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 مالحظة

 

اردة يف هذا التقرير تعترب توصيات اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد الو  2017نومفرب/ترشين الثاين 03اعتبارا من "

 "هنائية

ووفقا لسجل قرارات مكتب التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان بشأ ن مفوض حقوق االإنسان 

توصية اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد املتعلقة ابملؤسسة الوطنية يف مجهورية آ ذربيجان، "قرر املكتب اعامتد 

 ." ، سواء فامي يتعلق مبركز الاعامتد آ و ابلتوصيات2017حلقوق االإنسان يف آ ذربيجان الصادرة يف آ ذار/مارس 
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 ملخص التوصيات

 من النظام ال سايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان( 10الاعامتد )املادة .2

 :اي  اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسانريليب1.2

نسان بليبري:اي مضن توصية  «.آ لف» الفئة  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإ

 مكتب آ مناء املظامل ليتوانيا  2.2

 «.آ لف»ليتوانيا مضن الفئة يف  عية ابعامتد مكتب آ مناء املظامل  تويص اللجنة الفر توصية

نسان النيجر  3.2  اللجنة الوطنية حلقوق االإ

 «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابلنيجر مضن الفئة توصية

 الرنوجي  املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان 4.2

 «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان مضن الفئة توصية

عادة الاعامتد )ا3  من النظام ال سايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان( 15ملادة . اإ

 آ ذربيجان  مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آ ذربيجان  1.3

ىل حقوق االإنسان جبمهورية آ ذربيجان اعامتد مفوضبتخفيض تويص اللجنة الفرعية توصية    «.ابء»الفئة  اإ

 بوليفيا  مكتب املدافع عن الشعب 2.3

عادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب ببوليفيا مضن الفئة توصية  «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابإ

   مكتب املدافع عن الشعبكولومبيا 3.3

عادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»مضن الفئة  بكولومبيا  تويص اللجنة الفرعية ابإ

نسان ابليوانن اليوانن  4.3  اللجنة الوطنية حلقوق االإ

عادة اعامتد توصية نسان ابليوانن   تويص اللجنة الفرعية ابإ  «.آ لف»مضن الفئة اللجنة الوطنية حلقوق االإ

نسان 5.3 ندونيس يا  اللجنة الوطنية حلقوق االإ  اإ

عادة اعامتد توصية ندونيس يا   تويص اللجنة الفرعية ابإ نسان ابإ  «.آ لف»مضن الفئة اللجنة الوطنية حلقوق االإ

 مكتب املدافع عن الشعببريو   6.3

عادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»مضن الفئة  بريويف   تويص اللجنة الفرعية ابإ
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نسان  بنيالفل  7.3  جلنة حقوق االإ

عادة اعامتد توصية نسان ابلفلبني   تويص اللجنة الفرعية ابإ  «.آ لف»مضن الفئة جلنة حقوق االإ

 (للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من النظام ال سايس للتحالف العاملي 1.14. قرار  )املادة 4

 اجمللس القويم حلقوق االإنسانمرص   1.4

رجاء النظرقرار  تقرر اللجنة الفرعية  ىل دورهتا ال وىل  اإ عادة اعامتد اجمللس القويم حلقوق االإنسان مبرص اإ  .2018 للعاميف طلب اإ
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ىل  13دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد خالل الفرتة من  وقرارتقرير وتوصيات   7201 مارس/آ ذار17اإ

 خلفيـــة. 1

اللجنة  تضطلعقوق االإنسان )التحالف العاملي(، حلوفقا للنظام ال سايس )املرفق ال ول( للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية  1.1

عادة الاعامتد والاس تعراضات اخلاصة وغري بوالية الفرعية املعنية ابالعامتد )اللجنة الفرعية(  دراسة واس تعراض طلبات الاعامتد واإ

قلميية واجملمتع املدين التابع ملكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان  اخلاصة، واليت ترد عىل قسم املؤسسات الوطنية وال ليات االإ

ىل آ عضاء مكتب التحالف العاملي خبصوص امتثال كذا بصفته اجلهة اليت تضطلع بأ مانة التحالف العاملي، و  تقدمي التوصيات اإ

 (. وتق م اللجنة الفرعية الامتثال ملبادئ ابريس من حي  القانون واملرارسة.املؤسسات مقدمة الطلب ملبادئ ابريس )املرفق الثاين

دخال تعديالت عىل النظام ادلاخيل للجنة 2017مارس /وافق املكتب يف دورته املعقودة يف آ ذار   الفرعية واملالحظات عىل اإ

( تقي م آ داء املؤسسات الوطنية 3اص؛ اخلس تعراض الا( 2( االإرجاء؛ 1  ابملرارسة بشأ ناملتعلقة الحظات ملابعلرا  وآ خذ العامة،

نسان  ( املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان يف مرح ة الانتقال.4 ؛حلقوق االإ

للتحالف  تعديالت عىل النظام ال سايس للتحالف العاملي، اعمتدت امجلعية العامة 2017آ ذار /مارس يف  ودةعقاملويف ادلورة 

 .العاملي

 ويه وفقا للنظام ادلاخيل للجنة الفرعية، تتأ لف هذه اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من لك منطقة  2.1

 كندا عن ال مريكيتني )الرئاسة(، وموريتانيا عن آ فريقيا، وال ردن عن آ س يا واحمليط الهادئ، وفرنسا عن آ ورواب. 

ىل  13من اجمتعت اللجنة الفرعية خالل الفرتة  3.1 ، وشارك مكتب املفوض السايم بصفته مراقبا دامئا وبصفته 2017 مارس/آ ذار17اإ

جراءات املعمول هبا، متت دعوة . يضطلع بأ مانة التحالف العاملي نسان  الش باكتووفقا لالإ قلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإ االإ

انة منتدى آ س يا واحمليط الهادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق للحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية مبشاركة ممثلني عن آ م

وكذا  االإنسان، والش بكة ال وروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان وش بكة املؤسسات الوطنية ال فريقية حلقوق االإنسان

 .مشاركة موظفني من املكتب الرئييس للتحالف العاملي

ليبري:اي للجنة الفرعية يف طلبات الاعامتد من املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان يف من النظام ال سايس، نظرت ا 10وفقا للرادة  4.1

 .وليتوانيا والنيجر والرنوجي

عادة الاعامتد اليت قدمهتا املؤسسات الوطنية  كذكل من النظام ال سايس، نظرت اللجنة الفرعية 15معال ابملادة  5.1 يف طلبات اإ

نسان يف  ندونيس يا و  وكولومبياآ ذربيجان وبوليفيا حلقوق االإ  .بريو والفلبنيواليوانن واإ

عادة اللجنة الفرعية  اختذتمن النظام ال سايس،  1.14معال ابملادة  6.1  .مبرصالوطنية حلقوق االإنسان  اعامتد املؤسسةقرارا خبصوص اإ

االإنسان احلاص ة عىل املركز الوطنية حلقوق  املؤسساتاملتعلقة بقدرهتا عىل اس تعراض  املسائلنظرت اللجنة الفرعية يف بعض  7.1

 لينص عىل آ ن للتحالف العاملي ال سايسالنظام  من 18و 16. وتويص اللجنة الفرعية بأ ن ينظر املكتب يف تعديل املادتني "ابء"

 ."ابء"و "آ لف"املؤسسات الوطنية احلاص ة عىل املركز عىل تنطبقان هاتني املادتني 



 2017/مارس آ ذار -االإنسانتقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق 

 

6 
 

قضا:اي  االإنسان بشأ نهبا املؤسسات الوطنية حلقوق  تديلنظرت اللجنة الفرعية يف بعض املسائل املتعلقة ابلبياانت العامة اليت  8.1

اليت تتخذها  ابالإجراءاتيف دول آ خرى. وتويص اللجنة الفرعية بأ ن ينظر املكتب يف وضع مبادئ توجهيية تتعلق  االإنسانحقوق 

 فامي يتعلق ابملسائل الناش ئة يف دول آ خرى. نساناالإ املؤسسات الوطنية حلقوق 

ن تصنيفات الاعامتد اليت معلت هبا اللجنة الفرعية  9.1 وفقا ملبادئ ابريس والنظام ادلاخيل للجنة الفرعية التابعة للتحالف العاملي، فاإ

 التايل يه عىل النحو 

   امتثال ملبادئ ابريس؛آ لف

 عدم كفاية املعلومات املقدمة الختاذ قرار مناسب.   امتثال غري اكمل ملبادئ ابريس آ وابء

 

 التالية ميكن اس تخدام املالحظات العامة )املرفق الثال ( ك دوات تفسريية ملبادئ ابريس، لل غراض  10.1

 من آ جل ضران الامتثال ملبادئ ابريس؛ معلياهتا وآ لياهتاتوجيه املؤسسات الوطنية دلى قياهما بتطوير  آ (

قناع  ب(  احلكومات الوطنية بتناول آ و معاجلة القضا:اي املتعلقة ابمتثال مؤسسة ما للمعايري الواردة يف املالحظات العامة؛اإ

عادة الاعامتد آ و غري ذكل من  ج( توجيه اللجنة الفرعية عند اختاذ قراراهتا بشأ ن طلبات الاعامتد اجلديدة، وطلبات اإ

 الاس تعراضات 

i. ىل حد كبري ذا آ خفقت مؤسسة ما اإ  يف الاس تجابة للمعايري املبينة يف املالحظات العامة، ميكن للجنة الفرعية آ ن اإ

ىل آ ن املؤسسة غري ممتث ة ملبادئ ابريس؛  ختلص اإ

ii.  حدى املؤسسات ل ي من املالحظات العامة، جيوز لها آ ن ذا الحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأ ن امتثال اإ اإ

م تنظر يف آ ية خطوات اختذهتا املؤسسة من آ   ذا مل تُقدَّ جل معاجلة تكل املسائل املثرية للقلق يف الطلبات املقب ة. واإ

للجنة الفرعية آ دةل تثبت بذل هجود من آ جل العمل ابملالحظات العامة اليت آ بديت يف السابق، آ و مل تُعط تفسريًا 

ىل عدم بذل آ ي هجود، جيوز للجنة الفرعية آ ن تفرس انعدام  حراز آ ي تقدم بأ نه معقوال لل س باب اليت دعت اإ اإ

 عدم امتثال ملبادئ ابريس.

عادة الاعامتد آ و الاس تعراضات اخلاصة،   11.1 ىل آ نه عندما تثار قضا:اي حمددة يف تقريرها خبصوص الاعامتد آ و اإ تشري اللجنة الفرعية اإ

 ينبغي عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضا:اي يف آ ي طلب الحق آ و اس تعراضات آ خرى.

ىل توصية ابالعامتد، تعدُّ تكل التوصية مقبوةل من مكتب من النظام ال سايس،  1.12 ابملادة معال 12.1 عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإ

 التحالف العاملي، ما مل تطعن فهيا بنجاح املؤسسة صاحبة الطلب وفقا للعملية التالية 

i.  ىل املؤسسة صاحبة الطلب يف آ قرب  ؛من الناحية العملية وقت ممكنحتال توصية اللجنة الفرعية اإ

ii.  ىل ىل رئيس التحالف العاملي مع نسخة اإ ميكن للمؤسسة صاحبة الطلب آ ن تطعن يف توصية للجنة الفرعية من خالل تقدمي رساةل اإ

 ( يومًا من اترخي اس تالم التوصية؛28آ مانة التحالف العاملي، يف غضون مثانية وعرشين )

iii.  ىل آ عضاء مكتب 28ية وعرشين )بعد انهتاء هذه املدة البالغة مثان ( يومًا، حتيل آ مانة التحالف العاملي توصية اللجنة الفرعية اإ

ذا مل تطعن املؤسسة صاحبة الطلب يف التوصية، تعدُّ مقبوةل من املكتب؛  التحالف العاملي يف آ قرب وقت ممكن. واإ
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iv. ( ذا تقدمت املؤسسة صاحبة الطلب بطعن يف غضون هذه املدة البالغة انية وعرشين يوما، حتيل آ مانة التحالف العاملي ( ومث28اإ

ىل آ عضاء مكتب التحالف العاملي، يف آ قرب وقت ممكن. ويكون دلى آ عضاء مكتب التحالف  مجيع الواثئق ذات الص ة ابلطعن اإ

ذا اكنوا يدمعون هذا الطعن آ م ال؛20العاملي مدة عرشين )  ( يوما لتحديد ما اإ

v.  خطار رئيس 20العاملي يدمع طعن املؤسسة صاحبة الطلب، يف غضون عرشين )يقوم آ ي عضو يف مكتب التحالف ( يوما، ابإ

ذا مل حيظ الطعن بدمع عضو واحد يف املكتب يف غضون عرشين ) ( يوما، 20اللجنة الفرعية وآ مانة التحالف العاملي هبذا ادلمع. واإ

 تعدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبوةل من املكتب؛

vi. ذا دمع عىل ال قل ع ( يف مكتب التحالف العاملي الطعن املقدم من املؤسسة صاحبة الطلب يف غضون هذه املدة 1ضو واحد )اإ

خطار آ عضاء املكتب يف آ قرب وقت ممكن هبذا ادلمع، وتقدم آ ية 20البالغة عرشين ) ( يوما، تقوم آ مانة التحالف العاملي ابإ

ضافية ذات ص ة؛  معلومات اإ

vii. ضافية ذات ص ة، يقوم آ ي عضو يف مكتب التحالف العاملي يدمع طعن املؤسسة الوطنية وبعد تقدمي هذا االإخطار وآ ية واث ئق اإ

ذا مل حيظ 20صاحبة الطلب، يف غضون عرشين ) خطار رئيس التحالف العاملي وآ مانة التحالف العاملي هبذا ادلمع. اإ ( يوما، ابإ

ىل مجم4الطعن عىل ال قل بدمع آ ربعة ) قلمييتني عىل ال قل يف غضون عرشين )( آ عضاء يف املكتب ينمتون لكهم اإ ( يومًا، 20وعتني اإ

 تَُعدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبوةل من املكتب؛

viii. ( ذا حظي الطعن عىل ال قل بدمع آ ربعة قلمييتني عىل ال قل، حتال توصية اللجنة 4اإ ىل مجموعتني اإ ( آ عضاء يف املكتب ينمتون لكهم اإ

ىل اجامتع مكتب التحالف العا  ملي من آ جل اختاذ قرار بشأ هنا.الفرعية اإ

خالل لك دورة، جتري اللجنة الفرعية مقاب ة عن بعد مع لك مؤسسة وطنية. وميكن آ ن تتشاور آ يضا مع املؤسسات الوطنية   13.1

ضافية، حيامث اكن ذكل رضور:اي. فضال عن ذكل، آ ابن املوظفون املسؤولون عن نسان املعنية آ و تطلب مهنا معلومات اإ  حلقوق االإ

املسؤولون امليدانيون مبكتب املفوض السايم عن جاهزيهتم لتقدمي املزيد من املعلومات، لكرا عند الاقتضاء، و  ،مناطق معينة

 تطلب ال مر ذكل.

ال  "آ لف" ال يُتخذ آ ي قرار من شأ نه آ ن يقيض بشطب مؤسسة صاحبة طلب من الفئةمن النظام ال سايس،  1.18وفقًا للرادة   14.1 اإ

بالغ عطاهئا الفرصة ليك تقدم كتابًة، ويف غضون س نة واحدة ) بعد اإ ( من تلقي هذا االإخطار، ال دةل 1هذه املؤسسة هبذه النية واإ

ثبات اس مترار امتثالها ملبادئ ابريس  .الكتابية الالزمة الإ

حدى املؤسسات 15.1 نسان  ميكن آ ن تتلقى اللجنة الفرعية يف آ ي وقت معلومات قد تثري قلقا بشأ ن تغري ظروف اإ الوطنية حلقوق االإ

عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ ابريس، وجيوز للجنة الفرعية حينئٍذ آ ن جتري اس تعراضا خاصا لفئة اعامتد تكل املؤسسة 

ىل البياانت  نه ابالإضافة اإ جراء، حي  اإ جراء اس تعراض خاص، اعمتدت اللجنة الفرعية اإ ماكنية اإ الوطنية. ويف حال النظر يف اإ

اليت تقدهما املؤسسات الوطنية واجملمتع املدين وآ ي من آ حصاب املصلحة ال خرين، يمت منح املؤسسة الوطنية الفرصة  الكتابية

دالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خالل انعقاد دورهتا.  لالإ

 شهرا.  18جيب الانهتاء من آ ي اس تعراض لتصنيف اعامتد مؤسسة وطنية حلقوق االإنسان يف غضون (، 3)16وفقًا للرادة  16.1
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نسان  17.1 قسم  -تقدر اللجنة الفرعية ادلرجة العالية من ادلمع والكفاءة املهنية ل مانة التحالف ادلويل )مكتب املفوض السايم حلقوق االإ

قلميية واجملمت  ع املدين(.املؤسسات الوطنية وال ليات االإ

ىل املؤسسات الوطنية املعنية قبل النظر يف طلباهتا  18.1 فرتة آ س بوع ومنحهتا آ رسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت آ عدهتا ال مانة اإ

عداد امللخصات ابللغة االإجنلزيية فقط، وذكل بسبب القيود املالية. وحاملا يمت اعامتد تو و . بشأ هناواحد لتقدمي آ ية تعليقات  صيات يمت اإ

العاملي  اللجنة الفرعية من قبل مكتب التحالف العاملي، يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف 

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

قامت اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات الواردة من اجملمتع املدين. وقامت اللجنة الفرعية بتقامس تكل املعلومات مع املؤسسات  19.1

 يف ردودها. ونظرت الوطنية املعنية

واملالحظات املتعلقة ابملرارسة مالحظات  ميكن حتميل النظام ال سايس للتحالف العاملي ومبادئ ابريس واملالحظات العامة   20.1

لهيا آ عاله ابللغات العربية واالإجنلزيية والفرنس ية واالإس بانية انطالقا من الروابط التالية    املشار اإ

 النظام ال سايس للتحالف العاملي  آ (

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

 مبادئ ابريس واملالحظات العامة  ب(

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

 ابملرارسة  املتعلقةاملالحظات  ج(

  

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

 يبري:اي  اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإنسانل  1.2 

نسان بليبري:اي مضن الفئة توصية  «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية املس تق ة حلقوق االإ

نشاء اللجنة الوطنية املس تق ة حلقو  ىل تعزيز حقوق االإنسان  ق االإنسان،ترحب اللجنة الفرعية ابإ وتثين اللجنة الفرعية عىل هجودها الرامية اإ

يف  2017وحرايهتا عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت تعمل فهيا. وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن الانتخاابت س تجري يف ترشين ال ول/آ كتوبر 

نسان آ ثناء العملية الا اللجنة الوطنيةليبري:اي، وآ ن   نتخابية.تعزتم رصد حقوق االإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

نسان1  . التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

نسان. وتالحظ اللجنة الفرعية نية اللجنة  خيول القانون المتكيين قلميي وادلويل حلقوق االإ للجنة الوطنية املس تق ة والية التعاون مع النظام االإ

 الوطنية املس تق ة املؤج ة يف التعاون بنشاط آ كرب مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان يف الس نوات القادمة.

جراءات اخلاصة تقر مبادئ ابريس بأ ن رصد النظام ادلويل حلقوق ا نسان وآ لياته )االإ الإنسان والتفاعل معه، وخاصة جملس حقوق االإ

نسان املنشأ ة مبوجب معاهدات، ميكن آ ن يكون آ داة فعاةل للمؤسسات  والاس تعراض ادلوري الشامل( وهيئات ال مم املتحدة حلقوق االإ

 الوطنية من آ جل تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل املس توى احمليل. 

ن ا  ملشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب ال ولو:ايت واملوارد احمللية، وميكن آ ن تشمل املهام التالية اإ

طار الاس تعراض ادلوري الشامل، وآ ليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛ (آ     تقدمي تقارير موازية آ و تقارير الظل يف اإ

 مام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛ خالل املناقشات آ   ببياانتاالإدالء  (ب 

املساعدة يف الز:ايرات القطرية اليت جيرهيا خرباء ال مم املتحدة، مبا يف ذكل آ حصاب وال:ايت االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات  (ج 

 وبعثات تقيص احلقائق وجلان التحقيق، وكذا تسهيل هذه الز:ايرات واملشاركة فهيا. 

نسان.رصد وتشجيع تنفيذ ال  (د   توصيات ذات الص ة الصادرة عن نظام حقوق االإ

د . وعند القيام بذكل، تشدالاسرتاتيجيةووفقا ل ولو:ايهتا لكرا اكن ذكل ممكنا عىل التفاعل  املس تق ة الوطنية اللجنة الفرعية اللجنةع تَُشج

 لجنة الوطنية املس تق ة القيام مبا ييل اللجنة الفرعية عىل آ نه ينبغي عىل ال 

الاس تفادة من املساعدة اليت تقدهما مفوضية ال مم املتحدة السامية حلقوق االإنسان، اليت تقدم املساعدة الفنية وتسهل التعاون  -

قلميي وادلويل بني املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان؛  والتبادل  االإ

فريقية حلقوق االإنسان،  - واملؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان ال خرى، التفاعل مع التحالف العاملي وش بكة املؤسسات الوطنية االإ

 حسب الاقتضاء.

ىل مبدآ   ىل مالحظهتا العامة )هـ(  3وآ .)د(  3ابريس آ . يوتشري اللجنة الفرعية اإ نسان"بشأ ن  4.1واإ  . "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ
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 . التعددية ومتثيل النساء2

ىل  بأ هنا تسعىيفيد  ياذلبتقريرها  داخلها وكذالز:ايدة التوازن بني اجلنسني  اللجنة الوطنية املس تق ة بذلهات تقر اللجنة الفرعية ابجلهود اليت  اإ

تقي م واملوظفني يسه ِّل من  هيئة صنع القراروتشدد اللجنة الفرعية عىل آ ن التنوع يف املس تقبلية. ها ٪ من النساء يف هجود60توظيف 

ىل ذه القضا:ايالالزتام هبقدرهتا عىل كرا يسهل مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه،  املؤسسة الوطنية ضافة اإ . اإ

ىل  ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ  الوطنية. املؤسسةذكل، يعزز التنوع اإ

ضران  ذكل. ويشمل والعرق وال قليةة عىل آ ساس اجلنس وتعين التعددية المتثيل ال وسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضران التعددي

 املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية. 

الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. فعىل  املؤسسةتالحظ اللجنة الفرعية آ ن هناك مناذج متنوعة لضران رشط التعددية يف تشكيل و 

 سبيل املثال  

القرار خمتلف رشاحئ اجملمتع، كرا هو مبني يف مبادئ ابريس. وينبغي آ ن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع ميثل آ عضاء هيئة صنع  (آ   

اجملمتع املدين.  ذكل القرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي آ ن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأ هنا مع مجيع آ حصاب املصلحة، مبن يف

 حتد، دون مربر، من نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل آ عضاء املؤسسة الوطنية؛وينبغي تفادي املعايري اليت قد تضيق آ و 

دارة املؤسسات الوطنية، مثاًل يف احلاةل اليت تقرتح فهيا فرقا جممتعية متنوعة املرحشني آ و  (ب  جراءات تعيني هيئة اإ التعددية من خالل اإ

 تويص هبم؛

ا (ج  جراءات متكِّ ن من التعاون الفعِّ دية من خالل اإ ل مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية آ و الش باكت آ و التعدِّ

 املشاورات آ و املنتد:ايت العامة؛

دية من خالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ اجملمتع. وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا،  (د  التعدِّ

 مثل آ مني املظامل.

 مواص ة هجودها لتعزيز التعددية يف تشكيلها، مبا يف ذكل التوازن املناسب بني اجلنسني. عىل ة املس تق ةاللجنة الوطنيوتشجع اللجنة الفرعية 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيني 3

( من القانون، ال 3) 9( من القانون، يعني رئيس البالد رئيس اللجنة ومفوضهيا مبوافقة من جملس الش يوخ. ووفقا للرادة 2) 9وفقا للرادة 

ال جيوز تعيني  :اي ابلتشاور مع منظرات ريشلكها رئيس قضاة مجهورية ليبي من قبل جلنة مس تق ة من اخلرباء قامئة آ ولية  انتقاؤمه يفمن مت اإ

 متع املدين.اجمل 

لتفوق والالزتام قحقوق االإنسان اب من كبار احملامني مشهود هلحماميا  اللجنة ( من القانون، يكون رئيس4) 9وعالوة عىل ذكل، وفقا للرادة 

 معايري اجلدارة ابلنس بة للمفوضني.عىل القانون  ينصوس يادة القانون. وال 
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ىل آ نه، عالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع، كرا جتري مشاورات الناحية العمليةمن  وتقر اللجنة الفرعية بأ ن اللجنة تشري اإ ، يمت االإ

تفيد بأ ن اللجنة املس تق ة تتأ لف آ ساسا من ممثلني عن اجملمتع املدين  الوطنية بأ ن اللجنة تقر. كرا الانتقاءواسعة يف مجيع مراحل معلية 

 والهيئات املهنية وال وساط ال اكدميية.

ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص،  القامئ اللجنة الفرعية آ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ترى ،ذكلومع 

هنا   فاإ

 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

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

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. -  ال حتدد معلية اإ

 يق معلية تشمل املتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية بليبري:اي عىل ادلعوة لرتس  م وتطب 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاخ  (ج   تيار والتعيني؛ تشجيع اإ

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."سسات الوطنيةانتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤ "بشأ ن  8.1واإ

 ليتوانيا  مكتب آ مناء املظامل 2.2

 «.آ لف»ليتوانيا مضن الفئة يف عية ابعامتد مكتب آ مناء املظامل   تويص اللجنة الفر توصية

نشاء مكتب آ مناء املظامل مكؤسسة وطنية حلقوق االإنسان.  ترحب اللجنة الفرعية ابإ

 وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

 قوق االإنساناملتعلقة قحوالية ال. 1

ن . ومع ذكل، يف جمال تعزيز حقوق االإنسانال ينص القانون عىل والية رصحية  من  املظامل يقومتالحظ آ ن مكتب آ مناء اللجنة الفرعية فاإ

 .يف جمال التعزيزبأ نشطة  الناحية العملية

رى اللجنة الفرعية آ نه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل حد سواء. كرا ترى بأ ن وت

ىل خلق جممتع تُس توعب وحُترتم فيه حقوق االإنسان بشلك آ وسع. وميكن آ ن تشمل هذه الوظائف التعل م  "التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإ

 ب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.والتدري
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ن القانون المتكيين ملكتب آ مناء املظامل ال يلكفه رصاحة ابلتفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان آ و تشجيع التص ديق وعالوة عىل ذكل، فاإ

لهيا. ومع ذكل، تقر اللجنة الفرعية بأ ن مكتب آ مناء املظامل يضطلع معليا بوظائف يف هذه  عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

 اجملاالت.

 ترشيعيةعىل ادلعوة الإدخال تعديالت  هتشجعتشجع اللجنة الفرعية مكتب آ مناء املظامل عىل مواص ة تفسري واليته عىل نطاق واسع. كرا 

نسان و ، وتلكيفه بوالية رصحية للتفاعل مع النظام يف جمال التعزيز واليةنص رصاحة عىل ت  تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلويل حلقوق االإ

لهيا.  ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

ىل مبادئ ابريس آ . ىل مالحظ 3وآ . 2وآ . 1وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأ ن  3.1، و"الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان"بشأ ن  2.1هتا العامة اواإ

لهيا تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإ "  "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان  "بشأ ن  4.1و "نسان آ و الانضرام اإ

 . التعاون مع اجملمتع املدين2

هتا تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آ حصاب املصلحة املعنيني آ مر آ سايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:اي

 . يف ليتوانيا منظرات اجملمتع املدينمؤسسات الوس يط ال خرى و وتعاونه مع  آ مناء املظاملتفاعل مكتب ب  تقرهذا الصدد، عىل حنو فعال. ويف 

نسانوتشجع اللجنة الفرعية  مع املؤسسات احمللية ال خرى اليت آ نشئت تطوير عالقات العمل  مواص ة عىل املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ضفاء الطابع الرمسي  مؤسسات الوس يط يف ليتوانيا ومنظرات اجملمتع املدين عىل وجه اخلصوص،لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا، مبا يف ذكل  واإ

 .الاقتضاءواحلفاظ علهيا، حسب  عىل هذه العالقات

ىل ىل مبدآ  ابريس ج )ز( واإ  ."التعاون مع هيئات حقوق االإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1 مالحظهتا العامة وتشري اللجنة الفرعية اإ

 . احلصانة الوظيفية 3

ذا اكن ال عضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن ال عرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن  كرا ال ينص عىل كيفية  نية،ال ينص القانون عرا اإ

 متتعهم هبذه احلصانة.

جراءات قانونية، آ و الهتديد ابختاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإ

بصفهتم ولهذا السبب، جيب آ ن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية القانونية عن ال عرال اليت يقومون هبا 

 قحسن نية. ويعزز مثل هذا احلمك مسية الر 

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية. -
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نه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة. ومع  تقر اللجنة الفرعية بأ نه ال جيوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كرا جيب، مثل احملمكة العليا آ و بأ غلبية حمددة للربملان.  ن قرارا هبذا الشأ ن ال ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ  ويوىص بأ نذكل، فاإ

 ينص القانون الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آ ن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران احلصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 

نسان النيجر  اللجنة الوطنية حلقوق 3.2  االإ

 «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ابلنيجر مضن الفئة توصية

نشاء اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان، وتثين عىل معلها يف جمال تعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل الرمغ من  ترحب اللجنة الفرعية ابإ

 الظروف الصعبة اليت تعمل فهيا.

 اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية تعرب 

لهيا. 1 نسان آ و الانضرام اإ  تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإ

بوالية رصحية لتشجيع التصديق عىل الصكوك  االإنسانحلقوق  ةالوطنيعىل اضطالع اللجنة  ينص تالحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون ال

لهيا. الانضرامآ و  االإنسانادلولية حلقوق   اإ

حدى املهام الرئيس ية للمؤسسات  الانضرامآ و  االإنسانوترى اللجنة الفرعية آ ن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق  لهيا هو اإ اإ

 .االإنسانالوطنية حلقوق 

اللجنة لجنة الفرعية تشجع ال ومع ذكل،  يف هذا الصدد. االإنساناليت اضطلعت هبا اللجنة الوطنية حلقوق  ابل نشطةوتقر اللجنة الفرعية 

لتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية  مبسؤولية رصحيةالتلكف  االقانون المتكيين بشلك يتيح لهادلعوة الإدخال تعديالت عىل عىل  الوطنية

لهيا نسان آ و الانضرام اإ  .حلقوق االإ

ىل وتشري اللجنة ىل مالحظهتا العامة  3مبادئ ابريس آ . الفرعية اإ تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق "بشأ ن  3.1)ب( و )ج( واإ

لهيا  ."االإنسان آ و الانضرام اإ

 . التعددية ومتثيل النساء2

دارهتا  هيئةتفيد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان بأ ن متثيل املرآ ة يف  ناإ ينبغي آ ن يكون ممثال عن منظمة حلقوق آ حد ال عضاء  مكفول، حي  اإ

. وعالوة عىل ذكل، تالحظ ةالوطني اللجنةاملرآ ة. وترى اللجنة الفرعية آ ن هذا املطلب ليس اكفيا لضران التوازن املناسب بني اجلنسني يف 

 .(٪27آ ي ) فقط من النساء موظفا (12) عرش يوجد اثنا، ةالوطني اللجنةموظفا يف  (44) اللجنة الفرعية آ نه من بني آ ربعة وآ ربعني

اجملمتع وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ ن التنوع يف هيئة صنع القرار يسه ِّل من تقي م املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل 

ىل املؤسسة  الالزتام هبذهقدرهتا عىل  من اذلي تعمل فيه، كرا يسهل ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ القضا:اي. اإ

 الوطنية.
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 التعددية يف تشكيلها، مبا يف ذكل التوازن املناسب بني اجلنسني.  اختاذ املزيد من اخلطوات لضرانوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 

 

 . الانتقاء والتعيني 3

تارون من رابطة القضاة واحملامني ومنظرات حقوق االإنسان ( خُي 9من تسعة آ عضاء ) ةالوطني اللجنةتأ لف ت من القانون،  3وفقا للرادة 

من  مبرسوم ال عضاء نيَّ عَ من القانون، يُ  4وال اكدمييني ومنظرات الفالحني وامجلعية الوطنية. ووفقا للرادة ورابطات حقوق املرآ ة ونقاابت العرال 

 جملس الوزراء.

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

 الوظائف الشاغرة؛ال تشرتط االإعالن عن  -

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

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. -  ال حتدد معلية اإ

ىل اس تخدام معليات خمتلفةلك هيئة  يدفعقد تلفة النتقاء ال عضاء النص عىل هيئات تعيني خم اللجنة الفرعية آ ن  تالحظكرا  وترى  .لالنتقاء اإ

 .مجيع هذه العمليات ينبغي آ ن تكون موحدة بني مجيع هيئات التعينياللجنة الفرعية آ ن 

 وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

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

  آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقي م املرحشني عىل (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 اس يون يف املؤسسات الوطنية. املمثلون الس ي4

 ( تعيهنرا امجلعية الوطنية يمتتعان قحق التصويت.2من القانون، تضم اللجنة الوطنية عضوين اثنني ) 3ووفقا للرادة 

الربملان.  يعيهنرا خبريانيف الربملان آ و ممثلني س ياس يني، بل مه  عضوين العضوين ليسا ذيناهأ ن ب تفيد ةالوطني اللجنة بأ ن تقر اللجنة الفرعيةو 

 التصويت.المتتع قحق دون  العضوان ذانهأ هنا اقرتحت آ ن يشارك ب تفيدقد  وتقر اللجنة الفرعية كذكل بأ ن اللجنة الوطنية

 احلايل يف القانون غري واحض بشلك اكف. املقتىضومع ذكل، ترى اللجنة الفرعية آ ن 
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ؤسسات الوطنية عن احلكومة من حي  تشكيلها وطريقة معلها وصنع تشدد اللجنة الفرعية عىل آ ن مبادئ ابريس تتطلب اس تقاللية امل

ىل ال ولو:ايت اليت  الاسرتاتيجيةقراراهتا. وجيب آ ن يمت تشكيلها ومتكيهنا من آ جل النظر يف آ ولو:ايهتا  وآ نشطهتا وحتديدها استنادا فقط اإ

نسان يف البالد من دون تدخل س يايس.  حتددها بنفسها يف جمال حقوق االإ

ال س باب، ال ينبغي آ ن يكون ممثلو احلكومة وآ عضاء الربملان آ عضاء يف آ هجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان آ و ولهذه 

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

 سات الوطنية.واملتصورة للمؤس 

ال آ ن ذكل ال ينبغي آ ن ي  تحقق وتقر اللجنة الفرعية آ نه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 من خالل مشاركة ممثيل احلكومة يف هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية.

ن قانون املؤسسة الوطنية ينبغ ي ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة آ و آ عضاء الربملان آ و ممثلني عن واكالت حكومية، فاإ

ال بصفة استشارية. ومن آ جل دمع تشجيع الاس تقاللية يف صنع القرار وتفادي  واحضيشري بشلك آ ن  ىل آ ن هؤالء ال شخاص ال يشاركون اإ اإ

النظام ادلاخيل للمؤسسة الوطنية ممارسات تضمن عدم متكن هؤالء ال شخاص من التأ ثري بشلك غري  حيددآ ن  يتعنيصاحل، تضارب امل

 مناسب عىل صنع القرار، من خالل استبعادمه مثال من حضور بعض فرتات اللقاءات اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات

 .  الاسرتاتيجية

ىل مالحظهتا العامة آ  ) "ج"و  3ب.، 2ب. ،1للجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب.وتشري ا ممثيل احلكومة يف املؤسسات "بشأ ن  9.1( واإ

 ."الوطنية

 . المتويل الاكيف والاس تقاللية املالية5

قد اخنفضت يف  االلجنة الوطنية كذكل آ ن مزيانيهت وتفيدتفيد اللجنة الوطنية بأ ن خمصصاهتا يف املزيانية مل تكن اكفية لضران معلها بفعالية. 

ة املايض مرارا وتكرارا. وعالوة عىل ذكل، تفيد اللجنة الوطنية بأ ن رصف مزيانيهتا اكن بطيئا، مما حيد من قدرهتا عىل الاس تجابة بفعالي

 عند نشوهئا. للقضا:اي

 مؤخرا. سنحت قد  هذا الوضعوتقر اللجنة الفرعية بأ ن اللجنة الوطنية تفيد بأ ن 

لضران وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب آ ن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل 

 اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آ ولو:ايهتا وآ نشطهتا بشلك حر. وجيب آ يضا آ ن تضطلع بصالحية ختصيص ال موال حسب آ ولو:ايهتا. 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية  وعىل وجه اخلصوص، ينبغي آ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 ويف الاضطالع بواليهتا.

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

عاقة. ويقتيض تعزيز خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول  (آ    لهيا متاحا لعموم الناس، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ اإ

ماكنية  ماكنية الوصول يف ظروف معيِّنة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛  الوصول بشلك آ كرب، لكرا اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ
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املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف  (ب 

 مؤسسات مس تق ة آ خرى اتبعة لدلوةل؛

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

نشاء نظام جيد لالتصاالت، مبا يف ذكل ا (د  نرتنت؛اإ  لهاتف واالإ

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنيِّ ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  مبسؤوليات اإ

طالق هذا المتويل ابنتظام ويتعني آ ن خُيصص المتويل احلكويم يف شلك  بند منفصل يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية فقط. وجيب اإ

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

 بواليهتا.وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل مواص ة ادلعوة ملس توى مناسب من المتويل لالضطالع 

ىل وتشري اللجنة  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ب. مبدآ  ابريس الفرعية اإ

 الرنوجي  املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان 4.2

 «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابعامتد املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان مضن الفئة توصية

نشاء املؤسسة الوطنية الرنوجيية حلقوق االإنسان.ترحب اللجنة   الفرعية ابإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

لهيا1 نسان آ و الانضرام اإ  . تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإ

نسان بوالية لتشجيع التصديق عىل الصكوك  املؤسسةعىل اضطالع  رصاحة تالحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون ال ينص الوطنية حلقوق االإ

لهيا.  ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

حدى املهام الرئيس ية للمؤسسات  لهيا هو اإ وترى اللجنة الفرعية آ ن تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

 الوطنية حلقوق االإنسان.

نسان تفرس واليهتا عىل نطاق واسع وآ هنا تضطلع هبذا ادلور معلياوتقر اللجنة الف . ومع ذكل، تشجع رعية بأ ن املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

عىل ادلعوة الإدخال تعديالت عىل القانون المتكيين بشلك يتيح لها التلكف بصالحية واحضة الرنوجيية الوطنية  املؤسسةاللجنة الفرعية 

لهيالتشجيع التصديق عىل الصك  .وك ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

ىل وتشري اللجنة ىل مالحظهتا العامة  3ابريس آ . دآ يمب الفرعية اإ تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق "بشأ ن  3.1)ب( و )ج( واإ

لهيا  ."االإنسان آ و الانضرام اإ

 . التعاون مع املؤسسات الوطنية ال خرى حلقوق االإنسان2

هتا تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آ حصاب املصلحة املعنيني آ مر آ سايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:اي

 . الوطنيةعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، تقر بتفاعل املؤسسة الوطنية الرنوجيية وتعاوهنا مع مؤسسات الوس يط 
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ؤسسة الوطنية الرنوجيية عىل تطوير عالقات معل مع املؤسسات احمللية ال خرى اليت آ نشئت لتعزيز حقوق وتشجع اللجنة الفرعية امل

ضفاء الطابع الرمسي عىل هذه  ،وجه اخلصوص املدين عىليف الرنوجي ومنظرات اجملمتع  االإنسان وحرايهتا، مبا يف ذكل مؤسسات الوس يط واإ

 العالقات واحلفاظ علهيا، حسب الاقتضاء.

ىل مالحظهتا العامة  ىل مبدآ  ابريس ج )ز( واإ  ."التعاون مع هيئات حقوق االإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1وتشري اللجنة الفرعية اإ

 . الانتقاء والتعيني3

 بنشاطيقدم  من الالحئة عىل آ ن الربملان 2االإدارة. وعالوة عىل ذكل، ينص البند  هيئةمن القانون، ينتخب الربملان الرنوجيي  5وفقا للرادة 

ماكنيات اقرتاح املرحشني  معلومات عن دارة لهيئةاإ  .االإ

ومع ذكل، ترى  .ومفتوحةوالتعيني جتري معليا بطريقة شفافة  الانتقاءأ ن معلية ب تفيد الرنوجييةالوطنية  املؤسسةوتقر اللجنة الفرعية بأ ن 

 اللجنة الفرعية آ ن معلية الانتقاء والتعيني املنصوص علهيا حاليا يف القانون المتكيين ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه

جراء املشاورات و/آ و املشاركة املوسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. هنا ال حتدد معلية اإ  اخلصوص، فاإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حي  تكون واحضة وشفافة و  من املهم جدا ضران اإ

ن العملية اليت  تعزز وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة، حسب الاقتضاء. اإ

 عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا. الانتقاء

 عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية  املؤسسة الوطنية الرنوجييةوتشجع اللجنة الفرعية 

 واسع؛ االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق (آ   

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

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

 متاحة للجمهور؛تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية و  (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة رمق  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . العزل4

الظروف اخلاصة ابلعزل. غري آ ن القانون ال  وتذكرمن قبل الربملان،  الرنوجيية الوطنية املؤسسةمن القانون عىل عزل مدير  6تنص املادة 

 يقدم مزيدا من التفاصيل عن معلية العزل.

ماكنية عزل آ عضاء آ خرين من آ عضاء  ن القانون ال ينص عىل اإ االإدارة، وال عىل من يقوم بذكل وال عىل العملية  هيئةوعالوة عىل ذكل، فاإ

 ينبغي اتباعها.اليت 

عملية وتقر اللجنة الفرعية بأ ن املؤسسة الوطنية الرنوجيية تعرب عن اعزتاهما اقرتاح تعديالت عىل قانوهنا المتكيين لتحديد آ س باب العزل وال 

 تبطة به.ر امل
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غي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة، وهو آ مر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينب

 يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية. 

وجيب آ ن تكون آ س باب العزل حمددة عىل حنو  املنصوص علهيا يف القانون. وينبغي آ ن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإجرائية

واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل ال فعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال عضاء عىل الاضطالع بواليهتم. وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل 

قرار من هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ. وال ينبغي آ ن مناس بًا، ينبغي آ ن ينص القانون عىل آ ن تطبيق سبب معني جيب آ ن يُدمع ب

 يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

دار وتضمن مثل هذه املتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء هيئة  ة وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران االإ

 ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدآ  ابريس ب.وتشري  ىل مالحظهتا العامة  3اللجنة الفرعية اإ ضران ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . احلصانة الوظيفية5

ذا اكن ال عضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن ال عرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن  نية، كرا ال ينص عىل كيفية ال ينص القانون عرا اإ

 متتعهم هبذه احلصانة.

جراءات قانونية، آ و الهتديد ابختاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإ

القانونية عن ال عرال اليت يقومون هبا بصفهتم ولهذا السبب، جيب آ ن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية 

 الرمسية قحسن نية. ويعزز مثل هذا احلمك 

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 وطنية.ثقة معوم الناس يف املؤسسة ال -

قرارمثة  ن  اإ نه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة. ومع ذكل، فاإ بأ نه ال جيوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كرا جيب، مثل احملمكة العليا آ و بأ غلبية حمددة للربملان.  انون أ ن ينص القويوىص بقرارا هبذا الشأ ن ال ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آ ن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران احلصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ
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عادة الاعامتد طلبات –توصيات خاصة .3 نسان( 15)املادة اإ  من النظام ال سايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإ

 آ ذربيجان  مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آ ذربيجان  1.3 

ىل تويص اللجنة الفرعية بتخفيض اعامتد مفوض حقوق االإنسان جبمهورية آ ذربيجانتوصية    «.ابء»الفئة  اإ

مركز الاعامتد قوق االإنسان، ال يرسي مفعول توصية خفض لمؤسسات الوطنية حلل للتحالف العاملي من النظام ال سايس 1.18وفقا للرادة 

. 2018للجنة الفرعية لعام  ال وىلحىت ادلورة  "لفآ  "تفظ مبركز مفوض حقوق االإنسان حي اللجنة الفرعية آ ن  وتالحظملدة س نة واحدة. 

 ملبادئ ابريس. امتثاهلاس مترار  عىل التوثيقية ةلال دالفرصة لتقدمي  هل وهذا يتيح

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

 . معاجلة انهتااكت حقوق االإنسان1

تلقت اللجنة الفرعية معلومات آ اثرت خماوف من آ ن مفوض حقوق االإنسان رمبا مل يعد يعمل طبقا ملبادئ ابريس بشلك اتم. وتتعلق 

ىل عدم املعلومات  جراءات املتخذة وغري املتخذة، والبياانت املدىل هبا وغري املدىل هبا من قبل مفوض حقوق االإنسان، وهو ما يشري اإ ابالإ

انهتااكت خطرية حلقوق االإنسان، مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلتعذيب وظروف الاحتجاز، والاحتجاز  معاجلة الرغبة يف الاخنراط بفعالية يف

نسان. وحراية املدافعنيالتعبري،  التعسفي، وحرية  عن حقوق االإ

 وبوجه خاص، نظرت اللجنة الفرعية يف املعلومات التالية 

اجلهاز  االإنسان بصفتهمفوض حقوق  واليت آ عربت فهيا عن قلقها من آ ن 2015املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب لعام  -

ة املتعلقة مبنع التعذيب وانهتااكت حقوق "وطنية الوقائية اللية ال   بدور قوماذلي ي مل يكن فعااًل يف معاجلة آ مه القضا:اي املشلك 

اليت آ عربت فهيا عن قلقها و  2016، فضال عن املالحظات اخلتامية للجنة حقوق االإنسان لعام "االإنسان يف آ ماكن سلب احلرية 

نسانمن  زاء ضعف فعالية هذه ال لية يف منع التعذيب ت "وطنية، وآ كدت بأ هنا آ لية وقائية  بصفته، مفوض حقوق االإ شعر ابلقلق اإ

 ."وسوء املعام ة والانهتااكت ال خرى اليت ترتكب يف آ ماكن سلب احلرية 

. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن موقف املالحظاتللرد عىل هذه  ملفوض حقوق االإنسان ادلورة، آ اتحت اللجنة الفرعية الفرصةخالل و 

آ ن الشواغل املعرب عهنا متثل آ راء خمتلف املنظرات غري احلكومية وليس آ عضاء اللجنة آ نفسهم. غري آ ن هو مفوض حقوق االإنسان 

 اللجنة الفرعية مل تكن راضية عن هذا الرد.

زاء قلقهعن فهيا عرب يبياانت خمتلفة للمفوض السايم حلقوق االإنسان ابل مم املتحدة  - الصحفيني  ضديف آ ذربيجان عنه املبلغ  القمع اإ

الرابط  ، متاح عىل2015سبمترب صدر يف آ يلول/ واملدافعني عن حقوق االإنسان، مبا يف ذكل بيان

 التايل

E=LangID=16393&aspx?NewsID.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www://http. 

 

جراءاتلتحديد  االإنسانحقوق  ملفوض، آ اتحت اللجنة الفرعية الفرصة وخالل ادلورة س تجابة لهذه لالاليت اختذهتا املؤسسة  االإ

ىل  االإشارةاخملاوف، مع  نتيغام علييف وآ انر ماماديل ورسول جعفروف. الفردية خلدجيةاحلاالت اإ سرايلوفا وليال وعارف يونس واإ  اإ

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16393&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16393&LangID=E
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جراءاتعن  ال دةلبعض  مفوض حقوق االإنسان قدمللجنة الفرعية بأ ن وتقر ا املتخذة فامي يتعلق هبذه اخملاوف، مبا يف ذكل  االإ

نتيغام علييف،  لل شخاصالقيام بز:ايرات  . ومع ذكل، ترى اللجنة الفرعية جحزهراعادة كتابني مت ابإ  اطلب قدماحملتجزين، ويف حاةل اإ

 بفعالية للشواغل املثارة. اس تجابقد مفوض حقوق االإنسان تثبت آ ن  املقدمة ال ال دةلآ ن 

 

منظرات  ويؤكد آ ن مفوض حقوق االإنساناملتعلقة ابس تقاللية وفعالية  النقاط املثرية للقلقتقرير من منظرات اجملمتع املدين يعرض  -

نسان، مبا يف ذكل يف الاس تجابة لالنهتااكت اجل  لفشهلمؤسسة فعاةل نتيجة  تعتربهال  اجملمتع املدين  الزتامه عن طريقس مية حلقوق االإ

غالق املنظرات غري  ضد ي متارسه احلكومةفامي يتعلق ابلقمع اذل الصمت اجملمتع املدين، وجسن كبار املدافعني عن حقوق االإنسان، واإ

احلكومية املعنية قحقوق االإنسان، واعامتد قوانني مقعية للمنظرات غري احلكومية حتد من قدرة هذه املنظرات عىل العمل بفعالية. 

ىل احلاالت وي  نسان براهميوف ويدعي آ نللك من ابيرام مامادوف وغياس اإ  الفرديةشري التقرير اإ قم عىل وجه يمل  مفوض حقوق االإ

 آ هنم مل يقدموا شاكوى ومل يتعرضوا للتعذيب. عىل حنو مزيف عندما قام بذكل آ بلغالرسعة بز:ايرة الناشطني الش باب احملتجزين، و 

 

نسان تلقت اللجنة الفرعية  حصة تقرير  يشكك يف مفوض حقوق االإنسان قر بأ نوت. هونظرت فيردا مكتواب من مفوض حقوق االإ

، مبا يف ذكل الفرديةس تجابة لهذه القضا:اي واحلاالت لال اختذهابعض ال دةل عىل ال نشطة اليت  قدم وآ نهاملنظرات غري احلكومية 

ن ز:ايرة الشخصني احملتجزين. ومع ذكل،   اس تجابقد ان مفوض حقوق االإنستثبت آ ن  املقدمة ال ال دةلآ ن ترى اللجنة الفرعية فاإ

 .للقلق ةاملثري  للنقاطبفعالية 

 

، ترى اللجنة الفرعية آ ن مفوض حقوق االإنسان مل يعرب عن رآ يه بطريقة تعزز حراية حقوق املعروضة علهيا واداملوعىل ضوء لك 

ويدل عدم القيام . االإنسان ردا عىل مزامع ذات مصداقية بشأ ن الانهتااكت اجلس مية حلقوق االإنسان ارتكبهتا السلطات احلكومية

ن اللجنة الفرعية ترى آ ن اس تقالليتهبذكل عىل نقص يف   امتثاهل من ترصف بطريقة تضعفي  مفوض حقوق االإنسان. وذلكل، فاإ

 ملبادئ ابريس بشلك كبري.

مجيع  وينبغي تفسري والية املؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعامتد تعريف تدرجيي حلقوق االإنسان يشمل

قلميية والوطنية نسان آ ن .احلقوق املنصوص علهيا يف الصكوك ادلولية واالإ تعزز وتضمن  ويُنتظر من املؤسسات الوطنية حلقوق االإ

نسان،  انهتااكت  وقوعوكذا املبادئ ادلميقراطية وتعزيز حمك القانون يف مجيع الظروف ودون اس تثناء. ويف حال احرتام حقوق االإ

نه يُنتظرآ و آ صبح ذكل ن جس مية حلقوق االإنسا مبس توى عال من اليقظة آ ن تترصف الوطنية  من املؤسسات آ مرا وش ياك، فاإ

 والاس تقاللية.

 

ىل وتشري اللجنة  .3وآ . 2، وآ .1ابريس آ . مبادئ الفرعية اإ

 . الانتقاء والتعيني2

 .البالد الربملان من بني ثالثة مرحشني يقرتهحم رئيس يف يشلكون آ غلبيةصوات  83( من القانون، يُنتخب آ مني املظامل بأ غلبية 1) 2وفقا للرادة 

هنا   ترى اللجنة الفرعية آ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ
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 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة -  يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. ال حتدد معلية اإ

 عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية  مفوض حقوق االإنسانوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

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

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 ميثلوهنا.انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت  (ه 

، وآ نه مل يمت البدء يف معلية انتقاء وتعيني جديدة. 2017وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن مدة والية آ مني املظامل احلايل انهتت يف آ وائل آ ذار/مارس 

 وحت  اللجنة الفرعية مفوض حقوق االإنسان عىل ضران اس تخدام معلية شفافة وتشاركية النتقاء وتعيني آ مني مظامل جديد.

ىل مبدآ  ابريس ب.وتشري ىل مالحظهتا العامة  1 اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 بوليفيا  مكتب املدافع عن الشعب 2.3

عادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب ببوليفيا مضن الفئة توصية  «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابإ

 الفرعية عن املالحظات التالية تعرب اللجنة 

 . الانتقاء والتعيني1

ن جملس الش يوخ.   قبل من من القانون المتكيين، خُيتار نواب آ مني املظامل من قبل آ مني املظامل ويُصدق علهيم 15وفقا للرادة  عدا ذكل، فاإ

ذا  آ منيوتعيني نواب  انتقاءرصاحة عىل ال ينص القانون  يمت من  الطرق اليتو الشاغرة، عن املناصب  االإعالن ن يمتاكاملظامل، مبا يف ذكل ما اإ

 تلف القوى الاجامتعية.خمل النطاق  ةالواسعو/آ و املشاركة ز معلية التشاور يتعز  خاللها

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حي  تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضران اإ

ن العملية اليت  تعزز وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة، حسب الاقتضاء. اإ

 .الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا

عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية انتقاء وتعيني نواب آ مني املظامل يك تشمل املتطلبات  مكتب املدافع عن الشعبوتشجع اللجنة الفرعية 

 التالية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجمل  (ب   متعية واملؤهالت التعلميية؛اإ

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

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 
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 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب.وتشري ا ىل مالحظهتا العامة رمق  1للجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . المتويل الاكيف2

ىل عام  2013خالل الفرتة من عام  مزيانيتهيف املائة من  90بأ ن نس بة  مكتب املدافع عن الشعب يفيد ىل  2016اإ املوظفني،  نفقاتموهجة اإ

 يف املائة. 44شلك ي بأ ن متويل اجلهات املاحنة  املكتب يفيديف املائة مهنا متاحة للخدمات وال نشطة ال خرى. كرا  10وآ ن 

ة واملالية العامة لضران اس تدامته املالي الاقتصاداملوقع مع وزارة  االتفاقبشأ ن املدافع عن الشعب وترحب اللجنة الفرعية ابلتقرير املقدم من 

ال. 2020حىت عام   ا حممتالتالحظ اللجنة مع القلق اخنفاضكرا ستتاح بشلك تدرجيي.  ال موالآ ن اللجنة الفرعية تالحظ مع القلق آ ن هذه  اإ

 .املدافع عن الشعبميكن آ ن يؤثر عىل التنفيذ الفعال لوالية  مما يف متويل املاحنني

الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب آ ن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ نه يك تؤدي املؤسسة 

ىل درجة معقوةل،  اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آ ولو:ايهتا وآ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي آ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا. حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات

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

عاقة. ويقتيض تعزيز  (آ    لهيا متاحا لعموم الناس، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإ

ماكنية الوصول يف ظروف معيِّنة عد ماكنية الاس تقاللية واإ م الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛  الوصول بشلك آ كرب، لكرا اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ

املهام يف املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس  (ب 

 مؤسسات مس تق ة آ خرى اتبعة لدلوةل؛

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

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنيِّ ادلوةل املؤ  (ه  سسة الوطنية للقيام خمصصات اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  مبسؤوليات اإ

وال ينبغي آ ن يكون المتويل من مصادر خارجية، مثل رشاكء التمنية ادلوليني، هو المتويل ال سايس للمؤسسة الوطنية، ل ن ذكل مسؤولية 

تقر اللجنة الفرعية بأ نه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل آ ن يواصل التفاعل مع املؤسسة  تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع ذكل،

لز  ىل آ ن تمتكن ادلوةل من توفري ذكل. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ ام الوطنية ويدمعها من آ جل ضران حصولها عىل المتويل الاكيف اإ

موافقة ادلوةل من آ جل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ل ن ذكل قد ينتقص من اس تقالليهتا. وال ينبغي  املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل

 ربط هذه ال موال بأ ولو:ايت حيددها املاحنون بل بأ ولو:ايت املؤسسة الوطنية احملددة سلفًا.

 يل لالضطالع بواليهتا.عىل مواص ة ادلعوة ملس توى مناسب من المتو املدافع عن الشعب وتشجع اللجنة الفرعية 

ىل مبدآ   اللجنة الفرعية وتشري  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ
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 . املوظفون 3

 يفيد يف بيان الامتثال اخلاص به آ ن نس بة عالية من موظفيه مه معارون.املدافع عن الشعب تالحظ اللجنة الفرعية آ ن 

خمول هل قانونيا حتديد هيلك التوظيف، واملهارات املطلوبة للوفاء بوالية املؤسسة الوطنية حلقوق املدافع عن الشعب غري آ نه يبدو آ ن 

 المتكيين. لقانونهوفقا  موظفيهواختيار  (،مثل التنوعاالإنسان، ووضع معايري آ خرى )

وشفافة وعىل آ ساس اجلدارة تضمن التعددية يف تشكيل جيب تشغيل املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة آ نه وتشدد اللجنة الفرعية 

 هيا.موظفني ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ والية املؤسسة الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقاللية املؤسسة وفعاليهتا وثقة معوم الناس ف

دارات  عادة نرشمه من اإ  اخلدمة العامة.ومعوما، ينبغي عدم اس تعارة موظفي املؤسسات الوطنية آ و اإ

ىل مبدآ  ابريس ب.  ."التوظيف واستبقاء موظفي املؤسسات الوطنية'بشأ ن  4.2ومالحظهتا العامة  2وتشري اللجنة الفرعية اإ

   مكتب املدافع عن الشعبكولومبيا 3.3

عادة اعامتد مكتب املدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»مضن الفئة  بكولومبيا  تويص اللجنة الفرعية ابإ

 اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية تعرب 

 الانتقاء والتعيني. 1

ىل قامئة تضم ثالثة مرحشني يقدهما  آ منينتخب من القانون، يُ  2من ادلس تور واملادة  281ووفقا للرادة  املظامل من قبل جملس النواب استنادا اإ

  املرحشني.ميتقدل  للكونغرساجللسة العامة  قبل عامة اس امتع جلسةالرئيس. ومبجرد تلقي القامئة، يعقد جملس النواب 

ذ تقر ابجلهود ن اللجنة الفرعية ترى آ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست والتعيني الانتقاءذلت لتحسني معلية بُ  اليت واإ ، فاإ

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

 الشاغرة؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف  -

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

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. -  ال حتدد معلية اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وت  عيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حي  تكون واحضة وشفافة ومن املهم جدا ضران اإ

ن العملية اليت  تعزز وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة، حسب الاقتضاء. اإ

 لية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقال

 وتشجع اللجنة الفرعية مكتب املدافع عن الشعب عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجم (ب   وعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛اإ

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



 2017/مارس آ ذار -االإنسانتقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق 

 

24 
 

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 ظمة اليت ميثلوهنا.انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املن (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة رمق  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 المتويل الاكيف. 2

ال خذ بعني الاعتبار التوقيع مؤخرا يالحظ مكتب املدافع عن الشعب آ ن متويهل ليس اكفيا لالضطالع بواليته عىل حنو فعال، وال س امي مع 

نه يواجه حاةل من نقص املكتبف هبا عىل اتفاقات السالم واملسؤوليات االإضافية اليت لكُ  املوظفني  يف عدد نتيجة ذلكل. وابلتايل، فاإ

 صعوابت يف الاحتفاظ ابملوظفني من ذوي املهارات املطلوبة.و 

ىل ز:ايدة  يفيد بأ نه دعا مكتب املدافع عن الشعبتقر اللجنة الفرعية بأ ن   للحصول عىل متويل من اجلهات املاحنة. سعى كرا، مزيانيتهجحم اإ

لضران وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب آ ن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل 

 وجيب آ يضا آ ن تضطلع بصالحية ختصيص ال موال حسب آ ولو:ايهتا. نشطهتا بشلك حر. اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آ ولو:ايهتا وآ  

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية  وعىل وجه اخلصوص، ينبغي آ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 ادلوةل ما ييل كحد آ دىن  آ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من بواليهتا. وينبغيويف الاضطالع 

عاقة. ويقتيض تعزيز  (آ    لهيا متاحا لعموم الناس، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإ

ماكنية  ماكنية الوصول يف ظروف معيِّنة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛الوص  ول بشلك آ كرب، لكرا اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ

املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف  (ب 

 مؤسسات مس تق ة آ خرى اتبعة لدلوةل؛

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

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنيِّ ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام  (ه  خمصصات اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك  ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف.مبسؤوليات اإ

وال ينبغي آ ن يكون المتويل من مصادر خارجية، مثل رشاكء التمنية ادلوليني، هو المتويل ال سايس للمؤسسة الوطنية، ل ن ذكل مسؤولية 

آ ن يواصل التفاعل مع املؤسسة  تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع ذكل، تقر اللجنة الفرعية بأ نه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل

لز  ىل آ ن تمتكن ادلوةل من توفري ذكل. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ ام الوطنية ويدمعها من آ جل ضران حصولها عىل المتويل الاكيف اإ

اس تقالليهتا. وال ينبغي  املؤسسات الوطنية ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من آ جل تلقي المتويل من مصادر خارجية، ل ن ذكل قد ينتقص من

 ربط هذه ال موال بأ ولو:ايت حيددها املاحنون بل بأ ولو:ايت املؤسسة الوطنية احملددة سلفًا.

ىل مبدآ   اللجنة الفرعية وتشري  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ
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 .معلية العزل3

 .املظاملل مني  عزل شفافة وعادةلمعلية  عىلالقانون  ينصال 

غي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة، وهو آ مر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينب

ومشاهبة لتكل املطبقة عىل آ عضاء الواكالت املس تق ة ال خرى التابعة  يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية

 لدلوةل. وينبغي آ ن تطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع الكياانت اليت تقدم الرتش يحات.

ضاء عىل وجيب آ ن تكون آ س باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل ال فعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال ع

الاضطالع بواليهتم. وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي آ ن ينص القانون عىل آ ن تطبيق سبب معني جيب آ ن يُدمع بقرار من 

جرائية املنصوص علهيا يف القانون. هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ. ي وال ينبغ وينبغي آ ن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإ

 آ ن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

دارية وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضرا ن وتضمن مثل هذه املتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة االإ

 ثقة معوم الناس فهيا.

ىل معلية عزل ل مني املظامل تكون مس تق ة وموضوعية.   املظامل عىل ادلعوةاللجنة الفرعية مكتب آ منيوتشجع   اإ

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ضران ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

نسان ابليوانن 4.3  اليوانن  اللجنة الوطنية حلقوق االإ

نسان ابليوانن مضن الفئة   تويص اللجنة توصية عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإ  «.آ لف»الفرعية ابإ

 .2016تش يد اللجنة الفرعية ابجلهود املس مترة اليت تبذلها اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان لتنفيذ التوصيات الصادرة يف آ :اير/مايو 

 16عىل قانون اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان خالل القراءة ال وىل يف وتقر اللجنة الفرعية بأ ن الربملان قد اعمتد مسودة التعديالت 

جراء  ه من املقرر، وآ ن2017مارس آ ذار/ اليت مت  ال خرى واالإجراءاتاملقرتحة  التعديالتآ ن  وتالحظالقادمة.  ال :ايمالقراءة الثانية يف اإ

والتقارير  املتفرغني وال عضاءاللجنة الفرعية فامي يتعلق ابملمثلني الس ياس يني يف املؤسسات الوطنية،  شواغلاختاذها تعاجل بشلك اكمل 

 الس نوية.

الظروف الصعبة يف اليوانن عىل الرمغ من  وحرايهتا االإنسانتعزيز حقوق الوطنية جلهودها املتواص ة يف جمال اللجنة وتثين اللجنة الفرعية عىل 

طارا يف ذكل يف ، مباتعمل فهي اليت ىل صعوابت مالية  اإ  .صعبةبرانمج التقشف اذلي آ دى اإ

 وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

 . الانتقاء والتعيني1

( من القانون املعدل عىل آ ن يقوم آ حصاب املصلحة اذلين يعينون آ عضاء اللجنة ابختيار ال شخاص املناس بني بشلك شفاف 2) 2تنص املادة 

 لقواعد معلهم. وينص آ يضا عىل آ ن يكون آ عضاء اللجنة آ شخاصا مشهود هلم ابملعرفة واخلربة يف جمال حراية حقوق االإنسان وتعزيزها.ووفقا 
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هنا ما تزال اللجنة الفرعية ترى و  آ ن العملية املنصوص علهيا يف القانون المتكيين ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.ال حت  دد معلية اإ

ىلال عضاء من قبل  انتقاءآ ن  تالحظ اللجنة الفرعيةكرا  اس تخدام معليات خمتلفة من  خمتلف آ حصاب املصلحة وفقا لقواعد معلهم قد يؤدي اإ

 .اليت تقدم ترش يحاتمجيع الكياانت  بنيكياانت. وال تزال اللجنة الفرعية ترى آ ن هذه العمليات ينبغي آ ن تكون موحدة خمتلف ال  قبل

دارية امللزمة ذات  نتقاء وتعيني ال عضاءواحضة وشفافة وتشاركية المعلية  وينبغي تضمني يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية االإ

ن العملية اليت تعزز الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا الص ة، حسب الاقتض اء. اإ

 للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.

ىل  ابليوانن وتشجع اللجنة الوطنية 2016وتعيد اللجنة الفرعية التأ كيد عىل توصياهتا الصادرة يف آ :اير/مايو  عىل مواص ة هجودها لدلعوة اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية تفصيلية يف قانوهنا المتكيين   تشمل املتطلبات التالية اإ

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلمي  (ب   ية؛اإ

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

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ   ىل مالحظهتا العامة رمق  1ابريس ب. وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . المتويل الاكيف2

، وال س امي النتاجئ الاجامتعية وغريها من اللجنة الوطنيةتالحظ اللجنة الفرعية آ هنا تلقت معلومات مفص ة عن الوضع املايل اذلي تعمل فيه 

ىل ز:ايدة  اللجنة الوطنيةنتاجئ برانمج التقشف املعمول به حاليا يف اليوانن. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن هذا الوضع حيد من قدرة  عىل ادلعوة اإ

 المتويل.

عالية، جيب آ ن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضران وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بف

 اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آ ولو:ايهتا وآ نشطهتا بشلك حر. وجيب آ يضا آ ن تضطلع بصالحية ختصيص ال موال حسب آ ولو:ايهتا. 

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

عاقة. ويقتيض تعزيز خمصصات مالية ملقرات امل (آ    لهيا متاحا لعموم الناس، مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ ؤسسة اليت يكون الوصول اإ

ماكنية  ماكنية الوصول يف ظروف معيِّنة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛الوصول بشلك آ كرب، لكرا اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل   اإ

املرتبات واملزا:اي املمنوحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف  (ب 

 مؤسسات مس تق ة آ خرى اتبعة لدلوةل؛

 تعويضات ل عضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 
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نشاء نظام جيد  (د  نرتنت؛اإ  لالتصاالت، مبا يف ذكل الهاتف واالإ

طار صالحيات املؤسسة الوطنية.  (ه   خمصصات اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

نشاء ماكتب  ىل مس توى مالمئ من المتويل لالضطالع بواليهتا، مبا يف ذكل اإ وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل مواص ة ادلعوة اإ

قلميية، عند   .الاقتضاءاإ

ىل مبدآ   اللجنة الفرعية وتشري  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

 . العزل 3

ال عىل آ ساس عدم قدرة3) 2تنص املادة  نسان اإ  ( )آ ( من القانون املعدل عىل آ نه ال ميكن حسب العضوية يف اللجنة الوطنية حلقوق االإ

ذا  اللجنة الوطنيةعفى آ عضاء نص آ يضا عىل آ ن يُ وت . واجباهتميف آ داء  فعاليهتم الثابتةوعدم  واجباهتمعىل آ داء  ال عضاء تلقائيا من واجباهتم اإ

وظف مدين آ و تعفي موظفا مدنيا من واجباته وفقا را هو الشأ ن ابلنس بة ملك تعيني آ حدمهضدمه بسبب جرمية تعوق  هنايئصدر قرار قضايئ 

 املدنية. ل حاكم قانون موظفي اخلدمة

عفاء قوق االإنسان عىل آ نحل للجنة الوطنيةمن النظام ادلاخيل  11وعالوة عىل ذكل، تنص املادة  جلسة يف ال عضاء ابالقرتاع الرسي  يمت اإ

 عامة.

ز الاس تقاللية، آ نه من آ جل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة، وهو آ مر همم لتعزيوما تزال اللجنة الفرعية ترى 

ينبغي آ ن يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية ومشاهبة لتكل املطبقة عىل آ عضاء الواكالت املس تق ة 

 ال خرى التابعة لدلوةل. وينبغي آ ن تطبق هذه العملية بشلك موحد عىل مجيع الكياانت اليت تقدم الرتش يحات. 

وجيب آ ن تكون آ س باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل ال فعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال عضاء عىل 

الاضطالع بواليهتم. وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي آ ن ينص القانون عىل آ ن تطبيق سبب معني جيب آ ن يُدمع بقرار من 

جرائية املنصوص علهيا يف القانون. وال ينبغي هيئة مس تق ة ذات اخت صاص مالمئ. وينبغي آ ن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإ

 آ ن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

دارةال من التضمن مثل هذه املتطلبات ترى اللجنة الفرعية آ ن و  ة لضران اس تقاللية القيادة العليا وتعد رضوري وظيفي ل عضاء هيئة االإ

 للمؤسسات الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ضران ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

نسان 5.3 ندونيس يا  اللجنة الوطنية حلقوق االإ  اإ

ندونيس يا مضن الفئة صيةتو  نسان ابإ عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإ  «.آ لف»  تويص اللجنة الفرعية ابإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 
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 . التعددية1

زاء انعدام التعددية يف للجنة الوطنية حلقوق االإنسان 2014 خالل اس تعراض عام دارة، وعىل  هيئة، آ عربت اللجنة الفرعية عن قلقها اإ االإ

 لمرآ ة.ل الضعيف متثيلال وجه اخلصوص، 

 (13)ثالثة عرش  ملعاجلة التعددية، وتالحظ آ نه من بنياللجنة الوطنية حلقوق االإنسان وتعرتف اللجنة الفرعية وتثين عىل اجلهود اليت تبذلها 

ثنية ممث ة.و  ساءن  (4يوجد ) عضوا حاليا،  مثاين مجموعات اإ

الفرعية عىل آ ن التنوع يف هيئة صنع القرار يسه ِّل من تقي م املؤسسة الوطنية مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع وتشدد اللجنة 

ىل املؤسسة  من اذلي تعمل فيه، كرا يسهل ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي. اإ

 الوطنية.

وتعين التعددية المتثيل ال وسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضران التعددية عىل آ ساس اجلنس والعرق وال قلية. ويشمل ذكل ضران 

 املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية. 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."يف املؤسسات الوطنيةضران التعددية "بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيني2

اللجنة الوطنية من قبل جملس النواب بناء عىل توصية من اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان ( من القانون، يمت اختيار آ عضاء 1) 83وفقا للرادة 

بشأ ن  3/2016 الالحئةاللجنة الوطنية صدرت من القانون، آ   86والتصديق علهيا من قبل الرئيس. وتالحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للرادة 

نشاء جلنة انتقاء  عىل معلية الانتقاء  فقط . ومع ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية آ ن هذه العملية تنطبقاللجنة الوطنية حلقوق االإنسانآ عضاء اإ

 وليست ملحقا دامئا ابالإطار التنظميي للجنة الوطنية.  2022-2017للفرتة 

ه ينبغي تضمني معلية واحضة وشفافة وتشاركية النتقاء وتعيني ال عضاء، يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ عىل آ ن وتشدد اللجنة الفرعية

ن العملية اليت تعزز الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية  التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة، حسب الاقتضاء. اإ

 ة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.لضران اس تقاللية القياد

 تشمل املتطلبات التالية  دامئة الوطنية عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية اللجنةوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

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

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 ثلوهنا.انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت مي  (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة رمق  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ
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 .احلصانة الوظيفية3

جملس ، آ كدت عىل آ مهية حراية آ عضاء 2014و 2012و 2007 يف ال عوام اس تعراضات اللجنة الوطنية خاللتالحظ اللجنة الفرعية آ نه 

دخال تعديالت  اللجنة الوطنيةاملتخذة بصفهتم الرمسية. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن  االإجراءاتمن املسؤولية القانونية عن  االإدارة اقرتحت اإ

ىل ع اللجنة الوطنيةحلصانة الوظيفية، وتشجع بشأ ن اتضمن حكرا لي ترشيعية عىل قانوهنا   .التعديالتهذه  متريرىل مواص ة ادلعوة اإ

دراج آ حاكم يف القانون الوطين محلاية  املسؤولية آ عضاء هيئة صنع القرار يف املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان من ويوىص بشدة مرة آ خرى ابإ

جراءات والقرارات اليت تُ   خذ قحسن نية بصفهتم الرمسية.تُ القانونية عن االإ

جراءات قانونية، آ و الهتديد ابختاذها ضد آ حد قد تسعى آ طراف و  خارجية للتأ ثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإ

هبا ال عضاء. ولهذا السبب، جيب آ ن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية القانونية عن ال عرال اليت يقومون 

 ويعزز مثل هذا احلمك  بصفهتم الرمسية قحسن نية.

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية. -

قرار ومثة  ن بأ نه ال جيوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانوناإ نه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة. ومع ذكل، فاإ ، وابلتايل فاإ

منا هيئة منشأ ة كرا جيب، مثل احملمكة العليا آ و بأ غلبية حمددة للربملان.  أ ن ينص القانون ويوصىبقرارا هبذا الشأ ن ال ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 انة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آ ن يمت فهيا رفع احلص

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران احلصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 . التنظ م االإداري4

يف  االتنظميي منصوص علهي اوهيلكه اومسؤولياهت اوواجباهت منصب ال مانة العامة ابللجنة الوطنية( من القانون عىل آ ن 5) 81تنص املادة 

ىل ذكل كقضية  اللجنة الفرعية آ شارتمرسوم رئايس. وقد   2012و 2007 خالل اس تعراضها للجنة الوطنية يف ال عوام مثرية للقلقاإ

  .2014و

دارة ل  Perses/III/2015/2 آ صدرت الالحئة رمق اللجنة الوطنيةوتالحظ اللجنة الفرعية آ ن  اللجنة العامة. ومع ذكل، تقر  ال مانةتنظ م واإ

 بشأ ن ال مانة العامة. هبذا اخلصوصآ ن الالحئة ال حتل حمل القانون واملرسوم الرئايس الصادر  الفرعية

ندونيس ياوذلكل تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية  ىل تعديل قانوهنا المتكيين للسراح لها بتحديد  ابإ ال مانة العامة  منصبعىل ادلعوة اإ

 التنظميي بشلك مس تقل. هاهيلك و الوظيفة  اوواجباهت امسؤولياهتو 

ىل مبدآ  ابريس ب.  ."التنظ م االإداري"بشأ ن  8.2العامة ومالحظاهتا  2وتشري اللجنة الفرعية اإ

 بريو  مكتب املدافع عن الشعب 6.3
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عادة توصية  «.آ لف»بريو مضن الفئة ب اعامتد مكتب املدافع عن الشعب   تويص اللجنة الفرعية ابإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

 .والية تعزيز حقوق االإنسان 1

نسان. ومع ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية  رصحية يف جمالال يلكف ادلس تور وال القانون مكتب املدافع عن الشعب مبسؤولية  تعزيز حقوق االإ

 ان.آ نه يضطلع معليا بأ نشطة لتعزيز حقوق االإنس

ن وترى اللجنة الفرعية آ نه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل حد سواء. كرا ترى بأ  

ىل خلق جممتع تُس توعب وحُترتم فيه حقوق االإنسان بشلك آ وسع. وميكن آ ن تشمل هذه الوظائف التعل م  "التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإ

 والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.

حراية يف جمال  موسعة ة عىل واليةتشجع اللجنة الفرعية مكتب آ مني املظامل عىل ادلعوة الإدخال تعديالت ترشيعية تنص بشلك آ كرب رصاح

 ها.تعزيز حقوق االإنسان و 

ىل مبادئ ابريس آ . ىل مالحظاهتا العامة  3وآ . 2وآ . 1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان"بشأ ن  2.1واإ

 . الانتقاء والتعيني 2

من القانون، جيري فرز املرحشني  3(. ووفقا للرادة 2/3وات الكونغرس )من ادلس تور، يُنتخب آ مني املظامل بأ غلبية ثليث آ ص 161وفقا للرادة 

 ( مرحشني. كرا ينص القانون عىل االإعالن عن املناصب الشاغرة.5( ومخسة )1من قبل جلنة خاصة تقرتح ما بني مرحش واحد )

هنا ال حتدد عىل  يف القانون ليست واسعة وشفافة مبا فيه لفرعية آ ن العملية املنصوص علهياوترى اللجنة ا الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني.  حنو واحض معلية اإ

آ ن معلية . بيد آ هنا تالحظ مع القلق 2016وتالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير آ نه مت تعيني مدافع جديد عن الشعب يف آ يلول / سبمترب 

 ( من آ عضاء الربملان.2/3انتخاب املرحش اس تغرقت آ كرث من مخس س نوات بسبب اشرتاط حصول املرحش عىل التصويت بنس بة الثلثني )

جراء معلية انتقاء واحضة وشفافة وتشاركية، تعزز الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن  وتشدد اللجنة عىل مثل  التعددية. وتكونرضورة اإ

 رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا.ة هذه العملي

لعملية انتقاء فعاةل منصوص علهيا يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية  عىل ادلعوة مكتب املدافع عن الشعبوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإدارية امللزمة وتطبيقها الالحق من الناحية العملية. وينبغي آ ن يشمل ذكل املتطلبات التالية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

اتحة الفرصة ل كرب عدد ممكن من املرحشني احملمت (ب   لني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛اإ

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

 .دة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهورتقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمد (د 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة رمق  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ
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 . المتويل الاكيف3

يب وال لية الوطنية مت تلكيف مكتب املدافع عن الشعب بوالية ال لية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول الاختياري التفاقية مناهضة التعذ

ضافيا عىل الرمغ عاقة. ومع ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية آ ن املكتب مل يتلق متويال اإ  املس تق ة للرصد مبوجب اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي االإ

 من توس يع نطاق واليته.

طار برانمج يوعالوة عىل ذكل، يفيد مكتب املدافع عن الشعب بأ نه  نه، وابلتاتقشفلل عمل حاليا يف اإ املناصب ملء  س تطيعال ي  يل فاإ

لتغطية املرصوفات ال ساس ية لرواتب املوظفني واملعاشات  رضوريةالعامة  مزيانيتهيف املائة من  90 نس بة وآ نعند نشوهئا،  ةغر الشا

جيار التقاعدية و   كتب.امل اإ

ال آ ن ، 2016الس نوية لعام  مزيانيتهز:ايدة طفيفة يف  تلقى ورمغ آ ن مكتب املدافع عن الشعب يفيد بأ نه اللجنة الفرعية تعرب عن قلقها من اإ

 يته املوسعة بطريقة فعاةل ومس تدامة.والكتب عىل مواص ة تنفيذ امل يكفي لضران قدرة ذكل ال آ ن 

ل متكيهنا من وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ مهية توفري ادلوةل للمتويل ال سايس املناسب ويضمن ذكل اس تقاللية املؤسسة الوطنية من خال

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن  حتديد آ ولو:ايهتا والوفاء بواليهتا عىل حنو فعال. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي آ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.

طار صالحيات املؤسسة  ،آ دىن كحد، وينبغي آ ن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل خمصصات اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هب ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ ذه الوطنية. وعندما تعنيِّ ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام مبسؤوليات اإ

 الوظائف.

ىل مبدآ   اللجنة الفرعية وتشري  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

نسان بني  جلنةالفل  7.3  حقوق االإ

عادة اعامتد توصية نسان ابلفلبني مضن الفئة جلنة   تويص اللجنة الفرعية ابإ  «.آ لف»حقوق االإ

 تثين اللجنة الفرعية عىل جلنة حقوق االإنسان جلهودها املتواص ة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت تعمل

طار ترشيعي آ قوى من  ىل وضع اإ نسان قانون  خاللفهيا. وتقر اللجنة الفرعية جبهود اللجنة الوطنية يف ادلعوة اإ اللجنة الوطنية حلقوق االإ

جراء املزيد من  هاح، وتشجع املقرت  ىل اإ  ، ملعاجلة الشواغل املبينة آ دانه.التعديالتعىل مواص ة هذه اجلهود، وادلعوة اإ

 للمؤسساتوالتحالف العاملي ، االإنسانحلقوق  يمالسا مكتب املفوضعىل مواص ة التعاون مع جلنة حقوق االإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

 .االإنسانحلقوق  ال خرى املؤسسات الوطنيةو  ومنتدى آ س يا واحمليط الهادئ االإنسانالوطنية حلقوق 

 وتعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 
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 الوالية .1

 آ ناللجنة الفرعية  وترىينبغي آ ن تكون مجيع املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان ملكفة ترشيعيا مبهام حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحرايهتا. 

نسانالفعلية حلقوق  الانهتااكتتكل اليت تعاجل  يه "امحلاية"همام  ىل منعها. وتشمل هذه املهام رصد انهتااكت حقوق االإنسان  االإ وتسعى اإ

 .واالإبالغ عهنا، وقد تشمل معاجلة الشاكوى الفردية والتحري بشأ هناوالتحقيق فهيا 

التحقيق يف  واليةهمام امحلاية، مبا يف ذكل ختلف مب  االإنسانحقوق  جلنة يلكف 163 وال مر التنفيذيتالحظ اللجنة الفرعية آ ن ادلس تور 

نسانالتدابري القانونية املناس بة محلاية حقوق  وتقدمي، االإنسانالشاكوى ومجيع آ شاكل انهتااكت حقوق  ىل الكونغرس  التوصيات ورفع، االإ اإ

ىل ل  املعاهدات ادلولية املتعلقة قحقوق االإنسان، وتقدمي  مبوجب اللزتاماتلآ و آ رسمه، ورصد امتثال احلكومة الضحا:اي تقدمي تعويضات اإ

ىل الهيئات ذات الص ة. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن جلنة حقوق ال   الصالحياتهذه  خاللبواليهتا يف جمال امحلاية من  تضطلع االإنسانتوصيات اإ

نشاء برانمج محلاية الشهود وكذا  .، عىل سبيل املثالاإ

 املقرتحقانون الينص علهيا قد اليت و امحلاية،  موسعة يف جمال عىل مواص ة دعوهتا من آ جل واليةجلنة حقوق االإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

 .االإنسانحقوق جنة ل ل 

ن جلنة ح163التنفيذي  مرال  )ط( من  3( من ادلس تور والقسم 1) 18( من القسم 1) 13وعالوة عىل ذكل، وفقا للرادة  قوق االإنسان ، فاإ

والية واحضة فامي يتعلق ابحلقوق الاقتصادية  وليس لهاس ياس ية. ال دنية و اململكفة ابلتحقيق يف مجيع آ شاكل انهتااكت حقوق االإنسان 

 والاجامتعية والثقافية.

عىل نطاق واسع وتضطلع بأ نشطة يف هذا الصدد. وتالحظ كذكل آ نه مبوجب  واليهتاتفرس  االإنسانوتقر اللجنة الفرعية بأ ن جلنة حقوق 

جرائية   جلنة تفرس، 2012لعام ة اجلامعتصديق الفلبني عىل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والقواعد االإ

 ية والاجامتعية والثقافية.آ يضا واليهتا ابعتبارها تشمل انهتااكت للحقوق الاقتصاد حقوق االإنسان

نسانحقوق جلنة من قانون  3كرا تالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  ىل العهد اخلاص ابحلقوق  االإ  الاقتصاديةاملقرتح يشري حتديدا اإ

 .االإنسانوالثقافية ابعتباره جزءا من تعريف حقوق  والاجامتعية

لهيا. جلنة حقوق االإنسان والية رصحية لتشجيع ال متارسوآ خريا،   التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ

عىل نطاق واسع وتضطلع بأ نشطة يف هذا الصدد. وتالحظ اللجنة  واليهتاتفرس  االإنسانوتقر اللجنة الفرعية مرة آ خرى بأ ن جلنة حقوق 

ابلتصديق عىل الصكوك  االإنسان بتقدمي توصياتاملقرتح تلكف جلنة حقوق  االإنسانحقوق جلنة من قانون  (ب) 33الفرعية آ يضا آ ن املادة 

لهيا، وضران تنفيذها. الانضرامآ و  االإنسانادلولية حلقوق   اإ

ىل مبدآ ي ىل مالحظاهتا العامة  2وآ . 1ابريس آ . وتشري اللجنة الفرعية اإ تشجيع "بشأ ن  3.1، و"الوالية املتعلقة قحقوق االإنسان"بشأ ن  2.1واإ

لهيا التصدي  ."ق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان آ و الانضرام اإ
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 . التعددية 2

ال عضاء واملوظفون رشاحئ متنوعة من اجملمتع. وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن جلنة حقوق  ميثلعىل آ ن  163ال ينص ادلس تور وال مر التنفيذي 

ىل آ نه يف معلية توظيف املوظفني، يؤخذ التنوع بعني الاعتبار، وآ ن املوظفني احلاليني يمتزيون  ابلتنوع من حي  حاليا االإنسان آ شارت اإ

 بني اجلنسني. املناسبالتوازن افظ عىل آ هنا حتاملعتقد ادليين واملهنة وخصائص آ خرى، و 

لتوازن لجنة ل ال تشكيل  مراعاة رضورةينص عىل  االإنسانحقوق املقرتح للجنة قانون المن ز( ) 7وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

 بني اجلنسني.املتساوي 

مجليع قضا:اي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ ن التنوع يف ال عضاء واملوظفني يسه ِّل من تقي م املؤسسة الوطنية 

ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ  ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ ىل اجملمتع اذلي تعمل فيه، كرا يسهل من قدرهتا عىل الالزتام هبذه القضا:اي. اإ

 املؤسسة الوطنية.

دية عىل آ ساس اجلنس والعرق وال قلية. ويشمل ذكل ضران وتعين التعددية المتثيل ال وسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضران التعد

 املشاركة املتساوية للنساء يف املؤسسة الوطنية. 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران التعددية يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيني3

 ، يعني رئيس اللجنة وآ عضاؤها من قبل رئيس البالد.163فيذي ( من ال مر التن 3) 2وفقا للقسم 

 35، جيب آ ن يكون الرئيس وال عضاء مواطنني فلبينيني ال يقل معرمه عن 163التنفيذي  ال مرمن  2 للقسمفقا آ يضا و وعالوة عىل ذكل، 

ترى اللجنة و  الفلبينية.مناصب انتخابية قبل تعييهنم مبارشة، وجيب آ ن تكون ال غلبية آ عضاء يف نقابة احملامني  ةعاما ممن مل يكونوا مرحشني ل ي

هنا   الفرعية آ ن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون القامئ ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

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

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. -  ال حتدد معلية اإ

ينص عىل تعيني رئيس اللجنة وآ عضاهئا من قبل رئيس ما يزال من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح  8وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

ية حتقق البالد. وترى اللجنة الفرعية آ ن هذا التعديل قد ال يعاجل الشواغل املبينة آ عاله فامي يتعلق ابالإعالن عن املناصب الشاغرة وضران معل 

 مشاورات واسعة.

ىل ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  ضافة اإ معرفة معيقة  امتالكمل املقرتح يوسع معايري اجلدارة لتش االإنسانحقوق جلنة من قانون  7اإ

وترى  املتعلقة هبا. يف جمال الس ياسات واملنارصة وتعزيزها االإنسانيف جمال حراية حقوق  ال قلخربة معلية ملدة عرش س نوات عىل و وشام ة 

 ه فامي يتعلق مبعايري اجلدارة.آ عاليعاجل مبا فيه الكفاية الشواغل املبينة قد اللجنة الفرعية آ ن هذا التعديل 
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ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حي  تكون واحضة وشفافة  ومن املهم جدا ضران اإ

ن العملية اليت تعزز وتشاركية ومن صوص علهيا يف الترشيعات آ و اللواحئ آ و املبادئ التوجهيية االإدارية امللزمة ذات الص ة، حسب الاقتضاء. اإ

 .الانتقاء عىل آ ساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضران ثقة معوم الناس فهيا

تشمل املتطلبات ل يف قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح  انتقاء عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية جلنة حقوق االإنسانالفرعية  اللجنة وحت 

 التالية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

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

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب.وتشري اللجنة  ىل مالحظهتا العامة رمق  1الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . المتويل الاكيف4

نسان بأ ن ن هذه الز:ايدات  ه رمغ تلقهيا ز:ايداتتفيد جلنة حقوق االإ وال س امي مل تكن اكفية لالضطالع بواليهتا بفعالية، يف خمصصاهتا املالية، فاإ

 يف الس ياق الصعب اذلي تعمل فيه حاليا.

لضران وتشدد اللجنة الفرعية عىل آ نه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب آ ن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل 

ىل درجة معقوةل، اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد آ ولو:ايهتا وآ نشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغ ي آ ن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.

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

لهيا متاحا لعموم الناس، (آ    عاقة. ويقتيض تعزيز  خمصصات مالية ملقرات املؤسسة اليت يكون الوصول اإ مبن يف ذكل ال شخاص ذوي االإ

ماكنية  ماكنية الوصول يف ظروف معيِّنة عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛  الوصول بشلك آ كرب، لكرا اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ

وحة ملوظفي املؤسسة الوطنية تكون مشاهبة ملرتبات ومزا:اي موظفي اخلدمة املدنية اذلين يؤدون نفس املهام يف املرتبات واملزا:اي املمن (ب 

 مؤسسات مس تق ة آ خرى اتبعة لدلوةل؛

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

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنيِّ ادلوةل املؤسسة الوطنية للقيام خمصصات  (ه  اكفية من املوارد لل نشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  مبسؤوليات اإ

 ب من المتويل لالضطالع بواليهتا عىل حنو فعال.عىل ادلعوة ملس توى مناس حقوق االإنسانجلنة وتشجع اللجنة الفرعية 
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ىل مبدآ   اللجنة الفرعية وتشري  ."المتويل الاكيف"بشأ ن  10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

عداد التقارير5  . اإ

صدار جلنة حقوق االإنسان لتقرير س نوي وتقارير آ خرى، كرا ال  163ال مر التنفيذي ال ال ينص ادلس تور و ينصان عىل طريقة عىل رضورة اإ

 عرض هذه التقارير ونرشها.

نسانوتقر اللجنة الفرعية بأ ن جلنة حقوق  ع هذه التقارير عىل وتوزَّ  االإنسان، من الناحية العملية، تعد تقارير س نوية عن حاةل حقوق االإ

قلمييةاملاكتب   .والتدبرياملزيانية  ووزارةاحلكومية مثل الكونغرس وجملس الش يوخ  املؤسساتىل وعلنرشها عىل نطاق واسع،  االإ

عداد تقرير س نوي  38وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  نسان ابإ من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ينص عىل آ ن تقوم جلنة حقوق االإ

 عن آ نشطهتا ونرشه.

نسان يف بدل ما، وتقدمي تقي م وتسهم التقارير الس نوية واخلاصة واملواضيعية يف تسليط الضوء عىل التطورات الرئيس ية يف حاةل حق  عاموق االإ

نسان. وتوفر التقارير آ يالؤسسة املوابلتايل حفص عام لفعالية  الوطنية آ ن تقدم توصيات  ضا وس ي ة ميكن من خاللها للمؤسسةوطنية حلقوق االإ

ىل احلكومة وتراقب احرتاهما حلقوق االإنسان.  اإ

عداد املالتشديد عىل آ مهية  ويمت نسان الوطين حلوضع التقرير س نوي عن ل وطنية الؤسسة اإ معوما، وبشأ ن مسائل آ كرث حتديدا، ونرشه قوق االإ

وتوزيعه عىل نطاق واسع. وينبغي آ ن يتضمن هذا التقرير رسدا لل نشطة اليت اضطلعت هبا املؤسسة الوطنية لتعزيز واليهتا خالل تكل 

 حقوق االإنسان. مثرية للقلق يف جمالقضا:اي آ ية  بني آ راءها وتوصياهتا ومقرتحاهتا ملعاجلةت الس نة، وينبغي آ ن 

نرش تقاريرها ب  معلية تكون مبوجهبا املؤسسة الوطنية مطالبة آ ن ينص القانون المتكيين ملؤسسة وطنية عىل من املهم وترى اللجنة الفرعية آ نه

الوطنية بوالية رصحية لعرض تقاريرها مبارشة ويُس تحسن آ ن تضطلع املؤسسة  فهيا.السلطة الترشيعية وتنظر وآ ن تناقشها  عىل نطاق واسع

جراءات بشأ هنا. ومن خالل القيام بذكل ميكهنا ،عىل السلطة الترشيعية، وليس عن طريق السلطة التنفيذية  تعزيز اختاذ اإ

ىل مبدآ  ابريس آ . ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية "بشأ ن  11.1واإ

 . العزل6

معلية عزل رئيس جلنة حقوق االإنسان وآ عضاهئا. وتالحظ اللجنة الفرعية آ يضا  عىلال ينص  163آ ن ال مر التنفيذي  تالحظ اللجنة الفرعية

ىل آ ن آ س باب عزل رئيس اللجنة وآ عضاهئا ختضع حاليا للقانون امجلهوري رمق  ، ومدونة قواعد 6713آ ن جلنة حقوق االإنسان قد آ شارت اإ

 السلوك واملعايري ال خالقية للموظفني العموميني.

نسان وآ عضاهئا  9ية آ ن القسم وتالحظ اللجنة الفرع  من قانون جلنة حقوق االإنسان املقرتح ينص عىل آ نه جيوز عزل رئيس جلنة حقوق االإ

ج( الرشوة والكسب غري املرشوع والفساد، وغريه من  الفلبني؛ ب( انهتاك جس  م لدلس تور؛من منصهبم بسبب  آ ( عدم الوالء مجلهورية 

آ و االإهرال اجلس  م آ و التقصري يف آ داء الواجب؛ ه(  املنصبد( عدم ال مانة آ و سوء السلوك يف  ؛قةآ و خيانة الث اخلطريةاجلرامئ ال خرى 

اس تخدام  الشطط يفس نوات؛ و(  (6) آ و جرمية يعاقب علهيا ابلسجن ل كرث من ست فساد آ خاليقجرمية تنطوي عىل  ةارتاكب آ ي

املقرتح يه بعيدة املدى وقد تكون عرضة لسوء  االإنسانحقوق جلنة انون الواردة يف ق العزلالسلطة. وترى اللجنة الفرعية آ ن آ س باب 

 .الاس تخدام
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تبدآ  بتقدمي شكوى  العزلاملقرتح ينص عىل آ ن معلية  االإنسانحقوق جلنة من قانون  9وعالوة عىل ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

ىل مكتب آ مني املظامل. وتالحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون المتكيين  يبدو آ نه يضع قيودا عىل من قد يرفع مثل هذه ال مت التحقق مهنا اإ

 الشكوى.

زيز الاس تقاللية، ينبغي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة ابلوالية املس تقرة، وهو آ مر همم لتع

جرائية  يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية. وينبغي آ ن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإ

 املنصوص علهيا يف القانون. 

اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال عضاء عىل وجيب آ ن تكون آ س باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل تكل ال فعال 

الاضطالع بواليهتم. وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي آ ن ينص القانون عىل آ ن تطبيق سبب معني جيب آ ن يُدمع بقرار من 

 هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ. وال ينبغي آ ن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

دارية وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضرا ن وتضمن مثل هذه املتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة االإ

 ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ قرار ابملؤسسات ضران ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع ال"بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . احلصانة الوظيفية7

ذا اكن ال عضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن ال عرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية  163ال ينص ادلس تور وال ال مر التنفيذي رمق  عرا اإ

 كرا ال ينص عىل كيفية متتعهم هبذه احلصانة. نية،قحسن 

نسان املقرتح يعاجل هذه النقطة املثرية للقلق بشلك اكف من  27الوارد يف القسم تقر اللجنة الفرعية بأ ن احلمك  من قانون جلنة حقوق االإ

 خالل توفري احلصانة الوظيفية ل عضاء وموظفي جلنة حقوق االإنسان.

جراءات قانونية، آ و الهتد يد ابختاذها ضد آ حد ال عضاء. قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإ

م ولهذا السبب، جيب آ ن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية القانونية عن ال عرال اليت يقومون هبا بصفهت

 الرمسية قحسن نية. ويعزز مثل هذا احلمك 

 ال من الوظيفي؛ -

 لنقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق االإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل ا -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية. -

ن مثة  نه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة. ومع ذكل، فاإ قرار بأ نه ال جيوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ اإ

منا هيئة منشأ ة كرا جيب، مثل احملمكة العليا آ و بأ غلبية حمددة للربملان.  أ ن ينص القانون ب ويوىصقرارا هبذا الشأ ن ال ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 عىل الظروف املعينة اليت ميكن آ ن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة. الوطين
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ىل ىل مالحظهتا العامة  3مبدآ  ابريس ب. ²وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران احلصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 (للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان العامليمن النظام ال سايس للتحالف  1.14. قرار  )املادة 4

 مرص  اجمللس القويم حلقوق االإنسان 1.4

رجاء   تقرر اللجنة الفرعية قرار ىل  اس تعراضاإ نسان مبرص اإ  .2018 للعامدورهتا ال وىل اجمللس القويم حلقوق االإ

نسان وحرايهتا عىل الرمغ من الظ نسان لتعزيز حقوق االإ روف تثين اللجنة الفرعية عىل اجلهود املس مترة اليت يبذلها اجمللس القويم حلقوق االإ

دخال تعديالت عىل قانونه المتكيين. غري آ ن اللجنة الفرعية تالحظ آ ن مرشوع  ىل اإ الصعبة اليت يعمل فهيا، مبا يف ذكل من خالل ادلعوة اإ

 قانون مل يصدر بعد من قبل الربملان.ال

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية 

قلميي وادلويل حلقوق االإنسان . التفاعل مع النظامني1  االإ

قلميي وادلويلماتالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير وتقر ابجلهود اليت يبذلها اجمللس القويم لتعزيز تفاعهل مع النظ  ان.حلقوق االإنس ني االإ

جراءات اخلاصة  تشدد اللجنة عىل آ ن رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معه، وخاصة جملس حقوق االإنسان وآ لياته )االإ

نسان املنشأ ة مبوجب معاهدات، ميكن آ ن يكون آ داة فعاةل للمؤسسات  والاس تعراض ادلوري الشامل( وهيئات ال مم املتحدة حلقوق االإ

 حقوق االإنسان وحرايهتا عىل املس توى احمليل.  الوطنية من آ جل تعزيز

ن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب ال ولو:ايت واملوارد احمللية، وميكن آ ن تشمل املهام التالية   اإ

طار الاس تعراض ادلوري الشامل، وآ ليات االإجراءات اخلاصة وه  (آ     يئات املعاهدات؛تقدمي تقارير موازية آ و تقارير الظل يف اإ

 خالل املناقشات آ مام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛  ببياانتاالإدالء  (ب 

املساعدة يف الز:ايرات القطرية اليت جيرهيا خرباء ال مم املتحدة، مبا يف ذكل آ حصاب وال:ايت االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات  (ج 

 وبعثات تقيص احلقائق وجلان التحقيق، وكذا تسهيل هذه الز:ايرات واملشاركة فهيا. 

نسان.رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الص ة الصادرة عن نظام حقوق  (ه   االإ

 .الاسرتاتيجيةته عىل التفاعل لكرا اكن ذكل ممكنا ووفقا ل ولو:اي اجمللس القويمتَُشجع اللجنة الفرعية 

ىل مبدآ  ابريس آ . ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ نسان"بشأ ن  4.1)د( واإ  . "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

 ال خرى. التعاون مع هيئات حقوق االإنسان 2

 تقر اللجنة الفرعية بأ ن اجمللس القويم يتفاعل مع مجموعة واسعة من منظرات اجملمتع املدين.

هتا تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع آ حصاب املصلحة املعنيني آ مر آ سايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوال:اي

ة اجمللس القويم عىل تطوير عالقات العمل مع املؤسسات احمللية ال خرى اليت آ نشئت لتعزيز حقوق عىل حنو فعال. وتشجع اللجنة الفرعي
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ضفاء الطابع الرمسي عىل هذه العالقات واحلفاظ علهيا، حسب  االإنسان وحرايهتا، مبا يف ذكل اجملمتع املدين واملنظرات غري احلكومية، واإ

 الاقتضاء.

ىل مب  ."التعاون مع هيئات حقوق االإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1ىل مالحظهتا العامة اإ ابريس ج )و( و)ز( و  ادئوتشري اللجنة الفرعية اإ

 الاحتجاز مراكز. ز:ايرات 3

ىل النائب العام قبل ز:ايرة آ ماكن احلرمان من احلرية. شعار مس بق اإ  آ قر اجمللس القويم بأ نه يتعني عليه تقدمي اإ

الاحتجاز  ومراكزلسجون ( من مرشوع القانون، يضطلع اجمللس القويم بصالحية ز:ايرة ا18) 3وتالحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للرادة 

ذا اكن ميكن القيام هبذه الز:ايرات  عىل انفرادوالاجامتع  ن التعديالت ال حتدد ما اإ غري بشلك مع ال شخاص احملتجزين هناك. ومع ذكل، فاإ

 .معلن

خطار ل س باب آ منية، غري آ هنا تشجع اجمللس القويم عىل القيام تالحظ اللجنة الفرعية آ نه قد يكون من الرضوري يف  بعض الظروف تقدمي اإ

ىل مجيع آ ماكن الاحتجاز اليت تقع داخل اختصاصها، ل ن ذكل حيد من فرص سلطات  "غري معلنة"بز:ايرات  خفاء انهتااكت  الاحتجازاإ يف اإ

جراء مزيد حقوق االإنسان  من التدقيق. آ و التسرت عهنا ويسهل اإ

ىلعىل الوصول  اجمللس القويمية وتشجع اللجنة الفرع  والتحقيق فهيا وتقدمي  االإنسانوضاع حقوق مجيع آ ماكن احلرمان من احلرية لرصد آ   اإ

لهيا وتوصياتهللنظر يف  وادلعوةنشطة منتظمة للمتابعة ل ويف الوقت املناسب، والقيام بأ  رير عهنا عىل حنو فعااتق  ايذهوتنف  النتاجئ اليت توصل اإ

 .جل ضران حراية املعتقلنيمن آ  

جراء ز:ايرات غري معلنة مجليع آ ماكن الاحتجاز.  كرا تشجع اللجنة الفرعية اجمللس القويم عىل ادلعوة لوالية رصحية من آ جل اإ

 ".الوطنيةتوصيات املؤسسات "ن بشأ   1.6د)د( ومالحظهتا العامة  3آ .ريس ابىل مبادئ اإ وتشري اللجنة الفرعية 

 والتعيني. الانتقاء 4

قرار القيام مب تالحظ اللجنة الفرعية آ ن مدة العضوية احلالية يف اجمللس القويم قد انهتت، وآ ن ال عضاء السابقني يواصلون  هاهمم يف انتظار اإ

 التعديالت املقرتحة عىل القانون المتكيين وتعيني آ عضاء جدد وفقا لتكل التعديالت.

ن معلية انتقاء وتعيني آ عضاء اجمللس القويم  2وطبقا للرادة   .الشورىلس جملضع ختمن القانون، فاإ

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

 ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ايري واحضة وموحدة تُس تخدم من قبل مجيع ال طراف لتقي م جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛ ال تضع مع -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والانتقاء والتعيني. -  ال حتدد معلية اإ

 الاس تقالل يف الرآ يو ابخلربة املشهود لهاالعامة  تالحظ اللجنة الفرعية آ ن مرشوع القانون ينص عىل اختيار ال عضاء من بني الشخصيات

عالن عن الشواغر لمتكني السلطات املعنية  والعطاء املمتزي يف جمال حقوق االإنسان. وعالوة عىل ذكل، يتضمن مرشوع القانون رشوطا لالإ
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بفحص  النواب( من مرشوع القانون، يقوم مكتب جملس 3) 2قحقوق االإنسان من اقرتاح مرحشني وضران التعددية. وآ خريا، ووفقا للرادة 

ىل اجللسة العامة جمللس النواب لالنتخاب. ويبدو آ ن هذه التعديالت سوف تعاجل  املذكورة آ عاله  النقط املثرية للقلقاملرحشني ويقدم قامئة اإ

عالن عن الشواغر ووضع معايري اجلدارة. ومع ذكل، فامي يت ماكنيةعلق ابالإ ذا اكن سيمت وضع ااقرتاح املرحشني، ليس واحض ففضال معن هل اإ  ما اإ

جراءمعلية   والتعيني. والانتقاء والفرزآ و مشاركة واسعة يف معلية التطبيق /مشاورات و الإ

 عىل ادلعوة لرتس  م وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية  اجمللس القويموتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (آ   

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

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة يف معلية تقد (ج   مي الرتش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ تشجيع اإ

 تقي م املرحشني عىل آ ساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا. (ه 

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنيةانتقاء وتعيني "بشأ ن  8.1واإ

 . العزل5

 .العزل ومعلية ال ينص القانون عىل آ س باب

صدار  4تالحظ اللجنة الفرعية آ ن املادة  هناء العضوية يف اجمللس القويم يف حاةل الاس تقاةل آ و الوفاة آ و اإ من مرشوع القانون تنص عىل اإ

حدى اجلرامئ اليت تشلك انهتااك  عضو بسبب سلوك مشنيحمك هنايئ من احملمكة ضد  هناء  4قوق االإنسان. ووفقا للرادة حلآ و اإ آ يضا، يمت اإ

 (. ويبدو آ ن هذه التعديالت س تعاجل الشواغل املذكورة آ عاله.2/3) القويم العضوية بأ غلبية ثليث آ صوات اجمللس

لوالية املس تقرة، وهو آ مر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة ملتطلبات مبادئ ابريس املتعلقة اب

جرائية يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تق ة وموضوعية.  وينبغي آ ن يمت العزل طبقا مجليع املقتضيات املوضوعية واالإ

 املنصوص علهيا يف القانون.

ترص بشلك مالمئ عىل تكل ال فعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة ال عضاء عىل وجيب آ ن تكون آ س باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتق 

الاضطالع بواليهتم. وعند الاقتضاء وحيامث اكن ذكل مناس بًا، ينبغي آ ن ينص القانون عىل آ ن تطبيق سبب معني جيب آ ن يُدمع بقرار من 

 لطة التقديرية لسلطات التعيني. هيئة مس تق ة ذات اختصاص مالمئ. وال ينبغي آ ن يستند العزل فقط عىل الس

دار وتضمن مثل هذه ا ة وتعد رضورية لضران اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضران ملتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء هيئة االإ

 ثقة معوم الناس فهيا.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ن الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار ابملؤسسات ضران ال م"بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . احلصانة الوظيفية6
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ذا اكن ال عضاء يمتتعون ابحلصانة الوظيفية عن ال عرال اليت يقوم هبا بصفهتم الرمسية قحسن نية، كرا ال ينص عىل كيفية  ال ينص القانون عرا اإ

 متتعهم هبذه احلصانة.

من املسؤولية القانونية عن ال عرال  هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية محلاية آ عضاءالوطين هذه ال حاكم يوىص بشدة بأ ن يتضمن الترشيع 

 بصفهتم الرمسية قحسن نية. والقرارات اليت يتخذوهنا اليت يقومون هبا 

جراءات من مرشوع القانون، يمتتع ال عضاء واملوظفون ابحلصانة م 4تالحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للرادة  ن املسؤولية القانونية عن االإ

ن مرشوع القانون يعاجل هذه النقطة املثرية للقلق.  املتخذة آ ثناء آ داهئم لواجباهتم، وابلتايل، فاإ

جراءات قانونية، آ و الهتديد ابختاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثري عىل اس تقاللية املؤسسة الوطنية عن طريق اختاذ اإ

ذا السبب، جيب آ ن يتضمن ترشيع املؤسسة الوطنية آ حاكما محلاية ال عضاء من املسؤولية القانونية عن ال عرال اليت يقومون هبا بصفهتم وله

 الرمسية قحسن نية. ويعزز مثل هذا احلمك 

 ال من الوظيفي؛ -

 االإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضا:اي حقوق  -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية. -

ن مثة  نه من الرضوري رفع احلصانة يف ظروف معينة. ومع ذكل، فاإ قرار بأ نه ال جيوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ اإ

منا هي  ئة منشأ ة كرا جيب، مثل احملمكة العليا آ و بأ غلبية حمددة للربملان. ويوىص بأ ن ينص القانون قرارا هبذا الشأ ن ال ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 الوطين عىل الظروف املعينة اليت ميكن آ ن يمت فهيا رفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا ملساطر عادةل وشفافة.

ىل مبدآ  ابريس ب. ىل مالحظهتا ال 3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."ضران احلصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2عامة واإ


