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خبير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة خبير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة ))فيتسكي فيتسكي مارك أنطوني نومارك أنطوني نوالسيد السيد 

  ( ( األمن والتعاون في أوروبااألمن والتعاون في أوروبا

  
 يرجى أخذ هذا المستند معكم لالجتماع ألنه لن ُيوزع فيه.
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ΙΙ      ..تقديمتقديم    

  

لشركاء المتوسطيين من أجل لشركاء المتوسطيين من أجل في تونس ولدى افي تونس ولدى االهياكل الديمقراطية الهياكل الديمقراطية ودعم ودعم لتعزيز لتعزيز الرامي الرامي   ههفي إطار مشروعفي إطار مشروع  ..11

مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا على مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا على الالالتعاون، عرض مكتب التعاون، عرض مكتب 

ويندرج هذا المشروع ويندرج هذا المشروع   ..المعايير الدوليةالمعايير الدوليةالسلطات التونسية مراجعة التشريع التونسي الحالي من أجل مواءمته مع السلطات التونسية مراجعة التشريع التونسي الحالي من أجل مواءمته مع 

من والتعاون في من والتعاون في مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األالالضمن مجهود طويل المدى لمكتب ضمن مجهود طويل المدى لمكتب 

    ..دعم الشركاء المتوسطيين من أجل التعاوندعم الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون  أوروبا في سبيلأوروبا في سبيل

  

، ، مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان هذا العرضمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان هذا العرضالال، كّرر النائب األول لمدير مكتب ، كّرر النائب األول لمدير مكتب 2221132113  //    //  1111وفي وفي   ..22

في هذه في هذه   رروقد عّبوقد عّب. . في تونسفي تونس  االنتقاليةاالنتقاليةإلى مستشار وزير حقوق اإلنسان والعدالة إلى مستشار وزير حقوق اإلنسان والعدالة   رسالةرسالةفي في   ضمن أمور أخرى، ضمن أمور أخرى، 

والمتعلق بالهيئة والمتعلق بالهيئة   21122112  //  11/ /   1111المؤرخ في المؤرخ في   21122112لسنة لسنة   3333  ستعداد مكتبه لمراجعة القانون رقمستعداد مكتبه لمراجعة القانون رقماا  الرسالة عنالرسالة عن

  ..اإلنسان والحريات األساسية، بالتعاون مع لجنة فينيسيااإلنسان والحريات األساسية، بالتعاون مع لجنة فينيسيا  العليا لحقوقالعليا لحقوق

  

االنتقالية من مكتب االنتقالية من مكتب   للحكومةللحكومة  ، طلب  مستشار وزير حقوق اإلنسان والعدالة، طلب  مستشار وزير حقوق اإلنسان والعدالة21132113أبريل أبريل   22وفي رسالة بتاريخ وفي رسالة بتاريخ   ..33

قانون قانون مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا إعداد رأي مشترك حول مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا إعداد رأي مشترك حول 

  ..بالتعاون مع لجنة فينيسيابالتعاون مع لجنة فينيسيا  ،،اإلنسان والحريات األساسيةاإلنسان والحريات األساسية  المتعلق بالهيئة العليا لحقوقالمتعلق بالهيئة العليا لحقوق  21122112

  

  هذا الرأي استجابة للطلب المذكور آنفا، بهدف دعم عملية تطوير التشريع المتعلق بالهيئة العليا لحقوقهذا الرأي استجابة للطلب المذكور آنفا، بهدف دعم عملية تطوير التشريع المتعلق بالهيئة العليا لحقوق  يأتييأتي  ..44

  ..مع المعايير الدولية ذات الصلةمع المعايير الدولية ذات الصلة  مواءمتهمواءمتهوو"( "( الهيئة العلياالهيئة العليا""المشار إليها أسفله بـالمشار إليها أسفله بـ))الحريات األساسية الحريات األساسية اإلنسان واإلنسان و

  

  //  11/ /   1515--1414فينيسيا، فينيسيا، ))  الخامسة والتسعينالخامسة والتسعين  لستها العامةلستها العامةهذا الرأي المشترك من قبل لجنة فينيسيا في جهذا الرأي المشترك من قبل لجنة فينيسيا في ج  اعتماداعتمادتّم تّم   ..55

21132113))..  

  

ΙΙΙΙ      .. مجال المراجعة مجال المراجعة  

  

المشار المشار ))اإلنسان والحريات األساسية اإلنسان والحريات األساسية   بالهيئة العليا لحقوقبالهيئة العليا لحقوق  خاصخاصوالوال  أي فقط بالقانون المذكور أعالهأي فقط بالقانون المذكور أعالهيتعلق هذا الريتعلق هذا الر  ..11

اإلطار القانوني المتعلق اإلطار القانوني المتعلق   كاملة وشاملة لكّلكاملة وشاملة لكّلوهو ما يعني أن هذا الرأي ال يمثل مراجعة وهو ما يعني أن هذا الرأي ال يمثل مراجعة (. (. ""القانونالقانون""إليه أسفله بــإليه أسفله بــ

  ..في تونسفي تونس  وحماية حقوق اإلنسانوحماية حقوق اإلنسان  بتعزيزبتعزيز

  

وتستند التوصيات الواردة في هذا الرأي وتستند التوصيات الواردة في هذا الرأي . . يثير هذا الرأي مسائل جوهرية ويرّكز على عدد من مجاالت االهتماميثير هذا الرأي مسائل جوهرية ويرّكز على عدد من مجاالت االهتمام  ..33

كذلك كذلك حقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان ومؤسسات الديمقراطية ومؤسسات الديمقراطية والالإلى المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معايير مكتب إلى المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معايير مكتب 

التي تنطوي على بعض التي تنطوي على بعض ووي القانون ي القانون ففالواردة الواردة يرّكز هذا الرأي على البنود يرّكز هذا الرأي على البنود ولغاية اإليجاز، ولغاية اإليجاز، . . الممارسات الجيدةالممارسات الجيدة

  ..اإلشكاليات أكثر من تركيزه على الجوانب اإليجابية فيهاإلشكاليات أكثر من تركيزه على الجوانب اإليجابية فيه

  

دائما انعكاسا دقيقا دائما انعكاسا دقيقا   ومع ذلك، قد ال تنعكس الترجمةومع ذلك، قد ال تنعكس الترجمة. . إعداد هذا الرأي باالعتماد على ترجمة رسمية للقانونإعداد هذا الرأي باالعتماد على ترجمة رسمية للقانون  تّمتّم  ..22

  ..الترجمةالترجمةفي جميع نقاطها، وبالتالي فإن بعض التعليقات تكون قد نتجت عن المشاكل في في جميع نقاطها، وبالتالي فإن بعض التعليقات تكون قد نتجت عن المشاكل في للوثيقة للوثيقة لنسخة األصلية لنسخة األصلية لل

  

مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا الال، يوّد مكتب ، يوّد مكتب مََموعلى ضوء ما تقّدوعلى ضوء ما تقّد  ..11

مكتوبة وشفوية تتعلق مكتوبة وشفوية تتعلق ُيقّدُم دون اإلخالل بأي مالحظات وتوصيات ُيقّدُم دون اإلخالل بأي مالحظات وتوصيات ولجنة فينيسيا اإلشارة إلى أّن هذا الرأي ولجنة فينيسيا اإلشارة إلى أّن هذا الرأي 
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ع لمنظمة األمن ع لمنظمة األمن مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابالالبالقانون أو بتشريعات أخرى مماثلة يمكن لمكتب بالقانون أو بتشريعات أخرى مماثلة يمكن لمكتب 

    ..والتعاون في أوروبا أو لجنة فينيسيا أن يتقّدم بها في المستقبلوالتعاون في أوروبا أو لجنة فينيسيا أن يتقّدم بها في المستقبل

 

إن لجنة فينيسيا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا على إن لجنة فينيسيا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا على    ..1111

، الثورة بعدما تونس  في ات الجاريةعملية اإلصالح كجزء منوو. . 21122112تم اقرار القانون في عام تم اقرار القانون في عام قد قد أنه أنه الوعي الوعي 

السلطات  الحالي لمساعدة رأيهذا ال ويهدف. حقوق اإلنسان لحماية مؤسسة فعالةهيئة أو  فرصة إلقامةناك اآلن ه

في  من الدستور تكون جزًءقد الجديدة  لمؤسسةهذه ال األساسية القواعدمع اإلدراك أن ، في هذه المهمة التونسية

  .المستقبل

  

ΙΙIIΙΙ      ..  الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي  

م التوصيات م التوصيات مم المتحدة، نقّدمم المتحدة، نقّدالمعتمدة من قبل األالمعتمدة من قبل األوخاصة مبادئ باريس وخاصة مبادئ باريس ايير الدولية، ايير الدولية، ععمع الممع الم  لضمان التطابق التاملضمان التطابق التام    ..1111

  ::التالية التالية 

  

  أهم التوصياتأهم التوصيات.  .  77

  

 ئهاصالحياتها الرئيسية ومبادمواده على ي ينبغي أن تنص ذلاووجود الهيئة العليا في الدستور  ضمان  ((  أأ

المالية، وكذلك القواعد التي تحكم تعيين أعضائها االستقاللية بما في ذلك ، هايتال سيما استقاللواألساسية، 

  ؛[32و  42-43، 22-23، 13و  11الفقرة ]؛ موإنهاء والياته

  

حقوق اإلنسان مع لومستقلة  هاذاتوقائمة بالعليا هي هيئة عامة هيئة ن الأعلى القانون  يجب أن ينّص   ((  بب

  ؛[23و  22 فقرةال]صالحيات واسعة؛ 

  

كافة توصيات وتقارير أو مقترحات بشأن آراء وم يتقدلها صالحيات لالعليا هيئة ن الأد في القانون يحدالت   ((  تت

 أو بناًء ة المختصةوميالمؤسسات العم اتعلى طلب بناًء، ليس فقط المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان

  ؛[33و  25و  22الفقرة ]الخاصة؛ تها امبادرمن وى فردية، ولكن أيضا اعلى شك

  

، بما ًاقانون تهاجمعالوالشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان تقديم الخاصة بتحديد المعايير األساسية لإلجراءات    ((  ثث

أخرى لحقوق هيئة مستقلة بذلك ما لم يتم تكليف )نفسها بالعليا لتسوية هذه الشكاوى هيئة الصالحية في ذلك 

تسويات ودّية عن طريق المصالحة تسويات ودّية عن طريق المصالحة مجموعة متنوعة من الوسائل بما في ذلك  من خاللوذلك ، (اإلنسان

  ؛[11، و 24-23الفقرة ]وتوصيات؛ اتفاقات و

  

على تقديم توصيات بشأن  تهاقدر، العامة صالحياتهاالعليا كجزء من هيئة مهام الفي القانون، ضمن ج ادراإل  ((  جج

صلة، تصديق على صكوك دولية ذات والعتماد االوتدابير إدارية وتبنيها، وكذلك بشأن  قوانين تعديالت

  ؛[23 الفقرة]تنفيذ هذه الصكوك؛ عملية فضال عن رصد 

  

والمهن والخلفيات شرائح مختلف العكس ت لها العليا وموظفي الدعمهيئة ال ركيبةأن ت  القانون يجب أن يتضمن  ((  حح

المتساوي للمرأة والرجل، والتوازن لمجتمع التونسي كما هو مطلوب من قبل سلطاتها، فضال عن التمثيل ل

  ؛[44 الفقرة]بين المناطق؛ 

  

 هدفتالتي نتقاء والتعيين عملية االالقواعد الشفافة والمفتوحة والواسعة النطاق لالقانون في دراج اإل  ((  خخ

الفردية،  هموخبراتمهاراتهم على  ناًءيات والمهن المتنوعة، وذلك بالعليا من الفعال هيئةتعيين أعضاء ال/نتقاءال

  ؛[42و  44 فقرةال]متاحة للجمهور؛ و مسبقا ةمحددمعايير موضوعية ووفقًا لو
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حصانة من المسؤولية العليا وموظفي الدعم  هيئةأعضاء النص على منح ي فصللالقانون اإلدراج في   ((  دد

 اهذنص ي أنيجب كما الرسمية؛ المتخذة من قبلهم بحكم قيامهم بالمهام جراءات وذلك بخصوص اإل القانونية،

  ؛[51الفقرة ]هذه الحصانة؛رفع  عندهامكن التي يعلى الشروط واإلجراءات الناتجة عنها  فصلال

  

أعضاء تنتهي فيها فترة والية الحاالت التي الخاصة بقانون الظروف واإلجراءات البوضوح في التحديد   ((  ذذ

عضاء الحق في هؤالء األ منح، وأخرى مستقلة مؤسساتأيضا تشمل ، والتي بشكل مبكرالعليا هيئة ال

  ؛[32و  56-55الفقرة]؛ االستماع

  

هيئة على تخصيص األموال العامة لل تهاسيطرفرض السلطات التنفيذية العامة من  منعتأكد من أن القانون يال  ((  رر

  ؛[13 الفقرة]؛ ة للهيئةالمالي يةاالستقالل فيالعليا بطريقة تتدخل 

  

  

  توصيات أخرىتوصيات أخرى. . 33

  

 الفقرة]؛ تها كجزء من والي الهيئة العليا تنفيذ توصيات واقتراحاتمدى  رصدأن القانون ينص على ضمين لتا  ((  زز

  ؛[22

  

في جميع استراتيجيات حماية حقوق  هاميفي القانون أن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة يجب تعمالتحديد   ((  سس

  ؛[25 الفقرة]اإلنسان؛ 

  

فيما  صحاب الشكاوىأل الخاصة حياةالهوية والفي القانون على ضرورة الحفاظ على سرية التأكيد بوضوح   ((  شش

  ؛[21 الفقرة]الحكومة والجمعية الوطنية أو البرلمان، والجمهور في جميع األوقات؛  خصي

  

مان، الجمعية الوطنية أو البرلالجمهورية ورئيس بين العليا و هيئةالعالقة بين العلى قانون ال يجب أن ينص   ((  صص

العليا؛  لهيئةا يةن استقالل تقلل مال اتضمان أن هذه العالقالوالمؤسسات العامة األخرى، مع   والحكومة

  ؛[22 الفقرة]

  

ها، العليا في أنشطتها وتحقيقات هيئةعلى التعاون مع ال ًاقانونإلزام المؤسسات العامة والمسؤولين في الدولة    ((  ضض

  ؛[21اسمية ]؛ بذلك هملقيام الفترات الزمنية تحديدمع 

  

إلى  رفعالعليا هو تقديم المشورة ومراجعة التقارير الرسمية التي ست هيئةفي القانون أن دور الالتوضيح   ((  طط

  ؛[31فقرة ال]نفسها؛ بصياغتها وليس حقوق اإلنسان، المختصة ب مم المتحدةاألهيئات 

  

إجراء تحقيقات بالكامل، وليس رئيسها وحده، صالحية العليا هيئة اله يجب منح أنعلى القانون  نصييجب أن   ((  ظظ

، التوقيف والحجز والحبس من واليتها، بما في ذلك زيارة أماكن اغيرها من المهام التي تشكل جزًءالقيام بو

  ؛[51و  33و  33 الفقرة]؛ مفضل لهاوقت أي دون إشعار مسبق وفي وبانتظام وذلك 

  

ذ تعزيز تنفيشخاص من حريتهم تهدف إلى األحرم فيها ألماكن التي ُيازيارات على أن القانون  يجب أن ينص  ((  عع

  ؛[33 الفقرة ]القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة؛ كل من 

  

األشخاص المحرومين من حريتهم، وكذلك جميع المراسالت تقاء بلعلى أن اال القانون صراحة يجب أن ينص  ((  غغ

  ؛[34 الفقرة]؛ مراقبةسرية، دون و خاصة تجرى بصورةينبغي أن العليا،  هيئةوبين ال مبينه

    

كيفية حل المشاكل  حولإصدار استنتاجات وتوصيات مستقلة بالعليا  هيئةلقيام امكانية إلالقانون التوفير في   ((  فف

 الفقرة]شخاص من حريتهم؛ األيحرم فيها األماكن التي خالل زيارات  شخيصهاوأوجه القصور التي تم ت

  ؛[35
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 لهيئةبين اما للتعاون الفعال  ًاقانون إطارالفي نوصي باإلدراج وقائية منفصلة، وطنية آلية  إنشاءفي حالة    ((  قق

  ؛[31 الفقرة]؛ المختصة  مؤسسةتلك الالعليا و

  

 يةتعزيز استقاللوذلك من أجل ست سنوات، دون إمكانية التجديد، مدة العليا ل هيئةتمديد فترة والية أعضاء ال  ((  كك

  ؛[43 الفقرة]؛ هيئةال

  

هيئة من بين أعضاء الوالعليا هيئة رئيس من قبل أعضاء الالقانون بحيث يتم انتخاب المن  2 فصلتعديل ال  ((  لل

  ؛[51اسمية ]؛ العليا 

  

العليا،  هيئةلبا الخاصة والمراسالت ووسائل االتصال ضمن الحصانة لألمتعةي فصللفي القانون اإلدراج   ((  مم

  ؛[52 الفقرة]؛ رافقهاوم مستنداتهاو ممتلكاتهاالعامة ل رمةالحوكذلك 

  

 من اتهمأداء واجببتعليمات متعلقة ال يمكنهم طلب أو تلقي العليا هيئة أن أعضاء العلى القانون  يجب أن ينص  ((  نن

  ؛[53 الفقرة]رسمي؛ أي مسؤول من طرف عامة أخرى أو  مؤسسةالحكومة أو أية  طرف

  

عند انتهاء ، والوقت بكامل أعضاًء نيكونوالعليا  هيئةالمن أعضاء معينا أن عددا على القانون  يجب أن ينص  ((  هه

  ؛[54 الفقرة]ة السابقة أو ما شابه ذلك؛ وميالعم تهمسمح لهم بالعودة إلى وظائف خدممدة خدمتهم، ينبغي أن ُي

  

مع اإلشارة ، وبعملهم العليا هيئةأعضاء التمنع وقوع تضاربات المصالح عند قيام  بنودلفي القانون اإلدراج   ((  وو

  ؛[51الفقرة ]تضارب المصالح؛ وجود العواقب المترتبة على إلى 

  

؛ هفي أوقات غياب هليحل محلالعليا  الهيئة رئيسلتعيين نائب يسمح ب بندلالقانون في دراج إمكانية اإل دراسة  ((  يي

  ؛[11 الفقرة]

  

؛ ينضراالحمن  الالزمالقانوني النصاب في حالة وجود إال خذ تُتال العليا  لهيئةأن القرارات الهامة لالتأكد من   ((  أأ  أأ

  ؛[11 الفقرة]

  

الجهات من طرف العليا، بما في ذلك  هيئةعمل الألغراض إضافية  أموالتلقي مكانية إب ًالسماح قانونا  ((  بب  بب

  ؛[13اسمية ]شفافة تماما؛  اتإجراءوذلك بناًء على المانحة الدولية، 

  

من  -من القانون، أو  12 فصلفي ال ماالمنصوص عليه ينالسنوي ينتقريرالتوضيح الفرق بين   ((  تت  تت

ذات  طرافجميع األ وإلى قدم إلى رئيس الجمهوريةُي ا في تقرير سنوي رئيسي واحدمدمجه -المستحسن 

 المثال على سبيل –مناقشته يجب  ذيالجمهور، والإلى الصلة من الحكومة والجمعية الوطنية أو البرلمان، و

  ؛[14 الفقرة]في الجمعية الوطنية أو البرلمان؛   -

  

  ؛[15 الفقرة]؛ هانشريتم العليا  هيئةلتأكد من أن جميع التقارير واآلراء الصادرة عن الا  ((  ثث  ثث

  

المصادقة على ينص على ضرورة  الذي قانونالمن  11 فصلجزء من الذلك الحذف إمكانية لنظر في ا       ((  جج  جج

 الفقرة]؛ الجمهورية رئيسبأمر من  الداخلي هانظامقواعد تنظيم الهيئة وطرق تسييرها والتصرف فيها و

  ؛[11

  

أعضاء  من ئكلومفتوحة أل هيئةللرة مقراللجان الجلسات استماع ينبغي أن تكون ما إذا النظر فيإعادة        ((  حح  حح

  و[ 12اسمية ]محتمل في المصالح؛ التضارب اللتفادي وذلك الوزارات، يمثلون الذين هيئة ال

  

 (الوقت بكاملالعاملين عضاء هؤالء األوخاصة )الهيئة العليا أعضاء مرتبات مستوى لفي القانون التحديد      ((  خخ  خخ

 االستثنائية لعمل الهيئة العليا فيما يتعلق بمراقبةطبيعة التعكس و ينافستي ينبغي أن تكون على مستوى تالو

  [.31الفقرة ]عضائها؛ ألعالية المستوى الالخبرات كذلك حقوق اإلنسان، و
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..IIVV       والتوصياتوالتوصياتالتحليل التحليل    

  

  المعايير الدولية ذات الصلة المعايير الدولية ذات الصلة   ..77

  

إلى النهوض بحقوق إلى النهوض بحقوق ريات األساسية ريات األساسية نسان والحنسان والححسب الفصل األول من القانون، تهدف الهيئة العليا لحقوق اإلحسب الفصل األول من القانون، تهدف الهيئة العليا لحقوق اإل  ..1212

هذه الهيئة مؤسسة وطنية هذه الهيئة مؤسسة وطنية   وتمّثلوتمّثل. . اإلسهام في ضمان ممارستهااإلسهام في ضمان ممارستهاوحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها ووحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها و  اإلنساناإلنسان

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان   المؤسسات الوطنيةالمؤسسات الوطنية  بمركزبمركز  المبادئ المتعلقةالمبادئ المتعلقةنسان حسب المعنى الوارد في نسان حسب المعنى الوارد في لحقوق اإللحقوق اإل

".".مبادئ باريسمبادئ باريس""والتي تعرف بـوالتي تعرف بـ
11
  

  

أنحاء العالم، ال تحتوي أنحاء العالم، ال تحتوي   نسان في كافةنسان في كافةسات الوطنية لحقوق اإلسات الوطنية لحقوق اإلنظرا الختالف طبيعة ووالية واختصاصات المؤسنظرا الختالف طبيعة ووالية واختصاصات المؤس  ..1313

  الضروريةالضروريةن العناصر األساسية ن العناصر األساسية خاصة بهذه المؤسسات، بل تتضّمخاصة بهذه المؤسسات، بل تتضّممحّددة محّددة على معايير دولية على معايير دولية " " مبادئ باريسمبادئ باريس""

عن عن   مدافعمدافعأو أو   إنسانإنسانحقوق حقوق ة بة بمعنّيمعنّينسان سواء كانت في شكل لجنة نسان سواء كانت في شكل لجنة لضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإللضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإل

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بتعزيز حقوق اإلنسان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بتعزيز حقوق اإلنسان   ، تختّص، تختّصوحسب مبادئ باريسوحسب مبادئ باريس  ..مظالممظالم  أو أمينأو أمين  الشعبالشعب

هذه المؤسسة مبادئ التعددية وأن هذه المؤسسة مبادئ التعددية وأن وينبغي أن تعكس تركيبة وينبغي أن تعكس تركيبة . . في هذا المجالفي هذا المجال  وحمايتها، وتكون لها والية واسعةوحمايتها، وتكون لها والية واسعة

  ..ا، عن الحكومةا، عن الحكومةمستقّلة، خصوصا مادّيمستقّلة، خصوصا مادّي  تكونتكون

  

  ،،نساننسانلتعزيز وحماية حقوق اإللتعزيز وحماية حقوق اإلفّعالة ومستقّلة وتعددّية فّعالة ومستقّلة وتعددّية على ضرورة وجود مؤسسات وطنية على ضرورة وجود مؤسسات وطنية مؤخرًا مؤخرًا كما تّم التأكيد كما تّم التأكيد   ..1414

المتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق المتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق   1414//2121  رقمرقمنسان نسان وذلك في قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلوذلك في قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإل

،،نساننساناإلاإل
22
..الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدةالصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  األخرىاألخرى  عديدةعديدةوالقرارات الوالقرارات ال  

33
  

  

بأن تتوّلى الدول األعضاء إنشاء مؤسسات وطنية فّعالة لحقوق بأن تتوّلى الدول األعضاء إنشاء مؤسسات وطنية فّعالة لحقوق وفي منطقة مجلس أوروبا، أوصت لجنة الوزراء وفي منطقة مجلس أوروبا، أوصت لجنة الوزراء   ..1515

44."."أو مؤسسات مشابهةأو مؤسسات مشابهة  أمناء مظالمأمناء مظالمأو أو ، ، اإلنسان تكون تعددية في تركيبتهااإلنسان تكون تعددية في تركيبتهاوخصوصا لجان حقوق وخصوصا لجان حقوق ""اإلنسان اإلنسان 
وفي وفي   

بتسهيل إنشاء ودعم مؤسسات وطنية مستقلة بتسهيل إنشاء ودعم مؤسسات وطنية مستقلة منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا، التزمت الدول المشاركة منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا، التزمت الدول المشاركة 

..سيادة القانونسيادة القانون  في مجال حقوق اإلنسان وفي مجال حقوق اإلنسان و
55
  

  

  

  مهام األساسية للهيئة العليا مهام األساسية للهيئة العليا الال. . 33

                                                           
11

، وتّم ، وتّم ((11111111/ /   1111/ /   11--33باريس، باريس، ))تّم تحديد هذه المبادئ في المؤتمر الدولي األول حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق االنسان تّم تحديد هذه المبادئ في المؤتمر الدولي األول حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق االنسان     

  ..11131113لسنة لسنة   134134//4242  رقمرقم،  والجمعية العامة في قرارها ،  والجمعية العامة في قرارها 11121112لسنة لسنة   5454//11121112  رقمرقماعتمادها من قبل لجنة حقوق اإلنسان في قرارها اعتمادها من قبل لجنة حقوق اإلنسان في قرارها 

  
22

تم اعتماده في  تم اعتماده في    3434//21152115أنظر أيضًا قرار لجنة حقوق اإلنسان أنظر أيضًا قرار لجنة حقوق اإلنسان . . 21122112يوليو لعام يوليو لعام   1111تّم اعتماده في الجلسة العشرين للجنة حقوق اإلنسان يوم تّم اعتماده في الجلسة العشرين للجنة حقوق اإلنسان يوم     

  . . 21152115/ /   44/ /   2121االجتماع التاسع والخمسين للجنة حقوق اإلنسان بتاريخ االجتماع التاسع والخمسين للجنة حقوق اإلنسان بتاريخ 
33

حول دور أمين المظالم والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق حول دور أمين المظالم والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق   213213//1515  ممرقرقوو  111111//1313  رقمرقمانظر قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة انظر قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة     

  3131والجلسة العامة والجلسة العامة   21122112/ /   1212/ /   1212بتاريخ بتاريخ   3131تّم اعتماد القرارين على التوالي في الجلسة العامة تّم اعتماد القرارين على التوالي في الجلسة العامة ))نسان نسان نسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلاإلاإل

تّم اعتماد القرارين على تّم اعتماد القرارين على ))الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان حول المؤسسات حول المؤسسات   111111//1414و و   132132//1313، والقرارين ، والقرارين ((21112111/ /   1212/ /   2121بتاريخ بتاريخ 

  (.  (.  21112111/ /   1212/ /   1212بتاريخ بتاريخ   1515والجلسة العامة والجلسة العامة   21122112/ /   1212/ /   1212بتاريخ بتاريخ   3131التوالي في الجلسة العامة التوالي في الجلسة العامة 
44

  ..نساننسانحقوق اإلحقوق اإلالصادرة عن لجنة الوزراء للدول األعضاء حول إنشاء مؤسسات مستقّلة لتعزيز وحماية الصادرة عن لجنة الوزراء للدول األعضاء حول إنشاء مؤسسات مستقّلة لتعزيز وحماية   RR  ((9977))  1144  رقمرقمالتوصية التوصية     
55

. . 2323الفقرة الفقرة ( ( 11111111/ /   1111/ /   2121كوبنهاغن، كوبنهاغن، ))لمؤتمر األمن والتعاون لمؤتمر األمن والتعاون   المعني بالبعد اإلنسانيالمعني بالبعد اإلنساني  انظر الوثيقة الصادرة عن اجتماع كوبنهاغن للمؤتمرانظر الوثيقة الصادرة عن اجتماع كوبنهاغن للمؤتمر    

تعزيز االحترام المتبادل  والتفاهم تعزيز االحترام المتبادل  والتفاهم : : حول التسامح وعدم التمييز حول التسامح وعدم التمييز   1313//1111  رقمرقمانظر كذلك قرار المجلس الوزاري لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا انظر كذلك قرار المجلس الوزاري لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

نظر نظر اا. . ، والذي يشجع الدول المشاركة على إنشاء مؤسسات وطنية  أو هيئات مختصة لمحاربة التعصب والتمييز، والذي يشجع الدول المشاركة على إنشاء مؤسسات وطنية  أو هيئات مختصة لمحاربة التعصب والتمييز1111الفقرة الفقرة ( ( 21132113/ /   1111/ /   3131))

خطة عمل منظمة األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز المساواة بين الجنسين خطة عمل منظمة األمن والتعاون في أوروبا لتعزيز المساواة بين الجنسين   ..1414//1414أيضًا قرار اللجنة الوزارية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا أيضًا قرار اللجنة الوزارية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

، مع التركيز على إنشاء المؤسسات الديمقراطية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل مكاتب أمين المظالم ، مع التركيز على إنشاء المؤسسات الديمقراطية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل مكاتب أمين المظالم ((gg))  4444، المادة ، المادة ((21142114ديسمبر ديسمبر   33))

  ..على المستويين المحلي والوطنيعلى المستويين المحلي والوطني
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من القانون، تتوّلى الهيئة العليا إبداء الرأي في المسائل التي يستشيرها فيها رئيس الجمهورية من القانون، تتوّلى الهيئة العليا إبداء الرأي في المسائل التي يستشيرها فيها رئيس الجمهورية   22الفصل الفصل   حسبحسب  ..1111

  كما تتولى لفت االنتباه إلى حاالت انتهاك حقوقكما تتولى لفت االنتباه إلى حاالت انتهاك حقوق. . والحريات األساسيةوالحريات األساسيةحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان وحماية وحماية بتعزيز بتعزيز   والمتعّلقةوالمتعّلقة

اإلنسان والحريات األساسية على الصعيدين اإلنسان والحريات األساسية على الصعيدين   وتقديم االقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوقوتقديم االقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق  ،،اإلنساناإلنسان

  دوليةدوليةالتي تتعلق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك الالتي تتعلق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك ال  بما في ذلك تلكبما في ذلك تلك  ،،الوطني والدوليالوطني والدولي

كما تتولى الهيئة القيام بأية مهمة يعهد بها كما تتولى الهيئة القيام بأية مهمة يعهد بها . . لهله  واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو مالئمتهاواإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو مالئمتها

  حول المسائل ذات الصلة بحقوقحول المسائل ذات الصلة بحقوق  ال، وكذلك قبول العرائض والشكاوىال، وكذلك قبول العرائض والشكاوىالمجالمج  إليها رئيس الجمهورية في هذاإليها رئيس الجمهورية في هذا

وإحالتها إلى أية سلطة أخرى وإحالتها إلى أية سلطة أخرى ، ، ع عند االقتضاء إلى أصحابهاع عند االقتضاء إلى أصحابهاواالستماواالستما  ،،اإلنسان والحريات األساسية والنظر فيهااإلنسان والحريات األساسية والنظر فيها

وترفع تقارير في شأنها إلى وترفع تقارير في شأنها إلى   ،،بسبل االنتصاف المتاحة لهمبسبل االنتصاف المتاحة لهمد، وإعالم أصحاب العرائض والشكاوى د، وإعالم أصحاب العرائض والشكاوى مختصة للتعهمختصة للتعه

  ..رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية

  

التقارير التي التقارير التي   إنجاز بحوث ودراسات وإعداد مشاريعإنجاز بحوث ودراسات وإعداد مشاريعمهام أخرى للجنة، تتمثل في مهام أخرى للجنة، تتمثل في من القانون من القانون   33د الفصل د الفصل كما يحّدكما يحّد  ..1313

  المتحدة ومتابعة المالحظات والتوصيات المتعلقة بهذه التقارير ونشر ثقافةالمتحدة ومتابعة المالحظات والتوصيات المتعلقة بهذه التقارير ونشر ثقافة  تقدمها تونس لهيئات ولجان األممتقدمها تونس لهيئات ولجان األمم

    ..هاهاالمتعلقة بحقوق اإلنسان وتنفيذالمتعلقة بحقوق اإلنسان وتنفيذ  إعداد الخطط والبرامجإعداد الخطط والبرامجحقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان و

  

اإلطار  تحسيناألخذ في االعتبار مهمة تونس، تم جديد ل لوضع دستور جاريةالعملية المن المرحب به أنه، خالل   ..1212

 1 تاريخمن )ي تونسالدستور للمسودة أحدث  حتوي تو. حقوق اإلنسانمؤسسة وطنية ل إنشاءالخاص ب القانوني

تعزيز " تهدف إلى مستقلة هي هياكل التيو "الهيئات الدستورية"ـ بما يسمى بعلى الحكم الخاص ( 2113يونيو 

من قبل الجمعية  هذه الهيئات أعضاء ينتخبو. ةومالي ةإداري يةاستقاللوقضائية شخصية  لهاو "الديمقراطية

فعلى . خاضعة للمساءلةتكون و، البرلمان أو إلى الجمعية الوطنية سنويةالتقارير تقدم الو البرلمان أو الوطنية

  .المستقلة الدستورية هذه الهيئات تسهيل عمل أجهزة الدولة جميع

 

 وفقا للمعلوماتف. المذكورة أعاله الهيئات الدستورية باعتبارها واحدة من " حقوق اإلنسانلهيئة "يجب إنشاء   ..1111

هيئة "بـ اعتراف الدستورالمقصود من فإن ، الوطني التأسيسيمجلس لالتابعة ل الهيئات الدستورية لجنةمن  ةقدمالم

 كونتتينبغي أن و. املةشصالحياتها اللوالمالي اإلداري و واستقاللها ستقرارهاال ضمانالهو  "حقوق اإلنسان

يتم و(. ديتجدلقابلة لغير )لمدة ست سنوات  اواليته تمارس ومحايدة شخصيات مستقلة من" حقوق اإلنسان هيئة"

كما . تنميتهاوالحريات األساسية و احترام حقوق اإلنسانمراقبة و ضمانبمهمة  لحقوق اإلنسان هذه الهيئةتكليف 

من خالل وذلك ، والحريات األساسيةحقوق اإلنسان تنطوي على انتهاكات ل في قضايالتحقيق ا أيضا تتولى

 بشأن جميع مشاريع هاائرآ تقديمضافة إلى إلبإ، المختصة إلى السلطات إحالتها أو عن طريق، معاملتها بنفسها

  .ذات الصلة التشريعات الخاصة بحقوق اإلنسان

  

، ، قدر اإلمكانقدر اإلمكان  واسعةواسعة  للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واليةللمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واليةتؤكد مبادئ باريس على ضرورة أن تكون تؤكد مبادئ باريس على ضرورة أن تكون   ..2121

ويشمل ذلك إعداد اآلراء والتوصيات ويشمل ذلك إعداد اآلراء والتوصيات . . التشريعيةالتشريعيةأو أو   ةةدستوريدستوريأحد النصوص الأحد النصوص الفي في   ومنصوص عليها صراحةومنصوص عليها صراحة

  جهازجهازوالمقترحات والتقارير حول مسائل متعلقة بحقوق اإلنسان، إّما بطلب من الحكومة أو البرلمان أو أي والمقترحات والتقارير حول مسائل متعلقة بحقوق اإلنسان، إّما بطلب من الحكومة أو البرلمان أو أي 

ويمكن للمؤسسة الوطنية ويمكن للمؤسسة الوطنية . . أعلىأعلى  طتها كمؤسسة دون اإلحالة إلى جهةطتها كمؤسسة دون اإلحالة إلى جهةو من خالل ممارستها لسلو من خالل ممارستها لسلأأ  ،،آخر آخر مختّص مختّص 

كذلك األحكام المتعلقة كذلك األحكام المتعلقة وو  والتي تشمل جميع األحكام التشريعية واإلداريةوالتي تشمل جميع األحكام التشريعية واإلداريةثائق ثائق نشر هذه الونشر هذه الولحقوق اإلنسان أن تقّرر لحقوق اإلنسان أن تقّرر 

حات للحكومة  حات للحكومة  لحقوق اإلنسان، ومقترلحقوق اإلنسان، ومقتر  الحالة الوطنيةالحالة الوطنيةوو، ، عموماعموما  انتهاكات حقوق اإلنسانانتهاكات حقوق اإلنسانيمات القضائية، ويمات القضائية، والتنظالتنظبب

  ..نتهاكاتنتهاكاتالالللمن أجل وضع حد من أجل وضع حد 

    

ع الصكوك ع الصكوك طنية مطنية مالوالووالممارسات والممارسات   وضمان المواءمة بين التشريعوضمان المواءمة بين التشريعد مبادئ باريس مهام أخرى منها تعزيز د مبادئ باريس مهام أخرى منها تعزيز كما تحّدكما تحّد  ..2121

اإلنسان اإلنسان لتقارير حول حقوق لتقارير حول حقوق ، والمساهمة في إعداد ا، والمساهمة في إعداد اتكون الدولة طرفا فيهاتكون الدولة طرفا فيهاالدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي 

  باإلضافة إلى المساعدة على إعدادباإلضافة إلى المساعدة على إعداد  ،،التي ينبغي للدول أن تقّدمها إلى هيئات األمم المتحدة والتعاون مع هذه الهيئاتالتي ينبغي للدول أن تقّدمها إلى هيئات األمم المتحدة والتعاون مع هذه الهيئات

  ..حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان  متعلقة بتدريس متعلقة بتدريس البرامج الالبرامج ال
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ة في مبادئ ة في مبادئ من القانون بعض المهام الموكولة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الواردمن القانون بعض المهام الموكولة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الوارد  22الفصل الفصل   تضّمنتضّمنولئن ولئن   ..2222

ما يالحظ هو أّن هذه المهام تقتصر على طرق متنوعة لتقديم المشورة لرئيس الجمهورية التونسية ما يالحظ هو أّن هذه المهام تقتصر على طرق متنوعة لتقديم المشورة لرئيس الجمهورية التونسية   باريس، إاّل أنباريس، إاّل أن

تعزيز الوعي بقضايا حقوق اإلنسان وتنفيذ السياسات تعزيز الوعي بقضايا حقوق اإلنسان وتنفيذ السياسات وو، ، ((بطلب منهبطلب منه))حول المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان حول المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 

عليه صراحة عليه صراحة   اإلنسان، والذي يجب أن ُيَنَصاإلنسان، والذي يجب أن ُيَنَصلحقوق لحقوق فينبغي أن تكون الهيئة العليا هيئة مستقلة فينبغي أن تكون الهيئة العليا هيئة مستقلة . . الحكوميةالحكومية

66بالقانونبالقانون
فإنه ال يجب أن تقوم الهيئة العليا بنشاطاتها فقط بناًء على طلب رئيس الجمهورية، ولكن بدال من ذلك فإنه ال يجب أن تقوم الهيئة العليا بنشاطاتها فقط بناًء على طلب رئيس الجمهورية، ولكن بدال من ذلك . . 

ما ما ))عليها أن تقدم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير حول كافة القضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان عليها أن تقدم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير حول كافة القضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

77نسان مثل مكتب أمين المظالمنسان مثل مكتب أمين المظالمهذه المهام من قبل هيئة أخرى لحماية حقوق اإلهذه المهام من قبل هيئة أخرى لحماية حقوق اإل  تخذتخذلم ُتلم ُت
وقد يحدث ذلك بناًء على وقد يحدث ذلك بناًء على (. (. 

 والحكومة،أ البرلمان أو والجمعية الوطنية الجمهورية رئيسمن  بما في ذلكالطلب المتلقى من أية هيئة عامة، الطلب المتلقى من أية هيئة عامة، 

السلطات متابعة مدى لمراقبة  العليا هيئةال تمكين أيضًاقانون لوعلى ا. عينها العلياهيئة لا مبادرة منولكن أيضا 

   . ومقترحاتها توصياتهاالمعنية ل

  

في في التحقيق التحقيق التلقي والتلقي ولمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان سلطة لمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان سلطة ااهذه هذه من القانون من القانون   22الفصل الفصل   منحمنحبينما يبينما يوفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت،   ..2323

للتحقيق في هذه للتحقيق في هذه   ةةييتتمتع بالصالحتتمتع بالصالح، فإنما ال يبدو أنها ، فإنما ال يبدو أنها في مجال حقوق اإلنسانفي مجال حقوق اإلنسان  ((الفردية من المحتملالفردية من المحتمل))  لشكاوىلشكاوىاا

  رفعها أمامرفعها أماممن أجل من أجل   ""سلطة مختّصةسلطة مختّصة""  لىلىإإهذه الشكاوى هذه الشكاوى   إحالةإحالةبدال من ذلك، يتم بدال من ذلك، يتم . . الشكاوى بشكل مباشر ومستقلالشكاوى بشكل مباشر ومستقل

أن تتوّلى بنفسها معالجة أن تتوّلى بنفسها معالجة لى السلطات المختصة ال ينبغي أن يمنع الهيئة العليا من لى السلطات المختصة ال ينبغي أن يمنع الهيئة العليا من إإ  إّن إحالة الشكاوىإّن إحالة الشكاوىفف  ..المحاكمالمحاكم

ما لم تكن هنالك، كما ورد أعاله، هيئة أخرى لحقوق اإلنسان تختص ما لم تكن هنالك، كما ورد أعاله، هيئة أخرى لحقوق اإلنسان تختص ))  نساننسانلحقوق اإللحقوق اإل  المزعومةالمزعومةالنتهاكات النتهاكات اا

نسان، سواء في منطقة منظمة األمن نسان، سواء في منطقة منظمة األمن فالعديد من لجان حقوق اإلفالعديد من لجان حقوق اإل. . ((بمعالجة الشكاوى في مجال حقوق اإلنسانبمعالجة الشكاوى في مجال حقوق اإلنسان

88والتعاون في أوروباوالتعاون في أوروبا
99كاء المتوسطيين من أجل التعاون،كاء المتوسطيين من أجل التعاون،أو لدى الشرأو لدى الشر  

بحقوق االنسان بحقوق االنسان نظر في شكاوى متعلقة نظر في شكاوى متعلقة تت  

1100لهذه الشكاوى، من خالل التوجه إلى السلطات العمومية المختصةلهذه الشكاوى، من خالل التوجه إلى السلطات العمومية المختصة  ،،وتستجيب مباشرة، بطريقة أو بأخرىوتستجيب مباشرة، بطريقة أو بأخرى
أو أو   

فإذا كان القانون يرغب في إنشاء الهيئة العليا بصفتها اآللية الرئيسية لمعالجة الشكاوى فإذا كان القانون يرغب في إنشاء الهيئة العليا بصفتها اآللية الرئيسية لمعالجة الشكاوى   ..القيام بإجراءات الوساطةالقيام بإجراءات الوساطة

مختّصة مختّصة الالا ا أّن الهيئة العليأّن الهيئة العليضمن القانون صراحة ضمن القانون صراحة بأن يتبأن يت  بهذا السياقبهذا السياق  نوصينوصيفي مجال حقوق اإلنسان في تونس، ففي مجال حقوق اإلنسان في تونس، ف

من خالل وسائل عديدة واردة في مبادئ من خالل وسائل عديدة واردة في مبادئ   للشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق االنسان مستقلة وذلكللشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق االنسان مستقلة وذلكنظر واالستجابة نظر واالستجابة بالبال

  استنتاجات حول مسائلاستنتاجات حول مسائلوإصدار وإصدار   والتفاوضوالتفاوض  المصالحةالمصالحة  ودّية عن طريقودّية عن طريقل إلى تسويات ل إلى تسويات باريس، منها التوّصباريس، منها التوّص

مثل مقترحات لتعديل القوانين مثل مقترحات لتعديل القوانين   ،،ةةوتقديم توصيات للسلطات المختّصوتقديم توصيات للسلطات المختّصحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان معينة في مجال معينة في مجال وشكاوى وشكاوى 

، ينبغي كذلك ، ينبغي كذلك فرديةفرديةحيثيات حاالت حيثيات حاالت مالبسات ومالبسات وواعتمادًا على واعتمادًا على عالوة على ذلك، عالوة على ذلك،   ..داريةداريةوالممارسات اإلوالممارسات اإل  نظمةنظمةواألواأل

  ..أخرىأخرىوى إلى جهات مختصة وى إلى جهات مختصة ااحالة شكحالة شكالقانونية إلالقانونية إل  مكانيةمكانيةاإلاإلالحفاظ على الحفاظ على 

  

  22الهيئة العليا لقبول الشكاوى والتحقيق فيها وردت في اقتضاب شديد في الفصلين الهيئة العليا لقبول الشكاوى والتحقيق فيها وردت في اقتضاب شديد في الفصلين   كما يالحظ أن اختصاصاتكما يالحظ أن اختصاصات  ..2424

على على وكذلك الكيانات الخاصة وكذلك الكيانات الخاصة ضمان أن يكون األفراد ضمان أن يكون األفراد للوو. . ومعالجتهاومعالجتها  إجراءات تقديم الشكاوىإجراءات تقديم الشكاوىد د فالقانون ال يحّدفالقانون ال يحّد. . 33وو

ينبغي أن يتضمن القانون ينبغي أن يتضمن القانون لى الهيئة العليا وباإلجراءات المترتبة عن ذلك، لى الهيئة العليا وباإلجراءات المترتبة عن ذلك، إإوعي تاّم بحقهم في تقديم شكاوى وعي تاّم بحقهم في تقديم شكاوى 

ة التي ستتّم خاللها معالجة الشكاوى والخطوات الممكنة ة التي ستتّم خاللها معالجة الشكاوى والخطوات الممكنة والمّدوالمّد    تفاصيل تتعلق بآجال تقديم الشكاوى إلى الهيئة العلياتفاصيل تتعلق بآجال تقديم الشكاوى إلى الهيئة العليا

إجراءات معالجة الشكاوى إجراءات معالجة الشكاوى أن تكون أن تكون   نبغينبغيويوي. . والمالئمة التي يمكن للهيئة العليا اتخاذها في مثل هذه الحاالتوالمالئمة التي يمكن للهيئة العليا اتخاذها في مثل هذه الحاالت

اآلراء على اآلراء على //القرارات واإلجراءات والتقاريرالقرارات واإلجراءات والتقارير  ، كما ينبغي نشر، كما ينبغي نشروالخطوات المتخذة استجابة لهذه الشكاوى شفافةوالخطوات المتخذة استجابة لهذه الشكاوى شفافة

 يخص ذلككان إذا  خاصةضدها،  هذه الشكاوىالتي يتم توجيه  الهيئاتأن يحّدد كما على القانون كما على القانون   ..واسعواسعنطاق نطاق 

على سبيل )أيضا توجيهها ضد شركات خاصة مكان اإلما إذا كان ب ،بعض الحاالت في أو،، هيئات عامة فقط

  (. وظائف عامةهذه الشركات  تولىنما تحي أو، التمييز في حاالت المثال

                                                           
 

6
 .من نظام لجنة حقوق اإلنسان في منغوليا 3أنظر المادة   
7
 .وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن إنشاء مكتب أمين المظالم ال يؤخذ في عين االعتبار حاليا في تونس  
88

من من   11نسان باسكتلندا،  والفصل نسان باسكتلندا،  والفصل من القانون المتعلق بلجنة حقوق اإلمن القانون المتعلق بلجنة حقوق اإل  22الجزء الجزء ))انظر مثال سلطة التحقيق للجان حقوق اإلنسان في اسكتلندا وايرلندا انظر مثال سلطة التحقيق للجان حقوق اإلنسان في اسكتلندا وايرلندا     

  . . نسان بمنغوليانسان بمنغوليامن القانون المتعلق بلجنة حقوق اإلمن القانون المتعلق بلجنة حقوق اإل  1313نظر كذلك الفصل نظر كذلك الفصل اا، ، ((نسان بايرلندانسان بايرلنداالقانون المتعلق بلجنة حقوق اإلالقانون المتعلق بلجنة حقوق اإل
99

  .  .  نسان بالمغربنسان بالمغربمن المرسوم الملكي حول إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلمن المرسوم الملكي حول إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإل  33و و   55و و   44انظر الفصول انظر الفصول     
10

، استراتيجيات الحماية، توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الكتاب الدليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 2نظر الباب ا 

 . 2112حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، 



10 

 

 
 

 

  

وفي نفس ، األفرادمن  المتلقاةالشكاوى  لتحقيق فيمخولة قانونًا ل العليا هيئةالتكون  ينبغي أن من الناحية المثالية،   ..2525

 إذا حقوق اإلنسانمتعلقة بقضايا  ةفي أي التحقيقات إجراء في بحكم واليتها، ،لها الحقأن يكون  أيضايجب الوقت 

بصورة  حقوق اإلنسانبمجال العامة األحوال أو /و التحقيق في الشكاوىإن . الحاجة عند اقتضاءو، اعتبرتها هامة

المساواة مسألة  تعميم أيضامن المستحسن  ، هذا السياق في. الهيئة نشاط أساسيا من اجزًء كونيينبغي أن مستقلة 

، حتى يتسنى إلجراءات تقديم الشكاوى استراتيجيات الحماية في جميع حقوق المرأةمسألة و بين الجنسين

 في سياقالفتيات لنساء وباالخاصة  الحماية احتياجات أيضاتلبي أن  العلياهيئة الالخاصة باألخرى واألنشطة 

  .عام وطني

  

الوقت، يجب المحافظة دائما على السرية فيما يتعلق بهويات وخصوصيات أصحاب الشكاوى، ال سيما الوقت، يجب المحافظة دائما على السرية فيما يتعلق بهويات وخصوصيات أصحاب الشكاوى، ال سيما وفي نفس وفي نفس   ..2121

((إال إذا تخّلى صاحب الشكوى نفسه عن هذا الحقإال إذا تخّلى صاحب الشكوى نفسه عن هذا الحق))تجاه الحكومة والبرلمان وعموم الشعب تجاه الحكومة والبرلمان وعموم الشعب 
1111

أن أن فمن الضروري فمن الضروري . . 

أصحاب الشكاوى واألطراف أصحاب الشكاوى واألطراف   لى ذلك صراحة في القانون، مع إيالء اهتمام خاص بحماية و أمانةلى ذلك صراحة في القانون، مع إيالء اهتمام خاص بحماية و أمانةإإ  يتم اإلشارةيتم اإلشارة

  ..المتضررة والشهودالمتضررة والشهود

  

في تونس، ينبغي تعزيز سلطة هذه في تونس، ينبغي تعزيز سلطة هذه وحمايتها وحمايتها نسان نسان حقوق اإلحقوق اإللعليا كهيكل للنهوض بلعليا كهيكل للنهوض بولضمان نجاعة عمل الهيئة اولضمان نجاعة عمل الهيئة ا  ..2323

نّص القانون بوضوح نّص القانون بوضوح كما ورد في مبادئ باريس، يجب أن يكما ورد في مبادئ باريس، يجب أن يوو. . نساننسانبشأن حقوق اإلبشأن حقوق اإلبلورة سياسة البالد بلورة سياسة البالد الهيئة على الهيئة على 

أو وضع أو وضع   والتدابير اإلداريةوالتدابير اإلدارية  تقديم توصيات إلدخال تعديالت في التشريعات القائمةتقديم توصيات إلدخال تعديالت في التشريعات القائمة  الهيئة العليا تشملالهيئة العليا تشملعلى أّن مهام على أّن مهام 

الهيئة الهيئة تراقب تراقب كما يجب أن كما يجب أن . . نساننسانصكوك دولية متعلقة بحقوق اإلصكوك دولية متعلقة بحقوق اإلأو المصادقة على أو المصادقة على   تدابير إداريةتدابير إداريةوو  تشريعات جديدةتشريعات جديدة

نشئ القانون الهيئة العليا نشئ القانون الهيئة العليا باريس، ينبغي أن ُيباريس، ينبغي أن ُيوانسجاما مع مبادئ وانسجاما مع مبادئ . . العليا مدى تنفيذ هذه التشريعات و األدواتالعليا مدى تنفيذ هذه التشريعات و األدوات

 تكون من الضروري أنوو  ..نساننسانكل االنتهاكات الممكنة لحقوق اإلكل االنتهاكات الممكنة لحقوق اإللمعالجة لمعالجة له اختصاصات واسعة له اختصاصات واسعة كهيكل مستقل كهيكل مستقل 

 يتهاواستقالل صالحياتهاها وشكيلتبما في ذلك مؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، لل ةاالستقاللية الفعلية والملموس

  .في التشريعات الوطنية، بما في ذلك على مستوى الدستور ذات انعكاساتعمل، لل هاوأساليب ةالمالي

 

 رئيسبين و العليا هيئةالعالقة بين العلى بوضوح  أن ينصالعامة، ينبغي للقانون أيضا  هابجانب مهامو  ..2222

اق، فإن الطابع المستقل وفي هذا السي. والبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات العامة ذات الصلة الجمهورية

ما مناسب  بعد، مع الحفاظ على تها لهاندعن طريق تقديم مسا سلطات الدولةجميع  دعممنها أن تتطلب ي هيئةلل

حتل ت هيئةباإلضافة إلى ذلك، فمن الضروري أن مثل هذه ال. السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولةبين ما بينها و

  .في إطار النظام الدستوري ئمالال هامكان

 

بالتعاون مع  ونجميع المؤسسات العامة والمسؤولين في الدولة ملزميحدد أن القانون أن على وفي الوقت نفسه،    ..2121

القانون على . برّر بشكل مالئم قانونًايينبغي أن  القيام بذلك تهم علىقدرهم بذلك أو عدم امإن عدم قي. العليا هيئةال

 أيضا أن وىصقمن األهمية الكما . العليا هيئةلالستجابة لطلبات الالمحددة النهائية أن يتضمن اآلجال أو المواعيد 

لحفاظ على سرية البيانات ال يجوز وراء ا وغيرها من األسبابأالقانون بوضوح على أن السرية الطبية  ينص

في مبادئ  نصوص عليهعلى النحو المو. ى معلوماتلحصول علشأن اهيئة العليا باللطلبات استجابة استغاللها 

ل على أية وحصالسماع أي شخص و" مخولة بـالعليا  هيئةباريس، ينبغي أن ينص القانون صراحة على أن ال

  ."في نطاق اختصاصها ةخلادالمعلومات وأية وثائق الزمة لتقييم الحاالت 

 

تجدر اإلشارة إلى فمن القانون،  3 فصلفي الكما هو وارد العليا  هيئةلمن قبل افيما يتعلق بمهام كتابة التقارير    ..3131

دور فإن حقوق اإلنسان، الخاصة باألمم المتحدة المقدمة إلى هيئات ة يالحكومالوثائق  صياغةأنه، بدال من 

 ،هاواستعراضهذه الوثائق أو التقارير  بخصوص مثل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هو عادة تقديم المشورة

. هذا الحكمتعديل العليا كمؤسسة قائمة بذاتها ومستقلة، من المستحسن  هيئةتماشيا مع مكانة الف. ولكن ليس كتابتها
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 .من الئحة اللجنة االسكتلندية لحقوق اإلنسان 13نظر، في هذا السياق، المادة ا  
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الخاصة تقارير مسودات الالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على إعداد يمكن دائما تشجيع وفي الوقت نفسه، 

  .دولةال مؤسسات أن تقوم به إلجراءات ذات الصلة قبلبا

  

بزيارات إلى المؤسسات السجنية بزيارات إلى المؤسسات السجنية   من القانون، يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالممن القانون، يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم  55حسب الفصل حسب الفصل   ..3131

مالحظة األطفال والهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات مالحظة األطفال والهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات   واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أوواإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو

منها في كل زيارة منها في كل زيارة   القيام بمهامه بعضوينالقيام بمهامه بعضوينويمكن لرئيس الهيئة االستعانة في ويمكن لرئيس الهيئة االستعانة في .  .  رّحب بهرّحب بهالخصوصية، وهو أمر ُمالخصوصية، وهو أمر ُم

أشخاص  م فيهاالتي يحّر المؤسسات مجموعة واسعة من عددي 5الفصل  بشكل خاص أن الجدير بالثناء ومن  ..تفقدتفقد

  .دون إخطار مسبقمن ، مهام الهيئةبحكم  يمكن االضطالع بها مثل هذه الزيارات وأن، من حريتهم

  

التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ختياري ختياري البروتوكول االالبروتوكول اال""  أنشأأنشأ  ..3232

، والتي صادقت عليها تونس في منتصف ، والتي صادقت عليها تونس في منتصف "("(البروتوكول االختياريالبروتوكول االختياري""المشار إليه أسفله بـالمشار إليه أسفله بـ))  ""الالإنسانية أو المهينةالالإنسانية أو المهينة

فيها األشخاص فيها األشخاص   نظاما قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرمنظاما قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم، ، 21112111

  مهينةمهينةمن حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المن حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال

اآللية الوقائية اآللية الوقائية بمثابة بمثابة من القانون، يمكن للهيئة العليا أن تكون من القانون، يمكن للهيئة العليا أن تكون   55وحسب الصياغة الواردة في الفصل وحسب الصياغة الواردة في الفصل (. (. 11المادة المادة ))

1122الدول األطراف إنشاءهاالدول األطراف إنشاءها  على على   وتوكول االختياريوتوكول االختياريالبرالبرمن من   33التي تحّتم المادة التي تحّتم المادة الوطنية الوطنية 
 . .  

  

بحيث ال يكون بحيث ال يكون   55ينبغي تعديل الفصل ينبغي تعديل الفصل ، ف، فة اآللية الوقائية الوطنية لتونسة اآللية الوقائية الوطنية لتونسالهيئة العليا بمثابالهيئة العليا بمثابأو أصبحت أو أصبحت   مهما استمرتمهما استمرت  ..3333

بدال من بدال من فف  ..األشخاص من حريتهماألشخاص من حريتهمُيحَرم فيها ُيحَرم فيها   التيالتيماكن ماكن األاألفقط من يمكنهم زيارة فقط من يمكنهم زيارة   ن منهان منهاااوعضووعضو  رئيس الهيئة العليارئيس الهيئة العليا

يتّم اختيارهم على أساس يتّم اختيارهم على أساس   هيئةهيئةأعضاء من الأعضاء من البهذه الزيارات بهذه الزيارات قوم قوم ييللهيئة ككل، فينبغي أن للهيئة ككل، فينبغي أن ذلك، يجب منح هذا الحق ذلك، يجب منح هذا الحق 

وبين وبين عديدة مثل التعذيب والصحة وعلم النفس، مع ضمان التوازن بين الجنسين عديدة مثل التعذيب والصحة وعلم النفس، مع ضمان التوازن بين الجنسين   تتتهم في مجاالتهم في مجاالااهم وخبرهم وخبرتترفرفمعمع

، مع بشكل منتظم وينبغي القيام بمثل هذه الزيارات  (.(.من البرتوكول االختياريمن البرتوكول االختياري  1212من المادة من المادة   22الفقرة الفقرة ))الجهات الجهات 

ال و .الهيئة العلياشاءته وقت أي  في قدرة إجراء هذه الزياراتمع إخطار مسبق  تقديمعدم  الحفاظ على قاعدة

، ولكن 5 فصلال فيحاليا  كما جاء، فحسب القوانين الوطنية تطبيق مثل هذه الزيارات من أن يكون الهدف ينبغي

  .أيضا المعايير الدولية ذات الصلة تطبيق

 

 لجميع األفراد كضمان ذكره أعاله ما سبق ينبغي أن يتضمن القانونف، العليا هيئةال مهام من اجزًءذلك بقي  إذا  ..3434

، االجتماعات أنعلى على وجه التحديد  أن ينص كذلكعلى القانون ، لحهمامصفمن أجل . حريتهم المحرومين من

 فضاءفي ال ينبغي أن تتم، المحرومين من حريتهم األفرادبين و هيئة العلياال بين المراسالت أشكال كافةعموما و

  .القانون هذا المبدأ في إدراج جبيو. شرافدون إ الخاص،

  

القانون إمكانية أن القانون إمكانية أن   تيحتيحينبغي أن يينبغي أن يعلى ما تم ذكره أعاله ضمن مهام الهيئة العليا، فعلى ما تم ذكره أعاله ضمن مهام الهيئة العليا، ف  بقاءبقاءفي حالة الفي حالة العالوة على ذلك، عالوة على ذلك،   ..3535

المشاكل وأوجه القصور في الوقت المناسب المشاكل وأوجه القصور في الوقت المناسب   تسويةتسويةتتوّلى الهيئة العليا إصدار نتائج وتوصيات مستقلة بشأن كيفية تتوّلى الهيئة العليا إصدار نتائج وتوصيات مستقلة بشأن كيفية 

،،المرافق التي تّمت زيارتهاالمرافق التي تّمت زيارتهافي في 
1133
  ..واقتراح اإلصالحات القانونية الالزمة، طبقا لمقتضيات البروتوكول االختياريواقتراح اإلصالحات القانونية الالزمة، طبقا لمقتضيات البروتوكول االختياري  

  

ينبغي أن بشكل منفصل، ف بموجب البروتوكول االختياري وقائية وطنية إنشاء آليةتم، مع ذلك، إذا أّما في حالة   ..3131

سلس ال تداولال بما في ذلك، بين هاتين الهيئتين التعاون المؤسسي الفعال لتمكين إطار مناسبعلى  ينص القانون

  .للمعلومات
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 وقائية وطنية آلية ينشئ قانونا قريبا، قد يتبنى المجلس الوطني التأسيسي الدستوري التونسية المصادر الرسمية للمعلومات التي قدمتها اوفق  

 .هيئة مستقلة بموجب البروتوكول االختياري تشمل مستقلة
1133

: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111نة التنسيق الدولية بتاريخ نة التنسيق الدولية بتاريخ انظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجانظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للج    

  ..توصيات محددةتوصيات محددة
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 رئيس الجمهورية من خاص تكليفب هيئة العليااليقوم رئيس "، من القانون 1بموجب الفصل  أنه، ويالحظ أيضا   ..3333

 بشأنها تقارير رفعوي الحريات األساسيةحقوق اإلنسان وحول المسائل ذات الصلة ب تقصي الحقائقمهام بحث وب

 ينبغي أن تكون، على أي حال، التي مهاممقصود بهذه الالفمن الضروري التوضيح ما هو . "رئيس الجمهورية إلى

 قادرة علىتكون أن  العليا لهيئةعلى ا هفإن باإلضافة إلى ذلك،. فقط رئيسهاليس وككل  العليا الهيئة مسؤولياتمن 

 بناًء وكذلك، نفسها من مبادراتها الخاصةمن تلقاء  أيضًا اإلنسان وحماية حقوق متصلة بتعزيز مهام ةالقيام بأي

  .الهيئات المختصةغيره من وأ البرلمان من على طلب

  عزل األعضاءعزل األعضاء//العليا وتعيينالعليا وتعيينركيبة الهيئة ركيبة الهيئة تت. . 22

خمس عشرة شخصية خمس عشرة شخصية   ::األعضاء اآلتي ذكرهماألعضاء اآلتي ذكرهم  رئيس ومنرئيس ومنالالمن القانون، تتركب الهيئة العليا من من القانون، تتركب الهيئة العليا من   33الفصل الفصل   حسبحسب      ..3232

الفكرية والجامعات الفكرية والجامعات   والكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان يمثلون مختلف التياراتوالكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان يمثلون مختلف التيارات  وطنية مشهود لها بالنزاهةوطنية مشهود لها بالنزاهة

  اثنا عشر ممثال عن المنظمات غيراثنا عشر ممثال عن المنظمات غيروو  عن مجلس المستشارين،عن مجلس المستشارين،ممثل ممثل ووممثل عن مجلس النواب، ممثل عن مجلس النواب، وووالخبرات، والخبرات، 

الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق اإلنسان الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق اإلنسان   ممثل عن كل وزارة منممثل عن كل وزارة منوو  الحكومية الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان،الحكومية الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان،

والطفولة والطفولة   والتربية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية والصحة والثقافة والشبابوالتربية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية والصحة والثقافة والشباب  والداخلية والشؤون الخارجيةوالداخلية والشؤون الخارجية

ة التنسيق ة التنسيق يتوّلى ممثلو الوزارات مهّميتوّلى ممثلو الوزارات مهّموو. . شخصاشخصا  4411  أكثر منأكثر من  وإجماال، تتكون الهيئة العليا منوإجماال، تتكون الهيئة العليا من  ..المرأة واالتصالالمرأة واالتصالوو

يمكن لهم حضور يمكن لهم حضور وو  ..ينتمون إليهاينتمون إليها  ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية بين الهيئة العليا والوزارات التيميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي  فيفي

  ..االجتماعات لكن ال يمكنهم التصويتاالجتماعات لكن ال يمكنهم التصويت

  

 االستشارية لجنةا نموذج قانون، يبدو أن يتبع العضوا، ولجنتين فرعيتين 41أكثر من  أنه مع إلىوتجدر اإلشارة   ..3131

 عضوا مع تقسيمها على نحو مشابه إلى لجنتين فرعيتين 14لحقوق اإلنسان التي لها  الوطنية الفرنسية

 مختلفمع  عضوا 31 ناإلنساحقوق للمجلس الوطني المغربي ل، أّما على المستوى اإلقليمي. مجموعات عملو

  .ولجان إقليميةة ضعيامو مجموعات عمل

  

فُتعّد  – األعضاء عدد أقل من لها المتحدة وايرلندا المملكة اإلنسان فيلجان حقوق فإن ، على النقيض من ذلكو   ..4141

 أعضاء 2 لحقوق اإلنسان يرلندا الشماليةا لجنةول( الرئيس همفي نبم) أعضاء 5 لحقوق اإلنسان االسكتلندية اللجنة

  (. الرئيس همفي نبمكذلك ) عضاءأ 1 لهاف حقوق اإلنسانل ةااليرلندي أّما اللجنة(. الرئيس همفي نبم)

  

 مثلتأن  ان الكبيرةجلل أنه من األسهل بالنسبة في حينو -ها عيوبو هامزايا الصغيرةتلك الكبيرة و اللجانمن  كلل  ..4141

 تكون أكثر مرونة قد عددًا األصغراللجان فإن ، حقا تعددي طابع يكون لهاالمجتمع وأن  شرائحجميع  أوسعبشكل 

تعزيز كفاءة  من أجل قد يكون من المفيد، التونسية العليا هيئةال في حالةف. أقصر تكون فيها صنع القرارملية وع

الجلسات انعقاد  كثافةزيادة أن يتم ، الشكاوىقرارات بشأن الو اتالتحقيقالخاصة بالتقارير إصدار توقيت سرعة و

مرات في   حوالي ست تجتمع اإلنسان حقوقل االستشارية الوطنية الفرنسيةاللجنة ، على سبيل المثال) العامة

فمن الضروري ، اإلنسان لحقوقالهيئة  بغض النظر عن حجم، عموما(. ينشهر كلع م، وهو يعني أنها تجتالسنة

 لتشريعاتأن تسمح اينبغي و. عالية من االحترافدرجة ذوي  موظفي الدعم من ةقويى مساندة لع عتمدها تأن

  .الحاجةاقتضاء عند ، ينالدوليالخبراء  همفي نبم، ينمستقل خبراءمساعدة اللجوء إلى ب

  

وأعضائها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وأعضائها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد   من القانون، يعّين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليامن القانون، يعّين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا  22الفصل الفصل   حسبحسب  ..4242

تعيين األعضاء الممثلين للمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية باقتراح من تعيين األعضاء الممثلين للمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية باقتراح من   ويتّمويتّم. . بموجب أمربموجب أمر  وذلكوذلك

  ..اللجنة العليااللجنة العلياوأعضاء وأعضاء   د القانون طريقة معّينة لتعيين رئيسد القانون طريقة معّينة لتعيين رئيسوال يحّدوال يحّد. . الجهات المعنيةالجهات المعنية

  

 ونزاهة يةلضمان استقاللف. من الالزم قصرأتكون  بدو أنت (ثالث سنوات)إن فترة والية أعضاء الهيئة العليا   ..4343

بهذه ف. إمكانية التجديددون  سنوات 1أو  5 إلى فترةهذه التمديد يكون من المستحسن  ،هائوأعضا العليا هيئةال
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 الفترة تمديديمكن  ،العمل استمرارية من أجلو. همتعيين إعادةإمكانية  باعتبارات األعضاء تأثريلن الطريقة، 

  .هيئةأعضاء ال لبعضاألولى  الوالئية

  

ر كل الضمانات من أجل التمثيل ر كل الضمانات من أجل التمثيل طريقة توّفطريقة توّفبب  وتعيين أعضاءهاوتعيين أعضاءهاالعليا العليا   يتّم تشكيل الهيئةيتّم تشكيل الهيئةحسب مبادئ باريس، حسب مبادئ باريس،   ..4444

فالتركيبة ينبغي أن تعكس فالتركيبة ينبغي أن تعكس   ..المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسانالمعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان( ( المجتمع المدنيالمجتمع المدني))التعددي للقوى االجتماعية  التعددي للقوى االجتماعية  

والخلفيات، باإلضافة إلى، إن كان ذلك ممكنا، التمثيل والخلفيات، باإلضافة إلى، إن كان ذلك ممكنا، التمثيل المهن المهن قطاعات متنوعة من المجتمع التونسي، بما في ذلك قطاعات متنوعة من المجتمع التونسي، بما في ذلك 

1144والرجلوالرجل  مرأةمرأةالمتساوي للالمتساوي لل
ونفس الشيء ينطبق على موظفي ونفس الشيء ينطبق على موظفي   ..مختلف جهات البالدمختلف جهات البالدلل  ، وكذلك التغطية المتوازنة، وكذلك التغطية المتوازنة

..الدعمالدعم
1155

من من   ئمئمالالنفسه، فإن المستوى المنفسه، فإن المستوى الم  تتوفي الوقوفي الوق  ..وينبغي أن يتضمن القانون بنودا تضمن هذه التعدديةوينبغي أن يتضمن القانون بنودا تضمن هذه التعددية  

  ..والجودة العالية من النشاطاتوالجودة العالية من النشاطات  ةةيمكن أن يضمن األداة الفعاليمكن أن يضمن األداة الفعال  المحامين وغيرهم من المختصين المؤهلينالمحامين وغيرهم من المختصين المؤهلين

  

، ، ((عية مختلفة أن تقترح مرشحينعية مختلفة أن تقترح مرشحينااجتمجتماايمكن لمجموعات يمكن لمجموعات إذ إذ ))كما يمكن تعزيز التعددية من خالل عملية التعيين كما يمكن تعزيز التعددية من خالل عملية التعيين   ..4545

..عية مختلفةعية مختلفةااجتمجتمااوكذلك من خالل إجراءات تسمح بالتعاون الفعلي مع مجموعات وكذلك من خالل إجراءات تسمح بالتعاون الفعلي مع مجموعات 
1166

أن تتسم عملية أن تتسم عملية   وينبغيوينبغي  

يجب اإلعالم بحاالت الشغور على نطاق يجب اإلعالم بحاالت الشغور على نطاق كما كما . . استشارة واسعةاستشارة واسعةاالختيار والتعيين بالشفافية التاّمة، وأن تنبني على االختيار والتعيين بالشفافية التاّمة، وأن تنبني على 

وأخيرا، ينبغي أن يتّم اختيار األعضاء وأخيرا، ينبغي أن يتّم اختيار األعضاء . . مختلفةمختلفةاجتماعية اجتماعية المرشحين من مجموعات المرشحين من مجموعات من من واسع، مع وجود عدد كبير واسع، مع وجود عدد كبير 

. . نةنةمنظمة معّيمنظمة معّي  هم إلىهم إلىسبب انتمائسبب انتمائالفردية، وليس بالفردية، وليس بعلى أساس قدراتهم على أساس قدراتهم 
1177
  

  

وحده على ما يبدو وحده على ما يبدو   لُهلُهفََف. . يمارس رئيس الجمهورية تأثيرا كبيرا في اختيار األعضاء الذين سيتّم تعيينهم في اللجنةيمارس رئيس الجمهورية تأثيرا كبيرا في اختيار األعضاء الذين سيتّم تعيينهم في اللجنة  ..4141

وفي نفس وفي نفس   ..ختيار وتعيين األعضاء الفرديين الخمس عشر في الهيئة العليا، باإلضافة إلى رئيس الهيئةختيار وتعيين األعضاء الفرديين الخمس عشر في الهيئة العليا، باإلضافة إلى رئيس الهيئةااسلطة سلطة 

ن لتوّلي رئاسة الهيئة العليا على ن لتوّلي رئاسة الهيئة العليا على ييد القانون كيف يتّم اقتراح خبراء حقوق اإلنسان واألشخاص المؤهلد القانون كيف يتّم اقتراح خبراء حقوق اإلنسان واألشخاص المؤهلالوقت، ال يحّدالوقت، ال يحّد

ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية تعيين تعيين على أّن على أّن   22من ناحية أخرى، ينّص الفصل من ناحية أخرى، ينّص الفصل . . رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية

ي ي تتإاّل أّنه ليس واضحا ما إذا كانت المنظمات االثنإاّل أّنه ليس واضحا ما إذا كانت المنظمات االثنت، ت، بناء على اقتراح هذه المنظمابناء على اقتراح هذه المنظما  يتّميتّمالمعنية بحقوق اإلنسان المعنية بحقوق اإلنسان 

رئيس رئيس يتولى يتولى تبقى هي نفسها، أو أّنه يمكن لعدد أكبر من المنظمات غير الحكومية اقتراح ممثلين، ثّم تبقى هي نفسها، أو أّنه يمكن لعدد أكبر من المنظمات غير الحكومية اقتراح ممثلين، ثّم سس  ةةعشرعشر

  ..ليكونوا أعضاء في الهيئةليكونوا أعضاء في الهيئةمن بينهم من بينهم شخصا شخصا   1212اختيار اختيار الجمهورية أو هيكل آخر الجمهورية أو هيكل آخر 

  

، وذلك ، وذلك ضامنة للتعددية في تركيبة الهيئةضامنة للتعددية في تركيبة الهيئةفقط أكثر شفافية بل وكذلك فقط أكثر شفافية بل وكذلك   ليستليست  من األفضل أال تكون طريقة االختيارمن األفضل أال تكون طريقة االختيار  ..4343

..لثقة العامة فيهالثقة العامة فيهاللوو  تهاتهاستقالليستقالليالال  ااتعزيزتعزيز
1188

هذه الشفافية والتعددية هذه الشفافية والتعددية للوينبغي أن يتضّمن القانون بوضوح ضمانات وينبغي أن يتضّمن القانون بوضوح ضمانات   

الواردة من مجموعة الواردة من مجموعة أو التسميات أو التسميات //اعتماد طريقة اختيار مفتوحة تعتمد المطالب واعتماد طريقة اختيار مفتوحة تعتمد المطالب ومن خالل من خالل   ن يمكن تحقيقهمان يمكن تحقيقهمااللتياللتي

أو  انتقاء مستقلة لجنة عن طريق إنشاءالمهن، ربما المنتمية إلى مختلف الخلفيات و واسعة من األطراف المعنيةواسعة من األطراف المعنية

أن تنظر في  اللجنة هذهفمن مهام  .البرلمان أو الجمعية الوطنية تحت إشراف هذه العملية عن طريق وضع

والتمثيل والخلفية المهنية فيما يتعلق بالجندر ، وال سيما والتعددية ضمان التنوعإليها من أجل  الواردة الترشيحات

 منهم من عدد معينوهي أن يتم تعيين  أعضاء الهيئة العليا النتقاء هناك أيضا طريقة أخرى. والمجتمعي الجغرافي

الجمعية على  مثل هذه الحالةفي ف. البرلمان أو من قبل الجمعية الوطنية وعدد معين آخر رئيس الجمهورية،

  .اجراءات االنتقاء ور الرئيسي فيالد البرلمان أن يلعب أو الوطنية

 

بعد بعد فقط فقط ، ولكن ، ولكن يبقى باستطاعة رئيس الجمهورية أو هيكل آخر تعيين أعضاء الهيئةيبقى باستطاعة رئيس الجمهورية أو هيكل آخر تعيين أعضاء الهيئةعملية االنتقاء، عملية االنتقاء،   بعد انتهاءبعد انتهاءوو  ..4242

 أو الجمعية الوطنيةالهيئة العليا من قبل  أعضاء خاب أو تعيينانتحالة  فيوو  ..ةةشفافشفافووة استشارة واسعة ة استشارة واسعة عملّيعملّيإجراء إجراء 

                                                           
14

اللجنة ينبغي أن يكونوا من الرجال  في أعضاء 4من الئحة اللجنة االيرلندية لحقوق اإلنسان، والتي تنص على أن أقل من  2الفقرة  5نظر المادة ا  

 .يكونوا من النساء يجب أن أعضاء 4وأنه ليس أقل من 
1155

  ..1.21.2انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة     
1166

  ..نفس المصدرنفس المصدر    
1177

صيات دورة اللجنة صيات دورة اللجنة انظر كذلك تقرير وتوانظر كذلك تقرير وتو.  .  2.22.2انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ 
1188

: : الثاني الثاني ، القسم ، القسم 21122112/ /   1111/ /   2323--1111انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة
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، األعضاء عملية تعيينالمعالم الرئيسية لإن . األغلبية المؤهلةمتخذ بقرار  ذلك عن طريق ينبغي أن يتمف، البرلمان

  .الدستور كون منصوص عليها فييكذلك أن  ينبغي، مدة خدمتهمطول و

  

من ناحية من ناحية   ..، وذلك ضمانا للحياد والنزاهة، وذلك ضمانا للحياد والنزاهةواسعواسععلى نطاق على نطاق   أن تكون معلومة للعمومأن تكون معلومة للعمومكل جوانب هذه العملية ينبغي كل جوانب هذه العملية ينبغي   ..4141

مؤسسات مؤسسات للمنظمات أو منظمات أو لل  ننأخرى، ينبغي اختيار األعضاء على أساس مؤهالتهم الفردية وتجربتهم، وليس كممثليأخرى، ينبغي اختيار األعضاء على أساس مؤهالتهم الفردية وتجربتهم، وليس كممثلي

منظمات غير منظمات غير الالمعناه أن كذلك أولئك المرشحون الذين تم ترشيحهم من البرلمان أو الحكومة أو معناه أن كذلك أولئك المرشحون الذين تم ترشيحهم من البرلمان أو الحكومة أو   ..عمومية معّينةعمومية معّينة

تب تب ااكونهم ممثلين عن مككونهم ممثلين عن مكعلى على على مؤهالتهم المهنية واألخالقية، وليس مجرد على مؤهالتهم المهنية واألخالقية، وليس مجرد   يجب أن يعتمد اختيارهميجب أن يعتمد اختيارهم  حكوميةحكوميةالال

إن إن   ..لجميعلجميعمتاحة لمتاحة لوو  موضوعية ومحددة سلفاموضوعية ومحددة سلفاتقييم المرشحين على أساس مقاييس تقييم المرشحين على أساس مقاييس   ينبغيينبغيكما كما . . معينةمعينة  أو منظماتأو منظمات

وغيره  ك، يجب على المجتمع المدنيكذل. األعضاء المحتملينعلى انتقاء  قد يساعد المرشحين مع مقابالتإجراء إجراء 

  . مرشحين معينين دعم أو رفضالمرشحين وفي  في اقتراح تلعب دورا نشطان أ المستقلة من الجهات الفاعلة

 

 على تقتصر أعالهالمذكورة  إذا كانت اإلجراءات يكون من المستحسنف رئيس الهيئة، اختيارطريقة ما بالنسبة لأ   ..5151

. لهيئةلمن بينهم كأعضاء الهيئة  رئيس انتخابفيما بعد ببأنفسهم أن يقوموا هم  ، فقط الهيئة أعضاء اختيار وتعيين

  .هذه الهيئة ضمان استقاللية بمكان إنه من األهمية القصوى

  

مكانية تعّرضهم لتأثيرات خارجية، مكانية تعّرضهم لتأثيرات خارجية، إإوللتقليص من وللتقليص من ، ، وحيادّيتهموحيادّيتهم  تعزيز استقاللية أعضاء الهيئة العلياتعزيز استقاللية أعضاء الهيئة العليا  منمن  ولمزيدولمزيد    ..5151

ألفعال التي يقومون بها ألفعال التي يقومون بها بالنسبة لبالنسبة لضمن لهم الحصانة ضد المسؤولية القانونية ضمن لهم الحصانة ضد المسؤولية القانونية بأن يتضّمن القانون بندا يبأن يتضّمن القانون بندا ي  نوصينوصي

..بصفتهم الّرسميةبصفتهم الّرسمية
1199

يجب أن يتمتعوا على وتحت أمرها ها باسم نوالعامل الدعم ووموظفالعليا لهيئة ا أعضاءإن إن   

الحاالت  تحديدقانون لكما على ا . لهم عملال عقودأو نفاذ  انتهاء فترة عملهم بعدما حتى  الحصانةحد سواء بنفس 

، من الناحية المثالية)لقيام بذلك باعنهم باإلضافة إلى تحديد الجهة المخولة  هذه الحصانة رفع التي يجوز فيها

، ينبغي أن البرلمان أو الجمعية الوطنيةبطريقة تجعل الهيئة العليا مسؤولة أمام  القانونشريطة أن يتم تعديل 

رفع الحصانةبالبرلمان هو المخول يصبح 
20

 المؤهلة األغلبيةمع دعم شفافة، و عادلةجراءات ، وذلك بعد اتباعه إل

  (.فيه

 

هذا  فيف. العليا هيئةلالتابعة ل ووسائل االتصالوالمراسالت  األمتعة الحصانة الممنوحةأن تشمل يجب كما    ..5252

الممتلكات  حرمةب فيما يتعلق ضماناتعلى  أيضا ينصينبغي أن  القانونمن الضروري الـتأكيد على أن ، السياق

  .والمرافق التابعة للهيئة والوثائق

 

 واجباتهم أداءمتصلة ب تعليمات يتلق طلب أوال يمكنهم  العليا هيئةال أعضاءأن ينص على أن قانون ينبغي للكما    ..5353

  .موظف عموميأي  أوة أخرى وميهيئة عموأ حكومة ةأي من

  

  ااببوذلك ضمانا الستقاللية الهيئة وتجّنوذلك ضمانا الستقاللية الهيئة وتجّنكامل الوقت كامل الوقت يعملون ليعملون لعدد من أعضاء الهيئة العليا ينبغي أن يكونوا أعضاء عدد من أعضاء الهيئة العليا ينبغي أن يكونوا أعضاء   ..5454

األعضاء في مناصبهم ويضمن انجازهم لمهامهم األعضاء في مناصبهم ويضمن انجازهم لمهامهم   استقراراستقراروهو ما سيعزز وهو ما سيعزز   ..تضارب المصالح الواقع أو المحتملتضارب المصالح الواقع أو المحتمللل

..فعالّيةفعالّيةاستمرار واستمرار وبب
2211
ألعضاء العاملين في الهيئة بكامل الوقت ألعضاء العاملين في الهيئة بكامل الوقت يحق ليحق لوعند انتهاء فترة خدمتهم في الهيئة، يجب أن وعند انتهاء فترة خدمتهم في الهيئة، يجب أن   

  ..على األقل إلى مناصب مشابهة لهاعلى األقل إلى مناصب مشابهة لهافي القطاع العام العودة إلى مناصبهم السابقة أو في القطاع العام العودة إلى مناصبهم السابقة أو   سبق لهم العملسبق لهم العملكان قد كان قد الذين الذين وو

  

                                                           
1199

انظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة انظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة .  .  5.25.2انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة: :   ، القسم الثاني، القسم الثاني21122112/ /   1111/ /   2323--1111الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ 
20

 في الندوة بلغرادالبرلمانات، والتي تم اعتمادها في و الوطنية لحقوق اإلنسان العالقة بين المؤسساتعن  بلغرادمبادئ  :هذا السياق في نظرا  

 بين عالقة أوثق عن تتحدث التيو( 2112فبراير  23-22)البرلمانات الوطنية لحقوق اإلنسان و بين المؤسسات حول العالقة 2112الدولية 

 .البرلماناتو المؤسسات الوطنية
2211

انظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة انظر كذلك تقرير وتوصيات دورة اللجنة .  .  2.22.2انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ 
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أعضاء الهيئة العليا  عضويتهم في اللجنة قبل أعضاء الهيئة العليا  عضويتهم في اللجنة قبل يالحظ أّن القانون ال يأخذ بعين االعتبار الحاالت التي ينهي فيها يالحظ أّن القانون ال يأخذ بعين االعتبار الحاالت التي ينهي فيها   ..5555

كما يجب أن تكون كما يجب أن تكون هذه الحاالت بوضوح، هذه الحاالت بوضوح،   تحديدتحديدينبغي ينبغي ذلك ذلك لل. . اإلقالةاإلقالةها قانونيا، مثل حاالت االستقالة أو ها قانونيا، مثل حاالت االستقالة أو ئئانتهاانتها

..وموضوعّيةوموضوعّية  شفافةشفافةأعضاء الهيئة أعضاء الهيئة   إقالةإقالةإجراءات إجراءات 
2222

ينبغي أن ينّص القانون على أّن ينبغي أن ينّص القانون على أّن حيثما كان ذلك مالئمًا، حيثما كان ذلك مالئمًا، وو  

من الناحية المثالية إلى الجمعية الوطنية أو البرلمان إذا كانت الجمعية من الناحية المثالية إلى الجمعية الوطنية أو البرلمان إذا كانت الجمعية ))الموجه إلى الجهة المختصة الموجه إلى الجهة المختصة   اإلقالةاإلقالةالطلب بالطلب ب

صادر عن صادر عن قرار قرار ستند لستند ليييجب أن يجب أن   ((القانونالقانون  بعد تعديلبعد تعديلما ما عن تعيين أعضاء الهيئة عن تعيين أعضاء الهيئة   ينينمسؤولمسؤول  الوطنية أو البرلمانالوطنية أو البرلمان

عموما، العضو الذي يتم إقالته يجب أن يحتفظ بالحق لسماعه أمام كل من عموما، العضو الذي يتم إقالته يجب أن يحتفظ بالحق لسماعه أمام كل من   ..هيكل مستقّل له االختصاص المناسبهيكل مستقّل له االختصاص المناسب

من جهة أخرى، من جهة أخرى، . . الجهة المطالبة بإقالته وأمام جهة مستقلة أخرى، وذلك قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن إقالتهالجهة المطالبة بإقالته وأمام جهة مستقلة أخرى، وذلك قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن إقالته

على السلطة على السلطة   قطقطفف  ةةمبنّيمبنّي  قالةقالةكون اإلكون اإلتتن ال ن ال أأالستقاللية الهيئة العليا، ينبغي الستقاللية الهيئة العليا، ينبغي في المنصب وفي المنصب و  لالستقرارلالستقرارضمانا ضمانا وو

2233  جهة التي توّلت التعيينجهة التي توّلت التعيينالتقديرية للالتقديرية لل
..  

  

اإلضرار الكبير اإلضرار الكبير أو أو أعضاء الهيئة فقط في الحاالت االستثنائية، مثل اقتراف جرائم خطيرة أعضاء الهيئة فقط في الحاالت االستثنائية، مثل اقتراف جرائم خطيرة   إقالةإقالة  تّمتّمتتوعموما، وعموما،   ..5151

الجمعية الوطنية أو البرلمان، فينبغي اتخاذ القرارات الخاصة الجمعية الوطنية أو البرلمان، فينبغي اتخاذ القرارات الخاصة   مسؤولياتمسؤولياتوإذا كان أمر اإلقالة من وإذا كان أمر اإلقالة من . . سمعة الهيئةسمعة الهيئةبب

وفي هذا السياق، نوصي وفي هذا السياق، نوصي . . الجمعية الوطنية أو البرلمانالجمعية الوطنية أو البرلمان  بثلثي أعضاءبثلثي أعضاءمن الناحية المثالية من الناحية المثالية باإلقالة باألغلبية المؤهلة، باإلقالة باألغلبية المؤهلة، 

في الهيئة، في الهيئة،   تهتهلواليلواليالعضو العضو ممارسة ممارسة   عندعندغير القانوني غير القانوني ن القانون بنودا واضحة بشأن تضارب المصالح ن القانون بنودا واضحة بشأن تضارب المصالح بأن يتضّمبأن يتضّم

..واالنعكاسات المنجّرة عن تضارب المصالحواالنعكاسات المنجّرة عن تضارب المصالح
2244
 قواعد األساسيةفإن وضع ال على مستوى الدستور،و، بشكل أعموو  

يساعد على  أيضا العليا هيئةالفي  عضويةالمدة  أو انتهاء إنهاءبل عملية فحسب  تعيينليس عملية ال التي تحكم

  .كأفراد عضائهاألو ككل العليا هيئةللالتعددية و يةضمانات االستقالل عزيزت

  

  طريقة عمل الهيئة العلياطريقة عمل الهيئة العليا. . 77

الهيئة العليا الهيئة العليا على أّن على أّن   ه العاشره العاشرفصلفصل  ينّص فيينّص فيإاّل أّنه إاّل أّنه   ،،يتضمن القانون بعض القواعد حول كيفية عمل الهيئة العليايتضمن القانون بعض القواعد حول كيفية عمل الهيئة العليا  ..5353

وفي هذا وفي هذا   ..والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمروالتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر  قواعد تنظيمها وطرق تسييرهاقواعد تنظيمها وطرق تسييرهاتضع كذلك تضع كذلك 

  ..، وضعت الهيئة قواعد للتنظيم ونظاما داخلّيا لها، وضعت الهيئة قواعد للتنظيم ونظاما داخلّيا لهاررااططاإلاإل

  

فهو الذي يتولى فهو الذي يتولى . . يالحظ أّن القانون يمنح سلطات واسعة إلى رئيس الهيئة العليا، بالمقارنة مع األعضاء اآلخرينيالحظ أّن القانون يمنح سلطات واسعة إلى رئيس الهيئة العليا، بالمقارنة مع األعضاء اآلخرين  ..5252

(. (. من القانونمن القانون  22الفصل الفصل ))جميع الصالحيات في هذا الغرض جميع الصالحيات في هذا الغرض   الغير ولُهالغير ولُه  تسيير الهيئة العليا وهو الذي يمثلها لدىتسيير الهيئة العليا وهو الذي يمثلها لدى

طريقة جامعة وشفافة لالختيار طريقة جامعة وشفافة لالختيار   اإلشارة إلىاإلشارة إلىتعيينه رئيسا للهيئة العليا مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، دون تعيينه رئيسا للهيئة العليا مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، دون   ويتّمويتّم

خاص خاص األشاألشُيحَرم فيها ُيحَرم فيها   التيالتيماكن ماكن األاألمن القانون، رئيس الهيئة هو فقط من يتولى زيارة من القانون، رئيس الهيئة هو فقط من يتولى زيارة   55وحسب الفصل وحسب الفصل . . والتعيينوالتعيين

من القانون، يقوم من القانون، يقوم     11وحسب الفصل وحسب الفصل (. (. ويمكن له االستعانة بعضوين من اللجنة في كل زيارة تفقدويمكن له االستعانة بعضوين من اللجنة في كل زيارة تفقد))من حريتهم من حريتهم 

  خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقّصي الحقائق حول المسائل ذات الصلةخاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقّصي الحقائق حول المسائل ذات الصلة  رئيس الهيئة العليا بتكليفرئيس الهيئة العليا بتكليف

  ..تساوي األصواتتساوي األصوات  عندعندالهيئة الهيئة   رئيسرئيسُيرجَّح صوت ُيرجَّح صوت وحسب النظام الداخلي للهيئة ، وحسب النظام الداخلي للهيئة ، . . بحقوق اإلنسانبحقوق اإلنسان

  

الطبيعية لرئيس الهيئة، إال أّن مهام أخرى مثل زيارة مراكز الطبيعية لرئيس الهيئة، إال أّن مهام أخرى مثل زيارة مراكز   واليةواليةكان تسيير الهيئة وتنسيق عملها من الكان تسيير الهيئة وتنسيق عملها من اللئن لئن   ..5151

فينبغي أن يضطلع بها في هذا فينبغي أن يضطلع بها في هذا . . من مسؤوليات الهيئة العليا ككلمن مسؤوليات الهيئة العليا ككل  ااتكون جزًءتكون جزًءأن أن   جبجبي الحقائق يي الحقائق ياإليقاف وتقّصاإليقاف وتقّص

خلفياتهم وخبراتهم وقدراتهم، خلفياتهم وخبراتهم وقدراتهم،   بناء علىبناء على  األكثر كفاءة للقيام بتلك المهاماألكثر كفاءة للقيام بتلك المهامالذين هم الذين هم   لهيئةلهيئةلل  عضاءعضاءاألاأل  اإلطار هؤالءاإلطار هؤالء

إشراك جميع أعضاء الهيئة بصورة متساوية إشراك جميع أعضاء الهيئة بصورة متساوية قدر اإلمكان قدر اإلمكان فينبغي فينبغي . . وليس فقط رئيس الهيئة بحكم منصبه كرئيسوليس فقط رئيس الهيئة بحكم منصبه كرئيس

                                                           
2222

: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة
2233

  .  .  1.21.2ماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة ماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر كذلك المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتانظر كذلك المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعت. . نفس المصدرنفس المصدر    
2244

: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ     

  ..توصيات محددةتوصيات محددة
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الصلة بحقوق الصلة بحقوق ذات ذات ل ل المسائالمسائتقصي الحقائق حول تقصي الحقائق حول مهام بحث ومهام بحث و""، بما في ذلك ، بما في ذلك الهيئة وإعالمهم بهاالهيئة وإعالمهم بهاومهام ومهام في أنشطة في أنشطة 

  . . لذلك نوصي بتعديل القانون في هذا االتجاهلذلك نوصي بتعديل القانون في هذا االتجاه. . ""اإلنساناإلنسان

  

من ناحية أخرى، ينّص النظام الداخلي للهيئة العليا في فصله الثاني على أن العضو األكبر سنا من بين األعضاء من ناحية أخرى، ينّص النظام الداخلي للهيئة العليا في فصله الثاني على أن العضو األكبر سنا من بين األعضاء وو  ..1111

ألعضاء ألعضاء   لعدد الهاملعدد الهاموعوضا عن ذلك، ونظرا لوعوضا عن ذلك، ونظرا ل. . في أوقات غيابهفي أوقات غيابه  رئيس الهيئةرئيس الهيئة  نوبنوبالذين لهم حق التصويت هو من يالذين لهم حق التصويت هو من ي

  . . لهيئةلهيئةللالهيئة، يمكن النظر في إمكانية تعيين نائب رئيس الهيئة، يمكن النظر في إمكانية تعيين نائب رئيس 

  

. . أعضائهاأعضائها  من القانون، تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعّذر فبأغلبيةمن القانون، تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعّذر فبأغلبية  11حسب الفصل حسب الفصل   ..1111

أعضاء الهيئة أعضاء الهيئة   نصفنصفعلى األقل على األقل حضور حضور ))من النظام الداخلي من النظام الداخلي   22ده الفصل ده الفصل ي ألخذ القرارات يحّدي ألخذ القرارات يحّدررووضرضرالنصاب الالنصاب ال

ُيؤجَّل إلى تاريخ ُيؤجَّل إلى تاريخ ، ، في االجتماع األّولفي االجتماع األّول  النصابالنصاب  توّفرتوّفره إذا لم يه إذا لم ينفس الفصل ينّص على أّننفس الفصل ينّص على أّن(. (. الذين لهم حق التصويتالذين لهم حق التصويت

في حالة انعقاد في حالة انعقاد أّنه أّنه يجب أن يكون واضحا يجب أن يكون واضحا وو. . ثم ينعقد االجتماع الثاني مهما كان عدد األعضاء الحاضرينثم ينعقد االجتماع الثاني مهما كان عدد األعضاء الحاضرين. . آخرآخر

  هامة حول، على سبيل المثال، الشكاوى أوهامة حول، على سبيل المثال، الشكاوى أو  خاذ قراراتخاذ قرارات يمكن للهيئة اّت يمكن للهيئة اّتالالالضروري، الضروري، النصاب النصاب   توّفرتوّفراالجتماع دون االجتماع دون 

عندئذ عندئذ ينبغي ينبغي فف  غيرها من المسائل الجوهرية الداخلة ضمن اختصاصاتها،غيرها من المسائل الجوهرية الداخلة ضمن اختصاصاتها،  اإلصالحات القانونية أواإلصالحات القانونية أو  التحقيقات أوالتحقيقات أو

  ..القرارات إلى االجتماع القادم المكتمل النصابالقرارات إلى االجتماع القادم المكتمل النصاب  مثل هذهمثل هذه  إرجاءإرجاء

  

  للهيئة العليا أن تقيم عالقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعياتللهيئة العليا أن تقيم عالقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات  من القانون على أنهمن القانون على أنه  1111ينص الفصل ينص الفصل   ..1212

ب به للغاية، وينسجم تماما مع ب به للغاية، وينسجم تماما مع رّحرّحوالهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وهو أمر ُموالهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وهو أمر ُم

  . . التوجيهات الواردة في مبادئ باريسالتوجيهات الواردة في مبادئ باريس

  

منح المؤسسة منح المؤسسة   إلىإلىيبدو يبدو   على ماعلى ماهدف هدف يينطاق نطاق االستقالل المالي في االستقالل المالي في من المالحظ أيضا أن الفصل األول ينص على من المالحظ أيضا أن الفصل األول ينص على وو  ..1313

ُتمنع  العمومية األخرى االستقالل المالي معناه عموما أن السلطات  ..االستقالل المالي الذي تؤكد عليه مبادئ باريساالستقالل المالي الذي تؤكد عليه مبادئ باريس

 تتعارض مع بطريقة لهيئة العليالة صخصمال أموال الميزانية تخصيصعملية  سيطرة علىالفرض من 

من  ، وذلكلها واضحالقانوني ال ساساأل تضمين فمن المهم ،هيئةلل ينالتنمية السليمو العمل ولضمان. تهااستقاللي

هذا  فيو . الجهات المانحة الدولية بما في ذلك، من مصادر خارجية إضافي دعم إعطائها اإلمكانية لتلقيأجل 

تؤثر أن  أو العليا هيئةال يةاستقاللتهدد يجوز أن  الالممنوحة  تبرعاتال على أن ،مع ذلك ،التأكيد، من المهم السياق

التبرعات تربط أن تكون وبالتالي، ال ينبغي أبدا . موازنة العامة للدولةال منإلى الهيئة  قادمةال مخصصاتال على

الشفافية يجب ضمان ، أي حال في. تهافعاليتقلل من والهيئة العليا  تمس استقاللية طريقةب الجهات المانحةبالهيئة 

      .الحكومة من دون أي تدخل العليا هيئةال المتعلقة بميزانية القضايا تقررتأن  كما ينبغي. تبرعلكل الكاملة 

  

تقريرا سنويا عن تقريرا سنويا عن   عّدعّدإلى رئيس الجمهورية، كما ُتإلى رئيس الجمهورية، كما ُت  الهيئة العليا تقريرا سنوياالهيئة العليا تقريرا سنويا  رفعرفعمن القانون، تمن القانون، ت  1212حسب الفصل حسب الفصل     ..1414

ح الفرق بين التقريرين السنويين، ح الفرق بين التقريرين السنويين، إال أن القانون ال يوّضإال أن القانون ال يوّض. . األساسية ينشر للعموماألساسية ينشر للعموماإلنسان والحريات اإلنسان والحريات   حالة حقوقحالة حقوق

على أن التقرير األول هو تقرير سنوي حول على أن التقرير األول هو تقرير سنوي حول   من قواعد التنظيم ينّصمن قواعد التنظيم ينّص  1313رغم أن الفصل رغم أن الفصل ))ينبغي توضيحه ينبغي توضيحه   ماماوهو وهو 

دا، إال أن رفع التقرير دا، إال أن رفع التقرير نسان للعموم أمرا محمونسان للعموم أمرا محموولئن كان نشر التقرير السنوي عن حقوق اإلولئن كان نشر التقرير السنوي عن حقوق اإل.  .  ((نشاط الهيئة العليانشاط الهيئة العليا

بر الهيئة، بل بر الهيئة، بل من استقاللية الهيئة، إذ يمكن أن ُتعَتمن استقاللية الهيئة، إذ يمكن أن ُتعَت  حول نشاط الهيئة العليا فقط إلى رئيس الجمهورية يمكن أن يمّسحول نشاط الهيئة العليا فقط إلى رئيس الجمهورية يمكن أن يمّس

ذلك ينبغي أن ُيرفع التقرير ال لرئيس ذلك ينبغي أن ُيرفع التقرير ال لرئيس لل. . يمكن للهيئة أن تعتبر نفسها، مسؤولة فقط أمام رئيس الجمهوريةيمكن للهيئة أن تعتبر نفسها، مسؤولة فقط أمام رئيس الجمهورية

2255البرلمانالبرلمانالجمعية الوطنية أو الجمعية الوطنية أو ة وة وإلى األجهزة الحكومية المعنّيإلى األجهزة الحكومية المعنّيكذلك كذلك ووالجمهورية فقط، بل الجمهورية فقط، بل 
كما كما . . الشعبالشعبعموم عموم وو  

. .   موّحدموّحدفي تقرير سنوي في تقرير سنوي   ((التقرير حول نشاط الهيئة والتقرير حول حالة حقوق االنسانالتقرير حول نشاط الهيئة والتقرير حول حالة حقوق االنسان))يمكن دمج التقريرين يمكن دمج التقريرين 

ة الوطنية أو البرلمان ة الوطنية أو البرلمان القانون على واجب قيام الجمعيالقانون على واجب قيام الجمعي    أن ينصأن ينصويمكن زيادة الوعي بعمل الهيئة العليا عن طريق ويمكن زيادة الوعي بعمل الهيئة العليا عن طريق 

2266بالمناقشة البرلمانية لهذا التقريربالمناقشة البرلمانية لهذا التقرير
..  

  

                                                           
25

 .البرلماناتو الوطنية لحقوق اإلنسان المؤسساتالعالقة بين عن  بلغرادمن مبادئ  15و  14الفقرتين  نظرا  
26

 .11نفس المرجع أعاله، الفقرة   
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من القانون، يمكن للهيئة العليا إصدار بالغات حول نشاطاتها، وهو أمر مرّحب به لضمان من القانون، يمكن للهيئة العليا إصدار بالغات حول نشاطاتها، وهو أمر مرّحب به لضمان   1212حسب الفصل حسب الفصل   ..1515

الشفافية وذلك من خالل نشر جميع التقارير واآلراء الشفافية وذلك من خالل نشر جميع التقارير واآلراء هذه هذه تعزيز تعزيز   زيادةزيادةمكان مكان باإلباإلففومع ذلك ومع ذلك . . الشفافية في عمل الهيئةالشفافية في عمل الهيئة

  ..قصد تعزيز الوعي بقضايا حقوق اإلنسان في كامل أنحاء البالد وضمان محاسبة الحكومةقصد تعزيز الوعي بقضايا حقوق اإلنسان في كامل أنحاء البالد وضمان محاسبة الحكومةببالصادرة عن الهيئة الصادرة عن الهيئة 

تعميم ل صحفي، ال سيما من خالل أي جهاز أو، مباشرة الرأي العامخاطبة يجب م"أنه إلى  مبادئ باريستشير تشير وو

  ..في القانونفي القانون  هذا المبدأهذا المبدأتضمين تضمين   ينبغيف(". مؤسسة وطنيةصادرة عن ال)والتوصيات  ءرااآل

  

كّل كّل   ..كما سلف ذكره، تضع الهيئة العليا نظامها الداخلي وقواعد تنظيمها والتي يجب المصادقة عليها بأمر رئاسيكما سلف ذكره، تضع الهيئة العليا نظامها الداخلي وقواعد تنظيمها والتي يجب المصادقة عليها بأمر رئاسي  ..1111

القوانين القوانين هذا الشرط بأن تتّم المصادقة على هذا الشرط بأن تتّم المصادقة على . . بأمر رئاسيبأمر رئاسيينبغي كذلك المصادقة عليها ينبغي كذلك المصادقة عليها   لهذه القواعدلهذه القواعد  التعديالتالتعديالت

عن طريق السلطة التنفيذية يجب أن يكون مجرد إجراء شكلي وال ينبغي أن يمّس من استقاللية عن طريق السلطة التنفيذية يجب أن يكون مجرد إجراء شكلي وال ينبغي أن يمّس من استقاللية   الداخلية للهيئةالداخلية للهيئة

..الهيئة ونجاعتهاالهيئة ونجاعتها
2277

من القانون، أو تحديد الطبيعة من القانون، أو تحديد الطبيعة   1111وفي هذا السياق، نوصي بإلغاء هذا الشرط من الفصل وفي هذا السياق، نوصي بإلغاء هذا الشرط من الفصل   

الذي ال ينبغي أن يكون شرطا قانونيا لصحة النظام الداخلي للهيئة العليا ولدخوله حّيز الذي ال ينبغي أن يكون شرطا قانونيا لصحة النظام الداخلي للهيئة العليا ولدخوله حّيز وو  ،،ررالوظيفية لهذا األمالوظيفية لهذا األم

 واإلجراءات الداخلي التنظيم في تشكيل المؤسسة هذهمثل الممكنة ل االستقاللية أكبر لضمان، عموماوو  ..التطبيقالتطبيق

فإن الهيئة العليا هي . العاماألساسي  قانونيال هاإطار تنظيم علىمجردا القانون  ينبغي أن يقتصر، الداخلية لها

على القانون أن ف، جراءات التفصيلية لعملها ووضع النظام الخاص بعملهااإل تنظيمها ل الجهة الوحيدة التي يحق

  .بشكل واضحذلك  عكسي

  

إلى إلى من قواعد التنظيم، تجتمع الهيئة العليا مرة كل ثالثة أشهر على األقل، وكلما دعت الحاجة من قواعد التنظيم، تجتمع الهيئة العليا مرة كل ثالثة أشهر على األقل، وكلما دعت الحاجة   33حسب الفصل حسب الفصل   ..1313

ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي . . عرضه عليهاعرضه عليها  ذلك التخاذ قراراتها وإلبداء آرائها في خصوص ما يتّمذلك التخاذ قراراتها وإلبداء آرائها في خصوص ما يتّم

ن ن إلى رئيس الهيئة العليا ويتضّمإلى رئيس الهيئة العليا ويتضّم  هُُهوَجوَجيصدر على األقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت وُييصدر على األقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت وُي

  . . الموضوع المراد دراستهالموضوع المراد دراسته

  

ولجنة قارة للتقارير ولجنة قارة للتقارير   وىوىلعرائض والشكالعرائض والشكاتقّر اتقّر التنظيم، تشتمل الهيئة العليا على لجنة لتنظيم، تشتمل الهيئة العليا على لجنة من قواعد امن قواعد ا  44حسب الفصل حسب الفصل   ..1212

ويمكن أيضا ألعضاء الهيئة العليا االجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة وذلك لمعالجة ويمكن أيضا ألعضاء الهيئة العليا االجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة وذلك لمعالجة . . العامةالعامة

  ..وجميع فرق العملوجميع فرق العمل  أن يشارك في جميع اللجانأن يشارك في جميع اللجانالحق بالحق بولكل عضو بالهيئة ولكل عضو بالهيئة . . المسائل المعروضة على الهيئة العلياالمسائل المعروضة على الهيئة العليا

 أيضا لمشاركةللعرائض والشكاوى، يجب إعادة النظر في قدرة ممثلين الوزارات على اللعرائض والشكاوى، يجب إعادة النظر في قدرة ممثلين الوزارات على اللجنة القارة با وفيما يتعلق

هؤالء الممثلون غير   إذا كان وحتى. محتمل في المصالحال اللجنة، وذلك لتفادي التضارب هذه في اجتماعات

 في فعاليتهايقلل من  وبالتالياإلجراءات  مس سريةفإن حضورهم قد ي ،عند اتخاذ القرارات التصويت قادرين على

  .شكاوى فردية خصالحاالت التي ت

  

في القانون حتى يكون كل في القانون حتى يكون كل الخاصة بالشكاوى الخاصة بالشكاوى   اإلجراءاتاإلجراءاتجوانب جوانب وكما سلف ذكره، نوصي بأن يتّم تضمين أهّم وكما سلف ذكره، نوصي بأن يتّم تضمين أهّم     ..1111

عموما، يجب أن يكون لكل عموما، يجب أن يكون لكل (. (. أعالهأعاله  2424أنظر الفقرة أنظر الفقرة ))  من يعتزم تقديم شكوى على علم بإجراءات معالجة الشكاوىمن يعتزم تقديم شكوى على علم بإجراءات معالجة الشكاوى

  . . الحق في الوصول السهل إلى الهيئة العليا، لتقديم شكواه عن همومهالحق في الوصول السهل إلى الهيئة العليا، لتقديم شكواه عن همومه( ( بمن فيهم الوكالء القانونيينبمن فيهم الوكالء القانونيين))شخص شخص 

  

من قواعد التنظيم، ُيحّدد وفقا لألحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة من قواعد التنظيم، ُيحّدد وفقا لألحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة   22و و   55حسب الفصلين حسب الفصلين   ..3131

ألعضاء الهيئة ألعضاء الهيئة   جرجرالقانون على مستوى األالقانون على مستوى األ  ينصينصينبغي على األقل أن ينبغي على األقل أن . . ألعضاء الهيئة العليا وموظفيهاألعضاء الهيئة العليا وموظفيهاسندة سندة مُُمالال

التنافسي تعكس التنافسي تعكس   مستوىمستوىالال، ينبغي أن تكون المنحة في ، ينبغي أن تكون المنحة في امل الوقتامل الوقتككعاملين لعاملين لوبالنسبة لموظفي اللجنة الوبالنسبة لموظفي اللجنة ال. . وموظفيهاوموظفيها

األجور التي يتقاضاها األجور التي يتقاضاها بيل المثال يمكنها أن تعادل بيل المثال يمكنها أن تعادل الطبيعة الخاصة لعمل المراقبة في مجال حقوق اإلنسان، على سالطبيعة الخاصة لعمل المراقبة في مجال حقوق اإلنسان، على س

  ..الموظفون في المحاكم العلياالموظفون في المحاكم العليا
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: : ، القسم الثاني ، القسم الثاني 21122112/ /   1111/ /   2323--1111انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية بتاريخ   

 ..11.211.2فرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة فرعية المعنية باالعتماد التابعة  للجنة التنسيق الدولية، الفقرة انظر كذلك المالحظات العامة للجنة الانظر كذلك المالحظات العامة للجنة ال. . توصيات محددةتوصيات محددة
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على أّنه يعتبر على أّنه يعتبر   11ينّص الفصل ينّص الفصل وو. . هاهاعملعمل  وطرقوطرق  خاصة باجتماعات الهيئةخاصة باجتماعات الهيئة  جراءاتجراءاتإإ  للهيئةللهيئةيحّدد النظام الداخلي يحّدد النظام الداخلي   ..3131

ب عن الجلسة العامة العادية ثالث مرات متتالية دون ب عن الجلسة العامة العادية ثالث مرات متتالية دون صلب الهيئة العليا كل عضو تغّيصلب الهيئة العليا كل عضو تغّي  فيفي  متخليا عن عضويتهمتخليا عن عضويته

    . . ((القانون على ما يبدوالقانون على ما يبدو))به به العمل العمل سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري 

  

النظام النظام إجراءات العمل الداخلية مثل إجراءات العمل الداخلية مثل وتعويضهم في وتعويضهم في   الهيئةالهيئة  أعضاءأعضاء  إقالةإقالةمسائل مسائل إلى إلى   التعرضالتعرضال ينبغي أن يتّم ال ينبغي أن يتّم   ..3232

أن أن   من األفضلمن األفضلففتّم تعيينهم بها، تّم تعيينهم بها، يياألعضاء بنفس الطريقة التي األعضاء بنفس الطريقة التي   إقالةإقالة  وعادة تتّموعادة تتّم. . ذاتهذاتهالداخلي بل في نّص القانون الداخلي بل في نّص القانون 

ن يكون ذلك ن يكون ذلك أأ( ( بناًء على التوصيات السابقة الموصية بتعيين أعضاء الهيئة من قبل الجمعية الوطنية أو البرلمانبناًء على التوصيات السابقة الموصية بتعيين أعضاء الهيئة من قبل الجمعية الوطنية أو البرلمان))

، رغم أّن الهيكل المعِين ال ينبغي ، رغم أّن الهيكل المعِين ال ينبغي للجمعية الوطنية أو البرلمانللجمعية الوطنية أو البرلمان  عاّمةعاّمةالال  ةةلجلسلجلسفي افي ا  ية المؤهلةية المؤهلةغلبغلباألاألمن خالل قرار من خالل قرار 

وضمانا الستقاللية الهيئة وضمانا الستقاللية الهيئة . . ((أعالهأعاله  5151--5555انظر الفقرات انظر الفقرات ))أن تكون له وحده السلطة التقديرية في مثل هذه األمور أن تكون له وحده السلطة التقديرية في مثل هذه األمور 

  ننعضو المعني قد تخّلى ععضو المعني قد تخّلى ععلى مجّرد افتراض بأّن العلى مجّرد افتراض بأّن ال  ةةمبنّيمبنّي  أعضائهاأعضائها  إقالةإقالةكون كون تتالعليا، ال يمكن تحت أي ظرف أن العليا، ال يمكن تحت أي ظرف أن 

رئيس الهيئة رئيس الهيئة   ثيرثيرمتتالية دون سبب معلل، ينبغي أن يمتتالية دون سبب معلل، ينبغي أن ي  مرات مرات     ةةففي حالة تغيب عضو عدففي حالة تغيب عضو عد.  .  عضويته بالهيئة العلياعضويته بالهيئة العليا

رار رار ققالالالجمعية الوطنية أو البرلمان الجمعية الوطنية أو البرلمان بعد ذلك تتخذ بعد ذلك تتخذ   ..معية الوطنية أو البرلمانمعية الوطنية أو البرلماناألمر مع العضو المعني ثم مع الجاألمر مع العضو المعني ثم مع الجهذا هذا 

وكذلك تتيح للشخص وكذلك تتيح للشخص   تشمل هياكل أخرى معنيةتشمل هياكل أخرى معنيةمنصوص عليها في القانون منصوص عليها في القانون المناسب من خالل إجراءات شفافة المناسب من خالل إجراءات شفافة 

  ..المعني الفرصة لسماعهالمعني الفرصة لسماعه


