت صاحل وغابرييل ابيل،
معتقوالن قبل احملامكة يف هذه الظروف لكرث من  20شهرا ،وا ّدعيا تعرضهام للتعذيب وللمعامةل الوالاإنسانية واملهينة .وفامي
يتعلق ابملعتقل لورنت صاحلُ ،أخربت اللجنة الفرعية بأنه تلقى رعاية طبية غري اكفية .وأشارت اللجنة الفرعية أنه ردا عىل
أس ئةل حول االإجراءات اليت اختذها فامي يتعلق هبذه املزامع اخلطرية ،رصح مكتب أمني املظامل يف تعليقاته عىل التقرير الوارد
من املنظامت غري احلكومية بأن "لورنت صاحل وغابرييل ابيل طلبا من خوالل أقارهبام أال يمت نقلهام اإىل مركز اعتقال أآخر،
مؤكدان أن ظروف اعتقاهلام جيدة" .وتعرت اللجنة الفرعية عن قلقها بأن هذا البيان ال يثبت أن مكتب أمني املظامل يتخذ
االإجراءات املناس بة فامي يتعلق ابملزامع املعروضة عليه.
 التعاون مع اجملمتع املدين :أشار مكتب أمني املظامل أنه جيمتع ابنتظام مع منظامت اجملمتع املدين ،غري أن اللجنة الفرعية تلقتتقريرا من عدة منظامت للمجمتع املدين ذات مصداقية تفيد بأنه اكن هناك القليل من التعاون الهادف وأن مكتب أمني املظامل
ليس عىل اس تعداد ملعاجلة القضااي اليت حتظى ابهامتهما.
 الاعتداءات عىل املدافعني عن حقوق االإنسان :قدم مكتب أمني املظامل معلومات عن أنشطته يف جمال حامية املدافعني عنحقوق االإنسان ،غري أن اللجنة الفرعية ما تزال تشعر ابلقلق من أن مكتب أمني املظامل مل يتخذ اإجراءات يف مجيع احلاالت
محلاية هؤالء املدافعني.
وبناء عىل هذه احلاالت ،واكفة املعلومات اليت قدمت ،ترى اللجنة الفرعية أن مكتب أمني املظامل ليس مس تعدا للتعبري علنا بطريقة
تعزز احرتام حقوق االإنسان ردا عىل مزامع ذات مصداقية بشأن الانهتااكت اخلطرية حلقوق االإنسان اليت ترتكهبا السلطات احلكومية.
ويدل الفشل يف القيام بذكل عىل نقص يف الاس تقواللية .وذلكل ،فاإن اللجنة الفرعية ترى بأن مكتب أمني املظامل ال يعمل بشلك اتم
طبقا ملبادئ ابريس.
وفقا للامدة  12من النظام السايس  ، GANHRIحتدى  DPVعىل توصية وحصل عىل ادلمع املطلوب  .يمت تأجيل توصية الآن اإىل
اجامتع املكتب  GANHRIيف أكتوبر . 2016
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