
 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

 اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادتقرير وتوصيات دورة 

 9212نيسان/أبريل  1 –آذار/مارس  99، جنيف

 خلفية

ز كضباية حقوؽ كفقا للنظاـ األساسي )الوارد يف اؼبرفق األكؿ( للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزي 1-1
اإلنساف، ُأسندت للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كالية دراسة كاستعراض طلبات االعتماد، كإعادة االعتماد كاالستعراضات 
اػباصة كغَتها اليت تردها من قسم اؼبؤسسات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع ؼبفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف بصفته 

التنسيق الدكلية، كتقدًن توصيات إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية فيما يتعلق بامتثاؿ اؼبؤسسات صاحبة أمانة عبنة 
االمتثاؿ ؼببادئ باريس من حيث القانوف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالطلب ؼببادئ باريس )الواردة يف اؼبرفق الثاين(. كتقيم 

 كاؼبمارسة.

اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ خلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من فبثلُت عن ككفقا للنظاـ الدا 1-2
من كل منطقة كهي: توغو )الرئاسة( عن أفريقيا، ككندا عن األمريكتُت، كصبهورية كوريا عن آسيا كاحمليط اؽبادئ،  اإلنساف

 كأؼبانيا عن أكركبا.

. كشاركت 2212نيساف/أبريل  1آذار/مارس إذل  29يف الفًتة من  عنية باالعتماداللجنة الفرعية اؼبكاجتمعت  1-3
مفوضية حقوؽ اإلنساف بصفتها مراقبا دائما كبصفتها أمانة عبنة التنسيق الدكلية. ككفقا لئلجراءات اؼبعموؿ هبا، دعيت 

اللجنة الفرعية اؼبعنية قب. كرحبت هيئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف إذل اغبضور بصفة مرا
دبشاركة فبثل عن أمانة منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، كعبنة التنسيق األكركبية،  باالعتماد

 كشبكة اؼبؤسسات الوطنية األفريقية غبقوؽ اإلنساف كفبثل عبنة التنسيق الدكلية يف جنيف.

يف طليب االعتماد الواردين من  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادلنظاـ األساسي، نظرت من ا 12كعمبل باؼبادة  1-4
 السكتلندا كصربيا. غبقوؽ اإلنساف تُتالوطني ُتاؼبؤسست

أيضا يف طلبات إعادة االعتماد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  15كعمبل باؼبادة  1-5
 لكل من اعبزائر، كالكامَتكف، كملديف، كسلوفينيا، كهولندا كسويسرا. سسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤ الواردة من 



بعض القضايا اؼبتعلقة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، استعرضت  17كعمبل باؼبادة  1-6
 باؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لكل من اليوناف، كنيباؿ كقطر.

أيضا يف قضايا مثَتة للقلق تتعلق باؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لكل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكنظرت  1-7
 من أذربيجاف، كبريطانيا العظمى، كهندكراس، كالنيجر، كصبهورية كوريا.

ة، جاءت تصنيفات االعتماد اليت ككفقا ؼببادئ باريس كالنظاـ الداخلي للجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدكلي 1-8
 على النحو التارل: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعملت هبا 

 : امتثاؿ ؼببادئ باريس؛ألف

 : امتثاؿ غَت كامل ؼببادئ باريس أك عدـ كفاية اؼبعلومات اؼبقدمة الزباذ قرار؛باء

 : عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.جيم

 مة )الواردة يف اؼبرفق الثالث(، بصفتها أدكات تفسَتية ؼببادئ باريس، فيما يلي:كديكن استخداـ اؼببلحظات العا 1-9

 إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكوف بصدد كضع عملياهتا كآلياهتا، لكي ربرص على امتثاؿ مبادئ باريس؛ )أ(

 َت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة؛إقناع اغبكومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة القضايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعاي )ب(

يف قرارها بشأف طلبات االعتماد اعبديدة، كطلبات إعادة االعتماد أك يف غَت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإرشاد  )ج(
 ذلك من االستعراضات:

لبلعتماد أف تنتهي إذا كانت اؼبؤسسة بعيدة جدا عن اؼبعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة، جاز للجنة الفرعية  ‘1’
 إذل أف اؼبؤسسة غَت فبتثلة ؼببادئ باريس.

قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼببلحظات العامة، جاز ؽبا أف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
ذت هذ  تنظر يف طبيعة اػبطوات اليت ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق يف الطلبات اؼبقبلة، إف ازبُ 

بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل باؼببلحظات  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداػبطوات. كإذا دل تُزكَّد 
العامة اليت أبديت يف السابق، أك دل تُعط تفسَتان معقوال لؤلسباب اليت دعت إذل عدـ بذؿ أم جهود، جاز 

 امتثاؿ ؼببادئ باريس.للجنة الفرعية أف تفسر عدـ التقدـ هذا على أنه عدـ 



، اقًتح أعضاء اؼبكتب ربسُت 2229كيف االجتماع الذم عقد  مكتب عبنة التنسيق الدكلية يف تشرين الثاين/نوفمرب  1-12
اللجنة كبعد النظر يف هذ  التوصيات كمناقشتها، قررت  عملية االعتماد، دبا يف ذلك كضع كاستخداـ اؼببلحظات العامة.

اللجنة الشركع يف استعراض اؼببلحظات العامة للجنة التنسيق الدكلية. كيف هذ  الدكرة، استعرضت  عتمادالفرعية اؼبعنية باال
كرقة مناقشة بشأف اؼببلحظات العامة أعدهتا كندا كاستعرضها منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ كمفوضية  الفرعية اؼبعنية باالعتماد

لفريق العامل اؼبعٍت دبراجعة اؼببلحظات العامة دبشاركة أعضاء عبنة التنسيق حقوؽ اإلنساف )ترد يف اؼبرفق الرابع(. كيرحب ا
 الدكلية كغَتهم كباقًتاحاهتم بشأف مضموف االستعراض الذم أجرا  الفريق العامل.

يب كأسال اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذل تلقي مشركع ذبميع قواعد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشَت  1-11
 على النحو الذم أعدته األمانة ككندا )يرد اؼبشركع يف اؼبرفق اػبامس(. 1عملها

أنه عندما تثار يف تقريرها قضايا ؿبددة تتعلق باالعتماد، كإعادة االعتماد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ  1-12
معاعبة هذ  القضايا يف أم طلب أك استعراض آخر  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافكغَت  من االستعراضات، يتعُت على 

 الحق.

اؼبعتمدة على إببلغ مكتب عبنة  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافصبعي  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع  1-13
 باريس كالتزاماهتا.التنسيق الدكلية يف أكؿ فرصة تتاح ؽبا بالظركؼ اليت ستؤثر سلبيا يف قدرهتا على الوفاء دبعايَت مبادئ 

نيتها النظر يف قضايا معينة ضمن جدكؿ زمٍت ؿبدد، قد تؤدم نتيجة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكعندما تعلن  1-14
اللجنة الفرعية االستعراض إذل توصية قد سبس دبركز االعتماد. كيف حاؿ نشوء قضايا إضافية يف أثناء عملية االستعراض، تبلغ 

 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بذلك. عتماداؼبعنية باال

اللجنة  إذل توصية، ربيل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، عندما تتوصل  12كعمبل باؼبادة  1-15
 الذم يكوف قرار  النهائي كفقا للعملية التالية:تلك التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية  الفرعية

 إذل صاحب الطلب أكال؛ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتوصية  رباؿ ‘1’

                                                           
1

ية، كاإلجراءات اعبديدة اليت اعتمدهتا اللجنة دبا يف ذلك أحكاـ النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية اؼبتعلقة باللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد؛ كالنظاـ الداخلي للجنة الفرع 
؛ كالقضايا اإلجرائية الواردة يف 2009؛ كتنفيذ اإلجراءات اعبديدة من تقرير اللجنة الفرعية آلذار/مارس 2008ثاين/نوفمرب إذل تشرين ال 2007الفرعية من تشرين األكؿ/أكتوبر 

 . 2009اؼببلحظات العامة للجنة التنسيق الدكلية يف تقرير اللجنة الفرعية لشهر آذار/مارس 



ديكن لصاحب الطلب أف يطعن يف توصية بتقدديه طعنا كتابيا إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية، عرب أمانة عبنة  ‘2’
 ( يوما من تلقي التوصية؛28التنسيق، يف غضوف شبانية كعشرين )

ء مكتب عبنة التنسيق الدكلية من أجل البت فيها. كإذا كرد من صاحب بعد ذلك رباؿ التوصية إذل أعضا ‘3’
الطلب طعن، ُأحيل إذل أعضاء اؼبكتب أيضا هذا الطعن مع كل اؼبواد ذات الصلة الواردة بشأف كل من الطلب 

 كالطعن؛

ا من ( يوم22على كل عضو يف مكتب عبنة التنسيق ال يوافق على التوصية أف خيطر، يف غضوف عشرين ) ‘4’
كأمانة عبنة التنسيق الدكلية. كزبطر أمانة عبنة التنسيق فوران صبيع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتلقيها، رئيس 

أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أبلغ 
 ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل أمانة اؼبكتب، يف غضوف عشرين أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل

( يوما من تلقي هذ  اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا فباثبل، أحيلت التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق يف 22)
 اجتماعه اؼبقبل الزباذ قرار بشأهنا.

 إقليميتُت على األقل اعًتاضا على كإذا دل يبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل ؾبموعتُت ‘5’
( يوما من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكتب عبنة 22التوصية، يف غضوف عشرين )

 التنسيق الدكلية؛

 كيعد قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائيان. ‘6’

أف توصية ستؤدم  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادليت ترل فيها من النظاـ األساسي، يف اغباالت ا 18كعمبل باؼبادة  1-16
إذل ذبريد اؼبؤسسة صاحبة الطلب من مركز اعتمادها، تُبلغ اؼبؤسسة صاحبة الطلب هبذ  النية كتعطى الفرصة لكي تقدـ  

مبادئ باريس. كربتفظ اؼبؤسسة كتابةن، كيف غضوف سنة من هذا اإلخطار، األدلة الوثائقية البلزمة إلثبات استمرارية امتثاؽبا 
 يف أثناء هذ  الفًتة. ”ألف“الفئة اؼبعنية دبركزها ضمن 

، يف أثناء  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشاكر مع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادككاصلت  1-17 اؼبعنية، عند اللزـك
اؼبعنية أف تقدـ اظبا كرقم هاتف يف حالة احتياج  اإلنسافاؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ دكرهتا. كقبل الدكرة، طُلب إذل صبيع 

إذل ذلك، كاف موظفو مفوضية حقوؽ اإلنساف، كاؼبوظفوف إذل االتصاؿ باؼبؤسسة. كباإلضافة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد
 عند اغباجة.اؼبيدانيوف ؼبفوضية حقوؽ اإلنساف، حسب االقتضاء، على استعداد لتقدًن اؼبزيد من اؼبعلومات، 

اؼبستول العارل للدعم كالركح اؼبهنية ؼبوظفي أمانة عبنة التنسيق الدكلية )قسم  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقد  1-18
 اؼبؤسسات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع للمفوضية(.



اؼبعنية  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافنة مع اؼبوجزات اليت أعدهتا األما اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقاظبت  1-19
قبل النظر يف طلباهتا كقدمت تعليقات عليها يف غضوف أسبوع كاحد. مث أُرسلت التعليقات الواردة صبيعها إذل جانب اؼبوجزات 

ة التنسيق لتوصيات . ككما هو الشأف يف اغباالت السابقة، لدل اعتماد مكتب عبناللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذل أعضاء 
اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ ، تُنشر اؼبوجزات كالتعليقات كبيانات االمتثاؿ على موقع منتدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد

 (. كال تعد اؼبوجزات إال باللغة اإلنكليزية، بسبب القيود اؼبالية.www.nhri.net) اإلنساف

يف اؼبعلومات الواردة من اجملتمع اؼبدين. كتقاظبت اللجنة الفرعية تلك  عتماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالكنظرت  1-22
 اؼبعنية كنظرت يف ردكدها. اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبعلومات مع 



 طلبات االعتماد –توصيات خاصة  -9

 اسكتلندا: لجنة حقوق اإلنسان االسكتلندية 9-1 

 .”ألف“الفئة بأف تُعتمد عبنة حقوؽ اإلنساف االسكتلندية ضمن  االعتماداللجنة الفرعية اؼبعنية بتوصي  :توصية

 ما يلي: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتدرؾ 

اغبالة الفريدة للمملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية اليت تؤدم إذل كجود كاليات قضائية  (1)
الثبلث اؼبوجود يف البلد، كتقر بتلقي اؼبراسلة  ؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنية غبقو منفصلة كمتميزة لكل من 

 الواردة من حكومة اؼبملكة اؼبتحدة يف هذا الصدد؛

كجود اتفاؽ شامل يشَت إذل حدكد كل كالية قضائية، كإذل طرائق التعاكف بُت اؼبؤسسات الثبلث،  (2)
كاؼببلحظات العامة للجنة التنسيق كالتواصل مع عبنة التنسيق الدكلية مع االحًتاـ الواجب للنظاـ الداخلي 

 الدكلية؛

-2228بدأت اللجنة اآلف يف العمل كقدمت الوثائق يف ذلك الصدد، ال سيما التقرير السنوم للفًتة  (3)
فبا  2212كانوف الثاين/يناير   31ك 2229آذار/مارس  31كتقرير عن األنشطة اليت جرت ما بُت  2229

إذل نشر التقرير السنوم الثاين للجنة حقوؽ  لفرعية اؼبعنية باالعتماداللجنة ايدؿ على فعالية عملها. كتتطلع 
 .2212سبوز/يوليو  15اإلنساف االسكتلندية الذم سيعرض على الربؼباف االسكتلندم يف 

ى أيضا أف اغبدكد اؼبفركضة على مبلؾ موظفي عبنة حقوؽ اإلنساف االسكتلندية كعل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ 
مواردها يف فًتة إنشائها من شأهنا أف ربد من عملياهتا يف اؼبستقبل. كتسًتعي انتبا  عبنة حقوؽ اإلنساف الوطنية إذل مبدأ 

، حيث تربز فيهما اغباجة إذل هياكل أساسية مبلئمة كإذل سبويل كاؼ من أجل 6-2كإذل اؼببلحظة العامة  2-باريس باء
 االضطبلع بواليتها.

 مي مواطني جمهورية صربياصربيا: حا 9-9 

 .المركز ألفبأف يعتمد حامي مواطٍت صبهورية صربيا ضمن  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: توصي توصية

مع التقدير التفسَت اؽبادؼ كالواسع الذم قدمه حامي مواطٍت صبهورية صربيا لواليته،  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ 
بالظركؼ الصعبة الذم يعمل يف ظلها حامي مواطٍت اعبمهورية، ال سيما فيما يتعلق حبدكد حيز اؼبكاتب مع اإلقرار أيضا 



أيضا أنه نظرا لكوف حامي مواطٍت اعبمهورية سيعمل من مكاتب  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاؼبوارد البشرية. كتبلحظ 
 شاغرة تيسَتا لتقليص حجم القضايا اؼبًتاكمة.جديدة، فإنه يعتـز التعجيل دبلء الوظائف اغبالية ال

 أيضا ما يلي: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتعلن 

تبلحظ أف القانوف اؼبؤسس غبامي حقوؽ مواطٍت صبهورية صربيا ال ينص على التواصل مع منظمات  (1)
انتبا  حامي  اؼبعنية باالعتماداللجنة الفرعية اجملتمع اؼبدين أك منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية. كعليه، تسًتعي 

اليت زبص "التواصل مع منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية"  4-1حقوؽ مواطٍت اعبمهورية إذل اؼببلحظة العامة 
بشأف "التعاكف مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األخرل"، كتشجعه على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من  5-1ك

ية كعبنة التنسيق اإلقليمية فيما يتعلق بالتعديبلت اؼبمكن إجراؤها مفوضية حقوؽ اإلنساف، كعبنة التنسيق الدكل
 على قوانُت اؼبؤسسة.

تقر بدكاعي القلق اليت أعرب عنها حامي حقوؽ اؼبواطنُت من أف مستويات األجور اؼبطبقة على  (2)
م. كيف موظفي مؤسسة حامي اغبقوؽ قد تؤثر يف قدرة اؼبؤسسة مستقببل على توظيف اؼبوظفُت كاالحتفاظ هب

، 2-انتبا  حامي حقوؽ اؼبواطنُت إذل مبدأ باريس باء اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادهذا الصدد، تسًتعي 
العمل يف مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف إتاحة اؼبوارد ساسي لضماف استقبللية كفعالية من األالذم يعًتؼ بأف 

بطريقة سبكنها من تعيُت اؼبوظفُت ذكم الكفاءات كينبغي إمداد مؤسسة حامي اغبقوؽ باؼبوارد  2الكافية.
كاػبربات اؼبطلوبة للوفاء بوالية اؼبؤسسة كمن االحتفاظ هبم. كينبغي أف تكوف شركط كبنود خدمتهم معادلة 
لشركط كبنود خدمة نظرائهم من اؼبوظفُت اؼبشاهبُت ؽبم يف اؼبسؤكليات كالكفاءات العاملُت يف الوكاالت 

 لدكلة.اؼبستقلة األخرل ل

تبلحظ أف حامي حقوؽ مواطٍت صبهورية صربيا قد يُعُت بوصفه اآللية الوقائية الوطنية دبوجب الربكتوكوؿ  (3)
االختيارم اؼبلحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كتود أف تسًتعي انتبا  حامي حقوؽ اؼبواطنُت إذل اؼببلحظة العامة 

لآلليات لجنة الفرعية ؼبنع التعذيب اليت كضعتها ال األكليةبشأف "التمويل الكايف" كإذل اؼببادئ التوجيهية  2-6
 الوقائية الوطنية، كاليت ينص آخرها على ضركرة تقدًن ما يكفي من اؼبوارد لؤلعماؿ اؼبرتبطة هبذا الدكر.
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 األمواؿ هذ  من الغرض يكوف أف كينبغي. لذلك الكافية األمواؿ خاصة كبصفة أنشطتها، سَت لسبلسة اؼبناسبة يةاألساس اؽبياكل الوطنية اؼبؤسسة لدل تتوفر أف ينبغي 2-باء 
 استقبلؽبا. سبس قد مالية ؼبراقبة خاضعة كغَت اغبكومة عن مستقلة لتكوف عملها كأماكن موظفيها تدبَت من سبكينها هو



عرب كل من قسم  –تود أف تشجع اؼبؤسسة على مواصلة العمل الوثيق مع مفوضية حقوؽ اإلنساف  (4)
ككذا مع اؽبيئات  –آلليات اإلقليمية التابع للمفوضية كمستشار حقوؽ اإلنساف يف صربيا اؼبؤسسات الوطنية كا

)هػ( بشأف مسؤكلية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف فيما خيص "التعاكف 3-األكركبية، يف ضوء مبدأ باريس ألف
 ة )...(".مع األمم اؼبتحدة كأم ككالة أخرل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كاؼبؤسسات اإلقليمي

 طلبات إعادة االعتماد –توصيات خاصة  -3

 ملديف:لجنة حقوق اإلنسان في ملديف 3-1 

 المركز "باء".بأف تُعتمد عبنة حقوؽ اإلنساف يف ملديف ضمن  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: توصي توصية

 مع بالغ التقدير ما يلي: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ 

الذم اضطلعت به عبنة حقوؽ اإلنساف يف ملديف يف ؾباؿ متابعة كاليتها من أجل تعزيز  العمل (1)
 كضباية حقوؽ اإلنساف يف ملديف، مع االستمرار يف ربسُت قوة كقدرة اؼبوظفُت كاؼبؤسسة.

النهج البناء الذم تتبعه عبنة حقوؽ اإلنساف يف ملديف كدعوهتا إذل التماس تعديبلت سبكن  (2)
يف نيساف/أبريل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادبديد دكاعي القلق اليت أعربت عنها قوانينها من ت

2228. 

أف عبنة حقوؽ اإلنساف يف ملديف تضطلع بدكر اآللية الوقائية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكعبلكة على ذلك، تبلحظ 
التعذيب كتبلحظ العمل اعبيد الذم أقبز فعبل، ال سيما فيما  الوطنية دبوجب الربكتوكوؿ االختيارم اؼبلحق باتفاقية مناهضة

 يتعلق برصد أماكن السجن كاالحتجاز.

 دكاعي القلق التالية: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتثَت 

ال يزاؿ القانوف اؼبؤسس ينص على كجوب أف صبيع أعضاء اللجنة مسلمُت. ككفقا لتوصياهتا  (3)
من جديد ضركرة حذؼ هذا الشرط من أجل االمتثاؿ  رعية اؼبعنية باالعتماداللجنة الفالسابقة، تكرر 

بشأف  1-2كاؼببلحظة العامة  1-ؼبتطلبات مبادئ باريس، مشَتة بشكل خاص إذل مبدأ باريس باء
اللجنة "ضماف التعددية"، كمبلحظة أف الشرط اغبارل دييز ضد األقليات الدينية األخرل. كتبلحظ 

القلق الذم أعرب عنه اؼبقرر اػباص اؼبعٍت حبرية الدين أك اؼبعتقد بشأف القانوف  االعتمادالفرعية اؼبعنية ب
الذم يقِصر أهلية تقلد بعض اؼبناصب يف القطاع العاـ على اؼبسلمُت، دبا يف ذلك قانوف عبنة حقوؽ 



يفية اإلنساف كقانوف اعبنسية، الذم ينص على أف اؼبسلمُت كحدهم ؽبم اغبق يف اعبنسية اؼبلد
(2227- A/HRC/4/21/Add.3.) 

تفسر كاليتها دبا يتسق مع القانوف الدكرل غبقوؽ  يف ملديفقد تكوف عبنة حقوؽ اإلنساف  (4)
اإلنساف، ال سيما فيما يتعلق باغبماية اؼبعًتؼ هبا من صبيع أشكاؿ اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك 

 إذل دعم صبيع اغبقوؽ كاغبريات األساسية.بيد أف على اللجنة أف تدعو البلإنسانية أك اؼبهينة. 

 اؼببلحظات التالية:كتبدم اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد 

بينما تلقت عبنة حقوؽ اإلنساف يف ملديف سبويبل إضافيا يف السابق للقياـ بدكر اآللية الوقائية  (5)
ة الفرعية اؼبعنية باالعتماد حاجة اللجنكتربز الوطنية، دل يقدـ أم سبويل من هذا القبيل يف السنة اغبالية. 

ربسُت عمليات بصفتها آلية كقائية كطنية إذل تزكيدها باؼبوارد الكافية حرصا على  اؼبؤسسات اؼبعينة
عبنة حقوؽ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد  كربيلكإجيايب. اؼبنظمة كاضطبلعها بواليتها بشكل تدرجيي 

اليت كضعتها اللجنة الفرعية ؼبنع التعذيب لآلليات  جيهية األكليةاإلنساف يف ملديف إذل اؼببادئ التو 
 .الدكر هبذا اؼبرتبطة لؤلعماؿ اؼبوارد من يكفي ما تقدًن ضركرة على آخرها ينص كاليتالوقائية الوطنية، 

لبة بإجراء حقوؽ اإلنساف يف ملديف على مواصلة جهودها من أجل اؼبطا جع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عبنةكتش
 تقدًن طلب اعتمادها عندما تعاجل دكاعي القلق اؼبشار إليها أعبل .تعديبلت تشريعية كتطلب إليها أف تعيد 

 ارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتهاالجزائر: اللجنة الوطنية االستش 3-9 

الستشارية إذل دكرهتا اؼبقبلة، عمبل باؼبادة توصي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بتأجيل النظر يف اللجنة الوطنية ا: توصية
 من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية. 16-3

على  كتبلحظ اللجنة الفرعية بتقدير كبَت العمل الذم تضطلع به اللجنة الوطنية االستشارية يف ؾباؿ اؼبطالبة بإجراء تعديبلت
 قانوهنا التأسيسي من أجل تعزيز امتثاله ؼببادئ باريس.

بيد أف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد تبلحظ أف مراجعة القانوف التأسيسي دل تتناكؿ بشكل كاؼ طائفة من القضايا 
 لبلمتثاؿ ؼببادئ باريس. كعليه تثَت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد دكاعي القلق التالية: األساسية

على نطاؽ ال تعمَّم تقارير اللجنة كما أف من الربؼباف.   اللجنة مطالبة برفع تقرير إذل رئيس اعبمهورية، بدال (1)
. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة كاسع كال تناَقش أك يُنظر فيها من قبل اؽبيئات اغبكومية أك الربؼباف

حبقوؽ دكاعي القلق اليت أثارهتا اللجنة اؼبعنية "توصيات اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" كتشَت إذل  1-6



( بشأف إمكانية الوصوؿ CAT/C/DZA/CO/3كعبنة مناهضة التعذيب ) (CCPR/C/DZA/CO/3اإلنساف )
 إذل اؼبعلومات اؼبتعلقة بأعماؿ اللجنة.

ألعضاء اللجنة كتعيينهم بيد  بينما ينشئ القانوف عبنة اختيار تنظر يف تعيُت األعضاء، يظل االختيار النهائي (2)
لقانوف اؼبعدؿ عملية اختيار كاضحة كشفافة كقائمة على اؼبشاركة كال يضع كال ينشئ ارئيس اعبمهورية. 

أسبابا كاضحة كموضوعية لعزؿ األعضاء على النحو الذم تقتضيه مبادئ باريس. كتشَت اللجنة الفرعية إذل 
ة ييئة اإلدار اؽب"ضماف التعددية" ك"اختيار  على التوارلاؼبعنونتُت  2-2ك 1-2اؼببلحظتُت العامتُت 

عدـ قابلية عزؿ أعضاء اؽبيئات اؼبعنونة " 9-2كتعيينها". كتشَت اللجنة الفرعية أيضا إذل اؼببلحظة العامة 
 .اإلدارية"

ما يكفي من  ليس هناؾ أم حكم تشريعي يتعلق بتعيُت اؼبوظفُت. كدل تقدـ اللجنة الوطنية االستشارية (3)
ؾ اؼبوظفُت كحاالت االنتداب. كتشَت اللجنة اؼبعلومات بشأف مواردها البشرية، دبا يف ذلك مستويات مبل

اؼبعنونة "موظفو اؼبؤسسة الوطنية  7-2" كاؼبعنونة "اؼبوظفوف اؼبنتدبوف 4-2الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 
 غبقوؽ اإلنساف".

يل حاجة اللجنة الوطنية االستشارية إذل تلقي التمويل الكايف لتمكنيها من االضطبلع دبهامها بفعالية. كرب (4)
 "التمويل الكايف". 6-2 إذل اؼببلحظة العامةاللجنة االستشارية اللجنة الفرعية 

 كتبلحظ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ما يلي أيضا:

االستشارية عاملوف لبعض الوقت. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة الوطنية صبيع موظفي اللجنة  (5)
 ت"."األعضاء العاملوف لبعض الوق 2-8

أجل األمهية اغباظبة إلبقاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف على تعاكف كثيق مع اجملتمع اؼبدين من  (6)
أف ربسن عبلقاهتا مع هذ   االضطبلع بواليتها بفعالية، كتناشد اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية االستشارية

نونة "التعاكف مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف اؼبع 5-1اؼبنظمات. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 
 األخرل".

كيف إطار مراجعة قوانُت اللجنة الوطنية االستشارية، تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة عملها مع السلطات 
اإلنساف كعبنة الوطنية ذات الصلة من أجل معاعبة القضايا اؼبذكورة أعبل ، كالتماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ 

 غبقوؽ اإلنساف األفريقية(.التنسيق اإلقليمية )شبكة اؼبؤسسات الوطنية 



 الكاميرون: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات 3-3

 .الفئة "ألف": توصي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف تعتمد اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات ضمن توصية

 ة الفرعية مع التقدير ما يلي:كتبلحظ اللجن

اإلجراءات اليت ازبذهتا اللجنة الوطنية من أجل اؼبطالبة بتعديبلت تشريعية لتبديد دكاعي القلق اؼبتعلقة باالمتثاؿ  (1)
 9التعديبلت اليت أجريت على الفرعُت  اعتمادإذل  2212يف آذار/مارس ؼببادئ باريس. كتشَت إذل أف ذلك أدل 

 .2224سبوز/يوليه  22الصادر بتاريخ  2224/216سيسي رقم من القانوف التأ 15ك

العمل الفعاؿ للمكاتب اإلقليمية يف ؾباؿ نشر أعماؿ اللجنة الوطنية على صعيد البلد. كتشجع اللجنة الفرعية  (2)
بواليتها  العمل، عرب مكتبها اؼبركزم كمكاتبها اإلقليمية، بشكل إجيايب من أجل االضطبلعاللجنة الوطنية على 

 لى صعيدم تعزيز اغبقوؽ كضبايتها.ع

 بيد أف اللجنة الفرعية تبلحظ بقلق ما يلي:

كتشَت اللجنة الفرعية إذل توصيتها  تواجه قيودا مالية تعيق قدرهتا على االضطبلع بواليتها. ال تزاؿ اللجنة الوطنية (3)
إذل اؼببلحظة العامة  جنة الوطنيةفيما يتعلق بضركرة ازباذ ترتيبات للتمويل الكايف كاؼبوثوؽ كربيل الل 2226عاـ 
 اؼبعنونة "التمويل الكايف" كتشجعها على مواصلة سعيها إلثارة هذ  اؼبسألة مع السلطات اغبكومية اؼبعنية. 2-6

 كتبلحظ اللجنة الفرعية أيضا ما يلي:

ديق على اؼبعايَت ؽبذ  اللجنة كالية للتشجيع على التص قانوف اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات يسندال  (4)
اؼبعنونة "كالية حقوؽ  2-1الدكلية غبقوؽ اإلنساف كعلى تنفيذها. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 

 التصديق على الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف كاالنضماـ إليها". اؼبعنونة "تشجيع 3-1اإلنساف" ك

القياـ دبزيد بشكل إجيايب أكثر يف رصد مراكز االحتجاز كيف  كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على أف تشارؾ (5)
 من الزيارات اؼبنتظمة.

 بأف ربسن اللجنة الوطنية من أنشطتها الًتكجيية. كتوصي اللجنة الفرعية (6)

 كتسًتعي اللجنة الفرعية انتبا  اللجنة الوطنية إذل التوصيات الناشئة فبا يلي:



م طلب إذل اغبكومة أف تعمل يف تعاكف كثيق مع اللجنة الوطنية ( الذA/HRC/11/21ؾبلس حقوؽ اإلنساف ) (7)
اسًتاتيجيتها الوطنية غبقوؽ اإلنساف كأف تعتمد التدابَت الرامية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات من أجل استعراض كتنفيذ 
 إذل زيادة تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها يف الداخل.

 ( فيما يتعلق بتمديد كالية اللجنة الوطنية لتشملCEDAW/C/CMR/CO/3عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة ) (8)
 اؼبساكاة بُت اعبنسُت بشكل صريح.

كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية إذل التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسيق اإلقليمية 
 )شبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف األفريقية(.
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 .باء الفئةضمن  بأف يعاد اعتماد أمُت مظادل حقوؽ اإلنساف عبمهورية سلوفينيا: توصي اللجنة الفرعية توصية

 الفرعية ما يليك: اللجنة كتعلن

قائية الوطنية دبوجب الربكتوكوؿ تقدر العمل الفعاؿ ألمُت مظادل حقوؽ اإلنساف عبمهورية سلوفينيا بصفته اآللية الو  (1)
الربكتوكوؿ  ( من4)18االختيارم اؼبلحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كتسًتعي انتبا  أمُت اؼبظادل إذل اؼبادة 

 االختيارم اليت تنص على أف تكوف اؼبؤسسات اؼبعينة بصفتها آلية كقائية كطنية منشأةن كفقا ؼببادئ باريس.

كتشَت إذل اؼببلحظة العامة  ادل حقوؽ اإلنساف لتشمل كظيفة تعزيز حقوؽ اإلنسافتوصي بتعزيز كالية أمُت مظ (2)
 "كالية حقوؽ اإلنساف". 1-2

، "تشجيع التصديق على صكوؾ حقوؽ اإلنساف الدكلية أك االنضماـ إليها" 3-1تشَت إذل اؼببلحظة العامة  (3)
 على ضباية حقوؽ اإلنساف بفعالية. كتشجع تضمُت هذ  الوظيفة يف القانوف التأسيسي ألمُت اؼبظادل حرصا

أبطلت اغبكم الوارد يف قانوف أجريت مؤخران يف سلوفينيا قد  علمت من أمُت اؼبظادل أف تغيَتات تشريعية داخلية (4)
أمُت مظادل حقوؽ اإلنساف كالذم ينص على أف يكوف ألمُت اؼبظادل راتب مساك لراتب رئيس احملكمة الدستورية، 

 راتب مساك لراتب قضاة احملكمة الدستورية. كمن شأف هذا التغيَت أف يؤثر يف استقبللية لنواب األمُتكأف يكوف 
أمُت اؼبظادل اغبارل كنوابه. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة اؼبؤسسة كفعاليتها كأف يضر بإمكانية عدـ عزؿ 

  يئات اإلدارية"."عدـ إمكانية عزؿ اؽب 9-2"التمويل الكايف" كاؼببلحظة العامة  2-6



اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كهو ضماف عدـ قابلية عزؿ أعضاء اؼبؤسسة. ذلك شبة جانب أساسي يف تعزيز استقبللية 
األعضاء قادرين على ربمل مسؤكلياهتم دكف خوؼ، كدكف تدخل غَت الئق من الدكلة أك جهات أخرل.  أنه جيب أف يكوف
لواجب د كشركط خدمة األعضاء عند بدء تعيينهم أمرا أساسيا، كما هو الشأف بالنسبة يعد توضيح بنو كيف هذا الصدد، 

عدـ تعديل بنودهم كشركطهم على حساب عضو يف أثناء فًتة التعيُت. كعبلكة على ذلك، ينبغي أف تكوف بنود كشركط 
لتابعة للدكلة، على النحو اؼبنصوص ساكية لبنود كشركط الذين يتحملوف مسؤكليات مشاهبة يف الوكاالت األخرل ااألعضاء م

 .2-عليه يف مبدأ باريس باء

 أيضا مساكية لبنود كشركط نظرائهم من اؼبوظفُت العاملُت يف كباإلضافة إذل ذلك، ينبغي أف تكوف بنود كشركط اؼبوظفُت
 الكفاءات كاؼبسؤكليات.العاـ الذين دياثلوهنم يف العمل كيف التابعة للدكلة كالعاملُت يف القطاع  الوكاالت اؼبستقلة

أمُت اؼبظادل على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة  كتشجع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد
التنسيق اإلقليمية )عبنة التنسيق األكركبية(. كتؤكد من جديد حاجة أمُت اؼبظادل إذل التواصل الفعاؿ كاؼبستقل مع هيئات 

كؾبلس حقوؽ اإلنساف، دبا يف اصة اػبجراءات واليات يف إطار اإلمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف، كاؼبكلفُت بمعاهدات األ
مع تقدًن اؼبعلومات بشكل مستقل عن اغبكومة مث ضماف متابعة التوصيات الناشئة عن ذلك االستعراض الدكرم الشامل، 

 صل مع منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية".اؼبعنونة "التوا 4-1، عمبل باؼببلحظة العامة تلك اؼبنظومة

 ىولندا: لجنة المساواة في المعاملة 3-5

 .الفئة باء: توصي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف تُعتمد عبنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة ضمن توصية

نية غبقوؽ اإلنساف قائمة تثٍت اللجنة الفرعية على تعهد هولندا أماـ ؾبلس حقوؽ اإلنساف فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة كط
على مبادئ باريس. كيف هذا الصدد، تعًتؼ اللجنة الفرعية باعبهود اؼببذكلة حاليا من أجل إنشاء هذ  اؼبؤسسة، من خبلؿ 

مع مؤسسة مقًتحة ذات كالية كاسعة. كتثٍت اللجنة الفرعية على اعبهود اؼبتواصلة اليت تبذؽبا دمج عبنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة 
فبتثبل بالكامل ؼببادئ باريس، كتشجع عبنة اؼبساكاة على التماس اؼبساكاة يف اؼبعاملة بُغية جعل القانوف التأسيسي عبنة 

 يف هذا اؼبسعى. (األكركبية التنسيق عبنة) اإلقليمية التنسيق كعبنة اإلنساف حقوؽ مفوضية من اؼبشورة كاؼبساعدة

 ن ما يلي:بيد أف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد تعل

 3-16عن كزارة العدؿ فيما خيص الفرعُت  تعرب عن قلقها فيما يتعلق بعدـ استقبللية عبنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة 
كترقيتهم كعزؽبم بيد كزارة  موظفي اؼبركزأعضاء ك من القانوف التأسيسي للجنة، اللذين يًتكاف أمر تعيُت  2-17ك

ميزانية اؼبؤسسة كزبصيصها. كتشَت اللجنة الفرعية إذل ذف بصرؼ العدؿ أساسان، كهي الكياف اؼبكلف أيضا باإل
 "عدـ قابلية عزؿ أعضاء اؽبيئات اإلدارية". 9-2"اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها" ك 2-2اؼببلحظتُت العامتُت 



  بالتارل توصي اللجنة تبلحظ أف كالية عبنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة ؿبدكدة يف القضايا اؼبتعلقة بالتمييز كاؼبساكاة فقط ك
 "كالية حقوؽ اإلنساف". 2-1بتوسيع نطاؽ هذ  الوالية كفقا ؼببادئ باريس كاؼببلحظة العامة  الفرعية

  توصي بأف يسند للجنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة اختصاص تشريعي ؼبخاطبة الرأم العاـ حبرية، كتوعية اعبمهور بشأف
 ية كتدريبية.كاالضطبلع بربامج تثقيف قضايا حقوؽ اإلنساف

 هيئاتمنظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية، ال سيما كتشجع اللجنة الفرعية عبنة اؼبساكاة على التواصل الفعاؿ كاؼبستقل مع 
 يف دبا اإلنساف، حقوؽ كؾبلس اػباصة اإلجراءات إطار يف بواليات فو كاؼبكلف اإلنساف، غبقوؽ اؼبتحدة األمم معاهدات

 عن الناشئة التوصيات متابعة ضماف مث اغبكومة عن مستقل بشكل اؼبعلومات تقدًنك  ،الشامل الدكرم االستعراض ذلك
 ."الدكلية اإلنساف حقوؽ منظومة مع التواصل" اؼبعنونة 4-1 العامة باؼببلحظة عمبل اؼبنظومة، تلك

نية غبقوؽ اإلنساف على طلب اؽبيئة اؼبقًتحة اؼبشًتكة بُت عبنة اؼبساكاة يف اؼبعاملة كاؼبؤسسة الوط كتشجع اللجنة الفرعية
 اعتماد عبنة التنسيق الدكلية بعد إنشاء هذ  اؽبيئة. مركز غبصوؿ علىا

 بلجيكا: مركز تكافؤ الفرص ومناىضة العنصرية 3-6

 .باء الفئة: توصي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف يُعتمد مركز تكافؤ الفرص كمناهضة العنصرية ضمن توصية

لفرعية جهود مركز تكافؤ الفرص كتثٍت على هذ  اعبهود الرامية إذل العمل بالتوصية اليت قدمتها اللجنة الفرعية قدر اللجنة ات
تُقدر اللجنة الفرعية للمركز قدرته فيما يتعلق بضركرة توسيع كاليتها اؼبتعلقة بتكافؤ الفرص كمكافحة التمييز. ك  1999يف 

تشجع اللجنة الفرعية اؼبركز على مواصلة عمله اعبيد هبدؼ توسيع كاليته من أجل اآلف على تناكؿ قضايا االذبار بالبشر. ك 
 "كالية حقوؽ اإلنساف". 2-1تعزيز كضباية صبيع حقوؽ اإلنساف كتشَت إذل اؼببلحظة العامة 

 كتثٍت اللجنة الفرعية كذلك على اؼبركز ؼبا يقـو به من عمل فعاؿ ال سيما يف ضوء كاليته احملدكدة.

 اللجنة الفرعية تبلحظ ما يلي: بيد أف

من القانوف التأسيسي للمركز تنص على أف اؼبؤسسة تعمل يف استقبللية تامة، يتضمن قانوف اؼبركز  3رغم أف اؼبادة  -
 أيضا األحكاـ التالية اليت من شأهنا أف سبس باستقبلليته:

 من مهارات كخربة يف ؾباؿ تعيُت اؼبوظفُت كربديد اؼبطلوب  ليست للهيئة اإلدارية يف اؼبركز سلطة
حقوؽ اإلنساف. ذلك أف اؼبدير، كنائب اؼبدير كاؼبنسقُت اؼبواضيعيُت األربعة التابعُت للهيئة 



"موظفو  7-2يُعينوف من اغبكومة االربادية. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة  اإلدارية
 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف".

 كتعُت اغبكومة االربادية مفوضا  قدـ تقرير  السنوم إذل رئيس الوزراءيتعُت على اؼبركز أف ي
 حكوميا ؼبراقبة صبيع القرارات اؼبتعلقة دبيزانية اؼبركز. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة

 "التنظيم اإلدارم". 2-12

  الدكلة اؼبقدـ إذل عبنة خبلفان ؼببادئ باريس، يتعُت على اؼبركز من الناحية التشريعية إعداد تقرير
بدال من ذلك يتعُت على اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم. 

)هيئات معاهدات حقوؽ اإلنساف  اإلنساف أف تقدـ تقاريرها إذل منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية
كؾبلس حقوؽ اإلنساف،  ،التابعة لؤلمم اؼبتحدة، اؼبكلفوف بواليات يف إطار اإلجراءات اػباصة

 مث اغبكومة عن مستقل بشكل اؼبعلومات تقدًن معدبا يف ذلك االستعراض الدكرم الشامل(، 
 العامة اؼببلحظة. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼبنظومة تلك عن الناشئة التوصيات متابعة ضماف

 ."الدكلية اإلنساف حقوؽ منظومة مع التواصل" اؼبعنونة 1-4

بكيفية سبثيل القول التأسيسي للمركز صامتا بشأف تكوين هيئته اإلدارية كيظل غَت كاضح فيما يتعلق  يعد القانوف -
االجتماعية من قبيل اجملتمع اؼبدين، كاؼبؤسسات األكادديية، كالنقابات العمالية. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة 

 "ضماف التعددية". 1-2العامة 

أك تنص على من عمليات شفافة كتعددية لًتشيح اؽبيئات اإلدارية كاختيارها كتعيينها، ال توجد أحكاـ تشريعية تض -
"اختيار اؽبيئة اإلدارية  2-2مدل مشاركة اجملتمع اؼبدين يف هذ  العمليات. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 

 كتعيينها".

دة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسيق اإلقليمية )عبنة كتشجع اللجنة الفرعية اؼبركز على التماس اؼبشورة كاؼبساع
 التنسيق األكركبية(.



 سويسرا: اللجنة االتحادية لمكافحة العنصرية 3-7

 توصي اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد بأن تُعتَمد اللجنة االتحادية لمكافحة العنصرية ضمن الفئة جيم. توصية:

باالعتماد عن تقديرها للعمل الذم اضطلعت به اللجنة االربادية ؼبكافحة العنصرية كفقا لواليتها  تعرب اللجنة الفرعية اؼبعنية
 كترحب بتفاعلها مع اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف.

لك كتعرب اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عن قلقها فيما يتعلق بعدـ استقبللية اللجنة االربادية عن اغبكومة كما ينتج عن ذ
 من مساس بالقدرة على فبارسة كاليتها بصورة مستقلة بسبب ما يلي:

تعد اللجنة االربادية ؼبكافحة العنصرية عبنة خارجة عن الربؼباف أنشئت دبوجب قرار من اجمللس االربادم. كال  -
م أك يستويف ذلك معايَت باريس اليت تنص على كالية اؼبؤسسة الوطنية ينبغي أف تكوف كاضحة يف نص دستور 

 بعنواف "إنشاء اؼبؤسسات الوطنية". 1-1تشريعي. كتشَت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد إذل اؼببلحظة العامة 

تعد اللجنة االربادية ؼبكافحة العنصرية تابعة لوزارة الداخلية االربادية كتقدـ للوزارة برنامج عمل سنويا كتقريرا  -
ة اغبصوؿ على موافقة كزارة الداخلية االربادية لنشر التقارير، عن أنشطتها. كيتعُت على اللجنة االربادي

 كالتوصيات كاؼبقًتحات.

تعد أمانة اللجنة االربادية ملحقة باألمانة العامة لوزارة الداخلية االربادية. كتشَت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد  -
 12-2نساف كإذل اؼببلحظة العامة إذل مبادئ باريس فيما يتعلق بأساليب عمل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإل

 بعنواف "التنظيم اإلدارم".

تتلقى اللجنة االربادية من اغبكومة ميزانية سنوية لدعم أنشطتها. كيقل عدد موظفي اللجنة االربادية اؼبتفرغُت  -
ربادية عن ثبلثة موظفُت كليس ؽبا مقر عمل خاص هبا. كتعقد اللجنة االربادية اجتماعاهتا يف مقر اإلدارة اال

كتوجد مكاتب األمانة يف أماكن األمانة العامة لوزارة الداخلية االربادية. كتشَت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد 
إذل مبادئ باريس اليت تنص على أنه ينبغي أف يكوف للمؤسسة الوطنية موظفوف كأماكن من أجل ضماف 

بعنواف "التمويل الكايف" يف ضوء ضركرة  6-2ة العامة استقبلليتها. كتشَت اللجنة الفرعية كذلك إذل اؼببلحظ
 تقدًن الدكلة، على األقل، لتمويل كاؼ ؼبقرها الرئيسي.

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:



يعد القانوف اؼبؤسس للجنة صامتا فيما خيص عملية اختيار كتعيُت أعضاء اللجنة االربادية. فاجمللس االربادم  -
بعنواف  2-2  من أعضاء اللجنة االربادية. كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة مكلف بتعيُت الرئيس كغَت 

"اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها" كتؤكد أف من اؼبهم أف تشمل عملية االختيار كالتعيُت عملية شفافة؛ كأف تكوف 
اغرة على نطاؽ كاسع؛ كاالستفادة عملية التشاكر كاسعة يف عملية االختيار كالتعيُت؛ كأف تُنشر اؼبناصب الش

أقصى ما ديكن من عدد اؼبرشحُت احملتملُت من فئات ؾبتمعية متنوعة؛ كأف يعمل أعضاء عبنة االختيار بصفتهم 
 الفردية بدال من تصرفهم باسم اؼبنظمة اليت ديثلوهنا.

نظم استقالة األعضاء. ليست هناؾ إجراءات كتابية تنظم طرد أعضاء مؤسسة، كال هناؾ أم إجراءات كتابية ت -
 بعنواف "ضماف مناصب أعضاء اؽبيئات اإلدارية". 9-2كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 

ينبغي توسيع كالية اللجنة االربادية ؼبكافحة العنصرية إذ ال تركز حاليا إال على البحث كالتحقيق بشأف القضايا  -
ارية، بصفتها هيئة متخصصة بشأف قضايا التمييز. كتشَت اللجنة اؼبتصلة بالتمييز، كال سبلك سول كظيفة استش

بعنواف "كالية حقوؽ اإلنساف" كتشدد على أمهية إسناد كالية كاسعة إذل  2-1الفرعية إذل اؼببلحظة العامة 
 اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف من أجل ضباية كتعزيز صبيع حقوؽ اإلنساف، عمبل دببادئ باريس.

ة الفرعية اؼبعنية باالعتماد إذل توصيات االستعراض الدكرم الشامل اؼبتعلق بسويسرا، فيما خيص إنشاء مؤسسة كتشَت اللجن
 كطنية غبقوؽ اإلنساف كفقا ؼببادئ باريس.

سامية اللجنة االربادية ؼبكافحة العنصرية على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من اؼبفوضية ال اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع 
 غبقوؽ اإلنساف كمن عبنة التنسيق اإلقليمية )عبنة التنسيق األكركبية(.
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ية غبقوؽ اإلنساف بنيتها أف توصي مكتب عبنة التنسيق الدكلية اللجنة الوطن اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تبلغ التوصية
، كتتيح اللجنة للمؤسسة الفرصة لكي تقدـ كتابة الوثائق البلزمة الفئة باءباعتماد اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ضمن 

ربتفظ اللجنة الوطنية إلثبات استمرار امتثاؽبا مبادئ باريس، كذلك يف غضوف سنة من هذا اإلخطار. كخبلؿ هذ  الفًتة 
 .الفئة ألفغبقوؽ اإلنساف دبركزها ضمن 



من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، اليت  3-16أنه، عمبل بأحكاـ اؼبادة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ 
شهرا"، يتعُت على  18أنه "جيب أف يتم أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف تنص على 

أف تبت بشأف تصنيف اعتماد اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف هذ  الدكرة، ألف استعراض  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد
 اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد. كدل يُعمل بالتوصيات اليت قدمتها 2228اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بدأ يف آذار/مارس 

 ذلك الوقت.يف 

، سجلت اغبكومة لدل الربؼباف مشركع قانوف جديد للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. بيد 2229كيف تشرين الثاين/نوفمرب 
أف للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عددا من األمور اليت تعد مدعاة للقلق فيما خيص مدل كوف مشركع القانوف هذا أساسا 

 كطنية غبقوؽ اإلنساف متميزة بالكفاءة كاالستقبللية كاؼبصداقية كفقا ؼببادئ باريس. قانونيا قويان لوجود مؤسسة

أف اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف قد كتبت إذل الربؼباف لكي تبُت ربفظاهتا على  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ 
ائمة بذاهتا" كغياب أحكاـ تضمن للجنة االستقبللية يف مشركع القانوف، ال سيما فيما يتعلق بإزالة عباريت "مستقلة" ك"ق

من أجل حشد الدعم  2212اجتماعا مع الربؼبانيُت يف شباط/فرباير  تسيَت شؤكهنا. كعقدت اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف
ئم للجنة ؼبراجعة مشركع القانوف، كشاركت يف أحداث أخرل عقدهتا منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبدافعة عن سن قانوف مبل

 الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 كديكن إجياز القضايا على النحو التارل:

  ال توجد يف األحكاـ ضمانات الستقبللية اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. لذا من البلـز إجراء تعديبلت لضماف
 االستقبللية كالتسيَت الذايت، كفقا ؼببادئ باريس.

 طلح "حقوؽ اإلنساف" حاليا على الوالية الشاملة اليت تقتضيها مبادئ باريس. ال ينص التعريف الوارد يف القانوف ؼبص
إذ ينبغي تعريف حقوؽ اإلنساف باإلشارة إذل صبيع الصكوؾ اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف، ال دبجرد اإلشارة إذل القانوف 

 الداخلي فقط.

 شراؾ اللجنة كبدكف النص على مشاكرة يسيطر اعبهاز التنفيذم على إجراء تعيُت اؼبفوضُت، بدكف إشراؾ فبثل كإ
 كاسعة مع اعبمهور كاجملتمع اؼبدين. كعبلكة على ذلك، ال يضمن اإلجراء تعددية التمثيل يف أكساط اؼبفوضُت.



  ال ينص مشركع النص على االستقبللية الكافية للجنة يف تسيَت شؤكهنا، على كبو ما تقتضيه مبادئ باريس. كيشمل
كشرط ضماف ذبسيد مبلؾ اؼبوظفُت لتنوع اجملتمع ها بشكل مباشر، دبن فيهم أمُت اللجنة، ذلك سلطة تعيُت موظفي

النيبارل. كعبلكة على ذلك، ال يوجد أم حكم ينص على ضماف التمويل الكايف للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف لكي 
 تضطلع بواليتها.

 ل قوانُت متعلقة حبقوؽ اإلنساف كمسائل أخرل ليست اغبكومة مطالبةن بالتماس رأم اللجنة بشأف صياغة أك تعدي
ذات صلة بانضماـ نيباؿ بصفتها طرفا يف اؼبعاهدات الدكلية أك اإلقليمية غبقوؽ اإلنساف. كعبلكة على ذلك، ال 

 كجود لنص يُلـز مسؤكرل الدكلة بالتعاكف مع اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 يث مهاـ اللجنة فيما خيص النظر يف الشكاكل. فعلى سبيل اؼبثاؿ، شبة عدد من األحكاـ اليت تثَت إشكاالت من ح
أشهر لتقدًن الشكول ابتداء من تاريخ كقوع االنتهاؾ. كقد ال يكوف ذلك مبلئما، ال  6هناؾ أجل جديد ُحدد يف 

ربوؿ دكف سيما يف السياؽ النيبارل كالقضايا اعبغرافية، كمستويات كعي اعبمهور كثقافة اإلفبلت من العقاب اليت 
 كصوؿ الضحايا فوران إذل أم انتصاؼ أك آلية، دبا فيها اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

  فيما خيص اعبيش يعد مشركع القانوف غامضا حاليا بشأف االختصاص القضائي للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف
لى النظر يف صبيع االنتهاكات اؼبزعومة النيبارل. إذ ينبغي توضيح أف اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف قادرة سبامان ع

 غبقوؽ اإلنساف، بصرؼ النظر عن هوية موظفي الدكلة اؼبسؤكلُت عنها، دبن فيهم صبيع ضباط كأفراد اعبيش.

  ال يُنشئ القانوف إجراءا ينص على كجوب مناقشة الربؼباف لتقرير اللجنة. فوفقا ألفضل اؼبمارسات الدكلية، من
الوطنية غبقوؽ اإلنساف سلطة صرحية تقدـ دبوجبها تقاريرها إذل الربؼباف بشكل مباشر، بدال األفضل أف تكوف للجنة 

 من تقدديها عرب الرئيس، كبالتارل التشجيع على ازباذ إجراء بشأهنا.

  تنص مبادئ باريس على أنه ينبغي للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تتعاكف مع الشركاء الوطنيُت كالدكليُت غبقوؽ
نساف. كيف هذا الصدد، ديكن القوؿ إف من غَت اؼببلئم النص على أف "اؼبؤسسات األجنبية" اليت تريد القياـ اإل

بربامج غبقوؽ اإلنساف يف نيباؿ مطالبةه "بالتماس موافقة اللجنة". ذلك أف هذا اغبكم ينبغي له أف يشدد على 
كسيكوف من األفضل ؽبذا اغبكم أف ينص على ضركرة  التعاكف كالتعامل مع صبيع الشركاء اؼبعنيُت حبقوؽ اإلنساف،

 عمل هذ  اؼبؤسسات بالتعاكف مع اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ككذلك العكس.



  52تعاين اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف شدة نقص اؼبوظفُت كال تزاؿ تواجه أزمة كبَتة يف مبلؾ اؼبوظفُت. فأقل من 
يف اؼبائة من هذ  اؼبناصب هي ؼبوظفُت متعاقدين مؤقتُت.  92ُملئ، كما يقارب  يف اؼبائة من اؼبناصب اؼبتوقعة قد

، أكقفت احملكمة العليا 2229كعلى النحو اؼببُت يف تقرير اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف تشرين األكؿ/أكتوبر 
 2229 كانوف األكؿ/ديسمرب اعبهود الرامية إذل تسوية كضعية هؤالء اؼبوظفُت اؼبؤقتُت كربويلهم إذل دائمُت، كيف

 أكدت احملكمة العليا قرارها كألغت هذ  اإلمكانية للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

كال يزاؿ هناؾ انقساـ كاضح بُت اؼبفوضُت اػبمسة. فقد كاصل مفوضاف انتقادمها العلٍت ألعماؿ اللجنة دبا يف ذلك توجيه 
ؤسسة. كقد قاطع هذاف اؼبفوضاف أيضا يـو حقوؽ اإلنساف الذم نظمته اهتامات دبمارسة الفساد ككجود خلل يف عمل اؼب

، الذم يعد اغبدث العاـ السنوم الرئيسي للجنة، كدل 2229كانوف األكؿ/ديسمرب   12اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف 
وظفُت اؼبؤقتُت مؤخرا، قد كيعٍت ذلك أف قرارات مهمة، من قبيل قرار سبديد عقود اؼب حيضرا اجتماعات اللجنة لبضعة أشهر.
 ازبذت بدكف مشاركة هاذين اؼبفوضُت.

اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف على التماس التعاكف مع عبنة التنسيق الدكلية،  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع 
نية غبقوؽ اإلنساف( من أجل كمفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسيق اإلقليمية )منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوط

 معاعبة هذ  اؼبسائل اؼبذكورة أعبل .
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بتأجيل النظر يف استعراض اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف إذل الدكرة اؼبقبلة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: توصي التوصية
 .الفئة ألفمع االحتفاظ دبركز اللجنة الوطنية ضمن 

اللجنة جهود اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف من أجل العمل بالتوصيات اليت قدمتها  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقدر 
فيما يتعلق بضركرة مراجعة القانوف التأسيسي للجنة الوطنية كما تُثٍت اللجنة  2229يف آذار/مارس  الفرعية اؼبعنية باالعتماد

، أقر ؾبلس الوزراء مشركع القانوف كهو بصدد اؼبركر عرب 2212آذار/مارس  23ذ  اعبهود. كتبلحظ أف يف الفرعية على ه
 العملية التشريعية.

اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف على مواصلة تعزيز كضع القوانُت مع االمتثاؿ الكامل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع 
حكاـ تفصل عمليات ترشيح أعضاء اللجنة افتقار مشركع القانوف ألجل معاعبة مسألة من أ ال سيماؼببادئ باريس، 



بعنواف  2-2بعنواف "ضماف التعددية" كاؼببلحظة العامة  1-2كتشَت اللجنة الفرعية إذل اؼببلحظة العامة  كاختيارهم كعزؽبم.
وطنية غبقوؽ اإلنساف على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة "اختيار هيئة اإلدارة كتعيينها". كتشجع اللجنة الفرعية كذلك اللجنة ال

 من مفوضية حقوؽ اإلنساف كمن عبنة التنسيق اإلقليمية )منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف(.

لنظاـ األساسي للجنة من ا 3-16انتبا  اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف إذل اؼبادة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتسًتعي 
 18التنسيق الدكلية اليت تنص على أنه "جيب أف يتم أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف 

 شهرا".

 اليونان: اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق اإلنسان 4-3 

ؽ اإلنساف دبستجدات فيما خيص التطورات اغباصلة من اللجنة الوطنية اليوناين غبقو  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتلقت 
لضماف االستقبللية اؼبالية للتصرؼ يف األمواؿ اؼبخصصة للجنة الوطنية، على كبو ما طلبته اللجنة الفرعية يف دكرهتا يف تشرين 

 .2229الثاين/نوفمرب 
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 أذربيجان: مفوض حقوق اإلنسان )أمين المظالم( 5-1 

 فيما يلي: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادنظرت 

 ( اؼببلحظات اػبتامية التالية للجنة مناهضة التعذيبCAT/C/AZE/CO/3تعرب" :) أمُت الفتقار قلقها عن اللجنة 
 من كغَت  التعذيب شكاكل يف التحقيق عن ةمسؤكل كطنية مؤسسة ليكوف اؼبطلوبة االستقبللية درجة إذل اؼبظادل

 باتفاقية اؼبلحق االختيارم الربكتوكوؿ دبوجب الوطنية الوقاية آلية بدكر القياـ ككذا اإلنساف، حقوؽ انتهاكات
 يف مستقلة عاملة هيئة يكوف أف اؼبظادل لديواف تضمن فعالة تدابَت تتخذ أف الطرؼ للدكلة التعذيب. كينبغي مناهضة
 "(باريس مبادئ) اإلنساف حقوؽ كضباية لتعزيز الوطنية اؼبؤسسات دبركز اؼبتعلقة للمبادئ كفقان  ة،اؼبمارس

 .الظركؼ احمليطة بعملية إعادة تعيُت أمُت اؼبظادل 

 القياـ يف دكرهتا اؼبقبلة باستعراض خاص ؼبركز اعتماد أمُت اؼبظادل. اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكقررت 

 العظمى: لجنة المساواة وحقوق اإلنسان بريطانيا 5-9 



اؼبشًتكة بُت ؾبلس  اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف يف استنتاجات كتوصيات تقرير اللجنة اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادنظرت 
 بعنواف "تعزيز دكر الربؼباف فيما يتعلق بأحكاـ حقوؽ 2212-2229للفًتة  15اللوردات كؾبلس العمـو عن أعماؿ دكرهتا 

(، كذلك بشأف أداء عبنة اؼبساكاة كحقوؽ اإلنساف، 2212آذار/مارس  26. 85اإلنساف" )كرقة ؾبلس اللوردات رقم 
 كإعادة تعيُت رئيسها، كتعددية أفرادها.

 ف.القياـ يف دكرهتا اؼبقبلة باستعراض خاص ؼبركز اعتماد عبنة اؼبساكاة كحقوؽ اإلنسا اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكقررت 

 ىندوراس: المفوض الوطني لحقوق اإلنسان 5-3 

يف تقرير مفوضة األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادنظرت 
ؼبفوض كيف الدكر اؼبتوقع من ا (A/HRC/13/66اؼبقدـ إذل ؾبلس حقوؽ اإلنساف ) 2229حزيراف/يونيه  28منذ انقبلب 

الوطٍت غبقوؽ اإلنساف يف ؾباؿ تعزيز كضماف احًتاـ حقوؽ اإلنساف، كاؼببادئ الدديقراطية كتعزيز سيادة القانوف يف صبيع 
 الظركؼ بدكف استثناء.

 .اؼبفوض الوطٍت غبقوؽ اإلنسافالقياـ يف دكرهتا اؼبقبلة باستعراض خاص ؼبركز اعتماد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكقررت 

 جمهورية كوريا: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 5-4 

يف اؼبعلومات الواردة من رئيس اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف صبهورية كوريا. كتثٍت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادنظرت 
الصعيدين اإلقليمي كالدكرل كتشجع  على اؼبشاركة السابقة للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف على اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد

 اللجنة الوطنية على االستمرار يف ذلك.

كتشجع اللجنة الوطنية على  2228إذل التوصيات اليت قدمتها يف تشرين الثاين/نوفمرب  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشَت 
 مواصلة تنفيذها.

 ساسيةالنيجر: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات األ 5-5 

حل اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية كالقرار الذم ازبذته عبنة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالحظت 
 (.6)الوارد يف اؼبرفق  23التنسيق الدكلية باإلصباع يف دكرهتا 



غبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية بصفتها  بأف ربَذؼ اإلشارة إذل اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتوصي 
 مؤسسة معتمدة ضمن الفئة ألف أك بأف ُيشار إذل حلها.



 المرفق األول

 عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنسافرابطة 

 النظام األساسي

 

 

 1-1المادة 

 : التعريفات والتفسير1الفرع 

 في ىذا النظام األساسي

" النظاـ الداخلي الذم اعتمدته "عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات النظام الداخلي السابقصد بعبارة "يُق
 13كعلى النحو اؼبعدؿ يف  2222نيساف/أبريل  15الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف" يف 

ظاـ ، كهي التعديبلت الواردة اآلف يف هذا الن2228نيساف/أبريل  14، كيف 2222نيساف/أبريل 
 األساسي؛

" عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ لجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
اإلنساف اؼبوجودة دبوجب النظاـ الداخلي السابق، اؼبشار إليها يف قرار عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف 

، كاليت خُيوؿ ؽبا دبوجب هذا النظاـ 5/1دة كقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمم اؼبتح 2225/74
 الشخصية االعتبارية اؼبستقلة؛األساسي صفة 

من هذا النظاـ  43" عبنة اإلدارة اؼبنشأة دبوجب اؼبادة مكتب لجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
 األساسي؛

 ال أياـ العمل؛: يُقصد باإلشارة إذل األياـ يف هذا النظاـ األساسي األياـ التقوديية األيام

 " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛المؤسسة الوطنيةيُقصد بعبارة "

التابعة للمفوضية السامية غبقوؽ اؼبؤسسات الوطنية يُقصد بعبارة "كحدة اؼبؤسسات الوطنية" كحدة 
 اإلنساف؛

الدكلية أك  " مؤسسةن أك شخصان مرخصا له باؼبشاركة يف اجتماعات عبنة التنسيقمراقبيُقصد بعبارة "



غَتها من االجتماعات أك حلقات العمل اؼبفتوحة دكف أف تكوف للمشارؾ حقوؽ يف التصويت كحق يف 
 الكبلـ ما دل يدُعه إذل ذلك رئيس االجتماع أك حلقة العمل؛

 " مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف؛مفوضية حقوق اإلنسانيُقصد بعبارة "

، اليت اعتمدهتا عبنة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز ريسمبادئ بايُقصد بعبارة "
كأيدهتا اعبمعية العامة  1992آذار/مارس  3بتاريخ  1992/54األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف يف القرار 

 ؛1993كانوف األكؿ/ديسمرب   22اؼبؤرخ  48/134لؤلمم اؼبتحدة يف القرار 

" النظاـ ام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةالنظيُقصد بعبارة "
الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية كالذم اعتمد  أعضاء عبنة التنسيق 

يف  2224أيلوؿ/سبتمرب  14، اؼبعقودة يف 15الدكلية اؼبنشأة دبوجب النظاـ الداخلي السابق، يف الدكرة 
يف جنيف،  2228نيساف/أبريل  14اؼبعقودة يف  22سيوؿ، صبهورية كوريا، على النحو اؼبعدؿ يف الدكرة 

 سويسرا، كالذم ال يزاؿ قائما دبوجب األحكاـ االنتقالية ؽبذا النظاـ األساسي؛

يف كل ذبمع  وطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات ال" اؽبيئة اليت تنشئها لجنة التنسيق اإلقليميةيُقصد بعبارة "
من هذا النظاـ األساسي لكي تقـو بدكر األمانات  7من التجمعات اإلقليمية اؼبشار إليها يف الفرع 

 التنسيقية كهي:

 منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 عبنة التنسيق األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 ؼبؤسسات الوطنية األفريقية غبقوؽ اإلنساف؛شبكة ا 

  لؤلمريكتُت؛ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافشبكة 

كالذم يعمل بصفته نائبا للرئيس  34" الشخص اؼبنتخب بصفة أمُت دبوجب اؼبادة األمينيُقصد بعبارة "
 ؛49للقياـ دبهاـ الرئيس لدل غيابه، دبا يف ذلك اؼبهاـ اؼبشار إليها يف اؼبادة 

" اللجنة الفرعية اؼبنشأة دبوجب النظاـ الداخلي السابق اللجنة الفرعية المعنية باالعتماديُقصد بعبارة "



التابعة للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية يف قرار  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاؼبشار إليها باسم 
، اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاعتماد بصفتها اؽبيئة اؼبختصة ب 2225/74عبنة حقوؽ اإلنساف 

للجنة الفرعية ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اإلنساف، يف إطار الوالية اؼبسندة إليها دبوجب  النظاـ الداخلي 
 اؼبعنية باالعتماد ككفقا له؛

عتمدة " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف العضو يف عبنة التنسيق الدكلية كاؼبالعضو المصوتيُقصد بعبارة "
" اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف العضو يف العضو غير المصوت؛ كيُقصد بعبارة "”ألف“الفئة ضمن 

 ؛"باء"اؼبركز عبنة التنسيق الدكلية كاؼبعتمدة ضمن 

" أم رسالة ُكتبت خبط اليد، أك رُقنت أك طُبعت، دبا فيها رسائل خطية" أك "مكتوبةتشمل عبارة "
 يد اإللكًتكين كالفاكس.، كالتلغراؼ، كالرب التلكس

تُقرأ اإلشارات إذل "عبنة التنسيق الدكلية" يف النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة  9-1المادة 
التنسيق على أهنا إشارات إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية اؼبنشأ دبوجب هذا النظاـ األساسي، كتُقرأ 

الداخلي للجنة التنسيق الدكلية" على أهنا إشارات إذل النظاـ الداخلي السابق، كإذل  اإلشارات إذل "النظاـ
 ما يقابله من نظاـ داخلي يف هذا النظاـ األساسي.

 

 9المادة 

 : االسم والشعار والمكتب المسجل9الفرع 

نضمة إذل هذا النظاـ اؼب اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمن ِقبل  تُنشأ دبوجب هذا النظاـ رابطة غَت رحبية
كتبعا للقانوف اؼبدين السويسرم بصفة هذ  الرابطة رابطة دكلية ذات شخصية  62األساسي، كفقا للمادة 

رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز قانونية مستقلة عن أعضائها. كاسم الرابطة هو 
. كمدة عبنة لجنة التنسيق الدوليةاألساسي بعبارة ، اؼبشار إليها يف هذا النظاـ وحماية حقوق اإلنسان

 التنسيق الدكلية غَت ؿبدكدة.

كزبوؿ عبنة التنسيق الدكلية اؼبنشأة دبوجب هذا النظاـ األساسي الشخصية االعتبارية اؼبستقلة للًتتيبات 
 .اؼبرنة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبوجودة حىت اآلف دبوجب النظاـ الداخلي السابق



 

 3المادة 

 فيما يلي صورة الشعار الرظبي للجنة التنسيق الدكلية بكل لغة من لغات العمل:

 

INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF 
NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION 
AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (ICC) 

 

COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION DES 
INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION 
ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME (CIC)  

 

COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA 
PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (CIC)  

 ,avenue Krieg, 1208 Geneva 42تنسيق الدكلية يف العنواف التارل: يوجد اؼبقرر اؼبسجل للجنة ال 4المادة 

Switzerland 

 

 5المادة 

 :الغرض3الفرع 

 األىداف

اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ عبنة التنسيق الدكلية رابطة دكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تعزز كتدعم 
 ؿ تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف.لكي سبتثل مبادئ باريس كتقدـ التوجيه يف ؾبا اإلنساف

ذبرم االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدكلية، كاجتماعات مكتب عبنة التنسيق الدكلية كاللجنة الفرعية  6المادة 
اؼبعنية باالعتماد، ككذا اؼبؤسبرات الدكلية للجنة التنسيق الدكلية ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اإلنساف 

 كبالتعاكف معها.

 

 7المادة 

 المهام

 مهاـ عبنة التنسيق الدكلية على النحو التارل:

اؼبنشأة كفقا ؼببادئ باريس، دبا  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتنسيق على الصعيد الدكرل ألنشطة  -1
 يف ذلك األنشطة التالية:



 اف، التواصل كالتعاكف مع األمم اؼبتحدة، دبا فيها مفوضية حقوؽ اإلنساف، كؾبلس حقوؽ اإلنس
كآلياته، كهيئات معاهدات حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة، ككذا مع اؼبنظمات الدكلية 

 األخرل؛

  كاجملموعات اإلقليمية كعباف التنسيق  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتعاكف كالتنسيق فيما بُت
 اإلقليمية؛

 ذلك اعبمهور، عند االقتضاء؛التواصل فيما بُت األعضاء، كمع اعبهات صاحبة اؼبصلحة دبا يف  

 تطوير اؼبعرفة؛ 

 إدارة اؼبعرفة؛ 

 كضع اؼببادئ التوجيهية، كالسياسات كالبيانات؛ 

 تنفيذ اؼببادرات؛ 

 .تنظيم اؼبؤسبرات 

كتعزيزها كفقا ؼببادئ باريس، دبا يف ذلك من  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشجيع على إنشاء  -2
 خبلؿ األنشطة التالية:

 ماد األعضاء اعبدد؛اعت 

 االستعراض الدكرم لبلعتماد؛ 

 االستعراض اػباص لبلعتماد؛ 

  اؼبهدَدة؛ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمساعدة 

 التشجيع على تقدًن اؼبساعدة التقنية؛ 

  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ دعم كتعزيز فرص التثقيف كالتدريب من أجل تطوير كتعزيز قدرات



 .اإلنساف

 باؼبهاـ األخرل اليت حيليها إليها األعضاء اؼبصوتوف.القياـ  -3

 :المبادئ

 لدل االضطبلع هبذ  اؼبهاـ، ستعمل عبنة التنسيق الدكلية على ترسيخ اؼببادئ التالية:

 العدؿ كالشفافية كاؼبصداقية يف عمليات االعتماد؛ 

  ؽ اإلنساف بشأف تقدًن اؼبعلومات كاإلرشادات يف الوقت اؼببلئم إذل اؼبؤسسات الوطنية غبقو
اؼبشاركة مع ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياته، كهيئات معاهدات حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم 

 اؼبتحدة؛

  تعميم اؼبعلومات كالتوجيهات على اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف فيما خيص ؾبلس حقوؽ
 اؼبتحدة؛ لؤلمم التابعة اإلنساف حقوؽ معاهدات كهيئات كآلياته، اإلنساف

 الضطبلع بوالية سبثيل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ا 

  إقامة عبلقات قوية مع مفوضية حقوؽ اإلنساف كعباف التنسيق اإلقليمية اليت ذبسد تكامل
 األدكار؛

 اؼبركنة كالشفافية كاؼبشاركة اإلجيابية يف صبيع العمليات؛ 

 عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛ 

 .اغبفاظ على استقبلليتها كاستقبلؽبا اؼبارل 

 

 8المادة 

 المؤتمر الدولي

تعقد عبنة التنسيق الدكلية مؤسبرا دكليا مرة كل عامُت كفقا للنظاـ الداخلي للمؤسبرات الدكلية كاؼبؤسسات 
ع عبنة الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف الذم اعتمدته اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف اجتما 



 .2222نيساف/أبريل  17التنسيق الدكلية الذم عقد يف جنيف بسويسرا يف 

 

 9المادة 

 : االتصال مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية األخرى4الفرع 

جيوز للجنة التنسيق الدكلية أف تتصل مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األخرل دبا فيها اؼبعهد الدكرل ألمناء 
كاؼبنظمات غَت اغبكومية. كجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أف يقرر منح هذ  اؼبنظمات مركز اؼبظادل 

 مراقب يف أم اجتماعات أك حلقات عمل تعقدها اللجنة أك مكتبها.

 : اعتماد مبادئ باريس5الفرع  

)ب(، 7ادة ، يف الفصل السابع من النظاـ الداخلي، اؼب5/1: عمبل بقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف مالحظة]
تقـو مشاركة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف أعماؿ ؾبلس حقوؽ اإلنساف على أساس الًتتيبات 

نيساف/أبريل  22اؼبؤرخ  2255/74كاؼبمارسات اليت كافقت عليها عبنة حقوؽ اإلنساف دبا يف ذلك القرار 
غبقوؽ اإلنساف اليت  للمؤسسات الوطنية 2225/74)أ( من القرار 11. كقد ظبحت الفقرة 2225

تعتمدها اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف سبارس حقوؽ اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة حقوؽ اإلنساف كاؽبيئات 
 الفرعية للجنة.[

 

 12المادة 

 طلب عملية االعتماد

تقدـ كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تلتمس االعتماد دبوجب مبادئ باريس طلبها إذل رئيس عبنة 
 لتنسيق الدكلية. كعرب أمانة عبنة التنسيق الدكلية، تقدـ تلك اؼبؤسسة ما يلي لدعم طلبها:ا

  نسخة من القانوف أك صك آخر دبوجبه أنشئت اؼبؤسسة كسبارس سلطاهتا دبوجبه يف شكله الرظبي
 أك اؼبنشور؛

   كامل اؼبوظفُت كاؼبيزانية السنوية؛موجز ؽبيكلها التنظيمي دبا يف ذلك 

  آخر تقرير سنوم ؽبا أك كثيقة معادلة له يف شكلها اؼبنشور الرظبي؛نسخة من 

  بياف مفصل يظهر كيفية امتثاؿ اؼبؤسسة ؼببادئ باريس ككذا أية جوانب ال سبتثلها فيها كأم
مقًتحات لضماف االمتثاؿ. كجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أف حيدد الشكل الذم ينبغي فيه 



 تقدًن هذا البياف.

 من النظاـ األساسي. 12ك 11يف الطلب عمبل بأحكاـ اؼبادتُت  كيُبت

يبت مكتب عبنة التنسيق الدكلية يف صبيع طلبات االعتماد دبوجب مبادئ باريس ربت إشراؼ مفوضية  11المادة 
على أساس األدلة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادحقوؽ اإلنساف كالتعاكف معها، بعد النظر يف تقرير من 

 لكتابية اؼبقدمة.ا

للوصوؿ إذل قرار، يعتمد مكتب عبنة التنسيق الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عمليات تيسر اغبوار  9-11المادة 
كتبادؿ اؼبعلومات بينها كبُت اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف صاحبة الطلب قد اللزـك من أجل التوصل 

 إذل قرار منصف كعادؿ.

إذل توصية باالعتماد، تقدـ تلك التوصية إذل مكتب عبنة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما تتوصل  19المادة 
 التنسيق الذم يعد قرار  هنائيا رهنا بالعملية التالية:

  إذل صاحب الطلب أكال؛اللجنة الفرعية رباؿ توصية 

  رئيس عبنة التنسيق الدكلية، لصاحب الطلب أف يطعن يف توصية من خبلؿ تقدًن طعن كتايب إذل
 التوصية.( يومان من تاريخ استبلـ 28عرب أمانة عبنة التنسيق الدكلية، يف غضوف شبانية كعشرين )

  بعد ذلك رباؿ التوصية إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية للبت بشأهنا. كيف حاؿ تلقي
مع صبيع اؼبواد الواردة ذات  طعن من صاحب الطلب، حُياؿ أيضا إذل أعضاء اؼبكتب هذا الطعن

 الصلة بكل من الطلب كالطعن؛

  اللجنة الفرعية اؼبعنية يقـو أم عضو يف مكتب اللجنة ال يتفق مع التوصية بإخطار رئيس
. كزبطر ( يوما من استبلـ التوصية22كأمانة عبنة التنسيق الدكلية يف غضوف عشرين ) باالعتماد

صبيع أعضاء اؼبكتب باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات أمانة عبنة التنسيق الدكلية فوران 
البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا قاـ أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل 

( يوما من تلقي هذ  22ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل بإخطار أمانة اللجنة يف غضوف عشرين )
ك، رباؿ التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق لكي يبت فيها يف اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا كذل



 اجتماعه اؼبقبل؛

  إذا دل يُبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل اعًتاضا
( يومان من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة 22على التوصية يف غضوف عشرين )

 لتنسيق؛مكتب عبنة ا

 .يعد قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائيان 

إذا قرر مكتب عبنة التنسيق الدكلية رفض طلب اعتماد ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف لعدـ امتثاؽبا  13المادة 
ة إذل معاعبة مبادئ باريس، جاز ؼبكتب اللجنة أك ؼبندكبه أف يتشاكر مع تلك اؼبؤسسة بشأف التدابَت الرامي

 مسائل االمتثاؿ.

جيوز ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف رُفض طلب اعتمادها أف تعيد طلب االعتماد، كفقا للمبادئ  14المادة 
، يف أم كقت كاف. كجيوز النظر يف هذا الطلب يف االجتماع اؼبقبل 12التوجيهية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 .للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد

 

 15المادة 

 إعادة االعتماد الدوري

إلعادة اعتماد على أساس دكرم من  ”ألف“الفئة ذات  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافزبضع صبيع 
اػباضعة إلعادة االعتماد.  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافعلى  12طبس سنوات. كتسرم اؼبادة 

 طلب األكرل كطلب إعادة االعتماد.كيُقصد باإلشارة إذل طلب ما ربديدان، كبل من ال

 

 16المادة 

 استعراض عملية االعتماد

عندما تتغَت ظركؼ أية مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف بأم طريقة من شأهنا اؼبساس بامتثاؿ اؼبؤسسة 
اللجنة الفرعية اؼبعنية مبادئ باريس، زُبطر تلك اؼبؤسسة الرئيس بتلك التغَتات كيعرض الرئيس اؼبسألة على 

 الستعراض مركز اعتماد تلك اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. باالعتماد

أف ظركؼ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما يرل رئيس عبنة التنسيق الدكلية أك أم عضو من أعضاء  9-16المادة 
د تكوف دبوجب النظاـ الداخلي السابق ق ”ألف“الفئة أم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف اعُتمدت يف 



تغَتت بطريقة سبس بامتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس، جاز لرئيس اللجنة الفرعية أف يبدأ استعراضا ؼبركز 
 اعتماد تلك اؼبؤسسة الوطنية.

جيب االنتهاء من أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف شبانية عشر  3-16المادة 
 ( شهران.18)

م استعراض تكوف للرئيس كللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد صبيع السلطات كاؼبسؤكليات كما هو لدل أ 17المادة 
 .12الشأف بالنسبة لطلب مقدـ دبوجب اؼبادة 

 

 18المادة 

 تغيير تصنيف االعتماد

إال بعد إببلغ صاحب الطلب هبذ  النية  ”ألف“الفئة ال يُتخذ أم قرار يقضي بشطب صاحب طلب من 
من تلقي هذا اإلخطار، األدلة الكتابية  (1) الفرصة لكي يقدـ كتابةن، كيف غضوف سنة كاحدةكإعطائه 

 البلزمة إلثبات استمرار امتثاؽبا مبادئ باريس.

جيوز تعليق تصنيف اعتماد ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف إذا دل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية طلب إعادة  19المادة 
 ف مربر يف غضوف الفًتة الزمنية اؼبنصوص عليها.اعتمادها أك دل تقم بذلك بدك 

قد يسقط تصنيف اعتماد إذا دل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف طلبان إلعادة االعتماد يف غضوف  92المادة 
( من تعليق اعتمادها لعدـ إعادة الطلب، أك إذا دل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف 1سنة كاحدة )
من هذا النظاـ األساسي ما يكفي من الوثائق، يف غضوف شبانية  16تعراض دبوجب اؼبادة اػباضعة لبلس

( شهران من كضعها رهن االستعراض، لكي تقنع اؽبيئة اليت تبت يف العضوية دبوجب هذا النظاـ 18عشر )
 األساسي بأهنا ال تزاؿ فبتثلة مبادئ باريس.

اليت ُعلق اعتمادها معلقةن إذل أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف امتثاؿ  افاؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنستظل  91المادة 
اؼبؤسسات مبادئ باريس دبوجب هذا النظاـ األساسي إذل قرار بشأف مركز اعتمادها أك إذل أف يسقط 

 اعتمادها.

يد اعتمادها إال عرب لغي أف تستعال جيوز للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت سقط مركز اعتمادها أك أُ  99المادة 



 من هذا النظاـ األساسي. 12إعادة طلب االعتماد على النحو اؼبنصوص عليه يف اؼبادة 

إذا سقط االعتماد أك أُلغي أك ُعلق، تنقضي فوران صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اؼبخولة لتلك اؼبؤسسة الوطنية  93المادة 
، احتفظت دبركز االعتماد الذم منحت إيا  إذل ستعراضعرب االعتماد. كإذا كانت اؼبؤسسة الوطنية قيد اال

أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف العضوية إذل قرار بشأف مدل امتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس أك إذل أف تسقط 
 عضويتها.

 

 1-94المادة 

 : األعضاء6الفرع 

 األىلية

اليت سبتثل مبادئ  ية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنال يكوف أعضاء مصوتُت يف عبنة التنسيق الدكلية إال 
باريس، كهي اؼبؤسسات اؼبعتمدة ضمن الفئة "ألف" كفقا للنظاـ الداخلي السابق أك عمبل باإلجراء 

 اؼبعموؿ به دبوجب هذا النظاـ األساسي.

اريس، كهي تكوف أهلية العضو غَت اؼبصوت للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت سبتثل جزئيا مبادئ ب 9-94المادة 
اؼبؤسسات اؼبعتمدة ضمن الفئة "باء" كفقا للنظاـ الداخلي السابق أك عمبل باإلجراء اؼبعموؿ به دبوجب 

 هذا النظاـ األساسي.

على كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ترغب يف أف تصبح عضوا يف عبنة التنسيق الدكلية أف تقدـ طلبا  95المادة 
دـ فيه معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة ألف، يف حالة طلبها خطيا إذل رئيس عبنة التنسيق تق

العضوية مع التصويت؛ كمعلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة باء، يف حالة طلبها العضوية مع عدـ 
التصويت. كيف كلتا اغبالتُت جيب على اؼبؤسسة الطالبة أف تشَت إذل موافقتها على االلتزاـ هبذا النظاـ 

السنوية اؼبقررة(.  االشًتاؾي على النحو اؼبعدؿ من حُت آلخر )دبا يف ذلك اؼبوافقة على دفع رسـو األساس
 كينظر مكتب عبنة التنسيق يف الطلب كيبت بشأنه.

تتوقف عضوية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف عبنة التنسيق الدكلية فور تقدًن تلك اؼبؤسسة إخطارا  96المادة 
لة إذل رئيس عبنة التنسيق، لكن دكف اؼبساس بواجب اؼبؤسسة الوطنية يف الوفاء دبا تبقى خطيا باالستقا



 لديها من التزامات مالية مستحقة للجنة التنسيق يف تاريخ االستقالة.

جيوز إبطاؿ العضوية دبوجب قرار من مكتب عبنة التنسيق إذا انتهت هيئة البت يف مركز االعتماد دبوجب  97المادة 
النظاـ األساسي إذل قرار يقضي بأف العضو دل يعد يستويف شركط أهلية العضوية اؼبنصوص عليها يف هذا 

 .24اؼبادة 

( أشهر أك أكثر عن 6جيوز إلغاء العضوية دبوجب قرار من مكتب عبنة التنسيق إذا زبلف العضو ؼبدة ستة ) 98المادة 
 مستحق. اشًتاؾ سنومما يف ذمته من  دفع

جيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت أُبطلت عضويتها، أك ألغيت لعدـ دفع اشًتاؾ سنوم، أف  1-99المادة 
 من هذا النظاـ. 25تستعيد العضوية عرب إعادة طلب العضوية دبوجب اؼبادة 

سدد أك قدر عندما تلغى العضوية لعدـ دفع اشًتاؾ، زبضع إعادة قبوؿ العضوية لشرط دفع االشًتاؾ غَت اؼب 9-99المادة 
 معُت منه حسبما يقرر  مكتب عبنة التنسيق.

 

 32المادة 

 استقاللية األعضاء

بأم حاؿ رغم كل ما يرد يف هذا النظاـ األساسي، ال ديس إنشاء عبنة التنسيق الدكلية أك سَت العمل فيها 
كمهامهم اؼبنصوص األعضاء كمكانتهم كمركزهم الوطٍت، كال بسلطاهتم ككاجباهتم  باستقبلليةمن األحواؿ 

 عليها يف كالياهتم، كدبشاركتهم يف ـبتلف احملافل الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف.

 

 1-31المادة 

 : المجموعات اإلقليمية لألعضاء7الفرع 

 بغية ضماف التوازف العادؿ يف التمثيل اإلقليمي يف عبنة التنسيق الدكلية، تُنشأ اجملموعات اإلقليمية التالية:

 اأفريق 

 األمريكتاف 

 احمليط اؽبادئ-آسيا 



 أكركبا 

 جيوز ألعضاء أم ؾبموعة إقليمية إنشاء ؾبموعات إقليمية فرعية حسب رغبتهم. 9-31المادة 

 جيوز ألعضاء اجملموعات اإلقليمية إنشاء إجراءاهتم اؼبتعلقة بسَت اعبلسات كاألنشطة. 3-31المادة 

( أعضاء معتمدين ضمن الفئة "ألف" لكل منهم فبثل يف مكتب 4ربعة )لكل ؾبموعة إقليمية أف تعُت أ 4-31المادة 
 عبنة التنسيق الدكلية.

 

 39المادة 

 : االجتماعات العامة لألعضاء8الفرع 

 يتألف االجتماع العاـ من أعضاء عبنة التنسيق كيشكل السلطة العليا للرابطة.

التنسيق الدكلية، كاستعراض أنشطة مكتب اللجنة كمراقبتها، من كاجبات االجتماع العاـ مراقبة أنشطة عبنة  33المادة 
كالتصديق على برنامج أنشطة عبنة التنسيق، كتعديل هذا النظاـ األساسي، كالنظر يف قضايا التمويل كربديد 
رسـو العضوية السنوية اؼبقررة لؤلعضاء اؼبعتمدين ضمن الفئة "ألف" شريطة أال زبضع قرارات مكتب عبنة 

 بشأف االعتماد لبلستعراض أك اؼبراقبة من االجتماع العاـ.التنسيق 

يصدؽ االجتماع العاـ على تعيُت أعضاء مكتب عبنة التنسيق كينتخب الرئيس كاألمُت. كجيب أف يكوف  34المادة 
اؼبعتمدين ضمن الفئة "ألف" الذين ُعينوا من  أعضاء عبنة التنسيقأفرادا ديثلوف  أعضاء مكتب عبنة التنسيق

 .31موعاهتم اإلقليمية دبوجب اؼبادة ؾب

جيب أف ينتخب االجتماع العاـ مراجعا للحسابات ليس عضوا يف عبنة التنسيق الدكلية، إذا كاف انتخاب  35المادة 
 اؼبراجع دبقتضى القانوف السويسرم.

لس حقوؽ اإلنساف بعد يعقد االجتماع العاـ جلساته مرة يف السنة على األقل باالرتباط مع اجتماع ؾب 36المادة 
( أشهر على األقل كيف أكقات 6إخطار خطي من مكتب اللجنة إذل األعضاء قبل االجتماع بستة )

 كفقا للقانوف دبا يف ذلك عندما يُقدـ طلب من طُبس األعضاء أك أكثر. أخرلضركرية 

 يقدـ جدكؿ األعماؿ إذل األعضاء مع اإلخطار اػبطي باالجتماع. 37المادة 



 

 38دة الما

 : الحق في التصويت والقرارات9الفرع 

يف االجتماعات العامة ال يصوت إال األعضاء اؼبعتمدكف ضمن الفئة "ألف". كللعضو اؼبعتمد ضمن الفئة 
"باء" اغبق يف اؼبشاركة كالكبلـ يف االجتماعات العامة )كصبيع االجتماعات كحلقات العمل األخرل 

ق(. كجيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف غَت اؼبعتمدة ضمن الفئة اؼبفتوحة اليت تعقدها عبنة التنسي
"ألف" كال "باء" أف ربضر بصفة مراقب، دبوافقة من االجتماع اؼبعٍت أك حلقة العمل اؼبعنية. كجيوز للرئيس، 

اليت ليست أعضاء يف  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافبعد التشاكر مع أعضاء عبنة التنسيق، أف يدعو 
 عبنة التنسيق كأم شخص آخر أك مؤسسة أخرل إذل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنسيق بصفة مراقب.

( لكل دكلة عضو يف 1يف االجتماعات العامة، ال تكوف أهلية العضو اؼبصوت إال ؼبؤسسة كطنية كاحدة ) 39المادة 
حق  ، يكوف للدكلة الدكلةيف (1األمم اؼبتحدة. كعندما تكوف أهلية العضوية ألكثر من مؤسسة كاحدة )

( يف التصويت، كيف حالة انتخاب الدكلة عضوا يف مكتب عبنة 1( يف الكبلـ، كحق كاحد )1كاحد )
اؼبؤسسات ( يف عضوية اؼبكتب. كيرجع أمر اختيار اؼبؤسسة اليت ستمثل 1التنسيق، يكوف ؽبا حق كاحد )

 ة.لدكلة معينة إذل اؼبؤسسات اؼبعني الوطنية غبقوؽ اإلنساف

تُتخذ قرارات االجتماع العاـ بأغلبية األعضاء اغباضرين أك اؼبمثلُت حسب األصوؿ. كال يتناكؿ االجتماع  42المادة 
، أك بطلب من أزيد من نصف األعضاء اغباضرين  سول اؼبسائل اؼبدرجة يف جدكؿ األعماؿ. كعند اللزـك

 اـ استثنائي.يف االجتماع العاـ، ديكن للرئيس أف يدعو إذل عقد اجتماع ع

 لكي يكتمل النصاب، ال بد من نصف العدد اإلصبارل لؤلعضاء على األقل.  41المادة 

اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية هي لغات العمل يف عبنة التنسيق الدكلية. كعليه ينبغي أف تتاح الوثائق  49المادة 
 الواردة من عبنة التنسيق الدكلية هبذ  اللغات.

 

 43المادة 

 : مكتب لجنة التنسيق الدولية12الفرع 

( فردان، منهم 16تدير عبنَة التنسيق الدكلية عبنةه تدعى مكتب عبنة التنسيق الدكلية كيتألف من ستة عشر )
 الرئيس كاألمُت



 ، أك إذا دلألم سبب من األسباب إذا دل يعد فبثل عضو يف ؾبموعة إقليمية قادران على سبثيل ذلك العضو 44المادة 
، توقفت عضوية 4-31معتمدا ضمن الفئة "ألف"، أك ُسحب تعيُت العضو دبوجب اؼبادة يعد العضو 

اؼبمثل يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية كعينت عبنة التنسيق اإلقليمية عند ذلك فبثبل آخر يقـو بدكر العضو 
 اؼبؤقت يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية إذل حُت االجتماع اؼبقبل.

( سنوات غَت قابلة 3يُنتخب الرئيس كاألمُت من االجتماع العاـ على أساس التناكب اعبغرايف ؼبدة ثبلث ) 45المادة 
احمليط اؽبادئ، أفريقيا، -للتجديد. كيكوف ترتيب التناكب على النحو التارل: األمريكتاف، منطقة آسيا

 أكركبا.

 

 46المادة 

 سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية

تنسيق عمومان سلطة التصرؼ باسم عبنة التنسيق الدكلية كتنفيذ مقاصد اللجنة كمهامها. ؼبكتب عبنة ال
 كدكف ربديد لعمومية السلطات اإلدارية، ؼبكتب اللجنة سلطة القياـ دبا يلي:

  ؛اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالبت يف طلبات االعتماد بعد النظر يف توصية من 

 نة التنسيق الدكلية؛البت يف طلبات العضوية يف عب 

 الدعوة إذل عقد االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدكلية؛ 

  التعاكف كالعمل مع مفوضية حقوؽ اإلنساف كمع كحدة اؼبؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية، كال
سيما العمل مع كحدة اؼبؤسسات الوطنية باالرتباط مع عملية االعتماد لدل عبنة التنسيق 

جتماعات السنوية للجنة التنسيق، كاجتماعات مكتب عبنة التنسيق كاؼبؤسبرات الدكلية الدكلية، كاال
للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كباإلضافة إذل ذلك، تيسر كحدة اؼبؤسسات الوطنية كتنسق 

يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياته، كيف هيئات  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمشاركة 
 إلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة؛معاهدات حقوؽ ا

  اللجوء إذل خدمات كحدة اؼبؤسسات الوطنية كقبوؿ هذ  اػبدمات بصفتها األمانة اػباصة بلجنة
 التنسيق الدكلية، كمكتب عبنة التنسيق كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة؛



  نة التنسيق الدكلية؛ليكوف أمُت صندكؽ عب أعضاء مكتب عبنة التنسيقتعيُت شخص من 

  بشىت أنواعها، كاستئجارها، كالتصرؼ فيها، أك التعامل بشأهنا بطرؽ أخرل؛حيازة اؼبمتلكات 

 فتح اغبسابات اؼبصرفية، كتعيُت اؼبوقعُت فيها كربديد سلطة اؼبوقعُت؛ 

 صرؼ األمواؿ كفعل كل ما يستصوبه للًتكيج ألغراض عبنة التنسيق الدكلية؛ 

 شخص معُت، أك إذل عبنة دائمة أك عبنة فرعية من األشخاص أك األعضاء؛ تفويض أم مهمة إذل 

  التنسيق كالًتتيب للمؤسبرات، كاالجتماعات، كاللجاف الدائمة كاللجاف الفرعية، كغَت ذلك من
 األنشطة؛

 تعيُت اؼبستخدمُت كالوكبلء كاؼبتعاقدين، كعزؽبم أك توقيفهم؛ 

 إبراـ العقود؛ 

 إعداد البيانات السنوية أك غَتها من البيانات اؼبالية، من أجل اغبصوؿ  طلب اؼبساعدة اؼبهنية يف
 على اؼبشورة القانونية، أك ألم غرض آخر؛

  ،إعداد اؼبذكرات اإلعبلمية، كالنشرات كالورقات كيفما كاف نوعها، كتعميمها على األعضاء
حقوؽ اإلنساف،  كالًتكيج عمومان للمعلومات اؼبتعلقة بقضايا حقوؽ اإلنساف كأنشطة ؾبلس

كآلياته، كهيئات معاهدات حقوؽ اإلنساف، كأنشطة عبنة التنسيق الدكلية اليت قد يهتم هبا أعضاء 
 اؼبكتب؛

 تلقي اؼبنح اؼبالية كاؽببات، كاؽبدايا كيفما كاف نوعها؛ 

 ا اعتماد النظاـ الداخلي، أك تعديله أك إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل مكتب اللجنة كعباهن
عية من أجل تنظيم كتوضيح أم مسألة يشملها هذا النظاـ األساسي. كيُعمم كل قرار يقضي الفر 

باعتماد قاعدة أك تعديلها أك إبطاؽبا يف أسرع كقت من الناحية العملية على صبيع أعضاء عبنة 
  .nhri.net: اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتنسيق كيُنشر على موقع شبكة 



 

 47المادة 

 العضويةرسوم 

يقدـ مكتب عبنة التنسيق، ؼبا يرل ذلك مبلئما، إذل اجتماع عاـ توصية بفرض اشًتاؾ سنوم للعضوية 
حيدد  االجتماع السنوم. كبعد ربديد االشًتاؾ يعمل اؼبكتب على كضع اإلجراءات اؼبتعلقة بتحصيل 

ديرية، من االشًتاؾ السنوم  اشًتاكات العضوية. كؼبكتب عبنة التنسيق، أف يُعفي عضوان، حسب سلطته التق
 كليان أك جزئيان إذا اقتنع اؼبكتب بأف العضو غَت قادر على دفع اؼببلغ اؼبستحق.

 

 48المادة 

 اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

( يف 2يعقد اجتماع ؼبكتب عبنة التنسيق باالرتباط مع كل اجتماع عاـ للجنة التنسيق الدكلية كمرتُت )
اجتمع اؼبكتب يف الزماف كاؼبكاف الذم يقرر  اؼبكتب أك الرئيس. كيوجَّه إخطار  السنة على األقل. كإال

( أسابيع على األقل ما دل يتفق اؼبكتب على فًتة 4خطي يدعى إذل عقد االجتماع قبل اؼبوعد بأربعة )
 أقصر لذلك االجتماع. كيقدـ جدكؿ األعماؿ إذل األعضاء مع اإلخطار اػبطي اؼبتعلق باالجتماع.

 

 49المادة 

 الرئيس واألمين

يقـو الرئيس، أك األمُت، يف غياب الرئيس، بتوجيه أعماؿ االجتماع العاـ كمكتب عبنة التنسيق. كما دل 
يقرر االجتماع العاـ خبلؼ ذلك، ديثل الرئيس اللجنة كفقا للممارسات كالسلطات اؼبعهودة اليت اتبعها 

 الرئيس متصرفا دبوجب النظاـ الداخلي السابق.

كبشكل خاص، جيوز للرئيس أف يتكلم لدل ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياته، كهيئات معاهدات حقوؽ 
 اإلنساف كيف منظمات دكلية أخرل، لدل دعوته:

 باسم عبنة التنسيق الدكلية بشأف اؼبواضيع الذم يأذف هبا االجتماع العاـ أك مكتب عبنة التنسيق؛ 

  تأذف له بذلك؛باسم كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ؼبا 

  بشأف القضايا اؼبواضيعية غبقوؽ اإلنساف من أجل الًتكيج للسياسة اليت قررها االجتماع العاـ، أك
 الذم يُعقد كل سنتُت أك مكتب عبنة التنسيق؛ اؼبؤسبر



 .للنهوض عموما بأهداؼ عبنة التنسيق الدكلية 

 

 1-52المادة 

 اللجنةسَت أعماؿ مكتب 

الفرنسية هي لغات العمل يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية. كعليه ينبغي أف تتاح اإلسبانية كاإلنكليزية ك 
 الوثائق الواردة من عبنة التنسيق الدكلية هبذ  اللغات.

 الدكلية. أعضاء مكتب عبنة التنسيقيكتمل النصاب بأغلبية  9-52المادة 

. كديكن إضافة بنود مكتب عبنة التنسيق أعضاءيضع الرئيس جدكؿ أعماؿ لكل اجتماع بالتشاكر مع  3-52المادة 
 عبدكؿ األعماؿ عند االجتماع إذا كافقت أغلبية األعضاء اغباضرين على ذلك.

جيوز ألعضاء مكتب عبنة التنسيق أف يكونوا مصحوبُت يف االجتماعات دبستشارين، منهم فبثلوف من عبنة  4-52المادة 
خاص بصفة مستشارين ألعضائهم كمراقبُت لدل االجتماع، التنسيق اإلقليمية اؼبعنية. كحيضر هؤالء األش

 كجيوز ؽبم اؼبشاركة يف اؼبناقشات بطلب من الرئيس كدعوة منه.

(. كعند اإلمكاف، يُتوصل إذل قرارات مكتب عبنة 1لكل عضو يف مكتب عبنة التنسيق صوت كاحد ) 5-52المادة 
ارات بأغلبية األعضاء اغباضرين كاؼبصوتُت. كيف حاؿ التنسيق بالتوافق. كعند استحالة التوافق، تُتخذ القر 

 يُعد اؼبقًتح اؼبصوَّت عليه غَت مقبوؿ.تساكم األصوات، 

سواء أكانت عضوا يف عبنة التنسيق  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق أف يدعو  6-52المادة 
شاركة يف أعماؿ عبنة التنسيق الدكلية أك مكتب الدكلية أـ ال كأم شخص آخر أك مؤسسة أخرل إذل اؼب

 اللجنة بصفة مراقب.

، جيوز ؼبكتب اللجنة أف يبت يف أم مسألة خطيان كدكف اغباجة إذل 52رغم األحكاـ اآلنفة ؽبذ  اؼبادة  7-52المادة 
 توجيه دعوة رظبية لبلجتماع شريطة أف يوافق أغلبية أعضاء اؼبكتب على هذا القرار.

يقدـ مكتب عبنة التنسيق، عرب رئيسه أك عرب األمُت عند غياب الرئيس، إذل االجتماعات العامة تقارير عن  8-52المادة 
األنشطة اليت اضطلع هبا كل من عبنة التنسيق، كمكتب عبنة التنسيق كموظفي اؼبكتب منذ االجتماع العاـ 

 السابق.



 

 51المادة 

 إجراءات أخرى

جراءات مكتب عبنة التنسيق كال ينص عليها هذا النظاـ الداخلي، جاز إذا نشأت أم مسألة تتعلق بإ
 ؼبكتب عبنة التنسيق أف يتخذ اإلجراءات اليت يراها مناسبة.

 

 59المادة 

 : اإلدارة المالية11فرع اؿ

 سنة المحاسبة

 كانوف األكؿ/ديسمرب من كل عاـ.  31تنتهي السنة اؼبالية يف 

 يق الدكلية كتشمل اآليت:تضم أصوؿ عبنة التنس 53المادة 

 اؼبنح احملصَّل عليها من اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات الوطنية التابعة للقطاع العاـ كشبه العاـ؛ 

 اؽببات؛ 

 االشًتاكات؛ 

 األمواؿ اليت أكدعتها لديها منظمات، أك رابطات، أك أعماؿ ذبارية أك مؤسسات أخرل؛ 

  من أم مصدر كاف.اإليرادات كاؼبمتلكات بشىت أنواعها الواردة 

 

جيب استخداـ أصوؿ عبنة التنسيق الدكلية حصريا يف الًتكيج ؼبقاصد عبنة التنسيق الدكلية على النحو  54المادة 
 .7كفقا ؼببادئ باريس على النحو اؼبنصوص عليه يف اؼبادة  3اؼبنصوص عليه يف الفرع 

 

 55المادة 

 : الحل والتصفية13الفرع 

 الحل

نسيق الدكلية بقرار من عبنة التنسيق الدكلية يف اجتماع عاـ. كيُعقد االجتماع العاـ جيوز حل عبنة الت
خصيصا ؽبذا الغرض. كجيب أف حيضر نصف األعضاء على األقل. كإذا دل يكن النصف حاضران كجبت 



(. عند ذلك يصح لبلجتماع 2الدعوة من جديد إذل عقد اجتماع عاـ بعد فًتة فاصلة مدهتا أسبوعاف )
اـ أف يتداكؿ مع األعضاء اغباضرين مهما كاف عددهم. كيف أم حاؿ من األحواؿ ال تتم اؼبوافقة على الع

 اغبل إال بأغلبية ثبلثة أرباع األعضاء اغباضرين.

 

 التصفية 56المادة 

( أك أكثر بتعيُت من االجتماع العاـ. 1يقـو حبل عبنة التنسيق الدكلية كبتصفية أصوؽبا ُمصف كاحد )
على االجتماع العاـ أف يأذف للمصفي أك اؼبصفُت بتوزيع صايف األصوؿ على رابطة أخرل أك منظمة كجيب 

عامة تشبه عبنة التنسيق الدكلية يف مقاصدها. كال يُدفع أم جزء من صايف األصوؿ اؼبتاحة للتوزيع إذل أم 
 عضو من أعضاء عبنة التنسيق الدكلية.

 : النظام الداخلي14الفرع  57المادة 

جيوز لبلجتماع العاـ اعتماد النظاـ الداخلي، أك تعديله أك إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل عبنة التنسيق 
الدكلية، دبا يف ذلك االجتماعات العامة كاؼبؤسبرات الدكلية، من أجل تنظيم كتوضيح أم مسألة يشملها 

 هذا النظاـ األساسي.

 : تعديل النظام األساسي15لفرع ا 58المادة 

 ال جيوز تعديل هذا النظاـ األساسي إال باجتماع عاـ للجنة التنسيق الدكلية.

 

 59المادة 

 : حكم مؤقت16الفرع 

كالنظاـ الداخلي للجنة الفرعية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماددبوجب هذا النظاـ األساسي يستمر كجود 
جود إال أف يعدؿ مكتب عبنة التنسيق ذلك أك اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق، كيظبلف يف الو 

بصفتها عبنة فرعية تابعة ؼبكتب  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماديُبطله. كتُنشأ دبوجب هذا النظاـ األساسي 
النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق  المرفق األولعبنة التنسيق. كيرد يف 

 الدكلية.



 :من تنفيذ

 السيدة جنيفر لينتش، مستشارة اؼبلكة.

 2228سبوز/يوليه  32

 2228تشرين األكؿ/أكتوبر  21ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف نَتكيب يف 

 2229آذار/مارس  24ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف جنيف يف 

 

 مرفق النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية

 لمعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةالنظام الداخلي للجنة الفرعية ا

 الوالية -1

(، تضطلع 1-1كفقا للنظاـ األساسي لرابطة عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف )اؼبادة 
عبنة التنسيق الدكلية كتقدًن توصيات  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بوالية استعراض كربليل طلبات االعتماد اليت حيليها رئيس

 إذل عبنة التنسيق بشأف امتثاؿ أصحاب الطلبات ؼببادئ باريس.

 تشكيلة اللجنة الفرعية -2

بغية ضماف التوازف العادؿ للتمثيل اإلقليمي يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من مؤسسة  2-1
نساف مصنفة لدل عبنة التنسيق ضمن الفئة "ألف" لكل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية األربع ( غبقوؽ اإل1كطنية كاحدة )

احمليط -(، كهي أفريقيا، كاألمريكتاف، كآسيا7على النحو اؼبنصوص عليه يف النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية )الفرع 
 اؽبادئ، كأكركبا.

 ( سنوات قابلة للتجديد.3ة ثبلث )كتعُت اجملموعات اإلقليمية األعضاء ؼبد 2-2



( كحد أقصى، على أساس 2( قابلة للتجديد مرتُت )1كخُيتار رئيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؼبدة سنة ) 2-3
التناكب من داخل اللجنة الفرعية حىت تتوذل كل منطقة إقليمية الرئاسة بدكرها؛ كإذا جاء دكر عضو يف اللجنة الفرعية لتعيينه 

 ئيسا كزبلى عن دكر ، تؤكؿ الرئاسة إذل اؼبنطقة اؼبوالية يف الًتتيب أك إذل مؤسسة كطنية أخرل يف تلك اؼبنطقة.ر 

تكوف مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف عضوا مراقبا دائما يف اللجنة كبصفتها أمانة عبنة التنسيق  2-4
مركز تنسيق صبيع الرسائل كربتفظ بالسجبلت على النحو اؼببلئم باسم رئيس  الدكلية، تدعم عمل اللجنة الفرعية، كتقـو بدكر

 عبنة التنسيق الدكلية.

 المهام -3

يقـو كل فبثل جملموعة إقليمية لدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بتيسَت عملية الطلبات للمؤسسات الوطنية  3-1
 غبقوؽ اإلنساف اؼبوجودة يف اؼبنطقة.

ثل اجملموعة اإلقليمية بتزكيد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبنتمية إذل اؼبنطقة جبميع اؼبعلومات الوجيهة كيقـو فب 3-2
 اؼبتعلقة بعملية االعتماد، دبا يف ذلك كصف العملية، كالشركط كاعبداكؿ الزمنية.

ة غبقوؽ اإلنساف تسعى إذل اغبصوؿ (، على كل مؤسسة كطني5ككفقا للنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية )الفرع  3-3
على العضوية أك إذل إعادة االعتماد أف تقدـ طلبا إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية، مع تقدًن صبيع الوثائق الداعمة البلزمة عرب 

 أمانة عبنة التنسيق الدكلية.

( أشهر على 4للجنة الفرعية بأربعة )كتقدَّـ هذ  الطلبات كالوثائق الداعمة إذل أمانة عبنة التنسيق قبل اجتماع ا 3-4
من هذا النظاـ الداخلي، تُعلق عضوية اؼبؤسسة اليت تكوف قيد إعادة االعتماد كال ربًـت هذا األجل  5-3األقل. كرهنا باؼبادة 

 إذل حُت تقدًن الوثائق اؼبطلوبة كاستعراضها من قبل اللجنة الفرعية.

ة بعد األجل إال يف أثناء االجتماع البلحق للجنة الفرعية، ما دل يقتض اغباؿ كال يُنظر يف الطلبات كالوثائق اؼبقدم 3-5
خبلؼ ذلك، حسبما يقرر  رئيس عبنة التنسيق الدكلية. كإذا كاف التأخر من مؤسسة تسعى إذل إعادة اعتمادها، ال يُتخذ 

ككانت هذ  األسباب يف نظر رئيس عبنة التنسيق قرار بعدـ تعليق عضوية اؼبؤسسة إال إذا ُقدمت كتابيان األسباب اؼبربرة للتأخر 
 قاهرةن كاستثنائية.



كعلى كل منظمة للمجتمع الدكرل ترغب يف تقدًن معلومات كجيهة متعلقة بأم مسألة اعتماد معركضة على اللجنة  3-6
 ( أشهر على األقل.4) الفرعية أف تقدـ هذ  اؼبعلومات كتابة إذل أمانة عبنة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة

كيعمل رئيس عبنة التنسيق، بدعم من أمانة عبنة التنسيق الدكلية، على تقدًن نسخ من الطلبات كالوثائق الداعمة إذل   3-7
 كل عضو يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

معينة لكي تنظر فيها اللجنة  كيقـو رئيس عبنة التنسيق أيضا، بدعم من أمانة عبنة التنسيق، بتقدًن موجز لقضايا 3-8
 الفرعية.

 اإلجراءات -4

ذبتمع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بعد االجتماع العاـ للجنة التنسيق من أجل النظر يف أم مسألة اعتماد  4-1
 من النظاـ األساسي. 5دبوجب الفرع 

مؤسسة إذل اؼبشاركة يف أعماؿ اللجنة الفرعية  جيوز لرئيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد أف يدعو أم شخص أك 4-2
 بصفة مراقب.

كجيوز للرئيس أف يدعو إذل عقد اجتماعات إضافية للجنة الفرعية دبوافقة رئيس عبنة التنسيق الدكلية كأعضاء اللجنة  4-3
 الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

ماد ال ديكن البت فيه بشكل عادؿ أك معقوؿ كعندما ترل اللجنة الفرعية أف اعتماد مؤسسة معينة تطلب االعت 4-4
بدكف مزيد من الدراسة ؼبسألة دل توضع ؽبا أم سياسة، ربيل اللجنة الفرعية تلك اؼبسألة مباشرة إذل مكتب عبنة التنسيق للبت 

يق ذلك القرار أك فيها كإصدار توجيه بشأهنا. كال ديكن ازباذ قرار هنائي فيما خيص االعتماد إال بعدما يقدـ مكتب عبنة التنس
 التوجيه.

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق، أف يتشاكر مع اؼبؤسسة الطالبة  2-11جيوز للجنة الفرعية، عمبل باؼبادة  4-5
أيضا كربقيقا ألغراضها، تتشاكر اللجنة  2-11لبلعتماد، إذا رأت لذلك لزكما، من أجل التوصل إذل توصية. كعمبل باؼبادة 

سسة الطالبة عند عـز اللجنة التوصية بقرار سليب. كجيوز أف تكوف هذ  اؼبشاكرات يف الشكل الذم ترا  اللجنة الفرعية مع اؼبؤ 
الفرعية األنسب كلكن جيب تقدديها يف كثائق كتابية؛ كبشكل خاص جيب تسجيل مضموف اؼبشاكرات الشفوية كإتاحته 



النهائي بشأف العضوية، ربتفظ اؼبؤسسة اػباضعة لبلستعراض  لبلستعراض. كدبا أف مكتب عبنة التنسيق هو من يتخذ القرار
 بعضويتها يف أثناء عملية التشاكر.

 أصناف االعتماد -5

 كفقا ؼببادئ باريس كالنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، فيما يلي ـبتلف أصناؼ االعتماد اليت تعمل هبا اللجنة الفرعية:

 بدأ من مبادئ باريس؛امتثاؿ كامل لكل م –ألف: عضو مصوت 

 أك عدـ كفاية اؼبعلومات اؼبقدمة للتوصل إذل قرار؛ لكل مبدأ من مبادئ باريس كامل غَت امتثاؿ –باء: عضو غَت مصوت 

 عدـ امتثاؿ مبادئ باريس. –جيم: عدـ العضوية 

 التقرير والتوصيات

إذل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتتوصل من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، عندما  12عمبل باؼبادة  6-1
توصية باالعتماد، ربيل اللجنة الفرعية تلك التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية الذم يكوف قرار  النهائي كفقان للعملية 

 التالية:

 إذل صاحب الطلب أكال؛ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادرباؿ توصية  ‘1’

لب أف يطعن يف توصية بتقدديه طعنا كتابيا إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية، عرب أمانة عبنة ديكن لصاحب الط ‘2’
 ( يوما من تلقي التوصية؛28التنسيق، يف غضوف شبانية كعشرين )

بعد ذلك رباؿ التوصية إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية من أجل البت فيها. كإذا كرد من صاحب  ‘3’
إذل أعضاء اؼبكتب أيضا هذا الطعن مع كل اؼبواد ذات الصلة الواردة بشأف كل من الطلب  الطلب طعن، ُأحيل

 كالطعن؛

( يوما من 20على كل عضو يف مكتب عبنة التنسيق ال يوافق على التوصية أف خيطر، يف غضوف عشرين ) ‘4’
كزبطر أمانة عبنة التنسيق فوران صبيع  كأمانة عبنة التنسيق الدكلية. اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتلقيها، رئيس 

أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أبلغ 
أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل أمانَة اؼبكتب، يف غضوف عشرين 



ذ  اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا فباثبل، أحيلت التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق يف ( يوما من تلقي ه20)
 اجتماعه اؼبقبل الزباذ قرار بشأهنا.

كإذا دل يبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إذل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل اعًتاضا على  ‘5’
ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكتب عبنة ( يوما من تلقيها، 20التوصية، يف غضوف عشرين )

 التنسيق الدكلية؛

 كيعد قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائيان. ‘6’

 كيتعُت على اللجنة الفرعية أف تضع مبلحظات عامة يعتمدها مكتب عبنة التنسيق الدكلية. 6-2

 ات تفسَتية ؼببادئ باريس، فيما يلي:كديكن استخداـ اؼببلحظات العامة، بصفتها أدك  6-3

 إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكوف بصدد كضع عملياهتا كآلياهتا، لكي ربرص على امتثاؿ مبادئ باريس؛ )أ(

 إقناع اغبكومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة القضايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة؛ )ب(

يف قرارها بشأف طلبات االعتماد اعبديدة، كطلبات إعادة االعتماد أك يف غَت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد إرشاد )ج(
 ذلك من االستعراضات:

إذا كانت اؼبؤسسة بعيدة جدا عن اؼبعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة، جاز للجنة الفرعية لبلعتماد أف تنتهي  ‘1’
 لة ؼببادئ باريس.إذل أف اؼبؤسسة غَت فبتث

قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼببلحظات العامة، جاز ؽبا أف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
تنظر يف طبيعة اػبطوات اليت ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق يف الطلبات اؼبقبلة، إف ازُبذت هذ  

بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل باؼببلحظات  لفرعية اؼبعنية باالعتماداللجنة ااػبطوات. كإذا دل تُزكَّد 
العامة اليت أبديت يف السابق، أك دل تُعط تفسَتان معقوال لؤلسباب اليت دعت إذل عدـ بذؿ أم جهود، جاز 

 للجنة الفرعية أف تفسر عدـ التقدـ هذا على أنه عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.

 يف سيوؿ، 4001أيلوؿ/سبتمرب  51، اليت عُقدت يف 51تنسيق الدكلية يف دكرهتا اعتمد  أعضاء عبنة ال ،
يف جنيف  4002نيساف/أبريل  51، اليت عُقدت يف 40جبمهورية كوريا. كعدله أعضاء عبنة التنسيق الدكلية يف دكرهتا 

 بسويسرا.



 المرفق الثاني

 مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

 سؤولياتاالختصاص والم -ألف

 يكوف للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها. -1

زُبوَّؿ للمؤسسة الوطنية كالية كاسعة قدر اإلمكاف، ُتصاغ بوضوح يف نص دستورم أك تشريعي، حيدد تكوينها كنطاؽ  -2
 اختصاصها.

 تضطلع اؼبؤسسة الوطنية جبملة مسؤكليات منها ما يلي: -3

كومة، كالربؼباف كأم هيئة ـبتصة أخرل، على أساس استشارم إما بطلب من السلطات اؼبعنية أك عرب )أ( أف تقدـ إذل اغب
فبارسة سلطاهتا فيما خيص االستماع إذل مسألة دكف إحالتها إذل اعبهات العليا، آراء كتوصيات كمقًتحات كتقارير بشأف أية 

ة الوطنية أف تقرر نشر ما تقدمه؛ كتتعلق هذ  اآلراء كالتوصيات مسائل متعلقة بتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف؛ كجيوز للمؤسس
 كاؼبقًتحات كالتقارير، ككذا أية صبلحية للمؤسسة الوطنية باجملاالت التالية:

أية أحكاـ تشريعية أك إدارية، ككذا األحكاـ اؼبتعلقة باؼبنظمات القضائية، اؼبعدة غبفظ حقوؽ اإلنساف كتوسيع نطاؽ ‘ 1’
 ذلك الصدد، تدرس اؼبؤسسة الوطنية األحكاـ التشريعية كاإلدارية السارية، ككذا مشاريع القوانُت كاؼبقًتحات، ضبايتها؛ كيف

كتقدـ ما ترا  مبلئما من توصيات حرصا على أف تكوف هذ  األحكاـ مطابقة للمبادئ األساسية غبقوؽ اإلنساف؛ كتوصي، 
، باعتماد قانوف جديد، كتعديل قانوف م  عموؿ به كاعتماد التدابَت اإلدارية أك تعديلها؛عند اللزـك

 أم حالة النتهاؾ حقوؽ اإلنساف تقرر النظر فيها؛‘ 2’

 إعداد تقارير بشأف اغبالة الوطنية فيما خيص حقوؽ اإلنساف عمومان، كبشأف مسائل ؿبددة أكثر؛‘ 3’

تنتهك حقوؽ اإلنساف كتقدًن مقًتحات للبلد  اسًتعاء انتبا  اغبكومة إذل اغباالت السائدة يف أم جزء من البلد حيث‘ 4’
، عن رأم بشأف مواقف اغبكومة كردكد فعلها؛  من أجل ازباذ مبادرات لوضع حد ؽبذ  اغباالت كاإلعراب، عند اللزـك

فا )ب( أف تعزز كتضمن مواءمة األنظمة كاؼبمارسات التشريعية الوطنية مع الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف اليت تعد الدكلة طر 
 فيها، كتنفيذها تنفيذا فعليان؛



 )ج( أف تشجع التصديق على الصكوؾ اؼبذكورة أعبل  أك االنضماـ إذل تلك الصكوؾ كأف ربرص على تنفيذها؛

)د( أف تساهم يف التقارير اؼبطلوب إذل الدكؿ تقدديها إذل هيئات األمم اؼبتحدة كعباهنا، كإذل اؼبؤسسات اإلقليمية، عمبل 
، عن رأيها يف اؼبوضوع، مع إيبلء االحًتاـ الواجب الستقبلليتها؛بالتزاماهتا ال  ناشئة من اؼبعاهدات كأف تعرب، عند اللزـك

)هػ( أف تتعاكف مع األمم اؼبتحدة كأم مؤسسة أخرل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كاؼبؤسسات اإلقليمية كاؼبؤسسات الوطنية 
 نساف كضبايتها؛لبلداف أخرل ذات اختصاص يف ؾبارل تعزيز حقوؽ اإل

)ك( أف تساعد يف كضع برامج لتدريس حقوؽ اإلنساف كالبحث فيها كأف تشارؾ يف تنفيذها يف اؼبدارس، كاعبامعات كالدكائر 
 اؼبهنية؛

)ز( أف تنشر حقوؽ اإلنساف كاعبهود الرامية إذل مكافحة صبيع أشكاؿ التمييز، ال سيما التمييز العنصرم، من خبلؿ إذكاء 
 سيما عرب اإلعبلـ كالتثقيف كتسخَت صبيع األجهزة الصحفية.الوعي، ال 

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -باء

تتشكل اؼبؤسسة الوطنية كيعُتَّ أعضاؤها، سواء باالنتخاب أك بغَت ، كفقا إلجراء يعطي كل الضمانات البلزمة إلقرار  -1
ين( اؼبشاركة يف تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، ال سيما من خبلؿ التمثيل التعددم للقول االجتماعية )للمجتمع اؼبد

 سلطات سبكن من التعاكف الفعاؿ من أجل إنشاء هذ  اؼبؤسسات مع فبثلُت عن اعبهات التالية أك حبضورهم:

قابات، )أ( اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبسؤكلية عن حقوؽ اإلنساف كاعبهود الرامية إذل مكافحة التمييز العنصرم، كالن
 كاؼبنظمات االجتماعية كاؼبهنية اؼبعنية، من قبيل رابطات احملامُت، كاألطباء، كالصحفيُت كالعلماء البارزين، على سبيل اؼبثاؿ؛

 )ب( االذباهات الفكرية الفلسفية أك الدينية؛

 )ج( اعبامعات كاػبرباء اؼبؤهلوف؛

 )د( الربؼباف؛

 ، ينبغي أال يشارؾ فبثلوها يف اؼبداكالت إال بصفة استشارية(.)هػ( اإلدارات اغبكومية )كإذا كانت مشاركة



كتكوف للمؤسسة الوطنية هيكل أساسي مبلئم للقياـ بأنشطتها على كبو سلس، كال سيما التمويل الكايف. كينبغي  -2
عن اغبكومة  أف يكوف الغرض من هذا التمويل سبكُت اؼبؤسسة من اغبصوؿ على موظفيها كأماكن عملها، حىت تكوف مستقلة

 كأال زبضع للمراقبة اؼبالية اليت قد تضر باستقبلليتها.

كمن أجل ضماف كالية مستقرة ألعضاء اؼبؤسسة الوطنية، ال استقبللية حقيقية بدكهنا، يتم تعيينهم دبوجب قانوف  -3
 تعددية يف عضوية اؼبؤسسة.رظبي ينص على ربديد مدة الوالية. كجيوز أف تكوف هذ  الوالية قابلة للتجديد، شريطة ضماف ال

 أساليب العمل -جيم

 يف إطار عملها، تقـو اؼبؤسسة الوطنية دبا يلي:

)أ( النظر حبرية يف أية مسائل تقع ضمن اختصاصها، سواء أكانت هذ  اؼبسائل من تقدًن اغبكومة أك قيد دراستها دكف 
 ملتمسة. إحالتها إذل سلطة عليا، بناء على اقًتاح من أعضائها أك من أم جهة

 )ب( االستماع إذل أم شخص كاغبصوؿ على أية معلومات كأية كثائق الزمة لتقييم اغباالت اليت تقع ضمن اختصاصها؛

 )ج( التوجه إذل الرأم العاـ مباشرة أك عرب أم جهاز صحفي، ال سيما من أجل نشر آرائها كتوصياهتا؛

 عضائها بعد دعوهتم إذل االجتماع كما جيب؛)د( االجتماع بشكل منتظم ككلما لـز األمر حبضور صبيع أ

، كإقامة فركع ؿبلية أك إقليمية ؼبساعدهتا يف االضطبلع دبهامها؛  )هػ( إنشاء أفرقة عاملة من بُت أعضائها عند اللزـك

ـ غَت )ك( الدأب على التشاكر مع اؽبيئات األخرل اؼبسؤكلة عن تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، قضائية كانت هذ  اؽبيئات أ
 ذلك )ال سيما أمناء اؼبظادل، كالوسطاء كمثلهم من اؼبؤسسات(؛

)ز( بالنظر إذل الدكر الرئيسي اليت تقـو به اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ؾباؿ توسيع عمل اؼبؤسسات الوطنية، تطوير العبلقات 
تصادية كاالجتماعية، كمكافحة العنصرية، مع اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبتفرغة لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، كللتنمية االق

كضباية الفئات الضعيفة للغاية )ال سيما األطفاؿ، كالعماؿ اؼبهاجركف، كالبلجئوف، كاألشخاص اؼبعاقوف بدنيا كذهنيان( أك 
 جملاالت متخصصة.

 مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبو القضائي



ستماع إذل الشكاكل كالعرائض اؼبتعلقة حباالت فردية كبالنظر فيها. كجيوز عرض اغباالت جيوز اإلذف للمؤسسة الوطنية باال
عليها من قبل األفراد، أك فبثليهم، أك أطراؼ ثالثة، أك منظمات غَت حكومية، أك رابطات نقابية أك أم منظمات سبثيلية 

ما خيص السلطات األخرل للجاف، جيوز أف أخرل. كيف هذ  الظركؼ، كدكف اؼبساس باؼببادئ اؼبنصوص عليها أعبل  في
 تستند اؼبهاـ اؼبوكلة إذل اؼبؤسسات إذل اؼببادئ التالية:

)أ( التماس تسوية كدية عرب اؼبصاغبة أك يف نطاؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف، عرب ازباذ قرارات ملزمة أك على أساس 
؛  السرية، عند اللزـك

 حبقوقه، ال سيما بسبل االنتصاؼ اؼبتاحة له، كتعزيز سبل كصوله إليها؛ )ب( إببلغ الطرؼ الذم قدـ العريضة

 )ج( االستماع إذل الشكاكل أك العرائض أك إحالتها إذل أم سلطة ـبتصة أخرل يف نطاؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف؛

للقوانُت، كاألنظمة )د( تقدًن توصيات إذل السلطات اؼبختصة، ال سيما من خبلؿ اقًتاح تعديبلت أك إصبلحات 
كاؼبمارسات اإلدارية، ال سيما إذا كانت منشأ الصعوبات اليت يواجهها األشخاص اؼبقدموف للعرائض من أجل اؼبطالبة 

 حبقوقهم.

* مبادئ باريس احملددة يف حلقة العمل الدكلية األكذل اؼبتعلقة باؼبؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف اليت عقدت 
كقرار  1992/54، كاليت اعتمدت دبوجب قرار عبنة حقوؽ اإلنساف 1991تشرين األكؿ/أكتوبر  9-7س يف الفًتة يف باري

 .1993، الصادر يف 48/134اعبمعية العامة 



 المرفق الثالث

 التابعة للجنة التنسيق الدولية اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 مالحظات عامة

 االختصاص والمسؤوليات -1

: جيب أف يكوف إنشاء اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف دبوجب نص دستورم أك المؤسسات الوطنية إنشاء 1-1
 تشريعي. ذلك أف إنشاءها دبوجب صك للجهاز التنفيذم أمر ال يتبلءـ كضماف االستمرارية كاالستقبللية.

حقوؽ  ضبايةدبهاـ ؿبددة يف  كالية اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافينبغي أف تكوف عبميع والية حقوق اإلنسان:  1-2
 ، مثل اؼبهاـ اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس.كتعزيزهااإلنساف 

من كظيفة اللجنة الفرعية : تفهم تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها 1-3
ليها يف مبادئ باريس، أهنا تشجيع التصديق على الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف أك االنضماـ إليها، اؼبنصوص ع

كظيفة رئيسية للمؤسسة الوطنية. كبالتارل تشجع اللجنة الفرعية ترسيخ هذ  الوظيفة يف القانوف التأسيسي للمؤسسة 
 الوطنية حرصا على ضباية حقوؽ اإلنساف يف ذلك البلد أفضل ضباية.

اؼبؤسسات أف تربز أمهية  عنية باالعتماداللجنة الفرعية اؼب: تود التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان 1-4
يف اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، ال سيما ؾبلس حقوؽ اإلنساف كآلياته  الوطنية غبقوؽ اإلنساف

)اؼبكلفوف بواليات يف إطار اإلجراءات اػباصة( كهيئات معاهدات حقوؽ اإلنساف. كيعٍت ذلك عمومان مسامهة 
يف هذ  اآلليات كاؼبشاركة يف أعماؽبا كاؼبتابعة على الصعيد الوطٍت للتوصيات  غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنية 

اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف. كباإلضافة إذل ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية أيضا أف تشارؾ بشكل 
، كمكتبها، ككذا مع هيئات التنسيق اإلقليمية إجيايب مع عبنة التنسيق الدكلية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد

 للمؤسسات الوطنية.

: ينبغي للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تتعاكف بشكل كثيق التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى 1-5
لة مثبل كأف تتبادؿ اؼبعلومات مع اؼبؤسسات القانونية اؼبنشأة أيضا لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، على صعيد الدك 



أك بشأف القضايا اؼبواضيعية، ككذا مع اؼبنظمات األخرل، مثل اؼبنظمات غَت اغبكومية، العاملة يف ميداف حقوؽ 
 التابعة للجنة التنسيق. اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداإلنساف، كينبغي ؽبا أف تثبت ذلك عند طلبها االعتماد لدل 

: ينبغي عمومان للوزارات اغبكومية اؼبعنية ككذا اللجاف الربؼبانية انالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنستوصيات  1-6
الواردة يف التقارير السنوية أك اػباصة أك اؼبواضيعية  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبختصة أف تناقش توصيات 

اقشات خصيصا غبقوؽ اإلنساف يف غضوف فًتة زمنية معقولة، ال تتعدل ستة أشهر. كينبغي أف تكوف هذ  اؼبن
اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ لتحديد إجراء اؼبتابعة البلـز ازباذ ، عند االقتضاء يف أم حالة معينة. كينبغي أف ربرص 

 يف إطار كاليتها اؼبتعلقة بتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها على إجياد متابعة للتوصيات الواردة يف تقاريرها. اإلنساف

 ية والتعدديةالتشكيلة وضمانات االستقالل -2

أف شبة مناذج متعددة لضماف شرط التعددية اؼبنصوص عليه  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تبلحظ ضمان التعددية 2-1
يف مبادئ باريس. بيد أف اللجنة الفرعية تشدد على أمهية حفاظ اؼبؤسسات الوطنية على عبلقات متسقة مع اجملتمع اؼبدين 

 ُت االعتبار يف تقييم طلبات االعتماد.كتبلحظ أف ذلك سُيؤخذ بع

 أف شبة سببل ـبتلفة ديكن هبا ربقيق التعددية عرب تشكيلة اؼبؤسسة الوطنية، مثل ما يلي:اللجنة الفرعية كتبلحظ 

 )أ( سبثيل أعضاء اؽبيئة اإلدارية ؼبختلف مكونات اجملتمع على النحو اؼبشار إليه يف مبادئ باريس؛

ات تعيُت اؽبيئة اإلدارية للمؤسسة الوطنية، كما هو الشأف يف اغباالت اليت تقًتح فيها فئات ؾبتمعية )ب( التعددية عرب إجراء
 متنوعة مرشحُت أك توصي هبم؛

)ج( التعددية عرب إجراءات سبكن من التعاكف الفعاؿ مع ـبتلف الفئات اجملتمعية، مثل اللجاف االستشارية، أك الشبكات، أك 
 ت العامة؛اؼبشاكرات أك اؼبنتديا

 )د( التعددية عرب تنوع اؼبوظفُت اؼبمثلُت ؼبختلف الفئات اجملتمعية داخل اجملتمع.

 كتؤكد اللجنة الفرعية كذلك أف مبدأ التعددية يشمل ضماف اؼبشاركة اؽبادفة للمرأة يف اؼبؤسسة الوطنية.

ة لعملية اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها يف تبلحظ اللجنة الفرعية األمهية اغباظباختيار الهيئة اإلدارية وتعيينها:  2-2
 ضماف التعددية كاالستقبللية للمؤسسة الوطنية. كبشكل خاص تؤكد اللجنة الفرعية العوامل التالية:



 )أ( شفافية العملية

 )ب( اؼبشاكرة الواسعة طيلة عملية االختيار كالتعيُت

 )ج( نشر الوظائف الشاغرة على نطاؽ كاسع

 در اإلمكاف من عدد اؼبرشحُت احملتملُت من طائفة كاسعة من الفئات اجملتمعية)د( اإلكثار ق

 )هػ( اختيار األعضاء للعمل بصفتهم الشخصية بدال من اختيارهم على أساس اؼبنظمة اليت ديثلوهنا.

ثلُت : تدرؾ اللجنة الفرعية أف مبادئ باريس تنص على أف اؼبمالممثلون الحكوميون في المؤسسات الوطنية 2-3
 اغبكوميُت يف اؽبيئات اإلدارية أك االستشارية للمؤسسات الوطنية ليست ؽبم أهلية ازباذ القرارات أك التصويت.

 التوظيف باالنتداب 2-4

 من أجل ضماف استقبللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف، تبلحظ اللجنة الفرعية، من باب اؼبمارسة اعبيدة، ما يلي:

 وظائف السامية الشاغرة باؼبنتدبُت؛)أ( ال ينبغي ملء ال

يف اؼبائة من إصبارل القوة  50يف اؼبائة كال جيب أبدا أف يتجاكز نسبة  25)ب( ال ينبغي أف يتجاكز عدد اؼبنتدبُت نسبة 
 العاملة باؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

لية القانونية عن اإلجراءات اؼبتخذة : يوصى بشدة إدراج أحكاـ يف القانوف الوطٍت للحماية من اؼبسؤك الحصانة 2-5
 بالصفة الرظبية للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 : ينبغي أف يشمل التمويل الكايف الذم تقدمه الدكلة ما يلي كحد أدىن:التمويل الكافي 2-6

 زبصيص األمواؿ لئلقامة البلئقة، للمقر الرئيسي على األقل؛ (أ )

 سسة فباثلة ؼبرتبات كشركط اػبدمة يف القطاع العاـ؛منح مرتبات كامتيازات إذل موظفي اؼبؤ  (ب )

 دفع أجر للمفوضُت )عند االقتضاء(؛ (ج )



 إقامة نظم اتصاالت تشمل اؽباتف كاإلنًتنت. (د )

 ينبغي للتمويل الكايف، يف حدكد اؼبعقوؿ، أف يضمن ربسن عمليات اؼبنظمة تدرجييا كاضطبلعها بواليتها.

قبيل التمويل الوارد من الشركاء اإلمنائيُت، أف يشكل اعبزء األساسي من التمويل كال ينبغي للتمويل من مصادر خارجية، من 
اؼبقدـ إذل اؼبؤسسة الوطنية إذ على الدكلة مسؤكلية ضماف اؼبيزانية الدنيا ألنشطة اؼبؤسسة الوطنية من أجل سبكينها من العمل 

 على االضطبلع بواليتها.

وطنية غبقوؽ اإلنساف من االستقبللية اؼبالية التامة. كينبغي أف يشكل ذلك بندا كينبغي للنظم اؼبالية أف سبكن اؼبؤسسة ال
 مستقبل من بنود اؼبيزانية يكوف للمؤسسة مطلق اإلدارة كاؼبراقبة بشأنه.

من حيث اؼببدأ، ينبغي أف تكوف للمؤسسة الوطنية سلطة تعيُت موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:  2-7
 موظفيها.

 : ينبغي أف يشمل أعضاء اؼبؤسسة الوطنية أعضاء متفرغُت بأجر كامل للقياـ دبا يلي:عضاء المتفرغوناأل 2-8

 ضماف استقبللية اؼبؤسسة الوطنية عن أم تضارب فعلي أك ملحوظ يف اؼبصاحل؛ (أ )

 ضماف كالية مستقرة لؤلعضاء؛ (ب )

 ضماف استمرار كفعالية الوالية اليت تضطلع هبا اؼبؤسسة الوطنية. (ج )

: ينبغي تضمُت القوانُت التأسيسية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ ن عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات اإلداريةضما 2-9
 اإلنساف أحكاما تنص على عزؿ أعضاء اؽبيئات اإلدارية كفقا ؼببادئ باريس.

غبقوؽ  جيوز أف يؤدم عزؿ أم عضو أك إجبار  على االستقالة إذل استعراض خاص ؼبركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية (أ )
 اإلنساف؛

 ينبغي أف يكوف العزؿ مطابقا بشكل صاـر عبميع الشركط اؼبوضوعية كاإلجرائية اؼبنصوص عليها دبوجب القانوف؛ (ب )

 ال ينبغي السماح بأف يكوف العزؿ على أساس السلطة التقديرية للسلطات اؼبعيِّنة فقط. (ج )



 التنظيم اإلداري 2-11

 ئة عامة آثار مهمة لتنظيم ترتيبات مساءلتها كسبويلها كرفع تقاريرها.تًتتب على تصنيف مؤسسة كطنية على أهنا هي

كيف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إدارة اؼبؤسسة الوطنية لؤلمواؿ العامة كإنفاقها، جيب أال يناؿ هذا التنظيم من قدرة 
توضيح العبلقة القائمة بُت اغبكومة كاؼبؤسسة  اؼبؤسسة الوطنية على القياـ بدكرها باستقبللية كفعالية. كؽبذا السبب، من اؼبهم

 الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 أساليب العمل -3

 مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبو القضائي -4

 قضايا إضافية -5

 اللجنة الفرعية: من حيث اؼببدأ، تتوقع في حالة انقالب أو حالة طوارئ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 5-1
من اؼبؤسسة الوطنية، يف حالة انقبلب أك حالة طوارئ، أف تعمل بقدر عاؿ من اليقظة كاالستقبللية  اؼبعنية باالعتماد

 يف فبارسة كاليتها.

: تبلحظ اللجنة الفرعية أف نطاؽ كالية العديد من الحد من سلطة المؤسسات الوطنية بسبب األمن القومي 5-2
لقة باألمن القومي. كإذا كاف هذا االذبا  غَت مناؼ بطبيعته ؼببادئ باريس، اؼبؤسسات الوطنية مقيَّد ألسباب متع

ُيبلحظ أف من الواجب مراعاة أال يُفرض هذا التقييد بشكل غَت معقوؿ أك بشكل تعسفي أك دُيارس حسب 
 األصوؿ.

عمل فيه اؼبؤسسة عمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف سياؽ متقلب: تدرؾ اللجنة الفرعية أف السياؽ الذم ت 5-3
الوطنية قد يكوف من التقلب حبيث ال ديكن أف يُتوقع من اؼبؤسسة الوطنية العمل يف امتثاؿ كامل ألحكاـ مبادئ 
باريس. كعند صياغة توصية بشأف مركز االعتماد يف هذ  اغباالت، ستورل اللجنة الفرعية االعتبار الواجب لعوامل 

ك القبلقل؛ كعدـ كجود هياكل أساسية للدكلة، دبا يف ذلك اإلفراط يف من قبيل االضطراب السياسي؛ كالنزاع أ
 االعتماد على سبويل اؼباكبُت؛ كتنفيذ اؼبؤسسة الوطنية لواليتها يف اؼبمارسة.
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طبس عمليات تقدًن الطلب: مع تزايد االهتماـ بإنشاء اؼبؤسسات الوطنية، كبدء العمل بعملية إعادة االعتماد ؼبدة  6-1
سنوات، زاد حجم الطلبات اليت يتعُت على اللجنة الفرعية أف تنظر فيها زيادة هائلة. كبُغية ضماف الكفاية كالفعالية 

 يف عملية االعتماد، تؤكد اللجنة الفرعية الشركط التالية:

 ستكوف الصرامة يف إنفاذ اآلجاؿ احملددة لتقدًن الطلبات؛ (أ )

 طلب إعادة االعتماد، توصي اللجنة الفرعية بتعليق مركز اعتماد عندما ال حُيًـت األجل احملدد لتقدًن (ب )
 اؼبؤسسة الوطنية إذل حُت النظر يف الطلب يف االجتماع اؼبقبل؛

ستبٍت اللجنة الفرعية تقييماهتا على أساس الوثائق اؼبقدمة. كمن شأف الطلبات الناقصة أف ُتضر  (ج )
 بالتوصية باعتماد اؼبؤسسة الوطنية؛

الطلبات تقدًن الوثائق يف شكلها الرظبي أك اؼبنشور )قوانُت كتقارير كطنية منشورة على ينبغي ألصحاب  (د )
 سبيل اؼبثاؿ( ال تقارير ربليلية ثانوية؛

 جيب تقدًن الوثائق بشكليها اؼبطبوع كاإللكًتكين؛ (ق )

ؽ اإلنساف على ينبغي إرساؿ صبيع الوثائق اؼبتعلقة باالعتماد إذل أمانة عبنة التنسيق الدكلية يف مفوضية حقو  (ك )
 National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211العنواف التارل: 

Geneva 10, Switzerland  :كبالربيد اإللكًتكين على العنواف التارل
nationalinstitutions@ohchr.org. 

 من مسؤكلية صاحب الطلب ضماف كصوؿ اؼبراسبلت كمواد الطلب إذل أمانة عبنة التنسيق الدكلية. (ز )

 : ستعمل اللجنة الفرعية بالسياسة التالية فيما يتعلق بتأجيل طلبات إعادة االعتماد:جيل طلبات إعادة االعتمادتأ 6-2

إذا التمست مؤسسة تأجيل النظر يف طلب إعادة اعتمادها، ال ديكن ازباذ قرار دبنح التأجيل إال إذا قدمت  (أ )
 نة التنسيق الدكلية، قاهرة كاستثنائية؛األسباب اؼبربرة كتابيا ككانت هذ  األسباب، يف نظر رئيس عب



جيوز تأجيل طلبات إعادة االعتماد ؼبدة أقصاها سنة كاحدة، كبعد ذلك يسقط مركز اؼبؤسسة الوطنية  (ب )
 غبقوؽ اإلنساف؛

بالنسبة إذل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت كصلت طلبات إعادة اعتمادها بعد األجل احملدد أك اليت دل تقدـ  (ج )
ا، يُعلق مركز اعتمادها. كيسرم هذا التعليق ؼبدة أقصاها سنة كاحدة جيوز خبلؽبا للمؤسسة الوطنية أف تقدـ طلباهت

 طلب إعادة اعتمادها. كإذا دل يقدـ الطلب يف هذ  الفًتة، سينقضي مركز االعتماد.

ـ األساسي للجنة من النظا 16عمبل باؼبادة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الموجودة قيد االستعراض:  6-3
، جيوز لرئيس عبنة التنسيق الدكلية أك للجنة الفرعية البدء يف استعراض مركز اعتماد مؤسسة كطنية 3التنسيق الدكلية

غبقوؽ اإلنساف إذا تبُت أف ظركؼ تلك اؼبؤسسة قد تكوف تغَتت بأم طريقة سبس بامتثاؽبا مبادئ باريس. كينطلق 
من الظركؼ اليت تعد مؤقتة بطبيعتها. كنتيجة لذلك، تؤجل عملية إعادة  هذا االستعراض دبجموعة استثنائية

 االعتماد العادية إذل حُت انتهاء االستعراض.

كلدل نظر اللجنة الفرعية يف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت هي قيد االستعراض، تعمل اللجنة الفرعية كفقا للعملية 
 التالية:

وؽ اإلنساف أف تكوف قيد االستعراض ؼبدة أقصاها سنة كنصف فقط، جيوز ؽبا خبلؽبا أف جيوز للمؤسسة الوطنية غبق (أ )
تقدـ اؼبعلومات إذل اللجنة الفرعية لكي تثبت ؽبا أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد 

 االستعراض؛

 ماد اغبارل للمؤسسة الوطنية؛خبلؿ فًتة االستعراض، تظل صبيع االمتيازات اؼبرتبطة دبركز االعت (ب )

 يف هناية فًتة االستعراض، إذا دل تُبدد ـباكؼ اللجنة الفرعية، سقط عندئذ مركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية.   (ج )

تبلحظ اللجنة الفرعية أف مركز التعليق يعٍت أف مركز اعتماد اؼبؤسسة معلق مؤقتان إذل أف تعرض تعليق االعتماد:  6-4
. تثبت أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد االستعراض وماتعلى اللجنة الفرعية معل
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كليس للمؤسسة الوطنية اليت ُعلق مركز اعتمادها ضمن الفئة ألف اغبق يف مزايا االعتماد ضمن الفئة ألف، دبا يف 
، إذل أف يُرفع التعليق أك يتغَت ذلك حق التصويت يف عبنة التنسيق الدكلية كحق اؼبشاركة يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف

 مركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

ال تُقبل الرسائل إال إذا كانت يف شكل كرقي أك إلكًتكين. كيعد بياف االمتثاؿ ؼببادئ باريس تقديم المعلومات:  6-5
اردة يف البياف حىت تُقبل األقواؿ اؼبكوف األساسي للطلب. كينبغي تقدًن اؼبواد األصلية لتأييد أك إثبات األقواؿ الو 

 كتؤكدَّها اللجنة الفرعية. كال يُقبل قوؿ بدكف مادة تؤيد .

كعبلكة على ذلك، عندما يأيت الطلب عقب توصية سابقة للجنة الفرعية، ينبغي للطلب أف يتناكؿ بشكل مباشر 
 خاكؼ.التعليقات اليت أُبديت كال ينبغي تقدًن الطلب إال إذا دل تُبدد صبيع اؼب

تدرؾ اللجنة الفرعية كتشجع كجود اذبا  كبو كضع نظاـ كطٍت وجود أكثر من مؤسسة وطنية في دولة واحدة:  6-6
 قوم غبماية حقوؽ اإلنساف يف الدكلة من خبلؿ كجود مؤسسة كطنية كاحدة جامعة شاملة غبقوؽ اإلنساف.

تمس االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية، كيف حاالت استثنائية جدان، إذا ُكجد أكثر من مؤسسة كطنية كاحدة تل
تنص على أف للدكلة حق كاحد يف  4من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية 39تعينت اإلشارة إذل أف اؼبادة 

 الكبلـ، كحق كاحد يف التصويت، كعضو كاحد يف مكتب عبنة التنسيق إف انُتخبت الدكلة لذلك.

 قة لنظر اللجنة الفرعية يف الطلب على النحو التارل:كيف تلك اغباالت تعد الشركط الساب

 موافقة كتابية من حكومة الدكلة )اليت جيب أف تكوف بدكرها عضوا يف األمم اؼبتحدة(. (أ )

اتفاؽ كتايب بُت صبيع اؼبؤسسات الوطنية اؼبعنية غبقوؽ اإلنساف على اغبقوؽ كالواجبات بصفتها  (ب )
فبارسة حق كاحد يف التصويت كحق كاحد يف الكبلـ. كيتضمن  عضوا يف عبنة التنسيق الدكلية دبا يف ذلك

هذا االتفاؽ أيضا ترتيبات للمشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، دبا يف ذلك ؾبلس حقوؽ 
 اإلنساف كهيئات اؼبعاهدات.
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 كتشدد اللجنة الفرعية على أف الشركط اؼبذكورة أعبل  كاجبة للنظر يف الطلب.

: ترل اللجنة الفرعية من الصعب استعراض مركز مؤسسة كطنية للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التقرير السنوي 6-7
غبقوؽ اإلنساف يف غياب تقرير سنوم حارل، أم تقرير ال يرجع إذل أكثر من سنة قبل اؼبوعد اؼبقرر ػبضوع اؼبؤسسة 

سة الوطنية أف تعد كتنشر تقريران سنويان عن الستعراض اللجنة الفرعية. كتشدد اللجنة الفرعية على أف من اؼبهم للمؤس
حالتها الوطنية فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف عمومان، كبشأف مسائل أكثر ربديدان. كينبغي أف يتضمن هذا التقرير سردان 
 لؤلنشطة اليت اضطلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية ؼبواصلة كاليتها يف أثناء تلك السنة كينبغي أف تذكر آراءها كتوصياهتا

 كمقًتحاهتا ؼبعاعبة أم قضية تثَت القلق يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.

اعتمد  عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف بالربيد اإللكًتكين بعد اجتماع اللجنة الفرعية 
 4002اؼبعنية باالعتماد الذم عُقد يف آذار/مارس 

 4002جنيف، تشرين الثاين/نوفمرب 
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 ورقة مناقشة بشان المالحظات العامة التى وضعتها اللجنة الفرعية

 2010المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية آذار / مارس 



 

 المحتويات

 مقدمة

 الغرض من كرقة اؼبناقشة 1-ألف

 شكل كرقة اؼبناقشة 2-ألف

 خلفية

 التنسيق الدكلية تطور عملية االعتماد لدل عبنة 1-باء

 اؼبغزل من كرقة اؼبناقشة 2-باء

 تشكيلة الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت باقًتاح استعراض اؼببلحظات العامة 3-باء

 دور المالحظات العامة الجزء األول:

 تعريف اؼببلحظات العامة 1-1

 الغرض من اؼببلحظات العامة 1-2

 أثر اؼببلحظات العامة 1-3

 لمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافما هو مفيد ل  1-3-1

 ما هو مقنع للدكؿ  1-3-2

 ما هو موجه للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد  1-3-3

 استعراض المالحظات العامة الجزء الثاني:



 تقييم فعالية اؼببلحظات العامة اغبالية 2-1

 عدـ ثقة أصحاب اؼبصلحة يف شرعية اؼببلحظات العامة كيف الغرض منها  2-1-1

 عدـ الوضوح يف صياغة اؼببلحظات العامة اغبالية  2-1-2

 توصيات لتعزيز فعالية اؼببلحظات العامة 2-2

 خطر فتح باب تنقيح اؼببلحظات العامة 2-3

 تعريف االستعراض الجزء الثالث:

 اػبطوات اؼبقبلة: كضع صبلحيات الفريق العامل اؼبعٍت بتنقيح اؼببلحظات العامة 3-1



 مقدمة

 رض من ورقة المناقشةالغ 1-ألف

أعدت كرقة اؼبناقشة هذ  لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية 
نيساف/أبريل  1آذار/مارس إذل  29، اليت عقدت يف الفًتة من 2010لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف يف دكرهتا األكذل لعاـ 

 نيف، بسويسرا، ربت رعاية مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف.، يف ج2010

كتشكل هذ  الورقة أداة لبدء مناقشات مركزة كالتماس اآلراء بشأف االقًتاح الذم يشَت بإجراء استعراض للمبلحظات العامة 
الفرعية من التوصل إذل قرار بشأف طبيعة اػبطوات اليت كضعتها اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد. كترمي الورقة إذل سبكُت اللجنة 

اليت ينبغي ازباذها، إف كانت هناؾ خطوات، من أجل استعراض اؼببلحظات العامة اغبالية كطبيعة عملية القياـ بذلك، ككذا 
التنسيق  ربديد عملية كضع مبلحظات عامة يف اؼبستقبل. كقد تكوف هذ  الورقة يف هناية اؼبطاؼ مسامهة يف اعتماد عبنة

 الدكلية لورقة قرار من أجل استعراض اؼببلحظات العامة بالطريقة اليت اقًتحتها اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

 شكل ورقة المناقشة 2-ألف

 تشمل كرقة اؼبناقشة فرعا ؼبعلومات أساسية كثبلثة فركع أخرل موضوعية:

 لية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية ككجاهتها على الساحة يقدـ فرع اؼبعلومات األساسية حملة موجزة عن تطور عم
 الدكلية؛ كاؼبغزل من كرقة اؼبناقشة؛ كتشكيلة الفريق العامل اؼبعٍت بالتنقيح اؼبقًتح للمبلحظات العامة.

  سة يف صبيع يقدـ اعبزء األكؿ حملة عن دكر اؼببلحظات العامة، دبا يف ذلك دراسة الغرض اؼبقصود منها كأثرها يف اؼبمار
 اعبهات صاحبة اؼبصلحة.

  كيتناكؿ اعبزء الثاين بالدراسة ما إذا كاف الشكل اغبارل للمبلحظات العامة يساعد فعبل يف تنفيذها كُيسخر نتائج
 هذا التحليل القًتاح كسائل لتحسُت فعاليتها.

 قًتح النطاؽ الذم قد يتخذ  هذا كيقًتح اعبزء الثالث صبلحيات فريق عامل رظبي معٍت بتنقيح اؼببلحظات العامة كي
 التنقيح.



 لدى لجنة التنسيق الدولية تطور عملية االعتماد 1-باء

توجد عملية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية يف حالة تطور مستمرة، حيث تنمو بالتزامن مع نضج اؼبنظمة 
اإلنساف على الصعيد الوطٍت، كاإلقليمي كانتشار االعًتاؼ هبا بوصفها فاعبل قويا كموثوقا كمؤثرا يف ؾباؿ حقوؽ 

 كالدكرل.

 االعتماد بوصفه كظيفة أساسية للجنة التنسيق الدكلية

كانت للجنة التنسيق الدكلية دائما عملية لقبوؿ عضوية اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. فقد كانت يف البداية غَت رظبية، 
لجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد. كأنشأت عبنة التنسيق الدكلية اللجنة بسن النظاـ الداخلي ل 2004لكنها تعززت الحقا يف 

الفرعية اؼبعنية باالعتماد دعما لتنفيذ مهمتها األساسية اؼبتمثلة يف التشجيع على إنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف كيف 
سة كاستعراض طلبات االعتماد، كإعادة االعتماد كللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كالية درا 5تعزيزها كفقا ؼببادئ باريس.

كاالستعراض اػباص أك غَت ، كتقدًن توصيات إذل أعضاء عبنة التنسيق الدكلية فيما يتعلق بامتثاؿ اؼبؤسسات صاحبة الطلب 
 6ؼببادئ باريس.

 تنقيح عملية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية

الدكلية فريقا عامبل معنيا باالعتماد من أجل دراسة عملية االعتماد لديها مع ، أنشأت عبنة التنسيق 2006يف نسياف/أبريل 
اإلحساس بأف العملية اغبالية ]آنذاؾ[ ديكن توضيحها كالزيادة يف صرامتها فيما خيص العملية ’ 1‘مراعاة ثبلثة عوامل هي: 

ؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف الساحة تنامي دكر اؼب’ 2‘ذاهتا كاألساس الذم تقـو عليه التوصيات كتتخذ القرارات؛ 
كالعمل بإعادة االعتماد، أم ضركرة االستعراض ’ 3‘الدكلية كما يقابل ذلك من حاجة إذل اغبرص على مشركعيتها حقا؛ 

 الدكرم لبلعتماد الذم ُمنح لؤلعضاء يف اؼباضي. كأكصى الفريق العامل بوضع عملية اعتماد جديدة لضماف العدؿ كالنزاهة يف
العملية كاستيفائها ؼببادئ العدالة الطبيعية. كإلقباز ذلك، أكصى الفريق العامل بأف تكوف العملية على أساس اؼببادئ التوجيهية 

                                                           
من  7؛ الباب 1993كانوف األكؿ/ديسمرب   20الصادر بتاريخ  48/134اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، الواردة يف تذييل قرار اعبمعية العامة  5
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 من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية. 5الباب  6



، أعتمدت عبنة التنسيق الدكلية توصيات الفريق العامل، الواردة اآلف 2008للشفافية كالصرامة كاالستقبللية. كيف نيساف/أبريل 
ظاـ األساسي اعبديد للجنة التنسيق الدكلية كيف التنقيح اؼببلئم للنظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية من الن 5يف الباب 
 باالعتماد.

 إصدار اؼببلحظات العامة يف توصيات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد

ت عامة بشأف القضايا التفسَتية ، بدأت اللجنة الفرعية فبارستها اؼبتمثلة يف إصدار مبلحظا2006يف تشرين األكؿ/أكتوبر 
العامة كاؼبهمة لتنفيذ مبادئ باريس. كنشأت هذ  اؼبمارسة من ؿباكلة اغبرض على اتساؽ عملية االعتماد كشفافيتها 

. 2007يف آذار/مارس  18كسباسكها. كاعتمدت عبنة التنسيق الدكلية بكامل هيئتها قائمة اؼببلحظات العامة يف جلستها 
تنسيق الدكلية دل تعتمد قوائم اؼببلحظات العامة اليت أُعدت يف جلسات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف بيد أف عبنة ال

. 2008للجنة التنسيق الدكلية، اليت عقدت يف نيساف/أبريل  20حىت اعبلسة  2007آذار/مارس كتشرين األكؿ/أكتوبر 
اؼببلحظات العامة يف جلساهتا نصف السنوية كفقا للنظاـ الداخلي للجنة كحاليا، تواصل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كضع 

اليت توصي مكتب عبنة التنسيق الدكلية باعتمادها رظبيا عرب تقارير دكراته. كعليه، فإف القائمة اغبالية للمبلحظات  7الفرعية،
كفقا للمواضيع الواردة يف مبادئ باريس، ليست كاملة  العامة، الواردة مرفقةن بتقارير اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كاؼبصنفة

 كمن اؼبتوقع استمرار تطورها مع مواصلة اللجنة الفرعية استعراض طلبات االعتماد.

 أمهية مركز االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية يف احملافل الدكلية

دكلية على الصيعد احمللي كاإلقليمي كالدكرل. فمنذ عاـ ارتبط تعزيز عملية االعتماد بتزايد أثر االعتماد لدل عبنة التنسيق ال
، ظُبح للمؤسسات اليت اعتمدهتا عبنة التنسيق الدكلية بصفتها فبتثلة بالكامل ؼببادئ باريس، أم ضمن الفئة "ألف"، 2005

كضة على عبنة حقوؽ بتقدًن الوثائق، كالبيانات الكتابية كتقدًن اؼبداخبلت الشفوية بشأف صبيع بنود جدكؿ األعماؿ اؼبعر 
مث هناؾ آليات دكلية أخرل غبقوؽ اإلنساف، مثل  8اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة ]آنذاؾ[ كػبلفها، ؾبلس حقوؽ اإلنساف.

اتفاقية حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كالربتوكوؿ االختيارم اؼبرفق باتفاقية مناهضة التعذيب، اعًتفت أيضا بأمهية اؼبؤسسات 

                                                           
 ، من النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية.3-6ك 2-6الباباف  7
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اإلنساف كمنحتها أدكارا بارزة بصفتها هيئات كطنية للتنفيذ كالرصد. كحاليان، تسعى اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ  الوطنية غبقوؽ
إذل اؼبشاركة يف عبنة كضع اؼبرأة التابعة لؤلمم اؼبتحدة. كربمُّسا ’ الفئة ألف‘اإلنساف اؼبعتمدة لدل عبنة التنسيق الدكلية ضمن 

لتنسيق الدكلية، أخذت اؽبيئات اإلقليمية، مثل منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات لتعزيز عملية االعتماد لدل عبنة ا
الوطنية غبقوؽ اإلنساف، عملية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية قصد التثبت من االمتثاؿ ؼببادئ باريس من أجل العضوية 

 9يف هذ  اؽبيئات، بدال من األخذ بعمليتها اػباصة يف ؾباؿ االعتماد.

 تعزيز عملية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية مواصلة

كما كاف من اؼبتوقع أدل تزايد آثار اغبصوؿ على كضع االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية إذل تزايد التدقيق يف عملية 
ى أف تظل عملية االعتماد االعتماد. كألف هذ  الوظيفة أساسية يف كالية عبنة التنسيق الدكلية، أككل لؤلعضاء مهمة اغبرص عل

عملية ذات مصداقية، ألف القبوؿ بشرعيتها أمر أساسي لضماف انتشار مصداقية عبنة التنسيق الدكلية كاؼبؤسسات الوطنية 
غبقوؽ اإلنساف على كل صعيد. كمن جراء تزايد االعتماد على اؼبؤسسات احمللية غبقوؽ اإلنساف بصفتها مصادر قيمة 

ازدادت اؼبسؤكلية على عاتق عبنة التنسيق الدكلية لضماف قدرة هذ  اؼبؤسسات على االضطبلع للحصوؿ على معلومات 
بدكرها اؼبعزَّز يف ؾباالت متنوعة: ؿبلية كإقليمية كدكلية. كعليه، فإنه من مصلحة عبنة التنسيق الدكلية األكذل يف القياـ 

لك أعضاؤها، كالدكؿ، كاجملتمع اؼبدين، أف تواصل اللجنة تنقيح دبسؤكليتها إزاء صبيع اعبهات صاحبة اؼبصلحة فيها، دبا يف ذ
 علمية اعتمادها كإضافة قيمة إليها عرب ربسُت مفهومية مصداقيتها كجدكاها بصفتها آلية تقييم رشيدة ككاضحة.

 المغزى من ورقة المناقشة 2-باء

من أعضاء عبنة التنسيق الدكلية كمكتبها كبتنفيذها عند  توصى اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بالنظر يف االقًتاحات اؼبقدمة
 اإلمكاف.

كقف أعضاء عبنة التنسيق الدكلية على التحديات القائمة فيما خيص اؼببلحظات العامة اغبالية اليت كضعتها اللجنة الفرعية 
تدل آسيا كاحمليط اؽبادئ الذم عقد يف اؼبعنية باالعتماد. كبشكل ؿبدد أكثر، ُقدـ اقًتاح يف االجتماع السنوم الرابع عشر ؼبن

                                                           
 .2009ازبذ هذا القرار يف االجتماع العاـ الرابع عشر ؼبنتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ الذم عقد يف عماف، باألردف، يف آب/أغسطس  9



بعماف يف األردف، كيشَت بإجراء استعراض للمبلحظات العامة كفقا للطريقة اؼببينة  2009آب/أغسطس  6إذل  3الفًتة من 
 أدنا :

ؤسسات تتناكؿ اؼببلحظات العامة للجنة الفرعية اآلف طائفة كاسعة من القضايا، حيث تقدـ اؼبساعدة كتسدم اؼبشورة إذل اؼب
الوطنية غبقوؽ اإلنساف األعضاء فيما خيص تفسَت متطلبات مبادئ باريس. ككجزء من هنج منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ إزاء 
تقدًن اؼبزيد من الدعم من أجل مشاركة منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ على مستول اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق، كنتيجةن 

لية اعتماد عبنة التنسيق الدكلية لتحديد مدل امتثاؿ أعضاء اؼبنتدل ؼببادئ باريس، ستسعى األمانة إذل القًتاح يشَت بتبٍت عم
من أجل التشجيع على استعراض اؼببلحظات العامة لضماف  2010العمل مع فبثلنا كمع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف 

 10سية كأفضل فبارسة، كضماف عدؿ اإلجراءات يف عملية االعتماد.اتساؽ النهج كتطبيقه، كالتمييز بُت اؼبتطلبات األسا

أكد مكتب عبنة التنسيق الدكلية من جديد على هذا اؼبطلب ؼبزيد من الشمولية يف عملية االعتماد عرب اقًتاحاته اؼبتعلقة 
ات العامة هبدؼ ربسُت كتتضمن االقًتاحات التالية استعراض اؼببلحظ 11بالتخطيط االسًتاتيجي اؼبركِّز على االعتماد.

 شرعيتها، ككضوحها كقيمتها:

 ربضَت اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بشكل أفضل الستعراض اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد 1االقًتاح 

  العمل بشكل كثيق مع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لضماف فهم هذ  اؼبؤسسات بشكل كامل ؼبتطلبات
 لتقييماإلببلغ كمعايَت ا

 استعراض شفافية عملية االعتماد 3االقًتاح 

  استعراض عملية اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد حىت تكوف عملية االعتماد شفافة قدر اإلمكاف كتفهَم اؼبؤسسات
 الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتؤيَد عمليات اللجنة الفرعية كإجراءاهتا.

                                                           
 :73اجتماع مستشارم اؼبنتدل، التقرير السنوم الرابع عشر ؼبنتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، الصفحة  10
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 ات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادربسُت اؼبتابعة اؼبنتظمة لتوصي 5االقًتاح 

  كضع إجراء متابعة يراعي بشكل خاص ما يلي: إببلغ اغبكومة الوطنية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بقرار
لمؤسسات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد؛ إشراؾ الرؤساء كاؼبنسقُت، كاآلليات كالشركاء اإلقليميُت حىت يكوف ل

 الوطنية كشركائها فهم أفضل لئلجراءات اليت يتعُت إزباذها لتحسُت امتثاؽبا ؼببادئ باريس.

كتوصى اللجنة الفرعية بالنظر يف اقًتاحات كل من أعضاء عبنة التنسيق كمكتبها كتنفيذها عند اإلمكاف. فمن هذا السياؽ 
 ت العامة.ُكلدت كرقة اؼبناقشة اؼبتعلقة باقًتاح استعراض اؼببلحظا

 تشكيلة الفريق العامل المخصص المعني باقتراح استعراض المالحظات العامة 3-باء

ُكتاب كرقة اؼبناقشة هذ  فبثلوف للجنة حقوؽ اإلنساف الكندية كألمانة منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ 
 اإلنساف.

تشرين الثاين/نوفمرب، جبنيف  6-3، اليت عقدت يف الفًتة 2009الثانية لعاـ قررت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف دكرهتا 
يف سويسرا، أف تنشئ فريقا عامبل ـبصصا معنيا باقًتاح استعراض اؼببلحظات العامة، يتألف من فبثلُت عن عبنة حقوؽ 

اف. كجرت استشارة فرع اؼبؤسسات اإلنساف الكندية كعن أمانة منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنس
 الوطنية كاآلليات اإلقليمية، باؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف، بصفته أمانة عبنة التنسيق الدكلية.

كُأسندت إذل الفريق العامل مهمة إعداد كرقة مناقشة تشكل كسيلة لتحديد القضايا كالعمليات اؼبوضوعية اليت ينبغي للجنة 
آذار/مارس إذل  29، اؼبقرر عقدها يف الفًتة من 2010عتماد النظر فيها كمناقشتها يف دكرهتا األكذل لعاـ الفرعية اؼبعنية باال

 نيساف/أبريل، يف جنيف بسويسرا، فيما يتعلق باقًتاح تنقيح اؼببلحظات العامة. 1



 الجزء األول: دور المالحظات العامة

 تعريف المالحظات العامة 1-1

من النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد سلطة كضع اؼببلحظات العامة كيفصبلف  3-6ك 2-6حيدد الفرعاف 
القصد من استخدامها. كيف اؼبمارسة، تقـو اللجنة الفرعية بصياغة اؼببلحظات العامة يف جلساهتا نصف السنوية كتوصي 

 باعتمادها من قبل مكتب عبنة التنسيق الدكلية عرب تقارير دكراهتا.

كضع الفريق العامل التابع للجنة التنسيق الدكلية اؼبعٍت باالعتماد مفهـو اؼببلحظات العامة يف كرقة القرار اليت أعدها كعرضها 
. كجاء يف الورقة ما يلي: "نظرا 2008على عبنة التنسيق الدكلية بكامل هيئتها يف دكرهتا العشرين اليت عقدت يف نيساف/أبريل 

ت اػبتامية لدل هيئات معاهدات ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كإذل كجود اؼببلحظات العامة يف عبنة إذل استخداـ اؼببلحظا
، يوصي الفريق العامل بأف تواصل عبنة التنسيق الدكلية كضع 2006التنسيق الدكلية بالصيغة اؼبعتمدة يف تشرين األكؿ/أكتوبر 

كعقب اعتماد كرقة القرار، يشمل  12الفرعية اؼبعنية باالعتماد" كاستخداـ اؼببلحظات العامة كأف يُعدَّؿ النظاـ الداخلي للجنة
النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اآلف حكمان ينص صراحة على سلطة اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد فيما خيص كضع 

 اؼببلحظات العامة للغرض اؼببُت على النحو التارل:

 التقرير والتوصيات

... 

 الفرعية أف تضع مبلحظات عامة يعتمدها مكتب عبنة التنسيق الدكلية.كيتعُت على اللجنة  6-2

 كديكن استخداـ اؼببلحظات العامة، بصفتها أدكات تفسَتية ؼببادئ باريس، فيما يلي: 6-3
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إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكوف بصدد كضع عملياهتا كآلياهتا، لكي ربرص على امتثاؿ مبادئ  )أ(
 باريس؛

كومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة القضايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعايَت اؼببينة يف إقناع اغب )ب(
 اؼببلحظات العامة؛

يف قرارها بشأف طلبات االعتماد اعبديدة، كطلبات إعادة االعتماد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإرشاد  )ج(
 أك يف غَت ذلك من االستعراضات:

عيدة جدا عن اؼبعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة، جاز للجنة الفرعية إذا كانت اؼبؤسسة ب ‘1’
 لبلعتماد أف تنتهي إذل أف اؼبؤسسة غَت فبتثلة ؼببادئ باريس.

قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼببلحظات العامة،  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
يت ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق يف الطلبات جاز ؽبا أف تنظر يف طبيعة اػبطوات ال

بأدلة تثبت بذؿ جهود  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداؼبقبلة، إف ازُبذت هذ  اػبطوات. كإذا دل تُزكَّد 
من أجل العمل باؼببلحظات العامة اليت أبديت يف السابق، أك دل تُعط تفسَتان معقوال لؤلسباب اليت 

ـ بذؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف تفسر عدـ التقدـ هذا على أنه عدـ امتثاؿ دعت إذل عد
 ؼببادئ باريس.

 فبارسة صياغة اؼببلحظات العامة

تواصل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كضع اؼببلحظات العامة كفقا لؤلحكاـ اؼبذكورة أعبل  يف جلساهتا نصف السنوية، 
ق الدكلية )اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف(. كيف اؼبمارسة، سيقـو أعضاء اللجنة الفرعية، يف أثناء بدعم من أمانة عبنة التنسي

ربليلهم لطلبات االعتماد، باستعراض كاسع لقضايا معينة تنكشف عرب كقائع الطلبات. كدُيَكن ذلك أعضاء اللجنة الفرعية من 
زيدا من التوضيح ؼببادئ باريس، مث من صياغة مبلحظة عامة ردان على الوقوؼ على القضايا العامة أك اؼبهمة اليت تتطلب م

ذلك. كيقتضي كضع الصيغة النهائية للمبلحظة نقاشا حيا بُت أعضاء اللجنة الفرعية بشأف الصيغة الدقيقة للمبلحظة العامة 
رظبيان عرب تقرير اللجنة الفرعية اؼبرفوع إذل أف يتم االتفاؽ عليها باالصباع. كبعد ذلك يوصى باعتماد اؼببلحظة العامة اعبديدة 

إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية. مث يتم اإلعبلف عن اؼببلحظة العامة كجيوز االستشهاد هبا يف التوصيات اؼبقبلة اليت تقدمها 



النهائية ؼببلحظة عامة اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد. كيف السابق، دأبت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد على كضع الصيغة 
، تقرر سبديد زمن القياـ بذلك إذل أزيد من جلستُت تيسَتا على أعضاء عبنة 2009يف جلسة كاحدة. كمنذ آذار/مارس 

 التنسيق الدكلية لزيادة إسهامهم.

 الغرض من المالحظات العامة 1-2

يد كمستقل تقـو به لتثقيف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ خبربة اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، للجنة التنسيق الدكلية دكر فر 
اإلنساف، كالدكؿ كاجملتمع اؼبدين من خبلؿ توضيح الكيفية اليت ينبغي هبا تنفيذ مبادئ باريس يف اؼبمارسة، كبالتارل اؼبساعدة 

 يف ضماف كجود مؤسسات معززة كمستقلة كفعالة.

قوؽ اإلنساف كقرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، اؼبعايَت الدكلية الدنيا ، اليت أيدها اؼبؤسبر العاؼبي غب13مبادئ باريسكتعد 
إلنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كتشكل هذ  اؼببادئ إطارا معياريا كاسعا ؼبركز آلية حقوؽ اإلنساف احمللية الرئيسية، 

تها األساسية، تشجع عبنة التنسيق الدكلية على كهيكلها، ككاليتها، كتشكيلتها، كسلطتها كأساليب عملها. كيف إطار مهم
معياران لتحديد العضوية يف عبنة التنسيق  اؼببادئكتتخذ 14إنشاء كتعزيز اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف كفقا ؼببادئ باريس

 15.ؼببادئ باريسالدكلية. كُفوضت للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد مهمة تقييم امتثاؿ اؼبؤسسات 

 الكامن يف مبادئ باريسالغموض 

ال تقدـ مبادئ باريس سول إطار عاـ إلنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كمن األرجح أهنا صيغت عن قصد هبذ  
كيعٍت هذا الطابع العاـ، إذل  16الطريقة التلميحية لتيسَت اعتمادها، فبا يسمح للدكؿ باالحتفاظ بسلطة تقديرية يف تنفيذها.

اؼبعقدة اؼبتناَكلة يف اؼببادئ، أف شبة عدـ كضوح، كيف بعض اغباالت، عدـ كضوح يف االتفاؽ على ما تتطلبه. جانب اؼبفاهيم 
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16 A. Pohjolainen, The Evolution of National Human Rights Institutions - The Role of the United 

Nations, The Danish Institute for Human Rights: 2006, page 14. 



كيف اؼبمارسة، أدت هذ  اؼبركنة اليت ظبح هبا اإلطار، عند تطبيقها على ؾبموعة كبَتة متنوعة من الظركؼ احمللية، إذل كجود 
سات، من قبيل عبنة حقوؽ اإلنساف؛ كاللجنة االستشارية؛ كأمُت اؼبظادل؛ كمعهد ؾبموعة كبَتة متنوعة فباثلة من مناذج اؼبؤس

 حقوؽ اإلنساف.

 إثراء القاعدة اؼبعرفية

لدل االضطبلع بالوظيفة األساسية للجنة التنسيق الدكلية اؼبتمثلة يف تعزيز اؼبؤسسات الوطنية كفقا ؼببادئ باريس، شبة كاجب  
متطلباهتا ألصحاب اؼبصلحة. كللقياـ بذلك، ازبذت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد من  أصلي يف هذ  الوظيفة كهو توضيح

معٌت على  للمبادئعملية اعتماد عبنة التنسيق أساسا لوضع جزء كبَت من االجتهاد يف شكل مبلحظات عامة حىت يكوف 
ؼبستفيضة للمبادئ التوجيهية، أفضل من يوضح مستول اؼبضموف كالنطاؽ. كتعد اللجنة الفرعية خبربهتا الكبَتة كدراستها ا

معايَتها كيقدـ التوجيه البلـز حرصا على اتساؽ هنج تنفيذها كتطبيقها. كيف هناية اؼبطاؼ، يعد عمل اللجنة الفرعية يف تقدًن 
الوطنية  تفسَت شامل كمفصل ؼببادئ باريس ذا قيمة عامة إذ يُفيد يف تعميق فهم اؼبتطلبات فيما خيص إنشاء اؼبؤسسات

 غبقوؽ اإلنساف كعملها تعزيزها بشكل فعاؿ.

 توصيات معوؼبة

يتم هذا العمل باالرتباط مع إصدار توصيات بشأف طلبات فردية لبلعتماد، تقتصر يف تطبيقها كقيمتها على اؼبؤسسة الوطنية 
ؿبددة من الوقائع اؼبتعلقة غبقوؽ اإلنساف اؼبعنية. كعل العكس من ذلك، تعد اؼببلحظات، حبكم استقبلؽبا عن ؾبموعة 

بسياؽ ؿبلي معُت، عاؼبيةن يف تطبيقها كتقدـ التوجيه يف القضايا الفردية كبشكل عاـ أيضا. كأخَتان، كألهنا توليف ألهم القضايا 
على  التفسَتية اليت دل تُتناكؿ يف طلبات االعتماد الفردية، تعد اؼببلحظات العامة كجيهة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 الصعيد العاؼبي، دبا يف ذلك اؼبؤسسات غَت اػباضعة حاليا لعملية استعراض االعتماد مباشرةن.

 أثر المالحظات العامة 1-3

تسريع نضج اؼبؤسسات ’ 1‘تعد اؼببلحظات العامة، بصفتها تفسَتا ؼببادئ باريس، أداة معيارية رئيسية تستخدـ فيما يلي: 
 تعزيز عملية استعراض االعتماد.’ 3‘جيع امتثاؿ الدكؿ؛ كتش’ 2‘الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 مفيد للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانما ىو  1-3-1



تنفيذ اؼببلحظات العامة بطريقة مبلئمة أمر أساسي لنضج اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. فمن خبلؿ توضيح متطلبات 
نية دبعايَت يسَتة، ككجيهة مبلئمة للسياؽ من أجل اإلسراع بتطورها مبادئ باريس، تزكد اؼببلحظات العامة اؼبؤسسات الوط

لكي تصبح مؤسسات أكثر كفاءة كفعالية، فبا ينتج عنه تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف يف اؼبيداف بشكل أفضل. كسبكن 
لى عملياهتا كآلياهتا دكمنا اؼببلحظات العامة أصحاب اؼبصلحة كذلك من ازباذ هنج استباقي لتفعيل التغيَتات البلـز إجراؤها ع

اضطرار للجنة الفرعية إذل تزكيدها بتوصيات ؿبددة ناذبة عن عملية استعراض لبلعتماد. كتقدـ اؼببلحظات العامة يف الفركع 
 تعليمات مباشرة إذل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف هذا الصدد. 5، معا كيف الفرع 6-1إذل  4-1من 

 ولما ىو مقنع للد 1-3-2

تنشئ اغبكومات اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لغرض ؿبدد هو النهوض حبقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها على الصعيد 
احمللي، كيُعًتؼ بأف هذ  اؼبؤسسات أهم كسيلة تسد هبا اغبكومات ثغرة التنفيذ الفاصلة بُت التزاماهتا الدكلية يف ؾباؿ حقوؽ 

 ؼببادئاإلنساف يف اؼبيداف. كيعد إنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتعزيزها كفقا اإلنساف كبُت التمتع الفعلي حبقوؽ 
كتعتمد اؼبؤسسات الوطنية  17ضمن ؾبموعة من االلتزامات الدكلية اليت تتعهد هبا الدكؿ يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف. باريس

.  ،اؼببادئغبقوؽ اإلنساف على حكوماهتا الوطنية لتنفيذ العديد من أحكاـ  دبا يف ذلك تشريع إنشائها كتقدًن التمويل البلـز
كعندما تبلحظ اللجنة الفرعية أف من دكاعي القلق عدـ كفاء الدكلة بالتزاماهتا عمبل دببادئ باريس، جيوز للمؤسسة الوطنية 

 على الدكلة ازباذها لتفعيل غبقوؽ اإلنساف أف تستخدـ اؼبعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة للتوصية بازباذ اإلجراء الذم يتعُت
التغيَت البلـز من أجل معاعبة أك حل القضايا اؼبشكلة قبل استعراض مركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف اؼبرحلة 

معان بصفتها  4إذل  2معان كيف الفركع من  3-1إذل  1-1اؼبقبلة. كقد ُصنفت اؼببلحظات العامة الواردة يف الفركع من 
 حظات اليت ال جيوز إال للدكلة ازباذ إجراء بشأهنا يف هناية اؼبطاؼ.اؼببل

كنظرا للطابع العاـ لتوصيات اللجنة الفرعية، إذا زبلفت دكلة عن القياـ بواجبها لتفعيل التغيَت اؼبوصى به، فمن شأف ذلك أف 
كقد يكوف هذا التصور السليب حافزا كافيا  يشكك يف شرعية التزاـ الدكلة بتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف على الصعيد احمللي.

لتشجيع الدكؿ على إجراء التغيَتات اؼبطلوبة. كهبذ  الطريقة، ديكن استخداـ اؼببلحظات العامة إلحداث زخم لتحسُت امتثاؿ 
 الدكلة ؼببادئ باريس يف غضوف إطار زمٍت ؿبدد.
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 ما ىو موجو للجنة الفرعية المعنية باالعتماد 1-3-3

ؼببادئ عية كالية تقدًن توصيات إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف امتثاؿ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف للجنة الفر 
. بيد أنه ال النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية كال النظاـ الداخلي للجنة الفرعية يقدـ التوجيه بشأف األساس الذم باريس

اؼبسؤكلية إذل اللجنة الفرعية، بدعم من أمانة عبنة التنسيق الدكلية )مفوضية حقوؽ  سيتخذ عليه هذا القرار. كبالتارل آلت
اإلنساف(، فيما خيص كضع مبادئها التوجيهية اػباصة هبا من أجل تفعيل آلية تقييم شفافة كمستقلة كصارمة. كيف إطار تطبيق 

ت الوطنية غبقوؽ اإلنساف، كضعت اللجنة الفرعية فهمها ؼببادئ باريس على كاقع القضايا اغبالية اليت تواجهها اؼبؤسسا
ؾبموعة إضافية من األدكات اؼبعيارية لتقدًن التوجيه اإلجرائي كاؼبوضوعي ذم الصلة لعملية ربليلها لطلبات االعتماد. كُكضعت 

لنهج الذم تتخذ  رئاسة اؼببلحظات العامة أيضا غبفظ الذاكرة اؼبؤسسية للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كضماف االتساؽ يف ا
. أما 5إذل  1اللجنة بالتناكب. كترد اؼببلحظات العامة، اليت توجه اللجنة الفرعية بالقضايا اؼبوضوعية، يف الفركع من 

.6اؼببلحظات العامة اليت هي من النوع اإلجرائي فًتد يف الفرع 



 الجزء الثاني: استعراض المالحظات العامة

 ات العامة الحاليةتقييم فعالية المالحظ 2-1

عدـ ’ 1‘حاليا، ال يقدر أصحاب اؼبصلحة اؼببلحظات العامة حق قدرها كال يستخدكمنها كما جيب لسببُت رئيسيُت مها: 
عدـ كضوح متطلباهتا بسبب مواطن الغموض الكامنة يف صيغة ’ 2‘ثقة أصحاب اؼبصلحة يف شرعيتها كغرضها؛ ك

 اؼببلحظات العامة اغبالية.

على مواطن قصور اؼببلحظات العامة اغبالية كعلى التحديات اليت يواجهها أصحاب اؼبصلحة يف تقدير كجاهتها يعد الوقوؼ 
أمرا رئيسيا يف ربديد مدل فعاليتها. ذلك أف نتيجة هذا التحليل إشارة إذل ضركرة استعراضها كدليل على نطاؽ هذا 

 اف يف اغبد من فعالية اؼببلحظات العامة.االستعراض. كحيدد هذا الفرع كيناقش عاملُت رئيسيُت يسامه

 هامن غرضالعدم ثقة أصحاب المصلحة في شرعية المالحظات العامة وفي  2-1-1

 ارتباط القبوؿ دبصداقية العملية

ن أم أدت اآلثار الكبَتة اؼبًتتبة على توصيات اللجنة الفرعية إذل تزايد االهتماـ بعملية اعتماد عبنة التنسيق الدكلية. فأكثر م
كقت مضى، صار أصحاب اؼبصلحة اؼبخوَّلُت حريصُت على فهم العملية من أجل استخدامها بفعالية كالتمكن من االستجابة 
بالكامل ؼبتطلبات توصيات اللجنة الفرعية. ككما كاف متوقعا، نتج عن ظهور هذا االهتماـ تزايد التدقيق يف العملية كأدل 

تها كجدكاها. كفبا زاد أيضا من عرقلة دعم اؼببلحظات العامة، ربديدا، عدـ سلطتها الرظبية ذلك إذل اغبذر إزاء شرعيتها، كقيم
اؼبلزمة للدكؿ. فعلى النقيض من مبادئ باريس، اليت حظيت بدعم اؼبؤسبر العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يف فيينا كاعبمعية العامة لؤلمم 

ات العامة. كبالتارل، يرتبط دعم أصحاب اؼبصلحة ؽبذ  اؼببلحظات اؼبتحدة، دل توافق الدكؿ األطراؼ رظبيا قط على اؼببلحظ
 ارتباطا كبَتا بفهم هؤالء لعملية اعتماد عبنة التنسيق الدكلية كلتقديرهم ؽبا.

 ال كجود لتطور معريف يف أكساط أصحاب اؼبصلحة :1التحدم رقم 

ائها هبدؼ جعلها عملية أكثر إنصافا كشفافية رغم أف عملية اعتماد عبنة التنسيق خضعت لكثَت من االستعراض منذ إنش
كصرامة، ال تزاؿ مستغلقة جدا، كبالتارل غَت مفهومة، للعديد من أعضاء عبنة التنسيق الدكلية كسائر أصحاب اؼبصلحة. ذلك 

ن كيفية إجراء ، دبا يف ذلك تفاصيل عمبادئ باريسأف نقص اؼببادئ التوجيهية اليت توضح كيفية تقييم اللجنة الفرعية المتثاؿ 



اعبلسات كصياغة التوصيات كاؼببلحظات العامة، جعل أصحاب اؼبصلحة قليلي اإلدراؾ لعملية اعتماد عبنة التنسيق، 
كإلجراءات اللجنة الفرعية كقوة توصياهتا كآثارها. كفيما خيص اؼببلحظات العامة، دل تُقدـ سول معلومات قليلة إذل أصحاب 

، كقيمتها، كجدكاها، كقابلية تطبيقها، كاؼبتطلبات الواردة فيها، ككجاهتها بالنسبة إذل التزامات اؼبصلحة بشأف دكرها، كغرضها
. كنتيجة لذلك، أدل عدـ االستئناس باؼببلحظات العامة إذل التشكيك يف كل من دببادئ باريسأصحاب اؼبصلحة عمبل 

 كيف تأييد أصحاب اؼبصلحة إياها. اؼببادئسلطة اللجنة الفرعية للقياـ هبذ  التصرحيات القوية بشأف 

 عملية صياغة غَت رظبية :2التحدم رقم 

ُتصاغ اؼببلحظات العامة حاليا بطريقة ـبصصة، أم أف أعضاء اللجنة الفرعية ال يتبعوف أم مبادئ توجيهية كتابية رظبية فيما 
صياغة أف غياب هذ  اؼببادئ التوجيهية يتعلق بصياغتها كبنطاؽ مضموهنا. كمعٌت عدـ مشاركة أصحاب اؼبصلحة يف عملية ال

يضفي غموضا على عملية كضع اؼببلحظات العامة بالنسبة للجهات اؼبوجودة خارج اللجنة الفرعية. مث إف إبعاد أصحاب 
اؼبصلحة من اؼبشاركة يف هذ  التصرحيات بشأف مبادئ باريس، ربديدان، كمن عملية اعتماد عبنة التنسيق، عمومان، يُػَنفر أيضا 
أصحاب اؼبصلحة من االعًتاؼ بوجاهتها كقيمتها. كردبا كاف تصور أداة على أهنا قليلة القيمة أك التطبيق يف الواقع دليبلن على 
نطاؽ تنفيذها. لذا يلـز اللجنة الفرعية أف تستخدـ أسلوبا مبلئما كمقبوال يكوف معقوال ككاضحا كقاببل للتكرار حىت تظل 

 كمصداقية.اؼببلحظات العامة ذات قيمة 

 عدم الوضوح في صياغة المالحظات العامة الحالية 2-1-2

بطريقة جدية، دقيقة كمستنَتة. كيصطدـ ربقيق  مبادئ باريسيربتط تأثَت اؼببلحظات العامة بدرجة تفسَتها غبكم معُت يف 
حظات العامة، إذ إهنا تتجاكز هذا التماسك كالشمولية فيما خيص نطاؽ تطبيقها بالتحدم الذم سبثله الطبيعة العاؼبية للمبل

نطاؽ الزمن كالوقائع اؼبادية اليت جاء يف إطارها طلب االعتماد. كعليه، إذا دل يكن للمبلحظة العامة أساس يف الواقع، فقد 
 تعد مفرطة يف التجرد كغَت ذات صلة لتطبيقها يف الواقع.

ؿ قصور هذ  الصياغة. كألهنا مواجيز ؼبناقشات مطولة كيزيد الشكل اغبارل لصياغة اؼببلحظات العامة كإصدارها من احتما
للجنة الفرعية بشأف قضايا معقدة التفسَت، تفتقر اؼببلحظات العامة، بالشكل اليت تصدر به يف النهاية، إذل جوهر كجاهتها 

ا كدكف اعتماد كتطبيقها للمبادئ. كبالتارل، فإف قصر التصرحيات إذل جانب عدـ كجود سياؽ يوحي بوضعها حيوؿ دكف فهمه
أصحاب اؼبصلحة ؽبا بشكل فعاؿ يف النهاية. كعبلكة على ذلك، من شأف الوقت احملدكد اؼبتاح لصياغة اؼببلحظات العامة أف 
يساهم يف النيل من جودة القدرة اإلقناعية للحجة اؼبقدَّمة. كأخَتان، كنظرا إذل أف أصحاب اؼبصلحة مكلفوف بتنفيذ اؼببلحظات 



ف نطاؽ تطبيقها غَت مفهـو بالكامل كال ذا صلة أمو مصدقية، فقد ال تُنَفذ بالطريقة اليت تنشدها اللجنة العامة، إذا كا
 الفرعية، أك قد ال تُنفذ إطبلقا.

 توصيات لتعزيز فعالية المالحظات العامة 2-2

مبادئ توجيهية بشأف عملية كضع ’ 1‘لتعزيز شرعية اؼببلحظات العامة كقيمتها كاستخدامها، من البلـز القياـ دبا يلي: 
تشجيع أصحاب اؼبصلحة على تطوير معارفهم بشأف الغرض منها ’ 3‘توضيح معٌت اؼببلحظات اؼبوجودة؛ ’ 2‘الصياغة؛ 

 كقيمتها كاستخدامها.

عملية لدل اعتماد كرقة القرار اؼبتعلقة باالعتماد، اتفقت عبنة التنسيق بكامل هيئتها على أنه كلما استعرضت عبنة التنسيق 
استعراضها كجب أف يكوف ذلك هبدؼ تعزيز مصداقية العملية كفعاليتها ككذا مصداقية كفعالية مبدأ العدؿ الكامن فيها. 
كأخذ أعضاء عبنة التنسيق باقًتاح الفريق العامل اؼبعٍت باالعتماد كالذم يشَت إذل كجوب استناد عملية االعتماد إذل مبادئ 

ؿ حرصا على عدالة عملية االعتماد كنزاهتها كعلى احًتامها ؼببادئ العدالة الطبيعية. كبالتارل، الصرامة كالشفافية كاالستقبل
يوصى بأف يكوف اإلطار اؼببُت يف هذا "النهج اؼببدئي" موجها ألم استعراض مقبل لعملية االعتماد كإلجراءات اللجنة 

 الفرعية، دبا يف ذلك اقًتاح استعراض اؼببلحظات العامة.

قييم لفعالية اؼببلحظات العامة اغبالية ضركرة كضع مبادئ توجيهية مركزة تتناكؿ عملية الصياغة، كتنقيح اؼببلحظات ككشف ت
العامة اغبالية مع اؼبراعاة الواجبة لنوعية ككضوح اغبجة لتطبيقها، كزيادة االتصاؿ بأصحاب اؼبصلحة كتثقيفهم. كبالتارل يوصى 

 يلي:بإجراء استعراض يتعلق بتعزيز ما 

  سهولة كشرعية عملية اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عرب زيادة مشاركة أصحاب اؼبصلحة يف عملية الصياغة الرظبية
 للمبلحظات العامة؛

 كضع مبلحظات عامة مكيَّفة ككاضحة كمفهومة مع مراعاة قوهتا ككجاهتها كقيمتها؛ 

 جنة الفرعية كتوصياهتا، كبالتارل تعزيز معٌت االعتماد ضمن فهم كإدراؾ كتأييد قيمة عملية االعتماد، كإجراءات الل
 الفئة ألف على الصعيد الوطٍت كاإلقليمي كالدكرل؛



  استخداـ متطلبات اؼببلحظات العامة لتفعيل التغيَت البلـز كإببلغ أصحاب اؼبصلحة بشأف نطاؽ التزاماهتا عمبل
 .دببادئ باريس

 ةخطر فتح باب تنقيح المالحظات العام 2-3

 يعد تنقيح اؼببلحظات العامة أمرا الزما مًتتبا على ضماف بقاء مبادئ باريس متماسكة كحديثة يف تطبيقها.

ال خيلو تنقيح اؼببلحظات العامة من خطر النيل من جوهر كجودها ألف عبنة التنسيق الدكلية بكامل هيئتها قد قبلت هبا فعبل 
ا تلقت كامل الدعم من أعضاء عبنة التنسيق الدكلية يف دكرهتا العشرين. كال ركنا من أركاف عملية استعراض االعتماد، بعدم

يزاؿ مكتب عبنة التنسيق يؤيد اؼببلحظات العامة اليت كضعتها اللجنة الفرعية من خبلؿ اعتماد يف تقارير عبنة التنسيق نصف 
حها لن يؤثر يف سوابق استخدامها ألهنا السنوية. كعبلكة على ذلك، كألف هذ  اؼببلحظات عاؼبية يف تطبيقها، فإف تنقي

تتعارض مع التوصيات احملددة اليت كضعتها اللجنة الفرعية لكل مؤسسة على حدة من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف 
كاليت تقـو على حاالت كقائعية فريدة. كباإلضافة إذل ذلك، يعد هذا التنقيح الزما لضماف تزكد اؼبؤسسات الوطنية بتفسَت 

تماسك كحديث للمبادئ حىت تظل كجيهة كمنطبقة بالشكل اؼببلئم على القضايا اغبالية اليت تواجه اؼبؤسسات الوطنية م
 غبقوؽ اإلنساف.

 تعريف االستعراض الجزء الثالث:

 الخطوات المقبلة: وضع صالحيات الفريق العامل المعني بتنقيح المالحظات العامة 3-1

*** 

 الصبلحيات اؼبقًتحة 
 يق العامل اؼبعٍت بتنقيح اؼببلحظات العامة التابع للجنة التنسيق الدكليةللفر 

 خلفية -1

 1آذار/مارس إذل  29، اليت عقدت يف الفًتة من 2010يف أثناء الدكرة األكذل للجنة التنسيق الدكلية لعاـ 
حظات العامة اليت ، يف جنيف بسويسرا، قرر أعضاء اللجنة إنشاء فريق عامل معٍت باؼببل2010نيساف/أبريل 



 أداةتصدرها اللجنة الفرعية. كازبذ هذا القرار يف ضوء كرقة مناقشة أعدت لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية كشكلت 
 .ستعراضهذا اال بإجراء يشَت الذم االقًتاح بشأف اآلراء كالتماس مركزة مناقشات لبدء

 تشكيلة الفريق العامل -2

 ه عبنة حقوؽ اإلنساف الكندية، من األعضاء التالية أظباكهم:يتألف الفريق العامل، الذم سًتأس

 :رئيس اللجنة الفرعية اؼبنتهية كاليته كفبثل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد لؤلمريكتُت 

 (ccdp.ca-hrcdavid.langtry@c)عبنة حقوؽ اإلنساف الكندية، السيد ديفيد النغًتم 

 :اؼبراقب لدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد 

 (gregheesom@asiapacificforum.net)السيد غريغ هيسم 

تنسيق الدكلية، دبا أف قسم اؼبؤسسات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع ؼبفوضية حقوؽ اإلنساف هو أمانة عبنة ال
سيتشاكر الفريق العامل معه كسيقدـ القسم للفريق العامل الدعم البلـز )االتصاؿ: السيد جياين ماغازيٍت؛ 

gmagazenni@ohchr.org.) 

 المالحظات العامة التي تصدرىا اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد -3

 العامة اؼببلحظات كضع سلطة باالعتماد اؼبعنية الفرعية للجنة الداخلي النظاـ من 3-6ك 2-6 فالفرعا حيدد
 نصف جلساهتا يف العامة اؼببلحظات بصياغة الفرعية اللجنة تقـو اؼبمارسة، كيف. استخدامها من القصد كيفصبلف

 .دكراهتا تقارير عرب الدكلية التنسيق عبنة مكتب قبل من باعتمادها كتوصي السنوية

، فإهنا أداة معيارية رئيسية تستخدـ لتسريع نضح اؼبؤسسات ؼببادئ باريسكألف اؼببلحظات العامة أدكات تفسَتية 
 ، كتعزيز عملية استعراض االعتماد.ؼببادئ باريسالوطنية غبقوؽ اإلنساف، كإحداث زخم لتحسُت امتثاؿ الدكؿ 

 كجاهتها تقدير يف اؼبصلحة أصحاب يواجهها اليت كالتحديات اغبالية العامة اؼببلحظات قصور مواطنربليل  أدل
عدـ تقديرها حق قدرها كيف قلة استخدامها، أم يف عدـ ثقة أصحاب  يف يسامهاف رئيسيُت عاملُت إذل ربديد

اؼبصلحة يف شرعيتها كغرضها، كعدـ كضوح متطلباهتا بسبب مواطن الغموض الكامنة يف الصياغة. كعليه، كيف إطار 
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 ربسُت فعاليتها، من البلـز إجراء استعراض لعملية ربرير كصياغة اؼببلحظات العامة، إضافة إذل تطوير معارؼ تدبَت
 .أصحاب اؼبصلحة

 قضايا ينبغي تناولها في االستعراض -4

 يُطلب إذل أعضاء الفريق العامل التوصية باقًتاحات بشأف القضايا الثبلث التالية:

 لوضع اؼببلحظات العامة عرب إصدار مبادئ توجيهية بشأف عملية الصياغة؛توحيد العملية اؼبقبلة  ’1‘

 تنقيح اؼببلحظات العامة اغبالية قصد ربسُت مفهوميتها، ككجاهتها كقيمتها؛ ’2‘

ربسُت االتصاؿ بأصحاب اؼبصلحة كالتثقيف يف ؾباؿ اؼببلحظات العامة لفائد اؼبؤسسات الوطنية،  ’3‘
 كاآلليات اإلقليمية كالدكلية غبقوؽ اإلنساف، كغَت ذلك من الشركاء.كالدكؿ، كاجملتمع اؼبدين، 

كُيشجَّع الفريق العامل على أف حيرص لدل استعراضه اؼببلحظات العامة، على صياغة اؼبقًتحات اؼبوصى هبا ؼبعاعبة 
 القضايا اؼبشار إليها أعبل  هبدؼ تعزيز ما يلي:

 عملية يف اؼبصلحة أصحاب مشاركة زيادة عرب باالعتماد يةاؼبعن الفرعية اللجنة عملية كشرعية سهولة •
 العامة؛ للمبلحظات الرظبية الصياغة

 كقيمتها؛ ككجاهتها قوهتا مراعاة مع كمفهومة ككاضحة مكيَّفة عامة مبلحظات كضع •

 االعتماد ٌتمع تعزيز كبالتارل كتوصياهتا، الفرعية اللجنة كإجراءات االعتماد، عملية قيمة كتأييد كإدراؾ فهم •
 كالدكرل؛ كاإلقليمي الوطٍت الصعيد على ألف الفئة ضمن

 التزاماهتا نطاؽ بشأف اؼبصلحة أصحاب كإببلغ البلـز التغيَت لتفعيل العامة اؼببلحظات متطلبات استخداـ •
 .باريس دببادئ عمبل

 منهجية الفريق العامل -5



ة سيعدها رئيس الفريق. كستعد كرقة اؼبناقشة حبلوؿ تشرين يكوف الفريق العامل مسؤكال عن اؼبسامهة يف كرقة مناقش
لتعمم على مكتب عبنة التنسيق الدكلية للتعليق عليها كاستعراضها. كسَتفع رئيس اللجنة الفرعية تقريران  2010األكؿ/أكتوبر 

 بشأف توصيات الفريق العامل. 2010إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية يف اجتماعها الثاين لعاـ 

عد ذلك ستعد كرقة مناقشة، تراعي توصيات مكتب عبنة التنسيق الدكلية، لتعمم على أعضاء عبنة التنسيق الدكلية يف ب
. كسيوصي رئيس اللجنة الفرعية باعتماد توصيات 2011اجتماعها العاـ اػبامس كالعشرين اؼبقرر عقد  يف آذار/مارس 

 سة العاـالفريق العامل، لدل عرض التقرير السنوم أماـ اعبل
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 للجنة الفرعيةللوائح اتجميع 

 المعنية باالعتماد وأساليب عملها
 
 

 4-1الصفحات   ...... مقتطفات من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية فيما يتصل بعملية االعتماد  -1

 7-5الصفحات   ........... ة التنسيق الدكلية النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجن -2

 13-8الصفحات   ................................... اؼببلحظات العامة للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد  -3

أساليب عمل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد )تقارير اللجنة الفرعية: تشرين  -4
  .................................... ( 2229آذار/مارس  - 2227األكؿ/أكتوبر 

 

 14الصفحة 

 19-15الصفحات   ............................................... االعتماد اؼببادئ التوجيهية لطلبات  -5

 35-22الصفحات   ............................................................ منوذج إقرار االمتثاؿ  -6
 
 بعملية االعتماد فيما يتصلمقتطفات من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية  -1
 

تعٍت اللجنة الفرعية اليت أنشئت دبوجب النظاـ الداخلي السابق كأشَت  اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد 1-1المادة 
ليها باللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ إ

بوصفها سلطة اعتماد اؼبؤسسات  2225/74اإلنساف يف قرار عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة 
ساف كاليت أنيطت بواليتها دبوجب النظاـ الوطنية غبقوؽ اإلنساف ربت رعاية اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلن

 الداخلي للجنة الفرعية كطبقان له؛

(---)  

 الوظائف 7المادة 

 فيما يلي كظائف عبنة التنسيق الدكلية:



تشجيع إنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتعزيزها طبقان ؼببادئ باريس، دبا يشمل األنشطة  -2
 من قبيل ما يلي:

 ضاء جدد؛اعتماد أم أع ▪

 التجديد الدكرم لبلعتماد؛ ▪

 االستعراض اػباص باالعتماد؛ ▪

 تقدًن اؼبساعدة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبهددة باػبطر؛ ▪

 تشجيع تقدًن اؼبساعدة التقنية؛ ▪

 تشجيع كتعزيز فرص التعليم كالتدريب لتطوير كتقوية قدرات اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. ▪

(---)  

 عملية طلب االعتماد 12المادة 

تتوجه أم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تلتمس االعتماد دبوجب مبادئ باريس إذل رئيس عبنة التنسيق 
 الدكلية. كتقدـ اؼبؤسسة الوطنية اؼبعنية، من خبلؿ أمانة اللجنة، اؼبعلومات كاؼبستندات التالية دعمان لطلبها:

أنشئت دبوجبه أك مت سبكينها دبوجبه، يف شكله الرظبي أك  نسخة من التشريع أك أم صك آخر ▪
 بالشكل الذم ُنشر به؛

 ـبطط هبيكلها التنظيمي، دبا يف ذلك مبلؾ اؼبوظفُت كاؼبيزانية السنوية؛ ▪

 نسخة من آخر تقرير سنوم ؽبا أك كثيقة معادلة لذلك بشكلها الرظبي أك بالشكل الذم ُنشرت به؛ ▪

امتثاؽبا ؼببادئ باريس، فضبلن عن أية جوانب ال سبتثل فيها ؽبذ  اؼببادئ، كأية  بياف مفصل يربز كيفية ▪
 مقًتحات لضماف امتثاؽبا ؽبا. كؼبكتب اللجنة أف حيدد الشكل الذم جيب أف يقدـ به هذا البياف.

  

 من هذا النظاـ األساسي. 12ك 11يُبت يف الطلب عمبلن باؼبادتُت  

  

-11المادة 
1 

االعتماد اؼبقدمة دبوجب مبادئ باريس يبت فيها مكتب عبنة التنسيق الدكلية، ربت رعاية صبيع طلبات 
اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف كبالتعاكف معها، كذلك بعد النظر يف تقرير تقدمه اللجنة الفرعية اؼبعنية 

 باالعتماد باالستناد إذل األدلة اػبطية اؼبقدمة.



  

-11المادة 
9 

نة التنسيق الدكلية، يف التوصل إذل قرار، باعتماد العمليات اليت تسهل اغبوار كتبادؿ يقـو مكتب عب
اؼبعلومات بينه كبُت اؼبؤسسة الوطنية اليت تطلب االعتماد، حسبما يُرتأل ضركريان للتوصل إذل قرار منصف 

 كعادؿ.

  

أف االعتماد، ربيل تلك التوصية إذل مكتب عبنة حيثما زبلص اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد إذل توصية بش 19المادة 
 التنسيق الدكلية الذم يعترب قرار  هنائيان، رهنان بالعملية التالية:

 جيب أف رباؿ توصية اللجنة الفرعية أكالن إذل اؼبؤسسة اؼبقدِّمة للطلب؛ ▪

التنسيق بإمكاف مقدـ الطلب أف يطعن يف توصية ما عن طريق تقدًن طعن خطي إذل رئيس عبنة  ▪
 ( يومان من تلقي الطلب؛28الدكلية من خبلؿ أمانة اللجنة، يف غضوف شبانية كعشرين )

بعد ذلك، رباؿ التوصية إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية من أجل ازباذ قرار. كإذا كرد طعن من  ▪
ل من الطلب مقدـ الطلب، حياؿ الطعن، مشفوعان جبميع اؼبواد ذات الصلة الواردة فيما يتصل بك

 كالطعن، إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية؛

يقـو أم عضو من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية ال يتفق مع التوصية بإخطار رئيس اللجنة  ▪
( يومان من تلقيه. كزبِطر أمانة عبنة 22الفرعية كأمانة عبنة التنسيق الدكلية بذلك يف غضوف عشرين )

ان صبيع أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض اؼبثار، كتقدـ صبيع اؼبعلومات البلزمة التنسيق الدكلية فور 
لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا دل خيطر ما ال يقل عن أربعة من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية 

، يف ينتموف إذل ما ال يقل عن ؾبموعتُت إقليميتُت أمانة عبنة التنسيق الدكلية بأف لديهم اعًتاضان فباثبلن 
 ( يومان من تلقي هذ  اؼبعلومة، رباؿ التوصية إذل اجتماع اؼبكتب التارل ليبت فيها؛22غضوف عشرين )

إذا دل يثر ما ال يقل عن أربعة أعضاء ينتموف إذل ؾبموعتُت أك أكثر من اجملموعات اإلقليمية اعًتاضان  ▪
أف مكتب عبنة التنسيق الدكلية  ( يومان من تلقي التوصية، يعترب22على التوصية يف غضوف عشرين )

 يوافق عليها؛

 قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائي. ▪

  

إذا قرر مكتب عبنة التنسيق الدكلية رفض طلب اعتماد تتقدـ به أم مؤسسة من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ  13المادة 
وز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أك مفوضها مزيد اإلنساف بسبب تقصَتها يف االمتثاؿ إذل مبادئ باريس، جي

 التشاكر مع تلك اؼبؤسسة فيما يتعلق بالتدابَت ؼبعاعبة اؼبسائل اؼبتعلقة بامتثاؽبا.



جيوز ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يُرفض طلب اعتمادها أف تتقدـ بطلب اعتماد من جديد، كفقان  14المادة 
، يف أم كقت من األكقات. كيُنظر يف ذلك الطلب يف االجتماع التارل 12 للمبادئ التوجيهية دبوجب اؼبادة
 للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

  

 إعادة االعتماد الدوري 15المادة 

زبضع صبيع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت تتمتع باؼبركز "ألف" إلعادة االعتماد على أساس دكرم   
على اؼبؤسسات الوطنية اليت زبضع إلعادة االعتماد. كبشكل خاص  12ؼبادة كل طبسة أعواـ. كتنطبق ا

 تعٍت اإلشارة إذل طلب اعتماد يف آف كاحد الطلب األكؿ كطلب إعادة االعتماد.
  

-16المادة 
1 

 عملية إعاد النظر في االعتماد

ف تؤثر يف امتثاؽبا ؼببادئ مىت تغَتت أكضاع أم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف بأم طريقة من الطرؽ ديكن أ 
باريس، كاف على هذ  اؼبؤسسة الوطنية أف زبطر الرئيس بتلك التغيَتات كتعُت على الرئيس طرح اؼبسألة على 

 اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد من أجل إعادة النظر يف مركز اعتماد تلك اؼبؤسسة.
  

-16المادة 
9 

أم عضو من أعضاء اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد أنه يبدك أف  مىت رأل رئيس عبنة التنسيق الدكلية أك
ظركؼ أم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف اعُتمدت كُمنحت اؼبركز "ألف" دبوجب النظاـ الداخلي السابق 
ردبا تكوف قد تغَتت بطريقة تؤثر يف امتثاؽبا ؼببادئ باريس، جاز لرئيس اللجنة الفرعية أف يعمد إذل إعادة 

 ر يف مركز اعتماد تلك اؼبؤسسة الوطنية.النظ
  

-16المادة 
3 

ُتضفى الصبغة النهائية على إعادة النظر يف تصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف شبانية 
 ( شهران.18عشر )

  
ماد، بكامل السلطات يتمتع الرئيس كتتمتع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، يف أم استعراض ؼبركز اعت 17المادة 

 .12كاؼبسؤكليات، كما هو اغباؿ بالنسبة للطلب اؼبقدـ دبوجب اؼبادة 
  



 تغيير تصنيف االعتماد 18المادة 

أم قرار قد يستخدـ لسحب مركز االعتماد "ألف" من أم مقدـ طلب ال ديكن أف يتخذ إال بعد إخطار  
ـ، خطيان كيف غضوف سنة من تلقي هذا اإلخطار، األدلة مقدـ الطلب هبذ  النية، كبعد إتاحة الفرصة له ليقد

 اػبطية اليت تعترب ضركرية إلثبات امتثاله اؼبستمر ؼببادئ باريس.

  

جيوز إرجاء تصنيف اعتماد تتمتع به مؤسسة ما من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف إذا قّصرت هذ   19المادة 
 ك قّصرت يف القياـ بذلك يف اؼبهلة الزمنية احملددة بدكف مربر.اؼبؤسسة يف تقدًن طلبها إلعادة االعتماد أ

  

جيوز أف يصبح تصنيف االعتماد باطبلن إذا قّصرت اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف تقدًن طلب إعادة  92المادة 
ية اعتماد يف غضوف سنة من إرجاء االعتماد بسبب التقصَت يف إعادة الطلب، أك إذا قّصرت مؤسسة كطن

من هذا النظاـ األساسي يف توفَت الوثائق الكافية يف غضوف شبانية عشر  16موضع استعراض دبوجب اؼبادة 
( شهران من كضعها موضع االستعراض، من أجل طمأنة هيئة البت يف العضوية دبوجب هذا النظاـ 18)

 األساسي بأهنا تظل فبتثلة ؼببادئ باريس.

اليت ينقضي اعتمادها على حاؽبا إذل أف تبت هيئة ربديد امتثاؽبا ؼببادئ باريس تظل اؼبؤسسات الوطنية  91المادة 
 دبوجب هذا النظاـ األساسي يف مركز اعتمادها أك إذل أف تنقضي مدة اعتمادها.

  

جيوز للمؤسسات الوطنية اليت يكوف مركز اعتمادها قد انقضى أك بطل أك ُعلِّق اغبصوؿ على االعتماد  99المادة 
من هذا  12ان، كذلك فقط عن طريق التقدـ ؾبددان بطلب اعتماد، كفقان ؼبا هو منصوص عليه يف اؼبادة ؾبدد

 النظاـ األساسي.
  

يف حالة انقضاء مدة االعتماد أك بطبلنه أك تعليقه، يتوقف فوران سرياف صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اؼبخولة  93المادة 
اد. كيف حالة خضوع مؤسسة كطنية الستعراض، ربتفظ اؼبؤسسة لتلك اؼبؤسسة الوطنية من خبلؿ االعتم

دبركز االعتماد الذم تتمتع به إذل أف زبلص هيئة البت يف العضوية إذل قرار بشأف االمتثاؿ ؼببادئ باريس أك 
 إذل أف تنقضي مدة العضوية.

(---)  

 سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية 46المادة 

لية ـبوؿ للعمل بشكل عاـ باسم عبنة التنسيق كالنهوض بأغراض ككظائف عبنة مكتب عبنة التنسيق الدك  



التنسيق الدكلية. كدكف اغبد من عمومية سلطات اإلدارة، يتمتع مكتب عبنة التنسيق الدكلية بالسلطات 
 التالية:

 ؛البت يف طلبات االعتماد بعد النظر يف توصية مقدمة من اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ▪

▪ )...( 

التعاكف كالعمل مع اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف ككحدة اؼبؤسسات الوطنية التابعة ؽبا، كبشكل  ▪
خاص العمل مع كحدة اؼبؤسسات الوطنية فيما يتصل بعملية االعتماد يف إطار عبنة التنسيق الدكلية، 

ة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ كاالجتماعات السنوية للجنة، كاجتماعات مكتبها، كاؼبؤسبرات الدكلي
اإلنساف. كباإلضافة إذل ذلك، تيسر الوحدة كتنسق مشاركة اؼبؤسسات الوطنية يف ؾبلس حقوؽ 

 اإلنساف كآلياته كيف هيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة اؼبنشأة دبوجب معاهدات؛

تنسيق الدكلية، كمكتب اللجنة، استخداـ كقبوؿ خدمات كحدة اؼبؤسسات الوطنية بوصفها أمانة عبنة ال ▪
 كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد؛

▪ )...( 

 تفويض أم كظيفة لشخص معُت أك عبنة دائمة معينة أك عبنة فرعية من األشخاص أك األعضاء؛ ▪

 تنسيق كترتيب اؼبؤسبرات كاالجتماعات كاللجاف الدائمة كاللجاف الفرعية، كغَت ذلك من األنشطة؛ ▪

▪ )...( 

اعتماد أك تعديل أك إلغاء النظاـ الداخلي فيما يتصل بأساليب عمل مكتب عبنة التنسيق الدكلية  ▪
كعباهنا الفرعية لتنظيم أك توضيح أية مسألة كاردة يف هذا النظاـ األساسي. كيوزع كل قرار يرمي إذل 

كلية يف أقرب كقت اعتماد أك تعديل أك إلغاء قاعدة أك مادة ما على صبيع أعضاء عبنة التنسيق الد
 .(nhri.net)فبكن عمليان، كيُنشر على موقع كحدة اؼبؤسسات الوطنية على الشبكة 

(---)  

-52المادة 
1 

 إدارة أعمال مكتب لجنة التنسيق الدولية

اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية هي لغات عمل مكتب عبنة التنسيق الدكلية. كنتيجة لذلك تكوف الوثائق  
 من عبنة التنسيق الدكلية متاحة هبذ  اللغات.اؼبقدمة 

(---)  

 اإلجراءات األخرى 51المادة 



مىت ظهرت مسألة ما تتعلق بإجراء مكتب عبنة التنسيق الدكلية كدل يرد النص عليها يف هذا النظاـ الداخلي،  
 جاز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أف يعتمد ما يرا  مبلئمان من اإلجراءات.

(---)  

 : حكم انتقالي16الباب  59المادة 

تظل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كيظل النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة  
التنسيق الدكلية قائمُت دبوجب هذا النظاـ األساسي، كيظبلف قائمُت إذل أف يعدؽبما مكتب عبنة التنسيق 

كتشكل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد دبوجبه كلجنة فرعية تابعة ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أك يبطلهما. 
 .المرفق األولالدكلية. كيدرج النظاـ الداخلي للجنة الفرعية يف هذا النظاـ األساسي بوصفه 

 

ل يف اجتماع عاـ عُقد /أدخل التعدي2228سبوز/يوليه  32، العضو يف ؾبلس اؼبلكة، Jennifer Lynchالسيدة  تنفيذ:من 
 .2229آذار/مارس  24/تعديل أدخل يف اجتماع عاـ عُقد جبنيف يف 2228تشرين األكؿ/أكتوبر  21بنَتكيب يف 

 

 النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية* -2

 الوالية -1

(، أُنيطت اللجنة 1-1ؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف )اؼبادة كفقان للنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية للم
الفرعية اؼبعنية باالعتماد بوالية استعراض كربليل طلبات االعتماد اؼبقدمة إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية كالتقدـ بتوصيات إذل 

 هذ  اللجنة بشأف امتثاؿ اعبهات اؼبقدِّمة للطلبات ؼببادئ باريس.

 كوين اللجنة الفرعيةت -9

ألغراض تأمُت توازف عادؿ يف التمثيل اإلقليمي يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتكوف اللجنة من مؤسسة كطنية  2-1
(، كفق ما نص عليه النظاـ األساسي ألجهزة التنسيق 4من "اؼبركز ألف" بالنسبة لكل كاحدة من اجملموعات اإلقليمية األربع )

 كاحمليط اؽبادئ كأفريقيا كاألمريكتاف كأكركبا. (، أال كهي آسيا7الباب الدكلية )

 ( أعواـ قابلة للتجديد.3تعُت اجملموعات اإلقليمية األعضاء لوالية مدهتا ثبلثة ) 2-2

لى يتم اختيار رئيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد لوالية مدهتا عاـ قابلة للتجديد مرتُت على أقصى تقدير، ع 2-3
أساس التناكب داخل اللجنة الفرعية كي تتوذل كل منطقة من اؼبناطق الرئاسة بالدكر؛ كيف حالة رفض عضو ما يف اللجنة 
الفرعية حَل دكر  ليكوف رئيسان ؽبا هذا اؼبنصب تنتقل الرئاسة إذل اؼبنطقة التالية يف الًتتيب أك إذل مؤسسة كطنية أخرل يف تلك 

 اؼبنطقة.



، بصفتها أمانة عبنة يكوف ؼبفوضي 2-4 ة األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف مركز اؼبراقب الدائم لدل اللجنة كتقـو
التنسيق الدكلية، بدعم اللجنة الفرعية يف عملها، كتقـو بدكر جهة الوصل يف صبيع االتصاالت، كربتفظ بسجبلت حسب 

 االقتضاء نيابة عن رئيس عبنة التنسيق الدكلية.

 

 الوظائف -3

ييسر كل فبثل عن ؾبموعة إقليمية لدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عملية تقدًن الطلبات للمؤسسات الوطنية  3-1
 غبقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة.

يقـو فبثلو التجمعات اإلقليمية بتزكيد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبنتمية إذل مناطقهم بكافة اؼبعلومات ذات  3-2
 يت ؽبا عبلقة بعملية االعتماد، دبا يف ذلك كصف العملية كالشركط كاغبدكد الزمنية.الصلة ال

(، تتوجه كل مؤسسة كطنية تلتمس العضوية أك تلتمس إعادة 5طبقان للنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية )الباب  3-3
 الداعمة من خبلؿ أمانة اللجنة. االعتماد بطلب إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية مزكدة إيا  جبميع اؼبستندات

تقدـ هذ  الطلبات كاؼبستندات الداعمة ؽبا إذل أمانة عبنة التنسيق الدكلية قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية  3-4
من هذا النظاـ الداخلي، تعلق عضوية اؼبؤسسة اػباضعة لعملية إعادة  5-3( أشهر على األقل. كرهنان باؼبادة 4) بأربعة

 سبتثل ؽبذا األجل الزمٍت إذل أف تقدـ اؼبستندات اؼبطلوبة كتنظر فيها اللجنة الفرعية. ليت الاعتماد ا

الطلبات كاؼبستندات اؼبقدمة بعد انقضاء األجل لن يُنظر فيها إال يف االجتماع التارل للجنة الفرعية، ما دل يربر  3-5
كيف حالة تعلق التأخَت دبؤسسة تلتمس إعادة اعتماد، ال جيوز الوضع خبلؼ ذلك، كفق ما يقرر  رئيس عبنة التنسيق الدكلية. 

ازباذ قرار بعدـ التعليق إال إذا قُدمت مربرات خطية للتأخَت كاعُتربت هذ  اؼبربرات، يف رأم رئيس عبنة التنسيق الدكلية، قاطعة 
 كاستثنائية.

ذات الصلة اؼبتعلقة بأية مسألة اعتماد ُتطرح  تقـو كل منظمة من منظمات اجملتمع اؼبدين ترغب يف توفَت اؼبعلومات 3-6
( أشهر 4على اللجنة الفرعية بتقدًن هذ  اؼبعلومات خطيان إذل أمانة اللجنة، كذلك قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )

 على األقل.

كاؼبستندات الداعمة ؽبا يسهر رئيس عبنة التنسيق الدكلية، بدعم من أمانة اللجنة، على توفَت نسخ من الطلبات  3-7
 لكل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

يقـو أيضان رئيس عبنة التنسيق الدكلية، بدعم من أمانة اللجنة، بتوفَت موجز باؼبسائل احملددة اؼبعركضة على نظر  3-8
 اللجنة الفرعية.

 اإلجراءات -4



بعد انعقاد االجتماع العاـ للجنة التنسيق الدكلية، قصد النظر يف أية مسألة من تنعقد اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد  4-1
 من النظاـ األساسي. 5مسائل االعتماد دبوجب الباب 

جيوز لرئيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد دعوة أم شخص أك مؤسسة للمشاركة يف أعماؿ اللجنة الفرعية بصفة  4-2
 اؼبراقب.

باالتفاؽ مع رئيس اللجنة كأعضاء اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، الدعوة إذل عقد اجتماعات إضافية جيوز للرئيس،  4-3
 للجنة الفرعية.

مىت رأت اللجنة الفرعية أنه ال ديكن البت يف اعتماد مؤسسة ما مقدمة لطلب اعتماد بشكل منصف أك معقوؿ  4-4
امة، تعُت على اللجنة الفرعية أف ربيل تلك اؼبسألة مباشرة إذل مكتب دكف مزيد حبث مسألة دل توضع بشأهنا أية سياسة ع

عبنة التنسيق الدكلية من أجل البت فيها كتوفَت التوجيهات بشأهنا. كالقرار النهائي اؼبتعلق باالعتماد ال ديكن أف يُتخذ إال بعد 
 أف يوفر مكتب اللجنة ذلك القرار أك تلك التوجيهات.

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، أف تتشاكر مع اؼبؤسسة مقدمة  2-11ية، عمبلن باؼبادة جيوز للجنة الفرع 4-5
كألغراضها،  2-11الطلب، مىت اعتربت ذلك ضركريان، للتوصل إذل توصية. كما تقـو اللجنة الفرعية، عمبلن أيضان باؼبادة 

اذ قرار سليب. كجيوز أف تكوف هذ  اؼبشاكرات بالشكل الذم بالتشاكر مع اؼبؤسسة مقدمة الطلب عندما تتقرر التوصية بازب
تعترب  اللجنة الفرعية األنسب كلكن ال بد من دعمها دبستندات خطية؛ كبشكل خاص جيب أف تدّكف ؿبتويات اؼبشاكرات 

لعضوية، ربتفظ الشفوية كأف تتاح لبلستعراض. كما داـ مكتب عبنة التنسيق الدكلية هو الذم يتخذ القرار النهائي بشأف ا
 اؼبؤسسة اليت زبضع الستعراض بعضويتها أثناء عملية التشاكر.

 أصناف االعتماد -5

كفقان ؼببادئ باريس كالنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، تتمثل األصناؼ اؼبختلفة لبلعتماد اليت تستخدمها اللجنة الفرعية 
 فيما يلي:

 ل كليان لكل مبدأ من مبادئ باريس؛العضو الذم ديتث  -العضو اؼبصوِّت  :ألف

العضو الذم ال ديتثل كليان لكل مبدأ من مبادئ باريس أك يقدـ معلومات غَت كافية  -:     العضو غَت اؼبصوِّت باء
 للبت يف األمر؛

 عدـ االمتثاؿ ؼببادئ باريس.  -انعداـ اؼبركز  :جيم

 التقرير والتوصيات -6

ألساسي للجنة التنسيق الدكلية، مىت خلصت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد إذل توصية من النظاـ ا 12عمبلن باؼببدأ  6-1
 بشأف االعتماد تعُت عليها إحالة تلك التوصية إذل مكتب عبنة التنسيق الدكلية اليت خيضع قرارها النهائي إذل العملية التالية:



 لطلب؛رباؿ توصية اللجنة الفرعية أكالن إذل اعبهة مقدِّمة ا ‘1’

ديكن للجهة اؼبقدِّمة للطلب أف تطعن يف توصية ما عن طريق تقدًن طعن خطي إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية من  ‘2’
 ( يومان من استبلمها؛28خبلؿ أمانة اللجنة، يف غضوف شبانية كعشرين )

بشأهنا. كإذا ما كرد طعن من  بعد ذلك، رباؿ التوصية إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية من أجل ازباذ قرار ‘3’
اعبهة اؼبقدِّمة للطلب، حياؿ الطعن أيضان إذل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية مشفوعان جبميع اؼبواد ذات الصلة 

 الواردة فيما يتصل بكل من الطلب كالطعن؛

( يومان من 22ين )يقـو أم عضو من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية ال يتفق مع التوصية، يف غضوف عشر  ‘4’
استبلـ التوصية، بإخطار رئيس اللجنة الفرعية كأمانة عبنة التنسيق الدكلية بذلك. كزبطر أمانة عبنة التنسيق الدكلية 
فوران صبيع أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض اؼبثار، كتوفر صبيع اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أخطر 

من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية ينتموف إذل ما ال يقل عن ؾبموعتُت إقليميتُت أربعة أعضاء على األقل 
( يومان من استبلـ اؼبعلومات، بأف لديهم اعًتاضان فباثبلن، 22بإخطار أمانة عبنة التنسيق الدكلية، يف غضوف عشرين )

 رباؿ التوصية إذل اجتماع عبنة التنسيق الدكلية التارل من أجل البت فيها؛

إذا دل يقم ما ال يقل عن أربعة من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية ينتموف إذل ما ال يقل عن ؾبموعتُت إقليميتُت  ‘5’
( يومان من استبلـ التوصية يعترب أف مكتب عبنة التنسيق الدكلية 22بإثارة اعًتاض على التوصية يف غضوف عشرين )

 يوافق على هذ  التوصية؛

 نة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائي.قرار مكتب عب ‘6’

 تضع اللجنة الفرعية اؼببلحظات العامة كيوافق عليها مكتب عبنة التنسيق الدكلية. 6-2

 جيوز استخداـ اؼببلحظات العامة، بوصفها أدكات تفسَتية ؼببادئ باريس، من أجل ما يلي: 6-3

 هتا اػباصة، لضماف االمتثاؿ ؼببادئ باريس؛تقدًن توجيهات للمؤسسات عندما تضع عملياهتا كآليا )أ(

إقناع اغبكومات احمللية دبعاعبة أك التصدم للمسائل اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة ما للمعايَت احملددة يف اؼببلحظات  )ب(
 العامة؛

ة االعتماد أك تقدًن توجيهات للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد لدل بتها يف طلبات االعتماد اعبديدة أك طلبات إعاد )ج(
 اؼبراجعة اػباصة للطلبات:

إذا قّصرت مؤسسة ما جوهريان يف الوفاء باؼبعايَت احملددة يف اؼببلحظات العامة، ُيًتؾ للجنة الفرعية أمر اػبلوص إذل  ‘1’
 أف هذ  اؼبؤسسة دل سبتثل ؼببادئ باريس.



ؼببلحظات العامة، جيوز ؽبا أف تنظر يف اػبطوات إذا الحظت اللجنة الفرعية قلقان إزاء امتثاؿ مؤسسة ما ألم من ا ‘2’
اليت ازبذهتا اؼبؤسسة، إف هي ازبذت أم خطوات، تفاديان لتلك اؼبشاغل يف الطلبات البلحقة. كإذا دل تزكَّد اللجنة 

ب عدـ الفرعية بأدلة تشَت إذل بذؿ جهود ؼبعاعبة اؼببلحظات اػبتامية اؼببداة سابقان أك دل يقدَّـ ؽبا شرح معقوؿ لسب
 بذؿ اعبهود، يًتؾ للجنة الفرعية أمر تفسَت قلة إحراز تقدـ هبذا الشأف بأنه عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.

أيلوؿ/سبتمرب  14*  اعتمد أعضاء عبنة التنسيق الدكلية هذا النظاـ الداخلي يف دكرة اللجنة اػبامسة عشرة اؼبعقودة يف 
نيساف/أبريل  15ة التنسيق الدكلية يف دكرة اللجنة العشرين اؼبعقودة يف بسيوؿ، صبهورية كوريا. كنقحه أعضاء عبن 2224
 جبنيف، سويسرا. 2228
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 االختصاص والمسؤوليات -1

ؽ اإلنساف بنص دستورم أك قانوين. كإنشاؤها دبوجب إنشاء مؤسسات كطنية: جيب أف تُنشأ اؼبؤسسة الوطنية غبقو  1-1
 صك من السلطة التنفيذية ليس كافيان لضماف الدكاـ كاالستقبللية.

الوالية يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف: جيب أف تكوف صبيع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف مكلفة بوظائف ؿبددة  1-2
 الواردة يف مبادئ باريس.حقوؽ اإلنساف يف آف كاحد، مثل تلك  تعزيزك  غبماية

تشجيع التصديق على صكوؾ حقوؽ اإلنساف الدكلية أك االنضماـ إليها: تفسر اللجنة الفرعية كظيفة تشجيع  1-3
التصديق على صكوؾ حقوؽ اإلنساف الدكلية أك االنضماـ إليها، احملددة يف مبادئ باريس، بأهنا كظيفة رئيسية من كظائف 

 تشجع اللجنة الفرعية على ترسيخ هذ  الوظيفة يف التشريع التمكيٍت للمؤسسة الوطنية لضماف أفضل اؼبؤسسة الوطنية. كبالتارل
 ضباية غبقوؽ اإلنساف يف البلد اؼبعٍت.

التفاعل مع منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية: بود اللجنة الفرعية أف تربز أمهية مشاركة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ  1-4
ؽ اإلنساف الدكلية، كال سيما ؾبلس حقوؽ اإلنساف كآلياته )أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اإلنساف يف منظومة حقو 

اػباصة( كهيئات حقوؽ اإلنساف اؼبنشأة دبوجب معاهدات التابعة لؤلمم اؼبتحدة. كهذا يعٍت بشكل عاـ مسامهة اؼبؤسسات 
متابعة التوصيات اؼبنبثقة عن منظومة حقوؽ اإلنساف الوطنية غبقوؽ اإلنساف كمشاركتها يف آليات حقوؽ اإلنساف هذ ، ك 

الدكلية على اؼبستول الوطٍت. كباإلضافة إذل ذلك، جيب أف تشارؾ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بنشاط يف عبنة التنسيق 
سسات الوطنية غبقوؽ الدكلية كيف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كيف اؼبكتب، فضبلن عن هيئات التنسيق اإلقليمية للمؤ 

 اإلنساف.

التعاكف مع سائر مؤسسات حقوؽ اإلنساف: جيب أف تتعاكف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تعاكنان كثيقان  1-5
كتتقاسم اؼبعلومات مع اؼبؤسسات القانونية اؼبنشأة أيضان غبماية كتعزيز حقوؽ اإلنساف، مثبلن على اؼبستول اغبكومي أك فيما 



ئل اؼبوضوعية، فضبلن عن اؼبنظمات األخرل، مثل اؼبنظمات غَت اغبكومية، العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، يتصل باؼبسا
 كجيب إثبات ذلك يف الطلب اؼبقدـ إذل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية.

 التوصيات اليت تتقدـ هبا اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف 1-6

ب يف األحواؿ العادية أف تناقش توصيات اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف الواردة يف تقارير حقوؽ اإلنساف السنوية أك جي
اػباصة أك اؼبواضيعية يف حدكد فًتة معقولة من الزمن ال تتجاكز ستة أشهر، كذلك يف الوزارات اغبكومية ذات الصلة فضبلن 

ب إجراء هذ  اؼبناقشات بشكل خاص قصد ربديد عمل اؼبتابعة البلـز الذم تتطلبه حالة عن اللجاف الربؼبانية اؼبختصة. كجي
معينة. كعلى اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، كجزء من كاليتها اؼبتمثلة يف تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف، أف تؤّمن عمل 

 متابعة التوصيات الواردة يف تقاريرها.

 والتعددية ةيالتكوين وضمانات االستقالل -9

تأمُت التعددية: تبلحظ اللجنة الفرعية أف هناؾ مناذج ـبتلفة لتأمُت شرط التعددية احملدد يف مبادئ باريس. غَت أف  2-1
اللجنة الفرعية تشدد على أمهية اؼبؤسسات الوطنية إلقامة عبلقات متماسكة مع اجملتمع اؼبدين كتبلحظ أف ذلك سوؼ يؤخذ 

 طلبات االعتماد. بعُت االعتبار يف تقييم

كتبلحظ اللجنة الفرعية أف هناؾ سببلن ـبتلفة ديكن هبا ربقيق التعددية من خبلؿ تكوين اؼبؤسسة الوطنية، كمنها على سبيل 
 اؼبثاؿ:

 أعضاء هيئة اإلدارة الذين ديثلوف ـبتلف فئات اجملتمع، كما كردت اإلشارة إذل ذلك يف مبادئ باريس؛ )أ(

إجراءات التعيُت يف اؽبيئة اؼبديرة للمؤسسة الوطنية، مثبلن حيثما تقًتح ؾبموعات ـبتلفة من التعددية من خبلؿ  )ب(
 اجملتمع مرشحُت أك توصي هبم؛

التعددية من خبلؿ إجراءات سبّكن من التعاكف الفعاؿ مع ـبتلف فئات اجملتمع، مثل اللجاف االستشارية،  )ج(
 كالشبكات، كاؼبشاكرات، كاؼبنتديات العامة؛

 التعددية من خبلؿ موظفُت ـبتلفُت ديثلوف ـبتلف فئات اجملتمع. د()

 كما تشدد اللجنة الفرعية على أف مبدأ التعددية يشمل تأمُت مشاركة اؼبرأة اؽبادفة يف اؼبؤسسة الوطنية.

يُت يف هيئة اإلدارة يف اختيار كتعيُت هيئة اإلدارة: ربيط اللجنة الفرعية علمان باألمهية اغبيوية لعملية االختيار كالتع 2-2
 ضماف التعددية كاالستقبللية يف اؼبؤسسة الوطنية. كبشكل خاص تشدد اللجنة الفرعية على العوامل التالية:

 ضماف عملية شفافة؛ )أ(

 إجراء مشاكرة كاسعة النطاؽ يف صبيع مراحل عملية االختيار كالتعيُت؛ )ب(

 اإلعبلف عن الشواغر على نطاؽ كاسع؛ )ج(



 ادة عدد اؼبرشحُت احملتملُت إذل أقصى حد من ؾبموعة كاسعة من الفئات االجتماعية؛زي )د(

 اختيار األعضاء للخدمة بصفتهم الفردية كليس بالنيابة عن اؼبنظمة اليت ديثلوهنا. (ه)

لي اؼبمثلوف اغبكوميوف يف اؼبؤسسات الوطنية: تدرؾ اللجنة الفرعية أف مبادئ باريس تتطلب أال تكوف ؼبمث 2-3
 اغبكومات العاملُت يف اؽبيئات اؼبديرة أك االستشارية للمؤسسات الوطنية أهلية ازباذ القرارات أك التصويت.

 التوظيف عن طريق اإلعارة: 2-4

 قصد ضماف استقبللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف تشَت اللجنة الفرعية، كمسألة تعد فبارسة جيدة، إذل ما يلي:

 لوظائف يف اؼبناصب العليا دبوظفُت معارين؛جيب عدـ ملء ا )أ(

من القوة العاملة يف  ٪52كأال يتجاكز عددهم أبدان نسبة  ٪25جيب أال يتجاكز عدد اؼبوظفُت اؼبعارين نسبة  )ب(
 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

انونية اؼبتخذة يف اؼبؤسسة اغبصانة: يوصى بشدة بإدراج أحكاـ يف القانوف الوطٍت غبماية إجراءات اؼبساءلة الق 2-5
 الوطنية غبقوؽ اإلنساف بصفتها الرظبية.

 التمويل الكايف: جيب أف يشمل توفَت الدكلة للتمويل الكايف، كحد أدىن، ما يلي: 2-6

 زبصيص أمواؿ لتوفَت أماكن عمل مبلئمة، على األقل للمكتب الرئيسي؛ )أ(

 ت كالظركؼ اؼبعموؿ هبا يف اػبدمة العمومية؛منح موظفيها مرتبات كمستحقات شبيهة باؼبرتبا )ب(

 دفع أجور أعضاء اللجنة )عند االقتضاء(؛ )ج(

 إقامة شبكات اتصاؿ، دبا يف ذلك باؽباتف كاإلنًتنت. )د(

جيب أف يؤّمن التمويل الكايف، بدرجة معقولة، اإلقباز التدرجيي كاؼبرحلي إلدخاؿ التحسينات على عمليات اؼبنظمة 
يتها. كالتمويل من اؼبصادر اػبارجية، مثل التمويل من الشركاء يف التنمية، جيب أال يكّوف اؼبيزانية األساسية كاضطبلعها بوال

 للمنظمة قصد السماح ؽبا بالعمل على إقباز كاليتها.

يكوف ذلك جيب أف تكوف النظم اؼبالية حبيث تكوف للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف االستقبللية اؼبالية الكاملة. كجيب أف 
 سياسة ميزانية مستقلة تتحكم فيها اؼبنظمة كتسيطر عليها بشكل مطلق.

موظفو اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف: من حيث اؼببدأ، جيب سبكُت اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف من تعيُت  2-7
 موظفيها.

 األعضاء اؼبتفرغوف:  2-8



 نساف موظفُت متفرغُت يتقاضوف أجوران كذلك من أجل ما يلي:جيب أف تشمل عضوية اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإل

 تأمُت استقبللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بعيدان عن أم تضارب فعلي أك ؿبتمل يف اؼبصاحل؛ )أ(

 ضماف كالية قارة لؤلعضاء؛ )ب(

 ضماف االضطبلع بوالية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بشكل مستمر كفعاؿ. )ج(

 ضماف عدـ العزؿ ألعضاء اؽبيئات اؼبديرة 2-9

األحكاـ اؼبتعلقة بعزؿ أعضاء اؽبيئات اؼبديرة طبقان ؼببادئ باريس جيب إدراجها يف القوانُت التمكينية للمؤسسات الوطنية 
 غبقوؽ اإلنساف.

 ؤسسة الوطنية؛عزؿ أم عضو أك إرغامه على االستقالة قد يفضي إذل استعراض خاص ؼبركز االعتماد بالنسبة للم )أ(

 جيب أف يتم العزؿ بطريقة تتفق سبامان مع الشركط اؼبوضوعية كاإلجرائية اؼبنصوص عليها يف القانوف؛ )ب(

 جيب عدـ السماح بالعزؿ فقط على أساس التقدير الشخصي لسلطات التعيُت. )ج(

 البلئحة اإلدارية 2-12

 عفات هامة على تنظيم مساءلتها كسبويلها كترتيبات إببلغها.لتصنيف اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كهيئة عمومية مضا

يف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إدارة مؤسسة كطنية ما كإنفاقها لؤلمواؿ العامة، جيب أال يعّرض ذلك للخطر قدرة 
ح العبلقة بُت اغبكومة اؼبؤسسة الوطنية على أداء دكرها باستقبللية كفعالية. ؽبذا السبب من األمهية دبكاف أف ربدد بوضو 

 كاؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 أساليب العمل -3

 المبادئ اإلضافية فيما يتعلق بمركز اللجان التي لها اختصاص شبو قضائي -4

 مسائل إضافية -5

بدأ، أف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف حالة االنقبلب أك حالة الطوارئ: تتوقع اللجنة الفرعية، من حيث اؼب 5-1
 تتوخى اؼبؤسسة الوطنية، يف حالة االنقبلب أك حالة الطوارئ، مستول عاليان من اليقظة كاالستقبللية يف فبارسة كاليتها.

اغبد من سلطة اؼبؤسسات الوطنية بدافع األمن الوطٍت: تبلحظ اللجنة الفرعية أف نطاؽ كالية العديد من اؼبؤسسات  5-2
تتعلق باألمن الوطٍت. كيف حُت أف هذ  النزعة ال تتعارض يف حد ذاهتا مع مبادئ باريس، إال الوطنية خيضع لتقييد ألسباب 

أنه يبلحظ أنه ال بد من التفكَت يف ضماف أال يطبق هذا التقييد بشكل غَت معقوؿ أك تعسفان، كأف يتم كفقان لؤلصوؿ 
 القانونية.



تسلم اللجنة الفرعية بأف السياؽ الذم تعمل فيه اؼبؤسسة عمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف سياؽ متقلب:  5-3
الوطنية غبقوؽ اإلنساف قد يكوف متقلبان بدرجة يتعذر معها توقع أف تكوف اؼبؤسسة فبتثلة امتثاالن كليان ألحكاـ مبادئ باريس. 

ة البلزمة لعوامل مثل: عدـ كعند صياغة التوصيات بشأف مركز االعتماد يف مثل هذ  اغباالت تورل اللجنة الفرعية اؼبراعا
االستقرار السياسي؛ الصراع أك االضطراب؛ قلة اؽبياكل اغبكومية، دبا يف ذلك االعتماد اؼبفرط على سبويل اؼباكبُت؛ كتنفيذ 

 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف لواليتها يف التطبيق العملي.

 المسائل اإلجرائية -6

الهتماـ بإنشاء اؼبؤسسات الوطنية، كبدء العمل بعملية إعادة االعتماد ؼبدة عمليات تقدًن الطلبات: مع تزايد ا 6-1
طبس سنوات، ازداد إذل حد كبَت كّم الطلبات اليت يتعُت على اللجنة الفرعية النظر فيها. كمن أجل ضماف عملية اعتماد 

 فعالة كتتميز بالكفاءة، تشدد اللجنة على الشركط التالية:

 اؿ احملددة لتقدًن الطلبات؛التقيد بدقة باآلج )أ(

حيثما ال يتم الوفاء باألجل احملدد لطلب إعادة اعتماد، توصي اللجنة الفرعية بتعليق مركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية  )ب(
 اؼبعنية إذل أف يُنظر يف الطلب يف االجتماع التارل؛

بات غَت الكاملة ديكن أف تؤثر يف التوصية بشأف ذبرم اللجنة الفرعية تقييمات على أساس الوثائق اؼبوفرة ؽبا. كالطل )ج(
 مركز االعتماد بالنسبة للمؤسسة الوطنية؛

جيب أف توفر اعبهات اؼبتقدمة بالطلبات كثائق بشكلها الرظبي أك اؼبنشور )مثل القوانُت اؼبنشورة كالتقارير السنوية  )د(
 الصادرة( كليس كثائق ربليلية ثانوية؛

 يف شكل كرقي كيف شكل إلكًتكين؛ جيب أف تقدـ الوثائق (ه)

ترسل صبيع الوثائق اؼبتصلة بالطلبات إذل أمانة عبنة التنسيق الدكلية باؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف على العنواف  )ك(
، أك بالربيد اإللكًتكين National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerlandالتارل: 

 ؛nationalinstitutions@ohchr.orgتارل: على العنواف ال

 من مسؤكلية اعبهة اؼبقدمة للطلب السهر على أف تتلقى أمانة عبنة التنسيق الدكلية اؼبراسبلت كاؼبواد اؼبتعلقة بالطلب. )ز(

 تماد:إرجاء طلبات إعادة االعتماد: تطبق اللجنة الفرعية السياسة التالية فيما يتعلق بإرجاء طلبات إعادة االع 6-2

يف حالة طلب مؤسسة ما إرجاء النظر يف طلب اعتمادها، ال ديكن ازباذ قرار باؼبوافقة على اإلرجاء إال إذا ُقدمت  )أ(
 مربرات خطية لئلرجاء ككانت هذ  اؼبربرات، يف رأم رئيس عبنة التنسيق الدكلية، قاطعة كاستثنائية؛

تتجاكز عامان، كبعد هذ  اؼبهلة يبطل مركز اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ جيوز إرجاء طلبات إعادة االعتماد ؼبدة قصول ال  )ب(
 اإلنساف؛



بالنسبة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت ترد طلبات إعادة اعتمادها بعد التاريخ احملدد أك اليت تكوف قد  )ج(
ل إذل عاـ جيوز خبلؽبا للمؤسسة قّصرت يف تقدًن طلباهتا، يعلق مركز اعتمادها. كديكن أف يدـك هذا التعليق ؼبدة تص

الوطنية غبقوؽ اإلنساف تقدًن طلب إلعادة اعتمادها. كإذا دل يقدـ الطلب خبلؿ هذ  اؼبهلة الزمنية، يتوقف مركز 
 االعتماد.

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق  16اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف موضع االستعراض: عمبلن باؼبادة  6-3
وز لرئيس عبنة التنسيق الدكلية أك اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد الشركع يف استعراض مركز اعتماد مؤسسة ما ، جي18الدكلية

من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف إذا تبُت أف ظركؼ تلك اؼبؤسسة الوطنية قد تكوف تغَتت بطريقة تؤثر يف امتثاؽبا 
جة ؾبموعة استثنائية من الظركؼ تعترب مؤقتة يف طبيعتها. كنتيجة لذلك ترجأ ؼببادئ باريس. كينطلق مثل هذا االستعراض نتي

 عملية إعادة االعتماد العادية إذل حُت اكتماؿ االستعراض.

 لدل النظر يف اعتماد اؼبؤسسة الوطنية موضوع االستعراض، تطبق اللجنة الفرعية العملية التالية:

ت حقوؽ اإلنساف الستعراض لفًتة قصول مدهتا عاـ كنصف العاـ ديكن أف زبضع مؤسسة كطنية ما من مؤسسا )أ(
فقط، جيوز ؽبا خبلؽبا أف تتقدـ باؼبعلومات إذل اللجنة الفرعية إلثبات أف اؼبؤسسة الوطنية سبتثل كليان، يف اجملاالت 

 موضوع االستعراض، ؼببادئ باريس؛

ركز االعتماد القائم بالنسبة للمؤسسة الوطنية غبقوؽ أثناء فًتة االستعراض، تظل صبيع االمتيازات ذات الصلة دب )ب(
 اإلنساف على حاؽبا؛

يف حالة عدـ االستجابة، يف هناية فًتة االستعراض، ؼبشاغل اللجنة الفرعية يتوقف عندئذ مركز اعتماد اؼبؤسسة  )ج(
 الوطنية اؼبعنية.

أف مركز االعتماد معلق بشكل مؤقت إذل أف  كقف االعتماد: تبلحظ اللجنة الفرعية أف مركز كقف االعتماد يعٍت 6-4
تقدـ اؼبؤسسة إذل اللجنة الفرعية اؼبعلومات إلثبات أهنا سبتثل كليان، يف اجملاالت موضوع االستعراض، ؼببادئ باريس. كال حيق 

ا يف ذلك حق للمؤسسة الوطنية اليت ؽبا اعتماد معلق من اؼبركز "ألف" التمتع بامتيازات االعتماد من اؼبركز "ألف"، دب
التصويت يف عبنة التنسيق الدكلية كحق اؼبشاركة أماـ ؾبلس حقوؽ اإلنساف، إذل أف يُرفع التعليق أك يتغَت مركز اعتماد اؼبؤسسة 

 الوطنية.

تقدًن اؼبعلومات: لن تُقبل اؼبعلومات اؼبقدمة إال إذا كانت يف شكل كرقي أك يف شكل إلكًتكين. كيعد إقرار االمتثاؿ  6-5
ادئ باريس اؼبكّوف األساسي للطلب. كجيب أف تقدـ اؼبواد األصلية لدعم أك إثبات صحة اؼبزاعم يف هذا اإلقرار كيما يتسٌت ؼبب

 للجنة الفرعية إثبات أك تأكيد هذ  اؼبزاعم. كلن يُقبل أم زعم بدكف كجود مواد تدعمه.
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الفرعية، جيب أف يتطرؽ الطلب مباشرة للتعليقات  باإلضافة إذل ذلك، كحيثما يأيت طلب ما على إثر توصية سابقة للجنة
 اؼببداة كجيب أال يقدَّـ ما دل يتسن التطرؽ عبميع اؼبشاغل.

أكثر من مؤسسة كطنية يف دكلة ما: تسلم اللجنة الفرعية باالذبا  كبو نظاـ كطٍت قوم غبماية حقوؽ اإلنساف يف  6-6
 غبقوؽ اإلنساف، كتشجع هذا االذبا .دكلة ما عن طريق إنشاء مؤسسة كطنية موحدة كشاملة 

كيف ظركؼ استثنائية جدان، كيف حالة طلب أكثر من مؤسسة كطنية االعتماد من عبنة التنسيق الدكلية، جيب مبلحظة أف اؼبادة 
تنص على أف الدكلة ؽبا حق كاحد يف التحدث كحق كاحد يف التصويت  19من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية 39

 كاحد يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية، يف حالة انتخاهبا.كعضو 

 كيف تلك الظركؼ، تتمثل الشركط السابقة لنظر اللجنة الفرعية يف الطلب فيما يلي:

 اؼبوافقة اػبطية من حكومة الدكلة اؼبعنية )اليت جيب أف تكوف هي نفسها عضوان يف األمم اؼبتحدة(؛ (1)

سسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبعنية بشأف اغبقوؽ كالواجبات بصفة عضو يف عبنة االتفاؽ خطيان بُت صبيع اؼبؤ  (2)
التنسيق الدكلية، دبا يشمل فبارسة اغبق الواحد يف التصويت كاغبق الواحد يف التحدث. كجيب أف يشمل هذا 

إلنساف كاؽبيئات االتفاؽ أيضان ترتيبات للمشاركة يف منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية، دبا يف ذلك ؾبلس حقوؽ ا
 اؼبنشأة دبوجب معاهدات.

 كتشدد اللجنة الفرعية على أف الشركط أعبل  إلزامية للنظر يف الطلب.

 

 التقرير السنوم للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف 6-7

ير ذبد اللجنة الفرعية من الصعب استعراض مركز مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غياب تقرير سنوم حديث جار، أم تقر 
ال يكوف قد أُِعّد منذ أكثر من سنة قبل حلوؿ اؼبوعد اؼبقرر الستعراض اللجنة الفرعية. كتشدد اللجنة الفرعية على أمهية قياـ 
اؼبؤسسة الوطنية بإعداد كنشر تقرير سنوم عن حالتها الوطنية فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف بشكل عاـ كعن مسائل أكثر 

قرير كصفان لؤلنشطة اليت اضطلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية اؼبعنية للنهوض بواليتها أثناء تلك ربديدان. كجيب أف يشمل هذا الت
 السنة، كجيب أف تبُت كجهة نظرها كتوصياهتا كمقًتحاهتا ؼبعاعبة مسائل حقوؽ اإلنساف اليت هي من دكاعي القلق.

كضباية حقوؽ اإلنساف هذ  اؼببلحظات بالربيد  *  اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لتعزيز
 .2229اإللكًتكين بعد اجتماع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف آذار/مارس 
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 – 2227أساليب عمل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد )تقارير اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تشرين األكؿ/أكتوبر  -4
 (2229آذار/مارس 

جنة الفرعية، يف دكراهتا اليت تُعقد مرتُت يف السنة، تطور أساليب عملها يف جهد مستمر للنهوض دببادئ الصرامة ظلت الل
 كالشفافية كاإلنصاؼ يف عملية االعتماد.

 موجزات أمانة لجنة التنسيق الدولية

عدها األمانة مع كل مؤسسة من تتقاسم أمانة عبنة التنسيق الدكلية، نيابة عن اللجنة الفرعية، اؼبوجزات اليت تُ  1-1
اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف قبل النظر يف طلبها كإعطاء تلك اؼبؤسسة الوطنية مهلة أسبوع للتعليق على اؼبوجز. مث 
ترسل صبيع التعليقات الواردة، مشفوعة باؼبوجزات، إذل أعضاء اللجنة الفرعية. كما أف تعتمد عبنة التنسيق الدكلية توصيات 

جنة الفرعية طبقان لئلجراءات، توضع اؼبوجزات كالتعليقات على موقع ؿبفل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف على الشبكة الل
(www.nhri.net).20 

 21تعد اؼبوجزات باللغة اإلنكليزية فقط، بسبب القيود اؼبالية اغبالية. 1-2

 المعلومات المقدمة من المجتمع المدني

أيضان يف اؼبعلومات الواردة من اجملتمع اؼبدين. كتتقاسم تلك اؼبعلومات مع اؼبؤسسات الوطنية تنظر اللجنة الفرعية  1-3
 22غبقوؽ اإلنساف اؼبعنية كتنظر يف ردكدها.

ال تنظر اللجنة الفرعية إال يف اؼبعلومات اؼبقدمة من اجملتمع اؼبدين اليت تتلقاها أمانة عبنة التنسيق الدكلية قبل انعقاد  1-4
 23( أشهر.4التالية للجنة الفرعية بأربعة )الدكرة 
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إذا ما احتاج األمر إذل مزيد من اإليضاحات أثناء اؼبداكالت، ذبرم اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد اتصاالت  1-5
ة هبذ  الوسيلة اعبديدة باؽباتف مع اؼبؤسسات الوطنية ذات الصلة. كقبل االجتماع يتم إخبار صبيع اؼبؤسسات الوطنية اؼبعني

لطلب اإليضاحات، كيُطلب إليها تقدًن اسم كرقم هاتف يف كل مؤسسة من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ربسبان غباجة 
 24اللجنة الفرعية إذل االتصاؿ باؼبؤسسة.

وظفو اؼبكاتب اؼبيدانية، يوضع موظفو اؼبكاتب القطاعية التابعة للمفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف، كعند االقتضاء م 1-6
ربت تصرؼ أعضاء اللجنة الفرعية لتقدًن فرادل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت تنظر يف أمرها اللجنة الفرعية كلتوفَت 

.  25اؼبزيد من اؼبعلومات عند اللزـك

نساف على حضور الدكرات تشجع اللجنة الفرعية مشاركة صبيع عباف التنسيق الوطنية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإل 1-7
 26بصفة اؼبراقب.

 "باء"إعادة اعتماد المؤسسات التي تتمتع بالمركز 

توصي اللجنة الفرعية بإخضاع صبيع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت تتمتع باؼبركز "باء" إلعادة االعتماد على  1-8
 27أساس دكرم كل طبسة أعواـ.

 ع االستعراضالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان موض

مىت كاف للجنة أف تستعرض مسائل ؿبددة يف ظرؼ إطار زمٍت ؿبدد، قد تؤثر نتيجة االستعراض على مركز  1-9
 28االعتماد.
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نساف على أف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف صبيع أكباء العادل إمنا شددت مفوضة األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإل
هي شريكة أساسية يف ضباية كتعزيز حقوؽ اإلنساف على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي. كللمحافظة على هذا االعًتاؼ كالثقة 

كفعالة. كديكن ربقيق ذلك عن طريق  الدكليُت ال بد للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف من أف تظل موثوقة كمشركعة كهادفة
السهر على أف يسًتشد عمل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف دببادئ باريس، اليت هي اؼبصدر الرئيسي للمعايَت الناظمة 
للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كيعمل كل من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية 

 اف على كبو كثيق من أجل السهر على إنشاء اؼبؤسسات الوطنية كتعزيزها كفقان ؼببادئ باريس.غبقوؽ اإلنس

عبنة التنسيق الدكلية صبعية دكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تشجع كتعزز هذ  اؼبؤسسات من أجل امتثاؽبا ؼببادئ 
كجيوز أف تصبح  29(.5ساسي للجنة التنسيق الدكلية، اؼبادة باريس، كتوفر القيادة يف تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف )النظاـ األ

 30اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف عضوان مصوتان يف عبنة التنسيق الدكلية مىت مت تقييم امتثاؽبا ؼببادئ باريس.

عمل اللجنة كديثل استعراض اؼبؤسسات الوطنية ؼببادئ باريس، من خبلؿ عملية االعتماد كإعادة االعتماد )أم من خبلؿ 
الفرعية اؼبعنية باالعتماد(، كظيفة من الوظائف الرئيسية للجنة التنسيق الدكلية. ككفقان للنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية 
فإف اللجنة الفرعية مناطة بوالية البت يف طلبات االعتماد كإعادة االعتماد كاستعراضها كاستعراض اعتماد اؼبؤسسات الوطنية 

كمكتب عبنة التنسيق الدكلية مناط بسلطة البت يف طلبات االعتماد  31نساف باالستناد إذل األدلة اػبطية اؼبقدمة.غبقوؽ اإل
 من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية(. 46بعد النظر يف التوصية اؼبقدمة من اللجنة الفرعية )اؼبادة 

، كهي اآلف تبحث يف فعالية اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف كقد أصبحت عملية االعتماد تدرجييان أكثر صرامة كشفافية
كمشاركتها يف منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية. كتقّيم اللجنة الفرعية امتثاؿ اؼبؤسسات الوطنية ؼببادئ باريس يف القانوف كيف 

ية السامية غبقوؽ اإلنساف اؼبمارسة العملية. كيُبت يف صبيع طلبات االعتماد يف إطار مبادئ باريس ربت رعاية اؼبفوض
 كبالتعاكف معها.

                                                           
1
 .2229آذار/مارس  24يف  اؼبعدلة من جديد 2228تشرين األكؿ/أكتوبر  21يف  اؼبنقحة، بالصيغة 2228سبوز/يوليه  32  2

1
ألف"( بالنسبة للمؤسسات الوطنية "باؼبركز ؼببادئ باريس، كاالعتماد للتمتع االمتيازات اؼبعًتؼ هبا لؤلعضاء )أم االمتثاؿ الكامل   3

غبقوؽ اإلنساف مسألة معًتؼ هبا بشكل راسخ يف اجملتمع الدكرل )مثل اغبق يف اغبضور كالتحدث يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف(؛ كتعزيز 
لوطنية غبقوؽ اإلنساف دكليان؛ كإمكانية لعب دكر نشط يف ازباذ القرارات كصنع السياسات يف عبنة التنسيق الدكلية؛ صوت اؼبؤسسات ا

كالوصوؿ إذل خدمات عبنة التنسيق الدكلية )مثل احملافل لتبادؿ اؼبمارسات اعبيدة، كتطوير اؼبعارؼ، كتقاسم اػبربات كالشبكات(؛ 
 ئل ذات االهتماـ اؼبشًتؾ.كالوصوؿ إذل التعاكف بشأف اؼبسا

1
من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأهنا "اللجنة الفرعية اؼبنشأة دبوجب  1-1تعّرؼ اؼبادة   4

 قرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف النظاـ الداخلي السابق كاؼبشار إليها باللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية يف
كاليت  ،بوصفها السلطة اؼبؤهلة العتماد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، برعاية اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف 2225/74

لنظاـ أنيطت هبذ  الوالية دبوجب النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية، كعمبلن هبذا ا
 ... الداخلي"



 كتشرح الفركع التالية عملية االعتماد ككيفية سَتها، كما تتضمن ما استجد من تطورات أقرهتا عبنة التنسيق الدكلية.

 كيفية التقدم بطلب -9

خبلؿ كحدة اؼبؤسسات الوطنية يتقدـ طالبو االعتماد اعبدد يف إطار مبادئ باريس بطلب إذل رئيس عبنة التنسيق الدكلية، من 
من النظاـ األساسي للجنة الدكلية(.  12التابعة للمفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف، بصفتها أمانة عبنة التنسق الدكلية )اؼبادة 

يد كتتصل اؼبفوضية يف الوقت اؼبناسب باؼبؤسسات الوطنية اؼبقرر استعراضها يف إطار عملية إعادة االعتماد القائمة، مع ربد
 أجل لتقدًن طلب كامل من أجل إعادة االعتماد.

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، جيب أف تقدـ طلبات االعتماد أك إعادة االعتماد اؼبستندات  12كطبقان للمادة 
 الداعمة التالية:

ينها من العمل، كذلك يف شكل نسخة من التشريع أك الصك الذم أنشئت دبوجبه اعبهة اؼبتقدمة بالطلب كمت دبوجبه سبك ▪
 رظبي أك منشور )مثل النظاـ األساسي ك/أك اغبكم الدستورم ك/أك اؼبرسـو الرئاسي(؛

 ـبطط للهيكل التنظيمي يتضمن تفاصيل اؼبوظفُت كاؼبيزانية السنوية؛ ▪

 نسخة من آخر تقرير سنوم أك كثيقة فباثلة يف شكلها الرظبي أك اؼبنشور؛ ▪

مدل ككيفية االمتثاؿ ؼببادئ باريس، فضبلن عن أية جوانب أخرل ال سبتثل فيها اعبهة اؼبقدمة للطلب إقرار مفصل يبُت  ▪
 ؼببادئ باريس كأية مقًتحات لضماف االمتثاؿ )مع اتباع النموذج الذم توفر  اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف(.

ي أك منشور )مثل القوانُت اؼبنشورة كالتقارير السنوية كتوفر اعبهات اؼبتقدمة بالطلبات، حيثما أمكن، الوثائق يف شكل رظب
 الصادرة( كليس كوثائق ربليلية ثانوية. أما بالنسبة للوثائق اليت تًتصبها اؼبؤسسة الوطنية اؼبتقدمة بالطلب إذل اللجنة الفرعية، فإف

 ها على الوثيقة اؼبًتصبة.اؼبؤسسة الوطنية مطالبة بإدراج اظبها كعنواهنا الرظبيُت اؼبطبوعُت إضافة إذل رمز 

جيب أف تتلقى اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف )بصفتها أمانة عبنة التنسيق الدكلية( صبيع الوثائق اؼبشار إليها أعبل  قبل 
كديكن للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تقدًن معلومات بواحدة  32.( أشهر4بأربعة )انعقاد الدكرة التالية للجنة الفرعية 

 33لغات عمل عبنة التنسيق الدكلية، كهي اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية، كلكن لن تتوذل األمانة ترصبتها.من 

كتقدـ الوثائق بنسخة كرقية كبشكل إلكًتكين معان إذل أمانة عبنة التنسيق الدكلية باؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف على العنواف 
، كعن طريق الربيد اإللكًتكين إذل National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerlandالتارل: 

 (.emonsalve@ohchr.org ؛falbanese@ohchr.org ؛gmagazzeni@ohchr.orgكحدة اؼبؤسسات الوطنية )
                                                           

1
 من النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد. 4-3اؼبادة   5
1
 (، لغات عمل اللجنة هي اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية.42كفقان للنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية )اؼبادة   6
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 جال المحددة لتقديم الطلباآل -3

ال بد من التقيد تقيدان تامان باآلجاؿ احملددة للتقدًن الكامل للوثائق. كاللجنة الفرعية شديدة الصرامة فيما يتعلق بدعم األمانة 
يتأخر ، على أال يُنظر يف الطلبات اليت 2226هبذا اػبصوص. كاتفقت عبنة التنسيق الدكلية، يف دكرهتا الثامنة عشرة يف عاـ 

تقدديها حىت اجتماع الحق للجنة الفرعية. كبالنسبة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت تلتمس إعادة اعتماد، ديكن أف 
كما اتفقت عبنة التنسيق الدكلية، يف دكرهتا العشرين اؼبعقودة يف   34ينتج عن هذا التأخَت تعليق ؼبركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية.

 ( أشهر4أربعة )وف األجل احملدد لتلقي األمانة لطلب كامل من كل مؤسسة كطنية تتقدـ بطلب ، على أف يك2228عاـ 
 قبل اؼبوعد احملدد النعقاد دكرة اللجنة الفرعية.

 عملية تقديم الطلب -4

 قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية )أ(

مؤسسة كطنية ما ؼببادئ باريس يف الظركؼ التالية.  باإلضافة إذل النظر يف طلب أكرل، جيوز للجنة الفرعية أف تستعرض امتثاؿ
من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، جُيرل كل طبسة أعواـ استعراض دكرم للمؤسسات  15أكالن، دبوجب اؼبادة 

ة باالعتماد، للجنة الفرعية اؼبعني 2229الوطنية اليت تتمتع باؼبركز "ألف". كباإلضافة إذل ذلك، كعلى إثر دكرة آذار/مارس 
اتفق مكتب عبنة التنسيق الدكلية على أف زبضع أيضان اؼبؤسسات الوطنية اليت تتمتع باؼبركز "باء" لعملية االستعراض كل طبسة 

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، جيوز لرئيس عبنة التنسيق الدكلية أك عضو  2-16كأخَتان، دبوجب اؼبادة  35أعواـ.
جنة الفرعية طلب إجراء استعراض العتماد مؤسسة كطنية معينة مىت رأل الرئيس أك العضو أف هناؾ تغَتان يف من أعضاء الل

 36اؼبركز ألف" قد يؤثر يف امتثاؽبا ؼببادئ باريس.ب"ظركؼ اؼبؤسسة الوطنية اؼبتمتعة 

ضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ أعبل ، تتلقى كحدة اؼبؤسسات الوطنية التابعة ؼبفو  2ككما كردت مبلحظة ذلك يف الفرع 
 اإلنساف بصفتها أمانة عبنة التنسيق الدكلية الطلبات كاؼبستندات الداعمة ؽبا كذبهزها.

كجيوز أيضان ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين تقدًن اؼبعلومات ذات الصلة للمفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف فيما يتعلق بأية مسألة 
من النظاـ الداخلي للجنة الفرعية، يتعُت على الراغبُت يف ذلك  6-3رعية. ككفقان للمادة اعتماد معركضة على اللجنة الف

 ( أشهر على األقل.4تقدًن هذ  اؼبعلومات خطيان إذل اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )

                                                           
1
 عتماد.من النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باال 5-3اؼبادة   7
1
 .6-2(، الفقرة 2229آذار/مارس  32-26انظر تقرير كتوصيات دكرة اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد )جنيف،   8
1
ار الرئيس بأية تغيَتات قد تؤثر على امتثاؽبا ؼببادئ ، بإخط1-16ف ملزمة، دبوجب اؼبادة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسا  9

 باريس.



لب مع أعضاء اللجنة الفرعية األربعة. كما تستعرض كتتقاسم اؼبفوضية اؼبلف الكامل للمؤسسة الوطنية اؼبتقدمة بالط
اؼبستندات الداعمة اؼبقدمة كتعد موجزان يتبع هيكل إقرار االمتثاؿ الذم تقدمه اؼبؤسسة الوطنية. كما يتم تقاسم اؼبوجز مع 

لناشئة. كيتم تقاسم اؼبكاتب القطاعية ذات الصلة التابعة للمفوضية لطلب اؼبزيد من اؼبعلومات كاإليضاحات بشأف اؼبسائل ا
اؼبوجز مع اؼبؤسسة الوطنية اؼبتقدمة بالطلب للتأكد من األخطاء الوقائعية، كذلك قبل توزيعها على أعضاء اللجنة الفرعية 

 بأسبوع.

 اجتماع اللجنة الفرعية انعقاد أثناء )ب(

بينها كبُت اؼبؤسسة الوطنية اؼبتقدمة  هتدؼ اإلجراءات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية إذل تسهيل اغبوار كتبادؿ اؼبعلومات
، للتوصل إذل قرار منصف كعادؿ. كاؼبوجز كإقرار االمتثاؿ مها األساس للمناقشات أثناء اجتماعات  بالطلب، حسب اللزـك

، يدعى اللجنة الفرعية. كملف الوثائق الكامل اؼبقدـ يتاح أيضان ألعضاء اللجنة الفرعية أثناء االجتماع. كخبلؿ هذ  اؼبداكالت
موظفو اؼبكاتب القطاعية التابعة للمفوضية إذل اؼبشاركة كاإلدالء بوجهات نظرهم. كتطلب اللجنة الفرعية من جهات االتصاؿ 
يف اؼبؤسسات الوطنية اؼبتقدمة بالطلبات االستعداد ؼبخاطبتها باؽباتف أثناء عملية االستعراض، ذلك أهنا قد تتصل هبا لطلب 

بلزمة لتقييم اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كال تكوف اؼبؤسسات الوطنية اؼبتقدمة بالطلبات حاضرة اؼبعلومات اإلضافية ال
 أثناء اجتماعات اللجنة الفرعية.

من  5كخبلؿ االجتماع، تتفق اللجنة الفرعية على مركز اعتماد موصى به لكل مؤسسة كطنية متقدمة بطلب. ككفقان للمادة 
فرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية، تتمثل ـبتلف أصناؼ االعتماد اليت تستخدمها النظاـ الداخلي للجنة ال
 اللجنة الفرعية فيما يلي:

 االمتثاؿ الكامل لكل مبدأ من مبادئ باريس؛  -العضو اؼبصوِّت  :ألف

دئ باريس أك يقدـ معلومات غَت كافية من العضو الذم ال ديتثل كليان لكل مبدأ من مبا -:     العضو غَت اؼبصوِّت باء
 أجل البت يف الطلب؛

 عدـ االمتثاؿ ؼببادئ باريس.  -انعداـ اؼبركز  : جيم

 

 اجتماع اللجنة الفرعية انعقاد بعد )ج(

ييم من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية. كبعد تق 12إف عملية اؼبوافقة على توصيات اللجنة الفرعية مبينة يف اؼبادة 
طلب اؼبؤسسة الوطنية، ترسل اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف توصية اللجنة الفرعية أكالن إذل اؼبؤسسات الوطنية ذات الصلة 

على التوصية، إف هي رغبت يف ذلك. كمباشرة بعد مهلة  يومان للرد 28اؼبتقدمة بطلبات. كؽبذ  اؼبؤسسات الوطنية مهلة 
رير كتوصيات اللجنة الفرعية )كأم رد يرد من اؼبؤسسة الوطنية اؼبتقدمة بالطلب( إذل أعضاء يومان، ترسل اؼبفوضية تق 28 لا

 للموافقة على التوصيات أك االعًتاض عليها. ( يومان 22عشركف )مكتب عبنة التنسيق الدكلية الستة عشر. كألعضاء اؼبكتب 



التوصية أف خيطر بذلك رئيس اللجنة الفرعية كأمانة عبنة كال بد ألم عضو من أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية ال يتفق مع 
التنسيق الدكلية يف غضوف مهلة األياـ العشرين هذ . مث زبطر أمانة عبنة التنسيق الدكلية صبيع أعضاء اؼبكتب اآلخرين بذلك 

مكتب عبنة التنسيق الدكلية كتوفر كافة اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أخطر ما ال يقل عن أربعة من أعضاء 
( 22)اؼبنتموف إذل ما ال يقل عن ؾبموعتُت إقليميتُت( أمانة عبنة التنسيق الدكلية بأف لديهم اعًتاضان فباثبلن يف غضوف عشرين )

دل يطرح يومان من تاريخ استبلـ هذ  اؼبعلومات، رباؿ التوصية إذل اجتماع مكتب عبنة التنسيق الدكلية التارل للبت فيها. كإذا 
عدد األعضاء البلـز أم اعًتاض على التوصية يف غضوف فًتة العشرين يومان، يعترب أف مكتب عبنة التنسيق الدكلية موافق على 

 هذ  التوصية.

 الموافقة على التوصيات )د(

قرارات غَت اؼبوافق عليها قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد، الذم يستند إذل استعراض اللجنة الفرعية، هنائي. كال
 رباؿ على نظر اجتماع عبنة التنسيق الدكلية التارل.

 رسم بياني لعملية االعتماد وإعادة االعتماد (ى)
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ي للجنة الفرعية، جيوز استخداـ اؼببلحظات العامة، اليت هي أدكات تفسَتية ؼببادئ باريس، من أجل عمبلن بالنظاـ الداخل
 يلي: ما

 إصدار توجيهات للمؤسسات عندما تقـو بوضع عملياهتا كآلياهتا اػباصة، لتأمُت االمتثاؿ ؼببادئ باريس؛ )أ(

 بامتثاؿ مؤسسة ما للمعايَت اؼببينة يف اؼببلحظات العامة؛إقناع اغبكومات احمللية دبعاعبة أك حل اؼبسائل اؼبتعلقة  )ب(

توجيه اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف بتها يف طلبات االعتماد اعبديدة كيف طلبات إعادة االعتماد أك يف عمليات  )ج(
 االستعراض اػباصة:

بلحظات العامة، يكوف األمر مًتككان للجنة الفرعية إذا قّصرت مؤسسة ما إذل حد كبَت يف الوفاء باؼبعايَت احملددة يف اؼب ‘ا’
 للخلوص إذل أف هذ  اؼبؤسسة ال سبتثل ؼببادئ باريس.

إذا الحظت اللجنة الفرعية قلقان إزاء امتثاؿ مؤسسة ما ألم من اؼببلحظات العامة، جيوز ؽبا أف تنظر يف اػبطوات  ‘2’
لتلك اؼبشاغل يف الطلبات اليت تقدـ الحقان. كإذا دل تزكد  اليت ازبذهتا اؼبؤسسة، إف هي ازبذت أم خطوات، ربسبا

اللجنة الفرعية دبا يدؿ على بذؿ جهود يف السابق للتطرؽ للمبلحظات العامة أك إذا ُقدـ ؽبا تفسَت معقوؿ لعدـ 
 .بذؿ أم جهود، يكوف األمر مًتككان للجنة الفرعية لتفسَت قلة التقدـ هذا بأنه عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس"

 ذبميع للمبلحظات العامة اليت اعتمدهتا عبنة التنسيق الدكلية. 1كيرد يف اؼبرفق 

كتشجَّع أيضان اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبتقدمة بطلب على الرجوع إذل آخر تقارير للجنة الفرعية التابعة للجنة 
لبلطبلع على آخر اؼببلحظات العامة اليت أبدهتا اللجنة الفرعية كاليت  www.nhri.netالتنسيق الدكلية اؼبتاحة على اؼبوقع 

 تنتظر اعتماد عبنة التنسيق الدائمة ؽبا.
 
 نموذج إقرار االمتثال -6

إلشارات جيب أف سبؤل اؼبؤسسة الوطنية اؼبتقدمة بالطلب الوثيقة التالية كجزء من طلب االعتماد. كجيب أف سبؤلها مستخدمة ا
إذل اؼبصادر األكلية )مثل الدستور أك القانوف أك اؼبرسـو أك التقارير( قصد تزكيد اللجنة الفرعية باؼبعلومات األساسية عن 
اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبعنية. كمن األساسي أف تدعم اؼبؤسسة الوطنية باألدلة كل إقرار تقـو به عن طريق اإلشارة 

يقـو عليها أك التقارير الرظبية اليت يستند إليها. كيرجى من اعبهات اؼبتقدمة بالطلبات اإلشارة بشكل كاضح إذل الصكوؾ اليت 
 إذل اؼبقاالت كالفركع من اؼبصادر األكلية اليت ربيل إليها )مثل اؼبقاؿ كالفقرة كالصفحة(.

 [اسم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانإقرار االمتثال لمبادئ باريس ]

 –[ تاريخال] -

 خصائص المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

http://www.nhri.net/


 اإلنشاء -1

تنص مبادئ باريس على أن والية المؤسسة يجب أن تكون منصوصًا عليها بشكل واضح في دستور أو في نص 
 تشريعي )...(.

ساف: "جيب أف تنشأ لقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظة العامة التالية بشأف إنشاء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلن
اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف دبوجب نص دستورم أك قانوين. كإنشاء اللجنة دبوجب صك صادر عن السلطة التنفيذية 

 يكفي لتأمُت الدكاـ كاالستقبللية" ال

 مناقشة الصكوؾ اليت تنشئ اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. يرجى شرح ما يلي:

 ية كبأم قانوف سبكيٍت؛مىت أنشئت اللجنة الوطن ●

 اؼبركز القانوين للمؤسسة الوطنية، أم ما إذا كانت قد أنشئت دبوجب تشريع أك ما إذا كانت مرسخة يف الدستور؛ ●

 ما إذا كانت هناؾ أية آلية أخرل تضفي على اؼبؤسسة الوطنية شرعيتها؛ ●

 االختصاص اعبغرايف للمؤسسة الوطنية. ●

 االستقاللية -9

ىي الركيزة األساسية لمبادئ باريس. وجميع األحكام الواردة في الباب المعنون "تكوين وضمانات  االستقاللية
االستقاللية والتعددية" تهدف إلى ضمان االستقاللية من خالل تكوين اللجنة الوطنية وتمثيلها وبنيتها األساسية 

 واستقرارىا.

الية خبصوص التنظيم اإلدارم للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف: كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظة العامة الت
"لتصنيف مؤسسة كطنية ما من اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بوصفها هيئة عمومية مضاعفات هامة على تنظيم 

ها لؤلمواؿ العامة، مساءلتها كسبويلها كترتيبات إببلغها. كيف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إدارة مؤسسة كطنية ما كإنفاق
جيب أال يعّرض هذا التنظيم للخطر قدرة اؼبؤسسة الوطنية على االضطبلع بدكرها باستقبللية كفعالية. كؽبذا السبب، من 

 األمهية دبكاف أف ربدد بوضوح العبلقة بُت اغبكومة كاؼبؤسسة الوطنية".

بإدراج "أحكاـ يف القانوف الوطٍت غبماية اؼبسؤكلية  كحفاظان على استقبللية األعضاء، أكصت عبنة التنسيق الدكلية بشدة
 القانونية عما تقـو به اللجنة الوطنية من أفعاؿ بصفتها الرظبية".

 مناقشة اآلليات اليت تكفل استقبللية اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

ة أك الوزارة أك إدارة حكومية أك رئيس طبيعة مساءلة اؼبؤسسة )أم ما إذا كانت اؼبؤسسة الوطنية مسؤكلة أماـ اغبكوم ●
 الدكلة، إخل.(؛



 ما إذا كانت اللجنة الوطنية تتلقى توجيهات من اغبكومة؛ ●

 سبل تفادم تعارض اؼبصاحل؛ ●

 ما إذا كاف األعضاء يتعرضوف أـ ال للمساءلة القانونية عن األفعاؿ اليت يقوموف هبا بصفتهم الرظبية. ●

 ومدة الوالية التكوين وعملية التعيين -3

 التكوين 3-1

ذلك عن طريق االنتخاب أو بطريقة جاء في مبادئ باريس أن "تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء كان 
)في المجتمع  لضمان التمثيل التعددي للقوى االجتماعية ، يتمان وفقًا إلجراء يكفل جميع الضمانات الالزمةأخرى

وحماية حقوق اإلنسان، وبشكل خاص السلطات التي ستمّكن من إقامة التعاون الفعال المدني( المشاركة في تعزيز 
 مع، أو من خالل، ممثلي:

)أ(  المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، 
المثال جمعيات المحامين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء  والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، ومنها على سبيل

 البارزين؛
 )ب(  االتجاىات في الفكر الفلسفي أو الديني؛

 )ج(  الجامعات والخبراء المؤىلون؛
 )د(  البرلمان؛

 (  اإلدارات الحكومية )إذا شاركت ىذه األخيرة يجب أن يشارك ممثلوىا في المداوالت بصفة استشارية فقط(.ى)

 :المالحظات العامة بشأن تكوين وتعددية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانكقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية 

: تبلحظ اللجنة الفرعية أف هناؾ مناذج ـبتلفة لضماف شرط التعددية اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس. ضمان التعددية ●
ؤسسات الوطنية عبلقات متماسكة مع اجملتمع اؼبدين، كتبلحظ أف ذلك غَت أف اللجنة الفرعية تشدد على أمهية أف تبقي اؼب

سوؼ يؤخذ بعُت االعتبار يف تقييم طلبات االعتماد. كتبلحظ اللجنة الفرعية أف هناؾ سببلن ـبتلفة ديكن هبا ربقيق التعددية 
 من خبلؿ تكوين اؼبؤسسة الوطنية، كمنها على سبيل اؼبثاؿ ما يلي:

 يئة اؼبديرة ؼبختلف شرائح اجملتمع، كما كردت اإلشارة إذل ذلك يف مبادئ باريس؛سبثيل أعضاء اؽب -1
ربقيق التعددية من خبلؿ إجراءات التعيُت يف اؽبيئة اؼبديرة للمؤسسة الوطنية، على سبيل اؼبثاؿ حيثما تقًتح ـبتلف  -2

 اجملموعات مرشحُت أك توصي هبم؛
من التعاكف الفعلي مع ـبتلف اجملموعات، مثل اللجاف االستشارية، ربقيق التعددية من خبلؿ إجراءات سبّكن  -3



 كالشبكات، كاؼبشاكرات، كاحملافل العامة؛
 ربقيق التعددية من خبلؿ ـبتلف اؼبوظفُت الذين ديثلوف ـبتلف اجملموعات. -4

 سة الوطنية.كما تشدد اللجنة الفرعية على أف مبدأ التعددية يشمل ضماف مشاركة اؼبرأة اؽبادفة يف اؼبؤس

: تدرؾ اللجنة الفرعية أف مبادئ باريس تشًتط أال يكوف فبثلو اغبكومة يف ممثلو الحكومة في المؤسسات الوطنية ●
 اؽبيئات اإلدارية أك االستشارية للمؤسسات الوطنية ـبولُت الزباذ القرارات أك للتمتع بسلطة التصويت.

 عددية. يرجى شرح ما يلي:مناقشة كيفية تلبية اؼبؤسسة الوطنية لشرط الت

 ؛37ما إذا كاف قانونكم التأسيسي يتطلب تكوينان متنوعان من حيث العضوية ●

 السلطة/اجملموعة اليت جيوز ؽبا تعيُت اؼبرشحُت للعضوية؛ ●

 تكوين عضوية اللجنة الوطنية، أم اؼبناصب اؼبنشأة دبوجب القانوف التأسيسي كاؼبناصب اؼبملوءة حاليان كاليت يعمل ●
 أصحاهبا بالفعل )يرجى اإلشارة إذل رؤساء كنواب رؤساء اؼبنظمة(؛

 ( أعبل  هكيفية سبثيل اجملموعات اؼبشار إليها يف العناصر من )أ( إذل ) ●

 سبثيل اؼبرأة؛ ●

 سبثيل اجملموعات العرقية أك ؾبموعات األقليات )مثل أقليات السكاف األصليُت كاألقليات الدينية، إخل(؛ ●

 موعات ؿبددة )مثل األشخاص ذكم اإلعاقة، إخل(.سبثيل ؾب ●

 

 االختيار والتعيين 3-9

 :المالحظات العامة بشأن االختيار والتعييناعتمدت عبنة التنسيق الدكلية 

: تبلحظ اللجنة الفرعية األمهية اغبيوية لعملية اختيار كتعيُت اؽبيئة اؼبديرة يف ضماف اختيار وتعيين الهيئة المديرة ●
 ية كاالستقبللية يف اؼبؤسسة الوطنية. كبشكل خاص تشدد اللجنة الفرعية على العوامل التالية:التعدد

                                                           

فراد الذين يعينوف أك ينتخبوف دبوجب قانوف تأسيس اؼبؤسسة الوطنية )أم الرئيس كأعضاء اللجاف كأمناء تشَت العضوية إذل األ  22
 اؼبظادل كنواب أمناء اؼبظادل( كاؼبناطوف بوظائف اللجنة الوطنية.



 كجود عملية شفافة -1
 إجراء مشاكرات كاسعة النطاؽ يف كامل مراحل عملية االختيار كالتعيُت -2
 اإلعبلف عن الشواغر على نطاؽ كاسع -3
 كن من ؾبموعة كاسعة من فئات اجملتمعزيادة عدد اؼبرشحُت احملتملُت إذل أقصى حد فب -4
 اختيار األعضاء للخدمة بصفتهم الفردية عوضان عن العمل باسم اؼبنظمة اليت ديثلوهنا. -5

 مناقشة كيفية اختيار كتعيُت أعضاء اللجنة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

 يتعلق باختيار كتعيُت أعضاء اؼبؤسسة الوطنية؛األحكاـ القانونية )يف قانونكم التأسيسي أك يف غَت  من القوانُت( فيما  ●

عملية االختيار كإجراء التعيُت يف التطبيق العملي )يرجى بياف كيفية اإلعبلف عن الوظائف كتأمُت الشفافية كالتشاكر على  ●
ور يف نطاؽ كاسع كاالنفتاح على ـبتلف فئات اجملتمع دبا هو مكّرس يف التشريع التمكيٍت كطريقة تطبيق هذ  األم

 اؼبمارسة العملية(؛

ما إذا كانت هذ  اإلجراءات تكفل التمثيل العادؿ للقول اؼبدنية )مثل اجملتمع اؼبدين( اؼبشاركة يف تعزيز كضباية حقوؽ  ●
 اإلنساف، ككيفية ضماف هذ  اإلجراءات لذلك؛

 ؛1-3التعاكف مع فبثلي اجملموعات اؼبشار إليها أعبل  يف الفقرة  ●

 ية.معايَت العضو  ●

 مدة الوالية 3-3

جاء في مبادئ باريس أنو لضمان والية تتميز باالستقرار ألعضاء المؤسسة الوطنية، والتي بدونها ال يمكن أن تكون 
. ويجوز أن تكون ىذه مدة الواليةيحدد  قانون رسميىناك استقاللية حقيقية، يجب أن يتم تعيين األعضاء بموجب 

 ان تعددية عضوية المؤسسة.شريطة ضم قابلة للتجديدالوالية 

 :المالحظات العامة التالية بشأن مدة العضويةكقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية 

 : جيب أف يكوف من بُت أعضاء اؼبؤسسة الوطنية أعضاء متفرغوف يتقاضوف أجران، كذلك من أجل ما يلي:األعضاء المتفرغون  ●
 تضارب اؼبصاحل الفعلي أك احملتمل؛ضماف استقبللية اؼبؤسسة الوطنية بعيدان عن  -1
 ضماف كالية لؤلعضاء تتميز باالستقرار؛ -2
 السهر على النهوض بوالية اؼبؤسسة الوطنية باستمرارية كفعالية. -3



: جيب أف تدرج أحكاـ عزؿ أعضاء اؽبيئات اؼبديرة طبقان ؼببادئ ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات المديرة ●
 التأسيسية للمؤسسة الوطنية.باريس يف القوانُت 

 قد يفضي عزؿ أم عضو من األعضاء أك إرغامه على االستقالة إذل استعراض خاص ؼبركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية؛ -1
 جيب أف يتم العزؿ مع التقيد بدقة جبميع الشركط اؼبوضوعية كاإلجرائية اليت ينص عليها القانوف؛ -2
 اس السلطة التقديرية لسلطات التعيُت.جيب أال يسمح بالعزؿ فقط على أس -3

 مناقشة كيفية ضماف عدـ قابلية عزؿ أعضاء اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

 مدة كالية األعضاء )كما إذا كانت هذ  اؼبدة ؿبددة يف القانوف التأسيسي(؛ ●

 ما إذا كاف األعضاء متفرغُت ك/أك يعملوف لبعض الوقت؛ ●

 يتقاضوف أجوران مبلئمة؛ما إذا كاف األعضاء  ●

 ما إذا كانت فًتة كالية األعضاء قابلة للتجديد؛ ●

 أسس كإجراءات عزؿ ك/أك استقالة العضو، ككيفية تطبيقها يف اؼبمارسة العملية؛ ●

 ما إذا كانت هناؾ هيئة استشارية إضافة إذل األعضاء، كإذا كاف اغباؿ كذلك يرجى بياف شركط العضوية يف هذ  اؽبيئة. ●

 البنية األساسية التنظيمية -4

 البنية األساسية 4-1

سيما  مالئمة لسير أنشطتها بسالسة، وال بنية أساسيةتنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية يجب أن تكون لها 
 . والغرض من ىذا التمويل يجب أن يكون تمكينها من أن تتمتع بوظائفها ومبانيها الخاصة لكي تكونالتمويل الكافي

 مستقلة عن الحكومة وال تخضع ألية رقابة مالية قد تؤثر على استقالليتها.

 مناقشة البنية األساسية للمؤسسة الوطنية.

 يرجى شرح ما يلي:

 البنية التنظيمية للمؤسسة الوطنية؛ ●

 كيفية إسناد البنية األساسية للمؤسسة الوطنية )دبا يف ذلك اؼبوظفوف كاؼبوارد(؛ ●

 لبنية األساسية للمؤسسة الوطنية بالعمل طبقان لواليتها؛كيفية ظباح ا ●



 األدلة اليت تفيد بتمتع اؼبؤسسة الوطنية دبا يكفي من اؼبوارد كاؼبوظفُت. ●

 يرجى تقدًن:

 هيكل تنظيمي للبنية األساسية للمؤسسة الوطنية. ●

 مالك الموظفين 4-9

 لحقوق اإلنسان قادرة على اختيار موظفيها.تنص مبادئ باريس على أنو يجب أن تكون المؤسسات الوطنية 
 كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظة العامة التالية بشأف التوظيف:

 : من حيث اؼببدأ، جيب سبكُت اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف من تعيُت موظفيها.موظفو المؤسسة الوطنية  ●

ؤسسة الوطنية، تشَت اللجنة الفرعية، كمسألة تندرج يف إطار اؼبمارسة : لضماف استقبللية اؼبالتوظيف عن طريق اإلعارة  ●
 اعبيدة، إذل ما يلي:

 جيب عدـ ملء الوظائف من الرتب العليا عن طريق اإلعارة؛ -1
من إصبارل القوة العاملة يف اؼبؤسسة  ٪52كأال يتجاكز أبدان نسبة  ٪25جيب أال يتجاكز عدد اؼبوظفُت اؼبعارين نسبة  -2
 طنية.الو 

 مناقشة مسألة التوظيف يف اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

 كيفية استخداـ موظفي اؼبؤسسة الوطنية؛ ●

 إذا ما كانت هناؾ أية قيود مفركضة على سلطة اؼبؤسسة الوطنية يف تعيُت اؼبوظفُت؛ ●

 اؼبناصب اغبالية )إف كجدت( اليت يشغلها موظفوف معاركف؛ ●

 عارين )دبا يف ذلك اؼبناصب العليا(؛نسبة اؼبوظفُت اؼب ●

 ما إذا كاف مبلؾ اؼبوظفُت يعكس مبدأ التعددية ككيف يعكس هذ  التعددية. ●

 كيرجى تقدًن:

قائمة دبوظفي اؼبؤسسة الوطنية أك، إذا مت تقدديها يف كثيقة أخرل، اإلشارة إذل اؽبيكل التنظيمي الذم يبُت البنية األساسية  ●
 نية )يرجى بياف التوزيع حبسب نوع اعبنس(.ؼببلؾ اؼبؤسسة الوط

 المباني )إمكانية الوصول إليها( 4-3



تنص مبادئ باريس على أنو يجب أن يكون بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تتمتع بمبانيها )...( 
 ع بوظائفها.الخاصة وأن تنشئ )...(، في إطار عملها، فروعاً محلية أو إقليمية لمساعدتها على االضطال

 مناقشة مسألة أماكن عمل اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

 عرض أماكن العمل الرئيسية ؼبنظمتكم؛ ●

 ما إذا كاف للمؤسسة الوطنية مكاتب ؿبلية أك إقليمية؛ ●

 إذا كاف اغباؿ كذلك، يرجى بياف كيفية اتصاؿ اؼبكاتب احمللية كاإلقليمية دبكتب اؼبؤسسة الرئيسي؛ ●

 كيفية إمكانية كصوؿ اعبمهور إذل مكاتب اؼبؤسسة الوطنية؛ ●

 ما إذا كاف الوصوؿ إذل مكاتب اؼبؤسسة الوطنية سهبلن لؤلشخاص ذكم اإلعاقة؛ ●

كيرجى أيضان كصف إجراءات كآليات اؼبؤسسة الوطنية لضماف كصوؿ أكسع ؾبموعات فبكن من السكاف إذل اؼبباين، كبشكل 
تهاكات حقوؽ اإلنساف أك عدـ ضماف حقوقهم، أم النساء كاجملموعات االثنية كاللغوية خاص األشخاص اؼبعرضوف الن

 كالدينية أك غَت ذلك من األقليات، كاألجانب، كاألشخاص ذكك اإلعاقة، فضبلن عن الفقراء.

 الميزانية 4-4

خضع لرقابة مالية قد تؤثر )...( وأال ت بتمويل كافتنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية يجب أن تتمتع )...( 
 على استقالليتها.

: جيب أف يشمل التمويل اؼببلئم من جانب التمويل المالئمكقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظة العامة التالية بشأف 
 الدكلة، كحد أدىن، ما يلي:

 يسي؛زبصيص األمواؿ من أجل توفَت ما يكفي من أماكن العمل، على األقل مكتبها الرئ ●
 توفَت مرتبات كامتيازات ؼبوظفيها شبيهة دبرتبات كظركؼ العمل يف اػبدمة العمومية؛ ●
 مكافأة أعضاء اللجاف )حسب االقتضاء(؛ ●
 إقامة نظم اتصاؿ، دبا يف ذلك اؽباتف كاإلنًتنت. ●

اؼبنظمة كاضطبلعها  كجيب أف يكفل التمويل اؼببلئم، بدرجة معقولة، اإلعماؿ التدرجيي كعلى مراحل لتحسُت عمليات
بواليتها. كالتمويل من اؼبصادر اػبارجية، مثل الشركاء يف التنمية، جيب أال يشكل اعبزء األساسي من سبويل اؼبؤسسة الوطنية، 
ذلك أنه من مسؤكلية الدكلة أف تؤمّن القدر األدىن من ميزانية نشاط اؼبؤسسة الوطنية قصد سبكينها من العمل على االضطبلع 

ها. كجيب أف تكوف النظم اؼبالية حبيث تتمتع اؼبؤسسة الوطنية باالستقبللية اؼبالية التامة. كجيب أف يكوف ذلك خط بواليت



 ميزانية مستقبلن تدير  اؼبؤسسة الوطنية كتتحكم فيه بشكل مطلق.

 مناقشة ميزانية اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

سة الوطنية )مثبلن إذا كانت قد كضعتها اؼبؤسسة الوطنية كعرضتها على الربؼباف كيفية كضع كتقدًن كإقرار ميزانية اؼبؤس ●
 مباشرة أك من خبلؿ كزارة حكومية أك أم هيئة أخرل، كتأثَت تلك اؽبيئة(؛

ما إذا كانت اؼبؤسسة الوطنية تتحكم أـ ال يف إدارة كإنفاؽ اؼبيزانية اؼبخصصة ؽبا )أم ما إذا كانت اؼبؤسسة الوطنية  ●
 تقلة ماليان عن اغبكومة من حيث كيفية إنفاؽ ميزانيتها(؛مس

 ما إذا كانت ميزانية اؼبؤسسة الوطنية فبولة عن طريق اؼباكبُت، كنسبة ذلك التمويل. ●

 كيرجى تقدًن ما يلي:

 معلومات عن ميزانية اؼبؤسسة الوطنية، كحساباهتا، كسجبلهتا اؼبالية. ●

 أساليب العمل -5

انت منظمتكم قد اعتمدت لوائح ك/أك خطة سنوية/اسًتاتيجية داخلية. كيرجى كصف عناصرها الرئيسية يرجى بياف ما إذا ك
 بإجياز.

 االجتماعات العادية 5-1

تنص مبادئ باريس على انعقاد المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، على أساس منتظم وحسب اللزوم، بحضور جميع 
 أعضائها بعد دعوتهم طبقاً لألصول.

 شة كيفية سَت اجتماعات أعضاء اؼبؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:مناق

 تواتر كتكوين اجتماعات اؼبؤسسة الوطنية من الناحية العملية )على مستول اإلدارة العليا كاؼبوظفُت(. ●

 أفرقة العمل 5-9

 ها، حسب اللزوم.تنص مبادئ باريس على إنشاء المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، ألفرقة عمل من بين أعضائ

 مناقشة أفرقة عمل اؼبؤسسة الوطنية )إف كجدت(. يرجى شرح ما يلي:

 ما إذا كانت اؼبؤسسة الوطنية قد أنشأت أية أفرقة عمل؛ ●

 إذا كاف اغباؿ كذلك فما هي كالية هذ  األفرقة العاملة كتكوينها كأساليب عملها. ●



 الوالية بشكل عام

 عام االختصاص والمسؤوليات بشكل -6

 بالنسبة لكل كظيفة من الوظائف الوارد كصفها يف الفركع التالية، يرجى مناقشة ما يلي:

 األحكاـ ذات الصلة يف القانوف التأسيسي للمؤسسة الوطنية، ●

 اؼبخولة للمؤسسة الوطنية )مثبلن إذا كاف بإمكاهنا أف تتصرؼ دبحض مبادرهتا(، السلطات ●

 ؤسسة الوطنية ؽبذ  الوظيفة يف اؼبمارسة العملية.أمثلة ملموسة لكيفية أداء اؼب ●

 والية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 6-1

تنص مبادئ باريس على أنو يجب أن تناط المؤسسة الوطنية باختصاص تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. ويجب أن تُمنح 
شريعي )...(. وتقوم المؤسسة المؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان تحدد بشكل واضح في نص دستوري أو ت

الوطنية، في إطار عملها، بالنظر بحرية في أية مسائل تندرج في إطار اختصاصها، سواء قدمتها لها الحكومة أو 
 تناولتها ىي دون الرجوع إلى سلطة أعلى بناء على اقتراح أعضائها أو بناء على الئحة.

: تناط صبيع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ والية حقوق اإلنسانالتالية بشأف كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظة العامة 
 غبماية كتعزيز حقوؽ اإلنساف، مثل تلك اؼبدرجة يف مبادئ باريس. كظائف ؿبددةاإلنساف بوالية أداء 

 مناقشة الوالية القانونية الواسعة للمؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

 القانوف التأسيسي للمؤسسة الوطنية؛كيفية تعريف حقوؽ اإلنساف يف  ●

 اغبقوؽ اليت تعد اؼبؤسسة الوطنية ـبولة ؼبعاعبتها: مثل اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية؛ ●

 إذا ما كانت كالية اؼبؤسسة تشَت إذل أم قيد يف الوالية أك االختصاص )مثل اغبقوؽ أك مناطق البلداف اؼبستثناة(؛ ●

 إصباالن، كيف ديكن للمؤسسة الوطنية فبارسة كاليتها يف التطبيق العملي. ●

 الوظائف االستشارية 6-9

تنص مبادئ باريس على أنو يجب أن تناط المؤسسة الوطنية، في جملة أمور، بمسؤولية عرض اآلراء والتوصيات 
ق اإلنسان )...( على الحكومة والبرلمان وأي والمقترحات والتقارير ذات الصلة بأية مسائل تتعلق بتعزيز وحماية حقو 

ىيئة مختصة أخرى، على أساس استشاري، إما بناء على طلب السلطات المعنية أو من خالل ممارسة سلطتها التي 
 تخولها النظر في أي مسألة دون إحالتها إلى سلطة أعلى.



 سسة الوطنية هبذ  اؼبسؤكلية فيما يتصل بالوظائف التالية:مناقشة األحكاـ القانونية اؼبتعلقة هبذ  الوظيفة ككيفية هنوض اؼبؤ 

 الوظائف فيما يتعلق بالتشريع الوطني 6-9-1

تنص مبادئ باريس على أنو يجب أن تتمتع المؤسسة الوطنية بمسؤولية تشجيع وضمان تنسيق اللوائح والممارسات 
 ة طرفاً فيها، وتنفيذىا تنفيذاً فعاالً.التشريعية الوطنية مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي تعد الدول

وتنص مبادئ باريس أيضاً على أن المؤسسة الوطنية يجب أن تكون مناطة بمسؤوليات فيما يتصل بأي من المجاالت 
 التالية:

أية أحكام تشريعية أو إدارية، فضالً عن أية أحكام تتعلق بالمنظمات القضائية، ترمي إلى حفظ حقوق اإلنسان ‘  1’
سيع نطاق حمايتها؛ وبذلك الخصوص تنظر المؤسسة الوطنية في التشريعات واألحكام اإلدارية السارية، فضالً عن وتو 

مشاريع القوانين والمقترحات، وتتقدم بما تراه مناسباً من التوصيات قصد ضمان امتثال ىذه األحكام لمبادئ حقوق 
جديد، وتنقيح التشريع الساري، واعتماد أو تنقيح التدابير اإلنسان األساسية؛ وتوصي، عند اللزوم، باعتماد تشريع 

 اإلدارية.

 مناقشة كيفية هنوض اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة يف اؼبمارسة العملية؛ ●

التوصيات اليت تقدمت هبا اؼبؤسسة الوطنية بشأف األحكاـ التشريعية كاإلدارية؛ كتعديل التشريعات كمشاريع القوانُت،  ●
 إخل؛

أنشطة الدعوة اليت اضطلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية لتنسيق القوانُت كاؼبمارسات الوطنية مع اؼبعايَت الدكلية ك/أك تنفيذ  ●
 حقوؽ اإلنساف الدكلية.التوصيات فيما يتصل دبنظومة 

 تشجيع المصادقة على المعايير الدولية وتنفيذىا 6-9-9

تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية مسؤولة عن تشجيع المصادقة على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي 
 تعد الدولة طرفاً فيها، وضمان تنفيذىا الفعال.

تشجيع المصادقة على حقوق اإلنسان الدولية أو ات العامة التالية بشأف كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظ
اللجنة الفرعية كظيفة تشجيع اؼبصادقة على صكوؾ حقوؽ اإلنساف الدكلية أكاالنضماـ إليها، احملددة  : تفسراالنضمام إليها

لجنة الفرعية على ترسيخ هذ  الوظيفة يف يف مبادئ باريس، بأهنا كظيفة رئيسية من كظائف اؼبؤسسة الوطنية. كبالتارل تشجع ال
 التشريع التأسيسي للمؤسسة الوطنية من أجل ضماف أفضل ضباية غبقوؽ اإلنساف يف البلد اؼبعٍت.



 مناقشة كيفية أداء اؼبؤسسة الوطنية ؽبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 ية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة يف اؼبمارسة العملية؛كيف ●

 أمثلة غبمبلت الدعوة أك التوعية اليت نظمتها اؼبؤسسة الوطنية لتشجيع اؼبصادقة على الصكوؾ الدكلية أك االنضماـ إليها. ●

 وظائف الرصد 6-3

( أي حالة من حاالت انتهاك حقوق ب )...تنص مبادئ باريس على أن للمؤسسة الوطنية مسؤوليات فيما يتعلق 
اإلنسان تقرر معالجتها؛ و)...( فيما يتعلق بتوجيو نظر الحكومة إلى حاالت في أي جزء من أجزاء البلد تُنتهك فيها 
حقوق اإلنسان، والتقدم بمقترحات لها لوضع حد لمثل ىذه الحاالت وإبداء رأيها، عند اللزوم، في مواقف الحكومة 

 وردود فعلها.

 ناقشة كيفية أداء اؼبؤسسة الوطنية ؽبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:م

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة يف التطبيق العملي؛ ●

لية )مثل هيئات ازباذ القرارات، كاحملاكم، الكيفية اليت تنشط هبا اؼبؤسسة الوطنية يف رصد حاالت حقوؽ اإلنساف احمل ●
 كالوكاالت اغبكومية(، دبا يف ذلك زيارة أماكن اغبرماف من اغبرية، إخل؛

 ما إذا كانت اؼبؤسسة ترصد امتثاؿ اغبكومة لنصائحها كتوصياهتا. ●

 التحري 6-3-1

والحصول على أي ألي شخص  ماعاالستتنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، بما يلي: 
 وأي مستندات الزمة لتقييم الحاالت التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها. معلومات

 أدنا . 7يرجى ملء هذا اعبزء إذا دل يكن للمؤسسة الوطنية االختصاص شبه القضائي كفق ما هو ؿبدد يف الفرع 

 ح ما يلي:مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة. يرجى شر 

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 ما إذا كاف األفراد ملزمُت أك ما إذا كانت اغبكومات أك اؽبيئات العمومية ملزمة بتزكيد اؼبؤسسة الوطنية بالوثائق اؼبطلوبة؛ ●

  يف إجراء التحقيقات العامة(.كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة يف التطبيق العملي )مثبلن  ●



 اإلبالغ 6-3-9

إعداد التقارير عن حالة حقوق اإلنسان ب )...( تنص مبادئ باريس على أن للمؤسسة الوطنية مسؤوليات فيما يتصل 
 فيما يتصل بحقوق اإلنسان بشكل عام وبمسائل أكثر تحديداً.

 ية بشأف ما يلي:كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظات العامة التال
: تشدد اللجنة الفرعية على أمهية قياـ اؼبؤسسة الوطنية بإعداد كنشر تقرير سنوم عن حالتها الوطنية التقرير السنوي ●

فيما يتصل حبقوؽ اإلنساف بشكل عاـ كبشأف مسائل أكثر ربديدان. كجيب أف يتضمن هذا التقرير كصفان لؤلنشطة اليت 
للنهوض بواليتها خبلؿ تلك السنة، كجيب أف يتضمن آراءها كتوصياهتا كمقًتحاهتا ؼبعاعبة  اضطلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية

 مسائل حقوؽ اإلنساف اليت تبعث على القلق.

اليت تتقدـ هبا اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف: توصيات اؼبؤسسات الوطنية اليت ترد يف تقارير حقوؽ  التوصيات ●
اؼبواضيعية، تناقش عادة يف إطار مهلة معقولة من الزمن ال تتعدل ستة أشهر، يف الوزارات اإلنساف السنوية، اػباصة أك 

اغبكومية ذات الصلة، فضبلن عن اللجاف الربؼبانية اؼبختصة. كذبرل هذ  اؼبناقشات بشكل خاص قصد ربديد عمل اؼبتابعة 
اف، كجزء من كاليتها اؼبتمثلة يف تعزيز كضباية حقوؽ البلـز اؼببلئم يف حالة بعينها. كتكفل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنس

 اإلنساف، إجراءات اؼبتابعة للتوصيات الواردة يف تقاريرها.

 مناقشة كيفية أداء اؼبؤسسة الوطنية ؽبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 لوطنية هبذ  الوظيفة يف التطبيق العملي؛كيفية اضطبلع اؼبؤسسة ا ●

 كيفية تقدًن التقارير السنوية كاؼبواضيعية )مثل نشرها كتوزيعها كاللغات اؼبتاحة؛ كالسلطات اليت تقدـ إليها(؛ ●

سسة ما إذا كانت األطراؼ ذات الصلة )األفراد، كاغبكومة، كاؽبيئات العامة، إخل( ملزمة باالستجابة رظبيان لتوصيات اؼبؤ  ●
 الوطنية كتقاريرها؛

 كيفية متابعة اؼبؤسسة الوطنية لتوصياهتا مع السلطات. ●

 وظائف الترويج 6-4

 عن طريق إذكاء الوعي بقواعد ومسائل حقوق اإلنسان 6-4-1

تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية مسؤولة عن إشاعة حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع 
يز، وبشكل خاص التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور، وال سيما من خالل اإلعالم والتعليم، أشكال التمي

 وعن طريق استخدام جميع أجهزة الصحافة.



 مناقشة كيفية أداء اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ؽبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

 هبذ  الوظيفة؛األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية  ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية بوظيفة تثقيف اعبمهور هذ  يف التطبيق العملي؛ ●

 ما إذا كانت تصدر منشورات أك توفر خدمات بعدة لغات، كما إذا كانت خدمات الًتصبة الفورية متاحة لديها؛ ●

 ة العنصرية.ضببلت التوعية العامة اليت نظمتها اؼبؤسسة الوطنية فيما يتصل دبكافح ●

 من خالل برامج التدريس والبحث 6-4-9

تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية مسؤولة عن المساعدة في وضع برامج للتدريس والبحث في مجال 
 حقوق اإلنسان، والمشاركة في تنفيذ ىذه البرامج في المدارس والجامعات واألوساط المهنية.

 وطنية هبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة ال

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة التثقيفية يف التطبيق العملي؛ ●

 هنية.أمثلة ؼببادرات اؼبؤسسة الوطنية يف مثل هذ  الربامج يف اؼبدارس كاعبامعات كاجملموعات اؼب ●

 عن طريق التوجو إلى الرأي العام 6-4-3

تنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، بالتوجو إلى الرأي العام مباشرة أو من خالل أي 
 جهاز صحافة، وبشكل خاص قصد إشاعة آرائها وتوصياتها.

 ما يلي:مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة. يرجى شرح 

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية بوظيفة تثقيف اعبمهور هذ  يف التطبيق العملي؛ ●

 ما للمؤسسة الوطنية من سياسات كاسًتاتيجيات للمشاركة يف كسائل اإلعبلـ. ●

و فقط إلى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي لها )وىذا اختياري وموج الوظائف شبو القضائية -7
 سلطات شبو قضائية(

تنص مبادئ باريس على أنو يجوز اإلذن للمؤسسة الوطنية بسماع وبحث الشكاوى والعرائض المتعلقة بفرادى 



جمعيات نقابية الحاالت. ويجوز أن يرفع إليها القضايا األفراد أو ممثلوىم أو أطراف ثالثة أو منظمات غير حكومية و 
أو أي منظمات أخرى تمثلهم. وفي مثل ىذه الظروف، ودون اإلخالل بالمبادئ أعاله فيما يتعلق بسلطات اللجان 

 األخرى، يجوز أن تستند الوظائف المسندة إليها إلى المبادئ التالية:

ل قرارات ملزمة أو، عند )أ(  التماس تسوية ودية من خالل المصالحة أو، في حدود ما ينص عليو القانون، من خال
 اللزوم، على أساس السرية؛

)ب(  إخبار الطرف المقدِّم لعريضة المطالبة بحقوقو، وال سيما سبل االنتصاف المتاحة لو، وتشجيع وصولو إلى سبل 
 االنتصاف؛

 ون؛)ج(  النظر في أية شكاوى أو عرائض أو إحالتها إلى أي سلطة مختصة أخرى في حدود ما ينص عليو القان

)د(  التقدم بتوصيات إلى السلطات المختصة، وال سيما عن طريق اقتراح تعديالت أو إصالحات للقوانين واللوائح 
والممارسات اإلدارية، وال سيما إذا كانت تطرح صعوبات أمام األشخاص المتقدمين بعرائض من أجل المطالبة 

 بحقوقهم.

 وظيفة. يرجى شرح ما يلي:مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  ال

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية بوظيفة معاعبة الشكاكل هذ  يف التطبيق العملي )أم استعراض اآلليات كاإلجراءات  ●
 اؼبعتمدة لتلقي الشكاكل كربريها كمعاعبتها(.

معاعبة الشكاكل )مثل عدد كصنف الشكاكل اؼبقدمة كمعاعبتها؛ كعدد القضايا اليت سبت  يرجى تقدًن عرض إلحصاءات
 تسويتها؛ كالقضايا اليت رُفضت؛ كالقضايا اليت أحيلت إذل جهات أخرل(.

 العالقة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وغير ذلك من الهيئات في مجال حقوق اإلنسان -8

 العالقات مع المجتمع المدني 8-1

نص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، ونظرًا للدور األساسي الذي تلعبو المنظمات غير ت
بتطوير العالقات مع المنظمات غير الحكومية المكرّسة لتعزيز الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، 

ولمكافحة العنصرية، ولحماية المجموعات الضعيفة بشكل  ، وللتنمية االقتصادية واالجتماعية،وحماية حقوق اإلنسان
سيما األطفال، والعمال المهاجرون، والالجئون، واألشخاص المصابون بإعاقة جسدية وذىنية( أو  خاص )وال

 لمجاالت متخصصة.

 مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  اؼبسؤكلية. يرجى شرح ما يلي:



القانوف التأسيسي للمؤسسة الوطنية تضفي الصبغة الرظبية على العبلقات بُت اؼبؤسسة الوطنية  ما إذا كانت األحكاـ يف ●
 كاجملتمع اؼبدين؛

 كيف طورت اؼبؤسسة الوطنية عبلقات مع اؼبنظمات غَت اغبكومية يف اؼبمارسة العملية؛ ●

 اغبكومية، كالنقابات، كاؼبنظمات اؼبهنية، ؾبموعات اجملتمع اؼبدين اليت تتعاكف مع اؼبؤسسة الوطنية )مثل اؼبنظمات غَت ●
 كاألفراد، كاؼبنظمات اليت ؽبا توجهات فلسفية أك دينية، كاعبامعات، كاػبرباء اؼبؤهلوف، كالربؼباف، كالدكائر اغبكومية(؛

اؼبشًتكة،  تواتر كنوع تفاعل اؼبؤسسة الوطنية مع اؼبنظمات غَت اغبكومية )مثل حلقات العمل، كاالجتماعات، كاؼبشاريع ●
 من خبلؿ معاعبة الشكاكل(.

 العالقة مع الهيئات األخرى 8-9

تنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، بالتشاور مع الهيئات األخرى، القضائي منها وغير 
ابو ذلك من القضائي، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان )وال سيما أمناء المظالم، والوسطاء، وما ش

 مؤسسات(.

: جيب أف التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظات العامة التالية بشأف
تتعاكف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تعاكنان كثيقان كتتقاسم اؼبعلومات مع اؼبؤسسات القانونية اؼبنشأة أيضان لتعزيز كضباية 

نساف، مثبلن على اؼبستول اغبكومي أك بشأف اؼبسائل اؼبواضيعية، فضبلن عن اؼبنظمات األخرل، من قبيل اؼبنظمات حقوؽ اإل
غَت اغبكومية العاملة يف ميداف حقوؽ اإلنساف، كعليها أف تثبت حصوؿ ذلك يف الطلب الذم تتقدـ به إذل اللجنة الفرعية 

 التابعة للجنة التنسيق الدكلية.

 ية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  اؼبسؤكلية. يرجى شرح ما يلي:مناقشة كيف

ما إذا كانت األحكاـ الواردة يف القانوف اؼبنشئ للمؤسسة الوطنية تضفي الصبغة الرظبية على العبلقات بُت اؼبؤسسة  ●
 الوطنية كغَتها من اؽبيئات األخرل اليت ؽبا مسؤكليات يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف؛

 ؼبؤسسة الوطنية لعبلقات مع هذ  اؽبيئات يف التطبيق العملي؛كيفية إقامة ا ●

اؽبيئات اليت تتعاكف معها اؼبؤسسة الوطنية )الوكاالت اغبكومية، كنظاـ العدالة، كالربؼباف، كأية عباف غبقوؽ اإلنساف، أك  ●
 أية هيئات أخرل قد تؤثر يف حالة حقوؽ اإلنساف يف البلد(؛

الوطنية مع مثل هذ  اؽبيئات )مثل التدريب، كاؼبشاكرات، كاالجتماعات، كاؼبشاريع اؼبشًتكة، تواتر كنوع تفاعل اؼبؤسسة  ●
 من خبلؿ معاعبة الشكاكل(؛



عبلقة اؼبؤسسة الوطنية دبؤسسات حقوؽ اإلنساف األخرل على اؼبستول الوطٍت )مثل ككاالت حقوؽ اإلنساف  ●
سبة للمؤسسات الوطنية العاملة يف البلداف اليت أنشئت فيها هيئات اؼبتخصصة، كأمناء اؼبظادل( )كهذا اختيارم: فقط بالن

 من هذا القبيل(.

 التعاون مع األمم المتحدة وغيرىا من المنظمات 8-3

تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية مسؤولة عن التعاون مع األمم المتحدة وأية مؤسسة أخرى في منظومة 
والمؤسسات الوطنية في البلدان األخرى المختصة في مجاالت تعزيز  قليميةالمؤسسات اإلاألمم المتحدة، ومع 

وحماية حقوق اإلنسان. ومن األىمية بمكان أن تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في منظومة حقوق 
ة( اإلنسان الدولية، وبشكل خاص مجلس حقوق اإلنسان وآلياتو )أصحاب الواليات المكلفون باإلجراءات الخاص

وىيئات حقوق اإلنسان المنشأة بموجب معاىدات. وىذا يعني بشكل عام اإلسهام والمشاركة في آليات حقوق 
اإلنسان ىذه ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق اإلنسان الدولية على الصعيد الوطني. وباإلضافة إلى ذلك 

لجنة التنسيق الدولية ولجنتها الفرعية المعنية يجب أن تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بنشاط في 
 باالعتماد ومكتبها، فضالً عن ىيئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

: تود اللجنة التفاعل مع منظومة حقوق اإلنسان الدولية كقد اعتمدت عبنة التنسيق الدكلية اؼببلحظات العامة التالية بشأف
أمهية مشاركة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية، كال سيما ؾبلس حقوؽ الفرعية إبراز 

اإلنساف كآلياته )أصحاب الواليات اؼبكلفوف باإلجراءات اػباصة( كهيئات األمم اؼبتحدة اؼبنشأة دبوجب معاهدات حقوؽ 
شاركتها يف آليات حقوؽ اإلنساف هذ  كمتابعة التوصيات اؼبنبثقة اإلنساف. كهذا يعٍت بشكل عاـ إسهاـ اؼبؤسسات الوطنية كم

عن منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية على الصعيد الوطٍت. كباإلضافة إذل ذلك، جيب أف تشارؾ اؼبؤسسات الوطنية بنشاط يف 
إلقليمية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ عبنة التنسيق الدكلية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد كمكتبها، فضبلن عن هيئات التنسيق ا

 اإلنساف.

 مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

 األحكاـ القانونية اليت تكلف اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة؛ ●

 كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية هبذ  الوظيفة يف التطبيق العملي؛ ●

يت تعاكنت معها اؼبؤسسة الوطنية )مثل ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كاالستعراض الدكرم الشامل، آليات األمم اؼبتحدة ال ●
 كاؽبيئات اؼبنشأة دبوجب معاهدات، كأصحاب الواليات اؼبكلفوف بإجراءات خاصة، كاللجنة اؼبعنية دبركز اؼبرأة، إخل(؛

 اإلنساف اإلقليمية، كاحملاكم، إخل(؛ اآلليات اإلقليمية اليت تعاكنت معها اؼبؤسسة الوطنية )مثل عباف حقوؽ ●

نوع تفاعل اؼبؤسسة الوطنية مع هذ  اؽبيئات )مثل إرساؿ اؼبعلومات، كالتقارير اؼبوازية، كجلسات اإلحاطة الودية؛  ●
 كحضور االجتماعات، كالعمل كشريك يف التنفيذ، إخل(؛



 بثقة عن هذ  اؽبيئات، إخل؛كيفية متابعة مؤسستكم الوطنية على اؼبستول الوطٍت للتوصيات اؼبن ●

ككاالت األمم اؼبتحدة اليت تعاكنت معها اؼبؤسسة الوطنية )مثل اؼبكاتب اإلقليمية أك اؼبيدانية للمفوضية السامية غبقوؽ  ●
اإلنساف، كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي، كمفوضية األمم اؼبتحدة السامية لشؤكف البلجئُت، كالعناصر اؼبكوِّنة غبقوؽ 

 نساف يف بعثات حفظ السبلـ التابعة لؤلمم اؼبتحدة، إخل(؛اإل

نوع تفاعل اؼبؤسسة الوطنية مع هذ  اؽبيئات )مثل تقاسم اؼبعلومات، كالقياـ بأنشطة مشًتكة، كالعمل كشريك يف  ●
 التنفيذ، إخل(.

 الوالية المحددة )اختياري(

تها رسميًا كآلية وقائية وطنية الدول التي صادقت *** ىذا موجو فقط للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي عين
 على البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب ***

 اآللية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب -9

قل بعد مرور عام من بدء بموجب البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب: "تقوم كل دولة طرف، على األ
سريان ىذا البروتوكول أو المصادقة عليو أو االنضمام إليو، بوضع أو تعيين أو إنشاء آليات أو عدة آليات وقاية وطنية 
مستقلة لمنع التعذيب على المستوى المحلي. واآلليات التي تنشئها وحدات المركزية يجوز تعيينها كآليات وقاية 

(. ويسمح آلليات الوقاية الوطنية بزيارة أي 17وتوكول متى كانت متوافقة مع أحكامو" )المادة وطنية ألغراض ىذا البر 
مكان يخضع لالختصاص القضائي للدولة ولسيطرتها حيث يكون ىناك أشخاص محرومون من حريتهم أو قد يحرمون 

رضاىا )ويشار إليها فيما بعد من حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بتحريض منها أو بموافقتها أو 
بأماكن االحتجاز(. وتجرى ىذه الزيارات بغية تعزيز حماية ىؤالء األشخاص، عند اللزوم، من التعذيب وغيره من 

( تضمن الدول األطراف استقاللية عمل 1(. )4ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المادة 
تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لضمان تمتع خبراء  (9ية، فضاًل عن استقاللية موظفيها. )آليات الوقاية الوطن

وتسعى من أجل إقامة توازن بين الجنسين وتمثيل عادل آلية الوقاية الوطنية بالمؤىالت والمعارف المهنية الالزمة. 
األطراف على توفير الموارد الالزمة لسير  تعمل الدول (3للمجموعات االثنية ومجموعات األقليات في البالد. )

( لدى إنشاء آليات الوقاية الوطنية، تولي الدول األطراف االعتبار الالزم للمبادئ المتعلقة 4آليات الوقاية الوطنية. )
 (.1)18بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )المادة 

من البروتوكول االختياري التفاقية  35والمادة  93إلى  19مواد من وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى ال
 مناىضة التعذيب.



 :38يرجى مناقشة كيفية اضطبلع اؼبؤسسة الوطنية بوظيفتها. يرجى شرح ما يلي

هل إف كالية كسلطات آلية الوقاية الوطنية منصوص عليها بوضوح كبتحديد يف التشريع الوطٍت بأهنا نص دستورم أك  -1
 ريعي؟تش

كيف تعّرؼ "أماكن اغبرماف من اغبرية" اليت تزكرها آلية الوقاية الوطنية؟ هل يتفق هذا التعريف مع شركط الربكتوكوؿ  -2
 االختيارم التفاقية مناهضة التعذيب.

 هل أف آلية الوقاية الوطنية منشأة دبوجب عملية عامة كشاملة كشفافة؟ -3

 تمع اؼبدين كغَت ذلك من اعبهات الفاعلة اؼبشاركة يف منع التعذيب؟هل تشمل آلية الوقاية الوطنية اجمل -4

 هل إف عملية تعيُت اؼبؤسسة الوطنية بوصفها آلية كقاية كطنية كانت مفتوحة للنقاش، دبا يشمل اجملتمع اؼبدين؟ -5

 كيف يتم تشجيع استقبللية آلية الوقاية الوطنية؟ -6

 م؟ما هي عملية اختيار األعضاء كتعيينه -7

 ما هي سبل تفادم مسائل تعارض اؼبصاحل القائمة؟ -8

 هل هناؾ معايَت ؿبددة فيما يتعلق باػبربة كالتجربة البلزمتُت للقياـ بعمل آلية الوقاية الوطنية بفعالية كنزاهة؟ -9

 هل هناؾ توازف بُت اعبنسُت يف آلية الوقاية الوطنية؟ -12

 للمجموعات العرقية كؾبموعات األقليات كؾبموعات السكاف األصليُت؟ هل آللية الوقاية الوطنية سبثيل عادؿ -11

هل ازبذت الدكلة التدابَت البلزمة لضماف امتبلؾ األعضاء اػبرباء يف آلية الوقاية الوطنية القدرات كاؼبعارؼ اؼبهنية  -12
 البلزمة؟

 هل مت توفَت تدريب ـبصص آللية الوقاية الوطنية؟ -13

من الربكتوكوؿ  18من اؼبادة  3وارد الكافية للعمل احملدد اػباص بآلية الوقاية الوطنية )كفقان للفقرة هل مت توفَت اؼب -14
 االختيارم التفاقية مناهضة التعذيب(؟ هل اؼبوارد ؿبمية من حيث اؼبيزانية كاؼبوارد البشرية؟

 ة احملتملة كالفعلية؟هل يغطي برنامج عمل آلية الوقاية الوطنية صبيع أماكن اغبرماف من اغبري -15

                                                           
2
ة الصادرة يف التقرير السنوم األكؿ تستند األسئلة يف هذا الفرع أساسان إذل اؼببادئ التوجيهية للتطوير اؼبتواصل آلليات الوقاية الوطني  1

آذار/مارس  – 2227إنسانية أك اؼبهينة )شباط/فرباير لبلنع التعذيب كغَت  من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك اؼبللجنة الفرعية 
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هل تضمن جدكلة زيارات آلية الوقاية الوطنية الرصد الفعاؿ ألماكن العمل فيما يتصل بضمانات عدـ التعرض لسوء  -16
 اؼبعاملة؟

هل ُكضعت أساليب عمل آللية الوقاية الوطنية؟ هل مت استعراضها بغية التحديد الفعلي للممارسات اعبيدة كللثغرات  -17
 ؟يف اغبماية

هل تقدـ آلية الوقاية الوطنية تقارير عن الزيارات مع تقدًن معلومات عن اؼبمارسات اعبيدة كالثغرات يف ضباية  -18
 اؼبؤسسات اؼبعنية؟

هل تتطرؽ آلية الوقاية الوطنية للتوصيات اؼبوجهة إذل السلطات اؼبسؤكلة بشأف إدخاؿ ربسينات على اؼبمارسات  -19
 ُت؟كالسياسات العامة كالقوان

هل أقامت آلية الوقاية الوطنية حواران متواصبلن مع السلطات باالستناد إذل التوصيات الرامية إذل إدخاؿ تغيَتات على  -22
من الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية  22إثر الزيارات، كما هي اإلجراءات اؼبتخذة لبلستجابة ؽبذ  التوصيات )عمبلن باؼبادة 

 مناهضة التعذيب(؟

من الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية مناهضة  23تنشر آلية الوقاية الوطنية تقريرها السنوم )عمبلن باؼبادة هل  -21
 التعذيب(؟

هل تتواصل آلية الوقاية الوطنية مع منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية، كبشكل خاص، مع اللجنة الفرعية ؼبنع التعذيب  -22
 سية أك البلإنسانية أك اؼبهينة؟كغَت  من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القا

 

 

 

 

 

 

 


