
 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 1 

 
 جنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانل

 
 
 
 

 تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد
 

 2302آذار/مارس  03 – 26جنيف 



 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 2 

 موجز التوصيات
 

 

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 03االعتماد )المادة  -0
 

 لم في جمهورية برموداأمين المظا: برمودا 0-0

إىل دكرة اللجنة  أمني اؼبظامل يف صبهورية برمودااستعراض حالة بتأجيل  توصي اللجنة الفرعية :توصية
 .2102 الثانية من عاـ

 : اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان كازاخستان 0-2
ضػمن الفةػة  افكازاخاػتيف : توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية غبقػوؽ انناػاف توصية
  باء

 قيرغيزستان أمين المظالم في جمهورية: قيرغيزستان 0-0

 ضمن الفةة باء قريغيزستاف أمني اؼبظامل يف صبهورية: توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية

 لحقوق اإلنسان الوطنية : اللجنة مالي 0-4
 الفئة باءوؽ اننااف ضمن غبقاؼبالية توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية توصية: 

 طاجيكستان في جمهوريةلحقوق اإلنسان أمين المظالم : طاجيكستان 0-5

 ضمن طاجيكاتاف يف صبهوريةغبقوؽ اننااف أمني اؼبظامل توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية: 
 الفئة باء

 

 (من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية 05إعادة االعتماد )المادة  -2
 

 أمين المظالم في بوليفيا: بوليفيا 2-0
  .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف بوليفيا ضمن توصية

 لحقوق اإلنسان الوطنية اللجنة  بوركينا فاسو: 2-2

 21، كفقا للمادة يف بوركينا فاسوغبقوؽ اننااف اللجنة الوطنية شعر اللجنة الفرعية تتوصية: 
بأف ، عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ انناافاألساسي من النظاـ 

 اعتمادىا بات اآلف ملغى. 

 أمين المظالم في بوليفيا :كولومبيا 2-0

.الفئة ألفضمن  كولومبيا: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف توصية  
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 )كومناس ىام(لحقوق اإلنسان الوطنية نة جالل :إندونيسيا 2-4
ضمن  ايةينك اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف انند: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

  .الفئة ألف

 في مالوي لحقوق اإلنسانالوطنية جنة الل: مالوي 2-5

 نااف يف مواكماللجنة الوطنية غبقوؽ اناستعراض حالة بتأجيل  توصي اللجنة الفرعية :توصية
  .2102إىل دكرة اللجنة الثانية من عاـ 

 أمين المظالم في بيرو: بيرو 2-6

  الفئة ألفضمن  بريك: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف توصية

 في فلبينلحقوق اإلنسان الوطنية اللجنة  فلبين:ال 2-7

الفئة ضمن  فلبنياليف للجنة الوطنية غبقوؽ اننااف ا: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية
  .ألف

 في جمهورية رواندا لحقوق اإلنسانالوطنية  جنةاللرواندا:  2-8

عبنػة مكتػ   توصػية اعتزامهػابالوطنية غبقوؽ اننااف يف ركاندا اللجنة  اللجنة الفرعيةرب : زبتوصية 
كسبػػػنمل اؼبؤساػػػة الفئةةةة بةةةاء  قػػػوؽ انناػػػاف ضػػػمن غباؼباليػػػة باعتمػػػاد اللجنػػػة الوطنيػػػة  التناػػػيق الدكليػػػة

الفرصػػة، يف غنػػوف سػػنة مػػن ىػػ ا انخ ػػار، لتقػػدًن الواػػامق الثبوتيػػة الوازمػػة كتابػػةن ق ػػد إابػػات اسػػتمرار 
يف  الفئةة ألةفضػمن  ادبركزىػالوطنيػة غبقػوؽ انناػاف يف ركانػدا اللجنػة تف  ربػامتثاؽبا ؼببػادئ بػاري . ك 

 أاناء ى ه الفًتة.

 للمركز الوطني لحقوق اإلنسان: اكياسلوف 2-9

األساسي من النظاـ  21كفقا للمادة  ،ؼبركز الوطين غبقوؽ انناافالفرعية االلجنة  توصيتوصية: 
 بأف اعتمادىا بات اآلف ملغى.نة التنايق الدكلية، عبؿ

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 2-06استعراض )المادة  -0
 

 مفوض )أمين مظالم( حقوق اإلنسان في جمهورية أذربيجانأذربيجان:  0-0

  .الفئة ألفضمن  أذربيجاف : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يفتوصية
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 2302آذار/مارس  03-26في  اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادتقرير وتوصيات دورة 
 

 

 معلومات أساسية -0

)الوارد يف اؼبرفق األكؿ( للجنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية كفقا للنظاـ األساسي  0-0
حقوؽ اننااف، ُأسندت للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كالية دراسة كاستعراض طلبات االعتماد، كإعادة االعتماد 

نقليمية التابع ؼبفوضية األمم اؼبتحدة كاالستعراضات اػباصة كغريىا اليت تردىا من قام اؼبؤساات الوطنية كاآلليات ا
غبقوؽ اننااف ب فتو أمانة عبنة التنايق الدكلية، كتقدًن توصيات إىل أعناء مكت  عبنة التنايق الدكلية فيما 

اللجنة الفرعية اؼبعنية يتعلق بامتثاؿ اؼبؤساات صاحبة ال ل  ؼببادئ باري  )الواردة يف اؼبرفق الثاين(. كتقيم 
 االمتثاؿ ؼببادئ باري  من حيث القانوف كاؼبمارسة. باالعتماد

اؼبؤساات ككفقا للنظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من فبثلني عن  0-2
عن آسيا  ق رمن كل من قة كىي: توغو )الرماسة( عن أفريقيا، ككندا عن األمريكتني، ك  الوطنية غبقوؽ اننااف

 عن أكركبا. فرناااؽبادئ، ك  كاحمليط

كشاركت مفوضية  2100 مارسآذار/ 31إىل  26يف الفًتة من اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاجتمعت  0-3
حقوؽ اننااف ب فتها مراقبا دامما كب فتها أمانة عبنة التنايق الدكلية. ككفقا لإلجراءات اؼبعموؿ هبا، دعيت 

اللجنة الفرعية ات الوطنية غبقوؽ اننااف إىل اغبنور ب فة مراق . كرحبت ىيةات التنايق انقليمية للمؤسا
دبشاركة فبثلني عن أمانة منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف، كشبكة  اؼبعنية باالعتماد

 .فبثلي عبنة التنايق الدكلية يف جنيفاؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف يف أفريقيا ك 

يف طلبات اعتماد كردت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  01كعموا باؼبادة  0-4
 كقريغيزستاف كمايل كطاجيكاتاف. كازاخاتافك  برمودالكل من  غبقوؽ اننااف من اؼبؤساات الوطنية

أينا يف طلبات إعادة  العتماداللجنة الفرعية اؼبعنية بامن النظاـ األساسي، نظرت  05كعموا باؼبادة  0-5
بوليفيا كبوركينا فاسو ككولومبيا كإندكنيايا كمواكم لكل من  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافاالعتماد الواردة من 

 كالفلبني كركاندا كسلوفاكيا.كبريك 

اننااف  من النظاـ األساسي، استعرضت اللجنة الفرعية اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ 2-06كعموا باؼبادة  0-6
 ألذربيجاف.

ككفقا ؼببادئ باري  كالنظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنايق الدكلية، جاءت   0-7
 على النحو التايل: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادت نيفات االعتماد اليت عملت هبا 
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 : امتثاؿ ؼببادئ باري ؛ألف

 ؼببادئ باري  أك عدـ كفاية اؼبعلومات اؼبقدمة الزباذ قرار؛ : امتثاؿ غري كاملباء

 : عدـ االمتثاؿ ؼببادئ باري .جيم

كيبكن استخداـ اؼبواحظات العامة )الواردة يف اؼبرفق الثالث(، ب فتها أدكات تفاريية ؼببادئ باري ،  0-8
 لألغراض التالية:

ت اػباصة هبا من أجل ضماف االمتثاؿ ؼببادئ توجيو اؼبؤساات لدل قيامها بوضع العمليات كاآلليا (0)
 باري ؛

إقناع اغبكومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة القنايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤساة للمعايري اؼببينة يف اؼبواحظات  (2)
 العامة؛

ت إعادة يف ازباذ قراراهتا بشأف طلبات االعتماد اعبديدة، كطلبا اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإرشاد  (3)
 االعتماد أك يف غري ذلك من االستعراضات

إذا كانت اؼبؤساة قاصرة جدا عن استيفاء اؼبعايري اؼببينة يف اؼبواحظات العامة، جاز للجنة الفرعية  ‘0’
 لواعتماد أف زبلص إىل أف اؼبؤساة غري فبتثلة ؼببادئ باري .

ف امتثاؿ مؤساة ألم من اؼبواحظات العامة، جاز قلقان بشأ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
ؽبا أف تنظر يف طبيعة اػب وات اليت ازب هتا اؼبؤساة من أجل تبديد ذلك القلق يف ال لبات اؼبقبلة، 

بأدلة تثبت ب ؿ جهود من  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإف ازُب ت ى ه اػب وات. كإذا مل تُزكَّد 
امة اليت أبديت يف الاابق، أك مل تُعط تفاريان معقوال لألسباب اليت دعت أجل العمل باؼبواحظات الع

إىل عدـ ب ؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف تفار انعداـ  إحراز التقدـ ى ا  بأنو عدـ امتثاؿ 
 ؼببادئ باري .

ة آليات العاملة ب ف اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافمواحظات عامة بشأف كضعت اللجنة الفرعية  0-9
اؼبؤساات كطنية للرصد/الوقاية؛ كيف االخت اص شبو القنامي للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف؛ كيف تقييم أداء 

 كسوؼ رُباؿ ى ه اؼبواحظات العامة إىل اؼبكت  لكي ينظر فيها. .الوطنية غبقوؽ اننااف

ياغة كرقة لكي ينظر فيها مكت  عبنة ، تقـو اللجنة الفرعية حاليا ب كاستجابة لرماسة عبنة التنايق   0-01
طلبات االعتماد الواردة من اؼبؤساات يف ‘ 0‘التنايق عن الكيفية اليت ينبغي أف تاتجي  هبا عبنة التنايق إىل: 
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 ؛احمللية ؤسااتاؼبمن  طلبات االعتماد‘ 2‘الدكؿ/اؽبيةات غري األعناء يف األمم اؼبتحدة أك الدكؿ اؼبراقبة؛ 
 .اؼبراق  أك عنو يف األمم اؼبتحدة دكلة يف مؤساة كاحدة أكثر من من دطلبات االعتما‘3‘

أنو عندما تثار يف تقريرىا قنايا ؿبددة تتعلق باالعتماد، أك إعادة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتواح   0-00
عبة ى ه القنايا يف أم معا اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافاالعتماد كاالستعراضات اػباصة كغريىا، يتعني على 

 طل  أك استعراض آخر الحقني.

اؼبعتمدة على إخبار  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافصبيع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع  0-02
مكت  عبنة التنايق الدكلية يف أكؿ فرصة ساكبة  بشأف الظركؼ اليت ستؤار سلبا يف قدرهتا على الوفاء دبعايري مبادئ 

 باري  كالتزاماهتا.

نيتها النظر يف قنايا معينة ضمن جدكؿ زمين ؿبدد، قد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكعندما تعلن  0-03
تؤدم نتيجة االستعراض إىل توصية قد سب  دبركز االعتماد. كيف حاؿ نشوء قنايا إضافية يف أاناء عملية 

 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف ب لك. عتماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالاالستعراض، تبلغ 

إىل توصية، ربيل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، عندما تتوصل  02كعموا باؼبادة  0-04
 تلك التوصية إىل مكت  عبنة التنايق الدكلية ال م يكوف قراره النهامي خاضعا للعملية التالية:

 إىل اعبهة مقدمة ال ل  أكال؛ الفرعية اؼبعنية باالعتماداللجنة رباؿ توصية  ‘0’

هبوز للجهة مقدمة ال ل  ال عن يف التوصية عن طريق تقدًن طعن مكتوب إىل رمي  عبنة التنايق  ‘2’
 يومان ابتداءن من تاريخ استواـ التوصية؛ 28الدكلية بواس ة أمانة اللجنة اؼب كورة ضمن أجل ال يتعدل 

ة بعد ذلك إىل أعناء مكت  عبنة التنايق الدكلية الزباذ قرار بشأهنا. كإذا اسُتلم طعن رُباؿ التوصي ‘3’
من اعبهة مقدمة ال ل ، وباؿ ذلك ال عن إىل أعناء اؼبكت ، مشفوعان جبميع اؼبواد ذات ال لة اليت 

 مت استوامها فيما يتعلق بكل من ال ل  كال عن؛

اللجنة الفرعية اؼبعنية يوافق على التوصية أف ىب ر رمي  على كل عنو يف مكت  عبنة التنايق ال  ‘4’
( يوما ابتداء من تاريخ 21كأمانة عبنة التنايق الدكلية. ضمن أجل ال يتعدل عشرين ) باالعتماد

استوامها كزب ر أمانة عبنة التنايق فوران صبيع أعناء مكت  اللجنة باالعًتاض كتقدـ صبيع اؼبعلومات 
ا أخ ر أربعة أعناء يف اؼبكت  على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على الوازمة لتوضيحو. كإذ

( يوما من استواـ ى ه اؼبعلومات، بأف 21األقل أمانة عبنة التنايق الدكلية، يف خواؿ عشرين )
لديهم اعًتاضا فبااوا، أحيلت التوصية إىل االجتماع التايل ؼبكت  عبنة التنايق الدكلية الزباذ قرار 

 شأهنا.ب
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كإذا مل يبد أربعة أعناء يف اؼبكت  على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل اعًتاضا  ‘5’
( يوما ابتداء من تاريخ استوامها، يُعترب أف مكت  21على التوصية، ضمن أجل ال يتعدل عشرين )

 عبنة التنايق الدكلية قد أقر التوصية؛

 نايق الدكلية بشأف االعتماد هناميان.يُعترب قرار مكت  عبنة الت ‘6’

توصية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، يف اغباالت اليت تدرس فيها  08كعموا باؼبادة  0-05
ستؤدم إىل ذبريد اؼبؤساة مقدمة ال ل  من مركز اعتمادىا، ُتشعر اؼبؤساة صاحبة ال ل  هب ه النية كتع ى 

تابةن، يف خواؿ سنة من ى ا انشعار، األدلة الواامقية النركرية نابات استمرارية امتثاؽبا ؼببادئ الفرصة لكي تقدـ ك
 خواؿ ى ه الفًتة.“ ألف”باري . كربتف  اؼبؤساة اؼبعنية دبركزىا ضمن الفةة 

على  كالعشرين للجنة التنايق الدكلية، مت تعديل النظاـ األساسي للنص صراحة ام كيف االجتماع اػب 0-06
 ، يف ظركؼ استثنامية.“ألف”إمكاف تعليق اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اؼبعتمدة يف الفةة 

،  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافالتشاكر مع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادككاصلت  0-07 اؼبعنية، عند اللزـك
اؼبعنية تقدًن اسم كرقم ىاتف  اات الوطنية غبقوؽ انناافاؼبؤسيف أاناء دكرهتا. كقبل انعقاد الدكرة، طُل  إىل صبيع 

إىل االت اؿ باؼبؤساة. كبانضافة إىل ذلك، كاف موظفو مفوضية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماديف حالة احتياج 
من  حقوؽ اننااف، كاؼبوظفوف اؼبيدانيوف ؼبفوضية حقوؽ اننااف، حا  االقتناء، رىن انشارة لتقدًن اؼبزيد

 اؼبعلومات، حا  اغباجة.

باؼباتول العايل للدعم كالركح اؼبهنية ؼبوظفي أمانة عبنة التنايق الدكلية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقر  0-08
 )قام اؼبؤساات الوطنية كاآلليات انقليمية التابع ؼبفوضية (.

اؼبعنية على اؼبوجزات اليت أعدهتا  طنية غبقوؽ انناافاؼبؤساات الو  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادأطلعت  0-09
اؼبعنية قبل النظر يف طلباهتا كأمهلتها أسبوعان كاحدان لتقدًن أم تعليقات  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافاألمانة مع 

نة الفرعية اللجبشأهنا. كمثلما ىو الشأف يف اغباالت الاابقة، سيتم، بعد اعتماد مكت  عبنة التنايق لتوصيات 
 اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف، نشر اؼبوجزات كالتعليقات كبيانات االمتثاؿ على موقع منتدل اؼبعنية باالعتماد

(http://nhri.ohchr.org/ .كال تعد اؼبوجزات إال باللغة اننكليزية، باب  القيود اؼبالية .) 

نة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف اؼبعلومات اليت تلقتها من اجملتمع اؼبدين كاطلعت اؼبؤساات نظرت اللج 0-21
 كنظرت يف ردكدىا. عليها الوطنية غبقوؽ اننااف اؼبعنية

 إجراءاتك  كفقا ؼبمارسةك . توغو الوضع يف اؼبتاحة للجمهور بشأف اؼبعلوماتيف  اللجنة الفرعيةنظرت  0-20
 آن اؾ. عن االجتماع ككاف غامبا وغوت ثلفب مل يشارؾ، اللجنة

http://nhri.ohchr.org/
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 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 03)المادة االعتماد طلبات  –توصيات خاصة  -2

 أمين المظالم في جمهورية برمودا: برمودا 2-0

جنة الثانية من إىل دكرة الل أمني اؼبظامل يف صبهورية برمودااستعراض حالة بتأجيل  توصي اللجنة الفرعية :توصية
 .2102 عاـ

أمني طل  اعتماد ، أجلت اللجنة الفرعية النظر يف 2100أكتوبر يف دكرهتا اؼبعقودة يف شهر تشرين األكؿ/
 برمودا إضافية عن حالة معلوماتفرصة اغب وؿ على للجنة أف تتيمل ، اؼبظامل يف صبهورية برمودا إىل دكرهتا اغبالية

 قد اأهناللجنة  الحظتك . العتمادمن أجل ا ى ا الوضعتداعيات ك  ؼبا كراء البحار األقاليم الربي انية أحدبوصفو 
 حا  االقتناء.  التوجيوك  لمشورةعبنة التنايق ل مكت  اؼباألة إىلربيل 
 

األقاليم الربي انية ؼبا بوصفو أحد  برمودا من عن حالة كمل تتمكن اللجنة من اغب وؿ على اؼبعلومات انضافية الوازمة
أمني اؼبظامل  ت اؿ معاللجنة اال تواصلكس. يف الدكرة اغبالية ال ل تتمكن من النظر يف كقت كاؼ ل يف ء البحاركرا

تداعيات برمودا، ك  كضعية ربديد إضافية من أجلمعلومات ك  كاامقمن  ما ىو م لوبتحديد ل يف صبهورية برمودا
حا   كالتوجيو لمشورةعبنة التنايق ل مكت  األة إىلاؼبينبغي إحالة  كما إذا كافمن أجل اعتمادىا، ى ه اغبالة 
 االقتناء.

 
لتعاكنو كمااعدتو يف توفري الواامق كالتفاريات عن تقديرىا  اؼبظامل يف صبهورية برموداكتعرب اللجنة الفرعية ألمني 

 اؼبتعلقة باؼباامل اليت أاارهتا اللجنة.
 
 حقوق اإلنسان  مفوض: كازاخستان 2-2

 باء الفئةضمن  كازاخاتافاننااف يف حقوؽ  مفوضفرعية باعتماد توصي اللجنة ال
 : ما يلي تواح  اللجنة الفرعية

 
 اإلنشاء -1
 الوطين غبقوؽ اننااف دبرسـو رمياي، كىو حقوؽ اننااف كاؼبركز  كل من من   مفوض  ئنشأ

  نص دستورم أك قانوين.كلي  من خواؿ ، الال ة التنفي ية عن طريق قانوف صادر عن
 

 اؼبؤساات الوطنيةدبوج  نص دستورم أك قانوين. إذ إف إنشاء أف تؤس  اؼبؤساات الوطنية مبادئ باري  تاتلـز 
 تها. استقواليديبومتها ك نماف كاؼ لبواس ة أداة من أدكات الال ة التنفي ية غري  
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 ء اؼبؤساات الوطنية".بعنواف "إنشا 0-0اؼبواحظة العامة ، كإىل 2-مبدأ باري  ألفتشري اللجنة الفرعية إىل 
 

استعماؿ نص دستورم أك قانوين ننشاء الدعوة إىل على  حقوؽ اننااف مفوضكتشجع اللجنة الفرعية 
 سباشيا مع مبادئ باري . كينبغي أف يعاجل ى ا النص اؼباامل التالية: حقوؽ اننااف يةمفوض
 
 الوالية: -2

  خب وص أفعاؿ ارتكبهانااف اؼبفوض من النظر يف الشكاكل حقوؽ انالقانوف اؼبعين دبفوض من  08سبنع اؼبادة 
 اللجنة االنتخابية اؼبركزيةككاجملل  الدستورم، كاؼبدعي العاـ، كل من الرمي ، كالربؼباف كأعنامو، كاغبكومة، 
 على االض واع بواليتو باستقوالية. حقوؽ اننااففوض كاحملاكم. كىي ترل ى ا اغبكم قد وبّد من قدرة اؼب

 
مفوضية حقوؽ  ن اؽ استعراضخارج  اؽبيةاتواح  اللجنة أنو يف حني يبكن تربير كضع بعض أفعاؿ ى ه كت

 حاليا لياتحيثما اننااف  انتهاكات حقوؽالنظر يف  لدفاع عنعلى ا ناافعبنة حقوؽ انفهي تشجع ، اننااف
 .مةءمواأكثر  ىيةة ماتقلة من قبلاستعراض  موضوع

 
 :االختيار والتعيين -0

إىل أف الرمي  يعنّي اؼبفوض عق  مشاكرات مع عباف  فوضية حقوؽ انناافمن األحكاـ اؼبتعلقة دب 8تشري اؼبادة 
غرؼ الربؼباف. كال يُعلن عن شواغر من   اؼبفوض كال تن وم عملية االختيار على مشاكرات كاسعة الن اؽ مع 

 اجملتمع اؼبدين.
 

تشجع على االختيار اؼببين على تيار كاضحة كشفافة كقاممة على اؼبشاركة عملية اخلزـك كتؤكد اللجنة الفرعية على 
للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ تعزز ى ه العملية استقوالية القيادة الكربل يف الكفاءة كتنمن التعددية. 

 ، كاقة العمـو فيها.اننااف
 
عملية االختيار يف التشريعات ذات ع الرظبي على إضفاء ال اباؼبفوضية على الدعوة إىل  اللجنة الفرعيةشجع كت

 ؼبمارسة.ت بيقها بعد ذلك يف اأك اؼببادئ اندارية التوجيهية انلزامية، كإىل ال لة، أك القوانني 
 انعواف عن الشواغر؛ -

 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛  -
 ؛االختيارال ل ، كالفحص ك عملية ك/أك اؼبشاركة الواسعة يف  اؼبشاكرة الواسعةتعزيز  -

 تقييم اؼبرشحني على أساس معايري ؿبددة مابقا، كموضوعية كمتاحة للجمهور.  -
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 "اختيار اؽبيةة اندارية كتعيينها". عن  2-2ةالعامكإىل اؼبواحظة  0-مبدأ باري  باءكتشري اللجنة الفرعية إىل 

 ددية في مالك الموظفين.التع -4
ؼبختلف  كازاخاتافاللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف يف تنص القوانني اؼبؤساة على كجوب سبثيلية موظفي  ال

 .كازاخاتافالشراممل اجملتمع 
 

كبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل أمني مظامل، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ موظفيها 
مواؾ موظفني ييار تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف، كقدرهتا على تنوع ختلف شراممل اجملتمع، ذلك أف ؼب

معاعبة صبيع قنايا حقوؽ اننااف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة اؼبواطنني إىل عمل 
 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

 
على كضع سياسات كإجراءات تنمن أف يكوف سبثيل  كازاخاتافغبقوؽ اننااف يف اللجنة الوطنية جع ش  تُ 

 اؼبوظفني كاسعا كتعدديا.
 

 )د(.، كخاصة القام الفرعي بشأف " ضماف التعددية" 0-2نة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة كتشري اللج
 
 خرىالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األ -5

األمم  اغبقوؽ اننااف دبا فيهاؼبنظومة الدكلية بوالية التعاكف مع  انناافاللجنة الوطنية غبقوؽ مل تُعهد 
 اؼبتحدة.

 
يف اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافأنبية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؤكدت

إطار انجراءات اػباصة( كىيةات معاىدات  بواليات يف ةاننااف، السيما ؾبل  حقوؽ اننااف كآلياتو )اؼبكلف
اؼبؤساات اانبة تقييم اؼبؤساات الوطنية لألكلويات، كتقدًن تقارير ماتقلة، كاؼبقد يشمل ذلك حقوؽ اننااف. ك 

يف أعماؽبا كاؼبتابعة على ال عيد الوطين للتوصيات اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ  الوطنية غبقوؽ اننااف
بانضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤساات الوطنية أينا أف تشارؾ بشكل إهبايب مع عبنة التنايق الدكلية اننااف. ك 

، كاؼبنظمات غري اغبكومية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كمع ىيةات التنايق انقليمية للمؤساات الوطنية
 .اؼبدينالدكلية كالوطنية كمنظمات اجملتمع 

اليت زبص "التواصل مع منظومة حقوؽ  4-0كإىل اؼبواحظة العامة  3-إىل مبدأ باري  باء كتشري اللجنة الفرعية
 .اننااف الدكلية"
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 التمويل: -6
بلغ اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف  بأف اؼبيزانية اليت تقدمها الدكلة، كإف كانت كافية لواض واع بواليتها ُت

اؽبيةات اؼبنشأة  كما تواح  اللجنة أف ـبتلفهات اؼباكبة.  الرمياية، فإف بعض األنش ة ربتاج إىل سبويل اعب
 قد أعربت عن قلقها بشأف كفاية اؼبيزانية. عبنة حقوؽ ال فلك  اتفاقية مناىنة التع ي ، دبا فيها دبوج  معاىدات

 
ف ى ا أف يعزز ني ؼبيزانيتها. كمن شأماتقلكمراقبة تؤكد اللجنة الفرعية على أنبية تزكيد الدكلة بتمويل كاؼ كإدارة 

كينبغي على كبو خاص، أف  تمكينها من ربديد أكلوياهتا حبرية كالوفاء بواليتها بفعالية.استقوالية اؼبؤساة الوطنية ب
 كالوفاء بواليتها. اؼبنظمةلدرجة معقولة، التحقيق التدرهبي لتحاني عمليات  ،التمويل الكايف ينمن
 

 " التمويل الكايف". 6-2كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 

 الحصانة -7

 تنمن ح انة اؼبفوض.  القوانني التأسيايةال توجد أحكاـ يف 
ضباية أعناء جل أللمؤساات الوطنية من القوانني التأسياية ترل اللجنة الفرعية أنو ينبغي إدراج أحكاـ يف 
 قانونية عما ين لعوف بو من أعماؿ ب فتهم الرظبية.اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف من اؼباؤكلية ال

 
 ."اليت زبص "اغب انة 5-2كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة 

 التقرير السنوي -8

 اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف، كتعرب اللجنة الفرعية عن تقديرىا لتوزيع التقرير الانوم كالًتكيج لو من لُدف 
اللجنة ت ل  من  أسيايالتقانوف المن  23ف اؼبادة ، لكنها تعرب عن قلقها ألالتقريرؼبتابعة  لتوجيو الرمي 

 تقدًن تقريرىا الانوم عن األنش ة مباشرة إىل الرمي . الوطنية غبقوؽ اننااف
 

 د كتوؼالبوا يف الرمياية قنايا حقوؽ انناافأف ُتربز اؼبواضيعية ك  التقارير الانوية و من شأفتؤكد اللجنة الفرعية أن
. اغبكومة ؽبا ؿ كرصد احًتاـ، توصيات يف ؾباؿ حقوؽ انناافمن صياغة ال اؼبؤساات الوطنيةسبّكن  كسامل

لفعالية  تاممل باؼبراقبة العامة، كبالتايل اغباابات العامةتقدـ  كاؼبواضيعية، فإف التقارير الانوية كعواكة على ذلك
تقدًن تقاريرىا سل ة  لمؤساات الوطنيةلكوف أف ت ؿ أنو ينبغيفرعية اللجنة ال ترل، كفقا ل لك. اؼبؤساات الوطنية

بتعزيز كضباية حقوؽ  يف أم موضوع يتعلق تأجيلأك  اقًتاح توصية أكأم ، ىيةة ـبت ةكإىل أم الربؼباف،  إىلمباشرة 
 اننااف.

 
 قرير الانوم".بشأف " الت 0-6كإىل مواحظتها العامة  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  باء
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 كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على التماس اؼبشورة كاؼبااعدة من مفوضية حقوؽ اننااف.

 قيرغيزستان أمين المظالم في جمهورية: قيرغيزستان 0-

 ضمن الفةة باء قريغيزستاف أمني اؼبظامل يف صبهورية: توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية

 ة ما يلي:تواح  اللجنة الفرعي
 االختيار والتعيين:  -0

على ن اؽ كاسع. كما أف معايري ى ه اؼبناص  تظل كنام  أمني اؼبظامل ور من   أمني اؼبظامل غال يعلن عن ش
 غامنة، كمل ينص القانوف على الكفاءات التعليمية كعلى أم خربة يف ؾباؿ حقوؽ اننااف. 

 
مشاركة اجملتمع اؼبدين يف عمليات اختيار نام  أمني اؼبظامل األخرية،  كما تشعر اللجنة الفرعية بالقلق بشأف انعداـ

كاسعة الن اؽ كمشاركة ـبتلف  كىي ترل أف عملية االختيار اليت ترد يف قانوف الت بيق ال تكفي لنماف مشاكرة
 القول اجملتمعية.

 
ؼبشاركة تعزز االختيار القامم على شفافة كقاممة على اك ة حكتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاض

لتعزيز وطنية للمؤساات الاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 
 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.

 
االختيار يف  عمليةى على الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي عل قريغيزستاف أمني اؼبظامل يف صبهورية تشجعك 

 .، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة الحقان القوانني أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة
 كينبغي أف يتنمن ذلك ما يلي:

 نشر اؼبناص  الشاغرة؛ -
 عات اجملتمعية؛الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملمو  -
 ضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية ك  -
 تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛ -

  اؽبيةة اندارية ".بشأف " اختيار كتعيني 2-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 

 التعددية في مالك الموظفين. -2
 .ؼبختلف شراممل اجملتمع قريغيزستاف أمني اؼبظامل يف صبهوريةتنص القوانني اؼبؤساة على كجوب سبثيلية موظفي  ال
 

وظفيها ، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ مأمني اؼبظاملبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل 
تنوع ييار تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف، كقدرهتا على اؼبؼبختلف شراممل اجملتمع، ذلك أف مواؾ موظفني 
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معاعبة صبيع قنايا حقوؽ اننااف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة اؼبواطنني إىل عمل 
 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

 على كضع سياسات كإجراءات تنمن أف يكوف سبثيل اؼبوظفني كاسعا كتعدديا.  قريغيزستاف اؼبظامل يف أمنيع جَّ ش  يُ 
 

 )د(.، كخاصة القام الفرعي بشأف " ضماف التعددية" 0-2نة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة كتشري اللج
 

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني -0

 كمنظمات اجملتمع اؼبدين.  أمني اؼبظامل االرتباط بنيداـ انع اللجنة الفرعية عن قلقها إزاءتعرب 
 

يتعني على مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف ت وير كصيانة كتقوية العواقات القاممة مع اؼبنظمات غري اغبكومية 
بشأف "التعاكف مع مؤساات حقوؽ  0-5العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اننااف.كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها 

 نااف األخرل"ان
 

تقيم عواقات تعاكف  أفعلى اؼبؤساات الوطنية هب  ، بوالياهتا بفعالية الوفاء أجلترل اللجنة الفرعية انو من 
نظمات مثل ى ه اؼب مع  وير عواقات عمل منتظمةبت اؼبظاملأمني  توصيكىي  اجملتمع اؼبدين.كرباف  عليها مع 

 يها.إضفاء ال ابع الرظبي علك 
 

بشأف "التعاكف مع مؤساات حقوؽ اننااف  0-5مواحظتها مبدأ باري  جيم )ز( كإىل ة الفرعية إىل كتشري اللجن
 .األخرل"

 
 كفالة مدة الوالية -4

أمني اؼبظامل كنوابو يف حالة ما مل يواؼ الربؼباف على تقرير قدموه  عزؿ( من القانوف على أنو يبكن 7) 7تنص اؼبادة 
ة أمني اؼبظامل على تقدًن تقارير ماتقلة كنزيهة عن حالة حقوؽ اننااف يف إليو. من شأف ى ا أف يؤار يف قدر 

 البواد.
 

تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها أف يكوف ن اؽ ى ا اغبكم كاسعا حبيث يؤار على ضماف مدة كالية األعناء كقد 
 يؤار سلبا على استقوالية أمني اؼبظامل.

 
. يف التشريعبوضوح  العزؿأسباب ربدَّد هب  أف ماتقلة كموضوعية.  زؿعأنو يلـز كضع عملية ترل اللجنة الفرعية 
 ماتقلة ذات اخت اص ىيةة بقرار منأف وبدد القانوف أنو هب  دعم ت بيق األسباب ، كينبغي عند االقتناء
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 فًتة كاليةلنماف  أمر ضركرم ى ا. فحا  تعينيال تقدير سل ات بناء على عزؿبال أف ياممل ال ينبغي. مناس 
 ها.كاقة اعبمهور في الوطنية غبقوؽ اننااف، القيادة العليا للمؤساة كاستقواؿ اؽبيةة اندارية أعناء

 
 يف قوانينها.  عملية عزؿ ماتقلة كموضوعية تنمنياللجنة الفرعية أمني اؼبظامل على الدعوة إىل شجع كت

 ؽبيةات اندارية"."ضماف مناص  أعناء ا بشأف " 9-2كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها 

 التشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها -5

الدكلية غبقوؽ اننااف اؼبعايري تشجيع على الت ديق على للألمني اؼبظامل بوالية ؿبددة  يالتأسياال ينص القانوف 
  تنفي ىا.أك 

 
لنماف  ألمني اؼبظامل يالتأسياالقانوف ى ه الوظيفة يف  رب ني كتشجع اللجنة الفرعية أمني اؼبظامل على الدعوة إىل

 3-0اؼبواحظة العامة )ب( كإىل  3-كأشارت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألفحقوؽ اننااف كتشري إىل فعالية ضباية 
 التشجيع على الت ديق على ال كوؾ الدكلية غبقوؽ اننااف أك االننماـ إليها". "

 
ؼبؤساات حقوؽ  انقليميةعبنة التنايق رعية اللجنة الوطنية على التماس اؼبشورة كاؼبااعدة من كتشجع اللجنة الف

 اننااف كمفوضية حقوؽ اننااف.

 

 الوطنية المالية لحقوق اإلنسان  اللجنةمالي:  2-4
 الفئة باءمن ض يف مايلتوصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف توصية: 

 
يف مايل ال يتماشى كمبادئ  للجنة الوطنية غبقوؽ انناافح  اللجنة الفرعية أف القانوف التأسياي توا

 باري ، دبا يف ذلك فيما ىبص ما يلي:
 
 التعددية: -1

دبا فيها اجملتمع اؼبدين،  من فةات ؾبتمعية متنوعةاألعناء  و هب  أف يتكوفالقانوف التأسياي على أنينص 
ربادات العمالية، كاؽبيةات القنامية، كالربؼباف كاغبكومة. كعند ربديد التمثيل من ى ه الفةات، كالراب ات اؼبهنية كا

اللجنة الوطنية كتشجع اللجنة الفرعية  هب  اعتبار ضماف التعددية يف سياؽ اعبن ، كالعرؽ ككضع األقليات.
 يف مايل للدعوة إىل التعددية يف تشكيل قيادهتا.غبقوؽ اننااف 

 ".بشأف "ضماف التعددية 0-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءلجنة الفرعية إىل مبدأ باري  بكتشري ال
 
 واختيار أعضاء اللجنةتشكيل  -2
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 ال وبدد القانوف التأسياي انجراء ال م تتبعو منظمات التعيني يف البحث عن اؼبرشحني أك تقييمهم.
 

فافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على شك ة حكتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاض
غبقوؽ لتعزيز وطنية اؼبؤساات ال أعناءاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ 

 .ماننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيه
 
االختيار  عمليةالرظبي على  على الدعوة إىل إضفاء ال ابعيف مايل اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف  تشجعك 

، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة يف القوانني أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة
 كينبغي أف يتنمن ى ا الشركط التالية: .الحقان 
 
 نشر اؼبناص  الشاغرة؛ -

 وف ؿبددة سلفا؛تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة للجمهور تك -
 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛ -
 ضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية ك  -
 قوؽ اننااف.للجنة الوطنية غبضماف التعددية يف تشكيلة  -
 

 بشأف "ضماف التعددية" كإىل مواحظتها العاّمة كإىل مواحظتها العامة 0-اءة الفرعية إىل مبدأ باري  بكتشري اللجن
 بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية ". 2-2
 
 الوالية -0

بأف القانوف اؼبؤس  ين وم على أحكاـ ضمنية تاممل حبماية حقوؽ اننااف، لكن ى ه تعًتؼ اللجنة الفرعية 
على  للجنة الوطنية غبقوؽ انناافصروبة كقد تقلص من تفاري كالية كاسعة الن اؽ. كتشجع  األحكاـ ليات

 اية حقوؽ اننااف كتعزيزىا. مإجراء تعديوات يف القانوف تنص صراحة على كالية كاسعة الن اؽ غبالدعوة إىل 
 

 ية حقوؽ اننااف"."كالبشأف  2-0كاؼبواحظة العامة  0-ألف0 باري إىل مبدأ كتشري اللجنة الفرعية 
 

 خرىالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األ -4

ما يكفي من التفاصيل عن كيفية عملها مع منظمات اجملتمع اؼبدين يف اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف مل تقدـ 
 الوفاء بواليتها.
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تقيم عواقات تعاكف  أف على اؼبؤساات الوطنيةهب  ، بوالياهتا بفعالية الوفاء أجلترل اللجنة الفرعية أنو، من 
مثل ى ه  مع عواقات عمل منتظمةبإقامة  اللجنة الوطنية اؼبالية توصيكىي  اجملتمع اؼبدين.كرباف  عليها مع 

 يها.إضفاء ال ابع الرظبي علك نظمات اؼب
 

اف بشأف "التعاكف مع مؤساات حقوؽ اننا 0-5مواحظتها مبدأ باري  جيم )ز( كإىل كتشري اللجنة الفرعية إىل 
 .األخرل"

 
 التمويل: -5

حبق ال تتمتع  اللجنة الوطنيةيف ميزانية كزارة العدؿ كيبدك أف  اللجنة الوطنية اؼباليةترد األمواؿ اؼبتعلقة بعمليات 
 يها، أك إدارهتا أك مراقبتها بالكامل كبكل حرية.ت رؼ فال
 

استقوالية  يااعد على تعزيزألف ذلك ية االستقوالية اؼبالبالوطنية أف تتمتع تؤكد اللجنة أنو ينبغي للمؤساات 
 حبرية.كزب يص مواردىا تمكينها من ربديد أكلوياهتا اؼبؤساة الوطنية ب

 
ينبغي ربويل ى ه األمواؿ الربؼباف،  من قبل مواؿاأل تم زب يصكؼبا يينبغي زب يص اؼبواؿ يف بند منف ل يف اؼبيزانية. 

من  اؼبااءلة كعندما تفرض شركطتديرىا كتراقبها ب ورة م لقة.  فأكهب  قوؽ اننااف غبالوطنية اؼبؤساات  إىل
عواكة . بشكل ماتقل كفعاؿ على العمل اؼبؤساات الوطنية قدرة منأال تناؿ مثل ى ه القوانني  هب ، اغبكومة قبل

ي كاؼبتزايد التدرهبنماف انعماؿ لالكايف التمويل  توفرييف  أنبية دكر الدكلة علىاللجنة الفرعية تشدد  على ذلك،
 .قوؽ انناافغبالوطنية اؼبؤساات  واليةل
 

عن "التمويل الكايف"، كإىل اؼبواحظة العامة  6-2كإىل اؼبواحظة العامة  2-مبدأ باري  باءاللجنة الفرعية كتشري 
 "التنظيم اندارم". 01-2بشأف  2-01

 الحصانة -6

ضباية أعناء للمؤساات الوطنية من أجل  سيايةالقوانني التأترل اللجنة الفرعية أنو ينبغي إدراج أحكاـ يف 
 اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف من اؼباؤكلية القانونية عما ين لعوف بو من أعماؿ ب فتهم الرظبية.

 
 ."اليت زبص "اغب انة 5-2كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة 

 الموظفون المنتدبون  -7

شأف ى ه كتواح  اللجنة أف من إىل أف موظفيها منتدبوف من كزارة العدؿ.  أشارت اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف
ينبغي أف تكوف للمؤساة ، أك قد يُنظر إليها ك لك. الوطنية غبقوؽ انناافالًتتيبات أف سب  باستقواؿ اؼبؤساة 
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ية كينبغي أف تكوف قادرة األكلويات التنظيمقدرة ربديد اؼبت لبات من اؼبوظفني استنادان إىل  الوطنية غبقوؽ اننااف
 على تعيني اؼبوظفني اػباصني هبا بناء على ذلك. 

 ".نياؼبنتدب نياؼبوظفبشأف " 4-2تشري اللجنة الفرعية إىل اؼبواحظة العاّمة 

 نمتفرغو الاألعضاء  -8

 تشري اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف إىل أف أعناءىا مت وعوف كلياوا أعناء متفرغني.

 عناء اؼبتفرغني:ية أف تعيني األكترل اللجنة الفرع
 نماف كالية ماتقرة لألعناء؛بينمن استقوالية اؼبؤساة الوطنية  -

 ؛يوفر قيادة أكثر فعالية للموظفني -

 استمرار كفعالية الوالية اليت تن لع هبا اؼبؤساة الوطنية.ينمن  -

 
 تشجع اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف على الدعوة إىل تعيني أعناء متفرغني.

"األعناء  8-2، كإىل مواحظتها العامة " التمويل الكايف" 6-2مواحظتها العامة تشري اللجنة الفرعية إىل ك 
 ".اؼبتفرغوف

 
 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -9

ما ىي الكيفية اليت تتبعها اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف ؼبتابعة التوصيات اليت تقدمها من الواضمل ت ليا
 للحكومة.

 

رصد الوطنية لي  فقط الؤساة على اؼبهب  اللجنة الفرعية أنو، يف القياـ بواليتها اؼبتعلقة باغبماية، كتواح  
ألنش ة لة كمنهجية يبتابعة صر دبينبغي أينا القياـ كإمبا عن حالة حقوؽ اننااف يف البواد، كتقدًن التقارير كالتحقيق 

 عندما تُنتهك.  قوؽاغب تلكتوصل إليها، كضباية تج اليت تنفي  توصياهتا كالنتامك الرامية إىل تعزيز 

توصيات اؼبؤساات الوطنية "بشأف  6-2كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 ."غبقوؽ اننااف

 

ة غبقوؽ اننااف كشبكة اؼبؤساات الوطنيكتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على التماس اؼبشورة كاؼبااعدة من 
 مفوضية حقوؽ اننااف.كمن يف أفريقيا 

 طاجيكستان في جمهوريةلحقوق اإلنسان أمين المظالم : طاجيكستان 2-5
 الفئة باءضمن  طاجيكاتاف يف صبهوريةغبقوؽ اننااف أمني اؼبظامل توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية: 
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. 2118يف شهر نيااف/أبريل  حّيز النفاذ طاجيكاتافيف اف غبقوؽ انناأمني اؼبظامل دخل القانوف اؼبعين ب
 .2119كامل النفاذ يف شهر أيار/مايو أمني اؼبظامل  كأصبمل 

بوالية كاسعة الن اؽ، كىو يقـو بوظيفة تكاد تكوف قنامية  طاجيكاتافيف غبقوؽ اننااف أمني اؼبظامل يتمتع 
يف الوفاء بواليتو من  أمني اؼبظاملللعمل اؽبامل ال م يقـو بو  )معاعبة الشكاكل(. كتعرب اللجنة الفرعية عن تقديرىا

 أجل تعزيز كضباية حقوؽ اننااف.

 تواح  اللجنة الفرعية ما يلي:لكن 
 الوالية -0

التشجيع على الت ديق على ال كوؾ الدكلية للتشجيع على أمني اؼبظامل األنش ة اليت قاـ هبا اللجنة الفرعية تواح  
 .ى ه الوظيفةالقانوف التأسياي ال ينّص على ، رغم أف االننماـ إليهاغبقوؽ اننااف أك 

 
على الدعوة إىل إجراء تعديوات يف القانوف تنص صراحة على إدراج ى ه اللجنة الفرعية أمني اؼبظامل كتشجع 
 الوظيفة. 

 
على الت ديق على التشجيع  " 3-1اؼبواحظة العامة كإىل  )ج( 3-ألف باري إىل مبدأ كتشري اللجنة الفرعية 

 ال كوؾ الدكلية غبقوؽ اننااف أك االننماـ إليها"
 
 االختيار والتعيين. -2

 عملية اختيار اؼبرشحني إجراء تشاكر كاسع مع اجملتمع اؼبدين. لور من   أمني اؼبظامل كال تشمغال يعلن عن ش
 

اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على شفافة كقاممة على ك ة حكتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاض
لتعزيز وطنية للمؤساات الاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 

 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.
 

ؾبل   يف ر كشركط العنويةعملية اختياعن  تقدـ أية معلومات فيما يتعلق باغبكم القانوين ملكعواكة على ذلك، 
 .اػبرباء اليت أنشأىا اؼبفوض

 
شفافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على ك ة حكتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاض

زيز لتعوطنية للمؤساات الاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 
 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.
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االختيار يف القوانني  عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي على  طاجيكاتافيف أمني اؼبظامل  تشجعك 
كينبغي  .، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة الحقان أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة

 من ذلك ما يلي:أف يتن
 نشر اؼبناص  الشاغرة؛ -
 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛ -
 ضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية ك  -
 احة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمت -

 بشأف "اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية". 2-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 

 التعددية في مالك الموظفين. -0

يف  ؼبختلف شراممل اجملتمع أمني اؼبظامل يف طاجيكاتافلى كجوب سبثيلية موظفي ع يالتأسياال ينص القانوف 
 طاجيكاتاف. 

 
ظامل، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ اؼبكبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل أمني 

موظفيها ؼبختلف شراممل اجملتمع، ذلك أف مواؾ موظفني متنوع ييار تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف، 
ف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة كقدرهتا على معاعبة صبيع قنايا حقوؽ انناا

 اؼبواطنني إىل عمل اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.
 

كضع سياسات كإجراءات تنمن أف يكوف سبثيل على الدعوة إىل إجراء تعديوات يف القانوف أك  ظاملاؼبأمني كُيشجع 
 . كاسعا كتعدديا اؼبوظفني

 
 )د(.، كخاصة القام الفرعي بشأف " ضماف التعددية" 0-2ىل اؼبواحظة العامة نة الفرعية إكتشري اللج

 
 لحقوق اإلنسان.مع المنظومة الدولية  واصلالت -4

 كظلت ى هإعداد التقارير الوطنية اؼبقدمة إىل اؽبيةات اؼبنشأة دبعاىدات. يف األفرقة العاملة أمني اؼبظامل يف شارؾ 
شارؾ يف قد  أمني اؼبظاملأف كالحظت اللجنة الفرعية أينا   تقرير اغبكومة.اؼباانبة يفؿب ورة يف اؼبشاركة 

 ى ات ور /أك ، كأمني اؼبظامل االستعراض الدكرم الشامل كجزء من كفد اغبكومة، فبا يعرض للخ ر استقواؿ
 االستقواؿ.

 
اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ  يف اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافأنبية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؤكدت

( كىيةات االستعراض الدكرم الشاملانجراءات اػباصة ك اننااف، السيما ؾبل  حقوؽ اننااف كآلياتو )
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ى ه يف ( تقارير بديلةب ورة تعك  مبدأ االستقوالية. كيتنمن ى ا إسهامات ماتقلة )معاىدات حقوؽ اننااف. 
 الوطين للتوصيات اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اننااف.  عماؿ كاؼبتابعة على ال عيداأل

اليت زبص "التواصل مع منظومة حقوؽ  4-0كإىل اؼبواحظة العامة  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  باء
 .اننااف الدكلية"

 التمويل: -5

يف اؼبامة منها  41ية لواض واع بواليتو، فإف كإف كانت كافبأف اؼبيزانية اليت تقدمها الدكلة،  أمني اؼبظاملبلغ أ
 اعبهات اؼباكبة.سبّوؽبا 
 

استقواؿ اؼبؤساة الوطنية يعّزز ذلك  ذ إفإ. الكايفالرمياي نة الفرعية على أنبية توفري الدكلة للدعم جتشدد الل
على كبو خاص، أف  كينبغيبناء على ذلك.  كزب يص مواردىاتمكينها من ربديد أكلوياهتا حبرية بغبقوؽ اننااف 

 كالوفاء بواليتها. اؼبؤساةلدرجة معقولة، التحقيق التدرهبي لتحاني عمليات  ،التمويل الكايف ينمن
 

 " التمويل الكايف". 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 
 الحصانة -6

بالقوة أك  كالقبضاؼبظامل من االعتقاؿ، كاالحتجاز،  نيمعلى ح انة أمن القانوف ظاىريان  8بينما تنص اؼبادة 
انجراءات ماموح هبا بناء على موافقة رمي  تظل ى ه كمة، من لدف احملأك فرض عقوبة إدارية عنو  البحث

 .العاـّدعي اعبمهورية أك اؼب
 
نامية معينة قد يكوف رل أنو يف ظركؼ استثت يالقانوف كى خارج ن اؽأف يكوف اللجنة ال ينبغي ألم ماؤكؿ قر ت

ىيةة شكلت على إمبا إىل ، ك يعود لفرد كاحد ينبغي أف فإف ازباذ ى ا القرار المن النركرم رفع اغب انة. كمع ذلك، 
 كبو مناس  مثل احملكمة العليا أك بأغلبية خاصة من الربؼباف.

 

 ."اليت زبص "اغب انة 5-2كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة 

كمفوضية ذات ال لة  انقليميةعبنة التنايق اؼبشورة من ك على التماس اؼبااعدة  أمني اؼبظاملاللجنة الفرعية كتشجع 
 حقوؽ اننااف.

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 05طلبات إعادة االعتماد )المادة  –التوصيات الخاصة  -0

 أمين المظالم في بوليفيا: بوليفيا 0-0
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 .الفئة ألفي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف بوليفيا ضمن : توصتوصية
 

واسعة الن اؽ كتشجعو على اغبمامية الألنش تو الًتكهبية ك بديواف أمني اؼبظامل شيد تك اللجنة الفرعية تعًتؼ 
 واسعة لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف بفعالية.الاالستمرار يف االض واع بواليتو 

 

 لجنة الفرعية ما يلي:تواح  الك 

 

 التمويل: -0

ستمرار يف االض واع االنماف لصبع األمواؿ اؼبب كلة من أجل لجهود أمني اؼبظامل لاللجنة الفرعية على  بينما تثين
من م ادر خارجية. كما تواح  بقلق أف يرد التمويل يف اؼبامة من  51ف أكثر من ألتعرب عن قلقها فإهنا  دبهامو،

 .موظفيويف اؼبامة من  51سبويل مرتبات يشمل ى ا ف أتقارير ؿ يف الأمني اؼبظامل يقو 
 
الوطنية غبقوؽ  اتاؼبؤساأف التمويل من اؼب ادر اػبارجية ال ينبغي أف يتنمن األمواؿ الرمياية نة الفرعية جاللؤكد ت

 اؼبؤساة عمليات التحقيق التدرهبي لتحاني فانممن ماؤكلية الدكلة توفري األمواؿ الكافية ل ، إذ إفاننااف
 كالوفاء بواليتها.

 
 " التمويل الكايف". 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 
 

 لحقوق اإلنسان الوطنية اللجنة  بوركينا فاسو: 0-2
من النظاـ  02ة يف بوركينا فاسو، كفقا للماداللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف شعر اللجنة الفرعية تُ توصية: 
 بأف اعتمادىا بات اآلف ملغى.، عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ انناافاألساسي 

األساسي من النظاـ  02يف بوركينا فاسو، كفقا للمادة اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف شعر اللجنة الفرعية تُ 
صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اؼبخولة لتلك ، بأف تعزيز كضباية حقوؽ انناافعبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية ل

 .قد انقنت اآلف اؼبؤساة الوطنية عرب االعتماد
 
عبنة التنايق الدكلية النظاـ األساسي من  01طل  االعتماد كفقا للمادة على اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية تشجع ك 

اللجنة الوطنية على التماس اؼبااعدة كاؼبشورة من الشبكة األفريقية . كما تشجع مفوضيها اعُبُددعند تعيني 
 حقوؽ اننااف. مفوضيةمن ؼبؤساات حقوؽ اننااف الوطنية ك 

 
 كولومبيا: أمين المظالم في كولومبيا 0-0

 الفئة ألفضمن  كولومبيا: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف توصية
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 يين:االختيار والتع -1

حني الثوااة اليت من قاممة اؼبرش أمني اؼبظامل ؾبل  النوابيعني ، كولومبيامني اؼبظامل يف أل للقانوف التأسيايكفقا 
القول ـبتلف عملية االختيار على عملية تشاكر كاسعة مع ال تن وم  عن الشواغر ك ال يُعل نقدمها الرمي . 

 .، كخباصة اجملتمع اؼبديناجملتمعية
 

شفافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على ك ة حلجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاضكتشدد ال
لتعزيز وطنية للمؤساات الاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 

 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.

 

االختيار يف القوانني أك  عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي على  كولومبيايف  امل أمني اؼبظ تشجعك 
كينبغي أف  .، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة الحقان اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة

 يتنمن ذلك ما يلي:
 نشر اؼبناص  الشاغرة؛ -
 اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛الزيادة الق ول يف عدد  -
 ضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية ك  -
 

 .بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية " 2-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 
 التعددية في مالك الموظفين. -0

 . كولومبيايف  ؼبختلف شراممل اجملتمع كولومبيايف أمني اؼبظامل لى كجوب سبثيلية موظفي ع يالتأسياال ينص القانوف 

 
ظامل، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ اؼبكبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل أمني 

راممل اجملتمع، ذلك أف مواؾ موظفني متنوع ييار تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف، موظفيها ؼبختلف ش
كقدرهتا على معاعبة صبيع قنايا حقوؽ اننااف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة 

 اؼبواطنني إىل عمل اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.
 
 سبثيل اؼبوظفني كاسعا كتعدديا. ع سياسات كإجراءات تنمن أف يكوف على كض ومبياكوليف أمني اؼبظامل ع جَّ ش  يُ 

 )د(.، كخاصة القام الفرعي بشأف " ضماف التعددية" 0-2نة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة كتشري اللج

 

 .2304وستنظر اللجنة من جديد في المسائل المذكورة أعاله في دورتها األولى من عام 
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، كإمبا 2104يف دكرهتا األكىل من عاـ نة الفرعية أينا إىل اؼباامل التالية. كلن تنظر يف ى ه اؼباامل كتشري اللج
 .2107 يفبإعادة االعتماد أاناء عملية االستعراض اػباصة 

 
 الواليةفترة  -0

سنوات،  7ك 3بني  تًتاكح فًتة الواليةبأف  اللجنة وصيتتواتر ذبديد الوالية.  مل ي كرأف اللجنة الفرعية تواح  
 قابلة للتجديد مرة كاحدة.

 .3-كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  باء
 
 لحقوق اإلنسان.مع المنظومة الدولية  واصلالت -4

 لتشجيع اتااؽ التشريعات الوطنية مع اؼبعايري الدكلية غبقوؽ اننااف. كولومبياأمني اؼبظامل يف تُثين اللجنة على 
يف اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافأنبية  عية اؼبعنية باالعتماداللجنة الفر  ؤكدت

( كىيةات االستعراض الدكرم الشاملك  اننااف، السيما ؾبل  حقوؽ اننااف كآلياتو )انجراءات اػباصة
اانبة ت، كتقدًن تقارير ماتقلة، كاؼبقد يشمل ذلك تقييم اؼبؤساات الوطنية لألكلويامعاىدات حقوؽ اننااف. ك 

يف أعماؽبا كاؼبتابعة على ال عيد الوطين للتوصيات اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف
غبقوؽ اننااف. كبانضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤساات الوطنية أينا أف تشارؾ بشكل إهبايب مع عبنة التنايق 

يف األمريكتني، كاؼبنظمات غري اغبكومية الدكلية كالوطنية  ةات التنايق انقليمية للمؤساات الوطنيةالدكلية كمع ىي
 .كمنظمات اجملتمع اؼبدين

توصيات اؼبؤساات الوطنية "بشأف  6-0كإىل اؼبواحظة العامة ‘ 4’3-كأشارت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 ."غبقوؽ اننااف

 

شبكة اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف يف على التماس اؼبااعدة اؼبشورة من   اؼبظاملأمنيكتشجع اللجنة الفرعية 
 مفوضية حقوؽ اننااف.كمن  األمريكتني

 )كومناس ىام(لحقوق اإلنسان الوطنية جنة الل :إندونيسيا 0-4
 .الفئة ألفمن ض ايةينك اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف انند: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

 تواح  اللجنة الفرعية ما يلي:
 والتعيين ختياراالو  تشكيلال -0

عن قلقها إزاء اللجنة الفرعية أعربت ، ايةينك للجنة الوطنية غبقوؽ اننااف انند 2117خواؿ استعراض عاـ 
بامرأة اؼبرأة ال يزاؿ منخفنا تمثيل ف على كجو اػب وص، تدين نابة سبثيل اؼبرأة.ك انعداـ التعددية يف اؽبيةة التشريعية، 
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جراءات ان ت ازببأف "كومناس ىاـ" قد فإف اللجنة الفرعية غري مقتنعة ل لك  اغبالية. يةيةة اندار اؽبيف كاحدة فقط 
 .2117كافية ؼبعاعبة الشواغل اليت أاريت يف عاـ ال
 

اممة على اؼبشاركة تعزز االختيار شفافة كقك ة حعلى شرط كجوب توفر اختيار كاضمن جديد كتشدد اللجنة الفرعية 
لتعزيز وطنية اؼبؤساات ال أعناءالقامم على االستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ 

 .مغبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيه
 
ني أك اللواممل أك االختيار يف القوان عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي على  كـو ىاـ تشجعك 

أف يتنمن ذلك  كينبغي  .، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة الحقان اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة
، كضماف التعددية، الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية

 اؼبناس  يف تشكيلة الكـو ىاـ. دبا يف ذلك التمثيل اعبنااين
 
-2مواحظتها العامة ضماف التعددية، ك  0-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب 
 بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية ". 2
 
 اإلدارية لوائحال -2

 اكاجباهتك ، كومناس ىاـ"العامة "ألمانة كضع ا على كجوب تبياف 39لقانوف رقم من ا( 5) 80تنص اؼبادة 
أهنا أكصت خواؿ استعراض عاـ اللجنة الفرعية تواح  ك  يف "مرسوـ رماسي".التنظيمي  هاكىيكل اكماؤكلياهت

سياسات كلواممل اللجنة بغية اغبفاظ على االستقواؿ  إنشاء ى ه اؼباامل بواس ة"كومناس ىاـ" ب 2117
ـ" مل تشر إىل اػب وات اليت ازب هتا لتنفي  ى ه التوصية. ل لك كاغبكم ال ايت. كما تواح  أف "كومناس ىا

دبا فيو الكفاية إىل التوصية اليت قدمتها يف عاـ  ت رقت"كومناس ىاـ" بأف  ةغري مقتنعفإف اللجنة الفرعية 
2117.  

 
 "التنظيم اندارم". 01-2بشأف  01-2إىل اؼبواحظة العامة اللجنة الفرعية كتشري 

 
 الحصانة -0

 اؽبيةة اندارية  ضباية أعناءلكومناس ىاـ، أكدت أنبية  2117واح  اللجنة الفرعية أنو أاناء استعراض عاـ ت
ضباية أعناء من للمؤساات الوطنية من أجل القوانني التأسياية ترل اللجنة الفرعية أنو ينبغي إدراج أحكاـ يف 

إف توفري مثل ى ه اغبماية يف التشريعات  لرظبية.ما ين لعوف بو من أعماؿ ب فتهم انداؼباؤكلية القانونية ع
اؽبيةة اندارية كضماف فًتة كاليتهم. لكن اللجنة  أعناءالتأسياية للمؤساة اك غريىا من التشريعات تعزز استقوالية 
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عاجل التوصيات قد بأف "كومناس ىاـ" فهي غري مقتنعة ، ل لك ى ه اغبماية مل تُنف  تواح  مع ذلك أف الفرعية
 .دبا فيو الكفاية 2117يت قدمتها يف عاـ ال
 

 ."اليت زبص "اغب انة 5-2كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة 

 :والميزانية التمويل -4

 كعدـ ربويل كزارة اؼبالية للمبالغ اليت كافق عليها الربؼباف.أعرب كومناس ىاـ عن قلقو بشأف عدـ كفاية اؼبيزانية 
 

تمتع باستقوالية مالية كاملة. كينبغي أف زب ص أمواؿ تلمؤساات الوطنية أف و ينبغي لى أنعلاللجنة الفرعية تشدد 
الوطنية اؼبؤساات  إىلينبغي ربويل ى ه األمواؿ الربؼباف،  من قبل مواؿاأل تم زب يصكؼبا يلبند ماتقل يف ميزانية. 

 تديرىا كتراقبها ب ورة م لقة. فأكهب  قوؽ اننااف غب
 

 ىاـ أف رب ل على األمواؿ الكافية من أجل إنشاء اؼبكات  انقليمية.  ينبغي لكومناس
على التماس اؼبشورة كاؼبااعدة من كومناس ىاـ تشجع اللجنة الفرعية  سعيا إىل معاعبة اؼباامل الواردة أعواه، ك 

 مفوضية حقوؽ اننااف.كمن  منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف

 .2304ر اللجنة من جديد في المسائل المذكورة أعاله في دورتها األولى من عام وستنظ
 

 في مالوي لحقوق اإلنسانالوطنية جنة الل: مالوي 0-5

إىل دكرة  اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف يف مواكماستعراض حالة بتأجيل  توصي اللجنة الفرعية :توصية
 .2102اللجنة الثانية من عاـ 

كتزايد  اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف يف مواكم بقلق بالغ إلقاء القبض مؤخرا على رمي ة الفرعية اللجنتواح  
 العنف ضد اؼبدافعني عن حقوؽ اننااف يف مواكم، كزبويف اؼبدافعني عن حقوؽ اننااف يف مواكم.

اللجنة طل  يف كأاناء النظر . 2102يف أيار/مايو تنتهي اؼبفوضني اغبالية كالية كتشري اللجنة الفرعية إىل أف 
اتعملة تعيني اؼبالختيار ك االعملية  اللجنة الفرعية يفاؼبقبلة، ستنظر  ادكرهتيف  الوطنية غبقوؽ اننااف يف مواكم

 الشواغل اؼب كورة أدناه. مراعاةتعيني أعناء اللجنة اعبدد، مع يف 

 

 تواح  اللجنة الفرعية ما يلي:

 الحصانة: -3
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اغب انة إىل أنبية ت اللجنة الفرعية ، أشار 2002يف عاـ  اللجنة الوطنية غبقوؽ انناافاعتماد أاناء إعادة 
 عامة عن اغب انة.ال هامواحظت، كأشارت إىل فبارسة كاجباهتمالتشريعية ح انة ألعناء كموظفي اللجنة يف 

 

بالدعوة  2002اليت أاري يف عاـ  لتبديد القلقاللجنة الوطنية اليت تب ؽبا مع التقدير اعبهود اللجنة الفرعية تواح  
 .بشأف اغب انةالقانوف التأسياي أحكاـ يف إدراج إىل 
 

اؼباؤكلية  وفتحمليعناء األإذا كاف ما يزاؿ القانوف التأسياي للجنة الوطنية ال ي كر أم شيء عّما كمع ذلك، 
 .القانونية عن انجراءات اؼبتخ ة ب فتهم الرظبية

 
اؽبيةة أعناء ربمي على مواصلة الدعوة إىل سن أحكاـ  للجنة الوطنية غبقوؽ انناافاكُتشّجع اللجنة الفرعية 

 من اؼباؤكلية القانونية عما ين لعوف بو من أعماؿ ب فتهم الرظبية. اندارية
 ."اليت زبص "اغب انة 5-2إىل اؼبواحظة العامة  من جديد كتشري اللجنة الفرعية

 اختيار الهيئة اإلدارية وتعيينها:  -4
دكر ال يتوافق رظبيا. بانضافة إىل ذلك، مل ُتواّق وضوح إجراءات تقييم كاختيار اؼبرشحني يف التشريعات أك مل رُبدد ب

يف اللجنة مع دكرىم كأعناء حبكم مناصبهم  عبنة االختيارإذ ال يتوافق أعناء اؼبفوض القانوين كأمني اؼبظامل 
 الوطنية.

 
شفافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على ك ة حتوفر اختيار كاضتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب 

لتعزيز وطنية للمؤساات الاالستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 
 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.

 
 عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي على  ؽ انناافُتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية غبقو ك 

، كإىل ت بيق العملية يف االختيار يف القوانني أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة
 كينبغي أف يتنمن ى ا الشركط التالية: .اؼبمارسة الحقان 

 _ نشر اؼبناص  الشاغرة؛
 دد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛الزيادة الق ول يف ع - 
 ؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية كضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار -
 تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛ -
 لجنة.ضماف التعددية يف تشكيلة ال - -
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 "ضماف التعددية"، كإىل مواحظتها العامة 0-2 كإىل مواحظتها العامة 0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية ".  2-2
 
 ء: عزل األعضا -0

ة بالقلق ألف ى ا اللجنة الفرعي "اغبياد". تشعر باب  مكت عنو من  هبوز عزؿ( على أنو 3) 030اؼبادة تنّص 
األعناء استقوالية بقد يب  ، كمن مث ين وم على إمكانية سوء االستعماؿدكف مزيد من التوضيمل،  اغبكم، من

 كبفًتة كاليتهم. 
 

 عملية إقالة ماتقلة كموضوعية كهب  ربديد سب  انقالة على كبو كاضمل يف ريتوف هب كترل اللجنة الفرعية أنو 
عات، عند االقتناء، ربديد أف يكوف ت بيق سب  انقالة مدعوما كجوبا بقرار ىيةة ماتقلة التشريعات كينبغي للتشري

، إف ى ا يعد عاموا نيةىل تقدير الال ات اؼبعإند انقالة فقط تذات اخت اص موامم. كال ينبغي الاماح بأف تا
 عبمهور فيها.أساسيا لكفالة استقواؿ القيادة العليا للمؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف كاقة ا

 "ضماف مناص  أعناء اؽبيةات اندارية". بشأف " 9-2كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها 

 
 التمويل: -4

ما يزاؿ غري كاؼ للوفاء بواليتها كأهنا تعتمد على سبويل تُبلغ اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف بأف سبويل اغبكومة 
 اعبهات اؼباكبة.

 
للاماح بالربؾبة الرمياية يف ؾباؿ ضباية كتعزيز  أنبية توفري الدكلة للتمويل الرمياي الكايفتشدد اللجنة الفرعية على 

كينبغي بشكل خاص أف يكفل التمويل الكايف، بدرجة كاستدامة انشادة اؼب لوبة باؼبوظفني. حقوؽ اننااف 
تمكينها استقوالية اؼبؤساة الوطنية ب ا كيعزز ى معقولة، التحقيق التدرهبي لتحاني عمليات اؼبنظمة كالوفاء بواليتها.

كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة من  .بناء على ذلك حبريةكزب يص مواردىا من ربديد أكلوياهتا 
 أجل رباني ماتول التمويل ال م تتلقاه.

 
 الكايف". " التمويل 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 
  الوطنية لحقوق اإلنسانالمؤسسات ون في الحكوميالممثلون  -5

كلكن الدستور ، اللجنة الوطنية غبقوؽ انناافيعد كل من اؼبفوض القانوين كأمني اؼبظامل أعناء حبكم اؼبن   يف 
ؼبفوض القانوين كأمني اأف  اللجنة الفرعيةما إذا كاف ؽبم اغبق يف الت ويت. كبانضافة إىل ذلك، تواح  ال ي كر 
 استقواؿف على االعن ر كقد يؤار ى اف . اللجنة الوطنية غبقوؽ انناافيف عنوية لعبنة االختيار لف شكواياؼبظامل 
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يف اؽبيةات اندارية اغبكومة  وفبثلبالتايل أال يشارؾ قتني مبادئ باري  كت .ار استقواؽبت وّ اللجنة الوطنية أك على 
 .ستشاريةاإال ب فة ت الوطنية الستشارية للمؤسااأك 

 
فبثلي اغبكومة يف ”بشأف  3-2إىل مواحظتها العامة ك  )ىػ( 0-إىل مبدأ باري  باء كتشري اللجنة الفرعية
 “.اؼبؤساات الوطنية

 
 األعضاء المتفرغون:  -6

 .بدكاـ جزميتواح  اللجنة أف أعناء يعملوف 
 

قد اختاركا األعناء اغباليني لأف بدكاـ كامل، ك  بالعملألعناء لتاممل األحكاـ اندارية أف  اللجنة الفرعيةكتقدر 
 العمل بدكاـ جزمي.
 القياـ دبا يلي: نيألعناء اؼبتفرغو ينبغي لترل اللجنة الفرعية أن

 ضماف استقوالية اؼبؤساة الوطنية ضماف كالية ماتقرة لألعناء؛ -

 قيادة أكثر فعالية للموظفني؛توفري - -

 اؼبؤساة الوطنية. كظامفتعزيز استمرار كفعالية  -

-  

 .نيأعناء اؼبتفرغكتشجع اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف على تعيني 
 

 “.فو عناء اؼبتفرغاأل” 8-2كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها العامة 
 
 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -7

 كبريا لتنفي  كاليتها.  ربديايبثل توصياهتا ل دكداحملأف االمتثاؿ  اللجنة الوطنيةأبلغت 

مواصلة الدعوة لتنفي  التوصيات أك القرارات ب ريقة عملية كمنهجية كيف اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على كتشجع 
 الوقت اؼبناس .

توصيات اؼبؤساات الوطنية "بشأف  6-0كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 ."غبقوؽ اننااف

 
 الترتيبات التيسيرية -8

اللجنة الفرعية اللجنة أف مبانيها ليات سهلة اؼبناؿ لألشخاص ذكم انعاقة. كتشجع اللجنة الوطنية ب أبلغت
 .اؼبباينصبيع األفراد يبكنهم الوصوؿ إىل تمكني لدعوة إىل مثل ى ه التغيريات النركرية لالوطنية على ا
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شبكة اؼبؤساات الوطنية انفريقية  مواصلة التعاكف معية غبقوؽ اننااف على كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطن

 غبقوؽ ْاننااف كاؼبفوضية الاامية غبقوؽ اننااف.
 
 أمين المظالم في بيرو: بيرو 0-5

 الفئة ألفضمن  بريك: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل يف توصية
 

 تواح  اللجنة الفرعية ما يلي:
 :الوالية -0

تعًتؼ كتشيد ك باؼباؤكلية للنهوض حبقوؽ اننااف.  بريكأمني اؼبظامل يف القانوف صراحة ال الدستور ك ال يكلف 
كتشجعو على مواصلة تفاري كاليتو على اليت يقـو هبا ألنش ة الًتكهبية غبقوؽ اننااف اعن  بريكمني اؼبظامل يف بأ

 كبو كاسع الن اؽ.
 

على الدعوة إىل إجراء تعديوات يف القانوف تنص بوضوح أكثر على كالية كاسعة الن اؽ  أمني اؼبظاملتشجع كما 
 غبماية حقوؽ اننااف كتعزيزىا. 

 . 2-ألف باري إىل مبدأ كتشري اللجنة الفرعية 
 
 االختيار والتعيين -2

ى ه مل تافر الواقع،  كيفانتخاب مرشمل بأغلبية الثي أعناء الربؼباف. أمني اؼبظامل تت ل  عملية اختيار كتعيني 
النيابة عن طريق عملية غري متوافقة مع "مبادئ بأمني اؼبظامل ذلك إىل تعيني أدل عن انتخاب اؼبرشمل. ك العملية 
 باري ".

 
يف التشريعات أك اللواممل أك اؼببادئ فعالة ترد عملية اختيار إىل على الدعوة أمني اؼبظامل كتشجع اللجنة الفرعية 

 كينبغي أ ف يتنمن ى ا الشركط التالية  .ية اؼبلزمة ذات ال لة لت بيقها الحقا يف اؼبمارسةالتوجيهية اندار 
 

 ؛نشر اؼبناص  الشاغرة -
 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛ -
 تعزيز التشاكر أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية االختيار-
 كمتاحة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا. تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية -
 

 بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية ". 2-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب



 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 30 

 
 التعددية -0

أمني اؼبظامل يف وب سبثيلية موظفي لى كجع يالتأسيا، ال ينص القانوف 2002كما الحظت اللجنة الفرعية عاـ 
 . ؼبختلف شراممل اجملتمع بريك
 

كبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل أمني مظامل، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ موظفيها 
ف، كقدرهتا على ؼبختلف شراممل اجملتمع، ذلك أف مواؾ موظفني متنوع ييار تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ انناا

معاعبة صبيع قنايا حقوؽ اننااف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة اؼبواطنني إىل عمل 
 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

 
كضع سياسات كإجراءات تنمن سبثيل اؼبوظفني على الدعوة إىل إجراء تعديوات يف القانوف أك  ظاملاؼبأمني كُيشجع 

 كاسعا كتعدديا. يوا سبث
 )د( بشأف " ضماف التعددية". 0-2نة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة كتشري اللج

 
 التمويل: -4

اللجنة الفرعية تعرب كافية لواض واع بواليتها الرمياية، فإف   حاليا اؼبيزانية اليت تقدمها الدكلةكإف كانت 
 عن قلقها ألف أمني اؼبظامل يعمل بأق ى قدرتو.

 
اللجنة الفرعية على أنبية توفري الدكلة للتمويل الرمياي الكايف. إف ذلك من شأنو تعزيز استقواؿ اؼبؤساة  تشدد

الوطنية غبقوؽ اننااف من خواؿ سبكينها من ربديد أكلويات حبرية كالوفاء بواليتها على كبو فعاؿ. كينبغي بشكل 
 تدرهبي لتحاني عمليات اؼبنظمة كالوفاء بواليتها.خاص أف يكفل التمويل الكايف، بدرجة معقولة، التحقيق ال

 
 " التمويل الكايف". 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 
 في فلبينلحقوق اإلنسان الوطنية اللجنة  فلبين:ال 0-6

 .الفئة ألفضمن  يف الفلبنياللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية
 

اللجنة الوطنية غبقوؽ اؽبيةة اندارية يف  اختيار كتعيني عن قلقها إزاءاللجنة الفرعية أعربت ، 2117يف آذار/مارس 
 يف الفلبني.اننااف 
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ية اللجنة الفرعية بارتياح العمل ال م قامت بو اللجنة الوطنية للدعوة إىل سّن قانوف تأسياي أكثر مشولتواح  
 كصياغتو، كىو أماـ الربؼباف لكي ينظر فيو.

 
مشركع القانوف يعاجل اللجنة الوطنية على التأكد من أف  اللجنة الفرعيةى ا التشريع، تشجع إىل اعتماد كسعيا 

 :اؼباامل التالية
 الوالية: -1

كأف يوّضمل حقوؽ اننااف، لتعزيز كضباية  اللجنة الوطنيةبوضوح كالية  عّدؿدد القانوف التأسياي اؼبوبينبغي أف 
 .يف عدد من القوانني كاألكامر التنفي ية ها القاممةككظامفيوحد سل ات اللجنة الوطنية ك 
 

 2-مبدأ باري  ألفتشري اللجنة الفرعية إىل 
 

 التشكيلة واالختيار والتعيين -2
اؼبشاركة تعزز االختيار  شفافة كقاممة علىك ة حاختيار كاضعملية كتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر 

للمؤساات القامم على االستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز عملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا 
 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.لتعزيز وطنية ال
 

شفافة كقاممة على ك ة حاضاختيار ك كفالة إدراج عملية   علىاللجنة الوطنية على الاعي  اللجنة الفرعيةكتشجع 
 يف القانوف التأسياي اؼبعّدؿ، كتشري إىل أف ى ه العملية من شأهنا أف تتنمن األمور التالية: اؼبشاركة

 نشر اؼبناص  الشاغرة؛ -
 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛ -
 ضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار؛اؼبشاركة الواسعني يف عملية ك تعزيز التشاكر ك/أك  -
 تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛ -
 اللجنة.ضماف التعددية يف تشكيلة  -

 اؽبيةة اندارية ".بشأف " اختيار كتعيني  2-2كإىل مواحظتها العامة  0-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 
 ضمان فترة الوالية -3

مراعاة تزامها كدليل على الاؼب كور يف بياف  الفقو القانوينعتمد على اللجنة الفرعية كوف اللجنة الوطنية تتقدر 
 فوضني.اؼب إقالةيف عملية األصوؿ القانونية 

 
. يف التشريعأسباب العزؿ بوضوح ربدَّد هب  أف أنو يلـز كضع عملية عزؿ ماتقلة كموضوعية. ترل اللجنة الفرعية 
 ماتقلة ذات اخت اص ىيةة بقرار منأف وبدد القانوف أنو هب  دعم ت بيق األسباب ، كينبغي عند االقتناء
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 فًتة كاليةلنماف  أمر ضركرم ى ا. فحا  تعينيال تقدير سل ات بناء على عزؿبال أف ياممل ال ينبغي. مناس 
 ها.كاقة اعبمهور في الوطنية غبقوؽ اننااف، القيادة العليا للمؤساة واؿكاستق اؽبيةة اندارية أعناء

 

 "ضماف مناص  أعناء اؽبيةات اندارية". بشأف " 9-2كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها 

 .:يما يلاللجنة الفرعية  ، تواح للجنة الوطنيةبانضافة إىل اؼباامل اؼبتعلقة بتعديل القانوف التأسياي 
 

 

 مويل:الت -4

تشدد اللجنة الفرعية على أنبية توفري الدكلة للتمويل الرمياي الكايف. إف ذلك من شأنو تعزيز استقواؿ اؼبؤساة 
 الوطنية غبقوؽ اننااف من خواؿ سبكينها من ربديد أكلويات حبرية كالوفاء بواليتها على كبو فعاؿ.

 
لوفاء لبدرجة معقولة، التحقيق التدرهبي ينمن اؼ، كويل  سباللجنة الوطنية على الدعوة إىل اللجنة الفرعية تشّجع ك 

 .ا التنظيميةعملياهتأشغاؽبا ك رباني ة اؼبؤساة ك بوالي
 " التمويل الكايف". 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب

 
 الممارسة -5

الوفاء بشكل فعاؿ  ادتأر ف ىي شاملة من األنش ة إ دبجموعةاؼبؤساات الوطنية أنبية قياـ تواح  اللجنة الفرعية 
اؼبشورة إسداء انتهاكات حقوؽ، ك ؾباؿ  دقيق يفربقيق ن وم ى ا هنج على رصد مف ل ك كي. اغبماميةواليتها ب

 إليها. تتنفي  توصياهتا كالنتامج اليت توصلمنتظمة البناءة كاغباظبة للحكومات، ك متابعة 
 

منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤساات على التماس اؼبشورة كاؼبااعدة من ىاـ  كومناستشجع اللجنة الفرعية  
 مفوضية حقوؽ اننااف.كمن  الوطنية غبقوؽ اننااف

 
 

 رواندا: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لجمهورية رواندا )اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان(  0-7
 

وطنية غبقوؽ اننااف بعزمها على توصية مكت  عبنة التنايق الدكلية اللجنة الفرعية لواعتماد اللجنة ال: لبرب توصية
غبقوؽ اننااف ضمن الفةة باء كسبنمل اؼبؤساة فرصة اندالء، كتابة، يف غنوف سنة من تاريخ  باعتماد اللجنة الوطنية

الوطنية غبقوؽ اننااف  ة الوازمة نابات مواصلتها االمتثاؿ ؼببادئ باري . كربتف  اللجنةياألدلة اؼباتندبانخ ار.
 خواؿ ى ه الفًتة. ألف الفئةباعتمادىا ضمن 

 

 كتواح  اللجنة ما يلي:
  االستقالل -0
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أينا على أنو إذا   على أف االستقواؿ يشكل ركيزة أساسية ؼببادئ باري . كتشدد اللجنة الفرعية لواعتماد تشدد
ية غبقوؽ اننااف ألسباب تتعلق باألمن القومي، ال كانت القيود اؼبعقولة اؼبفركضة على كالية اؼبؤساات الوطن

ال معقوؿ كينبغي فبارستها كفقا  ري ، ال ينبغي ت بيقها على كبو تعافي أكتتعارض ب بيعتها مع مبادئ با
 لإلجراءات القانونية الواجبة.

 

رير عامة شواغل بشأف كلةن كاف القانوف التأسياي ينمن استقواؿ اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف، فقد أاارت تقا
 استقواؽبا يف اؼبمارسة.

 
عها معلومات كافية خب وص ية غبقوؽ اننااف، مل تقدـ يف دفو كتواح  اللجنة الفرعية لواعتماد أف اللجنة الوطن

الوطنية غبقوؽ اننااف تتلقي تعليمات  ةطبيعة مااءلة اؼبؤساة كسبويلها كترتيبات كضع تقاريرىا كما إذا كانت اللجن
استعماؿ القوانني قارير العامة اليت تفيد  أنو جرل اغبكومة كتعرب اللجنة الفرعية لواعتماد عن قلقها خب وص الت من

اليت سبنع خ اب الكراىية كالقدح العن رم ) إيديولوجية انباحة اعبماعية( نسكات منتقدم اغبكومة ربت قناع 
 األمن القومي.

 

 التشكيلة واالختيار والتعيين. -2
ك أشارت آن اؾ إىل  2117رت اللجنة الفرعية لواعتماد يف إعادة اعتماد اؼبركز الوطين غبقوؽ اننااف يف عاـ نظ

)شفافية العملية( )أ(  " كخاصة منها الفقرات الفرعيةكتعيني اؽبيةة اندارية  "اختياربشأف   2-2مواحظتها العامة 
 ) نشر الوظامف الشاغرة على ن اؽ كاسع(. (ج)يني( ك) اؼبشاكرة الواسعة طيلة عملية االختيار كالتع)ب( 

 

كانوف األكؿ/ديامرب   9 الرمي  الاابق للجنة الوطنية غبقوؽ اننااف نامبا لرمي  قناة احملكمة العليا يف نيعُ 
 ذلك يف  دكف إتباع أية عملية كاضحة لجنة الوطنية غبقوؽ انناافاعبديد ل  الرمي مؤخرا ينت اغبكومة، كع  2110

كحكومة ركاندا مل تب ال أم جهود ؼبعاعبة الشواغل اليت عربت عنها ا يدؿ على أف اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف فب
 .2117اللجنة الفرعية لواعتماد يف عاـ 

 

التشاكر الواسع مع  تعزز عملية االختيار كالتعيني على ن اؽ كاسع كما ال كال هبرل انعواف عن شغور اؼبن  
كإضافة إىل ذلك، ال يشًتط القانوف التأسياي  دين كمشاركتها.الجتماعية كخاصة منها اجملتمع اؼبـبتلف القول ا

 . التعددية يف تشكيلة عنوية اللجنة الوطنية غبقوؽ انناافريتوف
 

 عملية اختيار كاضحة كشفافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز ريكتشدد اللجنة الفرعية لواعتماد على شرط كجوب توف
كتعزز عملية من ى ا  القبيل استقواؿ اندارة العليا للمؤساة  .يار القامم على االستحقاؽ كتكفل التعدديةاالخت
 يها.نية غبقوؽ اننااف كاقة اعبمهور فالوط
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من القانوف، " ينبغي ألم شخص. لكي  5100للمادة كتواح  اللجنة الفرعية لواعتماد مع القلق أينا أنو كفقا 
. كتفهم  أف ى ا "’أف يكوف ذا ذبربة يف اندارة أك تابق لو أف كاف ماؤكال إداريا‘اء دبا يلي: ُي بمل مفوضا الوف

 .ارة اغبكومية مؤىل لُينتخ  مفوضاأف كحده الشخص ال م يعمل أك عمل يف اندب فاريُ  الشرط 
 

ابع الرظبي على عملية كتشجع اللجنة الفرعية لواعتماد اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف على الدعوة نضفاء ال 
لت بيقها الحقا يف اؼبمارسة  ك االختيار يف التشريعات أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة

 غي أف يتنمن ى ا الشركط التالية:كينب
 

 _ نشر اؼبناص  الشاغرة؛
 ن اجملموعات اجملتمعية؛الزيادة الق ول يف اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة م _

 ؛ أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية االختيار ك/ _تعزيز التشاكر
 _ تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛

 .كفالة التعددية يف تشكيلة اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف  ك _
 
ك  التعددية " بشأف " ضماف 012يها العامتني كإىل مواحظت 0 -باري  باءكتشري اللجنة الفرعية لواعتماد إىل مبدأ  

 .بشأف "اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية"2-2
 
  التمويل -0

ذلك تعزيز استقواؿ  فمن شأف يف.على أنبية توفري الدكلة للتمويل الرمياي الكا لواعتماد تشدد اللجنة الفرعية
حبرية كالوفاء بواليتها على كبو فعاؿ. كينبغي  اواؿ سبكينها من ربديد أكلوياهتاؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف من خ

درجة معقولة، التحقيق التدرهبي لتحاني عمليات اؼبنظمة كالوفاء كل خاص أف يكفل التمويل الكايف، إىل بش
 بواليتها.

 
 ص والية مالية تامة. كينبغي أف ىبُ تيمل األنظمة اؼبالية للمؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف التمتع باستقكينبغي أف ت
كتشري  .ماتقل يف اؼبيزانية يكوف ربت إدارة كمراقبة اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف على كبو م لق ل لك بند

  .بشأف " التمويل الكايف" 6-2كمواحظتها العامة  2-اللجنة الفرعية لواعتماد إىل مبدأ باري  باء 
 
 نة.عي  من جانب المنظمة الم   العزل -4

كقد .من من بو من جان  اؼبنظمة اليت عينتو" ياي على أف أم عنو هبوز " عزلومن القانوف التأس 07تنص اؼبادة 
 ااء استعماؿ ى ه اؼبادة.يُ 
 



 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 35 

 عملية إقالة ماتقلة كموضوعية كهب  ربديد سب  انقالة على ريأنو من اؼب لوب توفلواعتماد كترل اللجنة الفرعية 
شريعات كينبغي للتشريعات، عند االقتناء، ربديد أف يكوف ت بيق سب  انقالة مدعوما كجوبا كبو كاضمل يف الت

 ة فقط على تقدير الال ات اؼبعينة. كند انقالتتا  اص موامم. كال ينبغي الاماح بأفبقرار ىيةة ماتقلة ذات اخت
 قوؽ اننااف كاقة اعبمهور فيها.العليا للمؤساة الوطنية غب ا لكفالة استقواؿ اندارةعاموا أساسي ى ا يعد
 

 بشأف ضماف فًتة كالية أعناء اؽبيةات اندارية. 9-2كتشري اللجنة الفرعية لواعتماد إىل اؼبواحظة العامة 
 

ورة من شبكة اؼبؤساات اللجنة الوطنية غبقوؽ اننااف على التماس اؼبااعدة كاؼبش لواعتماد كتشجع اللجنة الفرعية
 غبقوؽ ْاننااف كاؼبفوضية الاامية غبقوؽ اننااف.فريقية الوطنية األ

 

 سلوفاكيا: المركز الوطني لحقوق اإلنسان  0-8
 

رب اللجنة الفرعية لواعتماد اؼبركز الوطين غبقوؽ اننااف أف ت نيف اعتماده قد سقط اآلف كفقا للمادة زب توصية:
 من النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية. 21

 

الفرعية لواعتماد  اؼبركز الوطين غبقوؽ اننااف أف صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اليت كاف ىبوؽبا لو اعتماده  علم اللجنةكتُ 
 من النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية. 23قد انقنت اآلف كفقا للمادة 

 

 01ماد كفقا للمادة كتشجع اللجنة الفرعية لواعتماد اؼبركز الوطين غبقوؽ اننااف على الاعي للح وؿ على االعت
من النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية. كتشجع اؼبركز الوطين أينا على التماس اؼبااعدة كاؼبشورة من عبنة 

 التنايق األكركبية للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف كمن اؼبفوضية الاامية غبقوؽ اننااف.

 

 (ساسي للجنة التنسيق الدوليةمن النظام األ 07المادة )استعراض  –توصيات خاصة  -4
 

 أذربيجان: مفوض )أمين مظالم( حقوق اإلنسان في جمهورية أذربيجان -0-4

 الفئة ألف.: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف ضمن توصية
 

أذربيجاف نيتها توصية مكت  ، أبلغت اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اننااف يف 2100 و/مايأياريف دكرهتا لشهر 
، كمنحت اؼبؤساة الفرصة لتقدًن، الفئة باءعبنة التنايق الدكلية باعتماد مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف ضمن 

ؼ غنوف سنة من ذلك انخ ار، األدلة اؼباتندية الوازمة كتابةن نابات استمرار امتثاؽبا ؼببادئ باري . كاحتف  
 يف أاناء ى ه الفًتة. الفئة ألفه ضمن مفوض حقوؽ اننااف دبركز 
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 كالحظت اللجنة الفرعية ما يلي:
ال م قدمو مفوض حقوؽ اننااف بشأف الظركؼ اؼبتعلقة  الحظت اللجنة الفرعية الردّ  االختيار والتعيين: -0

ت التعيني، فبا بإعادة تعيني اؼبفوض، بيد أف اللجنة الفرعية أعربت عن قلقها إزاء التأخري كالشفافية يف إجراءا
 يشكك يف استقوالية  مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف.

 
قاممة ك  كجود عملية اختيار كاضحة، شفافة شرطمن  ما تنص عليو مبادئ باري اللجنة الفرعية  تكالحظ

 تشجعك وطنية غبقوؽ اننااف كاقة اعبمهور فيها. اللمؤساة لعلى اؼبشاركة تعزز استقوالية اندارة العليا 
االختيار يف القوانني  عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء ال ابع الرظبي على يف أذربيجاف حقوؽ اننااف فوض م

 كأشارت .، كإىل ت بيق العملية يف اؼبمارسة الحقان أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية اندارية اؼبلزمة ذات ال لة
 ."يني اؽبيةة انداريةاختيار كتع"بشأف  2-2 العامة ةواحظاؼباللجنة الفرعية إىل 

 
 الممارسة -2

(، CAT/C/AZE/CO/3الحظت اللجنة الفرعية اؼبواحظات اػبتامية للجنة مناىنة التع ي  التابعة لألمم اؼبتحدة )
كالقنايا اليت أاارهتا اؼبنظمات غري اغبكومية بشأف استقوالية مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف كالرد ال م قدمو 

 اف.مفوض حقوؽ اننا
 

سيما ة حقوؽ اننااف يف أذربيجاف، كالكاستنادا إىل اؼبعلومات اليت كردت يف أاناء عملية االستعراض اػباصة غبال
قنية احملتجزين، تعرب اللجنة الفرعية عن عدـ اقتناعها بأف مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف قد اض لع دبهامو 

قوؽ اننااف كتعزيزىا. كبشكل خاص، مل تُزكَّد اللجنة الفرعية باؼبعلومات ب ريقة تفي بواليتو اؼبتمثلة يف ضباية ح
، أك إسداء مشورة نقدية للحكومة  الكافية اليت تؤكد أف مفوض حقوؽ اننااف قد قاـ برصد متعمق كربقيق صاـر

 ة ؾبتمعة،ن جزءا أك متابعة  منتظمة لتوصياتو كنتامجو بشأف انتهاكات حقوؽ اننااف اؼبزعومة. كتشكل ى ه األنش
 رميايان من كالية اؼبفوض.

 
توصيات اؼبؤساات الوطنية "بشأف  6-0كإىل اؼبواحظة العامة ‘ 4’3-كأشارت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف

 ."غبقوؽ اننااف
 

كشجعت اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف على الرجوع إىل توصيات االستعراض الدكرم الشامل، 
 اؽبيةات اؼبنشأة دبوج  معاىدات كاؼبكلفني بواليات خاصة خواؿ  ربديد أكلويات عملو.ك 
 

خواؿ دكرهتا اعبارية، نظرت اللجنة الفرعية يف األدلة اؼباتندية اليت قدمها مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف 
ف يؤدم مهامو امتثاال ؼببادئ كاقتنعت بأف التحاينات اغباصلة كافية نابات أف مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجا
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باري . كنظرت اللجنة الفرعية يف التعديوات اليت أجريت على دستور أذربيجاف ال م صار ينص اآلف على كجوب 
 مكوث أمني اؼبظامل يف من بو إىل أف يعني خلفو كعلى جواز انتخابو لوالية اانية.

 

 تواح  اللجنة الفرعية اؼبعينة باالعتماد ما يلي:
 تيار والتعيين.االخ-0

 عملية اختيار اؼبرشحني إجراء تشاكر كاسع مع اجملتمع اؼبدين. لور من   أمني اؼبظامل كال تشمغال يعلن عن ش
شفافة كقاممة على اؼبشاركة تعزز االختيار القامم على ك ة حكتشدد اللجنة الفرعية على شرط كجوب توفر اختيار كاض

لتعزيز وطنية للمؤساات العملية من ى ا القبيل استقواؿ اندارة العليا االستحقاؽ ال م يكفل التعددية. كتعزز 
 غبقوؽ اننااف كتزيد من اقة اعبمهور فيها.

 
كتشجع اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف على الدعوة نضفاء ال ابع الرظبي على عملية االختيار 

ندارية اؼبلزمة ذات ال لة كلت بيقها الواحق يف اؼبمارسة. كينبغي أف يف القوانني أك اللواممل أك اؼببادئ التوجيهية ا
 يتنمن ى ا الشركط التالية:
 _ نشر اؼبناص  الشاغرة؛

 الزيادة الق ول يف عدد اؼبرشحني احملتملني اؼبنحدرين من طامفة كاسعة من اجملموعات اجملتمعية؛ - 
 للجمهور تكوف ؿبددة سلفا؛تقييم اؼبرشحني على أساس معايري موضوعية كمتاحة  -
 تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة الواسعني يف عملية كضع طل  الًتشيمل كالفحص كاالختيار. -
 

 بشأف " اختيار كتعيني اؽبيةة اندارية ".  2-2كإىل مواحظتها العامة  0-كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
 
 التعددية في مالك الموظفين. -2
 اؼبؤساة على كجوب سبثيلية موظفي مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف ؼبختلف شراممل اجملتمع تنص القوانني ال

 األذربيجاين.
 

كبالنابة للمؤساات ذات العنو الوحيد من قبيل أمني مظامل، تربز اللجنة الفرعية أنبية كفالة سبثيلية مواؾ موظفيها 
ر تقدير اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف، كقدرهتا على ؼبختلف شراممل اجملتمع، ذلك أف مواؾ موظفني متنوع ييا

معاعبة صبيع قنايا حقوؽ اننااف اليت سب  اجملتمع ال م تعمل فيو، كتعزز تياري كصوؿ كافة اؼبواطنني إىل عمل 
 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

 

ف سبثيل اؼبوظفني كاسعا يشجع مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف على كضع سياسات كإجراءات تنمن أف يكو 
 كتعدديا. 
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 )د(.بشأف " ضماف التعددية" ، كخاصة القام الفرعي  2.-نة الفرعية إىل اؼبواحظة العامة كتشري اللج

 

 رى.خالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األ -0

ت غري اغبكومية يتعني على مفوض حقوؽ اننااف يف أذربيجاف ت وير كصيانة كتقوية العواقات القاممة مع اؼبنظما
بشأف "التعاكف مع مؤساات حقوؽ  0-5العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اننااف.كتشري اللجنة الفرعية إىل مواحظتها 

 .اننااف األخرل"
 
 التمويل: -4

 أبلغ مفوض حقوؽ اننااف عن انعداـ التمويل ال م يتيمل لو الوفاء بواليتو ب نفو عبنة كقاممة كطنية.
لى أنبية توفري الدكلة للدعم الكايف لدعم تنفي  قدرة اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف على نة الفرعية عجتشدد الل

إقباز ى ه الوظيفة اليت أسندت إليها دبوج  قرار تشريعي. إف ذلك من شأنو تعزيز استقواؿ اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ 
 ينمنبفعالية. كينبغي على كبو خاص، أف اننااف من خواؿ سبكينها من ربديد أكلوياهتا حبرية كالوفاء بواليتها 

 كالوفاء بواليتها. اؼبؤساة الوطنيةلدرجة معقولة، التحقيق التدرهبي لتحاني عمليات  ،التمويل الكايف
 

 " التمويل الكايف". 2-6كإىل مواحظتها العامة  2-اءكتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باري  ب
د مفوض حقوؽ اننااف على مواصلة التعاكف مع عبنة التنايق األكركبية كتشجع اللجنة الفرعية اؼبعينة باالعتما

 ؼبؤساات حقوؽ اننااف كمفوضية حقوؽ اننااف.

 
  

 راب ة عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف

 النظام األساسي

 

 

 1-1المادة 

 : التعريفات والتفسير1الفرع 

 اسيفي ىذا النظام األس

" النظاـ الداخلي ال م اعتمدتو "عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ النظام الداخلي السابقيُق د بعبارة "
، كىي 0222نيااف/أبريل  11، كيف 0220نيااف/أبريل  13كعلى النحو اؼبعدؿ يف  0222نيااف/أبريل  11اننااف" يف 

 ى ا النظاـ األساسي؛التعديوات الواردة اآلف يف 

" عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف اؼبوجودة دبوج  النظاـ لجنة التنسيق الدوليةيُق د بعبارة "
م كقرار ؾبل  حقوؽ اننااف التابع لألم 0221/41الداخلي الاابق، اؼبشار إليها يف قرار عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اننااف 

 ، كاليت ىُبوؿ ؽبا دبوج  ى ا النظاـ األساسي صفة الشخ ية االعتبارية اؼباتقلة؛1/1اؼبتحدة 

 من ى ا النظاـ األساسي؛ 13" عبنة اندارة اؼبنشأة دبوج  اؼبادة مكتب لجنة التنسيق الدوليةيُق د بعبارة "
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 قويبية ال أياـ العمل؛: يُق د بانشارة إىل األياـ يف ى ا النظاـ األساسي األياـ التاأليام

 " اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف؛المؤسسة الوطنيةيُق د بعبارة "

 التابعة للمفوضية الاامية غبقوؽ اننااف؛اؼبؤساات الوطنية يُق د بعبارة "كحدة اؼبؤساات الوطنية" كحدة 

التنايق الدكلية أك غريىا من االجتماعات أك " مؤساةن أك شخ ان مرخ ا لو باؼبشاركة يف اجتماعات عبنة مراقبيُق د بعبارة "
حلقات العمل اؼبفتوحة دكف أف تكوف للمشارؾ حقوؽ يف الت ويت كحق يف الكواـ ما مل يدُعو إىل ذلك رمي  االجتماع أك حلقة 

 العمل؛

 " مفوضية األمم اؼبتحدة الاامية غبقوؽ اننااف؛مفوضية حقوق اإلنسانيُق د بعبارة "

، اليت اعتمدهتا عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف" اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز بادئ باريسميُق د بعبارة "
  02اؼبؤرخ  12/131كأيدهتا اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف القرار  1990آذار/مارس  3بتاريخ  1990/11اننااف يف القرار 

 ؛1993كانوف األكؿ/ديامرب 

" النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةة "يُق د بعبار 
ة باالعتماد التابعة للجنة التنايق الدكلية كال م اعتمده أعناء عبنة التنايق الدكلية اؼبنشأة دبوج  النظاـ الداخلي الاابق، يف الدكر 

نيااف/أبريل  11اؼبعقودة يف  02يف سيوؿ، صبهورية كوريا، على النحو اؼبعدؿ يف الدكرة  0221أيلوؿ/سبتمرب  11ة يف ، اؼبعقود11
 يف جنيف، سويارا، كال م ال يزاؿ قامما دبوج  األحكاـ االنتقالية ؽب ا النظاـ األساسي؛ 0222

يف كل ذبمع من التجمعات انقليمية  ساات الوطنية غبقوؽ انناافاؼبؤ " اؽبيةة اليت تنشةها لجنة التنسيق اإلقليميةيُق د بعبارة "
 من ى ا النظاـ األساسي لكي تقـو بدكر األمانات التنايقية كىي: 4اؼبشار إليها يف الفرع 

 منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف؛ 

 عبنة التنايق األكركبية للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف؛ 

 شبكة اؼبؤساات الوطنية األفريقية غبقوؽ اننااف؛ 

  لألمريكتني؛ اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافشبكة 

كال م يعمل ب فتو نامبا للرمي  للقياـ دبهاـ الرمي  لدل  31" الشخص اؼبنتخ  ب فة أمني دبوج  اؼبادة األمينيُق د بعبارة "
 ؛19ادة غيابو، دبا يف ذلك اؼبهاـ اؼبشار إليها يف اؼب

اللجنة " اللجنة الفرعية اؼبنشأة دبوج  النظاـ الداخلي الاابق كاؼبشار إليها باسم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماديُق د بعبارة "
ب فتها اؽبيةة  0221/41التابعة للجنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية يف قرار عبنة حقوؽ اننااف  الفرعية اؼبعنية باالعتماد

، ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اننااف، يف إطار الوالية اؼباندة إليها دبوج   اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافخت ة باعتماد اؼب
 النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ككفقا لو؛

؛ ”ألف“ية كاؼبعتمدة ضمن الفةة " اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف العنو يف عبنة التنايق الدكلالعضو المصوتيُق د بعبارة "
 ؛"باء"" اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف العنو يف عبنة التنايق الدكلية كاؼبعتمدة ضمن اؼبركز العضو غير المصوتكيُق د بعبارة "
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ؼ، كالربيد " أم رسالة ُكتبت خبط اليد، أك رُقنت أك طُبعت، دبا فيها رسامل التلك ، كالتلغراخطية" أك "مكتوبةتشمل عبارة "
 انلكًتكين كالفاك .

ارات إىل تُقرأ انشارات إىل "عبنة التنايق الدكلية" يف النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنايق على أهنا إش 2-1المادة 
"النظاـ الداخلي للجنة التنايق الدكلية" على أهنا مكت  عبنة التنايق الدكلية اؼبنشأ دبوج  ى ا النظاـ األساسي، كتُقرأ انشارات إىل 

 إشارات إىل النظاـ الداخلي الاابق، كإىل ما يقابلو من نظاـ داخلي يف ى ا النظاـ األساسي.

 

 2المادة 

 : االسم والشعار والمكتب المسجل2الفرع 

اؼبننمة إىل ى ا النظاـ األساسي، كفقا للمادة  ناافاؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انتُنشأ دبوج  ى ا النظاـ راب ة غري رحبية من ِقبل 
رابطة كتبعا للقانوف اؼبدين الاويارم ب فة ى ه الراب ة راب ة دكلية ذات شخ ية قانونية ماتقلة عن أعنامها. كاسم الراب ة ىو  02

لجنة التنسيق النظاـ األساسي بعبارة ، اؼبشار إليها يف ى ا لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 . كمدة عبنة التنايق الدكلية غري ؿبدكدة.الدولية

كزبوؿ عبنة التنايق الدكلية اؼبنشأة دبوج  ى ا النظاـ األساسي الشخ ية االعتبارية اؼباتقلة للًتتيبات اؼبرنة للمؤساات الوطنية 
 الاابق. غبقوؽ اننااف اؼبوجودة حىت اآلف دبوج  النظاـ الداخلي

 

 3المادة 

 فيما يلي صورة الشعار الرظبي للجنة التنايق 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) 

 

جنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانل   ICC 

 

 
 

 Geneva, Switzerlandيوجد اؼبقرر اؼباجل للجنة التنايق الدكلية يف العنواف التايل:  4المادة 

 

 5المادة 

 :الغرض3الفرع 

 األىداف

لكي سبتثل مبادئ  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافااف تعزز كتدعم عبنة التنايق الدكلية راب ة دكلية للمؤساات الوطنية غبقوؽ انن
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 باري  كتقدـ التوجيو يف ؾباؿ تعزيز كضباية حقوؽ اننااف.

ذبرم االجتماعات العامة للجنة التنايق الدكلية، كاجتماعات مكت  عبنة التنايق الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كك ا  6المادة 
 ات الدكلية للجنة التنايق الدكلية ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اننااف كبالتعاكف معها.اؼبؤسبر 

 

 7المادة 

 المهام

 مهاـ عبنة التنايق الدكلية على النحو التايل:

 تالية:اؼبنشأة كفقا ؼببادئ باري ، دبا يف ذلك األنش ة ال اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافالتنايق على ال عيد الدكيل ألنش ة  -1

  التواصل كالتعاكف مع األمم اؼبتحدة، دبا فيها مفوضية حقوؽ اننااف، كؾبل  حقوؽ اننااف، كآلياتو، كىيةات
 معاىدات حقوؽ اننااف التابعة لألمم اؼبتحدة، كك ا مع اؼبنظمات الدكلية األخرل؛

  قليمية كعباف التنايق انقليمية؛كاجملموعات ان اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافالتعاكف كالتنايق فيما بني 

 التواصل فيما بني األعناء، كمع اعبهات صاحبة اؼب لحة دبا يف ذلك اعبمهور، عند االقتناء؛ 

 ت وير اؼبعرفة؛ 

 إدارة اؼبعرفة؛ 

 كضع اؼببادئ التوجيهية، كالاياسات كالبيانات؛ 

 تنفي  اؼببادرات؛ 

 .تنظيم اؼبؤسبرات 

 كتعزيزىا كفقا ؼببادئ باري ، دبا يف ذلك من خواؿ األنش ة التالية: لوطنية غبقوؽ انناافاؼبؤساات االتشجيع على إنشاء  -0

 اعتماد األعناء اعبدد؛ 

 االستعراض الدكرم لواعتماد؛ 

 االستعراض اػباص لواعتماد؛ 

  اؼبهدد ة؛ اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافمااعدة 

 التشجيع على تقدًن اؼبااعدة التقنية؛ 

 اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافرص التثقيف كالتدري  من أجل ت وير كتعزيز قدرات دعم كتعزيز ف. 

 القياـ باؼبهاـ األخرل اليت وبليها إليها األعناء اؼب وتوف. -3

 :المبادئ
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 لدل االض واع هب ه اؼبهاـ، ستعمل عبنة التنايق الدكلية على ترسيخ اؼببادئ التالية:

 عمليات االعتماد؛العدؿ كالشفافية كاؼب داقية يف  

  تقدًن اؼبعلومات كانرشادات يف الوقت اؼبوامم إىل اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف بشأف اؼبشاركة مع ؾبل  حقوؽ
 اننااف، كآلياتو، كىيةات معاىدات حقوؽ اننااف التابعة لألمم اؼبتحدة؛

  كىيةات كآلياتو، فيما ىبص ؾبل  حقوؽ انناافتعميم اؼبعلومات كالتوجيهات على اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف 
 اؼبتحدة؛ لألمم التابعة اننااف حقوؽ معاىدات

 االض واع بوالية سبثيل اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف؛ 

 إقامة عواقات قوية مع مفوضية حقوؽ اننااف كعباف التنايق انقليمية اليت ذباد تكامل األدكار؛ 

  كة انهبابية يف صبيع العمليات؛اؼبركنة كالشفافية كاؼبشار 

 عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛ 

 .اغبفاظ على استقواليتها كاستقواؽبا اؼبايل 

 

 8المادة 

 المؤتمر الدولي

ساات الوطنية لتعزيز كضباية كل اواث سنوات كفقا للنظاـ الداخلي للمؤسبرات الدكلية للمؤ تعقد عبنة التنايق الدكلية مؤسبرا دكليا مرة  
 حقوؽ اننااف.

 

 9المادة 

 : االتصال مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية األخرى4الفرع 

هبوز للجنة التنايق الدكلية أف تت ل مع مؤساات حقوؽ اننااف األخرل دبا فيها اؼبعهد الدكيل ألمناء اؼبظامل كاؼبنظمات غري 
كت  عبنة التنايق الدكلية أف يقرر منمل ى ه اؼبنظمات مركز مراق  يف أم اجتماعات أك حلقات عمل تعقدىا اغبكومية. كهبوز ؼب
 اللجنة أك مكتبها.

 : اعتماد مبادئ باريس5الفرع  

 )ب(، تقـو مشاركة اؼبؤساات4، يف الف ل الاابع من النظاـ الداخلي، اؼبادة 1/1: عموا بقرار ؾبل  حقوؽ اننااف مالحظة]
الوطنية غبقوؽ اننااف يف أعماؿ ؾبل  حقوؽ اننااف على أساس الًتتيبات كاؼبمارسات اليت كافقت عليها عبنة حقوؽ اننااف دبا 

للمؤساات الوطنية  0221/41)أ( من القرار 11. كقد ظبحت الفقرة 0221نيااف/أبريل  02اؼبؤرخ  0211/41يف ذلك القرار 
جنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف سبارس حقوؽ اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة حقوؽ اننااف كاؽبيةات الفرعية غبقوؽ اننااف اليت تعتمدىا الل

 للجنة.[

 

 11المادة 

 طلب عملية االعتماد

 تقدـ كل مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف تلتم  االعتماد دبوج  مبادئ باري  طلبها إىل رمي  عبنة التنايق الدكلية. كعرب أمانة عبنة
 التنايق الدكلية، تقدـ تلك اؼبؤساة ما يلي لدعم طلبها:
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 ناخة من القانوف أك صك آخر دبوجبو أنشةت اؼبؤساة كسبارس سل اهتا دبوجبو يف شكلو الرظبي أك اؼبنشور؛ 

 موجز ؽبيكلها التنظيمي دبا يف ذلك كامل اؼبوظفني كاؼبيزانية الانوية؛ 

 دلة لو يف شكلها اؼبنشور الرظبي؛ناخة من آخر تقرير سنوم ؽبا أك كايقة معا 

  .بياف مف ل يظهر كيفية امتثاؿ اؼبؤساة ؼببادئ باري  كك ا أية جوان  ال سبتثلها فيها كأم مقًتحات لنماف االمتثاؿ
 كهبوز ؼبكت  عبنة التنايق الدكلية أف وبدد الشكل ال م ينبغي فيو تقدًن ى ا البياف.

 من النظاـ األساسي. 10ك 11كيُبت يف ال ل  عموا بأحكاـ اؼبادتني 

يبت مكت  عبنة التنايق الدكلية يف صبيع طلبات االعتماد دبوج  مبادئ باري  ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اننااف كالتعاكف معها،  11المادة 
 على أساس األدلة الكتابية اؼبقدمة. اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادبعد النظر يف تقرير من 

بني لوصوؿ إىل قرار، يعتمد مكت  عبنة التنايق الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عمليات تيار اغبوار كتبادؿ اؼبعلومات بينها ك ل 2-11المادة 
 اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف صاحبة ال ل  قد اللزـك من أجل التوصل إىل قرار من ف كعادؿ.

إىل توصية باالعتماد، تقدـ تلك التوصية إىل مكت  عبنة التنايق ال م يعد قراره هناميا  عنية باالعتماداللجنة الفرعية اؼبعندما تتوصل  12المادة 
 رىنا بالعملية التالية:

  إىل صاح  ال ل  أكال؛اللجنة الفرعية رباؿ توصية 

  أمانة عبنة التنايق ل اح  ال ل  أف ي عن يف توصية من خواؿ تقدًن طعن كتايب إىل رمي  عبنة التنايق الدكلية، عرب
 ( يومان من تاريخ استواـ التوصية.02الدكلية، يف غنوف شبانية كعشرين )

  ، بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أعناء مكت  عبنة التنايق الدكلية للبت بشأهنا. كيف حاؿ تلقي طعن من صاح  ال ل
 لة بكل من ال ل  كال عن؛وُباؿ أينا إىل أعناء اؼبكت  ى ا ال عن مع صبيع اؼبواد الواردة ذات ال 

   كأمانة عبنة التنايق  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماديقـو أم عنو يف مكت  اللجنة ال يتفق مع التوصية بإخ ار رمي
( يوما من استواـ التوصية. كزب ر أمانة عبنة التنايق الدكلية فوران صبيع أعناء اؼبكت  02الدكلية يف غنوف عشرين )

م أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات الوازمة لتوضيمل ذلك االعًتاض. كإذا قاـ أربعة أعناء يف اؼبكت  على باالعًتاض ال 
( يوما من تلقي ى ه 02األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل بإخ ار أمانة اللجنة يف غنوف عشرين )

 لتنايق لكي يبت فيها يف اجتماعو اؼبقبل؛اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا ك لك، رباؿ التوصية إىل مكت  عبنة ا

  إذا مل يُبد أربعة أعناء يف اؼبكت  على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل اعًتاضا على التوصية يف غنوف
 ( يومان من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكت  عبنة التنايق؛02عشرين )

 ايق الدكلية بشأف االعتماد هناميان.يعد قرار مكت  عبنة التن 

إذا قرر مكت  عبنة التنايق الدكلية رفض طل  اعتماد ألم مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف لعدـ امتثاؽبا مبادئ باري ، جاز ؼبكت   13المادة 
 اللجنة أك ؼبندكبو أف يتشاكر مع تلك اؼبؤساة بشأف التدابري الرامية إىل معاعبة ماامل االمتثاؿ.

هبوز ألم مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف رُفض طل  اعتمادىا أف تعيد طل  االعتماد، كفقا للمبادئ التوجيهية اؼبن وص عليها يف  14لمادة ا
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 ، يف أم كقت كاف. كهبوز النظر يف ى ا ال ل  يف االجتماع اؼبقبل للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.12اؼبادة 

 

 15المادة 

 دوريإعادة االعتماد ال

نعادة اعتماد على أساس دكرم من طب  سنوات. كتارم اؼبادة  ”ألف“ذات الفةة  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافزبنع صبيع 
اػباضعة نعادة االعتماد. كيُق د بانشارة إىل طل  ما ربديدان، كوا من ال ل  األكيل  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافعلى  12

 كطل  إعادة االعتماد.

 

 16المادة 

 استعراض عملية االعتماد

عندما تتغري ظركؼ أية مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف بأم طريقة من شأهنا اؼبااس بامتثاؿ اؼبؤساة مبادئ باري ، زُب ر تلك 
تلك اؼبؤساة الستعراض مركز اعتماد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداؼبؤساة الرمي  بتلك التغريات كيعرض الرمي  اؼباألة على 

 الوطنية غبقوؽ اننااف.

أف ظركؼ أم مؤساة كطنية غبقوؽ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما يرل رمي  عبنة التنايق الدكلية أك أم عنو من أعناء  2-16المادة 
اؼبؤساة مبادئ باري ، جاز  دبوج  النظاـ الداخلي الاابق قد تكوف تغريت ب ريقة سب  بامتثاؿ ”ألف“اننااف اعُتمدت يف الفةة 

 لرمي  اللجنة الفرعية أف يبدأ استعراضا ؼبركز اعتماد تلك اؼبؤساة الوطنية.

 ( شهران.12هب  االنتهاء من أم استعراض لت نيف اعتماد مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف يف غنوف شبانية عشر ) 3-16المادة 

فرعية اؼبعنية باالعتماد صبيع الال ات كاؼباؤكليات كما ىو الشأف بالنابة ل ل  مقدـ لدل أم استعراض تكوف للرمي  كللجنة ال 17المادة 
 .12دبوج  اؼبادة 

 

 18المادة 

 تغيير تصنيف االعتماد

إال بعد إبواغ صاح  ال ل  هب ه النية كإع امو الفرصة لكي يقدـ   ”ألف“ال يُتخ  أم قرار يقني بش   صاح  طل  من الفةة 
 ( من تلقي ى ا انخ ار، األدلة الكتابية الوازمة نابات استمرار امتثاؽبا مبادئ باري .1ف سنة كاحدة )كتابةن، كيف غنو 

 18المادة 
2 

 سلطة التعليق الفوري العتماد في ظروف استثنائية

يبكن ؼبكت  عبنة  ”فأل“حيثما يرم رمي  عبنة التنايق الدكلية كجود ظرؼ استثنامي يوج  التعليق العاجل ؼبؤساة م نفة يف مركّز 
 .2-06التنايق الدكلية أف يقرر التعليق الفورم لت نيف اعتماد تلك اؼبؤساة كبدء استعراض خاص، عموا باؼبادة 

 18المادة 
3 

 عملية التعليق الفوري لالعتماد في ظروف استثنائية.

ت  اللجنة كاؼبؤساة اؼبعينة بالوجود الزعـو لظرؼ خاص يعد قرار مكت  عبنة التنايق  الدكلية فورا بواس ة امانة عبنة التنايق مك‘ 1‘
 كتوصية تعليق اعتماد تلك اؼبؤساة. 3-12عموا باؼبادة 

 32هبوز للمؤساة أف ت عن يف التوصية بتقدًن طعن مكتوب إىل مكت  عبنة التنايق الدكلية بواس ة أمانة اللجنة يف غنوف ‘ 0‘
 يوما من استواـ التوصية.

نو يف مكت  عبنة التنايق الدكلية فبن ال يتفق مع توصية تعليق ت نيف اعتماد اؼبؤساة إخ ار أمانة عبنة هب  على كل ع‘ 3‘
 يوما من استواـ طعن اؼبؤساة. 32التنايق الدكلية يف غنوف 

ضيمل ذلك االعًتاض. كزب ر أمانة اللجنة فورا صبيع أعناء مكت  عبنة التنايق الدكلية باالعًتاض، كتقدـ صبيع اؼبعلومات الوازمة لتو 
يوما من استواـ ى ه اؼبعلومات، عنواف يف مكت  عبنة التنايق على أف ينتمياف إىل ؾبموعتني إقليميتني  02كإذا مل ىب ر يف غنوف 

 .على األقل، بأف ؽبما اعًتاضا فبااوا، رباؿ التوصية إىل مكت  عبنة التنايق الدكلية يف اجتماعو التايل الزباذ قرار ب لك الشأف
( يوما من استواـ طعن 32إذا مل يبد أم عنو يف مكت  عبنة التنايق الدكلية اعًتاضا على التوصية، يف غنوف اوااني )‘ 1‘
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 اؼبؤساة، يعد قرار تعليق مركز اؼبؤساة أنو حظي دبوافقة مكت  عبنة التنايق الدكلية 

 18المادة 
4 

  1883و  ..18ألغراض المادة  , "الظروف االستثنائية" بشكل مفاجئ
 كالتغيري اعب رم يف النظاـ الاياسي الداخلي للدكلة ، مثاؿ:

 االنق اع يف النظاـ الدستورم أك الديبقراطية. -
 إعواف حالة ال وارئ. -
 االنتهاكات اعبايمة غبقوؽ اننااف. -

 كيرافق ى ا:
 تعارض مع مبادئ باري . التغيري يف التشريعات للمؤساات الوطنية أك القانوف اؼبعموؿ بو كاليت قد ت -
 لي  ىناؾ تغيري يف تركيبة اؼبؤساات الوطنية اليت مل يتم هبا كفقا لواختيار ك اننشاء / عملية التعيني. -
 كاؼبؤساات الوطنية قد تعمل يف ال ريقة اليت يهدد بشدة امتثاؽبا ؼببادئ باري . -

قوؽ اننااف إذا مل تقدـ اؼبؤساة الوطنية طل  إعادة اعتمادىا أك مل تقم ب لك بدكف هبوز تعليق ت نيف اعتماد ؼبؤساة كطنية غب 19المادة 
 مربر يف غنوف الفًتة الزمنية اؼبن وص عليها.

( من تعليق 1قد ياقط ت نيف اعتماد إذا مل تقدـ اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف طلبان نعادة االعتماد يف غنوف سنة كاحدة ) 21المادة 
من ى ا النظاـ  10ىا لعدـ إعادة ال ل ، أك إذا مل تقدـ اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف اػباضعة لواستعراض دبوج  اؼبادة اعتماد

( شهران من كضعها رىن االستعراض، لكي تقنع اؽبيةة اليت تبت يف العنوية 12األساسي ما يكفي من الواامق، يف غنوف شبانية عشر )
 بأهنا ال تزاؿ فبتثلة مبادئ باري . دبوج  ى ا النظاـ األساسي

اليت ُعلق اعتمادىا معلقةن إىل أف تتوصل اؽبيةة اليت تبت يف امتثاؿ اؼبؤساات مبادئ باري   اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافتظل  21المادة 
 دبوج  ى ا النظاـ األساسي إىل قرار بشأف مركز اعتمادىا أك إىل أف ياقط اعتمادىا.

ال هبوز للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اليت سقط مركز اعتمادىا أك أُلغي أف تاتعيد اعتمادىا إال عرب إعادة طل  االعتماد على  22المادة 
 من ى ا النظاـ األساسي. 12النحو اؼبن وص عليو يف اؼبادة 

ت اؼبخولة لتلك اؼبؤساة الوطنية عرب االعتماد. كإذا كانت إذا سقط االعتماد أك أُلغي أك ُعلق، تنقني فوران صبيع اغبقوؽ كاالمتيازا 23المادة 
اؼبؤساة الوطنية قيد االستعراض، احتفظت دبركز االعتماد ال م منحت إياه إىل أف تتوصل اؽبيةة اليت تبت يف العنوية إىل قرار بشأف 

 مدل امتثاؿ اؼبؤساة مبادئ باري  أك إىل أف تاقط عنويتها.

 

 1-24المادة 

 ألعضاء: ا6الفرع 

 األىلية

اليت سبتثل مبادئ باري ، كىي اؼبؤساات  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافال يكوف أعناء م وتني يف عبنة التنايق الدكلية إال 
 اؼبعتمدة ضمن الفةة "ألف" كفقا للنظاـ الداخلي الاابق أك عموا بانجراء اؼبعموؿ بو دبوج  ى ا النظاـ األساسي.

أىلية العنو غري اؼب وت للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اليت سبتثل جزميا مبادئ باري ، كىي اؼبؤساات اؼبعتمدة ضمن تكوف  2-24المادة 
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 الفةة "باء" كفقا للنظاـ الداخلي الاابق أك عموا بانجراء اؼبعموؿ بو دبوج  ى ا النظاـ األساسي.

ف ت بمل عنوا يف عبنة التنايق الدكلية أف تقدـ طلبا خ يا إىل رمي  عبنة التنايق على كل مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف ترغ  يف أ 25المادة 
تقدـ فيو معلومات عن تاريخ اعتمادىا ضمن الفةة ألف، يف حالة طلبها العنوية مع الت ويت؛ كمعلومات عن تاريخ اعتمادىا ضمن 

 هب  على اؼبؤساة ال البة أف تشري إىل موافقتها على االلتزاـ الفةة باء، يف حالة طلبها العنوية مع عدـ الت ويت. كيف كلتا اغبالتني
هب ا النظاـ األساسي على النحو اؼبعدؿ من حني آلخر )دبا يف ذلك اؼبوافقة على دفع رسـو االشًتاؾ الانوية اؼبقررة(. كينظر مكت  

 عبنة التنايق يف ال ل  كيبت بشأنو.

قوؽ اننااف يف عبنة التنايق الدكلية فور تقدًن تلك اؼبؤساة إخ ارا خ يا باالستقالة إىل رمي  تتوقف عنوية اؼبؤساة الوطنية غب 26المادة 
عبنة التنايق، لكن دكف اؼبااس بواج  اؼبؤساة الوطنية يف الوفاء دبا تبقى لديها من التزامات مالية ماتحقة للجنة التنايق يف تاريخ 

 االستقالة.

وج  قرار من مكت  عبنة التنايق إذا انتهت ىيةة البت يف مركز االعتماد دبوج  ى ا النظاـ األساسي إىل قرار هبوز إب اؿ العنوية دب 27المادة 
 .01يقني بأف العنو مل يعد ياتويف شركط أىلية العنوية اؼبن وص عليها يف اؼبادة 

( أشهر أك أكثر عن دفع ما يف ذمتو من اشًتاؾ 0دة ستة )هبوز إلغاء العنوية دبوج  قرار من مكت  عبنة التنايق إذا زبلف العنو ؼب 28المادة 
 سنوم ماتحق.

هبوز للمؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف اليت أُب لت عنويتها، أك ألغيت لعدـ دفع اشًتاؾ سنوم، أف تاتعيد العنوية عرب إعادة طل   1-29المادة 
 من ى ا النظاـ. 01العنوية دبوج  اؼبادة 

لغى العنوية لعدـ دفع اشًتاؾ، زبنع إعادة قبوؿ العنوية لشرط دفع االشًتاؾ غري اؼبادد أك قدر معني منو حابما يقرره عندما ت 2-29المادة 
 مكت  عبنة التنايق.

 

 31المادة 

 استقاللية األعضاء

من األحواؿ باستقوالية رغم كل ما يرد يف ى ا النظاـ األساسي، ال يب  إنشاء عبنة التنايق الدكلية أك سري العمل فيها بأم حاؿ 
األعناء كمكانتهم كمركزىم الوطين، كال بال اهتم ككاجباهتم كمهامهم اؼبن وص عليها يف كالياهتم، كدبشاركتهم يف ـبتلف احملافل 

 الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اننااف.

 

 1-31المادة 

 : المجموعات اإلقليمية لألعضاء7الفرع 

 ثيل انقليمي يف عبنة التنايق الدكلية، تُنشأ اجملموعات انقليمية التالية:بغية ضماف التوازف العادؿ يف التم

 أفريقا 

 األمريكتاف 

 احمليط اؽبادئ-آسيا 

 أكركبا 

 هبوز ألعناء أم ؾبموعة إقليمية إنشاء ؾبموعات إقليمية فرعية حا  رغبتهم. 2-31المادة 
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 اهتم اؼبتعلقة باري اعبلاات كاألنش ة.هبوز ألعناء اجملموعات انقليمية إنشاء إجراء 3-31المادة 

 ( أعناء معتمدين ضمن الفةة "ألف" لكل منهم فبثل يف مكت  عبنة التنايق الدكلية.1لكل ؾبموعة إقليمية أف تعني أربعة ) 4-31المادة 

 

 32المادة 

 : االجتماعات العامة لألعضاء8الفرع 

 الال ة العليا للراب ة. يتألف االجتماع العاـ من أعناء عبنة التنايق كيشكل

من كاجبات االجتماع العاـ مراقبة أنش ة عبنة التنايق الدكلية، كاستعراض أنش ة مكت  اللجنة كمراقبتها، كالت ديق على برنامج  33المادة 
ررة لألعناء اؼبعتمدين أنش ة عبنة التنايق، كتعديل ى ا النظاـ األساسي، كالنظر يف قنايا التمويل كربديد رسـو العنوية الانوية اؼبق

 ضمن الفةة "ألف" شري ة أال زبنع قرارات مكت  عبنة التنايق بشأف االعتماد لواستعراض أك اؼبراقبة من االجتماع العاـ.

ق ي دؽ االجتماع العاـ على تعيني أعناء مكت  عبنة التنايق كينتخ  الرمي  كاألمني. كهب  أف يكوف أعناء مكت  عبنة التناي 34المادة 
 .31أفرادا يبثلوف أعناء عبنة التنايق اؼبعتمدين ضمن الفةة "ألف" ال ين ُعينوا من ؾبموعاهتم انقليمية دبوج  اؼبادة 

هب  أف ينتخ  االجتماع العاـ مراجعا للحاابات لي  عنوا يف عبنة التنايق الدكلية، إذا كاف انتخاب اؼبراجع دبقتنى القانوف  35المادة 
 الاويارم.

يعقد االجتماع العاـ جلااتو مرة يف الانة على األقل باالرتباط مع اجتماع ؾبل  حقوؽ اننااف بعد إخ ار خ ي من مكت   36دة الما
( أشهر على األقل كيف أكقات ضركرية أخرل كفقا للقانوف دبا يف ذلك عندما يُقدـ طل  0اللجنة إىل األعناء قبل االجتماع باتة )

 ر.من طُب  األعناء أك أكث

 يقدـ جدكؿ األعماؿ إىل األعناء مع انخ ار اػب ي باالجتماع. 37المادة 

 

 38المادة 

 : الحق في التصويت والقرارات9الفرع 

يف االجتماعات العامة ال ي وت إال األعناء اؼبعتمدكف ضمن الفةة "ألف". كللعنو اؼبعتمد ضمن الفةة "باء" اغبق يف اؼبشاركة 
العامة )كصبيع االجتماعات كحلقات العمل األخرل اؼبفتوحة اليت تعقدىا عبنة التنايق(. كهبوز للمؤساة  كالكواـ يف االجتماعات

الوطنية غبقوؽ اننااف غري اؼبعتمدة ضمن الفةة "ألف" كال "باء" أف ربنر ب فة مراق ، دبوافقة من االجتماع اؼبعين أك حلقة العمل 
اليت ليات أعناء يف عبنة  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافأعناء عبنة التنايق، أف يدعو اؼبعنية. كهبوز للرمي ، بعد التشاكر مع 

 التنايق كأم شخص آخر أك مؤساة أخرل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنايق ب فة مراق .

كلة عنو يف األمم اؼبتحدة. كعندما ( لكل د1يف االجتماعات العامة، ال تكوف أىلية العنو اؼب وت إال ؼبؤساة كطنية كاحدة ) 39المادة 
( يف 1( يف الكواـ، كحق كاحد )1( يف الدكلة، يكوف للدكلة حق كاحد )1تكوف أىلية العنوية ألكثر من مؤساة كاحدة )

( يف عنوية اؼبكت . كيرجع أمر اختيار 1الت ويت، كيف حالة انتخاب الدكلة عنوا يف مكت  عبنة التنايق، يكوف ؽبا حق كاحد )
 لدكلة معينة إىل اؼبؤساات اؼبعنية. اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافؤساة اليت ستمثل اؼب

تُتخ  قرارات االجتماع العاـ بأغلبية األعناء اغباضرين أك اؼبمثلني حا  األصوؿ. كال يتناكؿ االجتماع سول اؼباامل اؼبدرجة يف  41المادة 
، أك ب ل  من أزيد م ن ن ف األعناء اغباضرين يف االجتماع العاـ، يبكن للرمي  أف يدعو إىل عقد جدكؿ األعماؿ. كعند اللزـك

 اجتماع عاـ استثنامي.
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 لكي يكتمل الن اب، ال بد من ن ف العدد انصبايل لألعناء على األقل.  41المادة 

ينبغي أف تتاح الواامق الواردة من عبنة التنايق ىي لغات العمل يف عبنة التنايق الدكلية. كعليو  انسبانية كاننكليزية كالفرنايةك  العربية 42المادة 
 الدكلية هب ه اللغات.

 

 43المادة 

 : مكتب لجنة التنسيق الدولية11الفرع 

 ( فردان، منهم الرمي  كاألمني10تدير عبنة  التنايق الدكلية عبنةه تدعى مكت  عبنة التنايق الدكلية كيتألف من ستة عشر )

عنو يف ؾبموعة إقليمية قادران على سبثيل ذلك العنو ألم سب  من األسباب، أك إذا مل يعد العنو معتمدا ضمن إذا مل يعد فبثل  44المادة 
، توقفت عنوية اؼبمثل يف مكت  عبنة التنايق الدكلية كعينت عبنة 1-31الفةة "ألف"، أك ُسح  تعيني العنو دبوج  اؼبادة 
 العنو اؼبؤقت يف مكت  عبنة التنايق الدكلية إىل حني االجتماع اؼبقبل. التنايق انقليمية عند ذلك فبثوا آخر يقـو بدكر

( سنوات غري قابلة للتجديد. كيكوف ترتي  3يُنتخ  الرمي  كاألمني من االجتماع العاـ على أساس التناكب اعبغرايف ؼبدة اواث ) 45المادة 
 دئ، أفريقيا، أكركبا.احمليط اؽبا-التناكب على النحو التايل: األمريكتاف، من قة آسيا

 

 46المادة 

 سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية

ؼبكت  عبنة التنايق عمومان سل ة الت رؼ باسم عبنة التنايق الدكلية كتنفي  مقاصد اللجنة كمهامها. كدكف ربديد لعمومية الال ات 
 اندارية، ؼبكت  اللجنة سل ة القياـ دبا يلي:

  ؛اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالنظر يف توصية من البت يف طلبات االعتماد بعد 

 البت يف طلبات العنوية يف عبنة التنايق الدكلية؛ 

 الدعوة إىل عقد االجتماعات العامة للجنة التنايق الدكلية؛ 

  حدة التعاكف كالعمل مع مفوضية حقوؽ اننااف كمع كحدة اؼبؤساات الوطنية التابعة للمفوضية، كال سيما العمل مع ك
اؼبؤساات الوطنية باالرتباط مع عملية االعتماد لدل عبنة التنايق الدكلية، كاالجتماعات الانوية للجنة التنايق، 

كاجتماعات مكت  عبنة التنايق كاؼبؤسبرات الدكلية للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف. كبانضافة إىل ذلك، تيار كحدة 
يف ؾبل  حقوؽ اننااف، كآلياتو، كيف ىيةات  الوطنية غبقوؽ اننااف اؼبؤسااتاؼبؤساات الوطنية كتناق مشاركة 

 معاىدات حقوؽ اننااف التابعة لألمم اؼبتحدة؛

  ،اللجوء إىل خدمات كحدة اؼبؤساات الوطنية كقبوؿ ى ه اػبدمات ب فتها األمانة اػباصة بلجنة التنايق الدكلية
 عتماد التابعة للجنة؛كمكت  عبنة التنايق كاللجنة الفرعية اؼبعنية باال

 تعيني شخص من أعناء مكت  عبنة التنايق ليكوف أمني صندكؽ عبنة التنايق الدكلية؛ 

 حيازة اؼبمتلكات بشىت أنواعها، كاستةجارىا، كالت رؼ فيها، أك التعامل بشأهنا ب رؽ أخرل؛ 

 فتمل اغباابات اؼب رفية، كتعيني اؼبوقعني فيها كربديد سل ة اؼبوقعني؛ 

 مواؿ كفعل كل ما يات وبو للًتكيج ألغراض عبنة التنايق الدكلية؛صرؼ األ 
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 تفويض أم مهمة إىل شخص معني، أك إىل عبنة داممة أك عبنة فرعية من األشخاص أك األعناء؛ 

 التنايق كالًتتي  للمؤسبرات، كاالجتماعات، كاللجاف الداممة كاللجاف الفرعية، كغري ذلك من األنش ة؛ 

  كالوكواء كاؼبتعاقدين، كعزؽبم أك توقيفهم؛تعيني اؼباتخدمني 

 إبراـ العقود؛ 

  طل  اؼبااعدة اؼبهنية يف إعداد البيانات الانوية أك غريىا من البيانات اؼبالية، من أجل اغب وؿ على اؼبشورة القانونية، أك
 ألم غرض آخر؛

 لى األعناء، كالًتكيج عمومان للمعلومات إعداد اؼب كرات انعوامية، كالنشرات كالورقات كيفما كاف نوعها، كتعميمها ع
اؼبتعلقة بقنايا حقوؽ اننااف كأنش ة ؾبل  حقوؽ اننااف، كآلياتو، كىيةات معاىدات حقوؽ اننااف، كأنش ة عبنة 

 التنايق الدكلية اليت قد يهتم هبا أعناء اؼبكت ؛

 تلقي اؼبنمل اؼبالية كاؽببات، كاؽبدايا كيفما كاف نوعها؛ 

 ـ الداخلي، أك تعديلو أك إب الو فيما يتعلق بأسالي  عمل مكت  اللجنة كعباهنا الفرعية من أجل تنظيم اعتماد النظا
كتوضيمل أم ماألة يشملها ى ا النظاـ األساسي. كيُعمم كل قرار يقني باعتماد قاعدة أك تعديلها أك إب اؽبا يف أسرع 

: اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافنشر على موقع شبكة كقت من الناحية العملية على صبيع أعناء عبنة التنايق كيُ 
nhri.net.  

 

 47المادة 

 رسوم العضوية

يقدـ مكت  عبنة التنايق، ؼبا يرل ذلك موامما، إىل اجتماع عاـ توصية بفرض اشًتاؾ سنوم للعنوية وبدده االجتماع الانوم. كبعد 
ة بتح يل اشًتاكات العنوية. كؼبكت  عبنة التنايق، أف يُعفي عنوان، ربديد االشًتاؾ يعمل اؼبكت  على كضع انجراءات اؼبتعلق

 حا  سل تو التقديرية، من االشًتاؾ الانوم كليان أك جزميان إذا اقتنع اؼبكت  بأف العنو غري قادر على دفع اؼببلغ اؼباتحق.

 

 48المادة 

 اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

( يف الانة على األقل. كإال اجتمع 0باط مع كل اجتماع عاـ للجنة التنايق الدكلية كمرتني )يعقد اجتماع ؼبكت  عبنة التنايق باالرت
( أسابيع 1اؼبكت  يف الزماف كاؼبكاف ال م يقرره اؼبكت  أك الرمي . كيوجَّو إخ ار خ ي يدعى إىل عقد االجتماع قبل اؼبوعد بأربعة )

الجتماع. كيقدـ جدكؿ األعماؿ إىل األعناء مع انخ ار اػب ي اؼبتعلق على األقل ما مل يتفق اؼبكت  على فًتة أق ر ل لك ا
 باالجتماع.

 

 49المادة 

 الرئيس واألمين

يقـو الرمي ، أك األمني، يف غياب الرمي ، بتوجيو أعماؿ االجتماع العاـ كمكت  عبنة التنايق. كما مل يقرر االجتماع العاـ خواؼ 
 ارسات كالال ات اؼبعهودة اليت اتبعها الرمي  مت رفا دبوج  النظاـ الداخلي الاابق.ذلك، يبثل الرمي  اللجنة كفقا للمم

كبشكل خاص، هبوز للرمي  أف يتكلم لدل ؾبل  حقوؽ اننااف، كآلياتو، كىيةات معاىدات حقوؽ اننااف كيف منظمات دكلية 
 أخرل، لدل دعوتو:
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 ا االجتماع العاـ أك مكت  عبنة التنايق؛باسم عبنة التنايق الدكلية بشأف اؼبواضيع ال م يأذف هب 

 باسم كل مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف ؼبا تأذف لو ب لك؛ 

  بشأف القنايا اؼبواضيعية غبقوؽ اننااف من أجل الًتكيج للاياسة اليت قررىا االجتماع العاـ، أك اؼبؤسبر ال م يُعقد كل
 سنتني أك مكت  عبنة التنايق؛

 ة التنايق الدكلية.للنهوض عموما بأىداؼ عبن 

 

 1-51المادة 

 اللجنةسري أعماؿ مكت  

انسبانية كاننكليزية كالفرناية ىي لغات العمل يف مكت  عبنة التنايق الدكلية. كعليو ينبغي أف تتاح الواامق الواردة من عبنة ك  العربية
 التنايق الدكلية هب ه اللغات.

 تنايق الدكلية.يكتمل الن اب بأغلبية أعناء مكت  عبنة ال 2-51المادة 

ينع الرمي  جدكؿ أعماؿ لكل اجتماع بالتشاكر مع أعناء مكت  عبنة التنايق. كيبكن إضافة بنود عبدكؿ األعماؿ عند االجتماع  3-51المادة 
 إذا كافقت أغلبية األعناء اغباضرين على ذلك.

عات دباتشارين، منهم فبثلوف من عبنة التنايق انقليمية اؼبعنية. هبوز ألعناء مكت  عبنة التنايق أف يكونوا م حوبني يف االجتما 4-51المادة 
كوبنر ىؤالء األشخاص ب فة ماتشارين ألعنامهم كمراقبني لدل االجتماع، كهبوز ؽبم اؼبشاركة يف اؼبناقشات ب ل  من الرمي  

 كدعوة منو.

يُتوصل إىل قرارات مكت  عبنة التنايق بالتوافق. كعند استحالة (. كعند انمكاف، 1لكل عنو يف مكت  عبنة التنايق صوت كاحد ) 5-51المادة 
 التوافق، تُتخ  القرارات بأغلبية األعناء اغباضرين كاؼب وتني. كيف حاؿ تااكم األصوات، يُعد اؼبقًتح اؼب وَّت عليو غري مقبوؿ.

سواء أكانت عنوا يف عبنة التنايق الدكلية أـ ال كأم شخص  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافهبوز ؼبكت  عبنة التنايق أف يدعو  6-51المادة 
 آخر أك مؤساة أخرل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنايق الدكلية أك مكت  اللجنة ب فة مراق .

عوة رظبية لواجتماع ، هبوز ؼبكت  اللجنة أف يبت يف أم ماألة خ يان كدكف اغباجة إىل توجيو د12رغم األحكاـ اآلنفة ؽب ه اؼبادة  7-51المادة 
 شري ة أف يوافق أغلبية أعناء اؼبكت  على ى ا القرار.

يقدـ مكت  عبنة التنايق، عرب رمياو أك عرب األمني عند غياب الرمي ، إىل االجتماعات العامة تقارير عن األنش ة اليت اض لع هبا   8-51المادة 
 من  االجتماع العاـ الاابق.كل من عبنة التنايق، كمكت  عبنة التنايق كموظفي اؼبكت  

 

 51المادة 

 إجراءات أخرى

إذا نشأت أم ماألة تتعلق بإجراءات مكت  عبنة التنايق كال ينص عليها ى ا النظاـ الداخلي، جاز ؼبكت  عبنة التنايق أف يتخ  
 انجراءات اليت يراىا مناسبة.

 

 52المادة 

 : اإلدارة المالية11فرع اؿ

 سنة المحاسبة
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 كانوف األكؿ/ديامرب من كل عاـ.  31انة اؼبالية يف تنتهي ال

 تنم أصوؿ عبنة التنايق الدكلية كتشمل اآليت: 53المادة 

 اؼبنمل احمل َّل عليها من اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات الوطنية التابعة للق اع العاـ كشبو العاـ؛ 

 اؽببات؛ 

 االشًتاكات؛ 

  ات، أك أعماؿ ذبارية أك مؤساات أخرل؛األمواؿ اليت أكدعتها لديها منظمات، أك راب 

 .انيرادات كاؼبمتلكات بشىت أنواعها الواردة من أم م در كاف 

 

كفقا  3هب  استخداـ أصوؿ عبنة التنايق الدكلية ح ريا يف الًتكيج ؼبقاصد عبنة التنايق الدكلية على النحو اؼبن وص عليو يف الفرع  54المادة 
 .4وص عليو يف اؼبادة ؼببادئ باري  على النحو اؼبن 

 

 55المادة 

 : الحل والتصفية13الفرع 

 الحل

هبوز حل عبنة التنايق الدكلية بقرار من عبنة التنايق الدكلية يف اجتماع عاـ. كيُعقد االجتماع العاـ خ ي ا ؽب ا الغرض. كهب  أف 
إىل عقد اجتماع عاـ بعد فًتة فاصلة مدهتا  وبنر ن ف األعناء على األقل. كإذا مل يكن الن ف حاضران كجبت الدعوة من جديد

(. عند ذلك ي مل لواجتماع العاـ أف يتداكؿ مع األعناء اغباضرين مهما كاف عددىم. كيف أم حاؿ من األحواؿ ال تتم 0أسبوعاف )
 اؼبوافقة على اغبل إال بأغلبية اوااة أرباع األعناء اغباضرين.

 

 التصفية 56المادة 

( أك أكثر بتعيني من االجتماع العاـ. كهب  على االجتماع العاـ أف 1ق الدكلية كبت فية أصوؽبا ُم ف كاحد )يقـو حبل عبنة التناي
يأذف للم في أك اؼب فني بتوزيع صايف األصوؿ على راب ة أخرل أك منظمة عامة تشبو عبنة التنايق الدكلية يف مقاصدىا. كال يُدفع 

 إىل أم عنو من أعناء عبنة التنايق الدكلية. أم جزء من صايف األصوؿ اؼبتاحة للتوزيع

 : النظام الداخلي14الفرع  57المادة 

هبوز لواجتماع العاـ اعتماد النظاـ الداخلي، أك تعديلو أك إب الو فيما يتعلق بأسالي  عمل عبنة التنايق الدكلية، دبا يف ذلك 
 أم ماألة يشملها ى ا النظاـ األساسي.االجتماعات العامة كاؼبؤسبرات الدكلية، من أجل تنظيم كتوضيمل 

 : تعديل النظام األساسي15لفرع ا 58المادة 

 ال هبوز تعديل ى ا النظاـ األساسي إال باجتماع عاـ للجنة التنايق الدكلية.



 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 52 

 

 59المادة 

 : حكم مؤقت16الفرع 

ـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة كالنظا اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماددبوج  ى ا النظاـ األساسي ياتمر كجود 
اللجنة الفرعية اؼبعنية التنايق، كيظواف يف الوجود إال أف يعدؿ مكت  عبنة التنايق ذلك أك يُب لو. كتُنشأ دبوج  ى ا النظاـ األساسي 

النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة  المرفق األولب فتها عبنة فرعية تابعة ؼبكت  عبنة التنايق. كيرد يف  باالعتماد
 للجنة التنايق الدكلية.

 :من تنفيذ

 الايدة جنيفر لينتش، ماتشارة اؼبلكة.

 0222سبوز/يوليو  32

 0222تشرين األكؿ/أكتوبر  01ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف نريكيب يف 

 0229آذار/مارس  01ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف جنيف يف 

 

 مرفق النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية

 النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية
 الوالية -1

لفرعية اؼبعنية باالعتماد (، تن لع اللجنة ا1-1كفقا للنظاـ األساسي لراب ة عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف )اؼبادة 
ل لبات ؼببادئ بوالية استعراض كربليل طلبات االعتماد اليت وبليها رمي  عبنة التنايق الدكلية كتقدًن توصيات إىل عبنة التنايق بشأف امتثاؿ أصحاب ا

 باري .

 تشكيلة اللجنة الفرعية -2

( غبقوؽ 1عية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من مؤساة كطنية كاحدة )بغية ضماف التوازف العادؿ للتمثيل انقليمي يف اللجنة الفر  0-1
اسي للجنة اننااف م نفة لدل عبنة التنايق ضمن الفةة "ألف" لكل ؾبموعة من اجملموعات انقليمية األربع على النحو اؼبن وص عليو يف النظاـ األس

 احمليط اؽبادئ، كأكركبا.-يكتاف، كآسيا(، كىي أفريقيا، كاألمر 4التنايق الدكلية )الفرع 

 ( سنوات قابلة للتجديد.3كتعني اجملموعات انقليمية األعناء ؼبدة اواث ) 0-0

( كحد أق ى، على أساس التناكب من داخل اللجنة الفرعية 0( قابلة للتجديد مرتني )1كىُبتار رمي  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؼبدة سنة ) 0-3
والية يف الًتتي  أك كل من قة إقليمية الرماسة بدكرىا؛ كإذا جاء دكر عنو يف اللجنة الفرعية لتعيينو رمياا كزبلى عن دكره، تؤكؿ الرماسة إىل اؼبن قة اؼب  حىت تتوىل

 إىل مؤساة كطنية أخرل يف تلك اؼبن قة.

اللجنة كب فتها أمانة عبنة التنايق الدكلية، تدعم عمل اللجنة تكوف مفوضية األمم اؼبتحدة الاامية غبقوؽ اننااف عنوا مراقبا دامما يف  0-1
 الفرعية، كتقـو بدكر مركز تنايق صبيع الرسامل كربتف  بالاجوات على النحو اؼبوامم باسم رمي  عبنة التنايق الدكلية.
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 المهام -3

عملية ال لبات للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اؼبوجودة يف يقـو كل فبثل جملموعة إقليمية لدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بتياري  3-1
 اؼبن قة.

لية االعتماد، دبا كيقـو فبثل اجملموعة انقليمية بتزكيد اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اؼبنتمية إىل اؼبن قة جبميع اؼبعلومات الوجيهة اؼبتعلقة بعم 3-0
 ة.يف ذلك كصف العملية، كالشركط كاعبداكؿ الزمني

(، على كل مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف تاعى إىل اغب وؿ على العنوية أك إىل إعادة 1ككفقا للنظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية )الفرع  3-3
 .االعتماد أف تقدـ طلبا إىل رمي  عبنة التنايق الدكلية، مع تقدًن صبيع الواامق الداعمة الوازمة عرب أمانة عبنة التنايق الدكلية

من ى ا  1-3( أشهر على األقل. كرىنا باؼبادة 1كتقدَّـ ى ه ال لبات كالواامق الداعمة إىل أمانة عبنة التنايق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة ) 3-1
 وبة كاستعراضها من قبل اللجنة الفرعية.النظاـ الداخلي، تُعلق عنوية اؼبؤساة اليت تكوف قيد إعادة االعتماد كال ربًـت ى ا األجل إىل حني تقدًن الواامق اؼب ل

يقرره كال يُنظر يف ال لبات كالواامق اؼبقدمة بعد األجل إال يف أاناء االجتماع الواحق للجنة الفرعية، ما مل يقتض اغباؿ خواؼ ذلك، حابما  3-1
خ  قرار بعدـ تعليق عنوية اؼبؤساة إال إذا ُقدمت كتابيان األسباب رمي  عبنة التنايق الدكلية. كإذا كاف التأخر من مؤساة تاعى إىل إعادة اعتمادىا، ال يُت

 اؼبربرة للتأخر ككانت ى ه األسباب يف نظر رمي  عبنة التنايق قاىرةن كاستثنامية.

دـ ى ه كعلى كل منظمة للمجتمع الدكيل ترغ  يف تقدًن معلومات كجيهة متعلقة بأم ماألة اعتماد معركضة على اللجنة الفرعية أف تق 3-0
 ( أشهر على األقل.1اؼبعلومات كتابة إىل أمانة عبنة التنايق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )

لفرعية كيعمل رمي  عبنة التنايق، بدعم من أمانة عبنة التنايق الدكلية، على تقدًن ناخ من ال لبات كالواامق الداعمة إىل كل عنو يف اللجنة ا 3-4
 اؼبعنية باالعتماد.

 كيقـو رمي  عبنة التنايق أينا، بدعم من أمانة عبنة التنايق، بتقدًن موجز لقنايا معينة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية. 3-2

 اإلجراءات -4

ظاـ من الن 1ذبتمع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بعد االجتماع العاـ للجنة التنايق من أجل النظر يف أم ماألة اعتماد دبوج  الفرع  1-1
 األساسي.

 هبوز لرمي  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد أف يدعو أم شخص أك مؤساة إىل اؼبشاركة يف أعماؿ اللجنة الفرعية ب فة مراق . 1-0

 عنية باالعتماد.كهبوز للرمي  أف يدعو إىل عقد اجتماعات إضافية للجنة الفرعية دبوافقة رمي  عبنة التنايق الدكلية كأعناء اللجنة الفرعية اؼب 1-3

مل  كعندما ترل اللجنة الفرعية أف اعتماد مؤساة معينة ت ل  االعتماد ال يبكن البت فيو بشكل عادؿ أك معقوؿ بدكف مزيد من الدراسة ؼباألة 1-1
ا. كال يبكن ازباذ قرار هنامي فيما ىبص توضع ؽبا أم سياسة، ربيل اللجنة الفرعية تلك اؼباألة مباشرة إىل مكت  عبنة التنايق للبت فيها كإصدار توجيو بشأهن

 االعتماد إال بعدما يقدـ مكت  عبنة التنايق ذلك القرار أك التوجيو.

من النظاـ األساسي للجنة التنايق، أف يتشاكر مع اؼبؤساة ال البة لواعتماد، إذا رأت ل لك لزكما،  0-11هبوز للجنة الفرعية، عموا باؼبادة  1-1
أينا كربقيقا ألغراضها، تتشاكر اللجنة الفرعية مع اؼبؤساة ال البة عند عـز اللجنة التوصية بقرار سليب.  0-11توصية. كعموا باؼبادة من أجل التوصل إىل 

موف كهبوز أف تكوف ى ه اؼبشاكرات يف الشكل ال م تراه اللجنة الفرعية األنا  كلكن هب  تقديبها يف كاامق كتابية؛ كبشكل خاص هب  تاجيل من
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ستعراض شاكرات الشفوية كإتاحتو لواستعراض. كدبا أف مكت  عبنة التنايق ىو من يتخ  القرار النهامي بشأف العنوية، ربتف  اؼبؤساة اػباضعة لوااؼب
 بعنويتها يف أاناء عملية التشاكر.

 أصناف االعتماد -5

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

 امتثاؿ كامل لكل مبدأ من مبادئ باري ؛ –ألف: عنو م وت 

 أك عدـ كفاية اؼبعلومات اؼبقدمة للتوصل إىل قرار؛ لكل مبدأ من مبادئ باري  كامل غري امتثاؿ –باء: عنو غري م وت 

 عدـ امتثاؿ مبادئ باري . –جيم: عدـ العنوية 

 والتوصيات التقرير

إىل توصية باالعتماد، ربيل اللجنة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية، عندما تتوصل  10عموا باؼبادة  0-1
 الفرعية تلك التوصية إىل مكت  عبنة التنايق الدكلية ال م يكوف قراره النهامي كفقان للعملية التالية:

 إىل صاح  ال ل  أكال؛ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتوصية رباؿ  ‘1’

يبكن ل اح  ال ل  أف ي عن يف توصية بتقديبو طعنا كتابيا إىل رمي  عبنة التنايق الدكلية، عرب أمانة عبنة التنايق، يف غنوف شبانية  ‘0’
 ( يوما من تلقي التوصية؛02كعشرين )

مكت  عبنة التنايق الدكلية من أجل البت فيها. كإذا كرد من صاح  ال ل  طعن، ُأحيل إىل أعناء  بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أعناء ‘3’
 اؼبكت  أينا ى ا ال عن مع كل اؼبواد ذات ال لة الواردة بشأف كل من ال ل  كال عن؛

اللجنة الفرعية من تلقيها، رمي   ( يوما02على كل عنو يف مكت  عبنة التنايق ال يوافق على التوصية أف ىب ر، يف غنوف عشرين ) ‘1’
كأمانة عبنة التنايق الدكلية. كزب ر أمانة عبنة التنايق فوران صبيع أعناء مكت  اللجنة باالعًتاض ال م أُبدم كتقدـ صبيع  اؼبعنية باالعتماد

ؾبموعتني إقليميتني على األقل أمانة   اؼبعلومات الوازمة لتوضيمل ذلك االعًتاض. كإذا أبلغ أربعة أعناء يف اؼبكت  على األقل ينتموف إىل
( يوما من تلقي ى ه اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا فبااوا، أحيلت التوصية إىل مكت  عبنة التنايق يف 02اؼبكت ، يف غنوف عشرين )

 اجتماعو اؼبقبل الزباذ قرار بشأهنا.

( 02 إقليميتني على األقل اعًتاضا على التوصية، يف غنوف عشرين )كإذا مل يبد أربعة أعناء يف اؼبكت  على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني ‘1’
 يوما من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكت  عبنة التنايق الدكلية؛

 كيعد قرار مكت  عبنة التنايق الدكلية بشأف االعتماد هناميان. ‘0’

 مدىا مكت  عبنة التنايق الدكلية.كيتعني على اللجنة الفرعية أف تنع مواحظات عامة يعت 0-0

 كيبكن استخداـ اؼبواحظات العامة، ب فتها أدكات تفاريية ؼببادئ باري ، فيما يلي: 0-3

 إصدار تعليمات للمؤساات عندما تكوف ب دد كضع عملياهتا كآلياهتا، لكي ربرص على امتثاؿ مبادئ باري ؛ )أ(

 القنايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤساة للمعايري اؼببينة يف اؼبواحظات العامة؛إقناع اغبكومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة  )ب(



 2102آذار/مارس -اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتقرير كتوصيات دكرة 

 

 55 

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

اؼبواحظات العامة، جاز للجنة الفرعية لواعتماد أف تنتهي إىل أف اؼبؤساة غري فبتثلة  إذا كانت اؼبؤساة بعيدة جدا عن اؼبعايري اؼببينة يف ‘1’
 ؼببادئ باري .

قلقان بشأف امتثاؿ مؤساة ألم من اؼبواحظات العامة، جاز ؽبا أف تنظر يف طبيعة اػب وات اليت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘0’
 اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادذلك القلق يف ال لبات اؼبقبلة، إف ازُب ت ى ه اػب وات. كإذا مل تُزكَّد  ازب هتا اؼبؤساة من أجل تبديد

بأدلة تثبت ب ؿ جهود من أجل العمل باؼبواحظات العامة اليت أبديت يف الاابق، أك مل تُعط تفاريان معقوال لألسباب اليت دعت إىل عدـ 
 ة أف تفار عدـ التقدـ ى ا على أنو عدـ امتثاؿ ؼببادئ باري .ب ؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعي

  يف سيوؿ، جبمهورية كوريا. كعدلو أعناء عبنة 4001أيلوؿ/سبتمرب  51، اليت عُقدت يف 51اعتمده أعناء عبنة التنايق الدكلية يف دكرهتا ،
 باويارا.يف جنيف  4002نيااف/أبريل  51، اليت عُقدت يف 40التنايق الدكلية يف دكرهتا 
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 المرفق الثاني

 مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

 االختصاص والمسؤوليات -ألف

 يكوف للمؤساة الوطنية اخت اص تعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها. -1

  اصها.زُبوَّؿ للمؤساة الوطنية كالية كاسعة قدر انمكاف، ُت اغ بوضوح يف نص دستورم أك تشريعي، وبدد تكوينها كن اؽ اخت -0

 تن لع اؼبؤساة الوطنية جبملة ماؤكليات منها ما يلي: -3

ما ىبص االستماع )أ( أف تقدـ إىل اغبكومة، كالربؼباف كأم ىيةة ـبت ة أخرل، على أساس استشارم إما ب ل  من الال ات اؼبعنية أك عرب فبارسة سل اهتا في
مقًتحات كتقارير بشأف أية ماامل متعلقة بتعزيز كضباية حقوؽ اننااف؛ كهبوز للمؤساة الوطنية إىل ماألة دكف إحالتها إىل اعبهات العليا، آراء كتوصيات ك 

 أف تقرر نشر ما تقدمو؛ كتتعلق ى ه اآلراء كالتوصيات كاؼبقًتحات كالتقارير، كك ا أية صواحية للمؤساة الوطنية باجملاالت التالية:

اؼبتعلقة باؼبنظمات القنامية، اؼبعدة غبف  حقوؽ اننااف كتوسيع ن اؽ ضبايتها؛ كيف ذلك ال دد، تدرس  أية أحكاـ تشريعية أك إدارية، كك ا األحكاـ‘ 1’
أف تكوف ى ه  اؼبؤساة الوطنية األحكاـ التشريعية كاندارية الاارية، كك ا مشاريع القوانني كاؼبقًتحات، كتقدـ ما تراه موامما من توصيات حرصا على

، باعتماد قانوف جديد، كتعديل قانوف معموؿ بو كاعتماد التدابري اندارية أك  األحكاـ م ابقة للمبادئ األساسية غبقوؽ اننااف؛ كتوصي، عند اللزـك
 تعديلها؛

 أم حالة النتهاؾ حقوؽ اننااف تقرر النظر فيها؛‘ 0’

 دة أكثر؛إعداد تقارير بشأف اغبالة الوطنية فيما ىبص حقوؽ اننااف عمومان، كبشأف ماامل ؿبد‘ 3’

ت لوضع اسًتعاء انتباه اغبكومة إىل اغباالت الاامدة يف أم جزء من البلد حيث تنتهك حقوؽ اننااف كتقدًن مقًتحات للبلد من أجل ازباذ مبادرا‘ 1’
، عن رأم بشأف مواقف اغبكومة كردكد فعلها؛  حد ؽب ه اغباالت كانعراب، عند اللزـك

 اؼبمارسات التشريعية الوطنية مع ال كوؾ الدكلية غبقوؽ اننااف اليت تعد الدكلة طرفا فيها، كتنفي ىا تنفي ا فعليان؛)ب( أف تعزز كتنمن مواءمة األنظمة ك 

 )ج( أف تشجع الت ديق على ال كوؾ اؼب كورة أعواه أك االننماـ إىل تلك ال كوؾ كأف ربرص على تنفي ىا؛

إىل ىيةات األمم اؼبتحدة كعباهنا، كإىل اؼبؤساات انقليمية، عموا بالتزاماهتا الناشةة من اؼبعاىدات كأف  )د( أف تااىم يف التقارير اؼب لوب إىل الدكؿ تقديبها
، عن رأيها يف اؼبوضوع، مع إيواء االحًتاـ الواج  الستقواليتها؛  تعرب، عند اللزـك

ساات انقليمية كاؼبؤساات الوطنية لبلداف أخرل ذات اخت اص يف )ىػ( أف تتعاكف مع األمم اؼبتحدة كأم مؤساة أخرل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كاؼبؤ 
 ؾبايل تعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها؛

 )ك( أف تااعد يف كضع برامج لتدري  حقوؽ اننااف كالبحث فيها كأف تشارؾ يف تنفي ىا يف اؼبدارس، كاعبامعات كالدكامر اؼبهنية؛

 مكافحة صبيع أشكاؿ التمييز، ال سيما التمييز العن رم، من خواؿ إذكاء الوعي، ال سيما عرب انعواـ )ز( أف تنشر حقوؽ اننااف كاعبهود الرامية إىل
 كالتثقيف كتاخري صبيع األجهزة ال حفية.

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -باء
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يع ي كل النمانات الوازمة نقرار التمثيل التعددم للقول تتشكل اؼبؤساة الوطنية كيعنيَّ أعناؤىا، سواء باالنتخاب أك بغريه، كفقا نجراء  -1
ء ى ه االجتماعية )للمجتمع اؼبدين( اؼبشاركة يف تعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها، ال سيما من خواؿ سل ات سبكن من التعاكف الفعاؿ من أجل إنشا

 اؼبؤساات مع فبثلني عن اعبهات التالية أك حبنورىم:

ن مية اؼباؤكلية عن حقوؽ اننااف كاعبهود الرامية إىل مكافحة التمييز العن رم، كالنقابات، كاؼبنظمات االجتماعية كاؼبهنية اؼبعنية، م)أ( اؼبنظمات غري اغبكو 
 قبيل راب ات احملامني، كاألطباء، كال حفيني كالعلماء البارزين، على سبيل اؼبثاؿ؛

 )ب( االذباىات الفكرية الفلافية أك الدينية؛

 معات كاػبرباء اؼبؤىلوف؛)ج( اعبا

 )د( الربؼباف؛

 )ىػ( اندارات اغبكومية )كإذا كانت مشاركة، ينبغي أال يشارؾ فبثلوىا يف اؼبداكالت إال ب فة استشارية(.

ى ا  كتكوف للمؤساة الوطنية ىيكل أساسي موامم للقياـ بأنش تها على كبو سل ، كال سيما التمويل الكايف. كينبغي أف يكوف الغرض من -0
 استقواليتها.التمويل سبكني اؼبؤساة من اغب وؿ على موظفيها كأماكن عملها، حىت تكوف ماتقلة عن اغبكومة كأال زبنع للمراقبة اؼبالية اليت قد تنر ب

على ربديد مدة  كمن أجل ضماف كالية ماتقرة ألعناء اؼبؤساة الوطنية، ال استقوالية حقيقية بدكهنا، يتم تعيينهم دبوج  قانوف رظبي ينص -3
 الوالية. كهبوز أف تكوف ى ه الوالية قابلة للتجديد، شري ة ضماف التعددية يف عنوية اؼبؤساة.

 أساليب العمل -جيم

 يف إطار عملها، تقـو اؼبؤساة الوطنية دبا يلي:

قيد دراستها دكف إحالتها إىل سل ة عليا، بناء على )أ( النظر حبرية يف أية ماامل تقع ضمن اخت اصها، سواء أكانت ى ه اؼباامل من تقدًن اغبكومة أك 
 اقًتاح من أعنامها أك من أم جهة ملتماة.

 )ب( االستماع إىل أم شخص كاغب وؿ على أية معلومات كأية كاامق الزمة لتقييم اغباالت اليت تقع ضمن اخت اصها؛

 أجل نشر آرامها كتوصياهتا؛)ج( التوجو إىل الرأم العاـ مباشرة أك عرب أم جهاز صحفي، ال سيما من 

 )د( االجتماع بشكل منتظم ككلما لـز األمر حبنور صبيع أعنامها بعد دعوهتم إىل االجتماع كما هب ؛

، كإقامة فركع ؿبلية أك إقليمية ؼبااعدهتا يف االض واع دبهامها؛  )ىػ( إنشاء أفرقة عاملة من بني أعنامها عند اللزـك

يةات األخرل اؼباؤكلة عن تعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها، قنامية كانت ى ه اؽبيةات أـ غري ذلك )ال سيما أمناء اؼبظامل، )ك( الدأب على التشاكر مع اؽب
 كالوس اء كمثلهم من اؼبؤساات(؛

مع اؼبنظمات غري اغبكومية  )ز( بالنظر إىل الدكر الرمياي اليت تقـو بو اؼبنظمات غري اغبكومية يف ؾباؿ توسيع عمل اؼبؤساات الوطنية، ت وير العواقات
ما األطفاؿ، كالعماؿ اؼبتفرغة لتعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها، كللتنمية االقت ادية كاالجتماعية، كمكافحة العن رية، كضباية الفةات النعيفة للغاية )ال سي

 اؼبهاجركف، كالواجةوف، كاألشخاص اؼبعاقوف بدنيا كذىنيان( أك جملاالت متخ  ة.

 ة متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبو القضائيمبادئ إضافي
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األفراد، أك فبثليهم، هبوز انذف للمؤساة الوطنية باالستماع إىل الشكاكل كالعرامض اؼبتعلقة حباالت فردية كبالنظر فيها. كهبوز عرض اغباالت عليها من قبل 
ظمات سبثيلية أخرل. كيف ى ه الظركؼ، كدكف اؼبااس باؼببادئ اؼبن وص عليها أعواه أك أطراؼ االثة، أك منظمات غري حكومية، أك راب ات نقابية أك أم من

 فيما ىبص الال ات األخرل للجاف، هبوز أف تاتند اؼبهاـ اؼبوكلة إىل اؼبؤساات إىل اؼببادئ التالية:

؛ )أ( التماس تاوية كدية عرب اؼب اغبة أك يف ن اؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف، عرب ازباذ  قرارات ملزمة أك على أساس الارية، عند اللزـك

 )ب( إبواغ ال رؼ ال م قدـ العرينة حبقوقو، ال سيما بابل االنت اؼ اؼبتاحة لو، كتعزيز سبل كصولو إليها؛

 )ج( االستماع إىل الشكاكل أك العرامض أك إحالتها إىل أم سل ة ـبت ة أخرل يف ن اؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف؛

إذا كانت  ( تقدًن توصيات إىل الال ات اؼبخت ة، ال سيما من خواؿ اقًتاح تعديوات أك إصواحات للقوانني، كاألنظمة كاؼبمارسات اندارية، ال سيما)د
 منشأ ال عوبات اليت يواجهها األشخاص اؼبقدموف للعرامض من أجل اؼب البة حبقوقهم.

تشرين  9-4األكىل اؼبتعلقة باؼبؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف اليت عقدت يف باري  يف الفًتة * مبادئ باري  احملددة يف حلقة العمل الدكلية 
 .1993، ال ادر يف 12/131كقرار اعبمعية العامة  1990/11، كاليت اعتمدت دبوج  قرار عبنة حقوؽ اننااف 1991األكؿ/أكتوبر 
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 المرفق الثالث

 التابعة للجنة التنسيق الدولية عتماداللجنة الفرعية المعنية باال

 مالحظات عامة

 االختصاص والمسؤوليات -1

: هب  أف يكوف إنشاء اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف دبوج  نص دستورم أك تشريعي. ذلك أف إنشاءىا دبوج  المؤسسات الوطنيةإنشاء  1-1
 .صك للجهاز التنفي م أمر ال يتواءـ كضماف االستمرارية كاالستقوالية

، مثل اؼبهاـ كتعزيزىاحقوؽ اننااف  ضبايةكالية دبهاـ ؿبددة يف  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافينبغي أف تكوف عبميع والية حقوق اإلنسان:  1-0
 اؼبن وص عليها يف مبادئ باري .

فة تشجيع الت ديق على ال كوؾ من كظياللجنة الفرعية : تفهم تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها 1-3
ة الفرعية الدكلية غبقوؽ اننااف أك االننماـ إليها، اؼبن وص عليها يف مبادئ باري ، أهنا كظيفة رمياية للمؤساة الوطنية. كبالتايل تشجع اللجن

 د أفنل ضباية.ترسيخ ى ه الوظيفة يف القانوف التأسياي للمؤساة الوطنية حرصا على ضباية حقوؽ اننااف يف ذلك البل

يف  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافأف تربز أنبية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تود التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان 1-1
اػباصة( كىيةات اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اننااف، ال سيما ؾبل  حقوؽ اننااف كآلياتو )اؼبكلفوف بواليات يف إطار انجراءات 

يف ى ه اآلليات كاؼبشاركة يف أعماؽبا كاؼبتابعة على  اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ انناافمعاىدات حقوؽ اننااف. كيعين ذلك عمومان ماانبة 
أف تشارؾ بشكل ال عيد الوطين للتوصيات اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اننااف. كبانضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤساات الوطنية أينا 
 إهبايب مع عبنة التنايق الدكلية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كمكتبها، كك ا مع ىيةات التنايق انقليمية للمؤساات الوطنية.

مع : ينبغي للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف أف تتعاكف بشكل كايق كأف تتبادؿ اؼبعلومات التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى 1-1
ات اؼبؤساات القانونية اؼبنشأة أينا لتعزيز حقوؽ اننااف كضبايتها، على صعيد الدكلة مثوا أك بشأف القنايا اؼبواضيعية، كك ا مع اؼبنظم

ة اللجنة الفرعياألخرل، مثل اؼبنظمات غري اغبكومية، العاملة يف ميداف حقوؽ اننااف، كينبغي ؽبا أف تثبت ذلك عند طلبها االعتماد لدل 
 التابعة للجنة التنايق. اؼبعنية باالعتماد

: ينبغي عمومان للوزارات اغبكومية اؼبعنية كك ا اللجاف الربؼبانية اؼبخت ة أف تناقش توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانتوصيات  1-0
اننااف يف غنوف فًتة زمنية معقولة، ال تتعدل  الواردة يف التقارير الانوية أك اػباصة أك اؼبواضيعية غبقوؽ اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف

رص ستة أشهر. كينبغي أف تكوف ى ه اؼبناقشات خ ي ا لتحديد إجراء اؼبتابعة الواـز ازباذه، عند االقتناء يف أم حالة معينة. كينبغي أف رب
 ا على إهباد متابعة للتوصيات الواردة يف تقاريرىا.يف إطار كاليتها اؼبتعلقة بتعزيز حقوؽ اننااف كضبايته اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -2

أف شبة مباذج متعددة لنماف شرط التعددية اؼبن وص عليو يف مبادئ باري . بيد أف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تواح  ضمان التعددية 2-1
اظ اؼبؤساات الوطنية على عواقات متاقة مع اجملتمع اؼبدين كتواح  أف ذلك سُيؤخ  بعني االعتبار يف تقييم طلبات اللجنة الفرعية تشدد على أنبية حف

 االعتماد.

 أف شبة سبوا ـبتلفة يبكن هبا ربقيق التعددية عرب تشكيلة اؼبؤساة الوطنية، مثل ما يلي:اللجنة الفرعية كتواح  
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 لف مكونات اجملتمع على النحو اؼبشار إليو يف مبادئ باري ؛)أ( سبثيل أعناء اؽبيةة اندارية ؼبخت

 رشحني أك توصي هبم؛)ب( التعددية عرب إجراءات تعيني اؽبيةة اندارية للمؤساة الوطنية، كما ىو الشأف يف اغباالت اليت تقًتح فيها فةات ؾبتمعية متنوعة م

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

 )د( التعددية عرب تنوع اؼبوظفني اؼبمثلني ؼبختلف الفةات اجملتمعية داخل اجملتمع.

 وطنية.كتؤكد اللجنة الفرعية ك لك أف مبدأ التعددية يشمل ضماف اؼبشاركة اؽبادفة للمرأة يف اؼبؤساة ال

تواح  اللجنة الفرعية األنبية اغباظبة لعملية اختيار اؽبيةة اندارية كتعيينها يف ضماف التعددية كاالستقوالية اختيار الهيئة اإلدارية وتعيينها:  2-2
 للمؤساة الوطنية. كبشكل خاص تؤكد اللجنة الفرعية العوامل التالية:

 )أ( شفافية العملية

 لة عملية االختيار كالتعيني)ب( اؼبشاكرة الواسعة طي

 )ج( نشر الوظامف الشاغرة على ن اؽ كاسع

 )د( انكثار قدر انمكاف من عدد اؼبرشحني احملتملني من طامفة كاسعة من الفةات اجملتمعية

 )ىػ( اختيار األعناء للعمل ب فتهم الشخ ية بدال من اختيارىم على أساس اؼبنظمة اليت يبثلوهنا.

: تدرؾ اللجنة الفرعية أف مبادئ باري  تنص على أف اؼبمثلني اغبكوميني يف اؽبيةات اندارية أك كوميون في المؤسسات الوطنيةالممثلون الح 2-3
 االستشارية للمؤساات الوطنية ليات ؽبم أىلية ازباذ القرارات أك الت ويت.

 التوظيف باالنتداب 2-4

 ااف، تواح  اللجنة الفرعية، من باب اؼبمارسة اعبيدة، ما يلي:من أجل ضماف استقوالية اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ انن

 )أ( ال ينبغي ملء الوظامف الاامية الشاغرة باؼبنتدبني؛

يف اؼبامة من إصبايل القوة العاملة باؼبؤساة الوطنية غبقوؽ  12يف اؼبامة كال هب  أبدا أف يتجاكز نابة  01)ب( ال ينبغي أف يتجاكز عدد اؼبنتدبني نابة 
 ننااف.ا

: يوصى بشدة إدراج أحكاـ يف القانوف الوطين للحماية من اؼباؤكلية القانونية عن انجراءات اؼبتخ ة بال فة الرظبية للمؤساة الوطنية الحصانة 0-5
 غبقوؽ اننااف.

 : ينبغي أف يشمل التمويل الكايف ال م تقدمو الدكلة ما يلي كحد أدىن:التمويل الكافي 2-6

 لإلقامة الوامقة، للمقر الرمياي على األقل؛ زب يص األمواؿ (أ )

 منمل مرتبات كامتيازات إىل موظفي اؼبؤساة فباالة ؼبرتبات كشركط اػبدمة يف الق اع العاـ؛ (ب )

 دفع أجر للمفوضني )عند االقتناء(؛ (ج )
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 إقامة نظم ات االت تشمل اؽباتف كاننًتنت. (د )

 يات اؼبنظمة تدرهبيا كاض واعها بواليتها.ينبغي للتمويل الكايف، يف حدكد اؼبعقوؿ، أف ينمن ربان عمل

اؼبؤساة الوطنية إذ على كال ينبغي للتمويل من م ادر خارجية، من قبيل التمويل الوارد من الشركاء انمباميني، أف يشكل اعبزء األساسي من التمويل اؼبقدـ إىل 
 كينها من العمل على االض واع بواليتها.الدكلة ماؤكلية ضماف اؼبيزانية الدنيا ألنش ة اؼبؤساة الوطنية من أجل سب

نود اؼبيزانية يكوف كينبغي للنظم اؼبالية أف سبكن اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف من االستقوالية اؼبالية التامة. كينبغي أف يشكل ذلك بندا ماتقوا من ب
 للمؤساة م لق اندارة كاؼبراقبة بشأنو.

 من حيث اؼببدأ، ينبغي أف تكوف للمؤساة الوطنية سل ة تعيني موظفيها.نسان: موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق اإل 2-7

 : ينبغي أف يشمل أعناء اؼبؤساة الوطنية أعناء متفرغني بأجر كامل للقياـ دبا يلي:األعضاء المتفرغون 2-8

 ضماف استقوالية اؼبؤساة الوطنية عن أم تنارب فعلي أك ملحوظ يف اؼب احل؛ (أ )

 لألعناء؛ ضماف كالية ماتقرة (ب )

 ضماف استمرار كفعالية الوالية اليت تن لع هبا اؼبؤساة الوطنية. (ج )

: ينبغي تنمني القوانني التأسياية للمؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف أحكاما تنص على عزؿ ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات اإلدارية 2-9
 أعناء اؽبيةات اندارية كفقا ؼببادئ باري .

 زؿ أم عنو أك إجباره على االستقالة إىل استعراض خاص ؼبركز اعتماد اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف؛هبوز أف يؤدم ع (أ )

 ينبغي أف يكوف العزؿ م ابقا بشكل صاـر عبميع الشركط اؼبوضوعية كانجرامية اؼبن وص عليها دبوج  القانوف؛ (ب )

 ات اؼبعيِّنة فقط.ال ينبغي الاماح بأف يكوف العزؿ على أساس الال ة التقديرية للال  (ج )

 التنظيم اإلداري 2-11

 تًتت  على ت نيف مؤساة كطنية على أهنا ىيةة عامة آاار مهمة لتنظيم ترتيبات مااءلتها كسبويلها كرفع تقاريرىا.

رة اؼبؤساة الوطنية على القياـ بدكرىا كيف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إدارة اؼبؤساة الوطنية لألمواؿ العامة كإنفاقها، هب  أال يناؿ ى ا التنظيم من قد
 باستقوالية كفعالية. كؽب ا الاب ، من اؼبهم توضيمل العواقة القاممة بني اغبكومة كاؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

 أساليب العمل -3

 مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبو القضائي -4

 قضايا إضافية -5
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من اؼبؤساة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: من حيث اؼببدأ، تتوقع في حالة انقالب أو حالة طوارئ حقوق اإلنسانالمؤسسات الوطنية ل 1-1
 الوطنية، يف حالة انقواب أك حالة طوارئ، أف تعمل بقدر عاؿ من اليقظة كاالستقوالية يف فبارسة كاليتها.

واح  اللجنة الفرعية أف ن اؽ كالية العديد من اؼبؤساات الوطنية مقيَّد ألسباب : تالحد من سلطة المؤسسات الوطنية بسبب األمن القومي 1-0
كل غري متعلقة باألمن القومي. كإذا كاف ى ا االذباه غري مناؼ ب بيعتو ؼببادئ باري ، ُيواح  أف من الواج  مراعاة أال يُفرض ى ا التقييد بش

 معقوؿ أك بشكل تعافي أك يُبارس حا  األصوؿ.

ؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف يف سياؽ متقل : تدرؾ اللجنة الفرعية أف الاياؽ ال م تعمل فيو اؼبؤساة الوطنية قد يكوف من التقل  عمل اؼب 1-3
 حبيث ال يبكن أف يُتوقع من اؼبؤساة الوطنية العمل يف امتثاؿ كامل ألحكاـ مبادئ باري . كعند صياغة توصية بشأف مركز االعتماد يف ى ه

تويل اللجنة الفرعية االعتبار الواج  لعوامل من قبيل االض راب الاياسي؛ كالنزاع أك القواقل؛ كعدـ كجود ىياكل أساسية للدكلة، دبا اغباالت، س
 يف ذلك انفراط يف االعتماد على سبويل اؼباكبني؛ كتنفي  اؼبؤساة الوطنية لواليتها يف اؼبمارسة.

 قضايا إجرائية -6

تزايد االىتماـ بإنشاء اؼبؤساات الوطنية، كبدء العمل بعملية إعادة االعتماد ؼبدة طب  سنوات، زاد حجم ال لبات عمليات تقدًن ال ل : مع  6-1
 الشركط التالية:اليت يتعني على اللجنة الفرعية أف تنظر فيها زيادة ىاملة. كبُغية ضماف الكفاية كالفعالية يف عملية االعتماد، تؤكد اللجنة الفرعية 

 امة يف إنفاذ اآلجاؿ احملددة لتقدًن ال لبات؛ستكوف ال ر  (أ )

عندما ال وُبًـت األجل احملدد لتقدًن طل  إعادة االعتماد، توصي اللجنة الفرعية بتعليق مركز اعتماد اؼبؤساة الوطنية إىل حني  (ب )
 النظر يف ال ل  يف االجتماع اؼبقبل؛

من شأف ال لبات الناق ة أف ُتنر بالتوصية باعتماد اؼبؤساة ستبين اللجنة الفرعية تقييماهتا على أساس الواامق اؼبقدمة. ك  (ج )
 الوطنية؛

ينبغي ألصحاب ال لبات تقدًن الواامق يف شكلها الرظبي أك اؼبنشور )قوانني كتقارير كطنية منشورة على سبيل اؼبثاؿ( ال تقارير  (د )
 ربليلية اانوية؛

 هب  تقدًن الواامق بشكليها اؼب بوع كانلكًتكين؛ (ق )

ؿ صبيع الواامق اؼبتعلقة باالعتماد إىل أمانة عبنة التنايق الدكلية يف مفوضية حقوؽ اننااف على العنواف التايل: ينبغي إرسا (ك )

National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 

Geneva 10, Switzerland  :كبالربيد انلكًتكين على العنواف التايل

nationalinstitutions@ohchr.org. 

 صاح  ال ل  ضماف كصوؿ اؼبراسوات كمواد ال ل  إىل أمانة عبنة التنايق الدكلية. من ماؤكلية (ز )

 : ستعمل اللجنة الفرعية بالاياسة التالية فيما يتعلق بتأجيل طلبات إعادة االعتماد:تأجيل طلبات إعادة االعتماد 6-2
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مل التأجيل إال إذا قدمت األسباب اؼبربرة كتابيا ككانت ى ه إذا التمات مؤساة تأجيل النظر يف طل  إعادة اعتمادىا، ال يبكن ازباذ قرار دبن (أ )
 األسباب، يف نظر رمي  عبنة التنايق الدكلية، قاىرة كاستثنامية؛

 هبوز تأجيل طلبات إعادة االعتماد ؼبدة أق اىا سنة كاحدة، كبعد ذلك ياقط مركز اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف؛ (ب )

اننااف اليت كصلت طلبات إعادة اعتمادىا بعد األجل احملدد أك اليت مل تقدـ طلباهتا، يُعلق مركز  بالنابة إىل اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ (ج )
يف اعتمادىا. كيارم ى ا التعليق ؼبدة أق اىا سنة كاحدة هبوز خواؽبا للمؤساة الوطنية أف تقدـ طل  إعادة اعتمادىا. كإذا مل يقدـ ال ل  

 ى ه الفًتة، سينقني مركز االعتماد.

، هبوز لرمي  1من النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية 10عموا باؼبادة لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الموجودة قيد االستعراض: ا 6-3
تكوف عبنة التنايق الدكلية أك للجنة الفرعية البدء يف استعراض مركز اعتماد مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف إذا تبني أف ظركؼ تلك اؼبؤساة قد 

، ت بأم طريقة سب  بامتثاؽبا مبادئ باري . كين لق ى ا االستعراض دبجموعة استثنامية من الظركؼ اليت تعد مؤقتة ب بيعتها. كنتيجة ل لكتغري 
 تؤجل عملية إعادة االعتماد العادية إىل حني انتهاء االستعراض.

 االستعراض، تعمل اللجنة الفرعية كفقا للعملية التالية: كلدل نظر اللجنة الفرعية يف اؼبؤساات الوطنية غبقوؽ اننااف اليت ىي قيد

نة هبوز للمؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف أف تكوف قيد االستعراض ؼبدة أق اىا سنة كن ف فقط، هبوز ؽبا خواؽبا أف تقدـ اؼبعلومات إىل اللج (أ )
 ت قيد االستعراض؛الفرعية لكي تثبت ؽبا أف اؼبؤساة سبتثل مبادئ باري  بالكامل فيما ىبص اجملاال

 خواؿ فًتة االستعراض، تظل صبيع االمتيازات اؼبرتب ة دبركز االعتماد اغبايل للمؤساة الوطنية؛ (ب )

 يف هناية فًتة االستعراض، إذا مل تُبدد ـباكؼ اللجنة الفرعية، سقط عندم  مركز اعتماد اؼبؤساة الوطنية.   (ج )

 ليق يعين أف مركز اعتماد اؼبؤساة معلق مؤقتان إىل أف تعرض على اللجنة الفرعية معلوماتتواح  اللجنة الفرعية أف مركز التعتعليق االعتماد:  6-4
. كلي  للمؤساة الوطنية اليت ُعلق مركز اعتمادىا ضمن الفةة تثبت أف اؼبؤساة سبتثل مبادئ باري  بالكامل فيما ىبص اجملاالت قيد االستعراض

ا يف ذلك حق الت ويت يف عبنة التنايق الدكلية كحق اؼبشاركة يف ؾبل  حقوؽ اننااف، إىل أف ألف اغبق يف مزايا االعتماد ضمن الفةة ألف، دب
 يُرفع التعليق أك يتغري مركز اعتماد اؼبؤساة الوطنية غبقوؽ اننااف.

اؼبكوف األساسي لل ل .  ال تُقبل الرسامل إال إذا كانت يف شكل كرقي أك إلكًتكين. كيعد بياف االمتثاؿ ؼببادئ باري تقديم المعلومات:  6-5
 وؿ بدكف مادة تؤيده.كينبغي تقدًن اؼبواد األصلية لتأييد أك إابات األقواؿ الواردة يف البياف حىت تُقبل األقواؿ كتؤكدَّىا اللجنة الفرعية. كال يُقبل ق

كل مباشر التعليقات اليت أُبديت كال ينبغي كعواكة على ذلك، عندما يأيت ال ل  عق  توصية سابقة للجنة الفرعية، ينبغي لل ل  أف يتناكؿ بش
 تقدًن ال ل  إال إذا مل تُبدد صبيع اؼبخاكؼ.

تدرؾ اللجنة الفرعية كتشجع كجود اذباه كبو كضع نظاـ كطين قوم غبماية حقوؽ اننااف يف وجود أكثر من مؤسسة وطنية في دولة واحدة:  6-6
 غبقوؽ اننااف.الدكلة من خواؿ كجود مؤساة كطنية كاحدة جامعة شاملة 
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 39ادة كيف حاالت استثنامية جدان، إذا ُكجد أكثر من مؤساة كطنية كاحدة تلتم  االعتماد لدل عبنة التنايق الدكلية، تعينت انشارة إىل أف اؼب
يف مكت  عبنة  تنص على أف للدكلة حق كاحد يف الكواـ، كحق كاحد يف الت ويت، كعنو كاحد 2من النظاـ األساسي للجنة التنايق الدكلية

 التنايق إف انُتخبت الدكلة ل لك.

 كيف تلك اغباالت تعد الشركط الاابقة لنظر اللجنة الفرعية يف ال ل  على النحو التايل:

 موافقة كتابية من حكومة الدكلة )اليت هب  أف تكوف بدكرىا عنوا يف األمم اؼبتحدة(. (أ )

وؽ اننااف على اغبقوؽ كالواجبات ب فتها عنوا يف عبنة التنايق اتفاؽ كتايب بني صبيع اؼبؤساات الوطنية اؼبعنية غبق (ب )
الدكلية دبا يف ذلك فبارسة حق كاحد يف الت ويت كحق كاحد يف الكواـ. كيتنمن ى ا االتفاؽ أينا ترتيبات للمشاركة يف اؼبنظومة 

 الدكلية غبقوؽ اننااف، دبا يف ذلك ؾبل  حقوؽ اننااف كىيةات اؼبعاىدات.

 لجنة الفرعية على أف الشركط اؼب كورة أعواه كاجبة للنظر يف ال ل .كتشدد ال

: ترل اللجنة الفرعية من ال ع  استعراض مركز مؤساة كطنية غبقوؽ اننااف يف غياب التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 6-2
وع اؼبؤساة الستعراض اللجنة الفرعية. كتشدد اللجنة الفرعية على تقرير سنوم حايل، أم تقرير ال يرجع إىل أكثر من سنة قبل اؼبوعد اؼبقرر ػبن

ديدان. أف من اؼبهم للمؤساة الوطنية أف تعد كتنشر تقريران سنويان عن حالتها الوطنية فيما يتعلق حبقوؽ اننااف عمومان، كبشأف ماامل أكثر رب
ساة الوطنية ؼبواصلة كاليتها يف أاناء تلك الانة كينبغي أف ت كر آراءىا كينبغي أف يتنمن ى ا التقرير سردان لألنش ة اليت اض لعت هبا اؼبؤ 

 كتوصياهتا كمقًتحاهتا ؼبعاعبة أم قنية تثري القلق يف ؾباؿ حقوؽ اننااف.

اؼبعنية باالعتماد ال م ُعقد يف اعتمده عبنة التنايق الدكلية للمؤساات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اننااف بالربيد انلكًتكين بعد اجتماع اللجنة الفرعية 
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