
 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

1 
 

 

 
 

 مالحظة

 

 

 ، تعتبر توصيات اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد الواردة في هذا التقرير نهائية.2017كانون الثاني/يناير  24اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا

 

 

 

 

 

 الفرعية املعنية ابالعامتدتقرير وتوصيات دورة اللجنة 

 2016 نومفرب/ترشين الثاين 18-14جنيف، 

  

  



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

3 
 

 ملخص التوصيات

 

عادة الاعامتد )املادة  .2  (االإنسانمن النظام الأسايس للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق  15اإ

 

 املدافع عن شعب الأمة: الأرجنتني 1.2

رجاءنية ابالعامتد )اللجنة الفرعية( اللجنة الفرعية املع  تقرر: قرار عادة اعامتد املدافع عن شعب  اإ ىل دورهتا  الأمةالنظر يف طلب اإ اإ

 .2017الثانية س نة 

 

نسان  الأسرتالية: اللجنة أأسرتاليا 2.2  حلقوق االإ

 «.أألف»حلقوق االإنسان مضن الفئة  الأسرتاليةعامتد اللجنة عادة االلجنة الفرعية ابإ : تويص توصية

 

 أأمناء حقوق االإنسان ابلبوس نة والهرسك: البوس نة والهرسك 3.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد أأمناء حقوق االإنسان ابلبوس نة والهرسك اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 

 عن الساكن عاملداف: مكتب كوس تا رياك 4.2

 «.أألف»الفئة  مضن املدافع عن الساكنمكتب عامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية

 

 مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسان : السلفادور 5.2

 «.أألف»الفئة  مضن ادلفاع عن حقوق االإنسانمكتب وكيل عامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية

 

 الهند: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 6.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 

نسان 7.2  الأردن: املركز الوطين حلقوق االإ

نساناملركز الوطين حلعامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية  «.أألف»الفئة  مضن قوق االإ

 

 ماالوي: اللجنة املاالوية حلقوق االإنسان  8.2

 «.أألف»الفئة  مضناللجنة املاالوية حلقوق االإنسان عامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية

 

 موريتانيا: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 29.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 

 املكس يك: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان  10.2

نسان  الوطنيةاللجنة عامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية  «.أألف»الفئة  مضنحلقوق االإ

 

 انميبيا: مكتب أأمني املظامل 211.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد مكتب أأمني املظامل اإ  .2017النظر يف طلب اإ



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

4 
 

 نياكرغوا: مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسان 212.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: توصية ىل دورهتا الثا اإ عادة اعامتد مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسان اإ نية س نة النظر يف طلب اإ

2017. 

 

 : اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان نيجرياي 13.2

نسان عامتد عادة ا: تويص اللجنة الفرعية ابإ توصية  «.أألف»الفئة  مضناللجنة الوطنية حلقوق االإ

 

 واحلمك الرش يداتنزانيا: جلنة حقوق االإنسان  214.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار عادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان  اإ ىل دورهتا الثانية س نة  واحلمك الرش يدالنظر يف طلب اإ  .2017اإ

 

 زامبيا: جلنة حقوق االإنسان 215.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 

  

 النظام الأسايس للتحالف العاملي( من 2.16اس تعراض )املادة . 3

 

 اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسان. بوروندي: 1.3

نسان  بتخفيض اعامتداللجنة الفرعية  تويص: توصية ىل الفئة "اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإ  ."ابءاإ

 

 

 

 

  

  



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

5 
 

ىل  14تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد خالل الفرتة من  ترشين  18اإ

 2016 نومفرب/الثاين

 . خلفيـــة1

، )التحالف العاملي( وفقا للنظام الأسايس )املرفق الأول( للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا 1.1

عادة الاعامتد والاس تعراضات ب)اللجنة الفرعية( اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد  تقوم دراسة واس تعراض طلبات الاعامتد واإ

قلميية واجملمتع املدين التابع ملكتب املفوض السايم  صة وغري اخلاصة، واليت ترد عىلاخلا قسم املؤسسات الوطنية والآليات االإ

ىل أأعضاء مكتب التحالف العاملي ال يت تضطلع بأأمانة التحالف العاملي، وتقدمي ال اجلهةحلقوق االإنسان بصفته  توصيات اإ

الطلب ملبادئ ابريس )املرفق الثاين(. وتقمي اللجنة الفرعية الامتثال ملبادئ ابريس من  مقدمةامتثال املؤسسات  خبصوص

 .حيث القانون واملامرسة

تتأألف هذه اللجنة من ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان من لك منطقة ، قا للنظام ادلاخيل للجنة الفرعيةووف 1.2

آس يا واحمليط الهادئ، وفرنسا عن أأورواب ،(: كندا عن الأمريكيتني )الرئاسة ويه  أأثناءو  .وموريتانيا عن أأفريقيا، والأردن عن أ

عادة طلبات يف النظر  قطر،لو  لمغربل الوطنيتني املؤسس تني الصةل ذات املناطق مثلت والأردن، موريتانيا مؤسس يت اعامتد اإ

 .التوايل عىل

ىل  14الفرتة من  خاللاجمتعت اللجنة الفرعية  1.3 ، وشارك مكتب املفوض السايم بصفته مراقبا 2016 نومفرب/ترشين الثاين 18اإ

جراءات املعمول هبا، متت دعوة  تب التحالف العاملي اذلي يوجد مقره مك دامئا وبصفته يضطلع بأأمانة التحالف العاملي. ووفقا لالإ

قلميية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان للحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية مبشاركة جبنيف و  جلان التنس يق االإ

آس يا واحمليط الهادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان، ممثةل التحالف العاملي جبنيف وكذا  ممثلني عن أأمانة منتدى أ

 .والش بكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان وش بكة املؤسسات الوطنية الأفريقية حلقوق االإنسان

عادة الاعامتد  15معال ابملادة  1.4 املؤسسات الوطنية حلقوق  اليت قدمهتامن النظام الأسايس، نظرت اللجنة الفرعية يف طلبات اإ

وموريتانيا واملكس يك  وماالوي والأردن والهند والسلفادور وكوس تا رياك الهرسكوالبوس نة و  وأأسرتاليا الأرجنتنياالإنسان يف 

 .وانميبيا ونياكرغوا ونيجرياي واتنزانيا وزامبيا

 .ببورنديلمؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان ل ابس تعراض خاصاللجنة الفرعية  قامتمن النظام الأسايس،  2.16معال ابملادة  1.5

ن تصنيفات الاعامتد اليت معلت هبا اللجنة  1.6 وفقا ملبادئ ابريس والنظام ادلاخيل للجنة الفرعية التابعة للتحالف العاملي، فاإ

  : التايلالفرعية يه عىل النحو 

 

 : امتثال ملبادئ ابريس؛أألف

 : امتثال غري اكمل ملبادئ ابريس أأو عدم كفاية املعلومات املقدمة الختاذ قرار مناسب.ابء

 

 : التاليةكأدوات تفسريية ملبادئ ابريس، للأغراض  ملالحظات العامة )املرفق الثالث(ميكن اس تخدام ا 1.7

ملبادئ  متثالالاتوجيه املؤسسات الوطنية دلى قياهما بتطوير العمليات والآليات اخلاصة هبا من أأجل ضامن  (أأ  

 ابريس؛
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قناع احلكومات الوطنية بتناول أأو معاجلة القضااي  (ب  املتعلقة ابمتثال مؤسسة ما للمعايري الواردة يف املالحظات اإ

 العامة؛

عادة الاعامتد أأو غري ذكل من  عند اختاذاللجنة الفرعية  توجيه (ج  قراراهتا بشأأن طلبات الاعامتد اجلديدة، وطلبات اإ

 :الاس تعراضات

ىل حد كبري يف الاس تجابة للمعايري املبينة يف املالحظات  (1 ذا أأخفقت مؤسسة ما اإ للجنة  ميكنالعامة، اإ

ىل أأن املؤسسة غري ممتثةل ملبادئ ابريس؛  الفرعية أأن ختلص اإ

ذا الحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأأن امتثال  (2 حدى املاإ لأي من املالحظات العامة،  اتؤسساإ

ا املؤسسة من أأجل معاجلة ت ك املسائل املثرية للقلق يف هتختذا خطواتأأية جيوز لها أأن تنظر يف 

م للجنة الفرعية أأدةل تثبت بذل هجود من أأجل العمل ابملالحظات العامة الطلبا ذا مل تُقدَّ ت املقبةل. واإ

ىل عدم بذل أأي هجود، جيوز  اليت أأبديت يف السابق، أأو مل تُعط تفسريًا معقوال للأس باب اليت دعت اإ

حراز أأي تقدم بأأنه عدم امتثال ملبادئ ابريس  .للجنة الفرعية أأن تفرس انعدام اإ

عادة الاعامتد أأو الاس تعراضات   8.1 ىل أأنه عندما تثار قضااي حمددة يف تقريرها خبصوص الاعامتد أأو اإ تشري اللجنة الفرعية اإ

 اخلاصة، ينبغي عىل املؤسسات الوطنية معاجلة هذه القضااي يف أأي طلب الحق أأو اس تعراضات أأخرى.

ىل مكتب التحالف من النظام الأسايس، عندما تتوصل  12معال ابملادة  9.1 ىل توصية، حتيل ت ك التوصية اإ اللجنة الفرعية اإ

 :العاملي اذلي يكون قراره الهنايئ خاضعا للعملية التالية

ىل املؤسسة مقدمة الطلب أأوال؛ (1  حتال توصية اللجنة الفرعية اإ

ىل رئيس التحالف  (2 العاملي عن جيوز للمؤسسة مقدمة الطلب الطعن يف التوصية من خالل تقدمي طعن مكتوب اإ

 يومًا ابتداًء من اترخي اس تالم التوصية؛ 28طريق أأمانة التحالف العاملي مضن أأجل ال يتعدى 

ذا اس ُتمل طعن من املؤسسة   (3 ىل أأعضاء مكتب التحالف العاملي الختاذ قرار بشأأهنا. واإ حُتال التوصية بعد ذكل اإ

ىل أأعضاء املكتب، مشفوعًا جبمي  فاميع الواثئق ذات الصةل اليت مت اس تالهما مقدمة الطلب، حيال ذكل الطعن اإ

 يتعلق بلك من الطلب والطعن؛

ال يوافق عىل التوصية أأن ُُيطر رئيس اللجنة الفرعية وأأمانة التحالف  اذلي عىل عضو مكتب التحالف العاملي (4

العاملي فورًا مجيع طر أأمانة التحالف ( يوما ابتداء من اترخي اس تالهما. وخُت 20العاملي مضن أأجل ال يتعدى عرشين )

ذا أأخطر أأربعة أأعضاء يف  أأعضاء مكتب التحالف العاملي ابالعرتاض وتقدم مجيع املعلومات الالزمة لتوضيحه. واإ

قلمييتني عىل الأقل أأمانة مكتب التحالف العاملي يف خالل عرشين ) ىل مجموعتني اإ ( 20املكتب عىل الأقل ينمتون اإ

ىل الاجامتع يوما من اس تالم هذه املعلومات، بأأن  ملكتب التحالف  املوايلدلهيم اعرتاضا مماثال، حُتال التوصية اإ

 .العاملي الختاذ قرار بشأأهنا

ذا مل يُ  (5 قلمييتني عىل الأقل، اعرتاضا عىل التوصية مضن أأجل واإ بد أأربعة أأعضاء يف املكتب عىل الأقل، من مجموعتني اإ

تعترب التوصية مصادق علهيا من قبل مكتب التحالف  ( يوما ابتداء من اترخي اس تالهما،20ال يتعدى عرشين )

 العاملي؛

ن قرار مكتب التحالف العاملي بشأأن الاعامتد هنايئ. (6  اإ

خالل لك دورة، جتري اللجنة الفرعية مقابةل عن بعد مع لك مؤسسة وطنية. وميكن أأن تتشاور أأيضا مع املؤسسات الوطنية   10.1

ضافية، حيامث اكن ذكل رضوراي. حلقوق االإنسان املعنية أأو تطلب مهنا م املوظفون املسؤولون  أأابن، فضال عن ذكلعلومات اإ
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املزيد من املعلومات، لكام تطلب الأمر  لتقدمي جاهزيهتم عنعن مناطق معينة واملسؤولون امليدانيون مبكتب املفوض السايم 

 .ذكل

بالغ« أألف»بشطب صاحب طلب من الفئة من النظام الأسايس، ال يتخذ أأي قرار يقيض  1.18وفقًا للامدة   11.1 ال بعد اإ هبذه  هاإ

عطائه الفرصة ليك يقدم كتابة ويف غضون س نة واحدة ) ( من اترخي تلقي هذا االإخطار، الأدةل الكتابية الالزمة 1النية واإ

ثبات اس مترار امتثاهل ملبادئ ابريس  .الإ

حدى املؤسسات الوطنية حلقوق  بشأأنقلقا  ميكن أأن تتلقى اللجنة الفرعية يف أأي وقت معلومات قد تثري  12.1 تغري ظروف اإ

اعامتد ت ك  لفئةاالإنسان عىل حنو يؤثر عىل امتثالها ملبادئ ابريس، وجيوز للجنة الفرعية حينئٍذ أأن جتري اس تعراضا خاصا 

جراء جديدا جراء اس تعراض خاص، اعمتدت اللجنة الفرعية اإ ماكنية اإ نه ، حيثاملؤسسة الوطنية. ويف حال النظر يف اإ  اإ

ىل البياانت  اليت تقدهما املؤسسات الوطنية واجملمتع املدين وأأي من أأحصاب املصلحة الآخرين، يمت منح  الكتابيةابالإضافة اإ

دالء ببيان شفوي للجنة الفرعية خالل انعقاد دورهتا  .املؤسسة الوطنية الفرصة لالإ

 شهرا.  18نيف اعامتد مؤسسة وطنية حلقوق االإنسان يف غضون (، جيب الانهتاء من أأي اس تعراض لتص 3)16وفقًا للامدة   13.1

 -تقدر اللجنة الفرعية ادلرجة العالية من ادلمع والكفاءة املهنية لأمانة التحالف ادلويل )مكتب املفوض السايم حلقوق االإنسان  14.1

قلميية واجملمتع املدين(.  قسم املؤسسات الوطنية والآليات االإ

ىل املؤسسات الوطنية املعنية قبل النظر يف طلباهتا ومت منحها فرتة   15.1 أأرسلت اللجنة الفرعية امللخصات اليت أأعدهتا الأمانة اإ

عداد امللخصات ابللغة االإجنلزيية فقط، وذكل بسبب القيود املالية. وحاملا يمت اعامتد  أأس بوع واحد لتقدمي أأية تعليقات علهيا. يمت اإ

    :العامليعية من قبل مكتب التحالف العاملي، يمت وضع تقرير اللجنة الفرعية عىل موقع التحالف توصيات اللجنة الفر 

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

ت ك املعلومات مع املؤسسات  بتقامسقامت اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات الواردة من اجملمتع املدين. وقامت اللجنة الفرعية    16.1

 .االوطنية املعنية والنظر يف ردوده

لهيا أأعاله ابللغات مالحظات  17.1 : ميكن حتميل النظام الأسايس للتحالف العاملي ومبادئ ابريس واملالحظات العامة املشار اإ

 العربية واالإجنلزيية والفرنس ية واالإس بانية انطالقا من الروابط التالية: 

 الأسايس للتحالف العاملي:النظام  (أأ  
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx 

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

 

  

http://nhri.ohchr.org/
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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عادة طلبات  - خاصة. توصيات 2  للتحالف العاملي( من النظام الأسايس 15الاعامتد )املادة اإ

 أأمة الأرجنتني املدافع عن شعب: الأرجنتني 1.2

رجاءنية ابالعامتد اللجنة الفرعية املع  تقرر قرار: عادة اعامتد املدافع عن شعب  اإ ىل دورهتا الثانية س نة  أأمة الأرجنتنيالنظر يف طلب اإ اإ

2017. 

 :املالحظات التالية عن قلقها خبصوص اللجنة الفرعية تعرب

 والتعيني الانتقاء. 1

أأحد نواب أأمني  تويلالمتكيين اليت تنص عىل من القانون  13. ورمغ مقتضيات املادة 2009منصب أأمني املظامل شاغرا منذ س نة  ظل

ىل أأن مكتب املظامل منصب  ن اللجنة الفرعية تشري اإ يرأأسه حاليا الأمني العام  املدافع عن شعب أأمة الأرجنتنيقامئ بأأعامل أأمني املظامل، فاإ

 املساعد اذلي عينه الكونغرس الوطين. 

 خماوف بشأأن رأأيه عن التعبري عىل املدافع عن شعب أأمة الأرجنتنيقدرة مكتب  من ونوابه املظامل أأمني تعيني يف التأأخري حيدوميكن أأن 

نسان قوقتتعلق حب للجدل ومثرية كبرية نشاءبأأنه مت مؤخرا وتقر اللجنة الفرعية . االإ  أأن املتوقع من واليت ،ادلامئة جملليس الربملان جنةالل  اإ

 .هل وانئبني مظامل أأمني تعني

 .ونوابه املظامل أأمني تعيني معلية بشأأن عاجل قراراختاذ  اللجنة الفرعية شجعوت 

ىل اللجنة الفرعية كام تشري ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية.  المتكيين القانوناملنصوص علهيا حاليا يف الانتقاء والتعيني معلية أأن  اإ

هنا  :وعىل وجه اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

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

جراء مشاورات و/أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز  تشجعال  -  .والتعيني والانتقاءاإ

 

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

ن العملية اليت وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أأو اللواحئ أأو املب دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ ادئ التوجهيية االإ

عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم  الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل نيأأمة الأرجنتاملدافع عن شعب  مكتبوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

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

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

 .أأعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا انتقاء (ه 
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ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 2.2واإ

 الوطنية".

 الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان. 2

نسان. ومع ذكل، تالحظ اللجنة  أأمة الأرجنتنيللمدافع عن شعب ينص القانون المتكيين  عىل والية حمدودة يف جمال تعزيز حقوق االإ

نسان.الفرعية أأهنا تقوم يف الواقع ببعض الأنشطة املرتبطة بتعزيز   حقوق االإ

 كام ترىبوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل حد سواء.  قانونياترى اللجنة الفرعية أأنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية 

ىل خلق جممتع بأأن  نسان بشلك أأوسع. وميكن أأن تشمل هذه  تُس توعب وحُترتم فيه"التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإ حقوق االإ

 التعلمي والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.الوظائف 

 أأمة الأرجنتنيمكتب املدافع عن شعب  شجعوت  لربملان،ل متكيينال  قانونال عىل التعديالت مرشوع ه مت تقدميأأنتالحظ اللجنة الفرعية 

ىل حني. يف جمال التعزيز واليته رصاحة عىلبشلك ينص  متكيينال  هقانونعىل  املناس بة التعديالتالإدخال  ادلعوة مواصةل عىل  مترير واإ

  .واسع نطاق عىل واليته تفسري مواصةلعىل  أأمة الأرجنتنياللجنة الفرعية مكتب املدافع عن شعب  شجعت  التعديالت،

ىل مب ىل مالحظهتا العامة  3وأأ. 2وأأ. 1ابريس أأ. ئداوتشري اللجنة الفرعية اإ  بشأأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان". 2.1واإ

 المتويل الاكيف. 3

 .وتزايد همامه أأمة الأرجنتنياملدافع عن شعب المتويل اخملصص ملكتب  تراجع جحماللجنة الفرعية  تالحظ

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

 لضامن قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. 

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

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصولالاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينة س تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار  (ه  صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

طالق هذا المتويل ابنتظام وبطريقة ال تؤثر سلبًا عىل وظائفها  .موظفهيا ومعلياهتا االإدارية اليومية، واستبقاء ،وجيب اإ
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يك يضطلع مبهامه  احلصول عىل متويل اكف عىل مواصةل املنارصة من أأجل أأمة الأرجنتنيمكتب املدافع عن شعب وتشجع اللجنة الفرعية 

 بشلك فعال.

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  بشأأن "المتويل الاكيف". 10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

 املالحظات التالية:وتعرب اللجنة الفرعية كذكل عن 

 التعاون مع اجملمتع املدين. 4

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 منظامت اجملمتع املدين. وتعاونه مع  الأرجنتني شعب أأمةمكتب املدافع عن  تفاعلعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، تالحظ 

ضفاء الطابع الرمسي علهيا واحلفاظ علهيا عملالتطوير عالقات  أأمة الأرجنتني عىلشعب مكتب املدافع عن اللجنة الفرعية  وتشجع ، واإ

 .اجملمتع املدينظامت منمع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل وذكل حسب الاقتضاء، 

ىل مبدأأ ابريس جاللجنة الفرعية  وتشري ىل مالحظهتا العامة  اإ  ."بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الأخرى 5.1)ز( واإ

نسان  الأسرتالية: اللجنة أأسرتاليا 2.2  حلقوق االإ

 «.أألف»حلقوق االإنسان مضن الفئة  الأسرتاليةعامتد اللجنة عادة االلجنة الفرعية ابإ تويص  توصية:

 تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص املالحظات التالية:

 الانتقاء والتعيني. 1

 من توصية عىل بناء اللجنة أأعضاء نييع العام احلامك أأنعىل  المتيزي ماكحفة قوانني من وعدد االإنسان حلقوق الأسرتالية لجنةال  قانونينص 

 .العام املدعي

 املرحشني تقيمي معلية وأأن الصةل، ذات منصوص علهيا يف القوانني المتكينية ابالس تحقاقاملتعلقة  عايريامل بعض أأن اللجنة الفرعية وتالحظ

 املتطلبات التوجهيية املبادئ وتشمل. العامة خدمةلل الأسرتالية جنةل ل " الشفافيةو  املتعلقة ابالس تحقاق التوجهيية املبادئ" يف حمددة

عالن الالزمة  للجنة مس تقال ممثال تضم انتقاء جلنة قبل من املرحشني وتقيمي ؛فصةلامل الانتقاء معايري وتقدمي ؛الشاغرة الوظائف عن لالإ

جلنة  حتدد التقيمي، معلية من الانهتاءوبعد . التوجهيية املبادئ مع عمليةتوافق ال  ضامن يف دوره يمتثل اذليو  العامة للخدمة الأسرتالية

ىل اتقرير  وتقدم املناس بني املرحشني من مجموعة الانتقاء حالته  عليه للموافقةالعامة  للخدمة الأسرتالية اللجنة مفوض اإ ىلواإ  مث. العام املدعي اإ

ىل العام املدعي يكتب  ا يف اللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسانمفوض اذلي جيب تعيينه ملرحشا موافقته عىل عىل لحصولل الوزراء رئيس اإ

 .العام احلامك قبل من

ذا أأنه اللجنة الفرعية تالحظ ذكل، ومع  منبديل معني  مرحش اقرتاح هل جيوز املقرتحني، املرحشني عن راض غري العام املدعي اكن اإ

 املشار اجلدارة أأساس عىل الانتقاء معلية اتباع دون مفوض تعيني العام املدعي اقرتح ،2013 عام يف واحدة حاةل يف وأأنه. واحد جانب

لهيا من املهم جدا أأنه  وترى اللجنة الفرعية. الوطنية املؤسسة يةواس تقالل  عيننيامل  رشعية يف التشكيك التعيني هذاوميكن ملثل . أأعاله اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية  كذا و وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة وتشاركية  انتقاءضامن اإ

 .احلاالت مجيع يف املقررة ليةالعم تطبيق 
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 يفأأعاله  املذكورة الانتقاء معلية عىل الرمسي الطابع ضفاءالإ  تعديالت اقرتحتاللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسان  أأن اللجنة الفرعية شريوت 

مواصةل  عىلاللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسان وتشجع اللجنة الفرعية  .التعديالت هذهدخال الإ  ادلعوة تواصل وأأهنا ،ا المتكيينقانوهن

 :التالية املتطلبات رصاحة عملية انتقاء حتددل  ادلعوة

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

جراء م  (ج   والتعيني؛  والانتقاءشاورات و/ أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز تشجيع اإ

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

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 العزلمعلية . 2

 عىل المتيزي قانون من 119 والفصل اجلنس، أأساس عىل المتيزي قانون من 102 والفصل اللجنة الأسرتالية، قانون من 41 للفصل وفقا

عاقة، أأساس قاةل العام للحامك ميكن السن، أأساس عىل المتيزي قانون من (G) 53 والفصل العنرصي من قانون المتيزي 34 والفصل االإ  اإ

 الغياب( ج) ؛السلوك سوء( ب) ؛العقيل أأو البدين العجز( أأ : )التالية للأس باب وذكل التنفيذي، اجمللس من توصية بناء عىل مفوض

فالس( د) العمل؛ عن  .ادلقيقة العزل معليةالقانون  يفصل الو. أأعاله املذكورة هبا املعمول القوانني مبوجب اإ

وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات الوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن القانون 

 .ضاء الواكالت املس تقةل الأخرى التابعة لدلوةلعومشاهبة لت ك املطبقة عىل أأ  وموضوعية المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل

 .اليت تقدم الرتش يحات الكياانت مجيع عىل موحد بشلك العملية هذه تطبق أأن وينبغي

الأعضاء عىل وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة 

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

جرائية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع  من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ. وال  .املنصوص علهيا يف القانوناملقتضيات املوضوعية واالإ

 ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية 

 تتعلق وموضوعية مس تقةلعزل  عمليةل  عىل ادلعوة الأسرتالية للجنةا الفرعية اللجنة حتث ،ذلكل وفقا .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

 اللجنة الأسرتالية. قانون يف اعلهي املنصوص س بابلأ اب

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 والاس تقاللية املالية المتويل الاكيف. 3

 .2015-2014منذ سنيت  اللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسان مزيانيةطالت  اليت قتطاعاتالاعن قلقها بشأأن  اللجنة الفرعية تعرب
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ىل، مما يؤدي الس نوية نقص املوارد تطبيق الأثر اذلي حيدثه القلق، مع أأخرى، مرة الفرعية اللجنة تالحظكام  ة، الأساس ي املوازنة تراجع اإ

زاء اللجنة الفرعية عن قلقها بر كام تع. الترشيعية اواليهتب الوفاء عىل قدرهتا وابلتايل ضايف عملب تلكيف اللجنة الأسرتالية اإ  وتعيني اإ

ضافيني  مفوضني ضافية مزيانية ختصيص دوناإ  .اإ

عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من  التأأكيد اللجنة الفرعية وتعيد

 وضامن عملياهتاب  للقيام الوطنية مؤسسةلل الاكيف المتويل توفريكام ينبغي بشلك حر. المتويل لضامن قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا 

عداد برانمج معلهايك  اكف متاح متويلب  هاظ احتفا وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن يضمن المتويل الاكيف،  مس تقل. بشلك اخلاص تقوم ابإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد  وينبغي أأن يغطي  الاضطالع بواليهتا.الوطنية و ةمعليات املؤسس عىل مس توىاإ

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:المتويل الاكيف امل

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل نشاء فروع هجوية دامئة؛اإ   ممكنا، وذكل من خالل اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تضاء(؛تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاق  (ج 

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه ا ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  لوظائف.للقيام مبسؤوليات اإ

ا، مبا يف ضطلع مبهاهميك تاحلصول عىل متويل اكف ن أأجل عىل مواصةل املنارصة ماللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

ىل ذكل قلميية، لكام دعت الرضورة اإ  .ذكل تأأسيس ماكتب اإ

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  .بشأأن "التنظمي االإداري" 8.2و "المتويل الاكيف"بشأأن  10.1هتا العامة اومالحظ 2ابريس ب. اإ

 وتعرب اللجنة الفرعية كذكل عن املالحظات التالية:

 قيود عىل الوالية. 4

ن  ىل رصاحة يشري ال القانون يفالوارد  االإنسان حلقوق احلايل التعريفاإ  ابحلقوق اخلاص ادلويل لعهدوال ل  التعذيب مناهضة اتفاقية اإ

  .والثقافية والاجامتعية الاقتصادية

نسان.تفرس واليهتا  الأسرتاليةتقر اللجنة الفرعية بأأن اللجنة و  تنص مبادئ ابريس عىل رضورة تلكيف و  لتشمل اكفة حقوق االإ

 .وحاميهتا االإنسان حقوق مجيع تعزيزب  ترشيعيا الوطنية املؤسسات

ىل ادلعوة مواصةلعىل  اللجنة الأسرتالية اللجنة الفرعية ثحت دخال اإ نسان حقوق" تعريفعىل  تعديل اإ اللجنة الأسرتالية  قانون يف" االإ

 اللجنة قبل من املس تخدم للتعريف طبقا) أأسرتاليا علهيا صادقت اليت الس بع الأساس ية االإنسان حقوق معاهدات شمللي  حلقوق االإنسان

 (.االإنسان حلقوق املشرتكة الربملانية

ىل مب  .بشأأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان" 7.2و  2.1 تنيالعام  اهيتومالحظ  3أأ. و 2أأ. و 1ابريس أأ. ئداوتشري اللجنة الفرعية اإ
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  مدة الوالية. 5

ىل شريت   اجلنس، أأساس عىل المتيزي قانون من 97و ،اللجنة الأسرتالية حلقوق االإنسان قانون من 37 الفصول أأحاكم اللجنة الفرعية اإ

يه القوانني و السن، أأساس عىل المتيزي قانون من ب 53و العنرصي المتيزي قانون من 30و ،أأساس االإعاقةعىل  المتيزي قانون من 114و

ماكنية تعيني تنص اليت  تمت فهيا أأن ميكن اليت املرات عدد يددحت عدم مع ،قابةل للتجديد س نوات، س بع عىل تزيد ال ملدة لأعضاءا عىل اإ

عادة  .التعيني اإ

( 3) ثالث بني ترتاوحتعيني  مدة رضورة أأن ينص القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية عىل عىل اللجنة الفرعية جعتش ،ةبتاث مكامرسةو 

ماكنية مع س نوات( 7) وس بع  . واحدة مرة تجديدال  اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ ابملؤسسة بشأأن "ضامن فرتة والية أأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 الوطنية حلقوق االإنسان".

 أأمناء حقوق االإنسان ابلبوس نة والهرسك: البوس نة والهرسك 3.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر قرار: ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد أأمناء حقوق االإنسان ابلبوس نة والهرسك اإ  .2017النظر يف طلب اإ

ىل ادلعوة من أأجلأأمناء حقوق االإنسان ابلبوس نة والهرسك  مؤسسة هودجب اللجنة الفرعية  تش يد طار اإ  عىل هاشجع وت  أأقوى، ترشيعي اإ

ىل اللجنة الفرعية وتشري. اجلهود هذه مواصةل  .ترشيعية تعديالت اقرتاح نويت  مؤسسة أأمناء املظامل أأن اإ

 .2010 لعام اللجنة الفرعية توصيات لتنفيذ مؤسسة أأمناء املظامل به قامت اذلي لعملاب اللجنة الفرعية ش يدت 

 الفرعية عن قلقها بشأأن املالحظات التالية: تعرب اللجنة

 الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان. 1

 .حقوق االإنسان تعزيزيف جمال  حمدودة والية عىل ملؤسسة أأمناء املظامل متكيينال  قانونينص ال

ىل خلق جممتع  أأن ترى اللجنة الفرعية نسان بشلك أأوسع. وميكن أأن  تُس توعب وحُترتم فيه"التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإ حقوق االإ

 ادلولية الصكوك عىل تصديقال  عىل تشجيعوكذا ال  تشمل هذه الوظائف التعلمي والتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة

 .االإنسان حلقوق ادلولية املنظومة مع والتفاعل هاوتنفيذ

نسانأأنشطة بتفرس واليهتا عىل نطاق واسع، وتقوم  مؤسسة أأمناء املظاملتقر اللجنة الفرعية بأأن  يف عالقة ، مبا يف ذكل تعزيز حقوق االإ

جراء تغيريات ترشيعية مع  ىل اإ هنا تشجع مؤسسة أأمناء املظامل عىل ادلعوة اإ بشلك  تتضمنالآليات ادلولية حلقوق االإنسان. ومع ذكل، فاإ

 .هتاوحامي تعزيز حقوق االإنسانهمام خاصة يف جمال واحض 

ىل م  اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظت 3أأ. ابريس أأ بداإ نسان 2.1 تنيعام ا الهيواإ بشأأن "تشجيع  3.1" وبشأأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإ

لهيا"التصديق عىل الصكوك ادلولية حل  .قوق االإنسان أأو الانضامم اإ

 والتعيني الانتقاء. 2

 المتكيين املنصوص علهيا حاليا يف القانونالانتقاء والتعيني معلية وترى اللجنة الفرعية أأن  طبقا للقانون، تعني امجلعية الربملانية أأمناء املظامل.

جراء املشاورات املوسعة و/أأو املشاركة يف معلية ست واسعة وشفافة مبا فيه الكفايةلي  هنا ال حتدد معلية اإ قدمي الرتش يح والفرز ت، حيث اإ

 .والتعيني والانتقاء
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ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية  وتعيني هيئة صنع القرار ابملؤسسة الوطنية، حيث تكون واحضة وشفافة  انتقاءومن املهم جدا ضامن اإ

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

قاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس ت الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل مؤسسة أأمناء املظاملوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

جراء مشاورات و/ أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرت  (ج   ش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ تشجيع اإ

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

 .نظمة اليت ميثلوهناأأعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن امل  انتقاء (ه 

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق 1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1 واإ

 الوطنية".

 معلية العزل. 3

وترى اللجنة رضورة توضيح هذا املقتىض  م.عن القيام مبهاهم جعزمهبسبب  ممن منصهب أأمناء املظاملمن القانون، ميكن عزل  12 للامدةوفقا 

 .اخلاطئيف القانون من أأجل تفادي التأأويل 

ضافية بشأأن معلية العزل.  وفضال عن ذكل، تقوم امجلعية الربملانية بعزل أأمناء املظامل. وال يقدم القانون معلومات اإ

ىل متطلبات الوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن القانون المتكي ين وترى اللجنة الفرعية أأنه لالس تجابة اإ

  اتبعة لدلوةل.شبهية بت ك املمنوحة لأعضاء واكالت مس تقةل أأخرى  معلية عزل مس تقةل وموضوعيةللمؤسسة الوطنية 

حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل وجيب أأن تكون أأس باب العزل 

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

جرائية العزل طبقا مجليع وينبغي أأن يمت  من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ. وال  .املنصوص علهيا يف القانوناملقتضيات املوضوعية واالإ

 ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

القيادة العليا الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية تضمن مثل هذه املتطلبات وترى اللجنة الفرعية أأن 

 .للمؤسسات الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 المتويل الاكيف والاس تقاللية املالية. 4

 حاليامت  ،للمؤسسة خمصص منصب معل 89 مجموع بأأنه من كام تفيد. كبرية ختفيضات شهدتمزيانيهتا  أأن تفيد مؤسسة أأمناء املظامل

 .موازنهتا وضعية بسبب وظفنياملزيد من امل لتشغيل التخطيط عىل ةقادر  غري اوأأهن فقط،موظفا  56 توظيف



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

15 
 

 البوس نة يف الرئاسة مزيانية يفلسري املؤسسة  الالزم املايل الاعامتد تضمني يمت احلايل، القانون من 39 للامدة وفقا ذكل، عىل وعالوة

ذا ما حيدد الكام  زيانية،هذه امل ختصيص من خاللها يمت اليت العملية احلايل القانون حيدد الو. والهرسك  يف منفصل بند شلك عىلاكنت  اإ

ىل  أأيضا فرعيةال لجنةال  شريوت . اخملصصات املالية عىل للمؤسسة ةاملالي يةالاس تقالل  عىل ينص وال املزيانية، ىل أأشارت قداملؤسسة  أأناإ  اإ

ىل دعا لتدقيقالأخري املتعلق اب تقريرها أأن  .للمؤسسة يةاملال  يةالاس تقالل  من مزيد اإ

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن يضمن المتويل الاكيف، اإ

  الاضطالع بواليهتا.الوطنية و ةعمليات املؤسسل درجيي واملطرد التحسن الت

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار صالحي (ه  ات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ

ية ينبغي أأن تكون للمؤسسة الوطن صص المتويل يف شلك بند مس تقل يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية فقط. و أأن ُُي  ويتعني

طالق هذا المتويل ابنتظام وبطريقة ال تؤثر سلبًا عىل وظائفهااس تقاللية اكمةل عىل خمصصاهتا املالية. و  ومعلياهتا االإدارية اليومية،  ،جيب اإ

 .واستبقاء موظفهيا

ن مماثةل، مالية حتدايت تواجه والهرسك البوس نة يف الأخرى املؤسسات أأنب أأن مؤسسة أأمناء املظامل أأفادت رمغو   الفرعية اللجنة فاإ

ىل احلصول عىل ادلعوة مواصةلمؤسسة أأمناء املظامل عىل  تشجع  الآلية وظيفة ذكل يف مبا واليهتا،ب للوفاء المتويل من مناسب مس توى اإ

دخال وكذكل ،مس تقبال الوطنية الوقائية  .ةاملالي يةالاس تقالل  لضامن متكيينال  اقانوهنعىل  الالزمة التعديالت اإ

ىل مبدأأ  الفرعيةاللجنة  وتشري  بشأأن "المتويل الاكيف". 10.1ا العامة هتومالحظ 2ابريس ب. اإ

 :عن املالحظات التاليةاللجنة الفرعية كذكل  وتعرب

 احلصانة. 5

 بسبب حُيامك أأو بسحُي  أأو عليه قبضيُ وال  للتحقيق، تعرضوال ي  املظامل، مالحقة أأمني جيوز أأنه ال عىل احلايل القانون من 16 تنص املادة

ال حيمي أأمني  احلايل القانون أأن يبدو ذكل، ومع. بواجباته املرتبطة لالختصاصات ممارس ته أأثناء املتخذة القرارات أأوالآراء اليت يعرب عهنا 

 .املدنية املسؤولية من املظامل
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جراءات قانونية الوطنية عن طريق اختاذ املؤسسة ليةس تقالاللتأأثري عىل خارجية  أأطرافتسعى قد  د ضد أأح هاأأو الهتديد ابختاذ، اإ

املؤسسة الوطنية أأحاكما محلاية الأعضاء من املسؤولية القانونية عن الأعامل اليت  تضمن ترشيعي الأعضاء. ولهذا السبب، جيب أأن 

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

 الأمن الوظيفي؛ -

 لتحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدا عن أأي تدخل؛قدرة املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف ا -

 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 .ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية -
 

ىل  مواصةل عىل املظاملمؤسسة أأمناء وتشجع اللجنة الفرعية   .المتكيينقانوهنا  تعديلادلعوة اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2واإ

 التقرير الس نوي. 6

 القانون يف مقتىض هناك ليس ذكل، ومع. الكياانت من عدد عىل للمؤسسة الس نوي التقرير توزيع يمت القانون، من 34 للامدة وفقا

 .الصةل ذات الربملاانت يف مناقش ته أأو الس نوي التقرير النظر يف ينص عىل المتكيين

 السلطة من قبل فهيا نظروال تقاريرها  مناقشة عىل وطنيةال لمؤسسةل المتكيين لقانونا أأن ينص يس تحسنأأنه  الفرعية ترى اللجنةو 

جراءات اختاذ وتعزيز حصيح، بشلك اتوصياهت دراسة من للتأأكد وذكل الترشيعية،  .بشأأهنا اإ

ىل اب مؤسسة أأمناء املظامل تويص اللجنة الفرعية تقاريرها  السلطة الترشيعية تناقش من خاللهامعليًة قانوهنا المتكيين  تضمنيدلعوة اإ

 وتدرسها. 

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

  التعاون مع اجملمتع املدين. 7

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 تقر بتفاعل مؤسسة أأمناء املظامل وتعاوهنا مع منظامت اجملمتع املدين.عىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، 

ضفاء الطابع الرمسي علهيا واحلفاظ علهيا عملالتطوير عالقات  عىل ء املظاملوتشجع اللجنة الفرعية مؤسسة أأمنا ، حسب الاقتضاء، واإ

  .اجملمتع املدينمنظامت مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل وذكل 

ىل مبادئ ابريس  وتشري ىل  "ج"اللجنة الفرعية اإ بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان  5.1مالحظهتا العامة )ز( و )ح( واإ

 ."الأخرى

نسان. 8  التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

ىل أأهنا تتعاون تشري قلميي النظاممع  مؤسسة أأمناء املظامل اإ ال أأن القانون ال ينص رصاحة عىل هذه الوظيفة. حلقوق االإنسان ادلويلو  االإ  ، اإ
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آلياتهرصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهاللجنة الفرعية بأأن  تقر جراءات اخلاصة  ، وخاصة جملس حقوق االإنسان وأ )االإ

، ميكن أأن يكون أأداة فعاةل للمؤسسات معاهدات املنشأأة مبوجب الأمم املتحدة حلقوق االإنسانوالاس تعراض ادلوري الشامل( وهيئات 

 وق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل. الوطنية من أأجل تعزيز حق

ىل تعديل قانوهنا المتكيين بشلك ينص رصاحة عىل السامح للمؤسسة ابلتفاعل  وتشجع اللجنة الفرعية مؤسسة أأمناء املظامل عىل ادلعوة اإ

نسان. وتشدد عىل أأن التفاعل الفعال مع النظام ادلويل حلقوق  قلميي حلقوق االإ  االإنسان ميكن أأن يشمل:مع النظام ادلويل واالإ

آليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛ - طار الاس تعراض ادلوري الشامل، وأ  تقدمي تقارير موازية أأو تقارير الظل يف اإ

عالانتاالإدالء  -  خالل املناقشات أأمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛  ابإ

جراءات والايت أأحصاب ذكل يف مبا املتحدة، الأمم خرباء اليت جيرهيا القطرية يف الزايرات املساعدة -  وهيئات اخلاصة االإ

 . افهي واملشاركة هذه الزايرات تسهيلكذا و  ،التحقيق وجلان احلقائق تقيص وبعثات املعاهدات

نسان. نظامرصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصةل الصادرة عن  -  حقوق االإ

ع االإنسان، حلقوق ادلويل النظام مع تفاعلها يف النظر عند مكتب املفوض السايم  مع بنشاط التفاعل عىل الوطنية املؤسسات تَُشجَّ

نسان قوقحل قلميية التنس يق انوجل حلقوق االإنسان الوطنية للمؤسسات والتحالف العاملي االإ  قوق االإنسانحل الوطنية للمؤسسات االإ

 .املدين اجملمتع ومنظامت والوطنية ادلولية احلكومية غري املنظامت وكذكل الوطنية املؤسسات من وغريها

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ            ."بشأأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1واإ

 املدافع عن الساكن: مكتب كوس تا رياك 4.2

 «.أألف»الفئة  مضن عن الساكناملدافع مكتب عامتد عادة اتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:

 ترحب اللجنة الفرعية جبهود مكتب املدافع عن الساكن من أأجل ادلعوة لرتس يخه يف ادلس تور وتشجعه عىل مواصةل هذه اجلهود.

 :املالحظات التالية عن قلقها خبصوص اللجنة الفرعية تعرب

                 الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان. 1

ع ذكل، تالحظ اللجنة الفرعية أأنه عىل والية حمدودة يف جمال تعزيز حقوق االإنسان. ومملكتب املدافع عن الساكن ينص القانون المتكيين 

 .تعزيز حقوق االإنسانيف جمال قوم يف الواقع ببعض الأنشطة ي

نسان وحاميهتا عىل حد سواء.  كام ترى ترى اللجنة الفرعية أأنه ينبغي تلكيف املؤسسة الوطنية ترشيعيا بوظائف حمددة لتعزيز حقوق االإ

ىل خلق جممتع حيث  بأأن حقوق االإنسان بشلك أأوسع. وميكن أأن تشمل هذه  تُس توعب وحُترتم فيه"التعزيز" يشمل املهام اليت تسعى اإ

 لتدريب وتقدمي املشورة والتوعية العامة واملنارصة.الوظائف التعلمي وا

جراء التعديالت املناس بة عىل قانونمكتب املدافع عن الساكن تشجع اللجنة الفرعية  املتعلقة  واليته المتكيين لتوضيح هعىل ادلعوة الإ

 بتعزيز حقوق االإنسان.

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  بشأأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان". 2.1واإ

 المتويل الاكيف. 2
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طار عن الساكن قد توسعت مؤخرا ع فأأن والية مكتب املدااللجنة الفرعية  تالحظ لتشمل مسؤولية الآلية الوقائية الوطنية يف اإ

طار للرصد الوطنية والآلية الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب عاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية يف اإ  مت وقد. االإ

 يكون ال قد ذكل أأن من هاقلق تعرب عن  فرعيةال لجنةال  غري أأن املهام، هذه لأداءلمدافع عن الساكن ل االإضايف المتويل توفري بعض مؤخرا

 .بواليته لالضطالع اكفيا

قدرهتا عىل و  اس تقالليهتا يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضامنيك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب أأن 

وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن وينبغي أأن تكون لها صالحية ختصيص أأموالها حسب أأولوايهتا. حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليا   ت املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.يضمن المتويل الاكيف، اإ

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية ف معّينةيف ظروس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي  (ه  ادلوةل املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ

احلكومة عىل توفري املوارد املالية الرضورية ملكتب املدافع عن الساكن لمتكينه من الوفاء ابلزتاماته بشلك مناسب،  اللجنة الفرعية وحتث

  ارسة واليته كآلية وطنية وقائية وكآلية وطنية للرصد.مبا يف ذكل مم

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري بشأأن "تقيمي املؤسسة الوطنية  9.2و بشأأن "المتويل الاكيف" 10.1 تنيعام ا الهيومالحظت 2ابريس ب. اإ

نسان كآ   ."وطنيةلية وقائية حلقوق االإ

 وتعرب اللجنة الفرعية أأيضا عن املالحظات التالية:

  احلصانة الوظيفية. 3

ذا اكن الأعضاء يمتتعون ابحلصانة   .الأعامل اليت يقومون هبا حبسن نية بصفهتم الرمسية عىل الوظيفيةال حيدد القانون ما اإ

جراءات قانونية ضد أأحد  تقل للجنة الوطنية عن طريق اختاذاللجنة الفرعية أأن أأطرافا خارجية قد تسعى للتأأثري عىل العمل املس  ترى  اإ

املؤسسة الوطنية أأحاكما محلاية الأعضاء من املسؤولية القانونية عن  قانونتضمن ي جيب أأن  . ولهذا السبب،هاأأو الهتديد ابختاذ الأعضاء

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

 الأمن الوظيفي؛ -

 عىل املشاركة يف التحليل النقدي والتعليق عىل قضااي حقوق االإنسان بعيدا عن أأي تدخل؛قدرة املؤسسات الوطنية  -
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 اس تقاللية القيادة العليا؛  -

 .ثقة معوم الناس يف املؤسسة الوطنية -
 

نه من الرضور  تقر . ومع معينةي رفع احلصانة يف ظروف اللجنة الفرعية بأأنه ال جيوز لصاحب منصب أأن يكون فوق القانون، وابلتايل فاإ

ن  منا هيئة منشأأة كام جيب، مثل احملمكة العليا أأو بأأغلبية حمددة للربملان. ومن  يتخذهال ينبغي أأن  قرارا هبذا الشأأنذكل، فاإ فرد، واإ

 اطر وفقا ملسرفع احلصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار  فهياميكن أأن يمت  عىل الظروف املعينة اليت الوطين القانون ينصاملس تحسن أأن 

 .وشفافة عادةل

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "ضامن احلصانة الوظيفية 3.2واإ

نسان. 4  التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

ىل كام تشري. التفاعل هذا مواصةل عىل وتشجعه االإنسان حلقوق ادلويل النظام مع املدافع عن الساكن بتفاعل الفرعية اللجنة تش يد  أأنه اإ

قلميية املنظامت خمتلف يف عضو قلميية ادلولية النظم مع بنشاط وأأنه تفاعل االإ  .االإنسان حلقوق واالإ

ن اللجنة الفرعية ىل  شريت  ومع ذكل، فاإ النظام مع أأن القانون ال ينص رصاحة عىل صالحية مكتب املدافع عن الساكن يف التفاعل اإ

قلميي ادلويل لهيا. حلقوق االإنسان واالإ نسان أأو الانضامم اإ  وتشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإ

آلياتهرصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهبأأن  مبادئ ابريس تقر نسان وأ جراءات اخلاصة  ، وخاصة جملس حقوق االإ )االإ

، ميكن أأن يكون أأداة فعاةل للمؤسسات والاس تعراض ادلوري الشامل( وهيئات الأمم املتحدة حلقوق االإنسان املنشأأة مبوجب معاهدات

 الوطنية من أأجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل. 

عتُ  االإنسان، حلقوق ادلويل النظام مع تفاعلها يف النظر عندو  مكتب املفوض السايم  مع بنشاط التفاعل عىل الوطنية املؤسسات َشجَّ

نسان  حلقوق قلميية التنس يق وجلان حلقوق االإنسان الوطنية للمؤسسات والتحالف العاملياالإ  حلقوق االإنسان الوطنية للمؤسسات االإ

 .املدين اجملمتع ومنظامت والوطنية ادلولية احلكومية غري املنظامت وكذكل الوطنية املؤسسات من وغريها

نسان وادلعوة لتعديل قانونه قلميي حلقوق االإ  وتشجع اللجنة الفرعية مكتب املدافع عن الساكن عىل مواصةل التفاعل مع النظام ادلويل واالإ

 مسؤولية القيام هبذه الأنشطة.  بشلك رصحيالمتكيين ليشمل 

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة )ب( و)ه(  3وتشري اللجنة الفرعية اإ       .ن"ل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسابشأأن "التفاع 4.1واإ

 التعددية. 5

 أأشارمكتب املدافع عن الساكن  أأن الفرعية اللجنة تالحظو . رشاحئ خمتلفة من اجملمتع نووظفوامل الأعضاء عىل أأن ميثل ينص القانونال 

ىل  يج ومزدونياملثليات واملثلي متثيل لضامن هجود بذلويمت  والتنوع التعددية بعني الاعتباريمت الأخذ  املوظفني، تعيني معلية يف أأنه اإ

 أأخرى أأقلياتو  الأصلية الشعوبأأفريقية، و  أأصول من املنحدرينو  ،صفات اجلنسني الهوية اجلنسانية وحاميل يامليل اجلنيس ومغاير 

 .مكتب املدافع عن الساكن موظفي مضن

نسان اليت و  تشدد اللجنة الفرعية عىل أأن التنوع يف العضوية واملوظفني داخل املؤسسة الوطنية يسه ّل من تقيميها مجليع قضااي حقوق االإ

ىل  منتؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه، وكذا  ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ قدرهتا عىل الاخنراط فهيا. اإ

 .ت الوطنيةاملؤسسا
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اجلنس أأو العرق أأو الأقلية. ويشمل ذكل،  عىل أأساسوتعين التعددية المتثيل الأوسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضامن التعددية 

 يف املؤسسة الوطنية.  للنساءعىل سبيل املثال، ضامن املشاركة املتساوية 

لتعددية يف تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. تالحظ اللجنة الفرعية أأن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط ا

 فعىل سبيل املثال: 

 يف مبادئ ابريس. وينبغي أأن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع بنيخمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو م  أأ( ميثل أأعضاء هيئة صنع القرار

ويمت التشاور بشأأهنا مع مجيع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم اجملمتع املدين. وينبغي تفادي  القرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي أأن تُتاح للعموم

 نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أأعضاء املؤسسة الوطنية؛من املعايري اليت قد تضيق أأو حتد، دون مربر، 

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

 تويص هبم؛

جراءات متكّ ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية أأو الش باكت أأو  ج( التعّددية من خالل اإ

 املشاورات أأو املنتدايت العامة؛

جملمتع. وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا، مثل د( التعّددية من خالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ ا

 أأمني املظامل.

ىل تضمني أأحاكم يف قانونه المتكيين تشرتط التعددية يف الأعضاء  اللجنة الفرعية وتشجع مكتب املدافع عن الساكن عىل ادلعوة اإ

  واملوظفني.

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية 7.1مالحظهتا العامة واإ

 التعاون مع اجملمتع املدين. 6

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 منظامت اجملمتع املدين. مكتب املدافع عن الساكن وتعاونه مع  فاعلبت تقرعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، 

ضفاء الطابع الرمسي علهيا واحلفاظ علهيا عملالتطوير عالقات  مكتب املدافع عن الساكن عىلاللجنة الفرعية  وتشجع ، حسب واإ

 .اجملمتع املدينمنظامت مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل وذكل الاقتضاء، 

ىل مبدأأ ابريس جاللجنة الفرعية  وتشري ىل مالحظهتا العامة ( زو)( و) اإ  ى".اون مع هيئات حقوق االإنسان الأخر بشأأن "التع 5.1واإ

  وق االإنسانمكتب وكيل ادلفاع عن حق: السلفادور 5.2

 «.أألف»الفئة  مضن ادلفاع عن حقوق االإنسان مكتب وكيلعامتد ا عادةتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:

 :تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص املالحظات التالية

 المتويل الاكيف. 1

حداث هل الاكيف المتويل ختصيص متي أأنه مل مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسانيفيد   رمغ وأأنه مهنا، القامئ تعزيز أأو جديدة برامج الإ

ضافية تلقيه ن ذكل ،خمصصات مالية اإ  .املؤسسة اليت تواهجها القيود للتغلب عىل اكفيا كني مل فاإ
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نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضامنوتشدد اللجنة عىل أأنه   يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

وعىل وينبغي أأن متارس أأيضا صالحية ختصيص أأموالها حسب أأولوايهتا. قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. و  اس تقالليهتا

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

  ا.ويف الاضطالع بواليهت

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

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

 

ىل مبدأأ  الفرعيةاللجنة  وتشري  ".بشأأن "المتويل الاكيف 10.1 ةعاما الومالحظهت 2ابريس ب. اإ

 والتعيني الانتقاء. 2

 ال ينص القانون عىل معلية انتقاء انئب أأمني املظامل وتعيينه.

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

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

قاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس ت الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :عملية املتطلبات التاليةال  وينبغي أأن تشمل ت ك

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

اتحة الفرصة لأكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية ؛ (ب   اإ

جراء مشا (ج   ش يح والفرز والاختيار والتعيني؛ ورات و/ أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرت تشجيع اإ

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

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1 مالحظهتا العامة رمقواإ

 الوطنية".

 العزل. 3
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 يف مبا خمتلفة، لأس باب الترشيعي اجمللس( 2/3) ثليث من أأغلبية عن طريق تصويت املظامل أأمني ميكن عزل القانون، من 9 للامدة وفقا

هامل والقانونية ادلس تورية اللزتاماتل واحض انهتاك ذكل ن . واجباته أأداء يف اجلس مي واالإ جراء عملية ال اإ العزل ليست ادلقيقة املعمتدة لالإ

ذا وما تصويتال  يقرتح من مثال ال يُعرف، حيث واحضة  .أأم ال جلسة عقديمت  اكن اإ

الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن القانون وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات الوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز 

 .ضاء الواكالت املس تقةل الأخرى التابعة لدلوةلعوموضوعية ومشاهبة لت ك املطبقة عىل أأ  المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل

جرائية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع   املنصوص علهيا يف القانون.املقتضيات املوضوعية واالإ

جيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل كام 

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

 وال ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.  .اص مالمئمن هيئة مس تقةل ذات اختص

وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية 

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ اب ىل مالحظهتا العامة  3ريس ب.وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 كام تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:

ماكنية الوصول. 4   اإ

ال أأهنا  للجميع، متاحة هخدماتو  همرافق يك تكون مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنساناليت يبذلها  اجلهود تقدر اللجنة الفرعية  تالحظاإ

عاقة ذوي للأشخاص متاما متاحة ليست يفيد بأأن مقراته مكتب الوكيلبأأن   الوصول فهيا يصعب البالد من مناطق هناك أأنب كام يفيد. االإ

ىل  .التحتية لبنيةاملرتبطة اب للصعوابت نتيجة خدماته اإ

ىل يه الصعوابت هذه أأن فرعيةال لجنةال  تقرو   اختاذ مواصةل عىل وتشجعه مكتب الوكيليواهجها  اليت املالية لقيودل  نتاج كبري حد اإ

 .هخلدماتوصول امجليع ملرافقه و  لضامن الالزمة اخلطوات

  مدة الوالية. 5

وال تكفي  جدا قصرية املدة هذه أأن ها منقلق عن  الفرعية اللجنة أأعربت ،2011 مايو يفو. س نوات( 3) ثالث ملدة الوكيل انتخاب يمت

 .واخلدمات الربامج اس مترارية وضامن الأعضاء يةاس تقالل  لتعزيز

 وما تزال ،وأأنشطته هبراجم اس مترارية عىل سليبال  تأأثريال  من للتخفيف املؤسس ية الرتتيبات مكتب الوكيل اختذ بأأن الفرعية اللجنة وتعرتف

 الربامج اس مترارية وضامن الأعضاء يةاس تقالل  لتعزيز وال تكفي جدا قصرية فرتةالوالية  مدة أأنتشعر ابلقلق من  الفرعية اللجنة

 .واخلدمات

 .والية الوكيل تجديدميكن اس تخداهما ل  اليت املرات عدد حيدد ال القانون أأن كذكل فرعيةال لجنةال  تالحظو 

ن حتديد  للتعيني مسأأةل هامة لتعزيز اس تقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. وتعترب مدة  ةأأدى مناس ب مدةاإ

يكون اكفيًا لتحقيق هذه الأهداف. ومكامرسة اثبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل أأن  قد( س نوات احلد الأدى اذلي 3التعيني لثالث )

ماكنية التجديد مرة واحدة.7( وس بع )3عىل مدة ترتاوح بني ثالث ) ينص القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية  ( س نوات مع اإ
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ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  " بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 الهند: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 6.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر قرار: ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص املالحظات التالية:

  التشكيل والتعددية. 1

 عضو( ب ؛السامية احملمكة قضاة رئيس يكون قد شغل منصب رئيس( أأ : من اللجنة الوطنية تتكون القانون، من( 2) 3 للامدة وفقا

 عضوين( د ؛العليا احملمكة قضاة رئيس يكون قد شغل منصب واحد عضو( ج ؛السامية احملمكة يف قاض يكون قد شغل منصب واحد

نسان حبقوق املتعلقة القضااييف  معلية خربة أأو معرفة دلهيم اذلين الأشخاص بني من  .االإ

 كون اشرتاط أأن ترى تزال وال ،2011 ومايو 2006 أأكتوبرترشين الأول/ يف شهر أأعربت عهنا اليت السابقة اخملاوف فرعيةال لجنةال  تؤكد

م من بشدة حيد القضاة كبار من عضاءالأ  غالبية وتعيني الرئاسةهو من يتوىل  السابق السامية قضاة احملمكة رئيس آخرين اكنيةاإ  ال ،ترحش أ

 .للجنة الوطنية االإدارية الهيئة يف املرأأة متثيل تؤثر عىل وأأهنا س امي

هن ذكل، ومع. قضائية ش به اللجنة الوطنية وظيفة ىلاإ  يستند املتطلبات هذه مربر أأنب فرعيةال لجنةال  تقر  :ييل ما الحظت افاإ

ن ال -  القانون؛ من 12 املادة يف علهيا منصوص وظائف( 10) عرش من واحدة سوى ليست قضائيةال ش به وظيفةاإ

 املتعلقة القضااي يف معلية خربة أأو معرفة دلهيم اذلين الأشخاص بني من( 2) عضوين تعيني عىل أأيضا( 2) 3ينص الفصل  -

  القضائية؛ لسلطةل  ال يشرتط يف انامتهئم اذلين االإنسان، حبقوق

دارية الهيئة مناصب من أأي يف امرأأة ةأأي تعيني متمل ي -  .2004 عام منذ للجنة الوطنية االإ

قضااي ب الأخرى اليت هتمت الوطنية اللجان بقوة القانون" ميثلون أأعضاء" وجوداذلي يفيد بأأن  للجنة الوطنيةا وقفمب فرعيةال لجنةكام تقر ال 

 يف يسامه القانونية الاكمةل اللجنة يف عضوين من النساء، يف ذكلن مب، الطفل وحقوق املصنفة والقبائل والأقليات املرأأة وحقوق الطوائف

ىل عضوال أأنب ذكرت للجنة الوطنيةا أأنب الفرعية اللجنة تالحظ ذكل، ومع. ابلهند للجنة الوطنيةا تعددية  الوطنية اللجنة اذلي ينمتي اإ

 املدين اجملمتع منظامت من معلومات تلقت الفرعية اللجنة وأأن الاكمةل القانونية اللجنة اجامتعات حيرض ما اندرا صنفةامل  لطوائفاب املعنية

ىل تشري  جماالت الاهامتم بشأأن القرارات اختاذ يمت حيث ،جامتعاتالا ونحيرض  ماأأيضا  اندرا بقوة القانون الآخرين عضاءالأ  أأن اإ

 ضامن يف الأسلوب هذا أأن ترى الفرعية اللجنة تزال ال ذلكل، وفقا. قضائيةال غري اللجنة وظائفاملتعلقة ب الأساس ية والأعامل والأولوايت

 .يااكف  ليس التعددية

 ترى ،ذلكل وفقاو . النساء من٪( 20) 92 هناك ا،موظف 468 ه من مجموعأأنب تفيد للجنة الوطنيةبأأن ا الفرعية اللجنة تالحظ وأأخريا،

تالحظ و  .املوظفني العاملني هبا خالل من املؤسسة يف التعددية لضامن الالزمة اخلطوات تتخذ مل الوطنية اللجنة أأن الفرعية اللجنة

متنوعة لضامن رشط التعددية يف تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. فعىل اللجنة الفرعية أأن هناك مناذج 

  سبيل املثال:

 يف مبادئ ابريس. وينبغي أأن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع بنيخمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو م  أأ( ميثل أأعضاء هيئة صنع القرار

أأن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأأهنا مع مجيع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم اجملمتع املدين. وينبغي تفادي املعايري و القرارات حمددة يف الترشيع، 

 نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أأعضاء املؤسسة الوطنية؛من اليت قد تضيق أأو حتد، دون مربر، 
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دارة املؤسسات الوطنية، جراءات تعيني هيئة اإ مثاًل يف احلاةل اليت تقرتح فهيا فرقا جممتعية متنوعة املرحشني أأو  ب( التعددية من خالل اإ

 تويص هبم؛

جراءات متكّ ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية أأو الش باكت أأو  ج( التعّددية من خالل اإ

 املشاورات أأو املنتدايت العامة؛

ن خمتلف رشاحئ اجملمتع. وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا، مثل د( التعّددية من خالل موظفني ميثلو

 أأمني املظامل.

اسب بني اجلنسني داخل املؤسسة الوطنية نوازن امل تمبا يف ذكل ال  ضامن التعددية، عىل ابلهنداللجنة الوطنية  اللجنة الفرعية وتشجع

نسان   .حلقوق االإ

ىل مبدأأ وتشري اللجنة الفرعية  ىل  2ب.و  1ابريس ب. ياإ  "بشأأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية 7.1 تنيا العام هيمالحظتواإ

 بشأأن "توظيف واستبقاء موظفي املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان". 4.2و

 والتعيني الانتقاء. 2

 رئيس من تتأألف جلنة من توصية عىل بناء البالد رئيس قبل من وأأعضاؤها الآخرين اللجنة رئيسيُعنيَّ  القانون، من 4 للامدة وفقا

 الشعب، جملس يف املعارضة وزعمي الهند، حكومة يف البرشية الشؤون وزارة عن املسؤول زيروالو  الشعب، جملس ورئيس الوزراء،

 .الوالايت جملس رئيس وانئب الوالايت، جملس يف املعارضة وزعمي

 

هنا رى اللجنة الفرعية أأن العملية املنصوصتو   :علهيا حاليا يف القانون 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 الأطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء  - مشاورات و/أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز والاختيار ال حتدد العملية اليت يمت من خاللها اإ

 .والتعيني
 

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

ن العملية اليت وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أأو اللواحئ أأو املبادئ الت دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وجهيية االإ

تعزز الاختيار القامئ عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 

 .معوم الناس فهيا

 :ة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التاليةادلعو  عىل ابلهندالوطنية  اللجنةوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

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

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

 .أأعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا انتقاء (ه 
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ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ ع القرار يف املؤسسات وتعيني هيئة صن انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 من احلكومة املركزية التحقيقاتتعيني الأمني العام ومدير . 3

 وضابط للجنة، العام الأمني دورب ليقوم أأمني برتبة اموظفاللجنة الوطنية  تعري املركزية احلكومة أأن عىل قانونال من 11 املادةتنص 

 (.التحقيقات) مدير منصب لشغل أأعىل أأو رشطةلل  عام مدير برتبة رشطة

حدى املتطلبات الأساس ية الفرعية اللجنة شددت ،2011 ومايو 2006 أأكتوبرترشين الأول/ يف  قدرة هو ابريس بادئمل  عىل أأن اإ

لهيا كذكل ينظرينبغي أأن  وأأ  ،احلكومة تدخل عن مس تقل بشلك العمل عىل الوطنية املؤسسات عارة موظفي املؤسسة  ويف حال. اإ اإ

ن ذكل   يشككالوطنية من اخلدمة العامة، وعندما يشمل ذكل عىل وجه اخلصوص موظفني يف مناصب عليا يف املؤسسة الوطنية، فاإ

 .عىل العمل بشلك مس تقل هتاقدر  يف

زاء قلقهاعن  الفرعية اللجنة أأعربت ،2011 مايو ويف  يف يشاركون سابقني رشطة وضباط رشطة ضباط جوداليت تقيض بو  امرسةامل اإ

ىل  املزعومني اجلناة فهيا ينمتي اليت احلاالت يف س امي ال االإنسان، حقوق انهتااكت يف التحقيق ىل. الرشطةاإ  هذه أأن وجتدر االإشارة اإ

آاثر لها املامرسة  للجنة الوطنية. ةواملتصور ةالفعلي يةالاس تقالل  عىل سلبية أ

 :هأأنالوطنية اذلي يفيد بـاللجنة  وقفمب فرعيةال لجنةال  تقرو 

ن هل معرفة العام، لأمنياب يتعلق فامي -  املناصب من معاراحلكومية، لأنه  املس توايت خمتلف ويس توعب احلكومة بسري واسعة فاإ

 املنصب هذا شغل املاضية، س نوات( 5) مخس أأنه يف غضون الفرعية اللجنة تالحظ ذكل، ومع. املدنية خدمةلل السامية

 .الزمن من طويةل لفرتة شاغرا وظل الناس من متنوعة مجموعة

ن الشاكوى، يف للتحقيق السابقني الرشطة ضباطب  الاس تعانة وممارسة( لتحقيقاتل ) العام ملديراب يتعلق وفامي -  الأفراد هؤالء فاإ

 لآخرينل ميكن ال اليت احلاالت يف احلقيقة حشف عىل قادرين مبقدورمه يكون ذلكل، ونتيجة النظام، هذا معل يةكيف  يعرفون

نه ابلنس بة ل ذكل، ومع. فعل ذكل  لمصاحل،ل متصور أأو حقيقي تضارب هناكيكون  الرشطة، ترتكهبا اليت الانهتااكت ضحاايفاإ

ىل وصولعىل ال الأشخاص هؤالء قدرة عىل يؤثر قد مما  .االإنسان قوقح عداةل اإ

 املتصورة يةس تقالل الا عىل حقيقي تأأثري لها املامرسات هذه لأن ابلقلق تشعراللجنة الفرعية  تزال ال املقدمة، املربرات عن النظر بغض

 :ييل امب فرعيةال لجنةال  ويصت ،ذلا. للجنة الوطنية

 ؛اجلدارة أأساس عىلمفتوحة و  انتقاء تكون معلية خالل من العام الأمني أأن يمت توظيف -

جراءات يف أأن تنظر اللجنة الوطنية - ماكنية اختاذ اإ  الرشطة ضباط بسبب مشاركة ،ية املتصورةس تقالل الا ضيةملعاجلة ق  اإ

 .الأنشطة هذه عىل املدين االإرشاف ضامن طريق عن املثال، سبيل عىل الشاكوى، يف التحقيقيف  السابقني

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  "."املوظفني املنتدبني يف املؤسسات الوطنية بشأأن 5.2 ةومالحظهتا العام 2ابريس ب. اإ

نسان. 4  املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية حلقوق االإ

 يف التصويت حق هل الفرد هذا وأأن الربملان، يف عضو هو املصنفة املعنية بشؤون الطوائف الوطنية اللجنة رئيس أأن تفيد اللجنة الوطنية

 .الاكمةل القانونية اللجنة
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ىل أأن مبادئ ابريس   تشكيلها وصنع قراراهتاو  بنيهتا اس تقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيثتتطلب تشري اللجنة الفرعية اإ

ىل الأولوايت  هاوحتديدالاسرتاتيجية هتا وأأنشط اأأولوايهت النظر يفومتكيهنا من أأجل  . وجيب أأن يمت تشكيلهاوطريقة معلها استنادا فقط اإ

 .دون تدخل س يايساليت حتددها بنفسها يف جمال حقوق االإنسان يف البالد من 

احلكومة وأأعضاء الربملان أأعضاء يف أأهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أأو  وممثل ال ينبغي أأن يكونولهذه الأس باب، 

قيقية يشاركوا فهيا، ذكل لأن عضويهتم يف أأهجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أأن تؤثر عىل الاس تقاللية احل 

 .واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ال أأن ذكل ال ينبغي أأن  اللجنة الفرعية تقرو  أأنه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

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

نأأو ممثلني عن واكالت حكومية لقرار ممثلني عن احلكومة أأو أأعضاء الربملانويف حال ما مضت هيئة صنع ا قانون املؤسسة الوطنية  ، فاإ

ال بصفة استشارية. ينبغي  ىل أأن هؤالء الأشخاص ال يشاركون اإ ومن أأجل دمع تشجيع الاس تقاللية يف صنع القرار يشري بشلك واخض اإ

دلاخيل للمؤسسة الوطنية ممارسات تضمن عدم متكن هؤالء الأشخاص من التأأثري وتفادي تضارب املصاحل، ينبغي أأن يؤسس النظام ا

اللقاءات اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ  بعض فرتاتعىل صنع القرار، من خالل استبعادمه مثال من حضور  مناسببشلك غري 

   .فهيا القرارات الاسرتاتيجية

أأو أأعضاء الربملان أأو ممثيل الواكالت احلكومية عىل أأولئك اذلين تتصل أأدوارمه ووظائفهم بشلك  ينبغي أأن تقترص مشاركة ممثيل احلكومة

مبارش بوالية املؤسسة الوطنية وهماهما، وأأولئك اذلين ميكن أأن تساعد مشورهتم وتعاوهنم املؤسسة الوطنية عىل الوفاء بواليهتا. 

ىل ذكل، جيب أأن يكون عدد هؤالء املمثلني  . حمدودا وأأال يتجاوز عدد الأعضاء الآخرين يف الهيئة االإدارية للمؤسسة الوطنيةوابالإضافة اإ

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

 ".الوطنية

 كام تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:

 الأخرى هيئات حقوق االإنسان التعاون مع. 5

بشأأن  ابريس مبادئ متطلبات مع تتوافق من خاللها اليت الوس يةل ابعتبارها خرباء/أأساس ية أأفرقة توفرها عىل عىل تؤكد اللجنة الوطنية

نسان حقوق عن املدافعني من وغريمه املدين اجملمتع مع والتفاعل التعددية  من معلومات تلقت أأهنا الفرعية اللجنة تالحظ ذكل، ومع. االإ

 وتالحظ. املدين واجملمتع اللجنة الوطنية بني والتعاون للتفاعل كوس يةل فعال بشلك تعمل ال الآليات تفيد بأأن هذه املدين اجملمتع منظامت

 .2011 مايو الفرعية يف اللجنة ابلهند أأمام لجنة الوطنيةال  اس تعراض خالل مثرية للقلق كقضية ُطرحت هذه املسأأةل أأن الفرعية اللجنة

أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية  مرة أأخرى تؤكد اللجنة الفرعيةو 

 اجملمتع املدين.وتشجع اللجنة الوطنية ابلهند عىل اختاذ خطوات لتسهيل تعزيز التفاعل والتعاون مع منظامت للوفاء بوالايهتا عىل حنو فعال. 

ىل  وتشري ىل مالحظهتا العامة  "ج"ابريس  أأ مبداللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الأخرى 5.1)ز( واإ

جراء معاجلة الشاكوى . 6 ىل اإ  الوصول اإ

جراءات اللجنة الوطنية يف  أأن تزمع املدين اجملمتع منظامت من معلومات الفرعية اللجنة تلقت . كثريا تتأأخر وىشاكال  معاجلة جمالاإ

  .40000 من احلاالت يبلغ عددها كبري ترامك اله أأن اللجنة الوطنية بقلق فرعيةال لجنةال  تالحظو 
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 وفعاةل ةبطريقة منصفة وشفاف الشاكوى هذه معاجلة ضامن الوطنية عىل املؤسسة ينبغي ،جمال الشاكوى عند الاضطالع بواليهتا يف

 :ينبغي بذكل، القيام أأجل منو . ومتسقةعة يورس

 جراءاهتو  اممارساهتو  هاو وموظفاالإنسان  حلقوق مرافق املؤسسة الوطنية أأن تسهل ماكنية  ااإ  أأن يدعون اذلين أأولئك وصولاإ

  ؛ممثلهيمكذا و  انهتكت قد حقوقهم

  جراءاهتأأن تكون  .للجمهور متاحةو  مكتوبة توجهيية مبادئ مضمنة يف الشاكوى معاجلة ا بشأأناإ

 وضعهم عن النظر بغض الأفراد، مجليع تسمح وبطريقة املناسب الوقت يف الشاكوى معاجلة اللجنة الوطنية ابلهند فرعيةال لجنةال  تشجع

ىل وصولابل القانوين،  .وىشاكاالإجراء اذلي اعمتدته ملعاجلة ال  اإ

ىل مبدأأ  ىل مالحظهتا العامة  وتشري اللجنة الفرعية اإ  "الاختصاص ش به القضايئ".بشأأن  10.2ابريس د )د( واإ

 

 . التقرير الس نوي7

آخر تقرير ن أ  وفقاالفرعية أأنه  لجنةال  تالحظو . 2012-2011 الفرتة هو التقرير اذلي يغطي للجمهور متاح للجنة الوطنية ابلهند س نوي اإ

ال بعد س نويال  تقريرال  تعممي ميكن ال القانون، من( 2) 20 للامدة  تعد حىت وأأن ذكل ال ميكن أأن يمت احلكومة، قبل من ربملانتقدميه لل اإ

ها تقارير بأأن  تفيد اللجنة الوطنية ابلهند أأنب فرعيةال لجنةال  تقرو . التقرير يفالواردة اللجنة الوطنية  بشأأن توصيات للمتابعة أأجوبة احلكومة

ىل دمتقُ  2015-2014 ،2014-2013 ،2013-2012 للفرتة الس نوية  الواردة التوصيات عىل ردودها تعد مل احلكومة ولكن احلكومة، اإ

نه ال ميكن التقارير، ت ك يف  .نرشها أأو ربملانال عىل اعرضه وابلتايل فاإ

 .2011 مايو يف فرعيةال لجنةال اللجنة الوطنية أأمام  اس تعراض خالل مثرية للقلق كقضية ُطرحت أأن هذه املسأأةل الفرعية اللجنة تالحظ

عىل نطاق  ةالوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسة أأن تُنشأأ القوانني المتكينية للمؤسس وتعترب اللجنة الفرعية أأنه من املهم

ىل أأهنا جتد صعوبة يف أأخرى مرة كام تشريواسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية.   حلقوق وطنيةمؤسسة  فعالية تقيمي اإ

 .حديث س نوي تقرير غياب يف ابريس ملبادئ وامتثالها االإنسان

 خالل من احلديثة الس نوية التقارير نرش عىل قدرهتا يف القيد هذامن  خففتفيد بأأهنا  اللجنة الوطنية ابلهند أأنب فرعيةال لجنةال  تقرو 

 ىلاإ  لتوصلعىل ا للجنة الوطنية ابلهندا فرعية لجنةال  تشجعو . معوما االإنسان حقوق حاةل أأو عيةاضي مو  قضااي حول أأخرى تقارير نرش

ىل عرض املسأأةل، لهذه حل  .ممكن وقت أأقرب يف ونرشها الربملان عىل الس نوية تقاريرها ومواصةل ادلعوة اإ

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

نسان 7.2  الأردن: املركز الوطين حلقوق االإ

نساناملركز الوطين حلعامتد عادة اتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:  «.أألف»الفئة  مضن قوق االإ

دخال تعديالت الوزراء جملس وافق ،2016 متوز/يوليو يف أأنه فرعيةال اللجنة تالحظ  من، واليت المتكيين للمركز القانون عىل عىل اإ

 .النواب جملس يعمتدها أأن املتوقع

طار  تعزيز ىله عوتشجع. مس بقا عهنا تأأعرب اليت الشواغل ملعاجلةاملركز  هجودعىل  الفرعية اللجنة وتثين  ادلعوة خالل من الترشيعي هاإ

ىل  .أأدانه املبينة الشواغل ملعاجلة القانون عىل التعديالت من مزيد اإ
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 تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص املالحظات التالية:

  الانتقاء والتعيني. 1

مناء ال يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعرشين عضوا، يعني أأ دارته جملس اإ رشاف عىل املركز و توىل االإ ي  القانون، من( أأ ) 13 للامدة وفقا

رادةرئيسه واعضاؤه   من مقدمة مقرتحات أأية الاعتبار بعني الوزراء رئيس وينبغي أأن يأأخذ ،ملكية بناء عىل تنسيب من رئيس الوزراء ابإ

 .املدين اجملمتع ممثيل

وترى أأن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون ليست  2015اللجنة الفرعية التأأكيد عىل توصيهتا السابقة يف ترشين الثاين/نومفرب وتعيد 

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

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

جراءال  -  .والتعيني والانتقاءيف معلية تقدمي الرتش يح والفرز شاركة امل شاورات و/أأو امل  تشجع عىل اإ

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

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

تعزز الاختيار القامئ عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة 

 .معوم الناس فهيا

 :املتطلبات التاليةادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل  عىل املركز الوطين ابلأردنوتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

 ؛ومتاحة للجمهورتقيمي املرحشني عىل أأساس معايري حمددة سلفا وموضوعية  (ج 

 .لفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنااختيار أأعضاء بصفهتم ا (د 

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة  1اإ  بشأأن "اختيار وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية". 8.1واإ

 املمثلون الس ياس يون يف املؤسسات الوطنية. 2

 قح دلهيم الأعضاء هؤالءأأن و  الربملان، يف أأعضاءمه  أأمناء املركز الوطين جملس من أأعضاء( 3) ثالثة أأن الفرعية اللجنة تالحظ

 .التصويت

تتطلب مبادئ ابريس اس تقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث تشكيلها ومعلها وصنع قراراهتا. وجيب أأن يمت تشكيلها 

ىل الأولوايت اليت حتددها بنفسها يف  هاوحتديدالأولوايت والأنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة  النظر يفومتكيهنا من أأجل  استنادا فقط اإ

 .جمال حقوق االإنسان يف البالد من دون تدخل س يايس

ق االإنسان أأو احلكومة وأأعضاء الربملان أأعضاء يف أأهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقو  وممثل أأن يكونال ينبغي ولهذه الأس باب، 

يشاركوا فهيا، ذكل لأن عضويهتم يف أأهجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أأن تؤثر عىل الاس تقاللية احلقيقية 

 .واملتصورة للمؤسسات الوطنية
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ال أأن ذكل ال ينبغي أأن أأنه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند  اللجنة الفرعية وتقر الاقتضاء، اإ

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

نه ينبغي استبعادمه من حضور  من اللقاءات اليت تمت  فرتاتويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أأو أأعضاء الربملان، فاإ

 وال ينبغي متكيهنم من التصويت عىل هذه املسائل. .تخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجيةفهيا املداوالت الهنائية وتُ 

عىل ادلعوة الإجراء التغيريات  املركز الأردينتشجع يف نومفرب/ترشين الثاين و  الصادرة تعيد اللجنة الفرعية التأأكيد عىل توصيهتا السابقةو 

 . انونهاخلاصة ابحلومكة وابلتايل تعديل قبنيته الالزمة يف 

ىل مالحظهتا العامة  ؛3ب. ؛1اللجنة الفرعية ملبادئ ابريس ب.وتشري   ".بشأأن "ممثيل احلكومة يف املؤسسات الوطنية 9.1ج )ج( واإ

 كام تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:

 العزل. 3

ىل أأنه مل يمت حتديد  الفرعية اللجنة تشري ذكل، ومع( من القانون، تنهتيي العضوية يف جملس الأمناء لأس باب متنوعة. 3) 13وفقا للامدة  اإ

قاةل اجلهة اليت لها سلطة  عذر بدون غياب أأو العجز الصحي أأو املدين التأأهيل فقدان حاةل السبب يف وجود حتديد وكذا معلية االإ

 .مقبول

ىل متطلبات  عىل اللجنة الفرعية وتشدد ابلوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن املتعلقة أأنه لالس تجابة اإ

ضاء الواكالت املس تقةل الأخرى التابعة عومشاهبة لت ك املطبقة عىل أأ  معلية عزل مس تقةل وموضوعيةالقانون المتكيين للمؤسسة الوطنية 

  .لدلوةل

مئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مال

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

جرائية املقتضيات املوضو وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع  من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ. وال  .املنصوص علهيا يف القانونعية واالإ

 ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

، كام أأهنا رضورية لضامن وللمفوض العام ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة االإدارة تكفل هذه املتطلبات رى اللجنة الفرعية أأنوت

وتشجع اللجنة الفرعية املركز الأردين عىل ادلعوة الإدخال  املؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا.اس تقاللية القيادة العليا يف 

 تعديالت عىل القانون المتكيين من أأجل معاجلة هذه املسأأةل.

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ نع القرار بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة ص  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 المتويل اخملصص من املاحنني. 4

 للحصول عىل تربعات خارجية.موافقة جملس الوزراء  من القانون عىل أأن املركز الوطين يطلب 20تنص املادة 

لزام املؤسسات الوطنية ابحلصول  ذكل قد ينتقص من متويل من مصادر خارجية، لأن عىل موافقة ادلوةل من أأجل تلقي ال ينبغي اإ

 ا.اس تقالليهت

 وتشجع اللجنة الفرعية املركز الأردين عىل ادلعوة الإدخال تعديالت عىل القانون المتكيين ملعاجلة هذه املسأأةل.
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ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  بشأأن "المتويل الاكيف". 10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

 ماالوي: اللجنة املاالوية حلقوق االإنسان  8.2

 «.أألف»الفئة  مضناللجنة املاالوية حلقوق االإنسان عامتد عادة اتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:

 املمنوحة التصويت حقوق بشأأن الفرعية اللجنة ملعاجلة شواغل قانون اللجنة املاالوية املدخةل عىل ابلتعديالت الفرعية اللجنة ترحب

  .فرعيةال لجنةل  الشواغل السابقة عاجلةمل خطوات اختذت لأهنا للجنة املاالويةاب وتش يد. املظامل وأأمني القانوين للمفوض

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:كام 

 المتويل الاكيف. 1

ىل تشري هن ذكل، عىل وبناء. عىل حنو فعال بواليهتا لالضطالع يكفي ال اخملصص لها المتويل أأن اللجنة املاالوية اإ يف  انقص واجهت افاإ

 وأأهنا مزيانيهتا لزايدةبأأهنا دعت وتفيد اللجنة املاالوية . املطلوبة املهارات اذلين يتوفرون عىل وظفنياملاستبقاء  يف وصعوابت موظفهيا

 .املاحنة اجلهات من متويلصول عىل حسعت لل

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

وجيب أأيضا أأن تضطلع بصالحية ختصيص الأموال حسب قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. اس تقالليهتا و لضامن 

ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات وعىل وجه اخل .أأولوايهتا صوص، ينبغي أأن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل

لهيا متاحا اليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. لعموم الناسيكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ
 

ويل الأسايس للمؤسسة الوطنية، لأن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع ال ينبغي أأن يكون المتويل من مصادر خارجية هو المتو

ذكل، تقر اللجنة الفرعية بأأنه يف ظروف حمددة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل أأن يواصل التفاعل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من 

ىل أأن تمتكن ادلوةل من  لزام املؤسسات الوطنية  توفريأأجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإ ذكل. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ

وال ينبغي ربط هذه ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أأجل تلقي المتويل من مصادر خارجية، لأن ذكل قد ينتقص من اس تقالليهتا. 

 أأولوايت املؤسسة الوطنية احملددة سلفًا.بالأموال بأأولوايت حيددها املاحنون بل 
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ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  4.2و "للمؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان بشأأن "المتويل الاكيف 10.1 تنيالعام  هياتومالحظ  2ابريس ب. اإ

 .التوظيف واستبقاء موظفي املؤسسات الوطنية"بشأأن "

 

 توصيات املؤسسات الوطنية . 2

 

 .وتوصياهتا طلباهتا بشأأن واحلكومة الربملان مع حمدود أأن هناك تعاون اللجنة املاالوية ذكرت

أأمه الشواغل يف جمال  عىل الضوء طتسل ينبغي أأن الوطنية للمؤسسات واملواضيعية الس نوية واخلاصة التقارير أأن الفرعية اللجنة تالحظ

نسان حقوق صدار هذهمن خاللها ل  ميكن وس يةل روتوف االإ  السلطات قبل من االإنسان حقوق احرتام مدى راقبةمل توصياتال  املؤسسات اإ

 .العامة

طار واليهتا جراءات تتخذ أأناالإنسان  حلقوق الوطنية ؤسساتامل ، ينبغي عىلوحاميهتا االإنسان حقوق يف جمال تعزيز ويف اإ  تابعةمل  اإ

 وصياتت تنفيذل  العامة السلطات تتخذها مل أأو اليت اختذهتا التدابري عن التفصيلية املعلومات نرشت  وأأن التقارير هذه يف الواردة التوصيات

 .حمددة قرارات أأو

فهيا  والتحقيقالبالد  يف االإنسان حقوق حاةل رصد فقط الوطنية املؤسسات عىلال ينبغي  امحلاية، جمال يف مبهاهماوعند الاضطالع 

منا كذكل ،تقارير بشأأهنا وتقدمي جراء واإ  أأولئك حاميةو  ،وحشد ادلمع ذلكلونتاجئها  توصياهتا تنفيذ لتعزيز هنجيةامل و  اجلادة لمتابعةل  أأنشطة اإ

 .حقوقهم انهتكت اذلين

 املتابعة أأنشطة عن مفصةل معلومات وتقدمي املناسب، الوقت يف الوطنية املؤسسات توصيات عىل لردعىل ا العامة السلطات عَشجَّ تُ و 

  .توصياتتنفيذ هذه ال ل  الاقتضاء، حسب ،ةهنجيامل و  ةعمليال 

ىل مبادئ  اللجنة الفرعية وتشري  ." بشأأن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1)د( ومالحظهتا العامة د ؛ ج)ج(؛ 3أأ. ابريساإ

 موريتانيا: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان 9.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر قرار: ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 التالية: املالحظاتتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص 

  الانتقاء والتعيني. 1

 الوزارات خمتلف من مقرتحات عىل بناءالبالد  رئيس من بقرار وأأعضاؤها الوطنية اللجنة رئيس تعيني يمت القانون، من 12 للامدة وفقا

 .القانون من 11 املادة يف املبني النحو عىل املدين، اجملمتع ومنظامت واملنظامت املهنية واملؤسسات

ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل  القانون المتكييناملنصوص علهيا حاليا يف الانتقاء والتعيني معلية وترى اللجنة الفرعية أأن 

هنا  :وجه اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

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

جراء مشاورات و/أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز  حتدد معليةال  -  .والتعيني والانتقاءاإ
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ىل يؤدي قد هيئة من لك ترش يحات تقدمي أأنمن  عن قلقها فرعيةال لجنةكام تعرب ال   .من لك هيئة خمتلفة معليات اس تخدام اإ

 

 وعىل وشفافة مفتوحة تكون تعينيال و  لالنتقاءمعلية  تس تخدم أأن جيب اتترش يح اليت تقدم الهيئات مجيع أأن فرعيةال لجنةترى ال و 

 .الاس تحقاق أأساس

 

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

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

قاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس ت الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل مبوريتانيااللجنة الوطنية وتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

اتحة الفرصة لأكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتل (ب   ني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛اإ

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

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

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة  1اإ  وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية". انتقاءبشأأن " 8.1واإ

  يف املؤسسة الوطنيةاملمثلون الس ياس يون . 2

 جملس من والآخر ةالوطني امجلعية من واحد الربملان، أأعضاءمن ( 2) عضوين الوطنية اللجنة عضوية تشمل القانون، من 11 للامدة وفقا

 .التصويت حق توفرمه عىل مع الش يوخ،

ىل أأن مبادئ ابريس تتطلب اس تقاللية املؤسسات الوطنية عن احلكومة من حيث بنيهتا وتشكيلها وصنع قراراهتا  تشري اللجنة الفرعية اإ

استنادا فقط  هاوحتديدالأولوايت والأنشطة الاسرتاتيجية للمؤسسة يف  النظروجيب أأن يمت تشكيلها ومتكيهنا من أأجل  وطريقة معلها.

نسان يف البالد من دون تدخل س يايس ىل الأولوايت اليت حتددها بنفسها يف جمال حقوق االإ  .اإ

احلكومة وأأعضاء الربملان أأعضاء يف أأهجزة صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان أأو  وممثل أأن يكون ينبغيال ولهذه الأس باب، 

يشاركوا فهيا، ذكل لأن عضويهتم يف أأهجزة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واملشاركة فهيا ميكن أأن تؤثر عىل الاس تقاللية احلقيقية 

 .واملتصورة للمؤسسات الوطنية

ال أأن ذكل ال ينبغي أأن ب ةاللجنة الفرعي تقرو  أأنه من املهم احلفاظ عىل عالقات معل فعاةل مع احلكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

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

نه ينبغيعن واكالت حكومية، ويف حال ما مضت هيئة صنع القرار ممثلني عن احلكومة أأو أأعضاء الربملان أأو ممثلني  استبعادمه مثال من  فاإ

ماكهنم التصويت عىل اللقاءات اليت تمت فهيا املداوالت الهنائية وتُتخذ فهيا القرارات الاسرتاتيجية فرتاتحضور  ، وال ينبغي أأن يكون ابإ

  هذه القضااي.
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 عىل الرضورية تغيرياتعىل ادلعوة الإدخال ال  الوطنية اللجنة وتشجع 2011 الصادرة يف مايو توصياهتا التأأكيد عىل الفرعية وتعيد اللجنة

 .التصويت حق عىل الس ياس ية الأحزاب ممثيل عدم توفر لضامن اقانوهن

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

 ".الوطنية

نسانالتفاعل مع . 3  النظام ادلويل حلقوق االإ

نسان وحقوق املدقع الفقر بشأأن اخلاص املقرر من مراسةل مثرية للقلق الفرعية اللجنة تلقت  تتفاعل مل الوطنية اللجنة أأنب زاعام االإ

آليات بعض مع اكمل وتتعاون بشلك  .املتحدة الأمم وهيئات أ

 املزامع.تقر اللجنة الفرعية بأأن اللجنة الوطنية تطعن يف هذه و 

آلياته، النظام ادلويل حلقوق االإنسان مع التفاعلمبادئ ابريس بأأن تقر و  ميكن أأن يكون أأداة فعاةل ، وخاصة جملس حقوق االإنسان وأ

 للمؤسسات الوطنية من أأجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل.

عداد بشأأن الوطنية املؤسسات مع تشاورأأن ت  للحكومات املناسب منو  ال أأنه االإنسان، حقوق لياتلآ  املقدمة ادلوةل تقارير اإ  ينبغيال  اإ

ؤسسات الوطنية أأن حتافظ عىل امل عىل جيبو . احلكومة عن نيابة التقريرتعد  أأن وال القطري التقرير أأن تعد الوطنية ؤسساتعىل امل

آليات حقوق االإنسان، فينبغي أأن تفعل ذكل بنفسها وبشلك مس تقل قادرة وعندما تكوناس تقالليهتا،  ىل أ وال . عىل تقدمي معلومات اإ

 أأثناءو  الشامل، ادلوري الاس تعراض خالل احلكويم الوفديف  حعضو تشارك نأأ  االإنسان قوقحل الوطنية ؤسساتينبغي عىل امل

 للمؤسسات املس تقةل املشاركة حقوقمتنح  اليت الأخرى ادلولية الآليات يف أأو معاهدات، مبوجب املنشأأة الهيئات أأمام الاس تعراضات

 ويف حال اختارت املؤسسة الوطنية ةمعين حمافل يف الوطنية للمؤسسات املس تقةل املشاركة حقوق حال عدم وجودويف . الوطنية

ن  ادلوةل، وفد حعضو يف املشاركة  .مس تقةلمكؤسسة وطنية  بوضوح هازي مت أأن جيب مشاركهتا طريقةفاإ

نسان. ضافية بشأأن تعاوهنا مع النظام ادلويل حلقوق االإ  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية عىل تقدمي معلومات اإ

ىل مب ىل مالحظهتا العامة  3ابريس أأ. ادئوتشري اللجنة الفرعية اإ                                 ."بشأأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1)د( و)ه( واإ

 التعاون مع اجملمتع املدين. 4

 املدين، اجملمتع منظامت من واسعة مجموعة مع تتفاعل ال الوطنية اللجنة بأأن تزمع املدين اجملمتع من منظامت معلومات الفرعية اللجنة تلقت

 .احلكومة ت ك اليت تنتقد وخاصة

 .املدين اجملمتع منظامت من كبرية مجموعة مع ا تتفاعلأأهنب تفيد الوطنية اللجنة أأنب فرعيةال لجنةال  تقرو 

نسان حلقوق املؤسسة الوطنية فعالية حيسن املصلحة أأحصاب مجيع مع التفاعل الكبري أأن الفرعية اللجنة تالحظ  لتعزيز واليهتا تنفيذ يف االإ

نسان حقوق قضااي تساعال أأفضل فهم تقدمي خالل من، وحاميهتا االإنسان حقوق  أأساس عىل القضااي هذه تأأثريل و  ؛ادلوةل أأحناء مجيع يف االإ

وميكن أأن . التنفيذ واسرتاتيجيات الأولوايت؛و  ثغرات؛ل من العوامل الأخرى؛ وكذا فهم أأفضل ل  وغريها غرافيةوج ثقافيةو  اجامتعية عوامل

 .للجمهور االإنسان قوقحل الاكفية ايةامحل توفريعىل  ،اليت تعمل يف عزةل ،الوطنية املؤسساتقدرة  تتقيد

ضافية معلومات تقدميعىل  الوطنية اللجنة فرعيةال لجنةال  تشجع  .املدين اجملمتع مع تعاوهنا حول اإ

ىل مباللجنة الفرعية  وتشري ىل مالحظهتا العامة  و)ز( (و) ابريس ج دأأياإ  ."بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الأخرى 5.1واإ
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 انهتااكت حقوق االإنسانمعاجلة . 5

ىل عمل عدام عليه وحمك أأدين اذلي محمد ودل الش يخ محمد حاةل الفرعية اللجنة بلغ اإ  عن صدر بياان الفرعية اللجنة وتلقت. الردة بهتمة ابالإ

عدام عقوبة تطبيق أأيد اذليو  2014 ينايراكنون الثاين/ 7 يف االإلكرتوين هاموقع  عىل هونرشت اللجنة الوطنية  وردا. الردة حاالت يف االإ

 .به أأذنت ملالوطنية  اللجنة ةذكرت أأن رئيس اصدر ولكهن قد البيان أأن الوطنية اللجنة أأقرت ذكل، عىل

ىل الوطنية ذكل، مل ترش اللجنة ومع  يتفق ال اجلرمية هذه عىل االإعدام عقوبة تطبيق أأنب علنية بترصحيات تدل ومل ارمسي ت رداأأصدر  أأنه اإ

 .االإنسان حلقوق ادلويل القانون مع

نسان ي  اعامتدشجيع ت ل وهادفة،  وحرةاملؤسسة الوطنية بطريقة واسعة  ةتفسري واليينبغي و  قوق احل شمل مجيعتعريف تدرجيي حلقوق االإ

قلميية والوطنية نسان أأن تعزز وتضمن احرتام حقوق و  .املنصوص علهيا يف الصكوك ادلولية واالإ يُنتظر من املؤسسات الوطنية حلقوق االإ

 انهتااكت حدوث تويف حال ابيف مجيع الظروف ودون اس تثناء.  املبادئ ادلميقراطية وتعزيز حمك القانونكذا و  االإنسان مجليع الأفراد

ن ،وش ياك أأمرا االإنسان حلقوق جس مية  .والاس تقاللية اليقظة من عال مبس توى تترصف املؤسسات الوطنية أأن ه يُنتظرفاإ

ىل مبادئ ابريس أأ. اللجنة الفرعية وتشري  . 3وأأ. 2، وأأ.1اإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:كام 

 العزل. 6

ال وضع هناية النتداب عضو اللجنةال ميكن  القانون، من 17 للامدة وفقا أأو القصور أأو الغياابت  يف حاةل اخلطأأ الفادح بعد جلسة اس امتع اإ

عاقة أأو فقدا املربرة غري املتكررة  .الصفة اليت مت مبوجهبا اختيارهن أأو االإ

ما عدا ذكل، ال ينص  .القانون يف علهيا املنصوص للرشوط وفقا بعد الاس امتع للمعين حيدث العزل ،أأيضا القانون من 17 للامدة وفقاو 

 .العزل معليةالقانون عىل 

ىل العزل أأس باب بعض تدقيق عدم أأن املعنية الفرعية اللجنة تالحظ  عرضة العملية قد جيعل العزل لهذا واحضة معلية غياب جانب اإ

  .الاس تخدام لسوء

وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات الوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن القانون 

  .الواكالت املس تقةل الأخرى التابعة لدلوةل ضاءعوموضوعية ومشاهبة لت ك املطبقة عىل أأ  سة وطنية معلية عزل مس تقةلالمتكيين ملؤس 

وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل 

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

جرائية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع  من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ. وال  .املنصوص علهيا يف القانوناملقتضيات املوضوعية واالإ

 ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني. 

الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا مثل هذه املتطلبات تضمن ترى اللجنة الفرعية أأن و 

 .للمؤسسات الوطنية وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية
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 التقرير الس نوي. 7

ىل  الس نوي التقرير يقدم القانون، من 6 للامدة وفقا  .البالد رئيسللجنة الوطنية اإ

ىل وتعترب اللجنة الفرعية أأنه من املهم أأن تُنشأأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات ع

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

ىل السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذكل نالمتكيين من أأجل ال  ص عىل صالحية واحضة لتقدمي التقارير مبارشة اإ

جراءات بشأأهنا.  تس تطيع تعزيز القيام ابإ

ىل مبدأأ ابريس أأ.وتشري اللجنة  ىل مالحظهتا العامة  3الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 املكس يك: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان  10.2

نسان عامتد عادة اتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:  «.أألف»الفئة  مضناللجنة الوطنية حلقوق االإ

 ية:خبصوص املالحظات التال تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها 

 توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان. 1

 الشاكوى عدد من بكثري أأقل يه ابملكس يك الوطنية اللجنة عن الصادرة التوصيات من عددا بأأن تفيد معلومات الفرعية اللجنة تلقت

ىل ذكل أأن فرعيةال لجنةال  تقرو . علهيا الواردة االإنسان حقوق ابنهتااكت املتعلقة  نس بة ارتفاع ذكل يف مبا الأس باب، من عدد يعود اإ

 لضامن معلياهتا راجعةعىل م ابملكس يك الوطنية اللجنة الفرعية اللجنة تشجع ذكل، ومع. التوفيق معلية خالل من حلها يمت اليت الشاكوى

نسان حلقوق املهنجية الانهتااكت معاجلة يف احلالية معلها طرق عدم فشل  .االإ

أأمه الشواغل يف جمال  عىل الضوء تسلطينبغي أأن  الوطنية للمؤسسات واملواضيعية الس نوية واخلاصة التقارير أأن الفرعية اللجنة تالحظ

نسان حقوق صدار من خاللها لهذه ميكن وس يةل وتوفر االإ  السلطات قبل من االإنسان حقوق احرتام التوصيات ملراقبة مدى املؤسسات اإ

 .العامة

طار واليهتا جراءات تتخذ االإنسان أأن الوطنية حلقوق املؤسسات وحاميهتا، ينبغي عىل االإنسان حقوق ال تعزيزيف جم ويف اإ  ملتابعة اإ

 توصيات لتنفيذ العامة السلطات تتخذها مل أأو اليت اختذهتا التدابري عن التفصيلية املعلومات تنرش وأأن التقارير هذه يف الواردة التوصيات

 .حمددة قرارات أأو

فهيا  البالد والتحقيق يف االإنسان حقوق حاةل رصد فقط الوطنية املؤسسات ال ينبغي عىل امحلاية، يف جمال مبهاهما وعند الاضطالع

منا كذكل تقارير بشأأهنا، وتقدمي جراء واإ  وحامية ونتاجئها وحشد ادلمع ذلكل، توصياهتا تنفيذ لتعزيز واملهنجية الصارمة للمتابعة أأنشطة اإ

 .حقوقهمانهتكت  اذلين أأولئك

َ و   املتابعة عن أأنشطة مفصةل معلومات وتقدمي املناسب، الوقت يف الوطنية املؤسسات توصيات عىل عىل الرد العامة السلطات عشجَّ ت

  .لتنفيذ هذه التوصيات الاقتضاء، حسب واملهنجية، العملية

ىل مبادئ ابريس اللجنة الفرعية وتشري  ." بشأأن "توصيات املؤسسات الوطنية 6.1و "د" )د( ومالحظهتا العامة  3أأ. اإ

 العزل. 2
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 أأوجه أأو فعالالأ  عن الش يوخ جملس يف( 2/3) ثلثنيال بعد تصويت أأغلبية  الوطنية اللجنة رئيسميكن عزل  ادلس تور، من 4 للباب وفقا

ومع ذكل، . الفساد أأعاملعن  أأو ،املتعلقة ابملنصب كفاءةالو  والرشف رشعية عىل تؤثرو  الأساس ية، العامة ابملصاحل ترض اليت قصورال

ن  جراءادلقيق العمليةفاإ ذا وما العزل معلية يف الرشوع اجلهة اليت ميكهنا ذكل يف مبا ،واحضة تليس لعزلا ة املعمتدة الإ  جلسة هناك تاكن اإ

 .اس امتع تعقد هبذا اخلصوص

الوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية،  مبادئ ابريس من حيث وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات

املقتضيات املوضوعية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع وموضوعية.  ينبغي أأن يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل

جرائية    .املنصوص علهيا يف القانونواالإ

وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض 

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

 السلطة التقديرية لسلطات التعيني. وال ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل  من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ.

وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية 

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار بشأأن  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 

 

 

 عن املالحظات التالية:تعرب اللجنة الفرعية كام 

 الانتقاء والتعيني. 1

 أأن جيب الاستشاري اجمللس وكذا أأعضاء رئيسال انتخاب أأن عىل تنص ادلس تور من( 7( )ب) 102 املادة أأن الفرعية اللجنة تالحظ

 .شفافة تكونعامة  ملشاورات ضعُي

 .ىخر أأ  ةملزم قواعد يف أأو القانون يف علهيا منصوص غري املشاورة العامة طريقة أأن الفرعية اللجنة تالحظ

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

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

قاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس ت الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

شفافة لالنتقاء والتعيني، مبا يف ذكل من خالل  ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية عىل ابملكس يكاللجنة الوطنية وتشجع اللجنة الفرعية 

جراء   عامة مع املنظامت غري احلكومية واجملمتع املدين. مشاوراتمعلية اإ

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىلاللجنة الوطنية ابملكس يك ع اللجنة الفرعية وتشج



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

37 
 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

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

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

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 التعددية. 4

 .اوموظفهيالوطنية  اللجنة عضوية يف التعدديةعىل  رصاحة متكيينال  القانون ينص ال

مجليع قضااي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعمل فيه، املؤسسة الوطنية  تقيميواملوظفني من  هيئة صنع القرارالتنوع يف يسه ّل 

ىل املؤسسات الوطنية ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ  .وكذا قدرهتا عىل الاخنراط فهيا. اإ

اجلنس أأو العرق أأو الأقلية. ويشمل ذكل،  عىل أأساسوتعين التعددية المتثيل الأوسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضامن التعددية 

 يف املؤسسة الوطنية.  للنساءعىل سبيل املثال، ضامن املشاركة املتساوية 

تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. تالحظ اللجنة الفرعية أأن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط التعددية يف 

 فعىل سبيل املثال:

 أأ( ميثل أأعضاء هيئة صنع القرار خمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو مبنّي يف مبادئ ابريس. وينبغي أأن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع

بشأأهنا مع مجيع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم اجملمتع املدين. وينبغي تفادي  حمددة يف الترشيع، وينبغي أأن تُتاح للعموم ويمت التشاور القرار

 نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أأعضاء املؤسسة الوطنية؛من املعايري اليت قد تضيق أأو حتد، دون مربر، 

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

 تويص هبم؛

جراءات متكّ ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية أأو الش باكت أأو  ج( التعّددية من خالل اإ

 املشاورات أأو املنتدايت العامة؛

ق ذكل بشلك خاص عىل املؤسسات اليت تضم عضوًا واحدًا، مثل د( التعّددية من خالل موظفني ميثلون خمتلف رشاحئ اجملمتع. وينطب

 أأمني املظامل.

ىل ادلعوة عىل ابملكس يك اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية وتشجع دراج اإ  يف اجلنسني بني والتوازن التعددية تنص عىل أأحاكم يف القانون اإ

 .وموظفهيا عضويهتا

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  .""ضامن التعددية بشأأن 7.1مالحظهتا العامة واإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل دور . 5 آلية الوقائية الوطنيةاإ  ال



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

38 
 

 من وغريه التعذيب الوقاية من قانونمرشوع  أأن الفرعية اللجنة وتشري. وطنية وقائية ليةكآ  الوطنية اللجنة دور الآن ترس مي يمت حىت مل

نسانية أأو أأو العقوبة القاس ية رضوب املعامةل هو الآن أأمام الربملان، وهذا  ،هبذا اخلصوص وفرض العقوابت والتحقيق املهينة أأو الالاإ

 .2016 ديسمربلأول/اكنون ا يف اعامتده يمت أأن املتوقع ومن وطنية، وقائية ليةكآ  رمسيا الوطنية اللجنةتعيني سيمت مبوجبه القانون 

نسان حلقوق طنيةاملؤسسة الو  تعيني عندو  ضافية صالحياتوعندما يقتيض هذا التلكيف الاضطالع ب وطنية، وقائية ليةكآ  االإ  لدلخول اإ

ىل عداد التقارير بشأأهنا، ويه صالحيات  فهيا والتحقيق ورصدها الاحتجاز أأماكن اإ املنصوص  الوطنية املؤسسات صالحيات تتجاوزواإ

 املؤسسة قدرة ضامن يف ددةاحمل ترشيعيةال  واليةال هذه ساعدوت . بشلك أأكرب قانونيةال والية، ينبغي توضيح الالمتكيين القانون يف علهيا فعال

 .تدخل أأي عن ومبنأأى عىل حنو فعال بدورها القيام عىل الوطنية

ىل مالحظهتا فرعيةال لجنةال  تشري  ".للرصدو  ةقايو للوطنية  لياتكآ  الوطنية املؤسسات تقيمي" بشأأن 9.2 العامة اإ

نسانالتفاعل مع النظام . 6  ادلويل حلقوق االإ

ىل وتشري. االإنسان حلقوق ادلويل النظام مع الوطنية اللجنة عىل تفاعل الفرعية اللجنة تثين ىل تقارير قدمت الوطنية اللجنة أأن اإ  الهيئات اإ

 .املتحدة الأمم واكالت خمتلف مع بنشاط توتعاون وشاركت معاهدات مبوجب املنشأأة

ميكن أأن يكون أأداة فعاةل للمؤسسات الوطنية من أأجل تعزيز  ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهرصد النظام بأأن  مبادئ ابريس تقر

ن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب الأولوايت واملوارد حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل.  اإ

 احمللية، وميكن أأن تشمل املهام التالية:

آليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛تقدمي تق - طار الاس تعراض ادلوري الشامل، وأ  ارير موازية أأو تقارير الظل يف اإ

عالانتاالإدالء  -  خالل املناقشات أأمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛  ابإ

ق  - آليات الأمم املتحدة والآليات االإ  لميية حلقوق االإنسان.رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصةل الصادرة عن أ

 عىل مواصةل تفاعلها مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان. اللجنة الوطنية وتشجع اللجنة الفرعية 

ىل مب ىل و( د) 3ابريس أأ.ادئ وتشري اللجنة الفرعية اإ   ."بشأأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1 ةا العاممالحظهت)ه( واإ

 

 املظامل انميبيا: مكتب أأمني 211.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد مكتب أأمني املظامل اإ  .2017النظر يف طلب اإ

ىل وتشري. المتكيين القانون عىل تعديالت لأنه اقرتح املظامل بأأمني الفرعية اللجنة تش يد  من ادلراسة قيد حاليا يه هذه املقرتحات أأن اإ

 .يعمتدها الربملان بعد ومل الوزراء ومل ينظر فهيا جملس العدل، وزارة قبل

 تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها بشأأن املالحظات التالية:

 الوالية. 1

 :2011يف مايو  تعيد اللجنة الفرعية التأأكيد عىل القلق اذلي أأعربت عنه
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ىل الفرعية اللجنة تشري"  املدنية احلقوق بعض ويشمل ذكل. ادلس تورية واحلرايت احلقوق حامية تشمل املظامل أأمني والية أأن اإ

متكيين الفرعية اللجنة تالحظ ذكل، عىل وعالوة. وليس لكها هبا املعرتف والثقافية والاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية  أأن القانون ال

ىل يشري ىل ليسو  االإنسان، حقوق حامية اإ ، معاهدات مبوجب املنشأأة الهيئات بعض قبل من مماثةل خماوف عن التعبري متو .هاتعزيز  اإ

متيزي عىل القضاءجلنة حيث أأوصت  مترب CERD/C/NAM/CO/12 22) العنرصي ال ابلقيام جبميع  ادلوةل الطرف( 2008 /أأيلولسب

وأأوصت جلنة حقوق . اخلطوات الالزمة لتعزيز الوالية الترشيعية ملكتب أأمني املظامل وقدراته، بصورة تسمح هل ابلوفاء بواليته وفاء فعاالً 

 الترشيعية الوالية بتعزيز  (CCPR/CO/81/NAM)ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية العهد الإنسان اليت تعىن مبراقبة تنفيذ

 ".الاكفية ابملوارد وتزويدها املظامل لأمني

القانون  ت عىللمترير تعديال عىل مواصةل ادلعوةشجعه ، غري أأهنا ت عىل نطاق واسع فرس واليتهي  أأمني املظاملتقر اللجنة الفرعية بأأن و 

 بعد اس تقالل انميبيا. مراجعة الترشيع املعمتدالمتكيين اذلي سينص عىل والية واحضة لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل 

ىل مب ىل مالحظهتا العامة  3وأأ. 2وأأ. 1ابريس أأ. ئداوتشري اللجنة الفرعية اإ  بشأأن "الوالية املتعلقة حبقوق االإنسان". 2.1واإ

 والتعيني الانتقاء. 2

( 2) 2 ملادةنفس ال  وفقاو . القضائية اخلدمة جلنة من توصية عىل بناء املظامل أأمني يعني رئيس البالد ادلس تور، من( 1) 90 للامدة وفقا

 .الطريقةبنفس  املظامل أأمني انئب عنيي القانون، من

ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل  القانون المتكييناملنصوص علهيا حاليا يف الانتقاء والتعيني معلية وترى اللجنة الفرعية أأن 

هنا  :وجه اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

جراء  حتدد معليةال  -  .والتعيني والانتقاءوسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز املشاركة امل شاورات و/أأو امل اإ

 

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

دارية املل ن العملية اليت وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أأو اللواحئ أأو املبادئ التوجهيية االإ زمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ

عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم  الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :التالية ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات عىلأأمني املظامل وتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

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

 ملرحشني عىل أأساس معايري حمددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقيمي ا (د 

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة  1اإ  وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات الوطنية". انتقاءبشأأن " 8.1واإ

  التوظيف. 3
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 :2011 مايو يف القلق اذلي أأعربت عنه التأأكيد عىل الفرعية تعيد اللجنة

ن" متكيين القانون اإ  ".موظفيه تشغيل املظامل منيلأ  حتديدا ُيول ال ال

 .وضعهم رهن االإشارة ن يمتياذل العامة اخلدمة موظفو املظامل أأمني كتبمب  يعمل القانون، من( 1) 7 للفصل وفقا

متكني املؤسسات الوطنية من الناحية الترشيعية يك تقوم غري أأهنا ما تزال تؤكد بأأنه ينبغي  تغيريات، أأنه مت اقرتاح الفرعية اللجنة تالحظ

بتحديد الهيلك الوظيفي واملهارات الالزمة لتنفيذ واليهتا، وحتديد معايري مناس بة أأخرى )مثل التنوع(، واختيار موظفهيا وفقا للقانون 

 .الوطين

ات ميتلكون املهار جلدارة تضمن التعددية يف تشكيل موظفني املوظفني وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل أأساس ا تشغيلوجيب 

 .الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقاللية املؤسسة وفعاليهتا وثقة معوم الناس فهيا ةالالزمة لتنفيذ والية املؤسس

دخال ادلعوة عىل املظامل أأمني الفرعية اللجنة وتشجع ىل اإ  .موظفيه بتشغيل هل للسامح ه المتكيينقانون عىل تغيريات اإ

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  ".املؤسسات الوطنية بشأأن 'التوظيف واستبقاء موظفي 4.2 ةالعام ومالحظهتا 2ابريس ب. اإ

 املالية س تقالليةالمتويل الاكيف والا. 4

 .الأموال مصدر قانونال حيدد الو. الغرض لهذا اخملصصة الأموال من املظامل أأمني مزيانية دفع يمت احلايل، القانون من 9 للفصل وفقا

 خصصهتا اليت الأموال من تدفع املظامل أأمني مزيانية أأن عىل نصي  قانونال عىلاملقرتحة  تعديالتال  مرشوع أأن الفرعية اللجنة تالحظو 

 .الغرض لهذا احلكومة

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل وتشدد اللجنة الفرعية عىل  أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

لضامن اس تقالليهتا وقدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. وجيب أأيضا أأن تضطلع بصالحية ختصيص الأموال حسب 

 أأولوايهتا.

طالق هذا المتويل ابنتظام فقط يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية منفصلبند لك صص المتويل احلكويم يف شأأن ُُي  ويتعني . وجيب اإ

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

 وحامية هلاخملصص  المتويل كفاية لضامن عىل قانونه المتكيين املناس بة التعديالت الإدخال عىل ادلعوة املظامل أأمني الفرعية اللجنة وتشجع

 .املالية اس تقالليته

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري   .بشأأن "المتويل الاكيف" 10.1 ةومالحظهتا العام 2ابريس ب. اإ

 عن املالحظات التالية:تعرب اللجنة الفرعية كام 

  مدة الوالية. 5

 :2011عنه يف مايو  أأعربتتعيد اللجنة الفرعية التأأكيد عىل القلق اذلي 
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ن" متكيين القانون يف غري حمددة املظامل أأمني والية مدة اإ  جيوز ولكن 65 سن حىت منصبه يشغل املظامل أأمني أأن عىل ادلس تور وينص. ال

ىل املظامل لأمني التقاعد سن متديد للرئيس  ".( ادلس تور من( 2) 90 املادة) ،70 غاية سن اإ

 املظامل أأمني أأن الفرعية اللجنة تالحظو . حمددة قابةل للتجديد ملدة املظامل أأمني بأأن يدعو الفرعية اللجنة أأوصت ،القلق هذا عىل وردا

آخر تعيني مبدة غري حمددة بأأن أأفاد  .حمددة قابةل للتجديد مدةيك ينص عىل  احلمك ليعدت اقرتح وأأنه هذا التعيني س يكون أ

ن حتديد  للتعيني مسأأةل هامة لتعزيز اس تقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. وتعترب مدة  ةأأدى مناس ب مدةاإ

( س نوات احلد الأدى اذلي ميكن أأن يكون اكفيًا لتحقيق هذه الأهداف. ومكامرسة اثبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل أأن 3التعيني لثالث )

ماكنية التجديد مرة واحدة.7( وس بع )3عىل مدة ترتاوح بني ثالث ) نيةينص القانون المتكيين للمؤسسة الوط   ( س نوات مع اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية 2.2واإ

 التقرير الس نوي. 6

  .الصةل ذات الربملاانت من قبل مناقش ته أأو الس نوي التقرير ينص عىل رضورة النظر يف القانون يف مقتىض هناك ليس

املؤسسة الوطنية  تقاريرالترشيعية  السلطة أأن تناقش عىل وطنية ملؤسسة المتكيين القانون أأنه يس تحسن أأن ينص الفرعية ترى اللجنةو 

جراءات وتعزيز اختاذ حصيح، بشلك توصياهتا دراسة من للتأأكد وذكل نظر فهيا،وت   .بشأأهنا اإ

ىل اب املظامل أأمني وتويص اللجنة الفرعية   يف تقاريره وتناقشها. السلطة الترشيعية معليًة تنظر من خاللهاقانونه المتكيين  تضمنيدلعوة اإ

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

  التعددية. 7

ىل أأشار ولكنه واللغة، اجلنس نوع من حيث املوظفني يف املظامل أأن هناك تنوع أأمني ذكر  متثيل خالل من حتسيهنا ميكن التعددية أأن اإ

 .أأخرى مجموعات

 ن التنوع يف العضوية واملوظفني داخل املؤسسة الوطنية يسه ّل من تقيميها مجليع قضااي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعملاإ 

ماكنية  منفيه، وكذا  ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ ىل املؤسسقدرهتا عىل الاخنراط فهيا. اإ  .الوطنية ةوصول مجيع املواطنني اإ

اجلنس أأو العرق أأو الأقلية. ويشمل عىل أأساس نوع  النظر يف ضامن التعددية المتثيل الأوسع للمجمتع الوطين. ويتعنيوتعين التعددية 

 يف املؤسسة الوطنية.  للنساءذكل، عىل سبيل املثال، ضامن املشاركة املتساوية 

تالحظ اللجنة الفرعية أأن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط التعددية يف تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. 

 فعىل سبيل املثال: 

صنع  يف مبادئ ابريس. وينبغي أأن تكون معايري العضوية يف هيئة بنيخمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو م  أأ( ميثل أأعضاء هيئة صنع القرار

تفادي القرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي أأن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأأهنا مع مجيع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم اجملمتع املدين. وينبغي 

 نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أأعضاء املؤسسة الوطنية؛من املعايري اليت قد تضيق أأو حتد، دون مربر، 

جرا دارة املؤسسات الوطنية، مثاًل يف احلاةل اليت تقرتح فهيا فرقا جممتعية متنوعة املرحشني أأو ب( التعددية من خالل اإ ءات تعيني هيئة اإ

 تويص هبم؛
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جراءات متكّ ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشارية أأو الش باكت أأو  ج( التعّددية من خالل اإ

 امة؛املشاورات أأو املنتدايت الع

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

 أأمني املظامل.

ىل تضمني أأحاكم يف قانونه المتكيين تشرتط التعددية يف الأعضاء واملوظفني. اللجنة الفرعية وتشجع   أأمني املظامل عىل ادلعوة اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية 7.1واإ

لهيا. 8 نسان أأو الانضامم اإ  تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإ

لهياتشجيع التصديق عىل الصكوك بشأأن والية رصحية  المتكيين لأمني املظاملال مينح القانون   .ادلولية حلقوق االإنسان أأو الانضامم اإ

عىل  اللجنة الفرعية أأمني املظامل تشجعو  بأأن أأمني املظامل يفرس واليته بشلك واسع ويقوم فعال هبذا ادلور.اللجنة الفرعية  وتالحظ

ة لتشجيع التصديق عىل الصكوك التلكف بصالحية واحض هل بشلك يتيح قانون المتكيينال التعديالت املقرتحة عىل لمتريرادلعوة مواصةل 

لهيا  .ادلولية حلقوق االإنسان أأو الانضامم اإ

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

لهيا نسان أأو الانضامم اإ  ." حلقوق االإ

 التعاون مع اجملمتع املدين. 9

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 منظامت اجملمتع املدين. وتعاونه مع  بتفاعل أأمني املظامل تقرعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، 

ضفاء الطابع الرمسي علهيا واحلفاظ علهيا عملالتطوير عالقات  أأمني املظامل عىلاللجنة الفرعية  وتشجع مع وذكل ، حسب الاقتضاء، واإ

 .اجملمتع املديننظامت م االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل  املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز حقوق

ىل مبدأأ ابريس جاللجنة الفرعية  وتشري ىل مالحظهتا العامة  اإ  ."التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الأخرىبشأأن " 5.1)ز( واإ

 نياكرغوا: مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسان 212.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر توصية: ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 .2016اجلديد يف نيسان/أأبريل بتعيني وكيل ادلفاع تأأخذ اللجنة الفرعية علام 

 

 التالية: املالحظاترب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص تع

  الاس تقاللية. 1

موهجة  هتنئة ،2016 عام ترشين الثاين/نومفرب 11 يوم االإنرتنت ش بكة موقعه عىل أأن وكيل ادلفاع نرش عىل الفرعية اللجنة تالحظ

عادة مبناس بة سافيدرا أأورتيغا دانييل خوس يه للرئيس  .انتخابه اإ
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 ثقة أأمهية عىل شددوت مبادئ ابريس. يه أأمر أأسايس يف  الوطنية ةالاس تقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسستالحظ اللجنة الفرعية بأأن 

 .االإنسان حلقوق طنيةالو  ية املؤسسةاس تقالل  يف امجلهور

ظهار أأن فرعيةال لجنةترى ال و   الاس تقاللية احلقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية عىل وبشلك واحض سلبا ريؤث س يايس انامتءأأي  اإ

لهيا الوصول وسهوةل وحيادها نسانمكتب  أأن فرعيةال لجنةال  ؤكد، تذلا. اإ احلياد  ضامن مسؤولية يتوىل وكيل ادلفاع عن حقوق االإ

 .واليته مع متاما يتفق مبا والعمل والاس تقاللية

 .؛ ج)أأ( 3؛ ب.2ب. ابريس ملبادئ فرعيةال لجنةال  تشري

 الانتقاء والتعيني. 2

ما عدا ٪. 60 بنس بةأأغلبية الربملان  بعد تصويت وانئبه املظامل يُعنيَّ أأمني القانون، من 8و( 2) 1و ادلس تور من( د( )9) 138 للمواد فقا

ن القوانني   .الانتقاء معلية ال تنص عىل المتكينية ذكل، فاإ

ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل  القانون المتكييناملنصوص علهيا حاليا يف الانتقاء والتعيني معلية وترى اللجنة الفرعية أأن 

هنا  :وجه اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

جراء  حتدد معليةال  -  .والتعيني والانتقاءوسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز املشاركة امل شاورات و/أأو امل اإ

 

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

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

عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم  الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل مكتب وكيل ادلفاع عن حقوق االإنسانوتشجع اللجنة الفرعية 

 الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛االإعالن عن  (أأ  

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

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

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

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

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 

 حقوق االإنسان الأخرىالتعاون مع هيئات . 3

 :التالية التوصية الفرعية اللجنة قدمت ،2011 مايو دورهتا املعقودة يف يف
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ن اللجنة" متع منظامت من متنوعة مجموعة مع وعىل التفاعل بناءة معل عالقات بناء وكيل ادلفاع عىل تشجع الفرعية اإ  يف مبا املدين، اجمل

 ".نياكراغوا يف وحاميهتا االإنسان حقوق تعزيز يف فعاال دورا تلعب اليت احلكومية غري وادلولية الوطنية املنظامت ذكل

أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالايهتا تؤكد اللجنة الفرعية 

 عىل حنو فعال. 

مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت  تطوير عالقات معلعىل  ادلفاع عن حقوق االإنسانمكتب وكيل اللجنة الفرعية  تشجعو 

ضفاء الطابع الرمسي ية، وكذا لتعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا، مبا يف ذكل اجملمتع املدين واملنظامت غري احلكوم  واحلفاظ عىل هذه العالقات اإ

  .، حسب الاقتضاءعلهيا

ىل مبدأأ ابريس ج ىل مالحظهتا العامة و )و( )ز(  وتشري اإ  ."بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان الأخرى 5.1واإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:كام 

 مدة الوالية. 4

 فرعيةال لجنةال  تشعر ذكل، ومع. س نوات مخس ملدة هوانئب املظامل أأمني يعني القانون، من 9و ادلس تور من( 9) 138 للامدتني وفقا

 .لتجديدل  اس تخداهما املرات اليت يمت عدد دحيد ال القانون ابلقلق من أأن

ن حتديد  للتعيني مسأأةل هامة لتعزيز اس تقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. وتعترب مدة  ةأأدى مناس ب مدةاإ

( س نوات احلد الأدى اذلي ميكن أأن يكون اكفيًا لتحقيق هذه الأهداف. ومكامرسة اثبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل أأن 3التعيني لثالث )

ماكنية التجديد مرة واحدة.7( وس بع )3عىل مدة ترتاوح بني ثالث ) نيةينص القانون المتكيين للمؤسسة الوط   ( س نوات مع اإ

 املظامل أأمناء والية فرتة أأن عىل يك ينص ه المتكيينقانون لتعديل ادلعوة عىلعىل حقوق االإنسان  وكيل ادلفاع مكتب الفرعية اللجنة تشجع

 .واحدة مرة للتجديد قابةل

ىل  ىل مالحظهتا العامة  3مبدأأ ابريس ب.وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية 2.2واإ

نسان .5  التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ

آلياتهرصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهبأأن  تقر مبادئ ابريس نسان وأ جراءات اخلاصة  ، وخاصة جملس حقوق االإ )االإ

، ميكن أأن يكون أأداة فعاةل للمؤسسات الوطنية من والاس تعراض ادلوري الشامل( وهيئات الأمم املتحدة املنشأأة مبوجب معاهدات

 أأجل تعزيز حقوق االإنسان وحاميهتا عىل املس توى احمليل. 

ن املشاركة الفعلية يف النظام ادلويل حلقوق االإنسان تكون حسب الأولوايت   واملوارد احمللية، وميكن أأن تشمل املهام التالية:اإ

آليات االإجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات؛ - طار الاس تعراض ادلوري الشامل، وأ  تقدمي تقارير موازية أأو تقارير الظل يف اإ

عالانتاالإدالء  -  خالل املناقشات أأمام هيئات الاس تعراض وجملس حقوق االإنسان؛  ابإ

جراءات والايت أأحصاب ذكل يف مبا املتحدة، الأمم خرباء اليت جيرهيا القطرية يف الزايرات املساعدة -  وهيئات اخلاصة االإ

 ؛فهيا واملشاركة التحقيق، وكذا تسهيل هذه الزايرات وجلان احلقائق تقيص وبعثات املعاهدات

آليات الأمم املتحدة والآليات  - قلميية حلقوق االإنسان.رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصةل الصادرة عن أ  االإ
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ع االإنسان، حلقوق ادلويل النظام مع تفاعلها يف النظر عند مكتب املفوض السايم  مع بنشاط التفاعل عىل الوطنية املؤسسات تَُشجَّ

قلميية التنس يق وجلانحلقوق االإنسان  الوطنية والتحالف العاملي للمؤسسات االإنسان حلقوق  االإنسان،حلقوق  الوطنية للمؤسسات االإ

 .املدين اجملمتع ومنظامت والوطنية ادلولية احلكومية غري املنظامت وكذكل الوطنية، املؤسسات من وغريها

 من أأجل ترس ميمع النظام ادلويل حلقوق االإنسان وادلعوة لتعديل قانونه المتكيين  تعزيز تفاعهلعىل وكيل الوتشجع اللجنة الفرعية مكتب 

  .وهيئات دولية أأخرىالتعاون مع الأمم املتحدة 

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ                                 ."بشأأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1)د( و)ه( واإ

 التعددية. 6

 .وموظفيه الوكيلعضوية مكتب  يف املرأأة ومتثيل التعددية بشأأن ال ينص عىل مقتضيات القانون أأن الفرعية اللجنة تالحظ

 ن التنوع يف العضوية واملوظفني داخل املؤسسة الوطنية يسه ّل من تقيميها مجليع قضااي حقوق االإنسان اليت تؤثر عىل اجملمتع اذلي تعملاإ 

ىل املؤسسات الوطنية منفيه، وكذا  ماكنية وصول مجيع املواطنني اإ ىل ذكل، يعزز التنوع اإ ضافة اإ  .قدرهتا عىل الاخنراط فهيا. اإ

اجلنس أأو العرق أأو الأقلية. ويشمل  عىل أأساس نوعوتعين التعددية المتثيل الأوسع للمجمتع الوطين. ويتعني النظر يف ضامن التعددية 

 يف املؤسسة الوطنية.  للنساءشاركة املتساوية ذكل، عىل سبيل املثال، ضامن امل 

تالحظ اللجنة الفرعية أأن هناك مناذج متنوعة لضامن رشط التعددية يف تشكيل املؤسسات الوطنية عىل النحو املبني يف مبادئ ابريس. 

 فعىل سبيل املثال: 

ريس. وينبغي أأن تكون معايري العضوية يف هيئة صنع  يف مبادئ اببنيخمتلف رشاحئ اجملمتع، كام هو م  أأ( ميثل أأعضاء هيئة صنع القرار

تفادي القرارات حمددة يف الترشيع، وينبغي أأن تُتاح للعموم ويمت التشاور بشأأهنا مع مجيع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم اجملمتع املدين. وينبغي 

 اء املؤسسة الوطنية؛نطاق التنوع والتعددية يف تشكيل أأعضمن املعايري اليت قد تضيق أأو حتد، دون مربر، 

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

 تويص هبم؛

جراءات متكّ ن من التعاون الفّعال مع خمتلف الفرق اجملمتعية، مثل اللجان الاستشا رية أأو الش باكت أأو ج( التعّددية من خالل اإ

 املشاورات أأو املنتدايت العامة؛

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

 أأمني املظامل.

ىل تضمني أأحاكم يف قانونه المتكي اللجنة الفرعية وتشجع   ين تشرتط التعددية يف الأعضاء واملوظفني.أأمني املظامل عىل ادلعوة اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  1وتشري اللجنة الفرعية اإ   ."بشأأن "ضامن التعددية يف املؤسسات الوطنية 7.1واإ

 نيجرياي: اللجنة الوطنية حلقوق االإنسان  13.2

نسان عامتد عادة اتويص اللجنة الفرعية ابإ  توصية:  «.أألف»الفئة  مضناللجنة الوطنية حلقوق االإ
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ال انهتت، قد 2011 س نة نياملعين االإداري اجمللس أأعضاء والية مدة أأن الفرعية اللجنة تالحظ ىل حدود تشكيهل  يمت مل اجمللس أأن اإ اإ

 .الآن

 املالحظات التالية: بشأأنتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها 

 الانتقاء والتعيني. 1

 فقاوو . الش يوخ جملس موافقة رشيطة ،البالد رئيس من قبل اجمللس وأأعضاء رئيسال تعيني يمت القانون، من( ب( )3) 3 للفصل وفقا

  .بنفس الطريقة للجنة التنفيذي الأمني عنيي ،(ج( )1) 7 للفصل

ليست واسعة وشفافة مبا فيه الكفاية. وعىل وجه  احلايلالقانون املنصوص علهيا حاليا يف الانتقاء والتعيني وترى اللجنة الفرعية أأن معلية 

هنا  :اخلصوص، فاإ

 ؛ال تشرتط االإعالن عن الوظائف الشاغرة -

جراء  حتدد معليةال  -  .والتعيني والانتقاءوسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز املشاركة امل شاورات و/أأو امل اإ

 

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

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

عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم  الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىل اللجنة الوطنية بنيجريايوتشجع اللجنة الفرعية 

 اسع؛االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق و  ( أأ 

اتحة الفرصة لأكرب عدد ممكن من املرحشني احملمتلني من مجموعة واسعة من الفئات اجملمتعية واملؤهالت التعلميية؛ (أأ    اإ

جراء مشاورات و/ أأو مشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح و  (ب   الفرز والاختيار والتعيني؛ تشجيع اإ

 ومتاحة للجمهور؛تقيمي املرحشني عىل أأساس معايري حمددة سلفا وموضوعية  (ج 

 .أأعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن املنظمة اليت ميثلوهنا انتقاء (د 

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 العزل. 2

 الش يوخ، جملس يف بس يطة أأغلبية موافقة رشيطة رئيس البالد، من قبل اجمللس أأعضاء عزل جيوز القانون، من( 1) 4 للفصل وفقا

دانة أأو العقيل الاختالل يف حاالتوذكل   .العزل معليةل القانون ّص  فَ وال يُ . واجباهتمب يتعلق فامي اخلطري السلوك سوءب  االإ

لوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي مبادئ ابريس املتعلقة اب وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات

املقتضيات املوضوعية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع  .وموضوعية أأن يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل

جرائية   .املنصوص علهيا يف القانونواالإ



 2016ترشين الثاين/نومفرب  –تقرير اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق االإنسان 

 

47 
 

وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل 

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

 وال ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.  .صاص مالمئمن هيئة مس تقةل ذات اخت

وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية 

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ  ىل مالحظهتا العامة  3ابريس ب.وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

 التقرير الس نوي. 3

 بأأهنا الوطنية تفيد اللجنة أأنب فرعيةال لجنةال  تقرو . البالد رئيسعىل للجنة الوطنية  الس نوي التقرير عرضيُ  القانون، من 17 للامدة وفقا

ىل التقريرالواقع  يف تقدم  .التقرير حول عامة عروضا تقدم وأأهنا املصلحة، أأحصاب من وغريمه والقضاء الوطنية امجلعية رئيس اإ

ىل وتعترب اللجنة الفرعية أأنه من املهم أأن تُنشأأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات ع

ىل نطاق واسع ومناقش هت دخالا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. كام تشجع اللجنة الوطنية عىل ادلعوة اإ قانوهنا  عىلتغيريات  اإ

ىل السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، تتيح لها ص عىل صالحية واحضة نالمتكيين من أأجل ال  تقدمي التقارير مبارشة اإ

جراءات بشأأهنا.وبذكل تس تطيع تعزيز القيام   ابإ

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 المتويل والاس تقاللية املالية. 4

 ملواهجة أأنشطهتا اللجنة الوطنية وسعت نيجرياي، يف االإنسان حقوقة يف جمال السائد لتحدايت احلاليةل  انظر  أأنه فرعيةال اللجنة تالحظ

 .جدا حمدودة مبزيانية، رمغ معلها املدنية الاضطراابت تداعيات

 يمت بأأن أأوصت اليت( A/HRC/28/64) الأقليات بقضااي ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر تقرير يف الواردة التوصيات عىل فرعيةال لجنةال  حتيل

يالء بعملها القيام من اللجنة لمتكني الاكفية املوارد ختصيص   .منطقة لك يف الأقليات لقضااي واملكرس اكيفال الاهامتم واإ

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

ىل درجة معقوةل، حتقيق  لضامن قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن يضمن المتويل الاكيف، اإ

قدم من ادلوةل ما ييل وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل الاضطالع بواليهتا.الوطنية و ةمعليات املؤسس يفدرجيي واملطرد التحسن الت

 ححد أأدى:

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

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

طار صالحي (ه  ات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ

 .اهاهميك تضطلع مب  لحصول عىل متويل اكفادلعوة لعىل مواصةل  بنيجرياي حلقوق االإنسان الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة 

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  بشأأن "المتويل الاكيف". 10.1هتا العامة اومالحظ 2ابريس ب. اإ

 واحلمك الرش يداتنزانيا: جلنة حقوق االإنسان  214.

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر قرار: عاد اإ ىل دورهتا الثانية س نة  ة اعامتد جلنة حقوق االإنسان واحلمك الرش يدالنظر يف طلب اإ  .2017اإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها خبصوص املالحظات التالية:

  الاس تقاللية. 1

 :التالية التوصية الفرعية اللجنة قدمت ،2006 دورهتا املعقودة يف ترشين الأول/أأكتوبر يف

ن الفرعية اللجنة تالحظ"...  ىل توجهيات الإصدار للرئيس اليت ُيولها ادلس تور السلطة ه مل يمت اس تخدامأأ واحلمك  جلنة حقوق االإنسان اإ

 هذه نطاق من احلد يمت النظر يف بأأن قرتحت اولكهنادلس تور،  من( 3) 130 املادة مبوجب الوطنية املصلحة ذات القضااي الرش يد بشأأن

 " ... القانون املنصوص عليه يف النحو عىل السلطة

ىل أأيضا وأأشارت أأعاله، املذكورة لتوصيةالتأأكيد عىل ا الفرعية اللجنة أأعادت ،2011 أأكتوبرا املعقودة يف ترشين الأول/دورهت يفو ما  اإ

 :ييل

يضا بأأن الفرعية اللجنة تالحظ"  جراءابإ  واحلمك الرش يد جلنة حقوق االإنسان يأأمر أأن يس تطيع الرئيس أأن عىل تنص( 4) 130 املادة أأ

جراء بعدم هايأأمر  أأن للرئيس ميكن أأو حتقيق،  ،هذا احلمك رمبا مل يس تخدمورمغ أأن الرئيس . (الفرعية للجنة خاص قلق مصدر) حتقيق اإ

ن اللجنة  ؤديميكن ان ي الاس تخدام هذا وأأن ،ية جلنة حقوق االإنساناس تقالل  عىل يؤثر قد احلمك هذا أأن ابلقلق من تشعر الفرعية فاإ

ىل أأيضا  الإجراء ادلعوةجلنة حقوق االإنسان عىل  فرعيةال لجنةال  تشجعو . االإنسان حقوق انهتااكت وقوع يف حال العقاب من االإفالت اإ

 ". احلمك هذا عىل تعديالت

ىل تكتب اوأأهن ا،يمت اس تخداهم مل الأحاكم هذه أأنب تفيد جلنة حقوق االإنسان أأنب فرعيةال لجنةال  تقرو  زاء قلقها عن تعرب وزيرال اإ  هذه اإ

 ةقيقياحل  يةس تقالل الا عىل تؤثر قد الأحاكم هذه أأن ابلقلق من فرعيةال لجنةال  تشعر ذكل، ومع. تعديل يف النظر طلبتو  الأحاكم

 .للجنة حقوق االإنسان واملتصورة

نسان  أأن يعطي تعلاميت البالد رئيسل جيوز القانون، من 16 للفصل وفقا ذكل، عىل وعالوة  مسأأةل يف التحقيق بعدمللجنة حقوق االإ

  .القويم الأمن عىل اوكبري  احقيقي اخطر  يشلك قالتحقي فهيا أأن يعترب

نسان، مبا يف  وترى اللجنة الفرعية أأن والية املؤسسة الوطنية جيب أأن تسمح لها ابلتحقيق الاكمل يف مجيع الانهتااكت املزعومة حلقوق االإ

املفروضة عىل والية املؤسسة الوطنية حلقوق ذكل ت ك اليت يكون اجليش والرشطة وضباط الأمن طرفا فهيا. وال تتعارض القيود 

املتعلقة ابلأمن القويم بطبيعهتا مع مبادئ ابريس، غري أأنه ال ينبغي أأن تُطبق بصورة غري معقوةل أأو تعسفية وجيب أأن متارس يف و االإنسان 

 .ظل مراعاة الأصول القانونية
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لغاهئا أأوالأحاكم  هذهعىل  تعديالت ادلعوة الإدخال صةلموا عىلجلنة حقوق االإنسان واحلمك الرش يد  فرعيةال لجنةال  تويصو   .اإ

ىل مالحظتهيا العامتني 3وأأ. 2أأ.و  1أأ. ملبادئ ابريس اللجنة الفرعية وتشري املؤسسات الوطنية بسبب  "تقييد صالحيةبشأأن  7.2 واإ

نسابشأأن  2.1و "الأمن القويم  ن" "الوالية املتعلقة حبقوق االإ

 

  التقارير الس نوية. 2

نسان حقوق قضااي خمتلف عن خاصة تقارير ونرشت جلنة حقوق االإنسان أأعدت أأن الفرعية اللجنة تعرتف ن ذكل، ومع. االإ اللجنة  فاإ

 خارجة لأس باب وأأفادت جلنة حقوق االإنسان أأنه. 2011-2010 املتاح يغطي الفرتة الأخري الس نوي التقرير أأن تشعر ابلقلق من الفرعية

رادهتا، عن  .نرشها يمت مل وابلتايل، ادلس تورية، الشؤون وزيرمن قبل الربملان  عىل احلديثة تقاريرها يمت بعد عرض مل اإ

نسان الس نوي التقرير ميقدَّ  ادلس تور، من( 3) 131 واملادة القانون من( 1) 33 للفصل وفقا ذكل، عىل وعالوة ىل للجنة حقوق االإ  اإ

 .املسؤول الوزير خالل من الوطنية امجلعية

عداد أأمهية عىل مت التشديديو  بشلك عام وعن قضااي  الوطين حاةل حقوق االإنسان عىل املس توى عن س نوي لتقرير وطنيةال ؤسسةامل اإ

 واليهتا لتعزيز الوطنية املؤسسة هبا تقوم اليت للأنشطة عرضا التقرير هذا يتضمن أأن وينبغي. واسع نطاق عىل هوتوزيع هونرش خاصة 

آراءيتضمن  أأن وجيب العام، ذكل خالل نسان حقوق قضااي ة قضية منأأي ملعاجلة اقرتحاهتوم اتوصياهتو  هاأ  .املثرية للقلق االإ

الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير املؤسسات الوطنية عىل  ةتنشأأ القوانني المتكينية للمؤسسوتعترب اللجنة الفرعية أأنه من املهم أأن 

صالحية واحضة لتقدمي التقارير ب ويس تحسن أأن تضطلع املؤسسة الوطنية .الترشيعيةدراس هتا من قبل السلطة نطاق واسع ومناقش هتا و 

جراءات بشأأهنا. ىل السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإ  مبارشة اإ

عادة أأو وعندما تقدم املؤسسة الوطنية طلبا لالعامتد تقرير اذلي يغطي الس نة ال أأي  ،حديث س نوي تقرير تقدمي ينبغي علهيا الاعامتد، اإ

 .حديث س نوي تقرير غياب يف ابريس ملبادئ وامتثالها وطنية مؤسسة فعالية مدى تقيمي ة يفبو صع فرعيةال لجنةال  جتدو . السابقة

 عىل الس نوية تقاريرها عرض وضامن احلالية، جرائيةاالإ  قضيةل ل  حل اىل لتوصلجلنة حقوق االإنسان بتانزانيا عىل ا فرعيةال لجنةال  تشجع

 يك ينص رصاحة عىل متكيينال  اانوهنق عىل تغيريات الإجراء ادلعوةها عىل تشجع  كام. ممكن وقت أأقرب يف معوم الناس وعىل الربملان

جراءاتاختاذ  زتعز  وبذكل التنفيذية، السلطة خالل من وليس ،ةالترشيعي لك التقارير مبارشة عىل السلطة عرض  .بشأأهنا اإ

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 المتويل الاكيف. 3

ىل بتانزانيا جلنة حقوق االإنسان تشري ن  ،الوطين املفروضة عىل املزيانية عىل املس توى للقيود نظرا أأنه اإ  للوفاء اكفية غري املالية املواردفاإ

ىل كام تشري. واليهتاب نسان اإ ن  متويلها، لزايدة املتخذة للخطوات نتيجة أأنه جلنة حقوق االإ  لجنةال  تعرتفو . قليال زادت قد مزيانيهتافاإ

 احلالية املوارد أأن من ابلقلقتشعر  الفرعية اللجنة تزال ال ذكل، ومع. امتويله لتحسنيجلنة حقوق االإنسان  هبا تقوم اليت هودابجل  فرعيةال

 .بواليهتا يك تضطلع للجنة حقوق االإنسان اكفية ليست

يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإنسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل لضامن قدرهتا عىل حتديد و

وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن   ختصيص المتويل حسب أأولوايهتا. صالحيةكام ينبغي أأن تكون لها  أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر.
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ىل درجة معقوةل، حتقيق التحسن التدرجيي واملطرد يف معليات املؤسسات الوطنية ويف الاضطالع بواليهتا.  يضمن المتويل الاكيف، اإ

 وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف املقدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل نشاء فروع هجوية دامئة؛ اإ  من خالل اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار صالحيات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية  (ه  خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ

 .اضطلع مبهاهميك ت لحصول عىل متويل اكفادلعوة لعىل مواصةل اللجنة الوطنية بتزنانيا اللجنة الفرعية  تويصو 

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  ".للمؤسسات الوطنية بشأأن "المتويل الاكيف 10.1ومالحظهتا العامة  2ابريس ب. اإ

  التوظيف. 4

نسان بأأن  أأن علهيا جيب وأأنه ،هامع  ابلتعاون موظفي اللجنة تعينيب يه من يقوم  "العامة اخلدمة يف توظيفال  أأمانة" تفيد جلنة حقوق االإ

ىل متطلباهتا متقد  .املوظفني شغل مناصب أأجل من الأمانة هذه اإ

ن   مس تقةل عمليةتكون هذه ال  أأن ةطيرش  ،ذاهتا حد يف مشلكة ليست العام القطاع موظفي لتشغيل حكومية معلية اس تخداماإ

 ومع. لالنتقاء الالزمة املعايري حتديد عىل قادرة وأأن تكون جلنة حقوق االإنسان ،انتقاء عىل أأساس الاس تحقاق ضمنوأأن ت وموضوعية،

 .اهب اخلاص ابلتوظيف القيام عىل قادرة جلنة حقوق االإنسانتكون  أأن ، يس تحسنذكل

الوظيفي واملهارات الالزمة لتنفيذ واليهتا، وحتديد معايري  ينبغي متكني املؤسسات الوطنية من الناحية الترشيعية يك تقوم بتحديد الهيلك

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

ات هار امل تضمن التعددية يف تشكيل موظفني ميتلكون  ،توظيف وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعىل أأساس اجلدارةال  يمتأأن وجيب 

 .املؤسسة وفعاليهتا وثقة معوم الناس فهياهذه الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقاللية  ةية املؤسسالالزمة لتنفيذ وال

عادة أأو الوطنية ملؤسساتا موظفي انتداب عدم جيب دارات من نرشمه اإ  .العامة اخلدمة اإ

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  ".املؤسسات الوطنية بشأأن 'التوظيف واستبقاء موظفي 4.2 ةالعام ومالحظهتا 2ابريس ب. اإ

ماكنية الوصول. 5  اإ

نسان أأشارت ىل اخنفاض بتانزانيا جلنة حقوق االإ جلنة  أأن الفرعية اللجنة تالحظو . السابقة الس نوات الواردة مقارنة مع الشاكوى عدد اإ

 وتعرتف. وراء ذكل بني الأس باب النطاق قد يكون من واسعة توعية برامج تنفيذ عىل احملدودة قدرهتاأأن  ذكرت قد حقوق االإنسان

لهيا الوصول وسهوةل حضورها لتعزيز اجلهود من املزيد تبذل كذكل بأأن جلنة حقوق االإنسان فرعيةال لجنةال   .اإ
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 تحسنيل  خاصة أأمهية تكتيس احلكومية غري واملنظامت املدين اجملمتعاملؤسسة الوطنية مع  عالقات أأنب كذكل الفرعية اللجنة تالحظو 

ماكنية  املرحج ومن. الاجامتعي أأو الس يايس الهتميشويعانون من  جغرافية انئية أأو يقطنون يف مناطق الساكن من لفائدة رشاحئ الوصول اإ

 أأن املرحج ومن الوطنية، املؤسسات من أأوسع ش بكة لها تكون ما غالبا لأنه الضعيفة الفئات مع وثيقة عالقاتهذه املنظامت ل  تكون أأن

ىل أأقربدامئا  كونت آلية لتوفري املدين اجملمتع من الاس تفادة الوطنية للمؤسسات ميكن الطريقة، وهبذه. الواقع أأرض اإ  مع لتعاملل  لتوعيةل  أ

 .الضعيفة الفئات

ن اإ . الهيئات من وغريها املدين اجملمتع منظامت مع تعاوهنا عىل خمتلفة أأمثةل قدمت جلنة حقوق االإنسانبأأن  الفرعية اللجنة وتالحظ

وينبغي التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالايهتا عىل حنو فعال. 

ضفاء  تطوير عالقات معلعىل املؤسسات  الطابع الرمسي مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز وحامية حقوق االإنسان واإ

 االإنسان، حلقوق القانونية الوطنية دون املؤسسات ذكل يف مبا لكام دعت الرضورة ذلكل،، القات واحلفاظ علهياعىل هذه الع

 .احلكومية غري واملنظامت املدين اجملمتع عن فضال عية،اضي املو  واملؤسسات

لهيا الوصول سهوةل تعزيزعىل  جلنة حقوق االإنسان فرعيةال لجنةال  تشجعو   من وغريها املدين اجملمتع منظامت مع عالقاهتا عىل واحلفاظ اإ

 .هاوتعزيز الهيئات 

ىل مب ىل مالحظ؛ ج )ز( 2ابريس ب. ادئتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "التعاون مع  5.1و بشأأن " المتويل الاكيف" 10.1امة هتا العاواإ

 مؤسسات حقوق االإنسان الأخرى".

 املالحظات التالية:عن كام تعرب اللجنة الفرعية 

 معلية العزل. 6

قاةل  جيوز أأنه عىل ادلس تور من( 7) 129 املادة تنص  املادةوتنص  .ملفوضا سلوك مدونة عىل يؤثر اذلي ترصفه سوء بسبب عضو أأياإ

 يتعلق قانون أأي أأو املنصب أأخالقيات مع يتعارض اذلي السلوك سوء ما بسبب مفوض ه يمت عزلأأنعىل  أأيضا القانون من( 1) 10

 ميكناليت  ،ترصف"ال  سوء"و" "السلوك سوء" من عدم تعريف مصطلحات ابلقلق الفرعية اللجنة وتشعر. العموميني القادة بأأخالقيات

 .يمت تفسريها أأو اس تخداهما بشلك س ئي أأن

ىل وابالإضافة  من مؤلفة خاصة حممكة امجلهورية رئيس عنيي مفوض، عندما تثار مسأأةل عزل القانون، من( 2) 10 للامدة وفقا ذكل، اإ

 اخلاصة احملمكة أأعضاء أأن الفرعية اللجنة تالحظو . هبذا اخلصوص تقريررفع و  الأمر يف للتحقيق( 2) الأقل عىل اثننيعضويني و  رئيس

 .الرئيس لتقدير وفقا عينونيُ 

املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي لوالية مبادئ ابريس املتعلقة اب وترى اللجنة الفرعية أأنه من أأجل الاس تجابة ملتطلبات

املقتضيات املوضوعية وينبغي أأن يمت العزل طبقا مجليع وموضوعية.  أأن يتضمن القانون المتكيين ملؤسسة وطنية معلية عزل مس تقةل

جرائية   .املنصوص علهيا يف القانونواالإ

وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل  

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

 وال ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.  .صاص مالمئمن هيئة مس تقةل ذات اخت

وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية 

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا
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ىل مبدأأ  ىل مالحظهتا العامة  3ابريس ب.وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

  مدة الوالية. 7

 :التالية التوصية الفرعية للجنةا قدمت ،2011 أأكتوبردورهتا املعقودة يف ترشين الأول/ يف

ىل تصل مدة تعيني املفوضني أأن الفرعية اللجنة تالحظ"  هذه املدة اكفية تكون وميكن أأال. واحدة مرة للتجديد قابةل س نوات ثالث اإ

مترارية لضامن  تعديل عىل الامتس يف النظر عىلجلنة حقوق االإنسان  فرعيةال لجنةال  تشجعو . لمفوضنيل واس تقرار مدة الوالية الأنشطة اس 

ماكنية مع س نوات 7 عن تزيد وال س نوات 3 عن مفوضهيا والية مدةتقل ، حبيث ال قانوهنا  ". واحدة مرة تجديدال  اإ

ن حتديد  للتعيني مسأأةل هامة لتعزيز اس تقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. وتعترب مدة  ةأأدى مناس ب مدةاإ

 ( س نوات احلد الأدى اذلي ميكن أأن يكون اكفيًا لتحقيق هذه الأهداف. 3التعيني لثالث )

 عىل الفرعية اللجنة تشجع ذكل، ومع. تتجدد يف الواقع تلقائيا أأعضاهئا تعيني مدة بأأنتفيد أأن اللجنة الوطنية بتانزانيا بوتقر اللجنة الفرعية 

ماكنية مع س نوات( 7) وس بع( 3) ثالث بني فرتة والية ترتاوح أأن ينص القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية عىل  .واحدة مرة تجديدال  اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  " بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 التفاعل مع نظام حقوق االإنسان. 8

هنا بلجنة حقوق االإنسان الفرعية اللجنة تش يد طار تقارير قدمت، حيث اإ ىل  الشامل ادلوري الاس تعراض يف اإ عىل مجيع القضاء  جلنةواإ

ىل أأهنا تتواصل أأيضا جلنة حقوق االإنسان تأأشار و . أأشاكل المتيزي ضد املرأأة  .اخلاصة االإجراءات بوالايت امللكفني مع اإ

طار تقارير تقدميب  وتقر اللجنة الفرعية ىل و  الشامل ادلوري الاس تعراض يف اإ ال أأهنا املعاهدات، هيئات خمتلفاإ  أأن القلق مع تالحظ اإ

 املتحدة، الأمم واكالت مع احلكومة، رعاية حتت ،"التعاون: التالية ابلوظيفة تضطلع لجنةال  أأن عىل نصت  القانون من( م( )1) 6 املادة

طار ثنايئ املؤسسات من وغريها والكومنولث الأفريقية الوحدة ومنظمة قلمييةاملؤسسات  أأو الأطراف متعدد أأو يف اإ  يف والوطنية االإ

نسان حقوق وتعزيز حامية جماالت يف واخملتصة أأخرى بدلان ىل االإشارة أأنعن قلقها من  اللجنة الفرعية تعربو ". االإدارية والعداةل االإ  اإ

نسان قدرة عىل ؤثرت قد" احلكومة رعاية حتت" عبارة  .الأخرى والهيئات املتحدة الأمم مع والتعاون حبرية عىل التفاعل جلنة حقوق االإ

آلياته ميكن أأن يكون أأداة حلقوق االإنسان والتفاعل معهرصد النظام ادلويل بأأن  مبادئ ابريس تقرو  نسان وأ ، وخاصة جملس حقوق االإ

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

عداد يف الوطنية املؤسسات مع أأن تتشاور للحكومات املناسب منو  ال أأنه حقوق لآليات ادلوةل اليت تقدهما تقارير اإ نسان، اإ  ال ينبغي االإ

وعندما ؤسسات الوطنية أأن حتافظ عىل اس تقالليهتا، امل عىل جيبو . احلكومة عن نيابة تعد التقرير أأن وال القطري التقرير أأن تعد علهيا

آليات حقوق االإنسان، فينبغي أأن تفعل ذكل بنفسها وبشلك مس تقل.  قادرة تكون ىل أ املؤسسات وال ينبغي عىل عىل تقدمي معلومات اإ

 الهيئات أأمام الاس تعراضات وأأثناء الشامل، ادلوري الاس تعراض خالل احلكويم الوفد حعضو يف تشارك أأن االإنسان حلقوق الوطنية

 ويف حال عدم وجود. الوطنية للمؤسسات املس تقةل املشاركة متنح حقوق اليت الأخرى ادلولية الآليات يف أأو معاهدات، مبوجب املنشأأة

ن  ادلوةل، وفد حعضو يف ويف حال اختارت املؤسسة الوطنية املشاركة معينة حمافل يف الوطنية للمؤسسات املس تقةل املشاركة حقوق فاإ

 .مكؤسسة وطنية مس تقةل بوضوح متزيها أأن جيب مشاركهتا طريقة
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ىل تعديلاب اللجنة الوطنية بتانزانيااللجنة الفرعية  تويص لغاء عبارة "قانوهنا يف  هذا احلمك دلعوة اإ  . كام تشجعها "احلكومة رعايةحتت واإ

 مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان. اعىل مواصةل تطوير تفاعله

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة )د( و )ه(  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان 4.1واإ

 االإنسان الأخرىالتفاعل مع هيئات حقوق . 9

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 تقر بتفاعل اللجنة الوطنية بتانزانيا وتعاوهنا مع منظامت اجملمتع املدين.عىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، 

مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز وحامية حقوق  تطوير عالقات معلعىل ة الفرعية اللجنة الوطنية بتانزانيا وتشجع اللجن

ضفاء الطابع الرمسي عىل هذه العالقات واحلفاظ علهيا،  ،االإنسان  .مبا يف ذكل مع منظامت اجملمتع املدينحسب الاقتضاء، واإ

ىل مبادئ وتشري ىل مالحظهتا العامة  "ج"ابريس  اللجنة الفرعية اإ بشأأن "التعاون مع هيئات حقوق االإنسان  5.1)ز( و )ح( واإ

 ."الأخرى

 زامبيا: جلنة حقوق االإنسان 15.2

رجاءاللجنة الفرعية  تقرر: قرار ىل دورهتا الثانية س نة  اإ عادة اعامتد جلنة حقوق االإنسان اإ  .2017النظر يف طلب اإ

 اكنون يف ادلس تور تعديلب  فرعيةال لجنةال  ترحبكام . صعبة ظروف يف عملهانظرا ل بلجنة حقوق االإنسان  الفرعية اللجنة تش يد

 اليت التعديالت مع ليتواءم المتكيين قانونال عىل تعديالت الإجراء ادلعوةجلنة حقوق االإنسان عىل  شجعوت  ،2016 عام /ينايرالثاين

 .ادلس تور عىل أأدخلت

 قلقها خبصوص املالحظات التالية:تعرب اللجنة الفرعية عن 

 الانتقاء والتعيني. 1

 5 للفصل وفقاو . الوطنية امجلعية من تصديق بعد ،البالد رئيس قبل من املفوضني تعيني يمت ،متكيينال  قانونال من( 2) 5 للفصل وفقا

. لشغلها مؤهلني أأو ،مناصب قضائية عليااذلين شغلوا  الأشخاص من لرئيسا وانئب رئيسال ينبغي أأن يكون ،متكيينال  قانونال من( 3)

 .املفوضني انتقاء يف اليت ينبغي اعامتدها الاس تحقاق معايري عىل قانونالما عدا ذكل، ال ينص 

الانتقاء والتعيني معلية أأن ب ، واليت تفيد2011أأكتوبر ترشين الأول/التأأكيد عىل توصيهتا السابقة، الصادرة يف  اللجنة الفرعية تعيد

هنا القانون المتكييناملنصوص علهيا حاليا يف   :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 الأطراف لتقيمي جدارة مجيع املرحشني املؤهلني؛  -

جراء مشاورات و/أأو  تشجعال  -  .والتعيني والانتقاءمشاركة موسعة يف معلية تقدمي الرتش يح والفرز اإ

 

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

ن العملية اليت  دارية امللزمة ذات الصةل، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص علهيا يف الترشيعات أأو اللواحئ أأو املبادئ التوجهيية االإ
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قاللية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضامن ثقة معوم عىل أأساس اجلدارة وتضمن التعددية تكون رضورية لضامن اس ت الانتقاءتعزز 

 .الناس فهيا

 :ادلعوة لرتس مي وتطبيق معلية تشمل املتطلبات التالية عىلجلنة حقوق االإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

 االإعالن عن الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع؛ (أأ  

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

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

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

 .نظمة اليت ميثلوهناأأعضاء بصفهتم الفردية وليس نيابة عن امل  انتقاء (ه 

ىل مبدأأ ابريس ب. اللجنة الفرعية وتشري ىل مالحظهتا العامة رمق  1اإ وتعيني هيئة صنع القرار يف املؤسسات  انتقاءبشأأن " 8.1واإ

 الوطنية".

 معلية العزل. 2

 بسبب همامه، سواء أأداء عىل القدرة يف حال عدم منصبه من عزل مفوض جيوز أأنه عىل المتكيين القانون من( 2) 7 ينص الفصل

. العزل معلية وال ينص عىل املصطلحات، هذه متكيينال  قانونال يعرف وال. "السلوك سوء أأو الكفاءة عدم وأأ  العقيل أأو اجلسدي العجز"

 .2011 كتوبرالأول/أأ  ترشين يف فرعيةال لجنةال  أأمامجلنة حقوق االإنسان  اس تعراض أأثناء للقلق مثرية ابعتبارها املسأأةل هذه طرح متوقد 

من أأجل و  بأأن العملية املنصوص علهيا حاليا يف القانون المتكيين ليست مس تقةل أأو موضوعية مبا يكفي.ماتزال اللجنة الفرعية ترى 

لوالية املس تقرة، وهو أأمر همم لتعزيز الاس تقاللية، ينبغي أأن يتضمن القانون المتكيين اب املتعلقة مبادئ ابريس الاس تجابة ملتطلبات

جرائية طبقا مجليع وموضوعية  وطنية معلية عزل مس تقةلملؤسسة   .املنصوص علهيا يف القانوناملقتضيات املوضوعية واالإ

وجيب أأن تكون أأس باب العزل حمددة عىل حنو واحض وتقترص بشلك مالمئ عىل ت ك الأفعال اليت تؤثر سلبًا عىل قدرة الأعضاء عىل 

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

 وال ينبغي أأن يستند العزل فقط عىل السلطة التقديرية لسلطات التعيني.  .من هيئة مس تقةل ذات اختصاص مالمئ

اس تقاللية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية  وتضمن مثل هذه املتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة االإدارية وتعد رضورية لضامن

 .وضامن ثقة معوم الناس فهيا

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ بشأأن "ضامن الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار  1.2واإ

 ."ابملؤسسات الوطنية

  الأعضاء بدوام اكمل. 3

ذا امعوال ينص القانون المتكيين  . جلنة حقوق االإنسانليس هناك أأعضاء بدوام اكمل يف   بدوام أأو اكمل بدوام يعملون الأعضاء اكن اإ

أأكتوبر  ول/الأ  ترشين يف الفرعية اللجنة أأمامجلنة حقوق االإنسان  اس تعراض أأثناء للقلق مثرية ابعتبارها املسأأةل هذه طرح وقد مت. جزيئ

 .2011 عام

دارة أأعضاء ما تزال اللجنة الفرعية ترى و  أأن القانون المتكيين للمؤسسة الوطنية ينبغي أأن ينص عىل أأن يكون من بني أأعضاء هيئة االإ

  :يعملون بدوام اكمل ويتلقون أأجرا. ويساعد ذكل يف ضامن ما ييل
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 ؛اس تقاللية املؤسسات الوطنية من دون تضارب فعيل أأو متصور للمصاحل (أأ  

 والية الأعضاء؛ مدةاس تقرار يف  (ب 

 التوجيه املنتظم واملناسب للموظفني؛  (ج 

 .الوفاء املس متر والفعال مبهام املؤسسة الوطنية (د 

عىل ادلعوة الإجراء تعديالت عىل هيلكها وقانوهنا المتكيين  جلنة حقوق االإنسانوتشجع وتعيد اللجنة الفرعية التأأكيد عىل توصيهتا السابقة 

 يك يتضمن أأحاكما بشأأن الأعضاء بدوام اكمل. 

ىل مبدأأ ابريس ب.وتشري ىل مالحظهتا العامة  3 اللجنة الفرعية اإ  " بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 المتويل الاكيف والاس تقاللية املالية .4

 من فقط٪ 43 ميثل ما هوو فردا،  57 مت توظيف التنظميي، هيلكها املبينة يف 131 الوظائف بني من بأأنه جلنة حقوق االإنسان تفيد

نسان كام تفيد. املوظفني من احتياجاهتا  عىل متدربنيا تس تقبل وأأهن ،املناصب مجيع شغل دون تلحا املالية قيودال  أأنب جلنة حقوق االإ

ىل جلنة حقوق االإنسان تشري ذكل، عىل وعالوة. النقص لسد منتظم أأساس  قيد الفرتة خالل متسقا ظل للموظفني اخملصص المتويل أأن اإ

 .2016 عام يف٪ 50 بنس بة أأخرى نفقات لتغطية اخملصصة املزيانية خفض يف حني مت الاس تعراض،

 من البالد رئيس موافقةنبغي وي  املاحنة، اجلهات من المتويل عىل كبريا اعامتدا تعمتد جلنة حقوق االإنسان بأأن الفرعية اللجنة تالحظ كام

 أأمام جلنة حقوق االإنسان اس تعراض أأثناء للقلق مثرية ابعتبارها املسأأةل هذه طرح متوقد . املاحنة اجلهات من المتويلعىل  احلصول أأجل

 .ادلس تورية التعديالت منذ متكيينال  قانونال حتديث يمت ومل ،2011 عام الأول/اكتوبر ترشين يف فرعيةال لجنةال 

نسان هماهما بفعالية، جيب أأن يُوفَّر لها مس توى مالمئ من المتويل  وتشدد اللجنة الفرعية عىل أأنه يك تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق االإ

 قدرهتا عىل حتديد أأولوايهتا وأأنشطهتا بشلك حر. اس تقالليهتا و لضامن 

ىل درجة معقوةل، حت  الوطنية  ةمعليات املؤسس يفقيق التحسن التدرجيي واملطرد وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن يضمن المتويل الاكيف، اإ

 قدم من ادلوةل ما ييل ححد أأدى:وينبغي أأن يغطي المتويل الاكيف امل الاضطالع بواليهتا.و

لهيا متاحا لعموم الناساليت  ملقرات املؤسسةخمصصات مالية  (أأ   عاقة. يكون الوصول اإ يقتيض و ، مبن يف ذكل الأشخاص ذوي االإ

ماكنية الوصول الاتعزيز  . وينبغي تعزيز أأخرى عدم الاشرتاك يف مقر واحد مع واكالت حكومية يف ظروف معّينةس تقاللية واإ

نشاء فروع هجوية دامئة؛ ماكنية الوصول بشلك أأكرب، لكام اكن ذكل ممكنا، وذكل من خالل اإ  اإ

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

 ؛اتبعة لدلوةل املهام يف مؤسسات مس تقةل أأخرى

 تعويضات لأعضاء هيئهتا املعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

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

طار صالحي (ه  ات املؤسسة الوطنية. وعندما تعنّي ادلوةل املؤسسة الوطنية خمصصات اكفية من املوارد للأنشطة املندرجة يف اإ

ضافية يك يتس ىن لها الاضطالع هبذه الوظائف. ضافية، ينبغي أأن توفر لها موارد اإ  للقيام مبسؤوليات اإ

طالق هذا فقط يف املزيانية خاص ابملؤسسة الوطنية منفصلبند صص المتويل احلكويم يف شلك أأن ُُي  ويتعني المتويل ابنتظام . وجيب اإ

 .ومعلياهتا االإدارية اليومية، واستبقاء موظفهيا ،وبطريقة ال تؤثر سلبًا عىل وظائفها
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ال ينبغي أأن يكون المتويل من مصادر خارجية هو المتويل الأسايس للمؤسسة الوطنية، لأن ذكل مسؤولية تقع عىل عاتق ادلوةل. ومع و

دة واندرة، يتعني عىل اجملمتع ادلويل أأن يواصل التفاعل مع املؤسسة الوطنية ويدمعها من ذكل، تقر اللجنة الفرعية بأأنه يف ظروف حمد

ىل أأن تمتكن ادلوةل من  لزام املؤسسات الوطنية  توفريأأجل ضامن حصولها عىل المتويل الاكيف اإ ذكل. ويف هذه احلاالت الفريدة، ال ينبغي اإ

 ن مصادر خارجية، لأن ذكل قد ينتقص من اس تقالليهتا. ابحلصول عىل موافقة ادلوةل من أأجل تلقي المتويل م

ال أأهنا ،مزيانيهتا تخصيصل  الاكمةل ةاملالي يةالاس تقالل  الوطنية للمؤسسة يكون أأن ينبغيو   املالية املساءةل ملتطلبات ابالمتثال ملزمة اإ

 .دلوةلل التابعة الأخرى املس تقةل الهيئات عىل املطبقة

وكذا الإدخال ، عىل حنو فعال يك تضطلع مبهاهما ادلعوة للحصول عىل متويل اكفعىل  حقوق االإنسانجلنة وتشجع اللجنة الفرعية 

 التعديالت املناس بة عىل القانون المتكيين لمتكيهنا من تلقي متويل من املاحنني دون احلصول عىل املوافقة القبلية للحكومة.

ىل مبدأأ  اللجنة الفرعية وتشري  بشأأن "المتويل الاكيف". 10.1العامة هتا اومالحظ 2ابريس ب. اإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن املالحظات التالية:كام 

  مدة الوالية. 5

 يف ترشين الأول/أأكتوبر. للتجديد قابةل س نوات( 3) ثالث تتجاوز ال ملدة مفوض يمت تعيني المتكيين، القانون من( 1) 7 للامدة وفقا

 .واخلدمات الربامج اس مترارية وضامن الأعضاء يةاس تقالل  لتعزيز جدا قصريةهذه املدة  أأن عن قلقها من الفرعية اللجنة أأعربت ،2011

ن حتديد  للتعيني مسأأةل هامة لتعزيز اس تقاللية املؤسسة الوطنية، وضامن اس مترارية براجمها وخدماهتا. وتعترب مدة  ةأأدى مناس ب مدةاإ

( س نوات احلد الأدى اذلي ميكن أأن يكون اكفيًا لتحقيق هذه الأهداف. ومكامرسة اثبتة، تشجع اللجنة الفرعية عىل أأن 3التعيني لثالث )

ماكنية التجديد مرة واحدة.7( وس بع )3عىل مدة ترتاوح بني ثالث ) نيةينص القانون المتكيين للمؤسسة الوط   ( س نوات مع اإ

ىل مبدأأ ابريس ب. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ."بشأأن "الأعضاء بدوام اكمل يف املؤسسة الوطنية 2.2واإ

نسان. 6 لهياتشجيع التصديق عىل الصكوك و  التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإ  ادلولية حلقوق االإنسان أأو الانضامم اإ

لهيا.ل  واحضةجلنة حقوق االإنسان بوالية  المتكيين قانوناليلكف ال   تشجيع التصديق عىل الصكوك ادلولية حلقوق االإنسان أأو الانضامم اإ

نسان القانون المتكيين عىل تلكيف ال ينص ذكل، عىل وعالوة . االإنسان حلقوق ادلويل النظام مع للتفاعل رصحية بوالية جلنة حقوق االإ

 عام يف الشامل ادلوري الاس تعراض أأثناء موازاي تقريرا تقدم مل حقوق االإنسان جلنة بأأن الفرعية اللجنة تالحظ الصدد، هذا ويف

 .2016 عام يف الطفل حقوق وللجنة ،2012

آلياته، وخاصة رصد النظام ادلويل حلقوق االإنسان والتفاعل معهبأأن  مبادئ ابريس تقر ميكن أأن يكون أأداة ، جملس حقوق االإنسان وأ

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

، مبا يف ذكل الاس تعراض ادلوري الشامل عىل التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان جلنة حقوق االإنسانوتشجع اللجنة الفرعية 

جراءات اخلاصةوهيئات الأمم  قلميية. ،املتحدة حلقوق االإنسان املنشأأة مبوجب معاهدات واالإ قلميية وش به االإ    وكذا الآليات االإ

 لتشجيع واحضة سؤوليةمب بشلك يلكفها  ا المتكيينقانوهن عىل جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة الإدخال تعديالت فرعيةال لجنةال  شجعكام ت 

لهيا الانضامم أأو ادلولية الصكوك عىل التصديق  .اإ
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ىل مبدأأ ابريس أأ.وتشري اللجنة  ىل مالحظتهيا العامتني و )ب( 3الفرعية اإ بشأأن "تشجيع التصديق عىل الصكوك  4.1و 3.1)ه( واإ

لهيا" و"التفاعل مع النظام ادلويل حلقوق االإنسان  ."ادلولية حلقوق االإنسان أأو الانضامم اإ

 التقرير الس نوي. 7

ىل س نوية تقارير قدمت اللجان" أأن عىل تنص ادلس تور من( ه) 241 املادة أأن فرعيةال لجنةال  تالحظ  حساابهتا عن الوطنية امجلعية اإ

ىل  أأوالم للجنة حقوق االإنسان يُقدَّ  الس نوي التقرير أأن متكيينال  قانونال من 25وينص الفصل  ،"وأأنشطهتا بعد يقدمه  اذلي الرئيس،اإ

ىل ذكل  .للجنة الس نوية التقارير نرش يف املسجل التأأخري أأيضا وتالحظ. الوطنية امجلعية اإ

عداد عىل ويمت التشديد بشلك عام وعن قضااي  الوطين حاةل حقوق االإنسان عىل املس توى عن س نوي لتقرير الوطنية املؤسسة أأمهية اإ

 واليهتا لتعزيز الوطنية املؤسسة هبا تقوم اليت للأنشطة عرضا التقرير هذا يتضمن أأن وينبغي. واسع نطاق عىل وتوزيعه خاصة ونرشه

آراءها أأن وجيب العام، ذكل خالل نسان حقوق قضااي أأية قضية من ملعاجلة ومقرتحاهتا وتوصياهتا يتضمن أ  .املثرية للقلق االإ

ىل وتعترب اللجنة الفرعية أأنه من املهم أأن تُنشأأ القوانني المتكينية للمؤسسات الوطنية معلية يمت مبوجهبا تعممي تقارير هذه املؤسسات ع

صالحية واحضة لتقدمي التقارير ب ويس تحسن أأن تضطلع املؤسسة الوطنيةنطاق واسع ومناقش هتا ودراس هتا من قبل السلطة الترشيعية. 

ىل  جراءات بشأأهنا.مبارشة اإ  السلطة الترشيعية، وليس من خالل السلطة التنفيذية، وبذكل تس تطيع تعزيز القيام ابإ

لك التقارير  عرض يك ينص رصاحة عىل المتكيين قانوهنا عىل تغيريات الإدخال وتشجع اللجنة الفرعية جلنة حقوق االإنسان عىل ادلعوة

جراءات تعزز وبذكل التنفيذية، السلطة خالل من وليس الترشيعية، مبارشة عىل السلطة  .بشأأهنا اختاذ اإ

ىل مبدأأ ابريس أأ. ىل مالحظهتا العامة  3وتشري اللجنة الفرعية اإ  ." بشأأن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 هيئات حقوق االإنسان الأخرىالتعاون مع . 8

هتا تؤكد اللجنة الفرعية أأن التفاعل املنتظم والبناء مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني أأمر أأسايس ابلنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بوالاي

 منظامت اجملمتع املدين. مع  اوتعاوهن جلنة حقوق االإنسان بتفاعل تقرعىل حنو فعال. ويف هذا الصدد، 

مع املؤسسات احمللية الأخرى اليت أأنشئت لتعزيز حقوق االإنسان  عملالتطوير عالقات  عىلالإنسان جلنة حقوق االلجنة الفرعية  وتشجع

ضفاء الطابع الرمسي ، وحاميهتا  .اجملمتع املدينمنظامت  مع ، مبا يف ذكل، حسب الاقتضاءواحلفاظ علهيا عىل هذه العالقاتواإ

ىل اللجنة الفرعية  وتشري ىل ( زو)( و) ابريس ج مبادئاإ  ى".اون مع هيئات حقوق االإنسان الأخر بشأأن "التع 5.1مالحظهتا العامة واإ
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 من النظام الأسايس للتحالف العاملي 2.16اس تعراض مبوجب املادة  -توصيات خاصة 

 اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإنسانبوروندي: . 1.3

نسان  بتخفيض اعامتداللجنة الفرعية  تويص توصية: ىل الفئة "اللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإ  ."ابءاإ

. واحدة س نة ملدة انفذةوطنية  درجة اعامتد مؤسسة فضخب توصية تكون ال ،تحالف العامليلل  الأسايس النظام من 1.18 للامدة وفقا

ىل أأن الفرعية اللجنةوتشري  نسان  اإ ىل غاية مضن الفئة "أأ"مركزها  عىل حتافظاللجنة الوطنية املس تقةل حلقوق االإ  للجنة الثانية ادلورة اإ

 .ابريس بادئمل  امتثالها اراس متر  اليت تثبت الالزمة الواثئقية الأدةل تقدميل  لها فرصة ذكل يتيحوس  . 2017 لعام الفرعية

جراء الفرعية اللجنة قررت ،2016 مايو يف  نومفربترشين الثاين/ يف الثانية دورهتا يف الوطنية اللجنة اعامتد وضع عن اصخ اس تعراض اإ

2016. 

. الصعوبة غايةيف ظروف  يف تعمل الوطنية اللجنة وأأن الراهن الوقت يف بوروندي يف الس ياس ية الظروف بتقلب فرعيةال لجنةوتقر ال 

ىل التوصل قبل هذه الظروف الاعتبار عني يفاللجنة الفرعية  خذتأأ  وقد  .القرار هذا اإ

 القضااي وتشمل. اكملعىل حنو  ابريس ملبادئ وفقا قد ال تس متر يف العمل الوطنية اللجنة بأأن خماوفتثري  معلومات فرعيةال لجنةال  تلقت

جراءات 2016 مايو يف أأثريت اليت  يف جرت اليت الانتخاابت أأعقاب يف ،2015 يونيو منذ الوطنية اللجنة تتخذهامل  أأو اليت اختذهتا االإ

 .البالد يف االإنسان حلقوق اجلس مية النهتااكتاب يتعلق فامي الوطنية اللجنة هاتصدر  مل أأو اليت أأصدرهتا والبياانت بوروندي،

ىل فرعيةال لجنةتشري ال و   :الوطنية اللجنة بأأن زمعت املدين اجملمتعمنظامت  أأن اإ

لهي نظريُ  -  ؛احلكومة عن اس تقالليهتا ال تدل عىل مواقف ا اختذتابعتباره ااإ

، مبا االإنسان حلقوق اجلس مية الانهتااكت خبصوص بعض امليليش ياتو  الأمن قوات ترتكهبا اليت الانهتااكت بشأأن موقفا تخذت  مل -

 ؛القانون نطاق خارج واالإعدام التعسفي الاعتقال يف ذكل

 ابرمق وجودو  تعذيب االتحب يتعلق ما ذكل يف مبا االإنسان، حلقوق اجلس مية الانهتااكت حاالت عن تقدم تقارير اكفيةمل  -

 .جامعية

 الوطنية اللجنة بأأن يؤكد واذلي ،A/HRC/33/3 ورونديبشأأن ب للأمم املتحدة املس تقل التحقيق تقريرب علام  الفرعية اللجنةكام تأأخذ 

ىل أأرقام صغرية عن طريق االإنسان حلقوق اجلس مية نهتااكتالا جحم من ليقل الأزمة اندالع منذ اواحد تقرير أأصدرت  ومكثال. االإشارة اإ

ىل التقرير يشري ذكل، عىل وثقها مكتب  املعامةل وسوء لتعذيبل  حاةل 250 مقابل ،2015 عامخالل املعامةل  وسوء لتعذيبل  حاةل 27 اإ

 ". 2016 أأبريلنيسان/و  2015 أأبريلنيسان/ بني املفوض السايم حلقوق االإنسان

لهيا توصل اليت والنتاجئ املدين اجملمتعمنظامت  مزامع يف طعنت الوطنية اللجنةبأأن  علام فرعيةال لجنةال تأأخذ و   .املس تقل التحقيق اإ

جراءات اليت اختذهتا الوطنية اللجنة اليت قدمهتا املعلومات يف فرعيةال لجنةال  ونظرت  :ييل ما بيهنا من الفرتة، هذه خالل بشأأن االإ

 الوطنية اللجنة دور واليت حتدد، 2015 عامخالل  الانتخابية لفرتةاب املتعلقة االإنسان حقوق انهتااكت لرصد اسرتاتيجية تطوير -

 والاس تجابة لها؛ هاورصدالانتخاابت  فرتة خالل االإنسان حقوق انهتااكت منع يف
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 معل حلقات تنظمي ذكل يف مبا االإنسان، حقوق لتعزيز الانتخاابت فرتة خالل الوطنية اللجنة هبا قامت اليت الأنشطة -

 وقادة والنساء ادلينيني والزعامء والرشطة والقضاء احمللية االإدارة :املصلحة أأحصاب من واسعة مجموعةلفائدة  للتدريب واملنارصة

 ؛بومجبورا حمافظة يف الش باب

 املنهتية الرئيس ترش يح ضد واملتظاهرون نقالبالا قادة اعتقل فهيا وزانزين جسنا 13 ذكل يف مبا ،الاحتجاز لأماكن زايرات -

 ؛واليته

ىل مقدمة توصيات -  الأحداث؛ املعتقلني وضع عىل العدل وزارة اإ

عالانت -  .الانتخابية العملية خالل صادرة حصفية بياانتو  اإ

 حاميةجمال  يف أأنشطهتا عىل الضوء يسلط اذلي، و 2015 لعام الوطنيةللجنة  الس نوي التقرير أأيضا الاعتبار يف فرعيةال لجنةال  تأأخذ

نسان، حقوق  الضعيفة للفئات امحلاية وتوفري الاحتجاز ظروف مراقبةو  للضحااي، القانونية املساعدة تقدمي طريق عن ذكل يف مبا االإ

عاقة ذوي والأشخاص الأطفال) ىل وابالإضافة. الهتديد حتت الأشخاص أأو( القانون مع نزاع يف والأجانب العقلية االإ  قدمت ذكل، اإ

 الاعتقال ظروف وحتسني الوطنية، اللجنة اليت اختذهتا االإجراءات عقب عهنم املفرج املعتقلني عدد عن بياانت الوطنيةاملؤسسة 

نفاذ دوائرو  لقضاء،وا العدل، وزارةو  للحكومة، الوطنية اللجنة توصيات الس نوي التقرير يلخص وأأخريا،. اجلسدية وامحلاية  القانون، اإ

 .الساكن معومو  ادلويل اجملمتعو  ادلينيني، الزعامءو  املدين، واجملمتع الس ياس ية، الأحزاب وقادة

 التعاون؛ و االإنسان حقوق مراقيب ش بكة حل عن نظره وهجة لتقدمي الفرصة الوطنية اللجنة رئيسل الفرعية اللجنة منحت ادلورة، وخالل

جراءات؛ و الوطنية للجنة ايداحمل وقفوامل ؛الاحتجاز ناكمأأ  زايرات انتظامو  املدين؛ اجملمتع منظامت مع  حضااي النساء محلاية املتخذة االإ

نسان حقوق انهتاك  داخليا املرشدين حاميةو  الواردة؛ الشاكوى عددو  عهنا؛ املبلغ القتل معليات عدد تقليصو  والاغتصاب؛ االإ

 ،بوروندي يف االإنسان حقوق حاةل حول املس تقل املتحدة ممالأ  حتقيق من خالل االإنسان حلقوق ادلولية الآليات مع التعاونو  والالجئني؛

 .العسكرية املسلحة وامجلاعات

 ذات مزامع عىل ردا االإنسان حقوق حامية تعزز بطريقة عن رأأهيا تعرب مل الوطنية اللجنة أأن الفرعية اللجنةترى  ،ما تقدملك  ضوء وعىل

 يف نقص عىل بذكل القيام عدم يدلو . احلكومية السلطات قبل من ارتكبت االإنسان حلقوق اجلس مية الانهتااكت بشأأن مصداقية

ن وذلكل،. ايهتاس تقالل   .بشلك كبري ابريس ملبادئ امتثالهاتضعف  بطريقة ترصفت  الوطنية اللجنة أأن ترى الفرعية اللجنة فاإ

 رضورية واحدة، تعد س نة غضون يف أأدةل ميتقد فرصة الوطنية للجنة الفرعية اللجنةمتنح  العاملي، تحالفلل  الأسايس النظام لأحاكم وفقا

ثبات  .ابريس ملبادئ الامتثالاس مترارية  الإ


