
 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

 اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادتقرير وتوصيات دورة 

 0212 تشرين األول/أكتوبر 15-11، جنيف

 خلفية -1

وزتاية حقوؽ  وفقا للنظاـ األساسي )الوارد يف ادلرفق األوؿ( للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز 1-1
اإلنساف، ُأسندت للجنة الفرعية ادلعنية باالعتماد والية دراسة واستعراض طلبات االعتماد، وإعادة االعتماد واالستعراضات 
اخلاصة وغريىا اليت تردىا من قسم ادلؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية التابع دلفوضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف بصفتو 

لتنسيق الدولية، وتقدًن توصيات إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثاؿ ادلؤسسات صاحبة أمانة جلنة ا
االمتثاؿ دلبادئ باريس من حيث القانوف  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادالطلب دلبادئ باريس )الواردة يف ادلرفق الثاين(. وتقيم 

 وادلمارسة.

ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ لي للجنة الفرعية ادلعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من شلثلني عن ووفقا للنظاـ الداخ 1-2
من كل منطقة وىي: توغو )الرئاسة( عن أفريقيا، وكندا عن األمريكتني، ورتهورية كوريا عن آسيا واحمليط اذلادئ،  اإلنساف

 وأدلانيا عن أوروبا.

. وشاركت 2212 تشرين األوؿ/أكتوبر 15إىل  11يف الفرتة من  نية باالعتماداللجنة الفرعية ادلعواجتمعت  1-3
مفوضية حقوؽ اإلنساف بصفتها مراقبا دائما وبصفتها أمانة جلنة التنسيق الدولية. ووفقا لإلجراءات ادلعموؿ هبا، دعيت 

اللجنة الفرعية ادلعنية ورحبت  ىيئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف إىل احلضور بصفة مراقب.
مبشاركة شلثل عن أمانة منتدى آسيا واحمليط اذلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف، وجلنة التنسيق األوروبية،  باالعتماد

 وشلثل جلنة التنسيق الدولية يف جنيف. وشبكة األمريكتني شبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف أفريقياو 

ادلؤسسة من  ورداعتماد يف طلب  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  12بادلادة وعمال  1-4
 .للكونغو حلقوؽ اإلنساف الوطنية

إعادة االعتماد  اتأيضا يف طلب اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  15وعمال بادلادة  1-5
 .بوركينا فاسو، والبوسنة واذلرسك، وسلوفاكيا، والنمسا، ونيجرييا لكل من لوطنية حلقوؽ اإلنسافادلؤسسات االواردة من 



من النظاـ األساسي، استعرضت اللجنة الفرعية بعض القضايا ادلتعلقة بادلؤسسات الوطنية  2-16وعمال بادلادة  1-6
 .وىندوراسحلقوؽ اإلنساف لكل من أذربيجاف، وبريطانيا العظمى، 

بعض القضايا ادلتعلقة  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، استعرضت  17وعمال بادلادة  1-7
 .األردف، واجلزائر، والسنغاؿ، وقطر، ولكسمربغ، وماليزيا، وادلغرببادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف لكل من 

تابعة للجنة التنسيق الدولية، جاءت تصنيفات االعتماد اليت ووفقا دلبادئ باريس والنظاـ الداخلي للجنة الفرعية ال 1-8
 على النحو التايل: اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادعملت هبا 

 : امتثاؿ دلبادئ باريس؛ألف

 : امتثاؿ غري كامل دلبادئ باريس أو عدـ كفاية ادلعلومات ادلقدمة الختاذ قرار؛باء

 : عدـ امتثاؿ دلبادئ باريس.جيم

 كن استدداـ ادلالحظات العامة )الواردة يف ادلرفق الثالث(، بصفتها أدوات تفسريية دلبادئ باريس، فيما يلي:ودي 1-9

 إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكوف بصدد وضع عملياهتا وآلياهتا، لكي حترص على امتثاؿ مبادئ باريس؛ )أ(

 تعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعايري ادلبينة يف ادلالحظات العامة؛إقناع احلكومات احمللية بتناوؿ أو معاجلة القضايا ادل )ب(

يف قرارىا بشأف طلبات االعتماد اجلديدة، وطلبات إعادة االعتماد أو يف غري  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادإرشاد  )ج(
 ذلك من االستعراضات:

العامة، جاز للجنة الفرعية لالعتماد أف تنتهي إذا كانت ادلؤسسة بعيدة جدا عن ادلعايري ادلبينة يف ادلالحظات  ‘1’
 إىل أف ادلؤسسة غري شلتثلة دلبادئ باريس.

قلقًا بشأف امتثاؿ مؤسسة ألي من ادلالحظات العامة، جاز ذلا أف  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
يف الطلبات ادلقبلة، إف اخُتذت ىذه تنظر يف طبيعة اخلطوات اليت اختذهتا ادلؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق 

بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل بادلالحظات  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتماداخلطوات. وإذا مل تُزوَّد 
العامة اليت أبديت يف السابق، أو مل تُعط تفسريًا معقوال لألسباب اليت دعت إىل عدـ بذؿ أي جهود، جاز 

 دـ التقدـ ىذا على أنو عدـ امتثاؿ دلبادئ باريس.للجنة الفرعية أف تفسر ع



العاملة بصفة آليات  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافوتنظر اللجنة الفرعية حاليا يف وضع مالحظات عامة بشأف  1-12
طنية ادلؤسسات الو وطنية للرصد والوقاية؛ االختصاص شبو القضائي للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف؛ ويف تقييم أداء 

 .حلقوؽ اإلنساف

، اقرتح أعضاء ادلكتب حتسني 2229ويف االجتماع الذي عقده مكتب جلنة التنسيق الدولية يف تشرين الثاين/نوفمرب  1-11
اللجنة وبعد النظر يف ىذه التوصيات ومناقشتها، قررت  عملية االعتماد، مبا يف ذلك وضع واستدداـ ادلالحظات العامة.

اللجنة الفرعية ، استعرضت 2212آذار/مارس  الشروع يف استعراض ادلالحظات العامة. ويف دورة عتمادالفرعية ادلعنية باال
لمالحظات العامة أعدهتا كندا واستعرضها منتدى آسيا واحمليط اذلادئ االستعراض ادلقرتح ل ورقة مناقشة بشأف ادلعنية باالعتماد

ت العامة داخل منطقة آسيا واحمليط اذلادئ وادلنطقة األوروبية. وأعد وجرت استشارة بشأف ادلالحظا. ومفوضية حقوؽ اإلنساف
( ويتضمن نتائج ادلشاورات اليت جرت يف منطقة 4الفريق العامل ادلعين مبراجعة ادلالحظات العامة تقريرًا مؤقتا )يرد يف ادلرفق 

تشرين األوؿ/أكتوبر  7تب يف اجتماعو الذي عقد يف آسيا واحمليط اذلادئ ويف ادلنطقة األوروبية. وُقدـ التقرير ادلؤقت إىل ادلك
. 2212. وجتري أيضا مشاورة يف منطقيت أفريقيا واألمريكتني؛ ويُتوقع أف ترد النتائج قبل هناية كانوف األوؿ/ديسمرب 2212

 .2211/مايو وسُتعرض ورقة مناقشة بشأف استعراض ادلالحظات العامة على جلنة التنسيق الدولية يف اجتماعها لشهر أيار

أنو عندما تثار يف تقريرىا قضايا زلددة تتعلق باالعتماد، وإعادة االعتماد  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادوتالحظ  1-12
معاجلة ىذه القضايا يف أي طلب أو استعراض  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف، يتعني على اغريىاالستعراضات اخلاصة و و 

 آخر الحق.

ادلعتمدة على إبالغ مكتب جلنة  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافرتعي  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادع وتشج 1-13
 التنسيق الدولية يف أوؿ فرصة تتاح ذلا بالظروؼ اليت ستؤثر سلبيا يف قدرهتا على الوفاء مبعايري مبادئ باريس والتزاماهتا.

نيتها النظر يف قضايا معينة ضمن جدوؿ زمين زلدد، قد تؤدي نتيجة  باالعتماداللجنة الفرعية ادلعنية وعندما تعلن  1-14
اللجنة الفرعية االستعراض إىل توصية قد دتس مبركز االعتماد. ويف حاؿ نشوء قضايا إضافية يف أثناء عملية االستعراض، تبلغ 

 ادلؤسسة الوطنية حلقوؽ اإلنساف بذلك. ادلعنية باالعتماد

اللجنة  إىل توصية، حتيل اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، عندما تتوصل  12دة وعمال بادلا 1-15
 الذي يكوف قراره النهائي وفقا للعملية التالية:تلك التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق الدولية  الفرعية

 ؛إىل صاحب الطلب أوال اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادحتاؿ توصية  ‘1’

ديكن لصاحب الطلب أف يطعن يف توصية بتقدديو طعنا كتابيا إىل رئيس جلنة التنسيق الدولية، عرب أمانة جلنة  ‘2’
 ( يوما من تلقي التوصية؛28التنسيق، يف غضوف ذتانية وعشرين )



احب بعد ذلك حتاؿ التوصية إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية من أجل البت فيها. وإذا ورد من ص ‘3’
الطلب طعن، ُأحيل إىل أعضاء ادلكتب أيضا ىذا الطعن مع كل ادلواد ذات الصلة الواردة بشأف كل من الطلب 

 والطعن؛

( يوما من 22على كل عضو يف مكتب جلنة التنسيق ال يوافق على التوصية أف خيطر، يف غضوف عشرين ) ‘4’
نة التنسيق الدولية. وختطر أمانة جلنة التنسيق فورًا رتيع وأمانة جل اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادتلقيها، رئيس 

أعضاء مكتب اللجنة باالعرتاض الذي أُبدي وتقدـ رتيع ادلعلومات الالزمة لتوضيح ذلك االعرتاض. وإذا أبلغ 
أربعة أعضاء يف ادلكتب على األقل ينتموف إىل رلموعتني إقليميتني على األقل أمانة ادلكتب، يف غضوف عشرين 

( يوما من تلقي ىذه ادلعلومات، بأف ذلم اعرتاضا شلاثال، أحيلت التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق يف 22)
 اجتماعو ادلقبل الختاذ قرار بشأهنا.

وإذا مل يبد أربعة أعضاء يف ادلكتب على األقل ينتموف إىل رلموعتني إقليميتني على األقل اعرتاضا على  ‘5’
( يوما من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت مبوافقة مكتب جلنة 22التوصية، يف غضوف عشرين )

 التنسيق الدولية؛

 ويعد قرار مكتب جلنة التنسيق الدولية بشأف االعتماد هنائياً. ‘6’

ي أف توصية ستؤد اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، يف احلاالت اليت ترى فيها  18وعمال بادلادة  1-16
إىل جتريد ادلؤسسة صاحبة الطلب من مركز اعتمادىا، تُبلغ ادلؤسسة صاحبة الطلب هبذه النية وتعطى الفرصة لكي تقدـ  
كتابًة، ويف غضوف سنة من ىذا اإلخطار، األدلة الوثائقية الالزمة إلثبات استمرارية امتثاذلا مبادئ باريس. وحتتفظ ادلؤسسة 

 يف أثناء ىذه الفرتة. ”ألف“الفئة ادلعنية مبركزىا ضمن 

، يف أثناء  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافالتشاور مع  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادوواصلت  1-17 ادلعنية، عند اللزـو
ادلعنية أف تقدـ امسا ورقم ىاتف يف حالة احتياج  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافدورهتا. وقبل الدورة، طُلب إىل رتيع 

إىل ذلك، كاف موظفو مفوضية حقوؽ اإلنساف، وادلوظفوف إىل االتصاؿ بادلؤسسة. وباإلضافة  ة الفرعية ادلعنية باالعتماداللجن
 ادليدانيوف دلفوضية حقوؽ اإلنساف، حسب االقتضاء، على استعداد لتقدًن ادلزيد من ادلعلومات، عند احلاجة.

توى العايل للدعم والروح ادلهنية دلوظفي أمانة جلنة التنسيق الدولية )قسم ادلس اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادوتقد  1-18
 ادلؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية التابع للمفوضية(.

ادلعنية  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافادلوجزات اليت أعدهتا األمانة مع  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادوتقامست  1-19
. وكما ىو الشأف يف احلاالت السابقة، لدى اعتماد ًا لتقدًن أي تعليقات بشأهناواحد اً أسبوع وأُمهلتلباهتا قبل النظر يف ط



، تُنشر ادلوجزات والتعليقات وبيانات االمتثاؿ على موقع منتدى اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادمكتب جلنة التنسيق لتوصيات 
 (. وال تعد ادلوجزات إال باللغة اإلنكليزية، بسبب القيود ادلالية.www.nhri.net) ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف



 طلبات االعتماد –توصيات خاصة  -0

 الوطنية لحقوق اإلنسان لجنةال: الكونغو 0-1 

 .”باء“الفئة قوؽ اإلنساف ضمن الوطنية حل لجنةالبأف تُعتمد  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادتوصي  :توصية

أف تقرير اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف يفتقر إىل معلومات كافية فيما خيص األنشطة  اللجنة الفرعية ادلعنية باالعتمادوتالحظ 
اليت تضطلع هبا اللجنة يف إطار واليتها. وبالتايل ال ديكن تقييم فعالية اللجنة الوطنية ومدى امتثاذلا دلبادئ باريس. لذا تشجع 

لوطنية حلقوؽ اإلنساف على مواصلة بذؿ قصارى اجلهود لدى عملها على تعزيز حقوؽ اإلنساف اللجنة الفرعية اللجنة ا
وزتايتها وتشجع اللجنة الوطنية على وضع خطة اسرتاتيجية مفصلة لربارلها وأنشطتها. وتقدر اللجنة الفرعية الظروؼ الصعبة 

 .اليت تعمل يف ظلها اللجنة الوطنية

 ما يلي: ية باالعتماداللجنة الفرعية ادلعنوتالحظ 

 مشاركة ادلرأة يف اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف متدنية وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على زيادة دتثيل ادلرأة. .1

القانوف األساسي صامت فيما خيص عملية اختيار وتعيني أعضاء اللجنة. وحاليا ينسق العملية األمني العاـ  .2
"اختيار اذليئة اإلدارية وتعيينها" وتؤكد أمهية إحداث  2-2رعية إىل ادلالحظة العامة للحكومة. وتشري اللجنة الف

 عملية اختيار واضحة وشفافة قائمة على ادلشاركة، مبا يف ذلك إنشاء جلنة لالختيار.

يس معاراً، من بينهم من ىو يف أعلى مرتبة مثل األمني العاـ، ورئ 23موظفا، منهم  27ذكرت اللجنة أف لديها  .3
، شلا . وتُلقي ىذه احلالة بالشك على سلطة اللجنة وقدرهتا على توظيف موظفيهاشؤوف ادلوظفني ورئيس إدارة اخلزينة

، 7-2و 4-2قد يشكل يف هناية ادلطاؼ هتديدا الستقالليتها. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظتني العامتني 
 ."الوطنية حلقوؽ اإلنساف" على التوايلموظفو ادلؤسسة التوظيف باالنتداب" و"ادلعنونتني "

تفيد اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف أهنا تواجو قلة يف ادلوارد شلا حيد من قدرهتا على تنفيذ برارلها وأنشطتها، ال سيما  .4
 .ادلعنونة "التمويل الكايف" 6-2اإلقليمية. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة  فيما يتعلق بعمل مكاتبها

القانوف صامت عن مدى ضرورة نشر التقرير السنوي. ومل تقدـ اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف أي تفسري أو  .5
ادلعنونة "التقرير  7-6معلومات عما إذا كاف التقرير قد ُنشر فعال أـ ال. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة 

 السنوي للجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف".



شبكة نة الفرعية اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن وتشجع اللج
 .ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف أفريقيا

 طلبات إعادة االعتماد –توصيات خاصة  -3

 المجلس النمساوي ألمناء المظالم النمسا: 3-1

 النظر يف استعراض اجمللس إىل حني دورهتا ادلقبلة. يلبتأجتوصي اللجنة الفرعية توصية: 

وتالحظ اللجنة الفرعية أف اجمللس طلب تأجيل استعراضو إىل الدورة ادلقبلة للجنة الفرعية. وتثري اللجنة الفرعية انتباه اجمللس 
اء من أي استعراض لتصنيف جيب االنتهمن النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدولية، اليت تنص على أنو " 3-16إىل ادلادة 

 ".( شهراً 81اعتماد مؤسسة وطنية حلقوؽ اإلنساف يف غضوف ذتانية عشر )

 وتشجع اللجنة الفرعية اجمللس على التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن جلنة التنسيق األوروبية.

 هرسكالبوسنة والهرسك: أمين مظالم حقوق اإلنسان في البوسنة وال 3-0

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني مظامل حقوؽ اإلنساف يف البوسنة واذلرسك ضمن توصية

وتثين اللجنة الفرعية على اجلهود اليت يبذذلا أمني مظامل حقوؽ اإلنساف من أجل متابعة التوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية 
. وتشجع اللجنة الفرعية أمني مظامل حقوؽ اإلنساف على مواصلة اختاذ اخلطوات ادلبينة 2229يف دورهتا لتشرين الثاين/نوفمرب 

 يف خطة العمل اليت وضعها لتناوؿ رتيع توصيات اللجنة الفرعية.

 وتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

دلؤسسة الوطنية. وتالحظ األمهية احلامسة لعملية اختيار وتعيني رللس اإلدارة يف ضماف التعددية واالستقاللية داخل ا .1
اللجنة الفرعية أف أمني مظامل حقوؽ اإلنساف يعرتؼ بضرورة وجود عملية اختيار تعددية وأبلغ الربدلاف هبذا. وتالحظ 

 اللجنة الفرعية أيضا أف أمني مظامل حقوؽ اإلنساف يعتـز اقرتاح تعديالت تشريعية دلعاجلة ىذه القضية.

لى حنو ديكن ادلؤسسة الوطنية حلقوؽ اإلنساف من استقاللية مالية تامة. وتكوف ىذه ينبغي أف تكوف النظم ادلالية ع .2
االستقاللية يف شكل ميزانية مستقلة تديرىا ادلؤسسة وتسيطر عليها بشكل تاـ. وتالحظ اللجنة الفرعية أف أمني 

 ة ىذه القضية.مظامل حقوؽ اإلنساف يعرتؼ بذلك وقد ذكر أنو يعتـز اقرتاح تعديالت تشريعية دلعاجل

 .2212وستنظر اللجنة الفرعية مرة أخرى يف ىذه القضايا يف دورهتا لعاـ 



وتشجع اللجنة الفرعية أمني مظامل حقوؽ اإلنساف على التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن جلنة 
 التنسيق األوروبية يف ىذا ادلسعى.

 وق اإلنسانبوركينا فاسو: اللجنة الوطنية لحق 3-3

 .2211النظر يف استعراض اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف إىل حني دورهتا الثانية لعاـ  بتأجيل: توصي اللجنة الفرعية توصية

وتالحظ اللجنة الفرعية أف اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف طلبت تأجيل النظر يف استعراضها إىل ما بعد النصف الثاين من عاـ 
من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدولية، اليت تنص على أنو  3-16نة الفرعية انتباه اجمللس إىل ادلادة وتثري اللج. 2211

 ."( شهراً 18جيب االنتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية حلقوؽ اإلنساف يف غضوف ذتانية عشر )"

ومن  تماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف الاللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على  اللجنة الفرعية وتشجع 
 .شبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف أفريقيا

 نيجيريا: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 3-4

 النظر يف استعراض اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف إىل حني دورهتا ادلقبلة. بتأجيل: توصي اللجنة الفرعية توصية

السعي إىل إجراء تعديالت على قانوهنا نة الفرعية بتقدير كبري العمل الذي اضطلعت بو اللجنة الوطنية يف وتالحظ اللج
 األساسي من أجل تعزيز امتثاذلا دلبادئ باريس.

قد اعتمدتو الغرفة التشريعية  2212وتالحظ اللجنة الفرعية أف مشروع )تعديل( قانوف اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف لعاـ 
، وال يتطلب سوى موافقة الرئيس عليو 2212حزيراف/يونيو  3، واعتمده رللس النواب يف 2212شباط/فرباير  2عليا يف ال

لكي يصبح قانونا. وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على حث الرئيس على ادلوافقة قبل الدورة ادلقبلة للجنة الفرعية، شلا 
 ر والتوصية بشأف مركز اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف.سيمكن اللجنة الفرعية من اختاذ قرا

قوؽ اإلنساف ومن التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حاللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على  اللجنة الفرعية وتشجع 
 شبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف أفريقيا.

 سلوفاكيا: المركز الوطني لحقوق اإلنسان 3-5

النظر يف استعراض اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف إىل حني دورهتا ادلقبلة. وحتتفظ  بتأجيلتوصي اللجنة الفرعية :  توصية
 يف أثناء ىذه الفرتة. الفئة باءاللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف مبركز 



علومات كافية للقياـ بذلك. ومل تتمكن اللجنة الفرعية من اختاذ قرار بشأف اعتماد فئة ادلركز الوطين لعدـ حصوذلا على م
وتشجع اللجنة الفرعية ادلركز الوطين على التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن جلنة التنسيق األوروبية، 

 فيما خيص تقدًن ادلعلومات الالزمة.

 ليةمن النظام األساسي للجنة التنسيق الدو  0-16استعراضات بموجب المادة  –خاصة  توصيات -4

 أذربيجان: مفوض )أمين مظالم( حقوق اإلنسان في جمهورية أذربيجان 4-1

النظػػر يف اسػػتعراض مؤسسػػة مفػػوض )أمػػني مظػػامل( حقػػوؽ اإلنسػػاف إىل حػػني دورهتػػا  بتأجيييل: توصػػي اللجنػػة الفرعيػػة توصييية
 يف أثناء ىذه الفرتة.  الفئة ألفادلقبلة. وحتتفظ ادلؤسسة مبركز 

ة ردا كافيا من مفػوض )أمػني مظػامل( حقػوؽ اإلنسػاف علػى ادلالحظػات اخلتاميػة للجنػة مناىضػة التعػذيب ومل تتلق اللجنة الفرعي
(CAT/C/AZE/CO/3) " :ادلطلوبػػة االسػػتقاللية درجػػة إىل ادلظػػامل أمػػني الفتقػػار قلقهػػا عػػن اللجنػػة تعػػربالػػيت جػػاء فيهػػا مػػا يلػػي 

 آليػة بػدور القيػاـ وكػذا اإلنسػاف، حقػوؽ انتهاكػات مػن غػريهو  التعػذيب شػكاوى يف التحقيػق عن مسؤولة وطنية مؤسسة ليكوف
 فعالػػة تػػدابري تتدػػذ أف الطػػرؼ للدولػػة ينبغػػي. و التعػػذيب مناىضػػة باتفاقيػػة ادللحػػق االختيػػاري الربوتوكػػوؿ مبوجػػب الوطنيػػة الوقايػػة
 وزتايػة لتعزيػز الوطنيػة ادلؤسسػات مبركػز ادلتعلقػة للمبػادئ وفقػاً  ادلمارسػة، يف مسػتقلة عاملػة ىيئػة يكػوف أف ادلظامل لديواف تضمن
بػػػاريس(". وتالحػػػظ اللجنػػػة الفرعيػػػة أف ىػػػذه ادلالحظػػػة اخلتاميػػػة ىػػػي أحػػػد السػػػببني يف إجػػػراء ىػػػذا  مبػػػادئ) اإلنسػػػاف حقػػػوؽ

االستعراض اخلاص دلركػز اعتمػاد مؤسسػة مفػوض )أمػني مظػامل( حقػوؽ اإلنسػاف يف رتهوريػة أذربيجػاف يف ىػذه الػدورة، وتعػرب 
 ادلؤسسة مل تقدـ معلومات كافية لتبديد سلاوؼ جلنة مناىضة التعذيب.عن أسفها ألف 

ومل تتلػػف اللجنػػة الفرعيػػة ردا كافيػػا مػػن مفػػوض حقػػوؽ اإلنسػػاف علػػى السػػبب الثػػاين إلجػػراء االسػػتعراض اخلػػاص دلركػػز اعتمػػاد 
، انقضػت القانوف التأسيسي بادلؤسسة يف ىذه الدورة، وىو الظروؼ احمليطة بعملية إعادة تعيني مفوض حقوؽ اإلنساف. فعمال

، وكػاف يتعػني انتدػاب ادلفػوض اجلديػد قبػل انتهػاء واليػة ادلفػوض بثالثػني يومػاً. ومل يكػن 2229دتوز/يوليو  2والية ادلفوض يف 
، يف ذلك الوقت ينص على إمكانية إعادة تعيني ادلفوض. ومل يغادر ادلفوض احلايل منصبو بعد انقضاء واليتو القانوف التأسيسي

يتػػيح لشػػاغل ادلنصػػب إعػػادة تعيينػػو دلػػدة سػػبع  القػػانوف التأسيسػػي، اعتمػػد تعػػديل علػػى 2229تشػػرين الثػػاين/نوفمرب  26ويف 
 شػواغل لػدى اللجنػة. وأثػارت ىػذه العمليػة 2212آذار/مػارس  5سنوات أخرى، وأعيػد تعيػني ادلفػوض احلػايل لواليػة ثانيػة يف 

إجراءات التعيني واستقاللية مؤسسة مفػوض حقػوؽ اإلنسػاف، وىػي الشػواغل الػيت  بشأف االستقاللية فيما خيص شفافيةالفرعية 
 مل تتناوذلا مؤسسة مفوض حقوؽ اإلنساف بالقدر الكايف.

وتلقػػت اللجنػػة الفرعيػػة معلومػػات عامػػة مػػن اجملتمػػع ادلػػدين تبػػدي الشػػواغل ذاهتػػا فيمػػا خيػػص اسػػتقاللية وفعاليػػة مفػػوض حقػػوؽ 
 اإلنساف ردا كافيا على الشواغل اليت أعرب عنها. اإلنساف. ومل يقدـ مفوض حقوؽ



ويف أثنػػاء اسػػػتعراض اللجنػػػة الفرعيػػػة دلؤسسػػػة مفػػػوض حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، أشػػػارت اللجنػػػة الفرعيػػػة إىل دواعػػػي قلػػػق بشػػػأف أحكػػػاـ 
رت دلؤسسػة مفػوض حقػوؽ اإلنسػاف، مبػا يف ذلػك غيػاب أحكػاـ تتنػاوؿ عمليػة اختيػار ادلفػوض وتعيينػو، وقػػر  القػانوف التأسيسػي

اللجنة الفرعية أف مواصلة استعراض وحتليل القانوف التأسيسي أمر ضروري لضماف امتثػاؿ عمليػة إنشػاء ادلؤسسػة دلبػادئ بػاريس 
 من الناحية القانونية.

وبينما نظرت اللجنة الفرعية يف التوصل إىل قرار بشأف مركز اعتماد ادلؤسسة يف الػدورة احلاليػة، ولضػماف إتاحػة الفرصػة الكاملػة 
دلفوض حقوؽ اإلنساف لتلقي رتيع ادلعلومات ادلعروضة على اللجنة الفرعية والػرد عليهػا، قػررت اللجنػة الفرعيػة تأجيػل النظػر يف 

 مركز اعتماد مفوض حقوؽ اإلنساف إىل حني دورهتا ادلقبلة.

التنسػػيق الدوليػػة، الػػيت تػػنص مػػن النظػػاـ األساسػػي للجنػػة  3-16إىل ادلػػادة  مفػػوض حقػػوؽ اإلنسػػافوتثػػري اللجنػػة الفرعيػػة انتبػػاه 
   "( شهراً 18جيب االنتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية حلقوؽ اإلنساف يف غضوف ذتانية عشر )على أنو "

قوؽ اإلنساف ومن جلنة التنسيق التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حمفوض حقوؽ اإلنساف على  اللجنة الفرعية وتشجع 
 األوروبية.

 بريطانيا العظمى: لجنة المساواة وحقوق اإلنسان 4-0

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بأف حتتفظ جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف مبركزىا ضمن توصية

تالحظ اللجنة الفرعية أف جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف اختذت إجراءات وقدمت ردودًا على القضايا اليت أثارت قلق اللجنة 
ة بني رللس اللوردات ورللس العمـو بشأف حقوؽ اإلنساف يف ورقة بعنواف "تعزيز دور الربدلاف فيما يتعلق بأحكاـ ادلشرتك

(، فيما خيص أداء جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف، وإعادة تعيني HL paper 85. 26 March 2010حقوؽ اإلنساف" )
 ، وتعددية أعضائها.رئيسها

 دلعلومات اليت قدمت ما يلي:ومن اإلجراءات اليت اختذت وا

  إجراء تغيريات على الرتتيبات الداخلية لألداء وتقدًن وصف مفصل إلجراءات اللجنة وأنشطتها ادلنفذة يف إطار
واليتها ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف. ومن األنشطة تقدًن توصيات إىل احلكومة، وإجراء حتقيقات، والقياـ بتدخالت 

ورفع تقارير إىل ىيئات ادلعاىدات الدولية وتقدًن بيانات لدى رللس حقوؽ اإلنساف قانونية، والرصد، والدعوة، 
التابع لألمم ادلتحدة، وإسداء ادلشورة وتقدًن توصيات إىل الربدلاف، وحتليل مشاريع القوانني وتقدًن توصيات، والقياـ 

 بأنشطة يف رلاؿ البحث، وبأنشطة الرتويج والدعوة يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف.



 تفقت جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف مع اللجنة الفرعية يف استنتاجها عدـ استحساف العمل لفرتة طويلة بدوف أمني ا
تنفيذي دائم. ومل تتمكن اللجنة من ادلضي يف تعيني أمني تنفيذي جديد ألف عملية التوظيف األوىل، اليت بدأت يف 

القطاع العاـ شلا كاف من شأنو أف حيدث  العليا يف جورألل ، أوقفت بسبب إعالف احلكومة مراجعة2229دتوز/يوليو 
، فأوقفت أيضا بطلب من 2212تغيريا يف أجر ىذه الوظيفة. أما عملية التوظيف الثانية، اليت بدأت يف أيار/مايو 

أهنا  احلكومة، يف انتظار عملية مراجعة اذليئات العامة غري احلكومية، اليت بدأىا مكتب احلكومة. وأكدت اللجنة
 "ستمضي يف تعيني أمني تنفيذي دائم حادلا تستطيع ذلك".

 أدركت أف الرئيس قد ختلى عن مصاحلو يف مراقبة منظمة  الحظت جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف أف اللجنة الفرعية
ت (. والحظت أف اللجنة وظفت الرئيس على أساس عدـ التفرغ، وىو ترتيب وافقEquate Organisationادلوازنة )

عليو احلكومة. ويتيح ىذا الرتتيب لو أيضا باالضطالع بأنشطة يف أثناء فرتة عدـ التكليف، رىنا حبل أي تضارب 
للمصاحل. وأبلغت جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف أف رئيس اللجنة قد استقاؿ من منصب مدير ادلنظمة وقلص من 

يف ادلائة( يف الشركة  22آلف بأقلية من األسهم )اىتمامو، سعيا إىل جتنب أي تضارب واضح للمصاحل. وحيتفظ ا
لكنو ال يقـو بأي دور يف إدارة شؤوف الشركة. وأزيلت أيضا من ادلوقع الشدصي للرئيس أي إشارة إىل منظمة 

 ادلوازنة.

شرتكة بني وتالحظ اللجنة الفرعية بأسف األثر السليب الذي أصاب ادلؤسسة بسبب القضايا اليت أشار إليها تقرير اللجنة ادل
.  رللس اللوردات ورللس العمـو

 وتشجع اللجنة الفرعية جلنة ادلساواة وحقوؽ اإلنساف  على العمل مع مفوضية حقوؽ اإلنساف ومع جلنة التنسيق األوروبية.

 هندوراس: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في هندوراس 4-3

 الفئةاف يف ىندوراس بنيتها التوصية بأف تعتَمد اللجنة الوطنية ضمن اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنس : تبلغ اللجنة الفرعيةتوصية
، وتتيح للجنة الوطنية الفرصة لكي تقدـ كتابيا ويف غضوف عاـ واحد الوثائق الثبوتية الالزمة إلثبات استمرار امتثاذلا دلبادئ باء

 يف أثناء ىذه الفرتة. الفئة ألفباريس. وحتتفظ اللجنة الوطنية مبركز 

 حظ اللجنة الفرعية ما يلي:وتال

مل تقدـ أي وثائق ثبوتية تتناوؿ رتيع الشواغل اليت أثارهتا مفوضة األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف يف تقريرىا  .1
(. A/HRC/13/66ادلقدـ إىل رللس حقوؽ اإلنساف بشأف انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف ىندوراس منذ االنقالب )

وؽ اإلنساف يف ىندوراس رسالة إىل رئيس اللجنة الفرعية رداً على القضايا اليت أثريت، جاء وبعثت اللجنة الوطنية حلق



وتذكر اللجنة الوطنية يف تقريرىا أهنا  فيها أف تقرير ادلفوضة السامية "صيغ بدىاء وحبد أدىن من الوقائع الثابتة".
 ى التدابري اليت اختذت يف أثناء االنقالب.بعثت رسالة إىل رئيس الكونغرس بشأف عدـ موافقة اللجنة الوطنية عل

مل تقدـ اللجنة الوطنية معلومات كافية بشأف اذليكل التنظيمي، أو التشكيلة، أو ادلوظفني، أو ادليزانية أو التقرير  .2
 السنوي.

ف العضوي من القانو  9و 1رغم أف اللجنة الوطنية ذلا والية واسعة يف رلاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف وزتايتها )ادلادتاف  .3
(، مل تقدَّـ أي وثائق ثبوتية بشأف أداء اللجنة الوطنية. وحسب تقرير مفوضة حقوؽ اإلنساف، 153-1995

بعض  2229أخلت اللجنة الوطنية بواليتها فيما خيص احلماية. ويف ىذا الصدد، يصف التقرير السنوي لعاـ 
غم أف مضموهنا ضعيف وال يقدـ معلومات مفصلة اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة الوطنية يف أثناء االنقالب، ر 

وموضوعية بشأف ادعاءات انتهاؾ حقوؽ اإلنساف وكيفية تصدي اللجنة الوطنية ذلذه االنتهاكات. وال يقدـ التقرير 
السنوي تفاصيل من قبيل عدد الضحايا بعد االنقالب، واالنتهاكات ادلرتكبة، والشكاوى الواردة أو القضايا اليت مت 

 يق فيها. وليس يف التقرير ذكر ألنشطة الرصد، أو التوصيات أو ادلشورة ادلقدمة إىل احلكومة.التحق

"والية  2-1من مبادئ باريس وإىل ادلالحظتني العامتني ’ 4‘ 3وتثري اللجنة الفرعية انتباه اللجنة الوطنية إىل العنواف ألف 
-6نساف". وتشري اللجنة الفرعية أيضا إىل ادلالحظة العامة "توصيات ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإل 6-1حقوؽ اإلنساف" و

 "التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية حلقوؽ اإلنساف" 7

يتضمن التقرير السنوي بيانات للجنة الوطنية تؤيد فيها احلكومة عقب االنقالب، شلا يشكك يف استقاللية ادلؤسسة  .4
 حالة يف اإلنساف حلقوؽ الوطنية ادلؤسسات 1-5 " 1-5ة الوطنية. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العام

 ."طوارئ حالة أو انقالب

جيسد التقرير السنوي عدـ التواصل بني اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف وادلنظومة الدولية حلقوؽ اإلنساف. ففي التقرير  .5
ية واألمم ادلتحدة وانتقدت دورىم السنوي شككت اللجنة الوطنية يف ادلراقبني الدوليني مثل منظمة الدوؿ األمريك

وتقاريرىم يف أثناء األزمة اليت عمت ىندوراس. وجاء يف التقرير أف بعثة ادلراقبني الدولية "كذبت يف تقريرىا بشأف 
"التواصل مع ادلنظومة الدولية  4-1حالة حقوؽ اإلنساف يف ىندوراس". وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة 

 اف".حلقوؽ اإلنس

حزيراف/يونيو  28جيسد تقرير مفوضة حقوؽ اإلنساف عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف ىندوراس منذ انقالب  .6
، عدـ التعاوف بني اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف وادلنظمات غري احلكومية وغريىا من منظمات اجملتمع 2229

 ىندوراس يف رسالتها إف أي منظمة غري حكومية ادلدين. وإضافة إىل ذلك، تقوؿ اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف



 اإلنساف حقوؽ مؤسسات مع التعاوف" 5-1ال توجد يف ىندوراس. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة 
 ".األخرى

 قوؽ اإلنساف ومنالتماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حاللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على  اللجنة الفرعية وتشجع 
 شبكة األمريكتني.

من النظام األساسي للجنة التنسيق  17استعراضات بموجب المادة  –توصيات خاصة  -5
 الدولية

 اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتهاالجزائر:   5-1

 .الفئة باءتوصي اللجنة الفرعية بأف حتتفظ اللجنة الوطنية االستشارية مبركزىا ضمن توصية: 

تالحظ اللجنة الفرعية بقلق أف اللجنة الوطنية االستشارية مل تتدذ خطوات لألخذ بالتوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية يف  
فيما يتعلق بالتعديالت التشريعية الالزمة لكي دتتثل اللجنة الوطنية االستشارية دلبادئ  2212دورهتا لشهر آذار/مارس 

 ية تلك التوصيات على النحو التايل:باريس. وعليو تكرر اللجنة الفرع

بينما ينشئ القانوف جلنة اختيار للنظر يف تعيني األعضاء، يظل اختيار األعضاء وتعيينهم هنائيا يف يد رئيس  .1
اجلمهورية. وال ينص القانوف ادلعدؿ على عملية اختيار واضحة شفافة قائمة على ادلشاركة، وال ينص على أسباب 

ة األعضاء على حنو ما تشرتطو مبادئ باريس. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة واضحة وموضوعية إلقال
"اختيار اذليئة اإلدارية وتعيينها". وتشري اللجنة الفرعية أيضا إىل  2-2"ضماف التعددية" وادلالحظة العامة  2-1

 ".اإلدارية اذليئات أعضاء عزؿ قابلية عدـ ضماف" 9-2ادلالحظة العامة 

س ىناؾ حكمة تشريعي يتعلق بتعيني ادلوظفني. وعالوة على ذلك، يعني رئيس اجلمهورية ادلوظفني السامني شلا لي .2
التوظيف باالنتداب" وادلالحظة " 4-2خيل مببدأ استقاللية ادلؤسسة. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة 

 "موظفو ادلؤسسة الوطنية حلقوؽ اإلنساف". 7-2العامة 

 8-2ع أعضاء اللجنة الوطنية االستشارية عاملوف غري متفرغني. لذا تشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة رتي .3
 "األعضاء ادلتفرغوف".

على تعاوف وثيق مع اجملتمع ادلدين  ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنسافتشري اللجنة الفرعية إىل األمهية احلامسة حلفاظ  .4
ا بشكل فعاؿ، وتناشد اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية االستشارية حتسني عالقاهتا مع من أجل االضطالع بواليته



"التعاوف مع مؤسسات  5-1ىذه ادلنظمات عرب إقامة تعاوف منتظم. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة 
 حقوؽ اإلنساف األخرى".

عماؿ ادلوضوعية اليت قامت هبا اللجنة الوطنية االستشارية وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات مفصلة عن األ
من أجل التحقيق يف انتهاكات حقوؽ اإلنساف ادلتعلقة حباالت االختفاء القسري، والتعذيب واإلفالت من العقاب، والتصدي 

 ذلذه االنتهاكات.

ت الوطنية ادلعنية من أجل إجراء التعديالت وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية االستشارية على مواصلة عملها من السلطا
شبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف التشريعية الضرورية، والتماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن 

 .أفريقيا

 لواردة أعاله.وتطلب اللجنة الفرعية إىل اللجنة الوطنية االستشارية أف تقدـ طلب اعتمادىا عندما تُعاجل القضايا ا

 األردن: المركز الوطني لحقوق اإلنسان 5-0

 .الفئة ألفتوصي اللجنة الفرعية بأف حيافظ ادلركز الوطين حلقوؽ اإلنساف على مركزه ضمن : توصية

دورهتا تقدر اللجنة الفرعية اإلجراءات اليت اختذىا ادلركز الوطين من أجل االستجابة للتوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية يف 
. وتقدر اللجنة الفرعية اجلهود اليت يبذذلا ادلركز من أجل توحيد عملية اختيار أعضاء 2227لشهر تشرين األوؿ/أكتوبر 

 رللس األمناء وفقا دلبادئ باريس وتطلب إىل ادلركز أف حييل نسدة من ىذه التوجيهات لدى صدورىا رمسياً.

مشاريع ادلركز يأيت من ماحنني بينما دتوَّؿ األنشطة األساسية للمركز من وتالحظ اللجنة الفرعية أف دتويل قسط كبري من 
احلكومة. وتشدد اللجنة الفرعية على أمهية ضماف التمويل الكايف بطريقة مستدامة تضمن، بقدر معقوؿ، التدرج والتقدـ يف 

 "التمويل الكايف". 6-2العامة حتسني عمليات ادلنظمة ويف وفائها بواليتها. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة 

ومن منتدى آسيا واحمليط اذلادئ  التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ويشجَّع ادلركز الوطين على مواصلة 
 للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف.

 لكسمبرغ: اللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان في لكسمبرغ 5-3

 .الفئة ألفبأف حتتفظ اللجنة االستشارية حلقوؽ اإلنساف يف لكسمربغ مبركزىا ضمن : توصي اللجنة الفرعية توصية



تعرب اللجنة الفرعية عن ارتياحها للجهود اليت تبذذلا اللجنة االستشارية من أجل تبديد سلاوؼ اللجنة الفرعية فيما يتعلق 
مادات يف ادليزانية واستقاللية التحكم يف عملية بأحكاـ إقالة أعضاء اللجنة االستشارية وفيما خيص ضماف ما يكفي من اعت

 ادليزانية. وتطلب اللجنة الفرعية إىل اللجنة االستشارية أف حتيل نسدة من أحكامها ادلتعلقة باإلقالة لدى صدورىا رمسياً.

ق يف دورهتا لشهر وتالحظ اللجنة الفرعية أف اللجنة االستشارية مل تستجب بشكل مرض دلا أعربت عنو اللجنة الفرعية من قل
من أف القانوف التأسيسي للجنة االستشارية ال يتضمن حكمًا ينص على احلصانة الوظيفية  2229تشرين الثاين/نوفمرب 

ألعضاء اللجنة االستشارية، أي زتايتهم من ادلسؤولية عن اإلجراءات اليت يتدذوهنا بصفتهم الرمسية. وتعزز ىذه احلماية 
ية وقدرهتا على ادلشاركة يف التحليل قضايا حقوؽ اإلنساف والتعليق عليها بشكل نقدي. وتشري اللجنة استقاللية ادلؤسسة الوطن

 "احلصانة". 5-2الفرعية إىل مالحظتها العامة 

قوؽ اإلنساف ومن التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية ححلقوؽ اإلنساف على  االستشاريةاللجنة  اللجنة الفرعية وتشجع 
 يق األوروبية.جلنة التنس

 ماليزيا: اللجنة الوطنية الماليزية لحقوق اإلنسان 5-4

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية ادلاليزية حلقوؽ اإلنساف ضمن توصية

للنهج البناء الذي  وتعرب عن تقديرىا 2229ترحب اللجنة الفرعية باعتماد قانوين )تعديل( جلنة حقوؽ اإلنساف ادلاليزية يف 
 اتبعتو اللجنة الوطنية يف ادلطالبة مبجموعيت التعديالت لدى احلكومة.

 وترحب اللجنة الفرعية أيضا بتعيني رئيس ومفوضني جدد.

 وتشري اللجنة الفرعية إىل ما يلي:

ات فور اعتمادىا. تالحظ االستمرار يف وضع مؤشرات األداء الرئيسية وتشري إىل توصيتها السابقة بنشر ىذه ادلؤشر  .1
أداة للتدخل يف االستقاللية الوظيفية للمؤسسة الوطنية ويف استقالذلا التنظيمي وال ينبغي استدداـ ادلؤشرات 

وادلايل. وبالتايل تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية ادلاليزية على ضماف أال تكوف عملية وضع ادلؤشرات يف 
ادلؤسسة على استعراض أولوياهتا ومراجعتها، حسب تقييمها حلالة حقوؽ صيغتها النهائية عامال مقيدا لقدرة 

 اإلنساف يف الداخل.

" وتشجع اللجنة األخرى اإلنساف حقوؽ مؤسسات مع التعاوف " 5-1تشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة  .2
 الوطنية ادلاليزية على العمل بشكل وثيق مع منظمات اجملتمع ادلدين.



جنة الوطنية ادلاليزية على التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف ومن منتدى آسيا واحمليط اذلادئ وتشجَّع الل
 للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف.

 المغرب: المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 5-5

 .لفئة ألفا: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اجمللس االستشاري حلقوؽ اإلنساف ضمن توصية

تثين اللجنة الفرعية على اجلهود اليت بذذلا اجمللس االستشاري حلقوؽ اإلنساف من أجل األخذ بالتوصيات اليت قدمتها اللجنة 
. بيد أف اللجنة الفرعية تالحظ أف دواعي القلق التالية مل تُتناوؿ 2227الفرعية يف دورهتا لشهر تشرين األوؿ/أكتوبر 

 بشكل شامل:

لس االستشاري حلقوؽ اإلنساف أي إجراء لرترتة الظهري ادللكي إىل نص دستوري أو تشريعي ومل يقدـ مل يتدذ اجمل .1
 تفسريا كافياً لعدـ قيامو بذلك.

مل يسع اجمللس االستشاري إىل إجراء تعديالت تشريعية لضماف التشاور على نطاؽ واسع طيلة عملية اختيار  .2
 ".وتعيينها اإلدارية اذليئة اختيار" 2-2لفرعية إىل ادلالحظة العامة أعضاء اجمللس وتعيينهم. وتشري اللجنة ا

ال يتضمن الظهري ادللكي حكمًا ينص على حصانة أعضاء اجمللس، أي زتايتهم من ادلسؤولية القانونية عن  .3
دلالحظة اإلجراءات اليت يتدذوهنا بالصفة الرمسية للمؤسسة الوطنية حلقوؽ اإلنساف. وتشري اللجنة الفرعية إىل ا

 "احلصانة". 5-2العامة 

 9-2الظهري ادللكي صامت بشأف عملية إقالة وعزؿ أعضاء اجمللس. وتشري اللجنة الفرعية إىل ادلالحظة العامة  .4
 ".اإلدارية اذليئات أعضاء عزؿ قابلية عدـ ضماف"

التماس ادلشورة  ادللكي وعلى وتشجع اللجنة الفرعية اجمللس االستشاري حلقوؽ اإلنساف على العمل من أجل تعديل الظهري
 ، لدى القياـ بذلك.أفريقياشبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف ومن وادلساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف 

 .2212وستنظر اللجنة الفرعية مرة أخرى يف ىذه القضايا يف دورهتا الثانية لعاـ 
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 .الفئة ألفاللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف ضمن : توصي توصية



تثين اللجنة الفرعية على اجلهود اليت تبذذلا اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف من أجل األخذ بالتوصيات اليت قدمتها اللجنة 
آب/أغسطس  19الصادر بتاريخ  17وترحب بسن القانوف ادلرسـو رقم  2212الفرعية يف دورهتا لشهر آذار/مارس 

2212. 

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على أف تتم اإلجراءات الداخلية الختيار األعضاء وتعيينهم وإقالتهم  
 كتابياً، وتطلب إىل اللجنة الوطنية أف حتيل نسدة من ىذه اإلجراءات لدى صدورىا رمسياً.

قوؽ اإلنساف ومن التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حجنة الوطنية حلقوؽ اإلنساف على الل اللجنة الفرعية وتشجع 
 منتدى آسيا واحمليط اذلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف.
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 ؽ اإلنساف إىل حني دورهتا ادلقبلة.النظر يف استعراض اللجنة السنغالية حلقو  بتأجيل: توصي اللجنة الفرعية توصية

تالحظ اللجنة الفرعية أف اللجنة السنغالية حلقوؽ اإلنساف مل تقدـ طلب استعراضها يف الوقت احملدد وتثري انتباه اللجنة 
 جيوز تعليق تصنيف اعتمادمن النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدولية اليت تنص على ما يلي: " 19السنغالية إىل ادلادة 

دلؤسسة وطنية حلقوؽ اإلنساف إذا مل تقدـ ادلؤسسة الوطنية طلب إعادة اعتمادىا أو مل تقم بذلك بدوف مربر يف غضوف الفرتة 
 "الزمنية ادلنصوص عليها.

لى من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدولية، اليت تنص ع 3-16إىل ادلادة  اللجنة السنغاليةانتباه  أيضا وتثري اللجنة الفرعية
 ."( شهراً 81جيب االنتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية حلقوؽ اإلنساف يف غضوف ذتانية عشر )أنو "

قوؽ اإلنساف ومن التماس ادلشورة وادلساعدة من مفوضية حاللجنة السنغالية حلقوؽ اإلنساف على  اللجنة الفرعية وتشجع 
 . فريقياأشبكة ادلؤسسات الوطنية حلقوؽ اإلنساف يف 


