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 تشرين الثاني  23-19 تقرير وتوصيات دورة المجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 
 السياق -1

وفقا لمنظام األساسي )الوارد في المرفق األول( لمجنة التنسيق الدولية لممؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية  1-1
عادة االعتماد  حقوق اإلنسان، ُأسندت لمجنة الفرعية المعنية باالعتماد والية دراسة واستعراض طمبات االعتماد، وا 

وغيرىا التي تردىا من قسم المؤسسات الوطنية واآلليات اإلقميمية التابع لمفوضية األمم  واالستعراضات الخاصة
تقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة كذا المتحدة لحقوق اإلنسان بصفتو أمانة لجنة التنسيق الدولية، و 

في المرفق الثاني(. وتقيم ما يتعمق بامتثال المؤسسات صاحبة الطمب لمبادئ باريس )الواردة  التنسيق الدولية في
 المجنة الفرعية المعنية باالعتماد االمتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة.

ووفقا لمنظام الداخمي لمجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تتألف المجنة الفرعية من ممثمين عن المؤسسات  1-2
عن أفريقيا، ، وفرنسا عن أوروبا، وموريتانيا األمريكتينكندا عن وىي:  الوطنية لحقوق اإلنسان من كل منطقة

 .وقطر )الرئاسة( عن آسيا والمحيط اليادئ

 2012 نوفمبر/تشرين الثاني 23إلى  19واجتمعت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد في الفترة من 1-3
وبصفتيا أمانة لجنة التنسيق حقوق اإلنسان بصفتيا مراقبا دائما ل السامية لؤلمم المتحدة مفوضيةالوشاركت 

الدولية. ووفقا لئلجراءات المعمول بيا، دعيت ىيئات التنسيق اإلقميمية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلى 
عن أمانة منتدى آسيا والمحيط  بمشاركة ممثل الحضور بصفة مراقب. ورحبت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 .اليادئ لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ي طمبات اعتماد من النظام األساسي، نظرت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد ف 10وعمبل بالمادة  1-4
 .ثيوبيابرمودا، وبوروندي، وشيمي وا   من الوطنية لحقوق اإلنسان لكل وردت من المؤسسات

من النظام األساسي، نظرت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد أيضا في طمبات إعادة  15ادة وعمبل بالم 1-5
والدنمرك ومصر  والبوسنة واليرسكأرمينيا  االعتماد الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لكل من

سبانيا وجنوب أفريقيا وتوغو.  وجورجيا ومبلوي والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال والسنغال   وا 
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استجابة لطمب المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في كل من فرنسا والمغرب، أّجمت المجنة الفرعية النظر في و 
 .2013استعراض طمبات إعادة االعتماد إلى دورتيا األولى من عام 

بعض القضايا المتعمقة بالمؤسسة  من النظام األساسي، استعرضت المجنة الفرعية 2-16وعمبل بالمادة  1-6
 .نيبالالوطنية لحقوق اإلنسان ل

ووفقا لمبادئ باريس والنظام الداخمي لمجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة لمجنة التنسيق الدولية،  1-7
 جاءت تصنيفات االعتماد التي عممت بيا المجنة الفرعية المعنية باالعتماد عمى النحو التالي:

 متثال لمبادئ باريس؛: األف

 : امتثال غير كامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعمومات المقدمة التخاذ قرار؛باء

 : عدم االمتثال لمبادئ باريس.جيم

أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، كويمكن استخدام المبلحظات العامة )الواردة في المرفق الثالث(،  1-8
 لؤلغراض التالية:

المؤسسات لدى قياميا بوضع العمميات واآلليات الخاصة بيا من أجل ضمان االمتثال توجيو  )أ(
 لمبادئ باريس؛

لممعايير المبينة  ما إقناع الحكومات المحمية بتناول أو معالجة القضايا المتعمقة بامتثال مؤسسة )ب(
 في المبلحظات العامة؛

جديدة، قراراتيا بشأن طمبات االعتماد ال إرشاد المجنة الفرعية المعنية باالعتماد في اتخاذ )ج(
 :االستعراضات وطمبات إعادة االعتماد أو

إذا كانت المؤسسة قاصرة جدا عن استيفاء المعايير المبينة في المبلحظات العامة، جاز لمجنة  ”1’
 المؤسسة غير ممتثمة لمبادئ باريس،الفرعية لبلعتماد أن تخمص إلى أن 

بشأن امتثال مؤسسة ألي من المبلحظات انشغاال إذا أبدت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد أو  ”2’
معالجة ىذه العامة، جاز ليا أن تنظر في طبيعة الخطوات التي اتخذتيا المؤسسة من أجل 

د المجنة الفرعية المعني االنشغاالت ذا لم ُتزوَّ ة في الطمبات المقبمة، إن اُتخذت ىذه الخطوات. وا 
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باالعتماد بأدلة تثبت بذل جيود من أجل العمل بالمبلحظات العامة التي أبديت في السابق، أو لم 
ُتعط تفسيرًا معقوال لؤلسباب التي دعت إلى عدم بذل أي جيود، جاز لمجنة الفرعية أن تفسر انعدام  

 إحراز التقدم ىذا  بأنو عدم امتثال لمبادئ باريس.

آليات وطنية كبلحظات عامة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العاممة المجنة الفرعية م وضعت 1-9
تقييم أداء المؤسسات الوطنية و االختصاص شبو القضائي لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ و لمرصد/الوقاية؛ 
شير في  وستتم إحالة ىذه المبلحظات عمى مكتب لجنة التنسيق الدولية بغرض النظر فييا لحقوق اإلنسان.

 .2013مايو أيار/

وتبلحظ المجنة الفرعية المعنية باالعتماد أنو عندما تثار في تقريرىا قضايا محددة تتعمق باالعتماد، أو  1-10
غيرىا، يتعين عمى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان معالجة ىذه  وأاالستعراضات الخاصة  وأإعادة االعتماد 

 خر الحقين.القضايا في أي طمب أو استعراض آ

وتشجع المجنة الفرعية المعنية باالعتماد جميع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعتمدة عمى إخبار  1-11
بشأن الظروف التي ستؤثر سمبا في قدرتيا عمى الوفاء  تنسيق الدولية في أول فرصة سانحةمكتب لجنة ال

 بمعايير مبادئ باريس والتزاماتيا.

من النظام األساسي، عندما تتوصل المجنة الفرعية المعنية باالعتماد إلى توصية،  12بالمادة  وعمبل 1-12
 تحيل تمك التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية الذي يكون قراره النيائي خاضعا لمعممية التالية:

 تحال توصية المجنة الفرعية المعنية باالعتماد إلى الجية مقدمة الطمب أوال؛ ”1’

 يجوز لمجية مقدمة الطمب الطعن في التوصية عن طريق تقديم طعن مكتوب إلى رئيس لجنة    ”2’
يومًا ابتداًء من تاريخ استبلم  28أمانة المجنة المذكورة ضمن أجل ال يتعدى  من خبللالتنسيق الدولية 

 التوصية؛
ذا اسُتمم ُتحال التوصية بعد ذلك إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية الت ”3’ خاذ قرار بشأنيا. وا 

ذات الوثائق طعن من الجية مقدمة الطمب، يحال ذلك الطعن إلى أعضاء المكتب، مشفوعًا بجميع 
 ما يتعمق بكل من الطمب والطعن؛ الصمة التي تم استبلميا في

عمى كل عضو في مكتب لجنة التنسيق ال يوافق عمى التوصية أن يخطر رئيس المجنة الفرعية  ”4’
( يوما ابتداء من تاريخ 20ضمن أجل ال يتعدى عشرين ) ماد وأمانة لجنة التنسيق الدوليةالمعنية باالعت
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استبلميا وتخطر أمانة لجنة التنسيق فورًا جميع أعضاء مكتب المجنة باالعتراض وتقدم جميع 
ذا أخطر أربعة أعضاء في المكتب عمى األقل ينتمون إ لى مجموعتين المعمومات البلزمة لتوضيحو. وا 

( يوما من استبلم ىذه 20إقميميتين عمى األقل أمانة لجنة التنسيق الدولية، في خبلل عشرين )
المعمومات، بأن لدييم اعتراضا مماثبل، أحيمت التوصية إلى االجتماع التالي لمكتب لجنة التنسيق 

 الدولية التخاذ قرار بشأنيا.

ذا لم يبد أربعة أعضاء في المكتب عم ”5’ ى األقل ينتمون إلى مجموعتين إقميميتين عمى األقل وا 
عتبر توما ابتداء من تاريخ استبلميا، ( ي20اعتراضا عمى التوصية، ضمن أجل ال يتعدى عشرين )

 ؛مكتب لجنة التنسيق الدولية مقبولة من طرفالتوصية 

 ُيعتبر قرار مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن االعتماد نيائيًا. ”6’

من النظام األساسي، في الحاالت التي تدرس فييا المجنة الفرعية المعنية باالعتماد  18وعمبل بالمادة  1-13
توصية ستؤدي إلى تجريد المؤسسة مقدمة الطمب من مركز اعتمادىا، ُتشعر المؤسسة صاحبة الطمب بيذه النية 

الوثائقية الضرورية إلثبات استمرارية  وتعطى الفرصة لكي تقدم كتابًة، في خبلل سنة من ىذا اإلشعار، األدلة
 خبلل ىذه الفترة. “ألف”امتثاليا لمبادئ باريس. وتحتفظ المؤسسة المعنية بمركزىا ضمن الفئة 

وفي االجتماع الرابع والعشرين لمجنة التنسيق الدولية، تم تعديل النظام األساسي لمنص صراحة عمى  1-14
 ، في ظروف استثنائية.“ألف”إمكان تعميق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعتمدة في الفئة 

اإلنسان المعنية، عند  وواصمت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق 1-15
، أثناء دورتيا. وقبل انعقاد الدورة، ُطمب إلى جميع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعنية تقديم االقتضاء

االتصال بالمؤسسة. وباإلضافة إلى  فيالمجنة الفرعية المعنية باالعتماد  ما إذا رغبتاسم ورقم ىاتف في حالة 
، حسب ليا التابعون حقوق اإلنسان، والموظفون الميدانيونل ية لؤلمم المتحدةالسام مفوضيةالذلك، كان موظفو 

 .كمما دعت الضرورة لذلكاالقتضاء، رىن اإلشارة لتقديم المزيد من المعمومات، 

المجنة الفرعية المعنية باالعتماد بالمستوى العالي لمدعم والروح المينية لموظفي أمانة لجنة التنسيق  وتقر 1-16
 (.حقوق اإلنسانل السامية لؤلمم المتحدة مفوضيةمالدولية )قسم المؤسسات الوطنية واآلليات اإلقميمية التابع ل

طنية لحقوق اإلنسان المعنية عمى الموجزات التي أطمعت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد المؤسسات الو  1-17
تعميقات بشأنيا. ومثمما ىو الشأن في  ةميمتيا أسبوعًا واحدًا لتقديم أيأأعدتيا األمانة قبل النظر في طمباتيا و 
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نشر سيتم الحاالت السابقة، بعد اعتماد مكتب لجنة التنسيق لتوصيات المجنة الفرعية المعنية باالعتماد، 
ممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإللكتروني لموقع الالموجزات والتعميقات وبيانات االمتثال عمى 

(http://nhri.ohchr.org/ وال تعد الموجزات إال بالمغة اإلنكميزية، بسبب .) المالية. اإلكراىات 

طمعت أتمع المدني و نظرت المجنة الفرعية المعنية باالعتماد في المعمومات التي تمقتيا من المج 1-18
 ونظرت في ردودىا. عمييا المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعنية
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  النظام األساسي( من 10)المادة  طمبات االعتماد –توصيات خاصة  -2

 أمين المظالم في برمودامكتب برمودا:  1-2 
المؤسسات الوطنية لحقوق : توصي المجنة الفرعية بأن ينظر مكتب لجنة التنسيق الدولية في أىمية توصية

 .لطمب اعتماد لجنة التنسيق الدولية ا دولة غير عضو في األمم المتحدةاإلنسان التي تنشئي
 

مكتب ، أجمت المجنة الفرعية النظر في طمب اعتماد 2012في دورتيا المعقودة في شير  آذار/ مارس 
أمين المظالم إلى دورتيا الحالية لتمكين المجنة الفرعية من الحصول عمى معمومات إضافية عن وضع 

العتماد. ا عمى عمميةأحد األقاليم البريطانية لما وراء البحار وتداعيات ىذا الوضع  باعتبارىابرمودا 
الدولية لممشورة والتوجيو  بعد ذلك إحالة المسألة إلى مكتب لجنة التنسيق بإمكانيا ووالحظت المجنة أن

 .حسب االقتضاء
 

 لطمبأحد األقاليم البريطانية لما وراء البحار ليست مؤىمة حاليا  باعتبارىاوترى المجنة أن برمودا 
من النظام األساسي  10المجنة الفرعية أن المادة  الحصول عمى اعتماد لجنة التنسيق الدولية. وتبلحظ

لحقوق اإلنسان. ’ الوطنية’لمجنة التنسيق الدولية يشير بوضوح إلى طمبات االعتماد من المؤسسات 
أن المؤسسة ، 2006بقبولو في عام  تيوحظالمشورة التي قدمت لمكتب لجنة التنسيق الدولية  وتضمنت

 39وطنية عضو في األمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، تحدد المادة  ىي مؤسسة أنشأتيا دولة’ الوطنية’
من النظام األساسي لمجنة التنسيق الدولية أال تكون أىمية التصويت إال لمؤسسة وطنية واحدة لكل دولة 

خاص مع األمم بوضع عضو في األمم المتحدة. و بما أن برمودا ليست دولة عضوا وال ىي تتمتع 
دمو مكتب أمين المظالم قلنظر في طمب االعتماد الذي انة الفرعية أنيا ليس ليا والية المتحدة،  ترى المج

 .في برمودا
 

ما إذا كان، وفي  ىذه القضية وتحديد لذلك، توصي المجنة الفرعية مكتب لجنة التنسيق الدولية بالنظر في
األمم المتحدة مؤىمة مؤسسة لحقوق اإلنسان أنشأتيا دولة غير عضو في  أي ظروف، ينبغي أن تكون

 .لعضوية واعتماد لجنة التنسيق الدولية
 

 .ورقة إحاطة منفصمة إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية لممساعدة في مداوالتو بشأن ىذه المسألة و ستقدم
 



11 

 

أمين المظالم في جميورية برمودا عن تقديرىا لتعاونو ومساعدتو في توفير مكتب وتعرب المجنة الفرعية ل
 والتفسيرات المتعمقة بالمسائل التي أثارتيا. الوثائق

 
  رونديو بب المستقمة لحقوق اإلنسانالوطنية بوروندي: المجنة  2-2

 المستقمة لحقوق اإلنسانالوطنية : توصي المجنة الفرعية المعنية باالعتماد باعتماد المجنة  توصيــة
 .ضمن الفئة ألف ببروندي

 
وتوفرىا عمى  2011ترحب المجنة الفرعية بإنشاء المجنة البوروندية المستقمة لحقوق اإلنسان في عام 

. وتبلحظ أيضا مع التقدير االستقبلليةوالية واسعة وضمانات قوية لمتعددية و ينص عمى تأسيسي قانون 
ل السنوات األولى من خبللحقوق اإلنسان المستقمة الوطنية العمل اليام والفعال الذي أنجزتو المجنة 

 .وجودىا
 

 تعددية الموظفين -1
غير  "باتوا"تبلحظ المجنة الفرعية أن ثمة تمثيبل ضئيبل لمنساء ضمن موظفي المجنة وأن مجموعة أقمية 

  .ممثمة
 
 يسيلإن تنوع الموظفين  الموظفين لمختمف قطاعات المجتمع، حيث المجنة الفرعية أىمية تمثيمية تؤكدو 

لحقوق اإلنسان وقدراتيا عمى االنخراط في معالجة جميع قضايا حقوق اإلنسان تقييم المؤسسة الوطنية 
 .المؤسسة الوطنيةيعزز تسييل وصول جميع المواطنين إلى  ، كماالتي تمس المجتمع الذي تشتغل فيو

 
الواسعة والمتعددة  تمثيميةالتكفل إجراءات اتخاذ المستقمة عمى تطوير سياسات و الوطنية تشجع المجنة كما 

"ضمان التعددية" وخاصة الفقرة الفرعية حول  1.2 مموظفين. وتشير المجنة الفرعية إلى المبلحظة العامةل
 .(د)
 

 التمويل -2
بأنيا ال تتمقى تمويبل كافيا من الدولة لكفالة استمرارية وفعالية  ببروندي المستقمةالوطنية تفيد المجنة 

 . ممارسة اختصاصاتيا
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ينبغي أن ، الذي وتشدد المجنة الفرعية المعنية باالعتماد عمى أىمية توفير الدولة لمدعم الرئيسي الكافي

ذلك يعزز  ألنالمنظمة والوفاء بواليتيا،  ألنشطةالتدريجي التحسين درجة معقولة، خاصة وبيضمن 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من خبلل تمكينيا من تحديد أولوياتيا بحرية وتخصيص  يةاستقبلل

عمى الدعوة  ببروندي المستقمة لحقوق اإلنسانالمجنة الوطنية مواردىا وفقا لذلك. وتشجع المجنة الفرعية 
  .لزيادة التمويل الذي تقدمو الحكومة

 
ل 2-وتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب  .""التمويل الكافي بشأن 6.2 ى مبلحظتيا العامةوا 

 
  االختصاصممارسة  -3

خاصة ببروندي المستقمة الوطنية تبلحظ المجنة الفرعية مع التقدير األنشطة التي اضطمعت بيا المجنة 
ببروندي المستقمة الوطنية توصياتيا وتقاريرىا التي رفعتيا إلى الحكومة. وتشجع المجنة الفرعية المجنة 

 .راتيا والدعوة لذلك بطريقة عممية ومنيجية ومناسبة التوقيتاقر مواصمة رصد تنفيذ توصياتيا و  عمى
 
  الوطني لحقوق اإلنسانالمعهد : شيمي  2-3

 .الفئة ألفالوطني لحقوق اإلنسان ضمن المعيد : توصي المجنة الفرعية اعتماد توصيــة
 

تأسيسي  وتوفره عمى قانون 2010الوطني لحقوق اإلنسان في عام المعيد ترحب المجنة الفرعية بإنشاء 
. وتبلحظ أيضا مع التقدير العمل اليام االستقبلليةوالية واسعة وضمانات قوية لمتعددية و ينص عمى 

 .خبلل السنوات األولى من وجوده لحقوق اإلنسان الوطنيالمعيد  هوالفعال الذي أنجز 
 

  : وتبلحظ المجنة الفرعية ما يمي
   الحصانة -1

ال ينص القانون عمى أي حكم يضمن الحصانة لؤلعضاء عمى ما يضطمعون بو من أعمال بصفتيم 
 الرسمية.
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إمكانية وتقميص  ،الوطني لحقوق اإلنسان وأعضائوالمعيد تعزيز استقبلل  ضرورةوترى المجنة الفرعية 
لحماية أعضاء الييئة اإلدارية لممعيد التأسيسي  القانونالتدخل الخارجي من خبلل إدراج حكم واضح في 

 .المسؤولية القانونية عمى ما يضطمعون بو من أعمال بصفتيم الرسميةمن 
 

أحكام تحمي التنصيص عمى الوطني لحقوق اإلنسان عمى الدعوة إلى المعيد تشّجع المجنة الفرعية 
 ن بيا بصفة رسمية. أعضاء الييئة اإلدارية من المسؤولية القانونية في األعمال التي يقومو 

 
 .""الحصانة بشأن 5.2وتشير المجنة الفرعية إلى المبلحظة العامة 

 
   التمويل -2

الوطني لحقوق اإلنسان طمب تمويبل لفتح مكاتب المعيد تبلحظ المجنة الفرعية المعنية باالعتماد أن 
عمى  المعيد الوطنيالمجنة الفرعية  . وتشجع2013في األجزاء الشمالية والجنوبية لمببلد في عام إقميمية 

 .مواصمة الدعوة بيذا الخصوص
 

خاصة أن يضمن  ينبغي، الذي الرئيسي الكافيلمتمويل تشدد المجنة الفرعية عمى أىمية توفير الدولة كما 
المؤسسة  يةذلك يعزز استقبلل ألن ،المنظمة والوفاء بواليتيا ألنشطةدرجة معقولة التحسين التدريجي وب

الوطنية لحقوق اإلنسان من خبلل تمكينيا من تحديد أولوياتيا بحرية وتخصيص مواردىا وفقا لذلك. 
 .الوطني لحقوق اإلنسان عمى الدعوة لزيادة التمويل الذي تقدمو الحكومةالمعيد وتشجع المجنة الفرعية 

 
 .""التمويل الكافيبشأن  6-2ومبلحظتيا العامة  2-باءباريس مبدأ وتشير المجنة الفرعية إلى 

 
  إثيوبيا : المجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان  2-4

: توصي المجنة الفرعية المعنية باالعتماد بتأجيل النظر في طمب المجنة اإلثيوبية إلى دورتيا  توصيــة
األساسية الحصول عمى مزيد من المعمومات بشأن الجوانب ، وذلك حتى يتسنى ليا 2013الثانية في عام 

 .لتشريعات المجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان وممارستيا
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  الفعالية -1
تبلحظ المجنة الفرعية أن مختمف تقارير ىيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاىدات وغيرىا من 

وفعالية المجنة اإلثيوبية. وعمى نحو خاص، تشير لجنة حقوق  يةالمنظمات أثارت شواغل بشأن استقبلل
المجنة اإلثيوبية "بعدد قميل جدا من التحقيقات في قيام ( إلى 2011اإلنسان )تموز/يوليو من عام

لى تخمفيا عن تقديم "أية توصيات بشأن القوانين القائمة  ،نتياكات المزعومة لحقوق اإلنسان"اال وا 
عمى التمتع بحقوق اإلنسان. وصاغت لجنة مناىضة التعذيب أيضا توصيات بتعزيز والجديدة" التي تؤثر 

 ."وطني مستقل فعال لرصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية كفالة "نظاموالية المجنة اإلثيوبية ألجل 
 

 ،سعت المجنة الفرعية إلى الحصول عمى معمومات إضافية ،مع المجنة اإلثيوبية الياتفية وخبلل مقابمتيا
وخاصة بشأن ما إذا كانت المجنة اإلثيوبية قدمت المشورة لمحكومة بشأن التشريعات الحديثة المثيرة 

 :ما يميم. وأشارت المجنة اإلثيوبية إلى أنيا لم تقدم لمحكومة المشورة بشأن أي لمجدل
 
عمى الرغم من أنو يجري بو العمل منذ عدة سنوات وتصفو  ،اتالخيريو قانون إعبلن الجمعيات   -

حرية التعبير والتجمع  الحق فيالمنظمات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان بأن لو تأثير خطير عمى 
 ؛وغيرىا من الحقوق

عمى الرغم من أنو ىو أيضا يجري بو العمل منذ عدة سنوات وتصفو  ،قانون مكافحة اإلرىاب -
المنظمات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان وخبراء األمم المتحدة في حقوق اإلنسان بأن لو تأثير عمى 

 .حرية التعبير وغيرىا من الحقوق
 

، كل واحد من ىذي القانونين بشأنوبينما أشارت المجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان إلى نيتيا إنجاز دراسات 
ومة نسان في مدة معقولة لمشواغل المزعتبرز المجنة الفرعية أىمية استجابة المؤسسة الوطنية لحقوق اإل

المتصور لمجنة  االستقبلليةالمتعمقة بحقوق اإلنسان مشيرة إلى أن التأخر في القيام بذلك يؤثر سمبا عمى 
 .اإلثيوبية وعمى ثقة الجميور فييا

 
 (.)أ 3باريس  أدالفرعية المجنة اإلثيوبية إلى مبوتحيل المجنة 
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  نوالموظف -2
مى قدرات المؤسسة وتنفيذ تبلحظ المجنة الفرعية العدد المرتفع لموظفي المجنة اإلثيوبية وتأثير ذلك ع

االرتفاع ناجم عن تشير المجنة الفرعية إلى إفادة المجنة اإلثيوبية بأن ىذا كما  ،االستراتيجيةأىدافيا 
الفوارق في األجور المدفوعة في القطاع الخاص والقطاع العام. وتشجع المجنة الفرعية المجنة اإلثيوبية 
عمى الدعوة لمحصول عمى تمويل إضافي لكفالة شروط وظروف عمل كافية لموظفييا وتشير إلى 

 . المتعمقة بالتمويل الكافي  6.2 مبلحظتيا العامة
 

  حتجازرصد مراكز اال -3
 ليس ليا ( ولكن6رام حقوق اإلنسان)الفرع تتمتع المجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان بوالية عامة لكفالة احت

وبينما تبلحظ المجنة الفرعية أنو يمكن لمجنة اإلثيوبية تفسير واليتيا  .والية صريحة لرصد أماكن االحتجاز
قانوني خاص لولوج أماكن االحتجاز ورصدىا ينطوي عمى  حكمغياب العامة عمى نحو واسع، فإن 

 .إمكانية الحد من قدرة المجنة اإلثيوبية عمى االضطبلع بيذه الوظيفة الميمة
 

عمى  صراحةفي قوانينيا لمنص  تعديبلتوتشجع المجنة الفرعية المجنة اإلثيوبية عمى الدعوة إلحداث 
االحتجاز والحبــــــس العامــة والخاصـــــة. إن مثـــــل ىذا أماكن لمقيام بزيارات غير معمنة لجميع  اختصاصيا

التي أشارت إلى أنو (CAT/C/ETH/CO/1)  الحكــم سيستجيب جزئيا لتوصية لجنـــة مناىضـــــة التعذيــب
عمنة ينبغي لمدولة الطرف تعزيز دور والية المجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان لمقيام بزيارات منتظمة وغير م

صدار   .مستقمة وتوصيات بشأن ىذه الزيارات خبلصاتألماكن الحرمان من الحرية وا 
 

ية من القيام وتشجع المجنة الفرعية اإلثيوبية عمى السعي إلى تعديل التشريعات لتمكين المجنة اإلثيوب
 .جميع أماكن االحتجاز والحبس العامة والخاصةبزيارات غير معمنة ل

 
   خدمات المجنةاالستفادة من  سهولة -4

كما تبلحظ المجنة الفرعية أنو ال يبدو أن المجنة اإلثيوبية تتوفر عمى خدمات الترجمة لممكفوفين والصم 
 .الجسدية يبل بالنسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقةسليس الوصول إلى مقراتيا  أن
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اإلنسان بالنسبة ية لحقوق إمكانية الوصول إلى المؤسسات الوطنضمان وتبرز المجنة الفرعية أىمية 
. وتشجع المجنة اإلثيوبية عمى اتخاذ تدابير لمعالجة ىذه اإلعاقةاألشخاص ذوي ، وخاصة لمجميع
 .القضايا

 
  توصيات -تقييم الثغرات -5

 . وتشجع2011القدرات في عام  الموجودة عمى مستوى ثغراتمتبلحظ المجنة الفرعية أنو تم إجراء تقييم ل
المجنة الفرعية المجنة اإلثيوبية عمى العمل مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة 

  .مبادئ باريسلاإلنمائي لتنفيذ توصيات ذلك التقرير من أجل كفالة امتثاليا 
  

من النظام األساسي لمجنة التنسيق  15طمبات إعادة االعتماد )المادة  –توصيات محددة  -3
 (الدولية

 
 أرمينيا: المدافع عن حقوق اإلنسان في جمهورية أرمينيا 1.3

: توصي المجنة الفرعية بإرجاء استعراض المدافع عن حقوق اإلنسان في جميورية أرمينيا إلى التوصية
 .2013حين انعقاد دورتيا األولى في عام 

 
بالمبلحظة األخيرة التي قدمتيا لجنة حقوق اإلنسان خبلل االستعراض المتعمق  تحيط المجنة الفرعية عمماً 

 :بجميورية أرمينيا
 
يساور المجنة القمق إزاء المعمومات التي تشكك في الحذر الذي تتوخاه المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان "

ات الوطنية لتعزيز وحماية في رصد وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقًا لممبادئ المتعمقة بمركز المؤسس
، الفقرة 2012آب/أغسطس CCPR/C/ARM/CO2 31   2 )المادة "حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(

5.) 
 

بإحدى لغات العمل األربع لمجنة التنسيق الدولية  2012أو  2011وفي غياب تقرير سنوي واٍف عن عام 
غل التي أعربت عنيا لجنة حقوق اإلنسان. )كاإلنجميزية(، واجيت المجنة الفرعية صعوبة في تقييم الشوا

ومن ثم تتيح المجنة الفرعية لممدافع عن حقوق اإلنسان في جميورية أرمينيا فرصة تقديم أدلة موثقة ردًا 
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، 2013عمى المبلحظة السالف ذكرىا. وستنظر المجنة الفرعية في ىذا الرد أثناء دورتيا األولى في عام 
ما يتعمق بنوع  نسان عمى االتصال بأمانة لجنة التنسيق الدولية فيتشجع المدافع عن حقوق اإل كما

 .المعمومات البلزمة
 

 البوسنة والهرسك: مؤسسة البوسنة والهرسك ألمناء المظالم المعنيين بحقوق اإلنسان 2.3
المعنيين : توصي المجنة الفرعية بإرجاء النظر في طمب مؤسسة البوسنة واليرسك ألمناء المظالم التوصية

 .2013بحقوق اإلنسان إلى حين انعقاد دورتيا األولى في عام 
 :تحيط المجنة الفرعية عممًا بما يمي

 
 التشكيل واالختيار -1 

عمقت المجنة الفرعية، أثناء استعراضيا األخير لعممية االعتماد، عمى الحاجة إلى عممية اختيار أكثر 
 :تشاركية وشفافية، مشيرة آنذاك إلى ما يمي

إن اشتراط أن يكون المرشحون لجميع المناصب الثبلثة محامين متخرجين نجحوا في امتحان  -
سنوات في الوظائف القانونية قد يشكل عائقًا ال موجب  10المحاماة وليم خبرة مينية متميزة ال تقل عن 

 لو أمام المرشحين المحتممين ليذه المناصب الثبلثة اليامة؛
 الثبلثة"بين أفراد الشعوب "( إلى تعيين أمناء المظالم من 7) 3في المادة  إن اإلشارة المباشرة -

أي من البوسنيين والكرواتيين والصرب، ال يبدو أنيا تحمل في ثناياىا تفسيرًا ، التي تتشكل منيا الببلد
 .واسع النطاق لمفيوم التعددية المتجاِوزة لؤلصل اإلثني

 
ألمناء المظالم المعنيين بحقوق اإلنسان آنذاك إلى أنيا ستسعى إلى أشارت مؤسسة البوسنة واليرسك قد و 

إدخال تعديبلت تشريعية لمعالجة ىذه الشواغل، وطمبت المجنة الفرعية إلى المؤسسة، بناًء عمى ذلك، أن 
 .تقدم إلييا معمومات عن ىذه المبادرة أثناء االستعراض المقبل الخاص بيا

 
لي، بتعذر إدخال تغييرات عمى التشريعات خبلل الفترة الفاصمة بسبب وتفيد المؤسسة، في طمبيا الحا

باإلمكان اآلن إدخال  وغير أنيا تذكر أيضًا أن التسوية األخيرة لممأزق تعني أن .مأزق برلمانيوجود 
 .التعديبلت المتوخاة
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االختيار القائم عمى وتشدد المجنة الفرعية عمى شرط إجراء عممية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تشجع 
األىمية، وتكفل التعددية، وتعزز استقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور 

 .فييا
 

وتشجع المجنة الفرعية مؤسسة البوسنة واليرسك ألمناء المظالم المعنيين بحقوق اإلنسان عمى الدعوة إلى 
لى تدوين عممية االختيار رسميًا في تشر  يعات أو لوائح أو مبادئ توجييية إدارية ممزمة ذات صمة، وا 

 :تطبيقيا بعد ذلك عمى صعيد الممارسة. وينبغي أن تتضمن ىذه اإلجراءات الشروط التالية
 عمنية محددة سمفًا؛و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 لمعموم؛ المناصب الشاغرةإعبلن  -
 المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ رفع عدد المرشحين -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 .المرشحين
 

لى مبلحظتييا العامتين  1-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء ضمان "بشأن  1-2من مبادئ باريس وا 
 ."اختيار وتعيين مجمس اإلدارة"بشأن  2-2و "التعددية
 التمويل -2 

أعربت المجنة الفرعية، في استعراضيا األخير، عن القمق إزاء عممية تخصيص الموارد وكفايتيا. وخبلل 
ذلك االستعراض، أشارت مؤسسة البوسنة واليرسك ألمناء المظالم المعنيين بحقوق اإلنسان إلى أنيا تعتزم 

 .تشريعية لمعالجة ىذه المسألة اقتراح تعديبلت
 

وتفيد المؤسسة، في طمبيا الحالي، بتعذر إدخال تغييرات عمى التشريعات خبلل الفترة الفاصمة بسبب 
باإلمكان اآلن إدخال  ومأزق برلماني. غير أنيا تذكر أيضًا أن التسوية األخيرة لممأزق تعني أنوجود 

 .التعديبلت المتوخاة
 

لى مبلحظتيا العامة  2-ة إلى المبدأ باءوتحيل المجنة الفرعي التمويل "بشأن  6-2من مبادئ باريس وا 
التي تؤكد أىمية عمل الدولة عمى توفير ما يمزم من تمويل أساسي. وينبغي بوجو خاص أن يكفل  "الكافي

، ألن المنظمة والوفاء بواليتيا أنشطةالتمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحسنًا تدريجيًا ومتواصبًل في 
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السماح ليا بأن تحدد أولوياتيا بحرية من خبلل يعزز استقبللية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  ذلك
وتخصص مواردىا وفقًا لذلك. وتشجع المجنة الفرعية مؤسسة البوسنة واليرسك ألمناء المظالم المعنيين 

 .ويل المقدم من الحكومةبحقوق اإلنسان عمى الدعوة إلى زيادة التم
 

. وعندما يخصص البرلمان األموال، ينبغي اإلفراج خاصة بالمؤسسة أمواال الميزانية أن تتضمن وينبغي
عنيا وتحويميا إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي ينبغي أن تتولى اإلدارة والمراقبة التامتين لتمك 

قدرة المؤسسة عمى  الشروطلة، فبل يجب أن تقوض ىذه األموال. وعندما تفرض الحكومة شروط المساء
 .العمل باستقبللية وفعالية

 
لى مبلحظتيا العامة  2-وتحيل المجنة الفرعية أيضًا إلى المبدأ باء بشأن  10-2من مبادئ باريس وا 

 ."التنظيم اإلداري"
 

وستنظر المجنة الفرعية في الطمب مجددًا أثناء اجتماعيا المقبل وستطمب إلى مؤسسة البوسنة واليرسك 
ألمناء المظالم المعنيين بحقوق اإلنسان أن تقدم مزيدًا من المعمومات عما اتخذتو من إجراءات إلحراز 

اليرسك عمى التماس المساعدة تقدم بشأن المسألتين المذكورتين. وتشجع المجنة الفرعية مؤسسة البوسنة و 
والمشورة من لجنة التنسيق األوروبية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية 

 .لحقوق اإلنسان
 
 لحقوق اإلنسان الدانمركيرك: المعهد االدنم 3-3

 ."لحقوق اإلنسان ضمن الفئة "ألف نمركياالدتوصي المجنة الفرعية بأن يعاد اعتماد المعيد التوصية: 
 

 –قانونًا جديدًا بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  نمركياالدترحب المجنة الفرعية باعتماد البرلمان 
وىو قانون الدانمرك الخاص بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،  –المعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان 

 .2013الثاني/يناير كانون  1سيدخل حيز النفاذ في الذي 
 

 :غير أن المجنة الفرعية تبلحظ ما يمي
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 االختيار والتعيين -1 
معايير األىمية لعضوية المجمس. وباإلضافة إلى ذلك، ال يشترط القانون  التأسيسي ال يحدد القانون

 .المناصب الشاغرةاإلعبلن عن 
 

وشفافة وتشاركية تشجع االختيار القائم عمى وتشدد المجنة الفرعية عمى شرط إجراء عممية اختيار واضحة 
األىمية، وتكفل التعددية، وتعزز استقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور 

 .فييا
 

لحقوق اإلنسان عمى الدعوة إلى تدوين عممية االختيار رسميًا في  مركيناالدوتشجع المجنة الفرعية المعيد 
لى تطبيقيا بعد ذلك عمى صعيد تشريعات أو  لوائح أو مبادئ توجييية إدارية ممزمة ذات صمة، وا 

 :الممارسة. وينبغي أن تتضمن ىذه اإلجراءات الشروط التالية
 عمنية محددة سمفًا؛و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 لمعموم؛ المناصب الشاغرةإعبلن  -
 المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛رفع عدد المرشحين  -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 .المرشحين
 

لى مبلحظتيا العامة  1-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء اختيار "بشأن  2-2من مبادئ باريس وا 
 ."ارةوتعيين مجمس اإلد

 
 التمويل -2 

لحقوق اإلنسان بأن مكتب المراجع العام لمحسابات قد أشار إلى أن ىناك فرصة  نمركياالدأفاد المعيد 
. وتشجع المجنة االستقبلليةلتطبيق نيج آخر في تخصيص التمويل، يمكن أن يتيح لممعيد قدرًا أكبر من 

 .ىذا النيج الجديدعتماد االفرعية المعيد عمى 
 

 الحصانة -3 
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ما يتعمق بالمسؤولية القانونية عما  ال يتضمن القانون الجديد أي حكم يمنح الحصانة لؤلعضاء في
 .يقومون بو من أعمال بصفتيم الرسمية

 
المتعمق بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان حكمًا  القانون التأسيسيوترى المجنة الفرعية أن تضمين 

واضحًا ينص عمى حماية أعضاء مجمس اإلدارة من المسؤولية القانونية عما يقومون بو من أعمال 
 .بصفتيم الرسمية يعزز استقبللية المؤسسة وأعضائيا ويحد من إمكانية التدخل الخارجي

 
ن أحكام لحماية أعضاء مجمس إدارتو من المسؤولية وتشجع المجنة الفرعية المعيد عمى الدعوة إلى س
 .القانونية عما يقومون بو من أعمال بصفتيم الرسمية

 
 ".الحصانة"بشأن  5-2وتحيل المجنة الفرعية إلى مبلحظتيا العامة 

 
 تضارب المصالح -4 

يتضمن القانون الجديد أي حكم يعالج حالة من حاالت تضارب مصالح األعضاء الفعمي أو المتصور.  ال
 .وتشجع المجنة الفرعية المعيد عمى الدعوة إلى إدخال تغييرات عمى القانون إلدراج ذلك الحكم

 
 عزل األعضاء -5 

جمس من العزل وأي تدىور آخر ( من القانون الجديد عمى حماية ممثل الموظفين في الم2)3تنص المادة 
 .في ظروف العمل عمى غرار الحماية المتاحة لمممثمين النقابيين ضمن المجاالت المعنية أو المماثمة

 
غير أن القانون الجديد ال يتطرق إلى أسباب أو إجراءات عزل أعضاء المجمس، ومن ثم يبدو أنو ال يوجد 

 .أي أساس لعزل عضو من أعضاء المجمس لسبب وجيو
 

إجراءات عزل مستقمة وموضوعية. ويجب أن تكون أسباب  أنو من الضروري سنالمجنة الفرعية وترى 
أسباب العزل محددة بوضوح في التشريع. وينبغي أن ينص التشريع، حيثما كان مناسبًا، عمى أن تطبيق 

يجب أن يدعمو قرار صادر عن ىيئة مستقمة مختصة. وال ينبغي السماح بالعزل باالستناد فقط إلى العزل 
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الصبلحيات التقديرية لسمطات التعيين. وىذه مسألة ال غنى عنيا لضمان فترة والية أعضاء مجمس اإلدارة 
 .واستقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور فييا

 
ضمان فترة الوالية ألعضاء مجمس "بشأن  9-2وتحيل المجنة الفرعية المعيد إلى مبلحظتيا العامة 

 ."اإلدارة
 

 التنظيم اإلداري -6 
 .( من القانون الجديد عمى أن لوائح المعيد يجب أن تحظى بموافقة وزير الخارجية3)4تنص المادة 

 
، وال يقوض قدرة المعيد الدانمركيالمعيد بأن ىذا الحكم مسألة شكمية وشرط عاٍد بموجب القانون  وأفاد

 .عمى أداء دوره باستقبللية وفعالية
 

 ."التنظيم اإلداري"بشأن  10-2وتحيل المجنة الفرعية إلى مبلحظتيا العامة 
 

 االنضمام إليهاتشجيع التصديق عمى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو  -7 
ال يخول القانون الجديد المعيد والية محددة لتشجيع التصديق عمى المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

 .وتنفيذىا
 

في التشريع المخول لمصبلحيات، ا االختصاص وتشجع المجنة الفرعية المعيد عمى الدعوة إلى تكريس ىذ
لى المبلحظة العامة  3وتحيل إلى مبدأي باريس ألف  تشجيع التصديق عمى "بشأن  3-1)ب( و)ج( وا 

 ."الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إلييا
 
 مصر: المجمس القومي لحقوق اإلنسان 3-4

النظر في إعادة اعتماد المجمس القومي لحقوق اإلنسان إلى حين  بإرجاء: توصي المجنة الفرعية التوصية
 .2013انعقاد دورتيا األولى في عام 
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، بإرجاء النظر في المسألة 2011أوصت المجنة الفرعية، في دورتيا المعقودة في تشرين األول/أكتوبر 
ب سن التعديبلت المقترح عامًا واحدًا لكي يتسنى بحث إعادة اعتماد المجمس القومي لحقوق اإلنسان عق

 .إدخاليا عمى القانون المخول لمصبلحيات
 

، قضت المحكمة الدستورية العميا بعدم دستورية بعض أحكام قانون مجمس 2012حزيران/يونيو  14وفي 
لممجمس  أإدخال تعديبلت عمى القانون المنش بذلكالشعب. وأدى ذلك إلى حل مجمس الشعب ولم يتسن 

 .سانالقومي لحقوق اإلن
 

وتشجع المجنة الفرعية المجمس القومي عمى مواصمة الدعوة إلى سن التعديبلت التي تمتثل لممعايير 
الدولية الواردة في مبادئ باريس والمفصمة في المبلحظات العامة لمجنة التنسيق الدولية، مشيرة بوجو 

عن  االستقبللية، التي تشترط 3-إلى باء 1-خاص إلى المقتضيات المحددة في مبادئ باريس من باء
 .الحكومة

 
وتحيل المجنة الفرعية المجمس القومي مجددًا إلى القضايا التي أثيرت في تقريرىا الصادر في تشرين 

. وتناولت ىذه القضايا، عمى وجو الخصوص، الشواغل التي أثيرت إزاء عممية 2011األول/أكتوبر 
جراءات عزل األعضاء االختيار والتعيين، ومدة تعيين األعضاء، وضمان فترة الو  الية، وتحديد أسباب وا 

 .تحديدًا مناسبًا، والوصول إلى أماكن االحتجاز والحبس، وتوسيع الوالية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا
 

 :وتبرز المجنة الفرعية أيضًا التعميقات التالية عمى التعديبلت المقترحة التي ُعرضت عمييا
يتجاوز عدد أعضاء المجمس القومي لحقوق اإلنسان خمسة المقترحة عمى أال  2تنص المادة  -

أعضاء من األحزاب السياسية سواًء أكانوا من أعضاء مجمس الشعب أم من مجمس الشورى. وينبغي أن 
تركز معايير اختيار المرشحين عمى مقدمي الطمبات من ذوي الميارات والمؤىبلت والخبرة المناسبة في 

ا. وال تشكل عضوية حزب سياسي، في حد ذاتيا، معيارًا وجييًا الختيار تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتي
 االستقبلليةأعضاء مجمس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. وباإلضافة إلى ذلك، فبغية كفالة 

الفعمية والمتصورة لممجمس القومي لحقوق اإلنسان، التي تشكل شرطًا أساسيًا في مبادئ باريس، ال ينبغي 
ن أعضاء البرلمان وال أعضاء األحزاب السياسية في مجمس اإلدارة، وال ينبغي منحيم حق التصويت. تعيي
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وأخيرًا، فمدى تحديد التشكيمة العامة لممجمس، ينبغي أن تبرز عممية التعيين أيضًا ضرورة أن تكفل المجنة 
 المقترحة؛ البرلمانية لحقوق اإلنسان تمثيبًل جنسانيًا عاداًل في كل فئة من الفئات

 
يجوز لممجمس القومي لحقوق اإلنسان أن يحيل االنتياكات المزعومة لحقوق اإلنسان التي يرتكبيا  -

إن إحالة ىذه المسائل إلى السمطات العامة المختصة الموظفون العموميون إلى السمطة العامة المختصة. 
 .اتو المستقمةدون قدرة المجمس عمى إجراء تحقيقيحول ال ينبغي أن تشكل عائقًا 

 
المطموبة، قانونًا  االستقبلليةوتشجع المجنة الفرعية المجمس القومي عمى مواصمة أنشطتو بما يعكس 

ما يتعمق  وممارسًة، بموجب مبادئ باريس، وبالرغم من سياق التحديات السائد في البمد، وال سيما في
 .بالتحقيق في انتياكات حقوق اإلنسان

 
المجمس القومي عمى التماس المشورة من الشبكة األفريقية لممؤسسات الوطنية وتشجع المجنة الفرعية 

 .مم المتحدة لحقوق اإلنسانلؤلالسامية مفوضية اللحقوق اإلنسان ومن 
 
 العامالمدافع جورجيا: مكتب  3-5

العام إلى حين انعقاد دورتيا المدافع : توصي المجنة الفرعية بإرجاء النظر في طمب مكتب التوصية
 .2013األولى في عام 

 
 .تحيط المجنة الفرعية عممًا بالتعيين الوشيك لمحام عام جديد

، التي 2009وتثني المجنة الفرعية عمى التعديبلت التي ُأدخمت عمى قانون مكتب المحامي العام منذ سنة 
 .تتيح والية أوسع لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا

 
 :وتبلحظ المجنة الفرعية ما يمي

 االختيار والتعيين -1 
يمكن أن المدافع العام ( من القانون المخول لمصبلحيات عمى أن المرشحين لمنصب 2)6تنص المادة 

برلمانيين عمى األقل ال ينتمون إلى أي فريق  6يسمييم الرئيس أو األفرقة البرلمانية أو مجموعة تضم 
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واسع، وال ُتستشار مختمف قوى المجتمع في  عمى نطاقال ُيعَمن عنيا الوظائف وبناء عميو، فإن برلماني. 
 .ىذه العممية

 
وتشدد المجنة الفرعية عمى شرط إجراء عممية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تشجع االختيار القائم عمى 

 .األىمية، واستقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور فييا
 

العام عمى الدعوة إلى تدوين عممية االختيار رسميًا في تشريعات أو المدافع المجنة الفرعية مكتب  وتشجع
لى تطبيقيا بعد ذلك عمى صعيد الممارسة. وينبغي أن  لوائح أو مبادئ توجييية إدارية ممزمة ذات صمة، وا 

 :تتضمن ىذه اإلجراءات الشروط التالية
 عايير موضوعية عمنية محددة سمفًا؛تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى م -
 لمعموم؛ المناصب الشاغرةإعبلن  -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 .المرشحين
 

لى مبلحظتيا العامة  1-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء اختيار "بشأن  2-2من مبادئ باريس وا 
 ."وتعيين مجمس اإلدارة

 
 التمويل الكافي -2 

العام وتشدد عمى أىمية استمرار الدولة المدافع تثني المجنة الفرعية عمى زيادة التمويل المقدم إلى مكتب 
في توفير التمويل األساسي الكافي لكي يضطمع المكتب، في جممة أمور، بميمتو كآلية وقائية وطنية. 

 أنشطةوينبغي بوجو خاص أن يكفل التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحسنًا تدريجيًا ومتواصبًل في 
السماح ليا من خبلل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  يعزز استقبلليةذلك  ، ألنالمنظمة والوفاء بواليتيا

 .بأن تحدد أولوياتيا بحرية وتخصص مواردىا وفقًا لذلك
 

لى مبلحظتيا العامة  2-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء التمويل "بشأن  6-2من مبادئ باريس وا 
 ."الكافي
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 تشجيع التصديق عمى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها -3 

ال يعيد القانون المخول لمصبلحيات إلى مكتب المحامي العام بوالية محددة لتشجيع التصديق عمى 
 .المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذىا

 
ي التشريع المخول لصبلحيات وتشجع المجنة الفرعية المكتب عمى الدعوة إلى تكريس ىذه الميمة ف

لى المبلحظة العامة  3-المكتب، وتحيل إلى مبدأ باريس ألف تشجيع التصديق عمى “بشأن  3-1)ب( وا 
 .”الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إلييا

 
 مالوي: لجنة حقوق اإلنسان في مالوي 3-7

النظر في طمب لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي إلى حين انعقاد  بإرجاء: توصي المجنة الفرعية التوصية
 .2013دورتيا األولى في عام 

 
 .2012آب/أغسطس  8تحيط المجنة الفرعية عممًا بأداء مجموعة جديدة من المفوضين اليمين في 

 
 :وتبلحظ المجنة الفرعية، عمى غرار الدورة السابقة، ما يمي

 الحصانة -1 
ما يتعمق بالمسؤولية القانونية عما  الجديد أي حكم يمنح الحصانة لؤلعضاء فيال يتضمن القانون 

 .يقومون بو من أعمال بصفتيم الرسمية
 

وترى المجنة الفرعية أن تضمين التشريع المخول لمصبلحيات المتعمقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
المسؤولية القانونية عما يقومون بو من أعمال حكمًا واضحًا ينص عمى حماية أعضاء مجمس اإلدارة من 

 .بصفتيم الرسمية يعزز استقبللية المؤسسة وأعضائيا ويحد من إمكانية التدخل الخارجي
 

وتشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي عمى الدعوة إلى سن أحكام لحماية أعضاء مجمس 
 .و من أعمال بصفتيم الرسميةاإلدارة من المسؤولية القانونية عما يقومون ب
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 .”الحصانة“بشأن  5-2وتحيل المجنة الفرعية من جديد إلى مبلحظتيا العامة 
 

 االختيار والتعيين -2 
تثني المجنة الفرعية عمى العممية التشاورية المفتوحة والشفافة التي اتُّبعت في اختيار األعضاء الجدد في 

أن العممية التي عرضتيا ىذه المجنة ليست مكرسة في التشريع  لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي. غير
 .المخول لمصبلحيات وليست موثقة رسمياً 

 
وتشدد المجنة الفرعية عمى شرط إجراء عممية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تشجع االختيار القائم عمى 

وطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور األىمية، وتكفل التعددية، وتعزز استقبللية القيادة العميا لممؤسسة ال
 .فييا
 

وتشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي عمى الدعوة إلى تدوين عممية االختيار رسميًا في 
لى تطبيقيا بعد ذلك عمى صعيد  تشريعات أو لوائح أو مبادئ توجييية إدارية ممزمة ذات صمة، وا 

 :ءات الشروط التاليةالممارسة. وينبغي أن تتضمن ىذه اإلجرا
 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 لمعموم؛ المناصب الشاغرةإعبلن  -
 من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد  -
المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  تعزيز   -

 .المرشحين
 

لى مبلحظتيا العامة  1-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء اختيار “بشأن  2-2من مبادئ باريس وا 
 .”وتعيين مجمس اإلدارة

 
 عزل األعضاء -3 

عضو بسبب عدم "الحياد". وتقدر المجنة الفرعية إشارة لجنة حقوق  ( عمى جواز عزل3)131تنص المادة 
التي توضح ما يمكن أن يشكل االجتيادات اإلنسان في مبلوي إلى وجود مجموعة كبيرة ومتزايدة من 

أسبابًا لمعزل، بما في ذلك عمى أساس الحياد. غير أن المجنة الفرعية ال تزال قمقة من أن ىذا الحكم يمكن 
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استخدامو فيقوض من ثم استقبللية عضو من أعضاء لجنة حقوق اإلنسان ويحول دون ضمان أن يساء 
 .فترة واليتو، ما لم ُتدرج توضيحات إضافية في القانون المخول لمصبلحيات

 
إجراءات عزل مستقمة وموضوعية. ويجب أن تكون أسباب  أنو من الضروري سنالمجنة الفرعية وترى 

أسباب تشريع. وينبغي أن ينص التشريع، حيثما كان مناسبًا، عمى أن تطبيق العزل محددة بوضوح في ال
يجب أن يدعمو قرار صادر عن ىيئة مستقمة مختصة. وال ينبغي السماح بالعزل باالستناد فقط إلى العزل 

الصبلحيات التقديرية لسمطات التعيين. وىذه مسألة ال غنى عنيا لضمان فترة والية أعضاء مجمس اإلدارة 
 .واستقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور فييا

 
وتشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي عمى الدعوة إلى إدخال تعديبلت عمى قانونيا 

ضمان فترة الوالية ألعضاء مجمس “بشأن  9-2لتضمينو تمك العممية، وتحيُميا إلى مبلحظتيا العامة 
 .”إلدارةا
 

 التمويل الكافي  -4 
تبمغ لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي بأن التمويل ال يزال يشكل تحديًا، ولكن ىذا الوضع ال يقتصر عمييا 

 .وحدىا في مبلوي
 

وتؤكد المجنة الفرعية أىمية عمل الدولة عمى توفير ما يمزم من تمويل أساسي لمسماح بتنفيذ البرامج 
. وينبغي وضمان التوفر عمى ما يكفي من الموظفيناألساسية في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزىا 

المنظمة  أنشطة في بوجو خاص أن يكفل التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحسنًا تدريجيًا ومتواصبلً 
السماح ليا بأن من خبلل يعزز استقبللية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ، ألن ذلك والوفاء بواليتيا

تحدد أولوياتيا بحرية وتخصص مواردىا وفقًا لذلك. وتشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي 
 .عمى الدعوة إلى زيادة التمويل المقدم من الحكومة

 
لى مبلحظتيا العامة  2-وتحيل المجنة الفرعية إلى المبدأ باء التمويل “بشأن  6-2من مبادئ باريس وا 

 .”الكافي
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 الممثمون الحكوميون في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -5 
الفرعية، في دورتيا السابقة، عن القمق من أن اضطبلع المفوض القانوني وأمين المظالم المجنة أعربت 

بدور لجنة االختيار وممارستيما حقوق التصويت يمكن أن يقوض استقبللية لجنة حقوق اإلنسان في 
 .مبلوي، الفعمية أو المتصورة، ألنيما عضوان في المجنة بحكم منصبييما

 
وتبمغ لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي بأن المفوض القانوني وأمين المظالم، مثميما مثل مفوِضييا، 

ما باستقبللية وبحكم القانون، ولم تؤد مشاركتيما إلى تقويض موضوعية عمميات المجنة يشغبلن منصبيي
وشفافيتيا. غير أن المجنة الفرعية تؤكد أن مبادئ باريس تشترط أن تعمل المؤسسة باستقبللية، وأن أمين 

سبقية المظالم والمفوض القانوني يضطمعان معًا بميام منصوص عمييا في واليتييما، تكون ليا األ
ذا ما بقي المفوض القانوني وأمين المظالم عضوين في  بالضرورة عمى ميام لجنة حقوق اإلنسان. وا 

 .مجمس اإلدارة، فينبغي أن يضطمعا بدورييما بصفة استشارية فحسب
 

 .”الممثمون الحكوميون في المؤسسات الوطنية“ بشأن 3-2وتحيل المجنة الفرعية إلى مبلحظتيا العامة 
 

تشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان في مبلوي عمى التماس المساعدة والمشورة من الشبكة كما 
 .ؤلمم المتحدة لحقوق اإلنسانلالسامية مفوضية الاألفريقية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومن 

 
 النرويج: المركز النرويجي لحقوق اإلنسان 3-7

 ."باء" الفئة: توصي المجنة الفرعية بإعادة اعتماد المركز النرويجي ضمن توصية
، منحت المجنة الفرعية المركز فرصة لتقديم األدلة 2011في دورتيا المعقودة في تشرين األول/أكتوبر 

ر التي تعتبر ضرورية المتثالو المستم ، كتابة، وخبلل سنة واحدة من ىذا اإلخطار؛ وىي األدلةالوثائقية
 مع مبادئ باريس.

 
إصبلح مشتركا بين الوزارات لمنظر في ما إذا كان ينبغي  فريقًا عامبلً وقد أنشأت الحكومة النرويجية 

وطنية جديدة عمى أساس نموذج مؤسسي مختمف، مؤسسة الوطنية، وما إذا كان ينبغي إنشاء  المؤسسة
 بالرجوع إلى مبادئ باريس.
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المجنة الفرعية مع التقدير الجيود التي يبذليا المركز في جميع مراحل عممية إعادة الييكمة  وتبلحظ
عمى مواصمة الدعوة إلى إنشاء مؤسسة وطنية تمتثل امتثااًل كامبًل لمبادئ باريس. لكن المركز  ووتشجع

 في شكمو الحالي ال يعمل بشكل كامل وفق مبادئ باريس.
 
 في بنما عن الشعبالمدافع مكتب  بنما: 3-8

 .ألف الفئةضمن  المدافع عن الشعب مكتب : توصي المجنة الفرعية بإعادة اعتمادتوصية
 

 الفرعية ما يمي:تبلحظ المجنة 
 االختيار والتعيين -1

ُيعيَّن من قبل السمطة  المدافع عن الشعبمن القانون المخول لمصبلحيات عمى أن  7تنص المادة 
جمسة عامة في التشريعية، عمى أساس الترشيح من قبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لو وبأغمبية أصوات 

 .ةالوطنيالجمعية  في 
 

المخول لمصبلحيات عمى النحو المبين في القانون  المدافع عن الشعبال تعكس عممية اختيار وتعيين 
وتشدد المجنة  ومشاركتيا. القوى االجتماعية المختمفةالنطاق مع واسعة  مشاوراتال تضمن عممية شفافة و 

الفرعية عمى شرط إجراء عممية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تشجع االختيار القائم عمى األىمية، 
 وتكفل التعددية، وتعزز استقبللية القيادة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور فييا.

 
عمى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي عمى عممية االختيار  المدافع عن الشعبتشجع المجنة الفرعية و 

لى تطبيقيا البلحق في  في القوانين أو الموائح أو المبادئ التوجييية اإلدارية الممزمة ذات الصمة، وا 
 :الممارسة. وينبغي أن يتضمن ذلك ما يمي

 محددة سمفًا؛و عمنية و مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  تقييم -
 إعبلن المناصب الشاغرة لمعموم؛ -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 المرشحين.
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لى مبلحظتيا العامة  1-شير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس باءوت بشأن "اختيار وتعيين  2-2وا 
 الييئة اإلدارية".

 
 المدافع عن الشعبعزل  -2

 عزلوأو  المدافع عن الشعب تعميق مياممن القانون المخول لمصبلحيات أنو يمكن  11تنّص المادة 
حدد ي. وينبغي أن ةالوطنيالجمعية أعضاء  من 3/2الجسدي أو النفسي، بأغمبية  العجزتتعمق بألسباب 

 .ممارس ومؤىل لذلك طبيب األسباب وجود أسباب مثل ىذه
 

إجراءات عزل مستقمة وموضوعية. ويجب أن تكون أسباب  أنو من الضروري سنالمجنة الفرعية وترى 
أن ينص التشريع، حيثما كان مناسبًا، عمى أن تطبيق المبرر  العزل محددة بوضوح في التشريع. وينبغي

يجب أن يدعمو قرار صادر عن ىيئة مستقمة مختصة. وال ينبغي السماح بالعزل باالستناد فقط إلى 
الصبلحيات التقديرية لسمطات التعيين. وىذه مسألة ال غنى عنيا لضمان فترة والية أعضاء مجمس اإلدارة 

 .العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة الجميور فييا واستقبللية القيادة
 

بشأن "ضمان فترة الوالية ألعضاء مجمس  9-2وتحيل المجنة الفرعية المعيد إلى مبلحظتيا العامة 
 اإلدارة".

 
 الموظفين عمى مستوىالتعددية  -3

، تؤكد المجنة الفرعية عمى أىمية تمثيل المدافع عن الشعبفي مؤسسة ذات عضو واحد، مثل مكتب 
المؤسسات الوطنية، وقدرتيا عمى تقييم فتنوع الموظفين يسيل الفئات االجتماعية. مختمف لالموظفين 

االنخراط في كل القضايا التي تمس حقوق اإلنسان في المجتمع الذي تعمل فيو، ويعزز إمكانية وصول 
 .إلى المؤسسات الوطنيةجميع المواطنين 

 
جراءات لضمان تمثيل الموظفين تمثيبل  المدافع عن الشعبوتشجع المجنة الفرعية  عمى وضع سياسات وا 

 واسعًا ومتعددًا.
 

 مان التعددية" وخاصة منيا الفقرة الفرعية )د(."ض بشأن 2-1المبلحظة العامة  وتشير المجنة الفرعية إلى
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  مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسانالتفاعل 
في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان تظل  انخراط مكتب المدافع عن الشعبالمجنة الفرعية أن  تبلحظ

فإنو لم يقدم تقريرًا مكتوبًا  االستعراض الدوري الشامل، وعمى الرغم من أنو قدم تقريرا شفويا أثناء محدودة.
 أكثر تفصيبل.

 
مجمس في وخاصة منظومة حقوق اإلنسان الدولية، في وتؤكد عمى أىمية انخراط المؤسسات الوطنية 

معاىدات، المنشأة بييئات الحقوق اإلنسان وآلياتو )اإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل(، و 
ؤلولويات، تقديم لتقييم المؤسسات الوطنية  حسب. وقد يشمل ذلك، االستقبلليةعمى نحو يعكس مبدأ 
متوصيات الصادرة عن لفي ىذه العمميات ومتابعة عمى المستوى الوطني  إسياماتتقارير مستقمة وتقديم 

عمى  المدافع عن الشعبالمجنة الفرعية لحقوق اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، تشجع  ةالدوليالمنظومة 
اإلقميمية لممؤسسات الوطنية، وكذلك مع لجنة التنسيق و ، لجنة التنسيق الدوليةمع بفعالية العمل 

 ر الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني.المنظمات غي
 

لى مبلحظتيا العامة  3-وتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس باء مع المنظومة التفاعل بشأن " 4-1وا 
 ."الدولية لحقوق اإلنسان

 
المشورة والمساعدة من الشبكة األمريكية لممؤسسات  طمبعمى  المدافع عن الشعبوتشجع المجنة الفرعية 

 الوطنية لحقوق اإلنسان ومن المكتب اإلقميمي لممفوضية السامية لحقوق اإلنسان في بنما.
 
 المدافع عن حقوق اإلنسانبولندا:  3-9

 .ألف الفئة: توصي المجنة الفرعية بإعادة اعتماد المفوضية ضمن توصية
 

 : ما يميوتبلحظ المجنة الفرعية 
 الوالية -1
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بمسؤولية تعزيز حقوق  المدافع عن حقوق اإلنسانال يكّمف ال الدستور وال القانون التأسيسي صراحة 
جية في مجال حقوق التروي المدافع عن حقوق اإلنساناإلنسان. وتقر المجنة الفرعية وتشيد بأنشطة 

 عمى نطاق واسع. اإلنسان وتشجعو عمى مواصمة تفسير واليتو
 

عمى الدعوة إلحداث تعديبلت عمى القانون قصد توفير  المدافع عن حقوق اإلنسانوتشجع المجنة الفرعية 
 .أحكام واضحة من أجل والية واسعة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا

 
لى مبلحظتيا العامة  1-وتشير المجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ألف  ."بشأن "والية حقوق اإلنسان 1-2وا 

 
 الحصانة  -2

ن كانت المادة  خضع إلى المسؤولية يال  المدافع عن حقوق اإلنسانمن الدستور تشير إلى أن  211وا 
ما يضطمعون بو من ال يتمتعون بالحصانة القانونية في مكتبوالمسؤولين والموظفين في  الجنائية، فإن

 .أعمال بصفتيم الرسمية
 

 وتقميص، المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضائيا يةاستقبللوترى المجنة الفرعية أنو باإلمكان تعزيز 
في القوانين التأسيسية لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  ةواضحأحكام إدراج بالتدخل الخارجي  إمكانية

ما يضطمعون بو من أعمال بصفتيم  بخصوصالمسؤولية القانونية من لحماية أعضاء الييئة اإلدارية 
 .الرسمية

 
التي حكام الدعوة إلى المزيد من األ مواصمة ة لحقوق اإلنسان عمىالمجنة الفرعية المؤسسة الوطنيتشّجع 

 .من المسؤولية القانونية في األعمال التي يقومون بيا بصفة رسمية المفوضيةتحمي أعضاء 
 بشأن "الحصانة". 5.2وتشير المجنة الفرعية إلى المبلحظة العامة 

 
  والتعيينالتشكيل واالختيار  -3

بقرار من مجمس النواب.  المفوض تتمّ  جراءات الترشيح لمكتبإأن عمى لممفوضية التأسيسي قانون ينص ال
أن عممية االختيار تنطوي عمى  عمى عمى نطاق واسع، أو اإلعبلن عمى المناصبالقانون عمى وال ينص 

 .مشاورات واسعة مع المجتمع المدني
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، بما في ذلك تمثيل الجماعات التعددية في التشكيليشترط ال التأسيسي وعبلوة عمى ذلك، فإن القانون 
ال  بأنو مكتب المدافع عن حقوق اإلنسانفيد يو العرقية أو األقميات، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 التابعة ليا. وطنيةالوقائية اللية اآلاألقميات العرقية أو الدينية أو غيرىا في  ن عنممثميحاليا ضم ي
 

تعزز و وتشدد المجنة الفرعية عمى شرط وجوب توفر عممية اختيار واضحة وشفافة وقائمة عمى المشاركة 
اإلدارة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق  يةاستقبللتعزز و  وتضمن التعددية االختيار القائم عمى االستحقاق

 اإلنسان وثقة الجميور فيو.
 

عمى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي عمى عممية االختيار في القوانين  المفوضيةوتشجع المجنة الفرعية 
لى تطبيقيا البلحق في الممارسة. وينبغي  أو الموائح أو المبادئ التوجييية اإلدارية الممزمة ذات الصمة، وا 

 أن يتضمن ذلك ما يمي:
 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 إعبلن المناصب الشاغرة لمعموم؛ -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 المرشحين.
لى مبلحظتيا العامة 1-وتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس باء -2بشأن "ضمان التعددية" و   1-2 وا 

 بشأن "اختيار وتعيين الييئة اإلدارية". 2
 

 التشجيع عمى تصديق الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها -4
عمى تشجيع التصديق عمى المعايير الدولية لحقوق اإلنسان لممفوضية صراحة  الـتأسيسيال ينص القانون 

 .وتنفيذىا
 

شير إلى تو  قانونيا التأسيسيالدعوة إلى ترسيخ ىذه الوظيفة في المجنة الفرعية المفوضية عمى  وتشجع
لى الصكوك الدولية تشجيع التصديق أو االنضمام إ" 3-1)ب( والمبلحظة العامة  3ألف باريس  أمبد

 ."لحقوق اإلنسان
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  مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسانالتعاون  -5
تشدد المجنة الفرعية عمى و  ومة الدولية لحقوق اإلنسان.تمارس المفوضية صبلحية التعاون مع المنظ ال

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، ال سيما مجمس انخراط أىمية 
المنشأة بموجب  حقوق اإلنسان وآلياتو )اإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل( والييئات

يتضمن ذلك، حسب تقييم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لؤلوليات، تقديم تقارير يمكن أن معاىدات. و 
التوصيات المنبثقة من المنظومة الدولية لحقوق إسيامات في ىذه العمميات ومتابعة تقديم مستقمة، و 
ضافة إلى ذلكاإلنسان  بفعالية االنخراط عمى  المفوضيةرعية تشجع المجنة الف ،عمى الصعيد الوطني. وا 

لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وكذلك في  األوروبيةفي لجنة التنسيق الدولية ولجنة التنسيق 
 .المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية

 
لى مبلحظتيا العامة  3-وتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس باء مع المنظومة التفاعل بشأن " 4-1وا 

 الدولية لحقوق اإلنسان".
  

 التمويل الكافي  -6
ليس لدييا الموارد الكافية لموفاء عمى نحو فعال بدورىا بوصفيا اآللية الوقائية  وبأنالمفوضية أفادت 

 الوطنية، وليس لدييا عدد كاف من الموظفين لمقيام بيذا الدور.
 

القيام بدورىا عمى بالذي يسمح ليا  الدولة التمويل األساسي الكافيتؤكد المجنة الفرعية عمى أىمية توفير و 
درجة معقولة، تحسنًا بلتمويل الكافي، أن يضمن اوينبغي نحو فعال بوصفيا اآللية الوقائية الوطنية. 

المؤسسة  يةأن يعزز استقبللذلك المنظمة والوفاء بواليتيا. ومن شأن  أنشطةتدريجيًا ومرحميًا في تنظيم 
المجنة الفرعية طنية إذ يسمح ليا بأن تحدد أولوياتيا وتخصيص الموارد وفقا لذلك، بكل حرية. وتشجع الو 

 .الذي تتمقاهزيادة التمويل  الدعوة إلىعمى  المفوضية
 

لى  2-مبدأ باريس باءوتشير المجنة الفرعية إلى   .بشأن " التمويل الكافي" 6-2مبلحظتيا العامة وا 
 
 المظالم: أمين البرتغال  3-10

 ضمن الفئة ألف.المظالم  : توصي المجنة الفرعية المعنية باالعتماد باعتماد أمين  توصيــة
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 وتبلحظ المجنة الفرعية ما يمي :
 الوالية -1

إلى المظالم الخاصة. ويشير أمين الشركات أنشطة ب يتعمق  ااختصاص المظالمالقانون التأسيسي أمين  ال يمنح
أنو أوصى البرلمان بتعديل القانون ليشمل الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات ذات مصمحة عامة، بما فييا 

 خصخصتيا.تمت التي و الشركات العامة سابقا 
 

توفير والية واسعة  عمى مواصمة الدعوة إلحداث تعديبلت عمى القانون قصدالمظالم وتشجع المجنة الفرعية أمين 
 لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا.

 
لى مبلحظتيا العامة  1-ألف مبدأ باريستشير المجنة الفرعية إلى و   بشأن "والية حقوق اإلنسان". 1-2وا 
 
 التشكيل واالختيار والتعيين  -2

يعين البرلمان أمين المظالم وال ينص القانون عمى وجوب إعبلن المناصب عمى نطاق  ،وفقا لمقانون التأسيسي
واسع وال عمى وجوب إجراء تشاور واسع مع مختمف القوى المجتمعية خبلل عممية التعيين. وعبلوة عمى ذلك، 

 ن.ال يتضمن القانون أية أحكام تتعمق بمعايير االختيار الموضوعية لتقييم المرشحين المحتممي
 

عزز االختيار القائم عمى ت وتشاركيةوتؤكد المجنة الفرعية أنو من الواجب وجود عممية اختيار واضحة، شفافة 
 االستحقاق وتعزز استقبللية اإلدارة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وتزيد من ثقة الجميور فييا. 

 
اء الطابع الرسمي عمى عممية االختيار في القوانين أو وتشجع المجنة الفرعية أمين المظالم عمى الدعوة إلى إضف

الموائح أو المبادئ التوجييية اإلدارية الممزمة ذات الصمة وعمى تطبيقيا في الممارسة الحقًا. وينبغي أن يشمل 
 :ذلك المتطمبات التالية
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 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 المناصب الشاغرة لمعموم؛إعبلن  -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 المرشحين.
 

لى مبلحظتيا ا 1-وتشير المجنة الفرعية إلى المبدأ باء اختيار وتعيين ’بشأن  1-2لعامة من مبادئ باريس وا 
 .”الييئة اإلدارية

 
 
 مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان التفاعل  -3

يشارك في مجمس أوروبا، غير أن مشاركتو في المنظومة الدولية لحقوق المظالم تبلحظ المجنة الفرعية أن أمين 
 اإلنسان تظل محدودة.

 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنظومة الدولية لحقوق وتشدد المجنة الفرعية عمى أىمية مشاركة 

)اإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل( والييئات  اإلنسان، ال سيما مجمس حقوق اإلنسان وآلياتو
. ويتضمن ذلك، حسب االستقبلليةالمنشأة بموجب معاىدات، عمى أن تكون ىذه المشاركة بطريقة تعكس مبدأ 

سيامات في ىذه العمميات ومتابعة  تقييم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لؤلوليات، تقديم تقارير مستقمة، وا 
ضافة إلى ذلكالتوصيات المنبثقة من المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان  تشجع المجنة  ،عمى الصعيد الوطني. وا 

ية في لجنة التنسيق الدولية ولجنة التنسيق اإلقميمية لممؤسسات الوطنية عمى المشاركة بفعالالمظالم الفرعية أمين 
 لحقوق اإلنسان وكذلك في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية.

 
لى مبلحظتيا العامة  3-ألفوتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس  مع المنظومة الدولية التفاعل بشأن " 4-1وا 

 نسان".لحقوق اإل
 

المشورة والمساعدة من لجنة التنسيق األوروبية لممؤسسات  التماسعمى المظالم وتشجع المجنة الفرعية أمين 
 الوطنية لحقوق اإلنسان والمكتب اإلقميمي لممفوضية السامية لحقوق اإلنسان ببروكسل.
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 السنغال: المجنة السنغالية لحقوق اإلنسان 3-11
 .باء الفئةتوصي المجنة الفرعية المعنية باالعتماد باعتماد المجنة السينغالية لحقوق اإلنسان ضمن توصيــة : 

 
أوصت المجنة الفرعية بتأجيل استعراض المجنة السينغالية لحقوق اإلنسان  2011في دورتيا األولى في عام 

اد المجنة السينغالية ضمن الفئة باء إذا باعتمبأن توصي ، ولكنيا أشارت إلى نيتيا 2011لدورتيا الثانية في عام 
بالشكل الصحيح. وعمى الرغم من ىذا اإلشعار المسبق لم تقدم المجنة  من الشواغلمجموعة  لم تتم معالجة

 . 2011السينغالية لمجنة الفرعية جوابا عمى تمك الشواغل لمنظر فييا خبلل دورتيا الثانية في عام 
 

مكتب لجنة بأن توصي أخبرت المجنة الفرعية المجنة السينغالية بنيتيا  2011وفي دورتيا الثانية في عام 
من النظام األساسي لمجنة التنسيق الدولية كان  18التنسيق الدولية باعتمادىا ضمن الفئة باء. وعمبل بالمادة 

تي تثبت تجديد امتثاليا لمبادئ باريس. واحتفظت المجنة أمام المجنة السينغالية سنة واحدة لتقديم األدلة الكتابية ال
 السينغالية خبلل تمك الفترة بترتيبيا في الفئة ألف.

 
وثائق لمنظر فييا  ةوعمى الرغم من اإلشعار بميمة سنة واحدة، لم تقدم المجنة السينغالية إلى المجنة الفرعية أي

 خبلل ىاتو الدورة.
 

  :في الدورات السابقة عنيا المجنة الفرعية وفي ما يمي الشواغل التي أعربت
  

 التمويل: -1
 أعربت المجنة الفرعية عن القمق إزاء انعدام دعم ممموس من الدولة في تقديم التمويل الكافي لمجنة السينغالية.

أيضا أنو أثناء عممية  والحظت . 2-6والمبلحظة العامة  2-وأشارت المجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ب
، قدم طمب إلى الحكومة لكفالة 2009شباط/فبراير من عام خبلل شير االستعراض الدوري الشامل لمسنغال 

 الموارد المالية والمادية والبشرية الضرورية لتمكين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من الوفاء بواليتيا.
 
 االختيار والتعيين:  -2

قمق غياب عممية شفافة وتعددية لتعيين األعضاء، وأبرزت المجنة شرط وجوب توفر ب عيةالفر الحظت المجنة 
تعزز استقبلل اإلدارة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وثقة  وتشاركيةعممية اختيار واضحة وشفافة 
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موائح أو المبادئ الجميور فييا. وشجعت عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى عممية االختيار في القوانين أو ال
 التوجييية اإلدارية الممزمة حسب االقتضاء. وينبغي أن يتضمن ذلك:

  
 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 إعبلن المناصب الشاغرة لمعموم؛ -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  تعزيز -

 المرشحين.
 

لى مبلحظتيا العامة  1-وأشارت المجنة الفرعية إلى مبادئ باريس باء المتعمقة بـ "اختيار وتعيين الييئة  2-2وا 
 اإلدارية".

 
 ون  غاألعضاء المتفر  -3

زئي. ورأت أن تعيين أعضاء متفرعين بشكل كامل  جبشأن تعيين أعضاء بدوام  ياأعربت المجنة الفرعية عن قمق
سيساعد في تعزيز استقبلل المجنة السينغالية من خبلل كفالة والية أكثر استقرارا  ألعضائيا وتعزيز االضطبلع 

ين غأعضاء متفر  المستمر والفعال بوظائفيا. وشجعت المجنة الفرعية المجنة السينغالية عمى الدعوة إلى تعيين
 .8-2بالكامل وأثارت انتباىيا إلى المبلحظة العامة 

 
 تعيين الموظفين  -4

بشأن قدرة المجنة السينغالية عمى تعيين موظفييا. وشجعتيا عمى الدعوة من  ياأعربت المجنة الفرعية عن قمق
 .7-2أجل القدرة عمى القيام بذلك مثيرة انتباىيا إلى المبلحظة العامة 

 
لجنة القضاء عمى التمييز شارت المجنة الفرعية في دورتيا الجارية إلى المبلحظات التالية التي قدمتيا أ

 :2012آب/أغسطس  31( في CERD/C/SEN/CO/R.16-18العنصري )
توصي المجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير البلزمة حتى تمتثل المجنة السنغالية لحقوق اإلنسان تمامًا 

باريس لكي تضمن استقبلليا الوظيفي. وعبلوة عمى ذلك، فإنيا تدعو الدولة الطرف إلى تجسيد رغبتيا لمبادئ 
في مضاعفة ميزانية المجنة السنغالية لحقوق اإلنسان، كما تم اإلعبلن عنو في الحوار التفاعمي، والحرص عمى 
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لجنة التنسيق الدولية لممؤسسات الوطنية لتعزيز  أن تمتمك تمك المجنة الموارد البشرية والمالية البلزمة، وأن تُعْممَ 
وحماية حقوق اإلنسان بالتدابير المتخذة حتى تجنب المجنة السنغالية لحقوق اإلنسان فقدان مركزىا ضمن الفئة 

 "ألف".
 

المقررة الخاصة المعنية بحق اإلنسان في الحصول عمى مياه أشارت إلى المبلحظات التالية التي قدمتيا ثّم 
 :2012آب/أغسطس  16( في A/HRC/21/42/Add.1)الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي 

تكرر المقررة الخاصة الدعوة إلى التعجيل بزيادة الدعم المالي لمجنة السنغالية لحقوق اإلنسان، نظرا لمدور الذي 
قدرة التقنية لمجنة تعزيز المساءلة الرصد والقوق اإلنسان في الببلد. إذ من شأن تعزيز تقوم بو في رصد حالة ح

 من شأنو ورفع مستوى الوعي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي. 
 منح صوتا لضحايا ىذه االنتياكات لحقوق اإلنسان.أن ي ىذا أيضا

 
د بأن المجنة السنغالية ُأبمغت المجنة الفرعية في مقابمة مع أحد ممثمي المجنة السنغالية لحقوق اإلنسان، و  لم ُتزوَّ

برفع قيمة ميزانية المجنة  2010، وذلك رغم التزام الحكومة في 2012بأي موظفين ُجدد منذ شير آذار/مارس 
 م تتمّق المجنة أية زيادة.مميون فرنكا، ول 70مميون فرنكا إلى  40السنغالية من 

 
 المدافع عن الشعبإسبانيا:  3-12

 الفئة ألف. ضمن المدافع عن الشعبتوصي المجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 
 

 تبلحظ المجنة ما يمي: 
 والتعددية االستقالليةالتشكيمة وضمانات  -1

أحكاما لضمان الشفافية والتعددية والتشاور عمى نطاق واسع  المخّول لمصبلحياتالقانون أو الدستور يتضمن ال 
 .المدافع عن الشعبفي عممية اختيار 

 
أن منظمات  المدافع عن الشعبمكتب ويفيد سنوات.  5من قبل البرلمان لمدة  المدافع عن الشعبيتم انتخاب 

ختيار والمؤىبلت الخاصة بصورة غير رسمية، ولكن معايير اال المجتمع المدني تشارك في عممية االختيار
دور وتأثير مشاركة يظّل و  ،غامضة 3/1981المنصوص عمييا في القانون األساسي  بالمدافع عن الشعب

 منظمات المجتمع المدني في عممية االختيار غير واضح.
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عمى أساس تعزز االختيار  وتشاركيةشفافة و وتؤكد المجنة الفرعية أنو من الواجب وجود عممية اختيار واضحة، 

االستحقاق وتضمن التعددية وتعزز استقبللية اإلدارة العميا لممؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وتزيد من ثقة 
 الجميور فييا. 

عمى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي عمى عممية االختيار في  المدافع عن الشعبوتشجع المجنة الفرعية 
ية اإلدارية الممزمة ذات الصمة وعمى تطبيقيا في الممارسة الحقًا. وينبغي القوانين أو الموائح أو المبادئ التوجيي

 :أن يشمل ذلك المتطمبات التالية
 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  - -
 إعبلن المناصب الشاغرة لمعموم؛ -
 عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ رفع -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 المرشحين.
 

لى مبلحظتيا العامة  1-وتشير المجنة الفرعية إلى المبدأ باء ين اختيار وتعي’بشأن  2-2من مبادئ باريس وا 
 .”الييئة اإلدارية

 
 نوالموظف -2

، وأنو يحترم المساواة بين االستحقاق والكفاءةأنو يعين موظفيو بحرية، وفقا لمبادئ  المدافع عن الشعبيؤكد 
الجنسين، وأنو يراعي المجموعات اإلثنية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدستور يحظر التمييز عمى أساس الجنس 

إجراءات لمتأكد من أن  1983النظام الداخمي لسنة أو ، 3/1981القانون األساسي يحدد والعرق. ومع ذلك، ال 
تم تنفيذ أية تدابير لتعزيز تعددية لم يعممية اختيار الموظفين تقوم عمى التعددية ومن أنيا شفافة وشاممة. و 

 الموظفين.
 

عضو واحد، النظر في  ذات ، بوصفو مؤسسةالمدافع عن الشعبوتشدد المجنة الفرعية عمى أنو يجب عمى 
بشأن ضمان التعددية من  1-2تعددية الموظفين، بما في ذلك تمثيل األقميات، وتشير إلى مبلحظتيا العامة 

 خبلل موظفين متنوعين يمثمون مختمف المجموعات داخل المجتمع.
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ائيا بمجرد انتخاب توقف تمقتالنواب والمستشارين وظيفة من القانون عمى أن  36وعبلوة عمى ذلك، تنص المادة 
، عندما اً عمميأن مناصب جميع الموظفين تتوقف المجنة وأبمغ المدافع عن الشعب . عن الشعب جديدمدافع 

يم أو عدم كمّ بأو الموظفين بعض باالحتفاظ  المدافع عن الشعب الجديدثم يقرر . مدافع عن الشعب جديدخب نتَ يُ 
 .االحتفاظ بيم

 
ينبغي تأمين فترة ، وباستمرارية بفعالية المدافع عن الشعبالمجنة الفرعية أنو من أجل ضمان الوفاء بوالية  وترى

 موظف. تبرير استبعاد أييجب كما ، مدافع عن الشعب جديد، بغض النظر عن انتخاب تعيين الموظفين
 

فترة تعيين عمى إجراء تعديبلت تشريعية من أجل النص بوضوح عمى  المدافع عن الشعبوتشجع المجنة الفرعية 
 .الجديد المدافع عن الشعبالموظفين عقب انتخاب 

 
 إذكاء الوعي بحقوق اإلنسان المتعمقة بالمهاجرين واألجانب -3

تقارير وجود الكثير من الشكاوى من المياجرين واألجانب، عمى الرغم من  ىأنو ال يتمق أفاد المدافع عن الشعب
المياجرين تخص حقوق اإلنسان في إسبانيا  قضايا ىامة وخطيرة في مجالتشير إلى أن ذات مصداقية 

 واألجانب.
   

حقوق  في مجالانخراطو عمى مواصمة الجيود لزيادة الوعي بشأن  المدافع عن الشعبتشجع المجنة الفرعية 
 .إليوشكاوى العمى تقديم  مألجانب لتسييل قدرتيواالخاصة بالمياجرين اإلنسان 

 
في اإلعبلن  بشأن مسؤولية المؤسسات الوطنية ز-3إلى مبدأ باريس  المدافع عن الشعبوتحيل المجنة الفرعية 

عن حقوق اإلنسان والجيود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز عن طريق زيادة وعي الجميور، وبصفة 
 خاصة عن طريق اإلعبلم والتثقيف. 

 
 الوقائية الوطنية  ةاآللي -4

 (CAT/C/ESP/CO/5، في الوثيقة )2009تبلحظ المجنة الفرعية أن لجنة مناىضة التعذيب، ذكرت في عام 
 :ما يمي
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نص عمى أّن أمين المظالم يعمل بوصفو آلية وطنية لموقاية  1/2009تبلحظ المجنة أن القانون األساسي رقم 
ي التفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة من التعذيب، تماشيا مع البروتوكول االختيار 

القاسية أو البلإنسانية أو الميينة. وتبلحظ أيضًا أن القانون نفسو يتيح إنشاء مجمس استشاري يقدم المساعدة 
يكمفو أمين  التقنية والقانونية لآللية الوطنية لموقاية من أجل أداء مياميا، وأن ىذا المجمس يرأسو النائب الذي

 (.2المظالم بالميام المنصوص عمييا في أحكام ىذا القانون )المادة 
ينبغي لمدولة الطرف أن توفّر ألمين المظالم ما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية كي يؤدي ميمتو في 

لمدولة الطرف أيضا أن تحدد بوضوح اختصاصات المجمس  كل أنحاء الببلد باستقبللية وكفاءة. وينبغي
 .االستشاري ودوره، وأن تتوّخى الوضوح أيضًا في تحديد العبلقة بين اآللية الوطنية لموقاية والمجمس

تشجع المجنة الفرعية أمين المظالم عمى الدعوة إلى ما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية، بوصفو آلية 
 .وفعاليةوطنية وقائية، كي يؤدي ميمتو في كل أنحاء الببلد باستقبللية 

 
 جنوب أفريقيا: لجنة حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا 3-13
 

 الفئة ألف. بإعادة اعتماد لجنة حقوق اإلنسان ضمنتوصي المجنة الفرعية توصية: 
 

 تشير المجنة الفرعية إلى ما يمي:
 االختيار والتعيين -1

من طرف الرئيس بعد إجراء تقييم المرشحين من قبل  لجنة حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا يتم تعيين أعضاء
 .الحقا بالمرشحين المناسبين بالبرلمان لجنة مخصصة في المجمس الوطني، وبعد توصية المجمس الوطني

 
في الممارسة العممية يتم اإلعبلن عن الوظائف الشاغرة عمى نطاق واسع بأنو تفيد لجنة حقوق اإلنسان  ورغم أن

 .قانونوأن ىذه العممية تشمل مشاورات واسعة مع مختمف القوى االجتماعية، فإن ىذه العناصر لم ُتحّدد في ال
 

االختيار المبني تضمن  وتشاركيةشفافة و فرعية أنو من الواجب وجود عممية اختيار واضحة، وتؤكد المجنة ال
وطنية لحقوق اإلنسان وتزيد من ثقة الجميور فييا. الممؤسسة لتعزز استقبللية اإلدارة العميا و  االستحقاق عمى

عمى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي عمى عممية  لجنة حقوق اإلنسان في جنوب أفريقياتشجع المجنة الفرعية و 
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وعمى تطبيقيا في الممارسة االختيار في القوانين أو الموائح أو المبادئ التوجييية اإلدارية الممزمة ذات الصمة 
 وينبغي أن يشمل ذلك ما يمي:الحقًا. 

 
 محددة سمفًا؛و عمنية و تقييم مقدمي الطمبات بناًء عمى معايير موضوعية  -
 إعبلن المناصب الشاغرة لمعموم؛ -
 رفع عدد المرشحين المحتممين إلى أقصى حد من طائفة واسعة من فئات المجتمع؛ -
تعزيز المشاورات و/أو المشاركة عمى نطاق واسع في عممية تقديم الطمبات وفحصيا واختيار  -

 المرشحين.
لى مبلحظ 1-وتشير المجنة الفرعية إلى المبدأ باء اختيار وتعيين ’بشأن  2-2تيا العامة من مبادئ باريس وا 

 .”الييئة اإلدارية
 
 فترة التعيين -2

( من قانون لجنة حقوق اإلنسان عمى أن األعضاء بدوام كامل أو بدوام جزئي يشغمون 1) 3ينص الجزء 
في الممارسة  المجنة الفرعية أنوتبلحظ و سبع سنوات.  ال تزيد عمى، كما حّددىا الرئيسمناصبيم لفترات محددة 

لجنة حقوق اإلنسان سوف تحّدد التعديبلت المقترحة عمى أن عضاء لمدة خمس سنوات و األالعممية، يتم تعيين 
ا لمدة محددة لمتعيين ألنو دعوتي المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان عمى مواصمةخمس سنوات. وتشجع  فترة
 . ائياأعض يا وضمان فترة تعيينأساسي في تعزيز استقبللأمر 

 
لى مبلحظتيا العامة  3-وتشير المجنة الفرعية إلى المبدأ باء  .9-2من مبادئ باريس وا 
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 التشجيع عمى تصديق الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها -3
المعايير الدولية عمى تصديق الصراحة عمى تشجيع  لمجنة حقوق اإلنسان المخول لمصبلحياتالقانون ال ينص 

وتنفيذىا، مع أن المجنة الفرعية تعترف بأن لجنة حقوق اإلنسان تفسر في واليتيا في الممارسة  اإلنسان لحقوق
تشمل ىذه الوظيفة. وتبلحظ كذلك الدور  بوصفيا وتحقيق حقوق اإلنسان'تطوير من أجل 'تعزيز حماية و 

الخاص بالحقوق  لتشجيع الدولة عمى التصديق عمى العيد الدولي لجنة حقوق اإلنسانتقوم بو  ذيالطميعي ال
 المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان جعتشغيرىا من صكوك حقوق اإلنسان. و و  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .أسيسيتال في قانونياه الوظيفة بالذات الدعوة إلى ترسيخ ىذ عمى
 

لى مبلحظتيا العامة )ب( و  3ألف  وتشير المجنة الفرعية إلى مبدأ باريس تشجيع التصديق أو االنضمام " 1-3ا 
 .إلى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان"

 
 التمويل الكافي -4

 .إكراىات ماليةبسبب  بمشاريع معينةأبمغت لجنة حقوق اإلنسان بأنيا لم تتمكن من القيام 
درجة معقولة، أن يضمن وب. ينبغي ، الذياألساسي الكافمتمويل لتؤكد المجنة الفرعية عمى أىمية توفير الدولة 

يعزز استقبلل  ، ألن ذلك من شأنو أن يعززتحسنًا تدريجيًا ومرحميًا في تنظيم عمميات المنظمة والوفاء بواليتيا
 بأن تحدد أولوياتيا وتخصيص الموارد وفقا لذلك، بكل حرية. وتشجع من خبلل السماح لياالمؤسسة الوطنية 

 .زيادة التمويل المقدم من الحكومة الدعوة إلىقوق اإلنسان عمى لجنة ح
وتشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان عمى مواصمة دعوتيا من أجل تمويل كاٍف من الحكومة يمّكنيا من 

 االضطبلع  بواليتيا. 
 

 .6-2مبلحظتيا العامة و  2-مبدأ باريس ب الفرعية إلىوتشير المجنة 
 
 المصالحتضارب  -5

وتبلحظ المجنة الفرعية أن قانون لجنة حقوق اإلنسان ال يتضمن أحكاما لتجنب تضارب المصالح. وتعترف 
المجنة الفرعية بأن لجنة حقوق اإلنسان قد نفذت العمميات اإلدارية التي تكفل تجنب تضارب المصالح، وأنيا قد 

تشجع المجنة الفرعية لجنة حقوق اإلنسان عمى  ة. ودعت إلجراء تغييرات في قانون المجنة لمعالجة ىذه المسأل
 مواصمة الدعوة في ىذا الصدد.
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 رصد أماكن االحتجاز -6

( 1) 184جزء والية عامة لرصد وتقييم ومراعاة حقوق اإلنسان )التتمتع لجنة حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا ب
لجنة حقوق المجنة الفرعية أن وتبلحظ تفويضا صريحا لمراقبة أماكن االحتجاز.  الكن ليس لدييمن الدستور(، 

من  خاصة يمكن أن يحدقانوني صبلحية عدم وجود كما تبلحظ أن فسر واليتيا عمى نطاق واسع، اإلنسان ت
لحوادث في ىذا المجال، ال سيما بالنظر إلى احقوق اإلنسان حماية و تعزيز قدرتيا عمى االضطبلع بواليتيا ل

لجنة حقوق اإلنسان عمى الدعوة إلى إدخال المجنة الفرعية تشجع  االحتجاز التعسفي. وحول المبمغ عنيا 
 منيا العامةاالحتجاز والحبس بزيارات مفاجئة إلى جميع أماكن  تنص صراحة عمى قيامياتغييرات في تشريعاتيا 

 . .والخاصة
 
 القانون  -7

ما تّم في الدستور المؤقت التي إما تم إلغاؤىا  لجنة حقوق اإلنسان إلى فصولقانون أحكام مختمفة من تشير  وا 
في مواتية جراء تغييرات إإلى لدعوة لجنة حقوق اإلنسان عمى االمجنة الفرعية تشجع الدستور الجديد. و  نقميا إلى

 .يعكس بدقة أحكام الدستور الجديد وأن قانونيا تضمن
 
 توصيات المجنة  -8
توجد أحكام في الدستور الجديد أو في قانون لجنة حقوق اإلنسان ُتمزم األفراد أو الحكومة أو الييئات العامة  ال

بالرد رسميا عمى توصياتيا وتقاريرىا. وتبلحظ المجنة الفرعية مع التقدير أن لجنة حقوق اإلنسان قد أثارت ىذه 
يا حول التعديبلت التشريعية، وتوصي بأن تواصل لجنة المسألة مع وزارة العدل والتطوير الدستوري في مذكرات

 .مجنةالاالستجابة لتوصيات بالييئات الحكومية وغيرىا ُيمزم  تشريعيحكم  الدعوة إلى وضع حقوق اإلنسان 
 .6-1وتشير المجنة الفرعية إلى مبلحظتيا العامة 

 
لجنة حقوق اإلنسان عمى التماس المساعدة عند النظر والرد عمى المسائل المثارة أعبله، تشجع المجنة الفرعية 

 .مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسانو والمشورة من شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية 
 
 توغو: المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 3-14
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النظر في استعراض حالة المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى دورتيا  بتأجيلتوصي المجنة الفرعية توصية: 
 .2013األولى من عام 

 
 القادمة.  تياالمجنة الفرعية أن المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان قد طمبت إرجاء استعراض حالتيا حتى دور وتبلحظ 

 
المجنة الفرعية بأنو تّم تعيين مفوضين جُدد في تشرين الثاني/نوفمبر  لحقوق اإلنسان وأبمغت المجنة الوطنية

مراجعة  توأبمغتيا أيضا بأنو إثر تعيينيا كآلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول االختياري، فقد بدأ ،2012
 بإعادةوقت قبل النظر في طمبيا المزيد من الوتنقيح تشريعاتيا لتشمل ىذه الوالية الجديدة، وعميو ال بد من 

 المجنة الفرعية.من قبل اعتمادىا 
 

من النظام األساسي لمجنة التنسيق  3-16وتثير المجنة الفرعية انتباه المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى المادة 
في  أي استعراض لفئة اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان يجب أن ينتيي’’الدولية، التي تنص عمى أن 

 .”“عشر شيراً  18غضون 
 

وتشجع المجنة الفرعية المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عمى التماس المشورة والمساعدة من شبكة المؤسسات 
 مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان ومن 

 
 من النظام األساسي لمجنة التنسيق الدولية 2-16بموجب المادة  استعراضات –توصيات خاصة  -4
 
 نيبال: المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 4-1

 .2013لمركز اعتماد المجنة الوطنية في دورتيا األولى من  خاص   استعراضقّررت المجنة إجراء 
 

كانون  20وتمقت المجنة الفرعية مراسبلت تشير إلى أن التعديبلت عمى قانون المجنة الوطنية النافذة في 
 االمتثال لمبادئ باريس.عمى قد يؤثر  2012الثاني/يناير 
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وطمبت المجنة الفرعية من المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن ترسل إلييا تعميقاتيا بواسطة رسائل إلكترونية 
لى السيد شري آذيكاري في  2012تشرين األول/أكتوبر  12أرسمتيا إلى السيد بيشال خانال في  تشرين  15وا 

 ب.. ولم تتمّق أي جوا2012تشرين الثاني/نوفمبر  2األول/أكتوبر وفي 
 

تقييم ما إذا كانت المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، لم تتمكن المجنة الفرعية من صادرة عن معمومات وفي غياب 
ستقوم المجنة الفرعية بإجراء استعراض ، 2-16القوانين المعّدَلة ما تزال تمتثل لمبادئ باريس. وعمبًل بالمادة 

 .2013يار/مايو أ 13التي ستبدأ في  2013في دورتيا األولى من خاّص 
 

منتدى آسيا والمحيط وتشجع المجنة الفرعية المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عمى التماس المشورة والمساعدة من 
 .اليادئ لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

- - - - - 


