
 المسائل اإلجرائية
 
هذه من النظام الداخلي ل 14، وفقًا للمادة 2018 مايوأيار/ 18في  ة المعنية باالعتماداللجنة الفرعي اعتمدتها [

  ] العالميالنظام األساسي للتحالف من  2.11 والمادةة لجنال
 

  لحقوق اإلنسان مصادر المعلومات لتقييم أداء المؤسسات الوطنية
 

معلومات من مصادر اللجنة هذه ، تتلقى للجنة الفرعية المعنية باالعتمادمن النظام الداخلي  7.6 وفقًا للمادة
 الغرض من هذه إنوامتثالها لمبادئ باريس.  لحقوق اإلنسان متعددة تساهم في تقييم أداء المؤسسات الوطنية

والجداول  نة الفرعية المعنية باالعتماداللجوصف أنواع المعلومات التي تتلقاها  هوالممارسة ب المالحظة المتعلقة
  .الزمنية واإلجراءات المطبقة على كل نوع من المعلومات

  
يمكن تقديم المعلومات ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من قبل مختلف أصحاب المصلحة. 

المؤسسات الوطنية المعنية من تقييم أداء الفرعية  لجنةالمشاركة أصحاب المصلحة في عملية االعتماد تمكن و
 .بشكل أفضل وتعزيز مصداقية عملية االعتماد نفسها

  
بعض مصادر المعلومات متاحة للجمهور ومن المتوقع أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان قيد وتكون 

 :وتشمل هذه المعلوماتاالستعراض على علم بهذه المعلومات. 
  

، بما في ذلك متاحة على اإلنترنت تكون التي وق اإلنسانمالحظات وتوصيات النظام الدولي لحق -
والمكلفين بواليات في إطار  بموجب معاهداتالمنشأة والهيئات الشامل  الدوري االستعراض
 الخاصة؛اإلجراءات 

 اإلنسان؛حقوق اإلقليمية لليات اآلمالحظات وتوصيات  -
 .الصحفية وغيرها من الوثائق الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها البالغات -

  
قد تكون المعلومات الواردة في هذه الوثائق موضوع أسئلة خالل المقابلة الهاتفية مع المؤسسة الوطنية لحقوق 

 .ذات الصلةاللجنة الفرعية  دورةاإلنسان في 
  

الوطنية قيد  المؤسسةلمعلومات متاحة للجمهور، ولكن قد ال تكون معروفة لدى أخرى لمصادر هناك كما أن 
  :ويتعلق األمر بما يلي. االستعراض

  
 االعالم؛تقارير وسائل  -
 .تقارير عامة من المجتمع المدني أو غيرها من المصادر المنشورة  -

  
تقديمها إلى على كفالة اللجنة الفرعية  تعمل، بعض الشواغلعندما تثير المعلومات الواردة في هذه الوثائق 

. حال كلعلى  قبل المقابلة التي تجريها اللجنة الفرعيةوالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في أقرب وقت ممكن 
أن تستجيب رسميا لهذه المعلومات، حيث  االستعراضليس مطلوبا من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان قيد و

 .ذلك خالل المقابلةستتاح لها فرصة للقيام ب



يجب أن يتم متاحة لعامة الناس ومن أجل ضمان العدالة اإلجرائية، فئة أخرى من المعلومات ليست وهناك 
للرد على القضايا  لها فرصة إتاحةمن أجل اللجنة الفرعية  دورةإرسالها إلى المؤسسات الوطنية المعنية قبل 

  :ما يليب ويتعلق األمرالتي تم تحديدها. 
  

التحالف  هيئاتاللجنة الفرعية أو إلى منظمات المجتمع المدني أو األفراد  التي تقدمهاالمساهمات تعتبر  -
ً للمادة وطرف ثالث.  مقدمة من معلوماتالعالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  من  7.6وفقا

أشهر على األقل  4ة قبل ترسل هذه المساهمات إلى أمانة اللجنة الفرعي الفرعية،للجنة النظام الداخلي 
 ؛ عليها ، وتُحال إلى المؤسسة الوطنية المعنية للتعليق والردذات الصلةاللجنة الفرعية  دورةمن بدء 

ال تعتبر المالحظات الرسمية وغير العامة الواردة من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة  -
طرف ثالث، ألن المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة هم جزء من  صادرة عن معلومات

الزمنية المحددة في  لآلجالعلى هذا النحو، فهي مقبولة وال تخضع والنظام الدولي لحقوق اإلنسان. 
، يجب إرسالها إلى اإلجرائيةلضمان العدالة وومع ذلك من النظام الداخلي للجنة الفرعية.  7.6لمادة ا

من المؤسسة الوطنية  لتمكين الفرعية ها اللجنةيجرتالوطنية المعنية قبل إجراء المقابلة التي  ةسسالمؤ
 .عليها إعداد ردها

  
 ةالفرصة للرد على أي المعنيةالوطنية  ةللمؤسستوفر الفرعية على أي حال، فإن المقابلة التي تجريها اللجنة و

مبادئ باريس أو الوثائق المرسلة أو ل امتثالهاأو بيان  طلبها استعراضنشأت أثناء  قد تكون شواغلأسئلة أو 
 .مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المقدمة من قبلالتقارير 

  
من قبل أعضاء اللجنة الفرعية المعنية للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة  التي تعطىيتم تحديد األهمية و

 ةمختلفمن الناحية العملية، إذا كانت المعلومات المقدمة من مصادر وعلى أساس كل حالة على حدة. باالعتماد 
 الفرعيةيمكن التحقق منها، فمن المرجح أن يعطي أعضاء اللجنة  وقائعوتشير إلى  وذات عمقومفصلة  متوافقة

 .أهمية لها
*** 
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