
 
 
 
 

 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 
 
 
 
 
 

 اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادتقرير وتوصيات دورة 
 

 3122/مايو أيار 38-34جنيف، 



 موجز التوصيات
 

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 21االعتماد )المادة  -2
 الوطنية البنغالديشية لحقوق اإلنسان بنغالديش: اللجنة  2-2

 الفئة باءتوصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية: 
 هنغاريا: المفوض البرلماني للحقوق المدنية 2-3

 .اءالفئة ب: توصي اللجنة الفرعية باعتماد مؤسسة اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية ضمن توصية
 سيراليون: اللجنة السيراليونية لحقوق اإلنسان 2-4
 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة السرياليونية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية¶
 السويد: أمين مظالم المساواة في السويد 2-5

 .ءالفئة با: توصي اللجنة الفرعية باعتماد أمني مظامل اؼبساكاة يف السويد ضمن توصية
 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 26إعادة االعتماد )المادة  -3

 أستراليا: اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان 3-2
 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة األسًتالية ضمن توصية
 النمسا: مجلس أمين المظالم النمساوي 3-3

 .الفئة باءية باعتماد ؾبلس أمني اؼبظامل النمساكم ضمن : توصي اللجنة الفرعتوصية
 كندا: اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان 3-4

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الكندية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية
 السالفدور: مفوضية الدفاع عن حقوق اإلنسان في السالفدور 3-5

 الفئة ألف.فرعية بإعادة اعتماد اؼبفوضية ضمن : توصي اللجنة التوصية
 الهند: اللجنة الوطنية الهندية لحقوق اإلنسان 3-6

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية اؽبندية ضمن توصية
 موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 3-7

 .الفئة ألفاللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ضمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية



 ناميبيا: ديوان مظالم ناميبيا )أمين المظالم( 3-8
 .الفئة ألفتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل ضمن 

 نيوزيلندا: اللجنة النيوزلندية لحقوق اإلنسان 3-9
 .الفئة ألفلندية غبقوؽ اإلنساف ضمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة النيوز توصية
 نيكاراغوا: مفوضية الدفاع عن حقوق اإلنسان :-3

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؼبفوضية ضمن توصية
 اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق اإلنسان 3-21

 .لفالفئة أ: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية ضمن توصية
 آيرلندا الشمالية: لجنة حقوق اإلنسان اآليرلندية الشمالية 3-22

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد عبنة حقوؽ اإلنساف اآليرلندية الشمالية ضمن توصية
 النرويج: المركز النرويجي لحقوق اإلنسان 3-23

 .3122النركجيي إىل دكرة اللجنة الثانية من عاـ  استعراض حالة اؼبركز بتأجيلتوصية: توصي اللجنة الفرعية 
 رومانيا: المعهد الروماني لحقوق اإلنسان 3-24

 .الفئة جيم: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؼبعهد الركماين غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية
 سلوفاكيا: المركز الوطني لحقوق اإلنسان 3-25

نظر يف استعراض حالة اؼبركز الوطين إىل دكرهتا القادمة. كحيتفظ اؼبركز الوطين : توصي اللجنة الفرعية بتأجيل التوصية
 يف أثناء ىذه الفًتة. الفئة باءدبركزه ضمن 

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 3-27استعراض )المادة  -4
 أذربيجان: مفوض )أمين مظالم( حقوق اإلنسان في جمهورية أذربيجان 4-2

لػػا اللجنػػة الفرعيػػة مفػػوض حقػػوؽ اإلنسػػاف يف أذربيجػػاف بنيتهػػا توصػػية مكتػػة عبنػػة التنسػػي  الدكليػػة باعتمػػاد مفػػوض : تبتوصييية
، كسبػن  اؼبؤسسػة الفرصػة، يف ن ػوف سػنة مػن ىػذا اإلتقػار، لتقػدًن الوثػاة  الثبوتيػة الفئية بياءحقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف ضمن 

يف أثنػاء ىػذه  الفئية أليفؼببػادئ بػاريس. كحيػتفظ مفػوض حقػوؽ اإلنسػاف دبركػزه ضػمن الالزمة كتابةن قصػد إثبػات اسػتمرار امتثاؽبػا 
 الفًتة.

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 25استعراض )المادة  -5
 السنغال: اللجنة السنغالية لحقوق اإلنسان 5-2



، مع عزمها 3122ؽ اإلنساف إىل دكرهتا الثانية يف : توصي اللجنة الفرعية بتأجيل استعراض حالة اللجنة السنغالية غبقو توصية
 ، إذا مل تعاجل الق ايا الواردة أدناه بالشكل الصحي .الفئة باءالتوصية باعتماد اللجنة ضمن 

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 26استعراض )المادة  -6
 نيبال: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 6-2

 .الفئة ألفالفرعية بأف ربافظ اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف دبركزىا ضمن  : توصي اللجنةتوصية



 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 

 اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادتقرير وتوصيات دورة 
 

 3122أيار/مايو  38-34جنيف، 
 
 معلومات أساسية -2

ساسي )الوارد يف اؼبرف  األكؿ( للجنة التنسي  الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف، كفقا للنظاـ األ 2-2
ُأسندت للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كالية دراسة كاستعراض طلبات االعتماد، كإعادة االعتماد كاالستعراضات اػباصة كنريىا 

يات اإلقليمية التابع ؼبفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف بصفتو أمانة عبنة التنسي  اليت تردىا من قسم اؼبؤسسات الوطنية كاآلل
الدكلية، كتقدًن توصيات إىل أع اء مكتة عبنة التنسي  الدكلية فيما يتعل  بامتثاؿ اؼبؤسسات صاحبة القلة ؼببادئ باريس 

 االمتثاؿ ؼببادئ باريس من حيث القانوف كاؼبمارسة. تماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالع)الواردة يف اؼبرف  الثاين(. كتقيم 

اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ ككفقا للنظاـ الداتلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من فبثلني عن  2-3
عن آسيا كاحمليط اؽبادئ، كأؼبانيا من كل منققة كىي: تونو )الرةاسة( عن أفريقيا، ككندا عن األمريكتني، كصبهورية كوريا  اإلنساف

 عن أكركبا.

كشاركت مفوضية حقوؽ  3122 مايو/آذار 38إىل  34يف الفًتة من اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاجتمعت  2-4
اإلقليمية  اإلنساف بصفتها مراقبا داةما كبصفتها أمانة عبنة التنسي  الدكلية. ككفقا لإلجراءات اؼبعموؿ هبا، دعيت ىيئات التنسي 

دبشاركة فبثلني عن أمانة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادللمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف إىل اغب ور بصفة مراقة. كرحبت 
منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، ، كشبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف أفريقيا كشبكة 

 األمريكتني.

يف طلبات اعتماد كردت من اؼبؤسسات   اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  21كعمال باؼبادة  2-5
 .كىنغاريا ش كسرياليوف كالسويديبنغالد من لكل غبقوؽ اإلنساف الوطنية

 ا يف طلبات إعادة االعتماد الواردة أي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  26كعمال باؼبادة  2-6
ككندا كموريتانيا كناميبيا  كآيرلندا الشمالية كركمانيا كالسلفادكر كسلوفاكيا لكل من أسًتاليا اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمن 



عنية باالعتماد تالؿ . كانسحة الع و الكندم يف اللجنة الفرعية اؼبكاؽبندكنيوزيلندا كالنمسا كنيجرييا كنيكارانوا  كالنركيج
 استعراض طلة كندا إلعادة االعتماد.

من النظاـ األساسي، استعرضت اللجنة الفرعية بعض الق ايا اؼبتعلقة باؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ  3-27كعمال باؼبادة  2-7
 اإلنساف ألذربيجاف.

بعض الق ايا اؼبتعلقة باؼبؤسسة  عتماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالمن النظاـ األساسي، استعرضت  28كعمال باؼبادة  2-8
 الوطنية غبقوؽ اإلنساف للسنغاؿ.

الوطنية غبقوؽ  اؼبؤسسةمن النظاـ األساسي، تلقت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد معلومات من 29ك عمال باؼبادة  2-9
 .كنظرت فيهانيباؿ اإلنساف ل

عية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسي  الدكلية، جاءت تصنيفات ككفقا ؼببادئ باريس كالنظاـ الداتلي للجنة الفر   :-2
 على النحو التايل: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداالعتماد اليت عملت هبا 

 : امتثاؿ ؼببادئ باريس؛ألف

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

 متثاؿ ؼببادئ باريس.: عدـ االجيم

 كديكن استخداـ اؼبالحظات العامة )الواردة يف اؼبرف  الثالث(، بصفتها أدكات تفسريية ؼببادئ باريس، لألنراض التالية: 2-21

 توجيو اؼبؤسسات لدل قيامها بوضع العمليات كاآلليات اػباصة هبا من أجل ضماف االمتثاؿ ؼببادئ باريس؛ )أ(

 لية بتناكؿ أك معاعبة الق ايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعايري اؼببينة يف اؼبالحظات العامة؛إقناع اغبكومات احمل )ب(

يف ازباذ قراراهتا بشأف طلبات االعتماد اعبديدة، كطلبات إعادة االعتماد أك يف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإرشاد  )ج(
 نري ذلك من االستعراضات

صرة جدا عن استيفاء اؼبعايري اؼببينة يف اؼبالحظات العامة، جاز للجنة الفرعية لالعتماد أف إذا كانت اؼبؤسسة قا ‘2’
 زبلص إىل أف اؼبؤسسة نري فبتثلة ؼببادئ باريس.

 



قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼبالحظات العامة، جاز ؽبا أف تنظر  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘3’
قوات اليت ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القل  يف القلبات اؼبقبلة، إف ازُبذت ىذه اػبقوات. يف طبيعة اػب
بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل باؼبالحظات العامة اليت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكإذا مل تُزكَّد 

إىل عدـ بذؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف  أبديت يف الساب ، أك مل تُعط تفسريان معقوال لألسباب اليت دعت
 تفسر انعداـ  إحراز التقدـ ىذا  بأنو عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.

العاملة بصفة آليات  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافكتنظر اللجنة الفرعية حاليا يف كضع مالحظات عامة بشأف  2-22
اؼبؤسسات الوطنية ي للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ كيف تقييم أداء كطنية للرصد /الوقاية؛ كيف االتتصاص شبو الق اة

 .غبقوؽ اإلنساف

نظر مكتة عبنة التنسي  الدكلية يف كرقة قرار بشأف استعراض اؼبالحظات العامة كاعتمدىا االجتماع العاـ للجنة  2-23
 .3122التنسي  الدكلية يف أيار/مايو 

أنو عندما تثار يف تقريرىا ق ايا ؿبددة تتعل  باالعتماد، أك إعادة االعتماد  ية باالعتماداللجنة الفرعية اؼبعنكتالحظ  2-24
معاعبة ىذه الق ايا يف أم طلة أك استعراض  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافكاالستعراضات اػباصة كنريىا، يتعني على 

 آتر الحقني.

اؼبعتمدة على إتبار مكتة عبنة  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافصبيع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتشجع  2-24
 التنسي  الدكلية يف أكؿ فرصة ساحنة  بشأف الظركؼ اليت ستؤثر سلبا يف قدرهتا على الوفاء دبعايري مبادئ باريس كالتزاماهتا.

ن جدكؿ زمين ؿبدد، قد تؤدم نتيجة نيتها النظر يف ق ايا معينة ضم اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكعندما تعلن  2-25
اللجنة الفرعية االستعراض إىل توصية قد سبس دبركز االعتماد. كيف حاؿ نشوء ق ايا إضافية يف أثناء عملية االستعراض، تبلا 

 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بذلك. اؼبعنية باالعتماد

إىل توصية، ربيل ة تلك التوصية  لجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالمن النظاـ األساسي، عندما تتوصل  23كعمال باؼبادة  2-27
 إىل مكتة عبنة التنسي  الدكلية الذم يكوف قراره النهاةي تاضعا للعملية التالية:

 إىل اعبهة مقدمة القلة أكال؛ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادرباؿ توصية  ‘2’

عن طري  تقدًن طعن مكتوب إىل رةيس عبنة التنسي  الدكلية جيوز للجهة مقدمة القلة القعن يف التوصية 3’
 يومان ابتداءن من تاريخ استالـ التوصية؛ 39بواسقة أمانة اللجنة اؼبذكورة ضمن أجل ال يتعدل 



رُباؿ التوصية بعد ذلك إىل أع اء مكتة عبنة التنسي  الدكلية الزباذ قرار بشأهنا. كإذا اسُتلم طعن من اعبهة مقدمة  ‘4’
لقلة، حياؿ ذلك القعن إىل أع اء اؼبكتة، مشفوعان جبميع اؼبواد ذات الصلة اليت مت استالمها فيما يتعل  بكل من ا

 القلة كالقعن؛

 اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعلى كل ع و يف مكتة عبنة التنسي  ال يواف  على التوصية أف خيقر رةيس  ‘5’
يوما ابتداء من تاريخ استالمها كزبقر أمانة عبنة  (31جل ال يتعدل عشرين )ضمن أ كأمانة عبنة التنسي  الدكلية.

التنسي  فوران صبيع أع اء مكتة اللجنة باالعًتاض كتقدـ صبيع اؼبعلومات الالزمة لتوضيحو. كإذا أتقر أربعة 
الدكلية، يف تالؿ أع اء يف اؼبكتة على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل أمانة عبنة التنسي  

( يوما من استالـ ىذه اؼبعلومات، بأف لديهم اعًتاضا فباثال، أحيلت التوصية إىل االجتماع التايل 31عشرين )
 ؼبكتة عبنة التنسي  الدكلية الزباذ قرار بشأهنا.

اضا على التوصية، كإذا مل يبد أربعة أع اء يف اؼبكتة على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل اعًت  ‘6’
( يوما ابتداء من تاريخ استالمها، يُعترب أف مكتة عبنة التنسي  الدكلية قد أقر 31ضمن أجل ال يتعدل عشرين )

 التوصية؛

 يُعترب قرار مكتة عبنة التنسي  الدكلية بشأف االعتماد هناةيان. ‘7’

توصية ستؤدم إىل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادفيها من النظاـ األساسي، يف اغباالت اليت تدرس  29كعمال باؼبادة  2-28
ذبريد اؼبؤسسة مقدمة القلة من مركز اعتمادىا، ُتشعر اؼبؤسسة صاحبة القلة هبذه النية كتعقى الفرصة لكي تقدـ كتابةن، يف 

س. كربتفظ اؼبؤسسة اؼبعنية دبركزىا تالؿ سنة من ىذا اإلشعار، األدلة الوثاةقية ال ركرية إلثبات استمرارية امتثاؽبا ؼببادئ باري
 تالؿ ىذه الفًتة. “ألف”ضمن الفئة 

كيف االجتماع الرابع كالعشرين للجنة التنسي  الدكلية، مت تعديل النظاـ األساسي للنص صراحة على إمكاف تعلي   2-29
 ، يف ظركؼ استثناةية.“ألف”اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبعتمدة يف الفئة 

، يف أثناء  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشاكر مع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاصلت ك  :2-2 اؼبعنية، عند اللزـك
اؼبعنية تقدًن اسم كرقم ىاتف يف حالة احتياج  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافدكرهتا. كقبل انعقاد الدكرة، طُلة إىل صبيع 

إىل االتصاؿ باؼبؤسسة. كباإلضافة إىل ذلك، كاف موظفو مفوضية حقوؽ اإلنساف، كاؼبوظفوف  ماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالعت
 اؼبيدانيوف ؼبفوضية حقوؽ اإلنساف، حسة االقت اء، رىن اإلشارة لتقدًن اؼبزيد من اؼبعلومات، حسة اغباجة.

اؼبهنية ؼبوظفي أمانة عبنة التنسي  الدكلية )قسم  باؼبستول العايل للدعم كالركح اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقر  2-31
 اؼبؤسسات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع ؼبفوضية (.



اؼبعنية على اؼبوجزات اليت أعدهتا األمانة مع  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادأطلعت  2-32
مهلتها أسبوعان كاحدان لتقدًن أم تعليقات بشأهنا. كمثلما ىو أنية قبل النظر يف طلباهتا ك اؼبع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف
، نشر اؼبوجزات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادبعد اعتماد مكتة عبنة التنسي  لتوصيات  الشأف يف اغباالت السابقة، سيتم،

(. كال تعد اؼبوجزات إال www.nhri.net) طنية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الو كالتعليقات كبيانات االمتثاؿ على موقع منتدل 
 باللغة اإلنكليزية، بسبة القيود اؼبالية. 

نظرت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف اؼبعلومات اليت تلقتها من اجملتمع اؼبدين كاطلعت اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ  2-33
 كنظرت يف ردكدىا. عليها اإلنساف اؼبعنية

 طلبات االعتماد –وصيات خاصة ت -3

 بنغالديش: اللجنة الوطنية البنغالديشية لحقوق اإلنسان  3-2 
 

 .الفئة باءتوصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية: 
 

كتعًتؼ اللجنة الفرعية بوجو تاص  ترحة اللجنة الفرعية بإنشاء اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف مؤتران.
باألنشقة الكبرية اليت قاـ هبا الرةيس اعبديد فيما خيص دعوة اعبمهور، ككذا ـبتلف األنشقة اليت قامت هبا اللجنة 
الوطنية على النحو اؼببني يف تقريرىا السنوم. كترحة اللجنة الفرعية أي ا باؼبعلومات اليت تفيد بأف اللجنة الوطنية 

 ج األمم اؼبتحدة اإلمناةي من أج مواصلة تعزيز قدرة اللجنة.ديشية غبقوؽ اإلنساف تعمل بالتعاكف مع برنامالبنغال
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 تكوين لجنة االختيار -2

شركط   من القانوف من شخصيات تعينها اغبكومة كيبدك أف 8تتألف أساسان عبنة االتتيار اؼبنشأة دبوجة الفرع 
 نصاب ال تسم  بتقدًن الًتشيحات إال من لدف ىؤالء األع اء.ال
 

كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة كتالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة 
الوطنية البنغالديشية  كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية اللجنة العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف



التوجيهية القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ على الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على عملية االتتيار يف  غبقوؽ اإلنساف
 .عند االقت اء اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلة

 
من مبادئ باريس كإىل مالحظتها  2-اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف إىل اؼببدأ باءاللجنة الفرعية  كربيل
 ‘.اإلدارية اؽبيئةاتتيار كتعيني ’ بشأف 3-3العامة 

 
 انتداب األمين العام -3

أبلغت اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف أف األمني العاـ كاثنني من كبار اؼبوظفني قد انُتدبوا من اإلدارة 
قد  ( من القانوف، تالحظ أف ىذا الًتتية5)34ا األمر جاةز عمال بالفرع ىذ اغبكومية. كبينما تتفهم اللجنة الفرعية أف

 يناؿ من استقاللية مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف أك قد يُفهم ذلك.
 

 دبلء مالؾ اؼبوظفني باالنتداب.اؼبتعلقة  5-3كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة 
 
 الموارد الكافية -4

و لكي تعمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بفعالية، جية تزكيدىا دبا يكفي من التمويل اللجنة الفرعية أن تالحظ
حىت تتمكن من االضقالع باألنشقة اليت ُأسندت إليها. كتشري اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف يف  كاؼبوظفني

 موظفان. 33بقاقة قوامها اليان تعمل فردان كإف كانت تعمل ح 98طلبها إىل أف مالؾ موظفيها اؼبقًتح يبلا 
 

 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 

كتشجع اللجة الفرعية اللجنة الوطنية البنغالديشية غبقوؽ اإلنساف على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من برنامج األمم 
للمؤسسات الوطنية  مناةي، كمفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف كمنتدل آسيا كاحمليط اؽبادئاؼبتحدة اإل

 غبقوؽ اإلنساف.
 

 هنغاريا: المفوض البرلماني للحقوق المدنية 3-3
 

 .الفئة باء: توصي اللجنة الفرعية باعتماد مؤسسة اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية ضمن توصية
 



ة الفرعية دبا أعرب عنو اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية من اىتماـ كالتزاـ من أجل طلة االعتماد كاؼبشاركة ترحة اللجن
 يف أعماؿ عبنة التنسي  الدكلية.

 
على أكسع نقاؽ كتثين اللجنة الفرعية على اػبقوات اليت ازبذىا اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية من أجل تفسري كاليتو 

  جبدية من أجل تعزيز الوعي بأعمالو كبق ايا حقوؽ اإلنساف داتل البلد.فبكن، عامال
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 الوالية: -2

بيد أنو ال ديتلك االتتصاص على الققاع اػباص. ات الدكلة؛ للمفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية اتتصاص على سلق
ؽ الدستورية فقط، كال ينص على تعزيز حقوؽ اإلنساف على نقاؽ كينص القانوف على أف الوالية ىي غبماية اغبقو 

أكسع. كتالحظ اللجنة الفرعية أف ضباية حقوؽ األقليات الوطنية كاإلثنية ال تدتل ضمن كالية اؼبفوض الربؼباين، إذ ُأسند 
 أمرىا إىل مفوض آتر.

 
 ‘.كالية حقوؽ اإلنساف’بشأف  3-2ة العامة من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظ 2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف

 
بأف يدعو اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية إىل كالية أكسع تشمل صبيع اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف  كتوصي اللجنة الفرعية

نساف، كتغقي صبيع ؾباالت التمييز، كتسند للمفوض مسؤكلية ضباية كتعزيز حقوؽ اإل الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية كاحمللية،
 التثقيف كالرصد يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف. على صعيدمؤسستو يف اآلليات الدكلية، كتعقيو مهاـ كاضحة  كتسم  دبشارؾ

 
 عملية االختيار -3

كتالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة 
اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ ة غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية العليا ؼبؤسسة كطني

التوجيهية اإلدارية القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ على الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على عملية االتتيار يف  اؼبدنية
 .عند االقت اء اؼبلزمة ذات الصلة

 
 اؽبيئةاتتيار كتعيني ’بشأف  3-3من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة  2-عية إىل اؼببدأ باءاللجنة الفر  كتشري
 ‘.اإلدارية



 
 التعاون مع المجتمع المدني واآلليات الدولية -4

بتقوير عالقات اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية مع منظمات اجملتمع اؼبدين كبإضفاء طابع رظبي  اللجنة الفرعية توصي
التعاكف مع مؤسسات حقوؽ ’بشأف  6-2ليها، كتشري إىل اؼببدأ جيم)ز( من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة ع

 ‘.اإلنساف األترل
 
 عزل أمين المظالم -5

اللجنة الفرعية بالشرط اإلجراةي الذم ينص على التصويت بأنلبية الثلثني يف الربؼباف من أجل عزؿ أمني اؼبظامل،  ترحة
من أجل النص بوضوح على  ي بأف يدافع اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية عن إجراء تعديالت تشريعيةلكنها توص

ضماف عدـ ’بشأف  :-3األسباب الداعية إىل التماس عزؿ أمني اؼبظامل. كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 
 ‘.أع اء اؽبيئات اإلدارية قابلية عزؿ

 
 جديد تأسيسيقانون  -6
كانوف الثاين/يناير   2كأنو سيدتل حيز النفاذ يف  الدستور اعبديد ؽبنغارياالربؼباف قد أقر حظ اللجنة الفرعية أف تال

كسيعيد الدستور اعبديد ىيكلة مؤسسات أمني اؼبظامل للحقوؽ اؼبدنية، كاألجياؿ القادمة، كضباية البيانات  .3123
األساسية. كسيأيت فيما قوؽ ضمن مؤسسة كاحدة ألمني اؼبظامل للحية كحرية اإلعالـ، كحقوؽ األقليات الوطنية كاإلثن

فيما خيص لقانوف الذم سيمكن من إعادة اؽبيكلة ىاتو. كتالحظ اللجنة الفرعية كذلك ضمانات أمني اؼبظامل بعد ا
 اليت ستعزز من قدرة اؼبؤسسة كاستقالليتها. غبقوؽ اؼبدنية كالسياسيةا
 

يدعو اؼبفوض الربؼباين للحقوؽ اؼبدنية من أجل العمل على أف يكوف القانوف اؼبتعل  بأمني كتوصي اللجنة الفرعية بأف 
فبتثال ؼببادئ باريس، كتشجع اؼبفوض الربؼباين على تقدًن طلة إلعادة االعتماد عقة موافقة  اؼبظامل للحقوؽ األساسية

 الربؼباف على القانوف اعبديد.
 

اين على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف كمن كتشجع اللجنة الفرعية اؼبفوض الربؼب
 عبنة التنسي  األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 
اللجنة : توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية¶لجنة السيراليونية لحقوق اإلنسانالسيراليون:  3-4 

 .فئة ألفالالسرياليونية غبقوؽ اإلنساف ضمن 



 
يف إطار كاليتها من أجل تعزيز  تثين اللجنة الفرعية على اللجنة السرياليونية غبقوؽ اإلنساف على ما قامت بو من عمل

 اػبارجة من مرحلة النزاع. كضباية حقوؽ اإلنساف يف سرياليوف، مقدرةن التحديات اعبساـ اليت توجد يف الدكؿ
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 تمويلال -2
 

الكافية من حكومتها  اؼبوارد التماس ترحة اللجنة الفرعية باعبهود اليت تبذؽبا اللجنة السرياليونية غبقوؽ اإلنساف من أجل
 كمن اؼباحنني الدكليني، دبا يف ذلك كضع اسًتاتيجية عبمع األمواؿ، من أجل دعم مهامها كعملياهتا.

 
 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 

 
ترحة اللجنة الفرعية بالتقارير السنوية للجنة السرياليونية غبقوؽ اإلنساف كبتوصياهتا اؼبقدمة ¶التقارير السنوية -3

إىل اغبكومة بشأف حالة حقوؽ اإلنساف يف سرياليوف. كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة السرياليونية على إدراج مزيد  من 
 اؼبناسةيت تتخذىا اغبكومة لتنفيذ توصيات أك قرارات معينة بقريقة عملية منتظمة كيف الوقت بشأف التدابري الاؼبعلومات 

من مبادئ باريس كإىل مالحظتها  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء. القانوف التأسيسيمن  24كفقان ألحكاـ الفرع 
 .‘وؽ اإلنسافتوصيات اؼبؤسسات الوطنية غبق’بشأف  7-2العامة 

 
 السويد: أمين مظالم المساواة في السويد 3-5 

 
 .الفئة باء: توصي اللجنة الفرعية باعتماد أمني مظامل اؼبساكاة يف السويد ضمن توصية

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
إذ تنحصر الوالية يف ليس ألمني مظامل اؼبساكاة يف السويد كالية كاسعة لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف؛ ¶الوالية -2

كالية ’بشأف  3-2من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة  2-مساةل اؼبساكاة. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 ‘.حقوؽ اإلنساف



 
يعد أمني مظامل اؼبساكاة يف السويد مسؤكال أماـ اغبكومة، ال ¶المساءلة واالستقاللية وعدم قابلية العزل -3

إجراءم التعيني كالعزؿ. يتلقى منها التعليمات. كإضافة إىل ذلك، ليست ىناؾ أية أحكاـ بشأف  حيثالربؼباف، 
كاترم لينا، فللحكومة سلقة تعيني رةيس مؤسسة أمني اؼبظامل يف السويد كعزلو كيبدك أف أمينة اؼبظامل السابقة، السيدة  

 كاليتها. ةفًت قد ُأعيد انتداهبا يف مهمة أترل، رنم بقاء أربع سنوات من 
 

كتالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة 
أمني مظامل اؼبساكاة يف العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية 

التوجيهية القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ يف كالعزؿ القابع الرظبي على عملية االتتيار على الدعوة إىل إضفاء  السويد
 .عند االقت اء اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلة

 
ضماف عدـ ’بشأف  :-3، ك‘اتتيار كتعيني اؽبيئة اإلدارية’بشأف  3-3 يها العامتنيكتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظت

 ‘.اإلدارية أع اء اؽبيئات قابلية عزؿ
 

كتشجع اللجنة الفرعية أمني مظامل اؼبساكاة يف السويد على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ 
 اإلنساف كمن عبنة التنسي  األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 
 طلبات إعادة االعتماد –توصيات خاصة  -4

 رالية لحقوق اإلنسانأستراليا: اللجنة األست 4-2 
 . الفئة ألفضمن  : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة األسًتاليةتوصية

 
فيما خيص تناكؿ الق ايا  اللجنة الفرعية عن تقديرىا لتدابري اؼبتابعة اليت ازبذهتا اللجنة األسًتالية غبقوؽ اإلنساف تعرب

للجنة  للجنة الفرعية على التعيينات اليت ستجرم داتل اؽبيئة اإلدارية. كتثين ا3117اليت أثارهتا اللجنة الفرعية يف 
 االسًتالية غبقوؽ اإلنساف، فبا يقلص من عدد الوظاةف اؼبشًتكة.

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
 تالحظ اللجنة الفرعية أمهية ثقة اعبمهور يف استقاللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.¶االستقاللية -2



 

تتعاكف اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ )ىػ( من مبادئ باريس الذم ينص على أف 4-ألف الفرعية الشرط الوارد يف اؼببدأ ةكتربز اللجن
مع األمم اؼبتحدة كأم منظمات أترل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كمع اؼبؤسسات اإلقليمية كاؼبؤسسات ”اإلنساف 

كبالتايل ربث اللجنة الفرعية على “. ايل ضباية كتعزيز حقوؽ اإلنسافالوطنية لبلداف أترل من ذكات االتتصاص يف ؾب
رفع الشرط اإلدارم الذم كضعتو اغبكومة كالقاضي حبصوؿ رةيس اللجنة األسًتالية غبقوؽ اإلنساف على موافقة اؼبدعي 

 العاـ قبل السفر إىل اػبارج.
 

تؤكد أف اللجنة األسًتالية غبقوؽ اإلنساف نري ملزمة  كعالكة على ذلك، ربث اللجنة الفرعية حكومة أسًتاليا على أف
ربرير الققاعات( فيما خيص اإلعالف عن التوظيف من دكف ضبالت باؼببادئ التوجيهية للحكومة األسًتالية )كزارة اؼبالية ك 

كومية يف ( كاليت تلـز باستخداـ ؾبموعة كاحدة من اإلعالنات عن التوظيف يف صبيع اؼبناصة اغب3121)سبوز/يوليو 
 كساةط اإلعالـ اؼبقبوعة الوطنية ك/أك احمللية.

 
من مبادئ باريس،  3-تالحظ اللجنة الفرعية حكم اؼببدأ ألف¶الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3

كربث اللجنة الفرعية حكومة أسًتاليا ...“ كالية على أكسع نقاؽ فبكن  تعقى للمؤسسة الوطنية”الذم ينص على أف 
لى تعديل قانوف اللجنة األسًتالية غبقوؽ اإلنساف حىت ينص بوضوح على أف للجنة األسًتالية غبقوؽ اإلنساف كالية ع

 ضباية كتعزيز اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
 
على صبيع تالحظ اللجنة الفرعية سياسة اغبكومية األسًتالية اؼبتمثلة يف تقبي  معامل سنوم للفعالية ¶التمويل -4

الوكاالت اغبكومية. كتعرب اللجنة عن قلقها من أف التقبي  اؼبنتظم ؼبعامل الفعالية على اللجنة األسًتالية غبقوؽ 
اإلنساف من شأنو أف يقلص تدرجييان من مستواىا األساسي للتمويل كبالتايل اغبد من قدرهتا على االضقالع بواليتها. 

ل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بفعالية، جية تزكيدىا دبا يكفي من التمويل كتالحظ اللجنة الفرعية أنو لكي تعم
من مبادئ  3-كاؼبوظفني حىت تتمكن من االضقالع باألنشقة اليت ُأسندت إليها. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3باريس كإىل مالحظتها العامة 

 
 المظالم النمساوي النمسا: مجلس أمين 4-3

 .الفئة باء: توصي اللجنة الفرعية باعتماد ؾبلس أمني اؼبظامل النمساكم ضمن توصية
 



تعرب اللجنة الفرعية عن تقديرىا للجهود اليت يبذؽبا ؾبلس أمني اؼبظامل النمساكم من أجل تفسري كاليتو اؼبتعلقة بسوء 
وؽ اإلنساف. كتثين اللجنة الفرعية أي ا على اجمللس ؼبواصلتو اإلدارة على نقاؽ كاسع بغية إدراج جوانة أكسع من حق

سن القانوف اؼبتعل  بتنفيذ الربكتوكوؿ االتتيارم التفاقية مناى ة التعذية. بيد أف اللجنة الفرعية تالحظ أف نقاؽ 
عية كذلك اتتصاص اجمللس منحصر يف سلقات الدكلة؛ إذ ليس لو اتتصاص على الققاع اػباص. كتالحظ اللجنة الفر 

أف أع اء اجمللس خُيتاركف بتوصية من ثالثة أحزاب سياسية كربل؛ كأف صبيع األع اء اغباليني كانوا فبثلني منتخبني 
 سابقان.

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
ف ال ينص القانوف اغبايل ربديدان على كالية كاسعة غبماية كتعزيز حقوؽ اإلنساف، كما أف قانو ¶والية واسعة -2

آليات الوقاية الوطنية اؼبعنيَّ لن يوسع، يف حد ذاتو، من نقاؽ الوالية لتشمل ضباية كتعزيز حقوؽ اإلنساف. كتشري اللجنة 
 ‘.كالية حقوؽ اإلنساف’بشأف  3-2كإىل اؼبالحظة العامة  3-الفرعية إىل اؼببدأ ألف

 
، جية على اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ من أجل االضقالع بالواليات بفعالية¶التعاون مع المجتمع المدني -3

اإلنساف أف تقيم عالقات مع اجملتمع اؼبدين كأف تتعاكف معو كربافظ على ىذه العالقات. كتشجع اللجنة الفرعية ؾبلس 
أمناء النمساكم على إقامة عالقات عمل منتظمة كمنهجية مع ىذه اؼبنظمات. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ جيم)ز( 

 ‘.التعاكف مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األترل’بشأف  6-2باريس كإىل اؼبالحظة العامة من مبادئ 
 
من األمهية اغباظبة كضع عملية اتتيار كاضحة شفافة كقاةمة على اؼبشاركة ضمانان لتعددية ¶االختيار والتعيين -4

التشكيلة ’من مبادئ باريس  2-دأ باءاؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كالستقالليتها. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبب
 ‘.اتتيار كتعيني اؽبيئة اإلدارية’بشأف  3-3كإىل مالحظتها العامة ‘ كالتعيني

 
كفيما خيص سن القانوف اؼبتعل  بتنفيذ الربكتوكوؿ االتتيارم اؼبلح  باتفاقية مناى ة التعذية، تشجع اللجنة الفرعية اجمللس على 

تمع اؼبدين كالتماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسي  األكركبية مواصلة مشاركتو مع منظمات اجمل
 للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 كندا: اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان 4-4 
 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الكندية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية

 



 الفرعية ما يلي: كتالحظ اللجنة
 
تقدر اللجنة الفرعية اإلجراءات اليت ازبذهتا اللجنة الكندية غبقوؽ اإلنساف من أجل ¶عملية االختيار -2

. كبشكل تاص، ترحة اللجنة 3117االستجابة للتوصيات اليت أبدهتا اللجنة الفرعية يف دكرهتا لتشرم األكؿ/أكتوبر 
ار اؼبفوضني دبا يف ذلك اإلعالف عن اؼبناصة الشانرة كالعمل دبعايري مفصلة بإدتاؿ تعديالت على عملية اتتيالفرعية 

التقبي  العاـ لدليل إجراءات تعيني احملافظني يف اجملالس فيما يتعل   لتقييم اؼبرشحني احملتملني. كتالحظ اللجنة الفرعية
 بالعملية الرظبية لتعيني اؼبفوضني.

 
يريات اؼبذكورة أعاله مل تدرج ضمن األحكاـ التشريعية أك التنظيمية أك اؼببادئ بيد أف اللجنة الفرعية تالحظ أف التغ

التوجيهية اإلدارية الداتلية. كتالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على 
قة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ث

القوانني أك اللواة  الفرعية اللجنة الكندية غبقوؽ اإلنساف على الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على عملية االتتيار يف 
 .عند االقت اء التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلةأك اؼببادئ 

 
اتتيار كتعيني اؽبيئة ’بشأف  3-3باريس كإىل اؼبالحظة العامة  من مبادئ 2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 ‘.اإلدارية
 
 الوالية -3

تالحظ اللجنة الفرعية األحكاـ الواردة يف اعبزأين الثاين كالثالث من القانوف كاليت ُتسند إىل اللجنة الكندية غبقوؽ 
الحظ مع ذلك، أف باإلمكاف اإلعراب عن ىذه اإلنساف كالية لالضقالع بأنشقة متعلقة حبقوؽ اإلنساف كاغبريات. كت

. كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الكندية غبقوؽ اإلنساف على الدعوة من أجل القانوف التأسيسيالوالية بشكل أكض  يف 
إجراء تعديالت تزيد من كضوح كالية كاسعة تشمل تعزيز كضباية صبيع حقوؽ اإلنساف، دبا يف ذلك رصد تنفيذ توصيات 

من االتفاقية الدكلية غبقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة.  44عراض الدكرم الشامل كآلية الرصد الوطنية دبوجة اؼبادة االست
 من مبادئ باريس. 3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف

 
 مفوضية الدفاع عن حقوق اإلنسان في السالفدور السالفدور: 4-5 

 الفئة ألف.د اؼبفوضية ضمن اعتماإعادة : توصي اللجنة الفرعية بتوصية



اإلجراءات اليت ازبذهتا مفوضية الدفاع عن حقوؽ اإلنساف يف السالفدكر من أجل تنظيم عملها  تقدر اللجنة الفرعية
 الداتلي، دبا يف ذلك نظامها الداتلي كقواعد الرقابة الداتلية.

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
 التمويل -2

نو بينما يوجد لدل اؼبفوضية ما يكفي من األمواؿ للقياـ بواليتها األساسية، تفتقر اؼبفوضية إىل تالحظ اللجنة الفرعية أ
اؼبوارد من أجل القياـ دبشاريع من شأهنا أف سبكنها من االضقالع بواليتها بفعالية أكثر. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ 

 ‘.التمويل الكايف’ف بشأ 7-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  3-باء
 
 فترة التعيين -3

تالحظ اللجنة الفرعية أف الدستور ينص على انتخاب اؼبفوض ؼبدة ثالث سنوات كتعرب عن قلقها ألف ىذه اؼبدة 
القصرية قد تؤثر سلبيا يف استمرارية برامج اؼبفوضية كأنشقتها. كتوصي اللجنة الفرعية بالنظر يف تعديل النظاـ األساسي 

من ثالث سنوات مع ذبديد الفًتة لعدد ؿبدكد من اؼبرات. كتشري اللجنة الفرعية إىل مبدأ باريس  مدة أطوؿ للنص على
 من مبادئ باريس. 4-باء
 
 االختيار والتعيين -4

تالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة 
ى إضفاء القابع الرظبي على علتشجع اللجنة الفرعية ك  ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيهاالعليا 

 .عند االقت اء التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلةالقوانني أك اللواة  أك اؼببادئ عملية االتتيار يف 
 
 

 
من مبادئ باريس كإىل مالحظتها  2-قوؽ اإلنساف إىل اؼببدأ باءكربيل اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية البنغالديشية غب

 ‘.اتتيار كتعيني اؽبيئة اإلدارية’بشأف  3-3العامة 
 

اتتيار كتعيني اؽبيئة ’بشأف  3-3العامة  اؼبالحظةمن مبادئ باريس كإىل  2-إىل اؼببدأ باءكتشري اللجنة الفرعية 
 ‘.اإلدارية



 
 دية لحقوق اإلنسانالهند: اللجنة الوطنية الهن 4-6 

 .الفئة ألفعتماد اللجنة الوطنية اؽبندية ضمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اتوصية
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 التشكيلة والتعددية-2

 ضيقة دبا ال موجة لو كتقيد التنوع كالتعددية يف اجمللس. 3117لعاـ  )تعديل( ضباية حقوؽ اإلنسافتعد أحكاـ قانوف 
العليا يقيد بشدة من كجود ؾبموعة ؿبتملة من  ةاحملكماالشًتاط يف تعيني الرةيس أف يكوف قاضيا سابقا يف ذلك أف 

التنوع  من تقييد كبار موظفي اعبهاز الق اةيبني  يزيد اشًتاط تعيني أنلبية األع اء من اؼبرشحني. كعلى نرار ذلك، 
 كالتعددية.

 
الوظيفة شبو الق اةية للجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف، تربير ىذه القيود يقوـ على كبينما تتفهم اللجنة الفرعية أف 

ل لذا تر  من القانوف التأسيسي. 23كظاةف معددة يف الفرع  21تالحظ أف ىذا العمل ال ديثل سول كظيفة من بني 
ذه القريقة حيد من قدرة اللجنة الوطنية اؽبندية اللجنة الفرعية أف ربديد تشكيلة كبار األع اء يف اللجنة الوطنية اؽبندية هب

 على االضقالع بفعالية جبميع األنشقة اؼبسندة إليها.
 

يتناكلوف ق ايا القبقات، كحقوؽ اؼبرأة، كاألقليات، من اللجاف الوطنية ‘ أع اء معتربين’كتالحظ اللجنة الفرعية كجود 
فإف شبة ـباكؼ من أف ىؤالء ال ُيشرَكوف ذه اؼببادرة ؿبل ترحاب، اؼبصنَّفة لدل عبنة القوانني. كإذا كانت ى كالقباةل

بالق ايا اؼبركزية كاألكلويات كاألعماؿ األساسية يف إطار اؼبهاـ نري الق اةية للجنة بالقدر الكايف يف اؼبناقشات اؼبتعلقة 
 الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف.

 
عنها اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة اؼبدافعني عن حقوؽ اإلنساف، اليت  كتالحظ اللجنة الفرعية أف اؼبخاكؼ ذاهتا قد أعرب

، ببياف تناكؿ القبيعة التقييدية لعملية التعيينات 3122كانوف الثاين/يناير   32أدلت عقة زيارة رظبية ؽبا إىل اؽبند يف 
 يف اجمللس.

 
اتتيار كتعيني اؽبيئة ’بشأف  3-3العامة من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة  2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 ‘.اإلدارية



 
 تعيين األمين العام ومدير التحقيقات من الحكومة المركزية -3

تعزيز عملية ”دبراعاة  ، أكصت اللجنة الفرعية3117لدل إعادة اعتماد اللجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف يف عاـ 
للجنة من أجل  ( من القانوف التأسيسي2)22عاـ كاؼبوظفني دبوجة الفرع التشاكر فيما خيص اتتيار كتعيني األمني ال

 “تعزيز استقاللية اؼبوظفني اؼبعيَّنني.
 

من القانوف التأسيسي على أف تنتدب اغبكومة اؼبركزية موظفا حكوميا برتبة أمني للعمل لدل اللجنة  22كينص الفرع 
عاـ للجنة، كضابط شرطة برتبة مدير عاـ للشرطة أك ما فوؽ لشغل يف منصة األمني ال الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف
، كاليت 3117تشرين الثاين/نوفمرب  41كتشري كذلك اؼبراسالت الربيدية اإللكًتكنية بتاريخ  منصة مدير )التحقيقات(.

ف التدرية(، إىل أف كظاةف األمني اؼبشًتؾ، كرةيس اؼبنسقني )يف شؤك ، 3122أيار/مايو  34أعيد إرساؽبا بتاريخ 
 منتَدبة أي ا من اغبكومة. رةيس الشرطةكاؼبدير، كناةة اؼبفتش العاـ للشرطة ك 

 
بأف اللجنة الوطنية اؽبندية قد تناكلت دبا يكفي التوصية اليت قدمتها اللجنة الفرعية عاـ كال تقتنع اللجنة الفرعية 

قانوف ضباية حقوؽ ة غبقوؽ اإلنساف إىل تعديل . لذا توصي اللجنة الفرعية بأف تدعو اللجنة الوطنية اؽبندي3117
عملية من أجل إزالة شرط انتداب األمني العاـ كمدير التحقيقات من اغبكومة، كالنص على  3117لعاـ اإلنساف 

اتتيار مفتوحة قاةمة على االستحقاؽ. كتظل اللجنة الفرعية قلقة أي ا بشأف فبارسة إشراؾ أفراد الشرطة كأفراد الشرطة 
اف، ال سيما ؼبا يكوف اعبناة اؼبزعوموف من الشرطة. ذلك أف ىذه بقني يف التحقي  بشأف انتهاكات حقوؽ اإلنسالسا

 .للجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنسافاالستقاللية الفعلية كاؼبتصوَّرة اؼبمارسة تًتتة عنها آثار سلبية يف 
 

 “.لء مالؾ اؼبوظفني باالنتدابم”بشأف  5-3كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 
 
 العالقة مع المجتمع المدني -4

أساسيني كوسيلة لالمتثاؿ ؼبا نصت عليو مبادئ باريس من  تربز اللجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف كجود أفرقة ترباء
 تالحظ أف اؼبعلومات اؼبقدمةشرط للتعددية كمشاركة اجملتمع اؼبدين كاؼبدافعني عن حقوؽ اإلنساف. بيد أف اللجنة الفرعية 

من منظمات اجملتمع اؼبدين، دبا فيها اؼبنظمات اؼبمثلة فعليا يف أفرقة اػبرباء األساسيني، تشري إىل أف ىذه اآلليات ال 
 تعمل بفعالية كوسيلة للمشاركة كالتعاكف بني اللجنة الوطنية اؽبندية كمدافعي اجملتمع اؼبدين.

 



التعاكف مع مؤسسات حقوؽ ” 6-2)ز( من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة ؼببدأ جيمكتشري اللجنة الفرعية إىل ا
 “.اإلنساف األترل

 
 .3124دكرهتا األكىل من عاـ أترل يف ىذه اؼبساةل يف  مرةكستنظر اللجنة الفرعية 

 
، كإمنا سينظر 3124كىل من عاـ إىل الق ايا التالية. كلن يُنظر يف ىذه الق ايا يف الدكرة األ كتشري اللجنة الفرعية أي ا

 .3127فيها لدل استعراض إعادة اعتماد اللجنة الوطنية اؽبندية عاـ 
 
 وظيفة تناول الشكاوى -5

تالحظ اللجنة الفرعية أف فئات اجملتمع اؼبدين تدعي أف مهاـ اللجنة الوطنية اؽبندية فيما خيص تناكؿ الشكاكل تعاين 
اؽبندية ال تتصدل كما جية النتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت كقعت. كقد أعادت ـباكؼ شدة التأتر كأف اللجنة الوطنية 

اليت قالت لدل اتتتاـ زيارهتا الرظبية للهند يف كانوف  ىذه الفئات اؼبقررة اػباصة اؼبعنية حبالة اؼبدافعني عن حقوؽ اإلنساف
لتقيت هبم أثناء الزيارة عن تيبة أملهم كعدـ أعرب صبيع اؼبدافعني عن حقوؽ اإلنساف الذين ا: ”3122الثاين/يناير 
العمل اغبايل للجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف. كقدموا إىل اللجنة شكاكل متعلقة بانتهاكات غبقوؽ ثقتهم يف 
لكن قيل إف ق اياىم ُنظر فيها بالكاد، أك انتهى التحقي  فيها، بعد تأتر شديد يف كثري من األحياف، إىل اإلنساف، 

كيتمثل معظم ـباكفهم يف كوف التحقيقات اليت أجريت بشأف ق اياىم أجريت من قبل  عدـ كقوع أم انتهاكات.
 “، اليت كانت يف حاالت عديدة ىي اعبهة اليت ارتكبت االنتهاكات اؼبزعومة.الشرطة

 
ات يف عملية تناكؿ الشكاكل ذكرت اللجنة الوطنية اؽبندية أهنا قامت يف السنوات األترية بتغيري كعلى النقيض من ذلك، 

 لديها من أجل النظر يف العدد اؼبتزايد من الشكاكل كتدارؾ التأتر يف معاعبتها.
 

بيد أنو من الواض  أف كحسة اؼبعلومات اؼبتاحة، ال تستقيع اللجنة الفرعية البت يف صدؽ االدعاءات اؼبثارة أعاله، 
ذا استمرار القل  بشأف استخداـ أفراد الشرطة السابقني يف ىناؾ تصورا على األقل لوجود حاالت تأتر كثرية، كك

التحقي  يف الشكاكل، دبا فيها اؼبوجهة ضد الشرطة. كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية اؽبندية على التصدم لدكاعي 
 القل  ىاتو.

 



 التقرير السنوي -6
حىت . كال ديكن إعالف تقرير سنوم 3119-3118تالحظ اللجنة الفرعية أف آتر تقرير سنوم لديها يعود للفًتة 
ردان بشأف متابعة التوصيات اليت أبدهتا اللجنة الوطنية تدرجو اغبكومة للمناقشة يف الربؼباف، كال يدرج حىت تعد اغبكومة 

السنويني  اؽبندية يف تقريرىا السنوم. كتعًتؼ اللجنة الفرعية بأف اللجنة الوطنية اؽبندية أبلغتها بأهنا قدمت التقريرين
اغبكومة مل تدرجهما للمناقشة يف الربؼباف ألف اغبكومة  إىل اغبكومة لكن 3121-:311ك :311-3119للفًتتني 

 مل تعد ردكدىا على التوصيات الواردة يف التقريرين.
 

ف يف البلد تالحظ اللجنة الفرعية أف التقارير السنوية أداة إلبراز التقورات الرةيسية اغباصلة يف حالة حقوؽ اإلنسا
 لفعالية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. اسردان عاما كبالتايل تدقيقا عامكتشكل 

 
 “.التقرر السنوم”بشأف  2-7كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة 

 
لتمكينها من كعليو تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية اؽبندية غبقوؽ اإلنساف على التماس اغبلوؿ اليت تراىا مالةمة 

توصيات اؼبؤسسات ”بشأف  7-2يف كقتها اؼبناسة أكثر. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة رفع التقارير 
 “.الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 
 موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 4-7 

 .الفئة ألفمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ضتوصية
 

تالحظ اللجنة الفرعية مقدرةن اعبهود اليت تبذؽبا اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف ؾباؿ تنفيذ التوصيات اليت قدمتها 
باالستعاضة عن اؼبرسـو الرةاسي اؼبؤسس ، دبا فيها تصوصان التوصية :311اللجنة الفرعية يف دكرة تشرين الثاين/نوفمرب 

 .3121بقانوف من الربؼباف يف عاـ  3117اإلنساف عاـ للجنة الوطنية غبقوؽ 
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 التعيين واالختيار -2

أع اء من قبل رةيس اعبمهورية، على أساس كفاءهتم كذبربتهم يف ميداف  5من القانوف على تعيني  22تنص اؼبادة 
كتالحظ اللجنة ار كالتعيني ؽبؤالء األع اء األربعة. حقوؽ اإلنساف. بيد أف القانوف صامت بشأف إجراءات االتتي



كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية  شرطمن  ما تنص عليو مبادئ باريسالفرعية 
وطنية غبقوؽ اإلدارة العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية اللجنة ال

التوجيهية اإلدارية القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ االتتيار يف  معايرياإلنساف على الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على 
 .عند االقت اء اؼبلزمة ذات الصلة

 
ني اؽبيئة اتتيار كتعي’بشأف  3-3من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة  2-اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء كتشري
 ‘.اإلدارية

 
 ممثلو الحكومة في اللجنة -3

تالحظ اللجنة الفرعية أف الع وية يف اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف تشمل فبثلني من اعبمعية الوطنية كؾبلس الشيوخ. 
 “.فبثلي اغبكومة يف اؼبؤسسات الوطنية”بشأف  4-3كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 

 
 ك الموظفين باالنتدابملء مال -4

أف تعني موظفيها، نري أف األمني العاـ كاحملاسة  للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنسافأنو جيوز من القانوف على  38تنص اؼبادة 
 ‘.ملء مالؾ اؼبوظفني باالنتداب’ 5-3منتدباف. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة 

 ن المظالم(ناميبيا: ديوان مظالم ناميبيا )أمي 4-8 
 .الفئة ألفتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمني اؼبظامل ضمن 

 
تالحظ اللجنة الفرعية مقدرةن العمل الذم اضقلع بو أمني اؼبظامل يف إطار كاليتو اؼبتمثلة يف ضباية حقوؽ اإلنساف يف 

ؼبظامل من أجل تعزيز حقوؽ اإلنساف، مع ناميبيا. كتالحظ اللجنة الفرعية أي ا مقدرةن األنشقة اليت يقـو هبا ديواف ا
 قوة كقدرة الديواف كاؼبكاتة اإلقليمية. مواصلة ربسني

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
 الوالية -2

 كتشمل ىذه اغبقوؽ بعض تالحظ اللجنة الفرعية أف كالية أمني اؼبظامل تشري إىل ضباية اغبقوؽ كاغبريات الدستورية.
صبيعها. كعالكة على ذلك، تالحظ اللجنة الفرعية أف القانوف ال صادية كاالجتماعية كالثقافية قتاغبقوؽ السياسية كاال

كقد أعربت عن ـباكؼ فباثلة ىيئات معاىدات ؿبددة. فقد التأسيسي يشري ضباية حقوؽ اإلنساف، ال إىل تعزيزىا. 



 33الصادرة بتاريخ  CERD/C/NAM/CO/12)يف الوثيقة  أكصت اللجنة اؼبعنية بالق اء على التمييز العنصرم
( بأف تتخذ الدكلة القرؼ صبيع اػبقوات الالزمة لتعزيز الوالية التشريعية ألمني اؼبظامل كتعزيز 3119أيلوؿ/سبتمرب 

دنية كالسياسية )يف الوثيقة قدرتو، حىت ي قلع بواليتو بفعالية. كأكصت اللجنة اؼبعنية باغبقوؽ اؼب
CCPR/CO/81/NAMوالية التشريعية ؼبؤسسة أمني اؼبظامل كتزكيدىا باؼبوارد الكافية.( بتعزيز ال 

 
كالية حقوؽ ’بشأف  3-2من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  3-كألف 2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأين ألف

 ‘.اإلنساف
 

قوؽ اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ اغب ربمي كتعزز كذلككتوصي اللجنة الفرعية بأف يدافع أمني اؼبظامل عن كالية أكسع 
 .الدكلية كاإلقليمية كاحمللية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف

 
 أسباب العزل وعمليته -3

ليس يف القانوف التأسيس حد لفًتة أمني اؼبظامل. كينص الدستور على أف يشغل أمني اؼبظامل منصبو حىت يبلا سن 
( من 3)1:التقاعد ألمني اؼبظامل إىل سن السبعني، )اؼبادة  اػبامسة كالستني من عمره لكن جيوز للرةيس أف ديدد سن

ضماف عدـ ’بشأف  :-3كبينما ينص اغبكم على عدـ قابلية العزؿ، تشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة  الدستور(.
 ‘.قابلية عزؿ أع اء اؽبيئات اإلدارية

 
 مالك الموظفين -4

 اؼبظامل سلقة تعيني موظفيو. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة ال خيوؿ القانوف التأسيسي بشكل تاص ألمني
 ‘.موظفي اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف’بشأف  3-8
 
 الميزانية -5

تالحظ اللجنة الفرعية أف ليس ىناؾ أم حكم تشريعي حيدد اؼبصدر الذم زبصَّص منو ميزانية أمني اؼبظامل. كينص الفرع 
من  كتة أمني اؼبظامل كفبارسة سلقاتو كأداء كاجباتو كمهامودفع النفقات اؼبتعلقة دبعلى اؼبظامل من قانوف أمني  :

 الفرعية اغباجة إىل زيادة سبويل أنشقة ديواف اؼبظامل.األمواؿ اؼبخصصة لذلك الغرض. كعالكة على ذلك، تالحظ اللجنة 
 

 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3إىل اؼبالحظة العامة من مبادئ باريس، ك  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 



من أجل إجراء التعديالت التشريعية على األحكاـ ذات الصلة كتشجع اللجنة الفرعية أمني اؼبظامل على مواصلة مساعيو 
 بالقانوف التأسيسي ؼبعاعبة اؼبساةل اليت أثريت أعاله.

 
 نيوزيلندا: اللجنة النيوزلندية لحقوق اإلنسان 4-9 

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة النيوزلندية غبقوؽ اإلنساف ضمن توصية
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 عملية االختيار -2

تثين اللجنة الفرعية على إدراج معايري االتتيار الفردم كاعبماعي يف القانوف التأسيسي للجنة النيوزلندية غبقوؽ اإلنساف. 
، تقدر اللجنة الفرعية اإلجراءات اليت ازبذهتا اللجنة النيوزلندية يف استجابتها لتوصيات اللجنة الفرعية باإلضافة إىل ذلكك 

كتت من اإلعالف  ، ال سيما إدتاؿ التغيريات على عملية اتتيار اؼبفوضني3117اؼبقدمة يف دكرة تشرين األكؿ/أكتوبر 
التغيريات ات من قبل فري  اتتيار مستقل. بيد أف اللجنة الفرعية تالحظ أف ىذه عن اؼبناصة الشانرة كالنظر يف القلب

 مل تدرج ضمن قوانني أك لواة  أك مبادئ توجيهية إدارية ملزمة.
 

كتالحظ اللجنة الفرعية ما تنص عليو مبادئ باريس من شرط كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة 
ارة العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية اللجنة تعزز استقاللية اإلد

االتتيار يف القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ  عمليةغبقوؽ اإلنساف على الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على  النيوزلندية
تشري اللجنة الفرعية إىل أف التعيينات  كباإلضافة إىل ذلك، كبينما  اء.ذات الصلة عند االقت اؼبلزمة التوجيهية اإلدارية
أف يكوف التعيني كاك من القانوف التأسيسي ينص على  31تالحظ اللجنة الفرعية أف الفرع  سنوات، 6السابقة سبت ؼبدة 

على النظر يف الدعوة إىل  سافكتشجع اللجنة الفرعية أي ا اللجنة النيوزلندية غبقوؽ اإلن“. سنوات 6ال تتجاكز ”ؼبدة 
 .اعبددإدراج حكم ينص على اغبد األدىن لفًتة تعيني اؼبفوضني 

 
اتتيار كتعيني اؽبيئة ’بشأف  3-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 ‘.اإلدارية
 



 التمويل -3
، مع أمواؿ إضافية 3118/3119غبقوؽ اإلنساف ميزانية مستقرة نسبيان منذ  تالحظ اللجنة الفرعية أف للجنة النيوزلندية

من اتفاقية ضباية حقوؽ صبيع األشخاص  44متواضعة مقدمة للمساعدة يف القياـ دبهاـ الرصد الوطين دبوجة اؼبادة 
كومة يف ضوء اغبالة االقتصادية ىذا األمر رنم تدابري التقشف اؼبايل اليت ازبذهتا اغبذكم اإلعاقة. كتقدر اللجنة الفرعية 

للبلد. كتقدر اللجنة الفرعية احملافظة على ميزانية اللجنة النيوزلندية يف ىذه الظركؼ لكنها تعرب عن قلقها بشأف كفاية 
 األمواؿ اغبالية للقياـ بأنشقة إضافية.

 
 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 
 نيكاراغوا: مفوضية الدفاع عن حقوق اإلنسان :-4

 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؼبفوضية ضمن توصية
 

 تالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 تعيين المفوض -2

أهنا ُمددت دبوجة مرسـو رةاسي. ك  :311تالحظ اللجنة الفرعية أف كالية اؼبفوض تنق ي يف كانوف األكؿ/ديسمرب 
 ( بعد انق اء كاليتو.3122كعليك يكوف اؼبفوض قد ظل يف منصبو ؼبدة سنة كطبسة أشهر )اعتبارا من أيار/مايو 

كتالحظ اللجنة الفرعية أف ىذه اغبالة قد تعود إىل أسباب تارجة عن سيقرة اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كأف حالة 
مسؤكال. بيد أف اللجنة الفرعية تالحظ أف القانوف اغبايل ينص  61سبديد كالية أزيد من بت يف اعبمود السياسي تسب

يف اؼباةة من أع اء الربؼباف. كلذلك سًتحة اللجنة الفرعية  71جواز تعيني أك إعادة تعيني اؼبفوض بتصويت على 
فوض جديد، أك إعادة تعيني اؼبفوض اغبايل. بإجياد حل مناسة ؽبذه اغبالة عرب استخداـ األحكاـ التشريعية لتعيني م

 من مبادئ باريس. 4-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 
 المشاركة مع منظمات المجتمع المدني/المدافعين عن حقوق اإلنسان -3

مات تشجع اللجنة الفرعية مفوضية الدفاع عن حقوؽ اإلنساف على إقامة عالقات عمل بناء كاؼبشاركة مع ـبتلف منظ
اؼبنظمات نري اغبكومية الوطنية كالدكلية اليت تقـو بدكر إجيايب يف ؾباؿ تعزيز كضباية حقوؽ  اجملتمع اؼبدين، دبا فيها
 اإلنساف يف نيكارانوا.

 



بشأف  6-2كيف ىذا الصدد، تود اللجنة الفرعية أف تشري إىل اؼببدأ جيم )ز( من مبادئ باريس كإىل مالحظتها العامة 
 ‘.مؤسسات حقوؽ اإلنساف األترل التعاكف مع’
 

 اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق اإلنسان 4-21 
 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية ضمن توصية

 
لقسم تثين اللجنة الفرعية على اعتماد الربؼباف لقانوف اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتالحظ أف أداء اغبكومة اعبديدة ل

 حيث سيعقة ذلك تعيني أع اء ؾبلس إدارة اللجنة الوطنية النيجريية غبقوؽ اإلنساف.، 3122أيار/مايو  39مقرر يف 
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 عملية االختيار -2

كتالحظ اللجنة ال ينص قانوف اللجنة الوطنية النيجريية غبقوؽ اإلنساف على عملية اتتيار جمللس إدارة اللجنة الوطنية. 
الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة العليا ؼبؤسسة 

لى إضفاء القابع الرظبي على عملية عكطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية 
 .ة  أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلة عند االقت اءاالتتيار يف القوانني أك اللوا

 
اتتيار كتعيني اؽبيئة ’بشأف  3-3كإىل اؼبالحظة العامة من مبادئ باريس  2-وتشير اللجنة الفرعية إلى المبدأ باء

 ‘.اإلدارية
 

 3122دكرهتا الثانية من عاـ ىل اللجنة يف إكتقلة اللجنة الفرعية إىل اللجنة الوطنية النيجريية غبقوؽ اإلنساف أف تقدـ 
 س اإلدارة.تعيني ؾبل آتر مستجدات

 
 التمويل -3

التخفي ات يف اؼبيزانية، فبا قد حيد من قدرهتا على تنفيذ الربامج كاألنشقة، كمن عرفت اللجنة الوطنية النيجريية بعض 
 7-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  3-دأ باءاالضقالع بواليتها على حنو فعاؿ. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبب

 ‘.التمويل الكايف’بشأف 
 



 آيرلندا الشمالية: لجنة حقوق اإلنسان اآليرلندية الشمالية 4-22 
 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد عبنة حقوؽ اإلنساف اآليرلندية الشمالية ضمن توصية

 
ر كبري األعماؿ اليت اضقلعت هبا اللجنة اآليرلندية الشمالية يف إطار كاليتها اؼبتعلقة بتعزيز تالحظ اللجنة الفرعية بتقدي

 كضباية حقوؽ اإلنساف يف آيرلندا الشمالية.
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 التمويل -2

ذلك أف  ة غبقوؽ اإلنساف.الوطني اتتالحظ اللجنة الفرعية أمهية تلقي التمويل األساسي الكايف بالنسبة إىل اؼبؤسس
التمويل الكايف يتي  للمؤسسات االضقالع بواليتها على حنو فعاؿ، كي من استقالليتها عن اغبكومة، كي من قدرهتا 

شرط حصوؿ اللجنة اآليرلندية الشمالية على اؼبوافقة من أجل اغبصوؿ  على ربديد أكلوياهتا كأنشقتها. كتالحظ أي ا
 رجية، فبا قد يؤثر يف قدرهتا على االضقالع بواليتها.على التمويل من مصادر تا

 
 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  3-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 
 سلطات الزيارة -3

كدتوؿ أماكن االحتجاز بدكف  القيود اؼبفركضة على قدرة اللجنة اآليرلندية الشمالية على زيارةأف تالحظ اللجنة الفرعية 
الوفاء بااللتزامات اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف على صعيد ضبايتها كرصد انتهاكاهتا. كتشجع اللجنة  قد تعي إتقار مسب  

العامة ماكن األالفرعية على تعديل القانوف من أجل السماح للجنة اآليرلندية الشمالية بإجراء زيارات نري معلنة إىل صبيع 
كتثين على اللجنة اآليرلندية الشمالية على دفاعها عن إجراء ىذا  القوعي كنري القوعيكاغببس الحتجاز ل كاػباصة
 التغيري.
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 .3122إىل دكرة اللجنة الثانية من عاـ  اؼبركز النركجيي استعراض حالة بتأجيلتوصية: توصي اللجنة الفرعية 
 



، قدـ اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف تقرير صاحة :311الة يف النركيج عاـ أثناء االستعراض الدكرم الشامل للحيف 
مصلحة طلة فيو أف تستعرض اغبكومة النركجيية أعماؿ اؼبركز كىيكلو التنظيمي كقاعدة موارده. كردت اغبكومة النركجيية 

 .3121بالتعاكف مع اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف يف مقلع باإلجياب على ىذا القلة كبدأت استعراضا شامال 
 

كللمركز النركجيي دكر مزدكج بصفتو شعبة من جامعة أكسلو كمؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتفهم اللجنة الفرعية أف 
عتـز اؼبركز كي. 3123جامعة أكسلو تعتـز إهناء دكر اؼبركز النركجيي بصفتو مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف بنهاية عاـ 

النركجيي، بالتعاكف مع اغبكومة النركجيية، كضع اسًتاتيجية للمتابعة كإنشاء مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف فبتثلة ؼببادئ 
 باريس.

 
كتالحظ اللجنة الفرعية أف اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف، على النحو اؼبشكَّل، قد ال يكوف فبتثال بالكامل ؼببادئ 

ا إىل ما ينويو اؼبركز من كضع اسًتاتيجية إلنشاء مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف فبتثلة ؼببادئ باريس قبل باريس، كلكن نظر 
، تود اللجنة الفرعية أف توجو اؼبركز النركجيي كاغبكومة النركجيية فيما خيص اؼبساةل اليت ينبغي النظر 3123هناية عاـ 

 فيها لدل كضع االسًتاتيجية.
 

 ة دبا يلي:كتوصي اللجنة الفرعي
 
ينبغي للحكومة أال تتأتر يف بدء عملية تشاكرية شاملة ل ماف دعم كاسع ؼبؤسسة كطنية جديدة غبقوؽ  -2

اإلنساف. كينبغي ؽبذه العملية أف تشمل اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف، كفئات اجملتمع اؼبدين كنري ذلك من أصحاب 
 اؼبصلحة؛

 
اؼبختار، جية إنشاء اؼبؤسسة الوطنية اعبديدة غبقوؽ اإلنساف كفقا ؼببادئ بصرؼ النظر عن النموذج اؼبؤسسي  -3

 باريس، كال سيما إنشاؤىا دبوجة قانوف برؼباين، أك دبوجة حكم دستورم كذلك أف ل؛
 
ينبغي للقانوف أف ي من للمؤسسة الوطنية اعبديدة أف تكوف ىيئة مستقلة دبا يلـز من موارد كقدرة على  -4

 ية كاسعة ربمي كتعزز حقوؽ اإلنساف؛االضقالع بوال
 
ينبغي للحكومة النركجيية، دكف تأتر كبالتشاكر مع اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف، أف ت ع اسًتاتيجية للفًتة  -5

االنتقالية بالتزامات كاضحة لالضقالع باغبد األدىن من اؼبستول اغبايل من عمل اؼبركز النركجيي حىت إنشاء مؤسسة 



ُيرحَّل مباشرة لتمويل عمل دة غبقوؽ اإلنساف. كينبغي للجزء اؼبخصص للمركز النركجيي يف اؼبيزانية اغبالية أف كطنية جدي
 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛

 
يف الفًتة االنتقالية، ينبغي للمركز النركجيي أف يبذؿ أم جهد من أجل مواصلة عمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ  -6

بو ال سيما ما يتعل  برصد انتهاكات حقوؽ اإلنساف، كإعداد الوثاة  كالدعوة، كأف يعزز قاعدتو اإلنساف الذم يقـو 
 اؼبعرفية اغبالية، كأسالية عملو، كاستقاللية سري العمل فيو.
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 الفئة جيمإلنساف ضمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؼبعهد الركماين غبقوؽ اتوصية
 

تعرب اللجنة الفرعية عن ترحيبها كثناةها اغبارين إزاء اعبهود اليت يبذؽبا اؼبعهد الركماين غبقوؽ اإلنساف ؼبتابعة التوصيات 
، كالتزاـ اؼبعهد بإجراء اإلصالحات الداتلية بغية تعزيز امتثالو ؼببادئ باريس. 3118اليت قدمتها اللجنة الفرعية يف 

 اللجنة الفرعية بقلة إعادة اعتماد اؼبعهد الحقا ؼبا تعاجل الق ايا الواردة أدناه. كسًتحة
 

 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:
 
 الوالية -2

تالحظ اللجنة الفرعية أف ال كجود ألم حكم يف القانوف اؼبتعل  بإنشاء كعمل اؼبعهد الركماين غبقوؽ اإلنساف يسند 
نساف. كليست للمعهد سلقة تقدًن توصيات إىل السلقات العامة، كربليل حالة حقوؽ للمعهد كالية ضباية حقوؽ اإل

 اإلنساف يف ركمانيا، كال اغبصوؿ على بيانات أك كثاة  من أجل تقييم األكضاع اليت تثري ق ايا يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.
 

كالية ’بشأف  3-2مالحظتها العامة  من مبادئ باريس كإىل 3-كاؼببدأ ألف 2-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 ‘.حقوؽ اإلنساف

 
كعالكة على ذلك، ال يوجد أي ا أم حكم يف القانوف خيوؿ للمعهد الركماين سلقة التشجيع على تصدي  الصكوؾ 

 الدكلية غبقوؽ اإلنساف كضماف تنفيذىا الفعاؿ.
 



على الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف أك  تشجيع التصدي ’بشأف  4-2كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 
 ‘.االن ماـ إليها

 
 التقارير السنوية -3

تالحظ اللجنة الفرعية أف التقارير السنوية كاؼبواضيعية أداة لتسليط ال وء على الشوانل الرةيسية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف 
 اغبكومة توصيات يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف تتي  للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تقدـ إىل يف البلد كتشكل كسيلة

تشكل التقارير السنوية كاؼبواضيعية سردان عاما كبالتايل تدقيقا كعالكة على ذلك،  كأف ترصد احًتاـ اغبكومة ؽبذه اغبقوؽ.
توصيات ’بشأف  7-2. كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼبالحظة العامة عاما لفعالية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 ‘.ؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼب
 
 تشكيلة المجلس العام -4

من القانوف التأسيسي تنص على أف يكوف فبثلو الفرؽ الربؼبانية كأع اء عباف ؾبلس  6تالحظ اللجنة الفرعية أف اؼبادة 
 الشيوخ كؾبلس النواب أع اء يف اجمللس العاـ.

 
يار مفتوحة شفافة ضمانان للتعددية كاالستقاللية عن اغبكومة. من اغباسم كضع عملية اتتكتالحظ اللجنة الفرعية أف 

 ‘.اتتيار كتعيني اؽبيئة اإلدارية’ 3-3، ك‘ضماف التعددية’ 2-3كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتيها العامتني 
 

 ‘.بشأف فبثلي اغبكومة يف اؼبؤسسات الوطنية 4-3كتشري اللجنة الفرعية أي ا إىل مالحظتها العامة 
 األمن الوظيفي -5

ال يوجد أم حكم يف القانوف يتناكؿ مدة كالية األع اء، أك إجراءات للعزؿ أك إعادة االنتداب. كتشري اللجنة الفرعية 
 ‘.عدـ قابلية عزؿ أع اء اؽبيئات اإلدارية ضماف’بشأف  :-3إىل اؼبالحظة العامة 

 
 الحصانة -6

راءات القانونية اليت تنشأ يف أثناء أداء كاجباهتم حبسن نية داتل ال يوجد أم حكم يف القانوف حيمي األع اء من اإلج
 ‘.اغبصانة’بشأف  6-3اؼبعهد الركماين غبقوؽ اإلنساف. كتشري اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة 

 



اؼبعرب كتوصي اللجنة الفرعية بأف يدعو اؼبعهد الركماين غبقوؽ اإلنساف إىل ضماف معاعبة قانونو التأسيسي للشوانل 
عنها أعاله، كتشجع اؼبعهد على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كمن عبنة التنسي  األكركبية 

 للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف.
 

 سلوفاكيا: المركز الوطني لحقوق اإلنسان 4-25 
 

ين إىل دكرهتا القادمة. كحيتفظ اؼبركز الوطين : توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر يف استعراض حالة اؼبركز الوطتوصية
 يف أثناء ىذه الفًتة. الفئة باءدبركزه ضمن 

 
كتالحظ اللجنة الفرعية أف اؼبركز الوطين طلة تأجيل استعراض حالتو إىل الدكرة اؼبقبلة للجنة الفرعية. كتوجو اللجنة 

أم ’’اسي للجنة التنسي  الدكلية، اليت تنص على أف من النظاـ األس 4-27الفرعية انتباه اؼبركز الوطين إىل اؼبادة 
 ‘‘.عشر شهران  29لفئة اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف جية أف ينتهي يف ن وف استعراض 

 
كتشجع اللجنة الفرعية اؼبركز الوطين على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كمن عبنة التنسي  

 .لوطنية غبقوؽ اإلنسافاألكركبية للمؤسسات ا
 
 ةمن النظام األساسي للجنة التنسيق الدولي 3-27استعراضات بموجب المادة  –توصيات خاصة  -5
 

 أذربيجان: مفوض )أمين مظالم( حقوق اإلنسان في جمهورية أذربيجان 5-2 
 

التنسي  الدكلية باعتماد مفوض توصية مكتة عبنة  : تبلا اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف بنيتهاتوصية
، كسبن  اؼبؤسسة الفرصة، يف ن وف سنة من ىذا اإلتقار، لتقدًن الوثاة  الثبوتية الفئة باءحقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف ضمن 

ه يف أثناء ىذ الفئة ألفالالزمة كتابةن قصد إثبات استمرار امتثاؽبا ؼببادئ باريس. كحيتفظ مفوض حقوؽ اإلنساف دبركزه ضمن 
 الفًتة.

 
 كتالحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 
 االختيار والتعيين -2



تالحظ اللجنة الفرعية الرد الذم قدمو مفوض حقوؽ اإلنساف بشأف الظركؼ اؼبتعلقة بإعادة تعيني اؼبفوض، بيد أف اللجنة 
لية مؤسسة مفوض حقوؽ اإلنساف الفرعية تعرب عن قلقها فيما خيص التأتر كالشفافية يف إجراء التعيني، فبا يشكك يف استقال

 يف أذربيجاف.
 

كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة  شرطمن  ما تنص عليو مبادئ باريسكتالحظ اللجنة الفرعية 
وض مفتعزز استقاللية اإلدارة العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية 

القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ االتتيار يف  عمليةعلى الدعوة إىل إضفاء القابع الرظبي على يف أذربيجاف حقوؽ اإلنساف 
 اللجنة الفرعية إىل مالحظتها العامة كتشري .، كإىل تقبي  العملية يف اؼبمارسة الحقان التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلة

 ‘. اؽبيئة اإلداريةاتتيار كتعيني’بشأف  3-3
 
 الممارسة -3

(، كالق ايا اليت CAT/C/AZE/CO/3تالحظ اللجنة الفرعية اؼبالحظات اػبتامية للجنة مناى ة التعذية التابعة لألمم اؼبتحدة )
 .أثارهتا اؼبنظمات نري اغبكومية بشأف استقاللية مفوض حقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف كالرد الذم قدمو مفوض حقوؽ اإلنساف

 
كاستنادا إىل اؼبعلومات اليت كردت يف أثناء عملية االستعراض اػباصة حبالة حقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف، كال سيما ق ية 
احملتجزين، تعرب اللجنة الفرعية عن عدـ اقتناعها بأف مفوض حقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف قد عمل يف إطار مهامو بقريقة تفي 

زيز حقوؽ اإلنساف. كبشكل تاص، مل تُزكَّد اللجنة الفرعية باؼبعلومات الكافية اليت تؤكد أف مفوض بواليتو اؼبتمثلة يف ضباية كتع
حقوؽ اإلنساف قد قاـ برصد دقي  كربقي  كاؼ، كمل يزكد اغبكومَة باؼبشورة أك اؼبتابعة اؼبنتظمة لتوصياتو كنتاةجو بشأف انتهاكات 

 يعان جزءا رةيسيان من كالية اؼبفوض.حقوؽ اإلنساف اؼبزعومة. كتشكل ىذه األنشقة صب
 

 ‘.توصيات اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف’بشأف  7-2كإىل اؼبالحظة العامة ‘ 5’4-كتشري اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 

كتشجع اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اإلنساف يف أذربيجاف على الرجوع إىل توصيات االستعراض الدكرم الشامل، كىيئات 
 عاىدات كاؼبكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اػباصة لدل ربديد أكلوياتو يف العمل.اؼب
 

كتشجع اللجنة الفرعية مفوض حقوؽ اإلنساف على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من مفوضية حقوؽ اإلنساف كعبنة التنسي  
 عية.األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. لدل معاعبة شوانل اللجنة الفر 
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، مع عزمها 3122: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل استعراض حالة اللجنة السنغالية غبقوؽ اإلنساف إىل دكرهتا الثانية يف توصية
 ، إذا مل تعاجل الق ايا الواردة أدناه بالشكل الصحي .الفئة باءضمن  التوصية باعتماد اللجنة

 
 الشوانل التالية: 3118كتالحظ اللجنة الفرعية أهنا أثارت يف دكرهتا لتشرين األكؿ/أكتوبر 

 
 التمويل الكايف للجنة السنغالية غبقوؽ اإلنساف، ال سيما اغباجة إىل استقالؿ مايل تاـ عن اؼبيزانية. -2
 اجة اللجنة السنغالية إىل أع اء متفرنني.ح -3
 سلقة اللجنة السنغالية على تعيني موظفيها. -4
 

، ُقدـ طلة :311كتالحظ اللجنة الفرعية كذلك أنو تالؿ عملية االستعراض الدكرم الشامل غبالة السنغاؿ يف شباط/فرباير 
 لمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف، بالنظر إىل أمهية كاليتها.إىل اغبكومة ل ماف اؼبوارد اؼبالية كاؼبادية كالبشرية الالزمة ل

 
كتثين اللجنة الفرعية على اعبهود اليت تبذؽبا اللجنة السنغالية غبقوؽ اإلنساف يف ؾباؿ معاعبة دكاعي القل  اليت تثريىا اللجنة 

 الوالية على حنو فعاؿ.الفرعية، ال سيما من أجل اغبصوؿ على االستقالؿ اؼبايل كالتمويل الكايف لالضقالع ب
 
 التمويل -2

تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء عدـ كجود دعم مادم من الدكلة يف ؾباؿ تقدًن التمويل الكايف إىل اللجنة السنغالية غبقوؽ 
 الدكلة.اليت ستتخذىا جراءات اإليف  يف دكرهتا اؼبقبلة اإلنساف، كستنظر اللجنة الفرعية

 
 ‘.التمويل الكايف’بشأف  7-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  3-إىل اؼببدأ باء كتشري اللجنة الفرعية

 
 االختيار والتعيين -3

من القانوف التأسيسي تنص على سبثيل األع اء طاةفة كاسعة من اؼبنظمات، تالحظ  5بينما تدرؾ اللجنة الفرعية أف اؼبادة 
 تعددية لتعيني األع اء. اللجنة الفرعية قلقةن كذلك نياب عملية شفافة

 



كتالحظ اللجنة الفرعية أف من الواجة كجود عملية اتتيار كاضحة، شفافة قاةمة على اؼبشاركة تعزز استقاللية اإلدارة 
العليا ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. لذا تشجع اللجنة الفرعية على إضفاء القابع الرظبي 

تيار يف القوانني أك اللواة  أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة ذات الصلة عند االقت اء. كتشري اللجنة على عملية االت
 ‘.اتتيار كتعيني اؽبيئة اإلدارية’بشأف  3-3من مبادئ باريس كإىل اؼبالحظة العامة  2-الفرعية إىل اؼببدأ باء
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 .الفئة ألف: توصي اللجنة الفرعية بأف ربافظ اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف دبركزىا ضمن توصية

 
اللجنة الفرعية من كتالحظ اللجنة الفرعية بارتياح اإلجراءات اليت ازبذهتا اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف من أجل معاعبة ما أبدتو 

 .3121شوانل كما قدمتو من توصيات يف دكرهتا األكىل من عاـ 
 

كتؤكد اللجنة الفرعية التزاماهتا بشأف مشركع القانوف الذم سيحل يف هناية اؼبقاؼ ؿبل القانوف التأسيسي اغبايل للجنة الوطنية. 
من جهود كتقلة إليها أف تواصل التماس التعديالت على  كتثين اللجنة على اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف ؼبا بذلتو سابقان 

 مشركع القانوف حىت ي من االمتثاؿ لشركط مبادئ باريس كاؼبالحظات العامة.
 

دة السامية غبقوؽ كتالحظ اللجنة الفرعية زيادة التعاكف بني اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كاؼبكتة الققرم ؼبفوضية األمم اؼبتح
اإلنساف يف نيباؿ، ال سيما يف سياؽ التحسينات اؼبؤسسية اليت أجريت يف العاـ اؼباضي. كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية 

 غبقوؽ اإلنساف يف نيباؿ على مواصلة تعاكهنا مع اؼبفوضية كمنتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رابقة عبنة التنسي  الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف



 النظام األساسي
 
 

 2-2المادة 

 : التعريفات والتفسير2الفرع 
 في هذا النظام األساسي

" النظاـ الداتلي الذم اعتمدتو "عبنة التنسي  الدكلية للمؤسسات النظام الداخلي السابقيُقصد بعبارة "
 24كعلى النحو اؼبعدؿ يف  3111نيساف/أبريل  26عزيز كضباية حقوؽ اإلنساف" يف الوطنية لت

، كىي التعديالت الواردة اآلف يف ىذا النظاـ 3119نيساف/أبريل  25، كيف 3113نيساف/أبريل 
 األساسي؛

وؽ " عبنة التنسي  الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقلجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
اإلنساف اؼبوجودة دبوجة النظاـ الداتلي الساب ، اؼبشار إليها يف قرار عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف 

، كاليت خُيوؿ ؽبا دبوجة ىذا النظاـ 6/2كقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لألمم اؼبتحدة  3116/85
 األساسي صفة الشخصية االعتبارية اؼبستقلة؛

من ىذا النظاـ  54" عبنة اإلدارة اؼبنشأة دبوجة اؼبادة نة التنسيق الدوليةمكتب لجيُقصد بعبارة "
 األساسي؛

 : يُقصد باإلشارة إىل األياـ يف ىذا النظاـ األساسي األياـ التقوديية ال أياـ العمل؛األيام
 " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛المؤسسة الوطنيةيُقصد بعبارة "

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

" مؤسسةن أك شخصان مرتصا لو باؼبشاركة يف اجتماعات عبنة التنسي  الدكلية أك مراقبيُقصد بعبارة "
نريىا من االجتماعات أك حلقات العمل اؼبفتوحة دكف أف تكوف للمشارؾ حقوؽ يف التصويت كح  يف 

 ـ ما مل يدُعو إىل ذلك رةيس االجتماع أك حلقة العمل؛الكال
 " مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف؛مفوضية حقوق اإلنسانيُقصد بعبارة "
، اليت اعتمدهتا عبنة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز مبادئ باريسيُقصد بعبارة "

كأيدهتا اعبمعية العامة  3::2آذار/مارس  4بتاريخ  3/65::2ساف يف القرار األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلن
 ؛4::2كانوف األكؿ/ديسمرب   31اؼبؤرخ  59/245لألمم اؼبتحدة يف القرار 

" النظاـ النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسي  الدكلية كالذم اعتمده أع اء عبنة التنسي  الداتلي للجنة الفرعية 

يف  3115أيلوؿ/سبتمرب  25، اؼبعقودة يف 26الدكلية اؼبنشأة دبوجة النظاـ الداتلي الساب ، يف الدكرة 
يف جنيف،  3119نيساف/أبريل  25اؼبعقودة يف  31سيوؿ، صبهورية كوريا، على النحو اؼبعدؿ يف الدكرة 



 سويسرا، كالذم ال يزاؿ قاةما دبوجة األحكاـ االنتقالية ؽبذا النظاـ األساسي؛
يف كل ذبمع  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" اؽبيئة اليت تنشئها لجنة التنسيق اإلقليميةيُقصد بعبارة "

تقـو بدكر األمانات من ىذا النظاـ األساسي لكي  8من التجمعات اإلقليمية اؼبشار إليها يف الفرع 
 التنسيقية كىي:

 منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 عبنة التنسي  األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 شبكة اؼبؤسسات الوطنية األفريقية غبقوؽ اإلنساف؛ 

  لألمريكتني؛ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافشبكة 

كالذم يعمل بصفتو ناةبا للرةيس  45" الشخص اؼبنتخة بصفة أمني دبوجة اؼبادة األمينيُقصد بعبارة "
 ؛:5للقياـ دبهاـ الرةيس لدل نيابو، دبا يف ذلك اؼبهاـ اؼبشار إليها يف اؼبادة 

" اللجنة الفرعية اؼبنشأة دبوجة النظاـ الداتلي الساب  اللجنة الفرعية المعنية باالعتماديُقصد بعبارة "
التابعة للجنة التنسي  الدكلية للمؤسسات الوطنية يف قرار  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادشار إليها باسم كاؼب

، اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافبصفتها اؽبيئة اؼبختصة باعتماد  3116/85عبنة حقوؽ اإلنساف 
جة  النظاـ الداتلي للجنة الفرعية ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اإلنساف، يف إطار الوالية اؼبسندة إليها دبو 

 اؼبعنية باالعتماد ككفقا لو؛
" اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف الع و يف عبنة التنسي  الدكلية كاؼبعتمدة العضو المصوتيُقصد بعبارة "

" اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف الع و يف العضو غير المصوت؛ كيُقصد بعبارة "”ألف“الفئة ضمن 
 ؛"باء"اؼبركز نسي  الدكلية كاؼبعتمدة ضمن عبنة الت

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

لفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة تُقرأ اإلشارات إىل "عبنة التنسي  الدكلية" يف النظاـ الداتلي للجنة ا 3-2المادة 
التنسي  على أهنا إشارات إىل مكتة عبنة التنسي  الدكلية اؼبنشأ دبوجة ىذا النظاـ األساسي، كتُقرأ 

اإلشارات إىل "النظاـ الداتلي للجنة التنسي  الدكلية" على أهنا إشارات إىل النظاـ الداتلي الساب ، كإىل 
 يف ىذا النظاـ األساسي. ما يقابلو من نظاـ داتلي

 
 3المادة 

 : االسم والشعار والمكتب المسجل3الفرع 
اؼبن مة إىل ىذا النظاـ  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافتُنشأ دبوجة ىذا النظاـ رابقة نري رحبية من ِقبل 



ذات شخصية  كتبعا للقانوف اؼبدين السويسرم بصفة ىذه الرابقة رابقة دكلية 71األساسي، كفقا للمادة 
رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز قانونية مستقلة عن أع اةها. كاسم الرابقة ىو 

. كمدة عبنة لجنة التنسيق الدولية، اؼبشار إليها يف ىذا النظاـ األساسي بعبارة وحماية حقوق اإلنسان
 التنسي  الدكلية نري ؿبدكدة.
ؼبنشأة دبوجة ىذا النظاـ األساسي الشخصية االعتبارية اؼبستقلة للًتتيبات كزبوؿ عبنة التنسي  الدكلية ا

 اؼبرنة للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبوجودة حىت اآلف دبوجة النظاـ الداتلي الساب .
 

 4المادة 
 فيما يلي صورة الشعار الرظبي للجنة التنسي  الدكلية بكل لغة من لغات العمل:

 

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

 

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

 

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

 ,avenue Krieg, 1208 Geneva 42يوجد اؼبقرر اؼبسجل للجنة التنسي  الدكلية يف العنواف التايل:  5المادة 

Switzerland 
 

 6المادة 
 :الغرض4الفرع 

 هدافاأل
اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ عبنة التنسي  الدكلية رابقة دكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تعزز كتدعم 

 لكي سبتثل مبادئ باريس كتقدـ التوجيو يف ؾباؿ تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف. اإلنساف
ة التنسي  الدكلية كاللجنة الفرعية ذبرم االجتماعات العامة للجنة التنسي  الدكلية، كاجتماعات مكتة عبن 7المادة 

اؼبعنية باالعتماد، ككذا اؼبؤسبرات الدكلية للجنة التنسي  الدكلية ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اإلنساف 
 كبالتعاكف معها.

 
 8المادة 

 المهام
 مهاـ عبنة التنسي  الدكلية على النحو التايل:

اؼبنشأة كفقا ؼببادئ باريس، دبا  ية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنالتنسي  على الصعيد الدكيل ألنشقة  -2
 يف ذلك األنشقة التالية:



  ،التواصل كالتعاكف مع األمم اؼبتحدة، دبا فيها مفوضية حقوؽ اإلنساف، كؾبلس حقوؽ اإلنساف
كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اؼبتحدة، ككذا مع اؼبنظمات الدكلية 

 األترل؛

  كاجملموعات اإلقليمية كعباف التنسي   اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافف كالتنسي  فيما بني التعاك
 اإلقليمية؛

 التواصل فيما بني األع اء، كمع اعبهات صاحبة اؼبصلحة دبا يف ذلك اعبمهور، عند االقت اء؛ 

 تقوير اؼبعرفة؛ 

 إدارة اؼبعرفة؛ 

 كضع اؼببادئ التوجيهية، كالسياسات كالبيانات؛ 

 تنفيذ اؼببادرات؛ 

 .تنظيم اؼبؤسبرات 

كتعزيزىا كفقا ؼببادئ باريس، دبا يف ذلك من  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشجيع على إنشاء  -3
 تالؿ األنشقة التالية:

 اعتماد األع اء اعبدد؛ 

 االستعراض الدكرم لالعتماد؛ 

 االستعراض اػباص لالعتماد؛ 

  اؼبهدَدة؛ إلنسافاؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ امساعدة 

 التشجيع على تقدًن اؼبساعدة التقنية؛ 

  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ دعم كتعزيز فرص التثقيف كالتدرية من أجل تقوير كتعزيز قدرات



 .اإلنساف

 القياـ باؼبهاـ األترل اليت حيليها إليها األع اء اؼبصوتوف. -4
 :المبادئ

   الدكلية على ترسيخ اؼببادئ التالية:لدل االضقالع هبذه اؼبهاـ، ستعمل عبنة التنسي
 العدؿ كالشفافية كاؼبصداقية يف عمليات االعتماد؛ 

  تقدًن اؼبعلومات كاإلرشادات يف الوقت اؼبالةم إىل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بشأف
اؼبشاركة مع ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم 

 ة؛اؼبتحد

  تعميم اؼبعلومات كالتوجيهات على اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف فيما خيص ؾبلس حقوؽ
 اؼبتحدة؛ لألمم التابعة اإلنساف حقوؽ معاىدات كىيئات كآلياتو، اإلنساف

 االضقالع بوالية سبثيل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 نسي  اإلقليمية اليت ذبسد تكامل إقامة عالقات قوية مع مفوضية حقوؽ اإلنساف كعباف الت
 األدكار؛

 اؼبركنة كالشفافية كاؼبشاركة اإلجيابية يف صبيع العمليات؛ 

 عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التواف  ما أمكن ذلك؛ 

 .اغبفاظ على استقالليتها كاستقالؽبا اؼبايل 

 
 9المادة 

 المؤتمر الدولي
كليا مرة كل عامني كفقا للنظاـ الداتلي للمؤسبرات الدكلية كاؼبؤسسات تعقد عبنة التنسي  الدكلية مؤسبرا د

الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف الذم اعتمدتو اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف اجتماع عبنة 
 .3113نيساف/أبريل  28التنسي  الدكلية الذم عقد يف جنيف بسويسرا يف 

 
 :المادة 

 مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية األخرى: االتصال مع 5الفرع 
جيوز للجنة التنسي  الدكلية أف تتصل مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األترل دبا فيها اؼبعهد الدكيل ألمناء 



اؼبظامل كاؼبنظمات نري اغبكومية. كجيوز ؼبكتة عبنة التنسي  الدكلية أف يقرر من  ىذه اؼبنظمات مركز 
 اعات أك حلقات عمل تعقدىا اللجنة أك مكتبها.مراقة يف أم اجتم

 : اعتماد مبادئ باريس6الفرع  
)ب(، 8، يف الفصل السابع من النظاـ الداتلي، اؼبادة 6/2: عمال بقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف مالحظة]

تقـو مشاركة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف أعماؿ ؾبلس حقوؽ اإلنساف على أساس الًتتيبات 
نيساف/أبريل  31اؼبؤرخ  3166/85مارسات اليت كافقت عليها عبنة حقوؽ اإلنساف دبا يف ذلك القرار كاؼب

للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت  3116/85)أ( من القرار 22. كقد ظبحت الفقرة 3116
اإلنساف كاؽبيئات  تعتمدىا اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف سبارس حقوؽ اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة حقوؽ

 الفرعية للجنة.[
 

 21المادة 
 طلب عملية االعتماد

تقدـ كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تلتمس االعتماد دبوجة مبادئ باريس طلبها إىل رةيس عبنة 
 التنسي  الدكلية. كعرب أمانة عبنة التنسي  الدكلية، تقدـ تلك اؼبؤسسة ما يلي لدعم طلبها:

 صك آتر دبوجبو أنشئت اؼبؤسسة كسبارس سلقاهتا دبوجبو يف شكلو الرظبي  نسخة من القانوف أك
 أك اؼبنشور؛

 موجز ؽبيكلها التنظيمي دبا يف ذلك كامل اؼبوظفني كاؼبيزانية السنوية؛ 

 نسخة من آتر تقرير سنوم ؽبا أك كثيقة معادلة لو يف شكلها اؼبنشور الرظبي؛ 

 دئ باريس ككذا أية جوانة ال سبتثلها فيها كأم بياف مفصل يظهر كيفية امتثاؿ اؼبؤسسة ؼببا
مقًتحات ل ماف االمتثاؿ. كجيوز ؼبكتة عبنة التنسي  الدكلية أف حيدد الشكل الذم ينبغي فيو 

 تقدًن ىذا البياف.

 من النظاـ األساسي. 23ك 22كيُبت يف القلة عمال بأحكاـ اؼبادتني 
يع طلبات االعتماد دبوجة مبادئ باريس ربت إشراؼ مفوضية يبت مكتة عبنة التنسي  الدكلية يف صب 22المادة 

على أساس األدلة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادحقوؽ اإلنساف كالتعاكف معها، بعد النظر يف تقرير من 
 الكتابية اؼبقدمة.

باالعتماد عمليات تيسر اغبوار للوصوؿ إىل قرار، يعتمد مكتة عبنة التنسي  الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية  3-22المادة 
كتبادؿ اؼبعلومات بينها كبني اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف صاحبة القلة قد اللزـك من أجل التوصل 



 إىل قرار منصف كعادؿ.
إىل توصية باالعتماد، تقدـ تلك التوصية إىل مكتة عبنة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما تتوصل  23المادة 

 سي  الذم يعد قراره هناةيا رىنا بالعملية التالية:التن
  إىل صاحة القلة أكال؛اللجنة الفرعية رباؿ توصية 

  ،لصاحة القلة أف يقعن يف توصية من تالؿ تقدًن طعن كتايب إىل رةيس عبنة التنسي  الدكلية
 تالـ التوصية.( يومان من تاريخ اس39عرب أمانة عبنة التنسي  الدكلية، يف ن وف شبانية كعشرين )

  بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أع اء مكتة عبنة التنسي  الدكلية للبت بشأهنا. كيف حاؿ تلقي
طعن من صاحة القلة، حُياؿ أي ا إىل أع اء اؼبكتة ىذا القعن مع صبيع اؼبواد الواردة ذات 

 الصلة بكل من القلة كالقعن؛

 اللجنة الفرعية اؼبعنية تقار رةيس يقـو أم ع و يف مكتة اللجنة ال يتف  مع التوصية بإ
( يوما من استالـ التوصية. كزبقر 31كأمانة عبنة التنسي  الدكلية يف ن وف عشرين ) باالعتماد

أمانة عبنة التنسي  الدكلية فوران صبيع أع اء اؼبكتة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات 
أع اء يف اؼبكتة على األقل ينتموف إىل  الالزمة لتوضي  ذلك االعًتاض. كإذا قاـ أربعة

( يوما من تلقي ىذه 31ؾبموعتني إقليميتني على األقل بإتقار أمانة اللجنة يف ن وف عشرين )
اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا كذلك، رباؿ التوصية إىل مكتة عبنة التنسي  لكي يبت فيها يف 

 اجتماعو اؼبقبل؛

 على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل اعًتاضا  إذا مل يُبد أربعة أع اء يف اؼبكتة
( يومان من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة 31على التوصية يف ن وف عشرين )

 مكتة عبنة التنسي ؛

 .يعد قرار مكتة عبنة التنسي  الدكلية بشأف االعتماد هناةيان 

الدكلية رفض طلة اعتماد ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف لعدـ امتثاؽبا إذا قرر مكتة عبنة التنسي   24المادة 
مبادئ باريس، جاز ؼبكتة اللجنة أك ؼبندكبو أف يتشاكر مع تلك اؼبؤسسة بشأف التدابري الرامية إىل معاعبة 

 مساةل االمتثاؿ.



ة االعتماد، كفقا للمبادئ جيوز ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف رُفض طلة اعتمادىا أف تعيد طل 25المادة 
، يف أم كقت كاف. كجيوز النظر يف ىذا القلة يف االجتماع اؼبقبل 21التوجيهية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.
 

 26المادة 
 إعادة االعتماد الدوري

ماد على أساس دكرم من إلعادة اعت ”ألف“ذات الفئة  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافزب ع صبيع 
اػباضعة إلعادة االعتماد.  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافعلى  21طبس سنوات. كتسرم اؼبادة 

 كيُقصد باإلشارة إىل طلة ما ربديدان، كال من القلة األكيل كطلة إعادة االعتماد.
 

 27المادة 
 استعراض عملية االعتماد

وؽ اإلنساف بأم طريقة من شأهنا اؼبساس بامتثاؿ اؼبؤسسة عندما تتغري ظركؼ أية مؤسسة كطنية غبق
اللجنة الفرعية اؼبعنية مبادئ باريس، زُبقر تلك اؼبؤسسة الرةيس بتلك التغريات كيعرض الرةيس اؼبسألة على 

 الستعراض مركز اعتماد تلك اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف. باالعتماد
أف ظركؼ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادسي  الدكلية أك أم ع و من أع اء عندما يرل رةيس عبنة التن 3-27المادة 

دبوجة النظاـ الداتلي الساب  قد تكوف  ”ألف“أم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف اعُتمدت يف الفئة 
تغريت بقريقة سبس بامتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس، جاز لرةيس اللجنة الفرعية أف يبدأ استعراضا ؼبركز 

 تماد تلك اؼبؤسسة الوطنية.اع
جية االنتهاء من أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف ن وف شبانية عشر  4-27المادة 

 ( شهران.29)
لدل أم استعراض تكوف للرةيس كللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد صبيع السلقات كاؼبسؤكليات كما ىو  28المادة 

 .21لة مقدـ دبوجة اؼبادة الشأف بالنسبة لق
 

 29المادة 
 تغيير تصنيف االعتماد

إال بعد إبالغ صاحة القلة هبذه النية  ”ألف“ال يُتخذ أم قرار يق ي بشقة صاحة طلة من الفئة 
( من تلقي ىذا اإلتقار، األدلة الكتابية 2كإعقاةو الفرصة لكي يقدـ كتابةن، كيف ن وف سنة كاحدة )

 رار امتثاؽبا مبادئ باريس.الالزمة إلثبات استم
جيوز تعلي  تصنيف اعتماد ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف إذا مل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية طلة إعادة  :2المادة 

 اعتمادىا أك مل تقم بذلك بدكف مربر يف ن وف الفًتة الزمنية اؼبنصوص عليها.
ة غبقوؽ اإلنساف طلبان إلعادة االعتماد يف ن وف قد يسقط تصنيف اعتماد إذا مل تقدـ اؼبؤسسة الوطني 31المادة 

( من تعلي  اعتمادىا لعدـ إعادة القلة، أك إذا مل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف 2سنة كاحدة )
من ىذا النظاـ األساسي ما يكفي من الوثاة ، يف ن وف شبانية  27اػباضعة لالستعراض دبوجة اؼبادة 



رىن االستعراض، لكي تقنع اؽبيئة اليت تبت يف الع وية دبوجة ىذا النظاـ ( شهران من كضعها 29عشر )
 األساسي بأهنا ال تزاؿ فبتثلة مبادئ باريس.

اليت ُعل  اعتمادىا معلقةن إىل أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف امتثاؿ  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافتظل  32المادة 
اـ األساسي إىل قرار بشأف مركز اعتمادىا أك إىل أف يسقط اؼبؤسسات مبادئ باريس دبوجة ىذا النظ

 اعتمادىا.
ال جيوز للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت سقط مركز اعتمادىا أك أُلغي أف تستعيد اعتمادىا إال عرب  33المادة 

 من ىذا النظاـ األساسي. 21إعادة طلة االعتماد على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
إذا سقط االعتماد أك أُلغي أك ُعل ، تنق ي فوران صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اؼبخولة لتلك اؼبؤسسة الوطنية  34دة الما

عرب االعتماد. كإذا كانت اؼبؤسسة الوطنية قيد االستعراض، احتفظت دبركز االعتماد الذم منحت إياه إىل 
امتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس أك إىل أف تسقط أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف الع وية إىل قرار بشأف مدل 

 ع ويتها.
 

 2-35المادة 
 : األعضاء7الفرع 
 األهلية

اليت سبتثل مبادئ  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافال يكوف أع اء مصوتني يف عبنة التنسي  الدكلية إال 
ب  أك عمال باإلجراء باريس، كىي اؼبؤسسات اؼبعتمدة ضمن الفئة "ألف" كفقا للنظاـ الداتلي السا

 اؼبعموؿ بو دبوجة ىذا النظاـ األساسي.
تكوف أىلية الع و نري اؼبصوت للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت سبتثل جزةيا مبادئ باريس، كىي  3-35المادة 

ة اؼبؤسسات اؼبعتمدة ضمن الفئة "باء" كفقا للنظاـ الداتلي الساب  أك عمال باإلجراء اؼبعموؿ بو دبوج
 ىذا النظاـ األساسي.

على كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ترنة يف أف تصب  ع وا يف عبنة التنسي  الدكلية أف تقدـ طلبا  36المادة 
تقيا إىل رةيس عبنة التنسي  تقدـ فيو معلومات عن تاريخ اعتمادىا ضمن الفئة ألف، يف حالة طلبها 

مادىا ضمن الفئة باء، يف حالة طلبها الع وية مع عدـ الع وية مع التصويت؛ كمعلومات عن تاريخ اعت
التصويت. كيف كلتا اغبالتني جية على اؼبؤسسة القالبة أف تشري إىل موافقتها على االلتزاـ هبذا النظاـ 

األساسي على النحو اؼبعدؿ من حني آلتر )دبا يف ذلك اؼبوافقة على دفع رسـو االشًتاؾ السنوية اؼبقررة(. 
 عبنة التنسي  يف القلة كيبت بشأنو.كينظر مكتة 

تتوقف ع وية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف عبنة التنسي  الدكلية فور تقدًن تلك اؼبؤسسة إتقارا  37المادة 
تقيا باالستقالة إىل رةيس عبنة التنسي ، لكن دكف اؼبساس بواجة اؼبؤسسة الوطنية يف الوفاء دبا تبقى 

 ية مستحقة للجنة التنسي  يف تاريخ االستقالة.لديها من التزامات مال



جيوز إبقاؿ الع وية دبوجة قرار من مكتة عبنة التنسي  إذا انتهت ىيئة البت يف مركز االعتماد دبوجة  38المادة 
ىذا النظاـ األساسي إىل قرار يق ي بأف الع و مل يعد يستويف شركط أىلية الع وية اؼبنصوص عليها يف 

 .35اؼبادة 
( أشهر أك أكثر عن 7جيوز إلغاء الع وية دبوجة قرار من مكتة عبنة التنسي  إذا زبلف الع و ؼبدة ستة ) 39مادة ال

 دفع ما يف ذمتو من اشًتاؾ سنوم مستح .
جيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت أُبقلت ع ويتها، أك ألغيت لعدـ دفع اشًتاؾ سنوم، أف  2-:3المادة 

 من ىذا النظاـ. 36ة عرب إعادة طلة الع وية دبوجة اؼبادة تستعيد الع وي
عندما تلغى الع وية لعدـ دفع اشًتاؾ، زب ع إعادة قبوؿ الع وية لشرط دفع االشًتاؾ نري اؼبسدد أك قدر  3-:3المادة 

 معني منو حسبما يقرره مكتة عبنة التنسي .
 

 41المادة 
 استقاللية األعضاء

لنظاـ األساسي، ال ديس إنشاء عبنة التنسي  الدكلية أك سري العمل فيها بأم حاؿ رنم كل ما يرد يف ىذا ا
من األحواؿ باستقاللية األع اء كمكانتهم كمركزىم الوطين، كال بسلقاهتم ككاجباهتم كمهامهم اؼبنصوص 

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

 2-42 المادة
 : المجموعات اإلقليمية لألعضاء8الفرع 

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

 األمريكتاف 

 احمليط اؽبادئ-آسيا 

 أكركبا 

 فرعية حسة رنبتهم. جيوز ألع اء أم ؾبموعة إقليمية إنشاء ؾبموعات إقليمية 3-42المادة 
 جيوز ألع اء اجملموعات اإلقليمية إنشاء إجراءاهتم اؼبتعلقة بسري اعبلسات كاألنشقة. 4-42المادة 
( أع اء معتمدين ضمن الفئة "ألف" لكل منهم فبثل يف مكتة 5لكل ؾبموعة إقليمية أف تعني أربعة ) 5-42المادة 

 عبنة التنسي  الدكلية.
 

 43المادة 
 االجتماعات العامة لألعضاء :9الفرع 

 يتألف االجتماع العاـ من أع اء عبنة التنسي  كيشكل السلقة العليا للرابقة.



من كاجبات االجتماع العاـ مراقبة أنشقة عبنة التنسي  الدكلية، كاستعراض أنشقة مكتة اللجنة كمراقبتها،  44المادة 
ذا النظاـ األساسي، كالنظر يف ق ايا التمويل كربديد كالتصدي  على برنامج أنشقة عبنة التنسي ، كتعديل ى

رسـو الع وية السنوية اؼبقررة لألع اء اؼبعتمدين ضمن الفئة "ألف" شريقة أال زب ع قرارات مكتة عبنة 
 التنسي  بشأف االعتماد لالستعراض أك اؼبراقبة من االجتماع العاـ.

كتة عبنة التنسي  كينتخة الرةيس كاألمني. كجية أف يكوف يصدؽ االجتماع العاـ على تعيني أع اء م 45المادة 
اؼبعتمدين ضمن الفئة "ألف" الذين ُعينوا من  أع اء عبنة التنسي أفرادا ديثلوف  أع اء مكتة عبنة التنسي 

 .42ؾبموعاهتم اإلقليمية دبوجة اؼبادة 
عبنة التنسي  الدكلية، إذا كاف انتخاب جية أف ينتخة االجتماع العاـ مراجعا للحسابات ليس ع وا يف  46المادة 

 اؼبراجع دبقت ى القانوف السويسرم.
يعقد االجتماع العاـ جلساتو مرة يف السنة على األقل باالرتباط مع اجتماع ؾبلس حقوؽ اإلنساف بعد  47المادة 

 ( أشهر على األقل كيف أكقات7إتقار تقي من مكتة اللجنة إىل األع اء قبل االجتماع بستة )
 ضركرية أترل كفقا للقانوف دبا يف ذلك عندما يُقدـ طلة من طُبس األع اء أك أكثر.

 يقدـ جدكؿ األعماؿ إىل األع اء مع اإلتقار اػبقي باالجتماع. 48المادة 
 

 49المادة 
 : الحق في التصويت والقرارات:الفرع 

ألف". كللع و اؼبعتمد ضمن الفئة يف االجتماعات العامة ال يصوت إال األع اء اؼبعتمدكف ضمن الفئة "
"باء" اغب  يف اؼبشاركة كالكالـ يف االجتماعات العامة )كصبيع االجتماعات كحلقات العمل األترل 
اؼبفتوحة اليت تعقدىا عبنة التنسي (. كجيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف نري اؼبعتمدة ضمن الفئة 

فقة من االجتماع اؼبعين أك حلقة العمل اؼبعنية. كجيوز للرةيس، "ألف" كال "باء" أف رب ر بصفة مراقة، دبوا
اليت ليست أع اء يف  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافبعد التشاكر مع أع اء عبنة التنسي ، أف يدعو 

 عبنة التنسي  كأم شخص آتر أك مؤسسة أترل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنسي  بصفة مراقة.
( لكل دكلة ع و يف 2جتماعات العامة، ال تكوف أىلية الع و اؼبصوت إال ؼبؤسسة كطنية كاحدة )يف اال :4المادة 

( يف الدكلة، يكوف للدكلة ح  2األمم اؼبتحدة. كعندما تكوف أىلية الع وية ألكثر من مؤسسة كاحدة )
تة عبنة ( يف التصويت، كيف حالة انتخاب الدكلة ع وا يف مك2( يف الكالـ، كح  كاحد )2كاحد )

اؼبؤسسات ( يف ع وية اؼبكتة. كيرجع أمر اتتيار اؼبؤسسة اليت ستمثل 2التنسي ، يكوف ؽبا ح  كاحد )
 لدكلة معينة إىل اؼبؤسسات اؼبعنية. الوطنية غبقوؽ اإلنساف

الجتماع تُتخذ قرارات االجتماع العاـ بأنلبية األع اء اغباضرين أك اؼبمثلني حسة األصوؿ. كال يتناكؿ ا 51المادة 
، أك بقلة من أزيد من نصف األع اء اغباضرين  سول اؼبساةل اؼبدرجة يف جدكؿ األعماؿ. كعند اللزـك

 يف االجتماع العاـ، ديكن للرةيس أف يدعو إىل عقد اجتماع عاـ استثناةي.



 لكي يكتمل النصاب، ال بد من نصف العدد اإلصبايل لألع اء على األقل.  52المادة 
سبانية كاإلنكليزية كالفرنسية ىي لغات العمل يف عبنة التنسي  الدكلية. كعليو ينبغي أف تتاح الوثاة  اإل 53المادة 

 الواردة من عبنة التنسي  الدكلية هبذه اللغات.
 

 54المادة 
 : مكتب لجنة التنسيق الدولية21الفرع 

( فردان، منهم 27تألف من ستة عشر )تدير عبنَة التنسي  الدكلية عبنةه تدعى مكتة عبنة التنسي  الدكلية كي
 الرةيس كاألمني

إذا مل يعد فبثل ع و يف ؾبموعة إقليمية قادران على سبثيل ذلك الع و ألم سبة من األسباب، أك إذا مل  55المادة 
، توقفت ع وية 5-42يعد الع و معتمدا ضمن الفئة "ألف"، أك ُسحة تعيني الع و دبوجة اؼبادة 

نة التنسي  الدكلية كعينت عبنة التنسي  اإلقليمية عند ذلك فبثال آتر يقـو بدكر الع و اؼبمثل يف مكتة عب
 اؼبؤقت يف مكتة عبنة التنسي  الدكلية إىل حني االجتماع اؼبقبل.

( سنوات نري قابلة 4يُنتخة الرةيس كاألمني من االجتماع العاـ على أساس التناكب اعبغرايف ؼبدة ثالث ) 56المادة 
احمليط اؽبادئ، أفريقيا، -د. كيكوف ترتية التناكب على النحو التايل: األمريكتاف، منققة آسياللتجدي
 أكركبا.

 
 57المادة 

 سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية
ؼبكتة عبنة التنسي  عمومان سلقة التصرؼ باسم عبنة التنسي  الدكلية كتنفيذ مقاصد اللجنة كمهامها. 

 قات اإلدارية، ؼبكتة اللجنة سلقة القياـ دبا يلي:كدكف ربديد لعمومية السل
  ؛اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادالبت يف طلبات االعتماد بعد النظر يف توصية من 

 البت يف طلبات الع وية يف عبنة التنسي  الدكلية؛ 

 الدعوة إىل عقد االجتماعات العامة للجنة التنسي  الدكلية؛ 

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

الدكلية، كاالجتماعات السنوية للجنة التنسي ، كاجتماعات مكتة عبنة التنسي  كاؼبؤسبرات الدكلية 
إلنساف. كباإلضافة إىل ذلك، تيسر كحدة اؼبؤسسات الوطنية كتنس  للمؤسسات الوطنية غبقوؽ ا

يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياتو، كيف ىيئات  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمشاركة 
 معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اؼبتحدة؛



 ػباصة بلجنة اللجوء إىل تدمات كحدة اؼبؤسسات الوطنية كقبوؿ ىذه اػبدمات بصفتها األمانة ا
 التنسي  الدكلية، كمكتة عبنة التنسي  كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة؛

  ليكوف أمني صندكؽ عبنة التنسي  الدكلية؛ أع اء مكتة عبنة التنسي تعيني شخص من 

 ؛حيازة اؼبمتلكات بشىت أنواعها، كاستئجارىا، كالتصرؼ فيها، أك التعامل بشأهنا بقرؽ أترل 

 فت  اغبسابات اؼبصرفية، كتعيني اؼبوقعني فيها كربديد سلقة اؼبوقعني؛ 

 صرؼ األمواؿ كفعل كل ما يستصوبو للًتكيج ألنراض عبنة التنسي  الدكلية؛ 

 تفويض أم مهمة إىل شخص معني، أك إىل عبنة داةمة أك عبنة فرعية من األشخاص أك األع اء؛ 

 ات، كاللجاف الداةمة كاللجاف الفرعية، كنري ذلك من التنسي  كالًتتية للمؤسبرات، كاالجتماع
 األنشقة؛

 تعيني اؼبستخدمني كالوكالء كاؼبتعاقدين، كعزؽبم أك توقيفهم؛ 

 إبراـ العقود؛ 

  طلة اؼبساعدة اؼبهنية يف إعداد البيانات السنوية أك نريىا من البيانات اؼبالية، من أجل اغبصوؿ
 تر؛على اؼبشورة القانونية، أك ألم نرض آ

  ،إعداد اؼبذكرات اإلعالمية، كالنشرات كالورقات كيفما كاف نوعها، كتعميمها على األع اء
كالًتكيج عمومان للمعلومات اؼبتعلقة بق ايا حقوؽ اإلنساف كأنشقة ؾبلس حقوؽ اإلنساف، 

 كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف، كأنشقة عبنة التنسي  الدكلية اليت قد يهتم هبا أع اء
 اؼبكتة؛

 تلقي اؼبن  اؼبالية كاؽببات، كاؽبدايا كيفما كاف نوعها؛ 

  اعتماد النظاـ الداتلي، أك تعديلو أك إبقالو فيما يتعل  بأسالية عمل مكتة اللجنة كعباهنا
الفرعية من أجل تنظيم كتوضي  أم مسألة يشملها ىذا النظاـ األساسي. كيُعمم كل قرار يق ي 



ا أك إبقاؽبا يف أسرع كقت من الناحية العملية على صبيع أع اء عبنة باعتماد قاعدة أك تعديله
  .nhri.net: اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتنسي  كيُنشر على موقع شبكة 

 
 58المادة 

 رسوم العضوية
يقدـ مكتة عبنة التنسي ، ؼبا يرل ذلك مالةما، إىل اجتماع عاـ توصية بفرض اشًتاؾ سنوم للع وية 

االجتماع السنوم. كبعد ربديد االشًتاؾ يعمل اؼبكتة على كضع اإلجراءات اؼبتعلقة بتحصيل  حيدده
اشًتاكات الع وية. كؼبكتة عبنة التنسي ، أف يُعفي ع وان، حسة سلقتو التقديرية، من االشًتاؾ السنوم  

 كليان أك جزةيان إذا اقتنع اؼبكتة بأف الع و نري قادر على دفع اؼببلا اؼبستح .
 

 59المادة 
 اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

( يف 3يعقد اجتماع ؼبكتة عبنة التنسي  باالرتباط مع كل اجتماع عاـ للجنة التنسي  الدكلية كمرتني )
السنة على األقل. كإال اجتمع اؼبكتة يف الزماف كاؼبكاف الذم يقرره اؼبكتة أك الرةيس. كيوجَّو إتقار 

( أسابيع على األقل ما مل يتف  اؼبكتة على فًتة 5ل اؼبوعد بأربعة )تقي يدعى إىل عقد االجتماع قب
 أقصر لذلك االجتماع. كيقدـ جدكؿ األعماؿ إىل األع اء مع اإلتقار اػبقي اؼبتعل  باالجتماع.

 
 :5المادة 

 الرئيس واألمين
التنسي . كما مل  يقـو الرةيس، أك األمني، يف نياب الرةيس، بتوجيو أعماؿ االجتماع العاـ كمكتة عبنة

يقرر االجتماع العاـ تالؼ ذلك، ديثل الرةيس اللجنة كفقا للممارسات كالسلقات اؼبعهودة اليت اتبعها 
 الرةيس متصرفا دبوجة النظاـ الداتلي الساب .

كبشكل تاص، جيوز للرةيس أف يتكلم لدل ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ 
 دكلية أترل، لدل دعوتو: اإلنساف كيف منظمات

 باسم عبنة التنسي  الدكلية بشأف اؼبواضيع الذم يأذف هبا االجتماع العاـ أك مكتة عبنة التنسي ؛ 

 باسم كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ؼبا تأذف لو بذلك؛ 

 ك بشأف الق ايا اؼبواضيعية غبقوؽ اإلنساف من أجل الًتكيج للسياسة اليت قررىا االجتماع العاـ، أ
 اؼبؤسبر الذم يُعقد كل سنتني أك مكتة عبنة التنسي ؛

 .للنهوض عموما بأىداؼ عبنة التنسي  الدكلية 

 
 2-61المادة 

 اللجنةسري أعماؿ مكتة 
اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية ىي لغات العمل يف مكتة عبنة التنسي  الدكلية. كعليو ينبغي أف تتاح 



   الدكلية هبذه اللغات.الوثاة  الواردة من عبنة التنسي
 الدكلية. أع اء مكتة عبنة التنسي يكتمل النصاب بأنلبية  3-61المادة 
. كديكن إضافة بنود أع اء مكتة عبنة التنسي ي ع الرةيس جدكؿ أعماؿ لكل اجتماع بالتشاكر مع  4-61المادة 

 لك.عبدكؿ األعماؿ عند االجتماع إذا كافقت أنلبية األع اء اغباضرين على ذ
جيوز ألع اء مكتة عبنة التنسي  أف يكونوا مصحوبني يف االجتماعات دبستشارين، منهم فبثلوف من عبنة  5-61المادة 

التنسي  اإلقليمية اؼبعنية. كحي ر ىؤالء األشخاص بصفة مستشارين ألع اةهم كمراقبني لدل االجتماع، 
 منو.كجيوز ؽبم اؼبشاركة يف اؼبناقشات بقلة من الرةيس كدعوة 

(. كعند اإلمكاف، يُتوصل إىل قرارات مكتة عبنة 2لكل ع و يف مكتة عبنة التنسي  صوت كاحد ) 6-61المادة 
التنسي  بالتواف . كعند استحالة التواف ، تُتخذ القرارات بأنلبية األع اء اغباضرين كاؼبصوتني. كيف حاؿ 

 تساكم األصوات، يُعد اؼبقًتح اؼبصوَّت عليو نري مقبوؿ.
سواء أكانت ع وا يف عبنة التنسي   اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافجيوز ؼبكتة عبنة التنسي  أف يدعو  7-61المادة 

الدكلية أـ ال كأم شخص آتر أك مؤسسة أترل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنسي  الدكلية أك مكتة 
 اللجنة بصفة مراقة.

، جيوز ؼبكتة اللجنة أف يبت يف أم مسألة تقيان كدكف اغباجة إىل 61ادة رنم األحكاـ اآلنفة ؽبذه اؼب 8-61المادة 
 توجيو دعوة رظبية لالجتماع شريقة أف يواف  أنلبية أع اء اؼبكتة على ىذا القرار.

يقدـ مكتة عبنة التنسي ، عرب رةيسو أك عرب األمني عند نياب الرةيس، إىل االجتماعات العامة تقارير عن  9-61المادة 
ألنشقة اليت اضقلع هبا كل من عبنة التنسي ، كمكتة عبنة التنسي  كموظفي اؼبكتة منذ االجتماع العاـ ا

 الساب .
 

 62المادة 
 إجراءات أخرى

إذا نشأت أم مسألة تتعل  بإجراءات مكتة عبنة التنسي  كال ينص عليها ىذا النظاـ الداتلي، جاز 
  يراىا مناسبة.ؼبكتة عبنة التنسي  أف يتخذ اإلجراءات اليت

 
 63المادة 

 : اإلدارة المالية22فرع اؿ
 سنة المحاسبة

 كانوف األكؿ/ديسمرب من كل عاـ.  42تنتهي السنة اؼبالية يف 
 ت م أصوؿ عبنة التنسي  الدكلية كتشمل اآليت: 64المادة 

 كشبو العاـ؛ اؼبن  احملصَّل عليها من اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات الوطنية التابعة للققاع العاـ 

 اؽببات؛ 



 االشًتاكات؛ 

 األمواؿ اليت أكدعتها لديها منظمات، أك رابقات، أك أعماؿ ذبارية أك مؤسسات أترل؛ 

 .اإليرادات كاؼبمتلكات بشىت أنواعها الواردة من أم مصدر كاف 

 
الدكلية على النحو جية استخداـ أصوؿ عبنة التنسي  الدكلية حصريا يف الًتكيج ؼبقاصد عبنة التنسي   65المادة 

 .8كفقا ؼببادئ باريس على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  4اؼبنصوص عليو يف الفرع 
 

 66المادة 
 : الحل والتصفية24الفرع 
 الحل

جيوز حل عبنة التنسي  الدكلية بقرار من عبنة التنسي  الدكلية يف اجتماع عاـ. كيُعقد االجتماع العاـ 
أف حي ر نصف األع اء على األقل. كإذا مل يكن النصف حاضران كجبت تصيصا ؽبذا الغرض. كجية 

(. عند ذلك يص  لالجتماع 3الدعوة من جديد إىل عقد اجتماع عاـ بعد فًتة فاصلة مدهتا أسبوعاف )
العاـ أف يتداكؿ مع األع اء اغباضرين مهما كاف عددىم. كيف أم حاؿ من األحواؿ ال تتم اؼبوافقة على 

 لبية ثالثة أرباع األع اء اغباضرين.اغبل إال بأن
 

 التصفية 67المادة 
( أك أكثر بتعيني من االجتماع العاـ. 2يقـو حبل عبنة التنسي  الدكلية كبتصفية أصوؽبا ُمصف كاحد )

كجية على االجتماع العاـ أف يأذف للمصفي أك اؼبصفني بتوزيع صايف األصوؿ على رابقة أترل أك منظمة 
التنسي  الدكلية يف مقاصدىا. كال يُدفع أم جزء من صايف األصوؿ اؼبتاحة للتوزيع إىل أم عامة تشبو عبنة 

 ع و من أع اء عبنة التنسي  الدكلية.
 : النظام الداخلي25الفرع  68المادة 

جيوز لالجتماع العاـ اعتماد النظاـ الداتلي، أك تعديلو أك إبقالو فيما يتعل  بأسالية عمل عبنة التنسي  
كلية، دبا يف ذلك االجتماعات العامة كاؼبؤسبرات الدكلية، من أجل تنظيم كتوضي  أم مسألة يشملها الد

 ىذا النظاـ األساسي.
 : تعديل النظام األساسي26لفرع ا 69المادة 

 ال جيوز تعديل ىذا النظاـ األساسي إال باجتماع عاـ للجنة التنسي  الدكلية.
 : حكم مؤقت27الفرع  



كالنظاـ الداتلي للجنة الفرعية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماددبوجة ىذا النظاـ األساسي يستمر كجود  :6المادة 
اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسي ، كيظالف يف الوجود إال أف يعدؿ مكتة عبنة التنسي  ذلك أك 

بصفتها عبنة فرعية تابعة ؼبكتة  باالعتماد اللجنة الفرعية اؼبعنيةيُبقلو. كتُنشأ دبوجة ىذا النظاـ األساسي 
النظاـ الداتلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسي   المرفق األولعبنة التنسي . كيرد يف 

 الدكلية.
 :من تنفيذ

 السيدة جنيفر لينتش، مستشارة اؼبلكة.
 3119سبوز/يوليو  41

 3119تشرين األكؿ/أكتوبر  32ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف نريكيب يف 
 :311آذار/مارس  35ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف جنيف يف 

 
 مرفق النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية

 النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية
 الوالية -2

(، ت قلع 2-2ية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف )اؼبادة كفقا للنظاـ األساسي لرابقة عبنة التنسي  الدكل
اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بوالية استعراض كربليل طلبات االعتماد اليت حيليها رةيس عبنة التنسي  الدكلية كتقدًن توصيات 

 إىل عبنة التنسي  بشأف امتثاؿ أصحاب القلبات ؼببادئ باريس.
 اللجنة الفرعيةتشكيلة  -3
بغية ضماف التوازف العادؿ للتمثيل اإلقليمي يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من مؤسسة كطنية  3-2

( غبقوؽ اإلنساف مصنفة لدل عبنة التنسي  ضمن الفئة "ألف" لكل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية األربع على 2كاحدة )
احمليط اؽبادئ، -(، كىي أفريقيا، كاألمريكتاف، كآسيا8عليو يف النظاـ األساسي للجنة التنسي  الدكلية )الفرع النحو اؼبنصوص 

 كأكركبا.
 ( سنوات قابلة للتجديد.4كتعني اجملموعات اإلقليمية األع اء ؼبدة ثالث ) 3-3
( كحد أقصى، على أساس التناكب 3تجديد مرتني )( قابلة لل2كخُيتار رةيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؼبدة سنة ) 3-4

من داتل اللجنة الفرعية حىت تتوىل كل منققة إقليمية الرةاسة بدكرىا؛ كإذا جاء دكر ع و يف اللجنة الفرعية لتعيينو رةيسا كزبلى 
 .عن دكره، تؤكؿ الرةاسة إىل اؼبنققة اؼبوالية يف الًتتية أك إىل مؤسسة كطنية أترل يف تلك اؼبنققة



تكوف مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف ع وا مراقبا داةما يف اللجنة كبصفتها أمانة عبنة التنسي  الدكلية،  3-5
تدعم عمل اللجنة الفرعية، كتقـو بدكر مركز تنسي  صبيع الرساةل كربتفظ بالسجالت على النحو اؼبالةم باسم رةيس عبنة 

 التنسي  الدكلية.
 المهام -4
يقـو كل فبثل جملموعة إقليمية لدل اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بتيسري عملية القلبات للمؤسسات الوطنية غبقوؽ  4-2

 اإلنساف اؼبوجودة يف اؼبنققة.
ة كيقـو فبثل اجملموعة اإلقليمية بتزكيد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبنتمية إىل اؼبنققة جبميع اؼبعلومات الوجيه 4-3

 اؼبتعلقة بعملية االعتماد، دبا يف ذلك كصف العملية، كالشركط كاعبداكؿ الزمنية.
(، على كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تسعى إىل اغبصوؿ 6ككفقا للنظاـ األساسي للجنة التنسي  الدكلية )الفرع  4-4

دكلية، مع تقدًن صبيع الوثاة  الداعمة الالزمة عرب على الع وية أك إىل إعادة االعتماد أف تقدـ طلبا إىل رةيس عبنة التنسي  ال
 أمانة عبنة التنسي  الدكلية.

( أشهر على األقل. 5كتقدَّـ ىذه القلبات كالوثاة  الداعمة إىل أمانة عبنة التنسي  قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة ) 4-5
ليت تكوف قيد إعادة االعتماد كال ربًـت ىذا األجل إىل حني من ىذا النظاـ الداتلي، تُعل  ع وية اؼبؤسسة ا 6-4كرىنا باؼبادة 

 تقدًن الوثاة  اؼبقلوبة كاستعراضها من قبل اللجنة الفرعية.
كال يُنظر يف القلبات كالوثاة  اؼبقدمة بعد األجل إال يف أثناء االجتماع الالح  للجنة الفرعية، ما مل يقتض اغباؿ  4-6

ة التنسي  الدكلية. كإذا كاف التأتر من مؤسسة تسعى إىل إعادة اعتمادىا، ال يُتخذ قرار تالؼ ذلك، حسبما يقرره رةيس عبن
بعدـ تعلي  ع وية اؼبؤسسة إال إذا ُقدمت كتابيان األسباب اؼبربرة للتأتر ككانت ىذه األسباب يف نظر رةيس عبنة التنسي  قاىرةن 

 كاستثناةية.
تقدًن معلومات كجيهة متعلقة بأم مسألة اعتماد معركضة على اللجنة كعلى كل منظمة للمجتمع الدكيل ترنة يف  4-7

 ( أشهر على األقل.5الفرعية أف تقدـ ىذه اؼبعلومات كتابة إىل أمانة عبنة التنسي  قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )
القلبات كالوثاة  الداعمة إىل  كيعمل رةيس عبنة التنسي ، بدعم من أمانة عبنة التنسي  الدكلية، على تقدًن نسخ من  4-8

 كل ع و يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.
كيقـو رةيس عبنة التنسي  أي ا، بدعم من أمانة عبنة التنسي ، بتقدًن موجز لق ايا معينة لكي تنظر فيها اللجنة  4-9

 الفرعية.
 اإلجراءات -5
اع العاـ للجنة التنسي  من أجل النظر يف أم مسألة اعتماد دبوجة ذبتمع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بعد االجتم 5-2

 من النظاـ األساسي. 6الفرع 



جيوز لرةيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد أف يدعو أم شخص أك مؤسسة إىل اؼبشاركة يف أعماؿ اللجنة الفرعية  5-3
 بصفة مراقة.

ة للجنة الفرعية دبوافقة رةيس عبنة التنسي  الدكلية كأع اء اللجنة كجيوز للرةيس أف يدعو إىل عقد اجتماعات إضافي 5-4
 الفرعية اؼبعنية باالعتماد.

كعندما ترل اللجنة الفرعية أف اعتماد مؤسسة معينة تقلة االعتماد ال ديكن البت فيو بشكل عادؿ أك معقوؿ بدكف  5-5
لفرعية تلك اؼبسألة مباشرة إىل مكتة عبنة التنسي  للبت فيها مزيد من الدراسة ؼبسألة مل توضع ؽبا أم سياسة، ربيل اللجنة ا

 كإصدار توجيو بشأهنا. كال ديكن ازباذ قرار هناةي فيما خيص االعتماد إال بعدما يقدـ مكتة عبنة التنسي  ذلك القرار أك التوجيو.
يتشاكر مع اؼبؤسسة القالبة  من النظاـ األساسي للجنة التنسي ، أف 3-22جيوز للجنة الفرعية، عمال باؼبادة  5-6

أي ا كربقيقا ألنراضها، تتشاكر اللجنة  3-22لالعتماد، إذا رأت لذلك لزكما، من أجل التوصل إىل توصية. كعمال باؼبادة 
الفرعية مع اؼبؤسسة القالبة عند عـز اللجنة التوصية بقرار سليب. كجيوز أف تكوف ىذه اؼبشاكرات يف الشكل الذم تراه اللجنة 

فرعية األنسة كلكن جية تقدديها يف كثاة  كتابية؛ كبشكل تاص جية تسجيل م موف اؼبشاكرات الشفوية كإتاحتو ال
لالستعراض. كدبا أف مكتة عبنة التنسي  ىو من يتخذ القرار النهاةي بشأف الع وية، ربتفظ اؼبؤسسة اػباضعة لالستعراض 

 بع ويتها يف أثناء عملية التشاكر.
 ادأصناف االعتم -6

 كفقا ؼببادئ باريس كالنظاـ األساسي للجنة التنسي  الدكلية، فيما يلي ـبتلف أصناؼ االعتماد اليت تعمل هبا اللجنة الفرعية:
 امتثاؿ كامل لكل مبدأ من مبادئ باريس؛ –ألف: ع و مصوت 

 اؼبقدمة للتوصل إىل قرار؛أك عدـ كفاية اؼبعلومات  لكل مبدأ من مبادئ باريس كامل نري امتثاؿ –باء: ع و نري مصوت 
 عدـ امتثاؿ مبادئ باريس. –جيم: عدـ الع وية 
 التقرير والتوصيات

إىل توصية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي للجنة التنسي  الدكلية، عندما تتوصل  23عمال باؼبادة  7-2
 نة التنسي  الدكلية الذم يكوف قراره النهاةي كفقان للعملية التالية:باالعتماد، ربيل اللجنة الفرعية تلك التوصية إىل مكتة عب

 إىل صاحة القلة أكال؛ اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادرباؿ توصية  ‘2’

ديكن لصاحة القلة أف يقعن يف توصية بتقدديو طعنا كتابيا إىل رةيس عبنة التنسي  الدكلية، عرب أمانة عبنة  ‘3’
 ( يوما من تلقي التوصية؛39شبانية كعشرين )التنسي ، يف ن وف 

بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أع اء مكتة عبنة التنسي  الدكلية من أجل البت فيها. كإذا كرد من صاحة القلة  ‘4’
 طعن، ُأحيل إىل أع اء اؼبكتة أي ا ىذا القعن مع كل اؼبواد ذات الصلة الواردة بشأف كل من القلة كالقعن؛



( يوما من تلقيها، 31يف مكتة عبنة التنسي  ال يواف  على التوصية أف خيقر، يف ن وف عشرين ) على كل ع و ‘5’
كأمانة عبنة التنسي  الدكلية. كزبقر أمانة عبنة التنسي  فوران صبيع أع اء  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادرةيس 

ة لتوضي  ذلك االعًتاض. كإذا أبلا أربعة مكتة اللجنة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات الالزم
( 31أع اء يف اؼبكتة على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل أمانَة اؼبكتة، يف ن وف عشرين )

يوما من تلقي ىذه اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا فباثال، أحيلت التوصية إىل مكتة عبنة التنسي  يف اجتماعو اؼبقبل 
 بشأهنا. الزباذ قرار

كإذا مل يبد أربعة أع اء يف اؼبكتة على األقل ينتموف إىل ؾبموعتني إقليميتني على األقل اعًتاضا على التوصية،  ‘6’
 ( يوما من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكتة عبنة التنسي  الدكلية؛31يف ن وف عشرين )

 شأف االعتماد هناةيان.كيعد قرار مكتة عبنة التنسي  الدكلية ب ‘7’

 كيتعني على اللجنة الفرعية أف ت ع مالحظات عامة يعتمدىا مكتة عبنة التنسي  الدكلية. 7-3
 كديكن استخداـ اؼبالحظات العامة، بصفتها أدكات تفسريية ؼببادئ باريس، فيما يلي: 7-4

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

 إقناع اغبكومات احمللية بتناكؿ أك معاعبة الق ايا اؼبتعلقة بامتثاؿ مؤسسة للمعايري اؼببينة يف اؼبالحظات العامة؛ )ب(

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

إذا كانت اؼبؤسسة بعيدة جدا عن اؼبعايري اؼببينة يف اؼبالحظات العامة، جاز للجنة الفرعية لالعتماد أف تنتهي إىل  ‘2’
 أف اؼبؤسسة نري فبتثلة ؼببادئ باريس.

العامة، جاز ؽبا أف تنظر  قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼبالحظات اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘3’
يف طبيعة اػبقوات اليت ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القل  يف القلبات اؼبقبلة، إف ازُبذت ىذه اػبقوات. 

بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل باؼبالحظات العامة اليت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكإذا مل تُزكَّد 
تُعط تفسريان معقوال لألسباب اليت دعت إىل عدـ بذؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف  أبديت يف الساب ، أك مل

 تفسر عدـ التقدـ ىذا على أنو عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.



  يف سيوؿ، جبمهورية  3115أيلوؿ/سبتمرب  25، اليت عُقدت يف 26اعتمده أع اء عبنة التنسي  الدكلية يف دكرهتا ،
 يف جنيف بسويسرا. 3119نيساف/أبريل  26، اليت عُقدت يف 31نة التنسي  الدكلية يف دكرهتا كوريا. كعدلو أع اء عب



 المرفق الثاني
 مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

 االختصاص والمسؤوليات -ألف
 يكوف للمؤسسة الوطنية اتتصاص تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها. -2
سعة قدر اإلمكاف، ُتصاغ بوضوح يف نص دستورم أك تشريعي، حيدد تكوينها كنقاؽ زُبوَّؿ للمؤسسة الوطنية كالية كا -3

 اتتصاصها.
 ت قلع اؼبؤسسة الوطنية جبملة مسؤكليات منها ما يلي: -4

)أ( أف تقدـ إىل اغبكومة، كالربؼباف كأم ىيئة ـبتصة أترل، على أساس استشارم إما بقلة من السلقات اؼبعنية أك عرب فبارسة 
ا فيما خيص االستماع إىل مسألة دكف إحالتها إىل اعبهات العليا، آراء كتوصيات كمقًتحات كتقارير بشأف أية مساةل سلقاهت

متعلقة بتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف؛ كجيوز للمؤسسة الوطنية أف تقرر نشر ما تقدمو؛ كتتعل  ىذه اآلراء كالتوصيات كاؼبقًتحات 
 سة الوطنية باجملاالت التالية:كالتقارير، ككذا أية صالحية للمؤس

أية أحكاـ تشريعية أك إدارية، ككذا األحكاـ اؼبتعلقة باؼبنظمات الق اةية، اؼبعدة غبفظ حقوؽ اإلنساف كتوسيع نقاؽ ‘ 2’
كتقدـ  ضبايتها؛ كيف ذلك الصدد، تدرس اؼبؤسسة الوطنية األحكاـ التشريعية كاإلدارية السارية، ككذا مشاريع القوانني كاؼبقًتحات،

ما تراه مالةما من توصيات حرصا على أف تكوف ىذه األحكاـ مقابقة للمبادئ األساسية غبقوؽ اإلنساف؛ كتوصي، عند 
، باعتماد قانوف جديد، كتعديل قانوف معموؿ بو كاعتماد التدابري اإلدارية أك تعديلها؛  اللزـك

 أم حالة النتهاؾ حقوؽ اإلنساف تقرر النظر فيها؛‘ 3’
 اد تقارير بشأف اغبالة الوطنية فيما خيص حقوؽ اإلنساف عمومان، كبشأف مساةل ؿبددة أكثر؛إعد‘ 4’
اسًتعاء انتباه اغبكومة إىل اغباالت الساةدة يف أم جزء من البلد حيث تنتهك حقوؽ اإلنساف كتقدًن مقًتحات للبلد من ‘ 5’

 ، عن رأم بشأف مواقف اغبكومة كردكد فعلها؛أجل ازباذ مبادرات لوضع حد ؽبذه اغباالت كاإلعراب، عند اللزـك
)ب( أف تعزز كت من مواءمة األنظمة كاؼبمارسات التشريعية الوطنية مع الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف اليت تعد الدكلة طرفا 

 فيها، كتنفيذىا تنفيذا فعليان؛
 وؾ كأف ربرص على تنفيذىا؛)ج( أف تشجع التصدي  على الصكوؾ اؼبذكورة أعاله أك االن ماـ إىل تلك الصك

)د( أف تساىم يف التقارير اؼبقلوب إىل الدكؿ تقدديها إىل ىيئات األمم اؼبتحدة كعباهنا، كإىل اؼبؤسسات اإلقليمية، عمال 
، عن رأيها يف اؼبوضوع، مع إيالء االحًتاـ الواجة الستقالليتها؛  بالتزاماهتا الناشئة من اؼبعاىدات كأف تعرب، عند اللزـك

ػ( أف تتعاكف مع األمم اؼبتحدة كأم مؤسسة أترل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كاؼبؤسسات اإلقليمية كاؼبؤسسات الوطنية لبلداف )ى
 أترل ذات اتتصاص يف ؾبايل تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها؛

رس، كاعبامعات كالدكاةر )ك( أف تساعد يف كضع برامج لتدريس حقوؽ اإلنساف كالبحث فيها كأف تشارؾ يف تنفيذىا يف اؼبدا
 اؼبهنية؛



)ز( أف تنشر حقوؽ اإلنساف كاعبهود الرامية إىل مكافحة صبيع أشكاؿ التمييز، ال سيما التمييز العنصرم، من تالؿ إذكاء 
 الوعي، ال سيما عرب اإلعالـ كالتثقيف كتسخري صبيع األجهزة الصحفية.

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -باء
تشكل اؼبؤسسة الوطنية كيعنيَّ أع اؤىا، سواء باالنتخاب أك بغريه، كفقا إلجراء يعقي كل ال مانات الالزمة إلقرار ت -2

التمثيل التعددم للقول االجتماعية )للمجتمع اؼبدين( اؼبشاركة يف تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، ال سيما من تالؿ سلقات 
 ىذه اؼبؤسسات مع فبثلني عن اعبهات التالية أك حب ورىم:سبكن من التعاكف الفعاؿ من أجل إنشاء 

)أ( اؼبنظمات نري اغبكومية اؼبسؤكلية عن حقوؽ اإلنساف كاعبهود الرامية إىل مكافحة التمييز العنصرم، كالنقابات، كاؼبنظمات 
 ارزين، على سبيل اؼبثاؿ؛االجتماعية كاؼبهنية اؼبعنية، من قبيل رابقات احملامني، كاألطباء، كالصحفيني كالعلماء الب

 )ب( االذباىات الفكرية الفلسفية أك الدينية؛
 )ج( اعبامعات كاػبرباء اؼبؤىلوف؛

 )د( الربؼباف؛
 )ىػ( اإلدارات اغبكومية )كإذا كانت مشاركة، ينبغي أال يشارؾ فبثلوىا يف اؼبداكالت إال بصفة استشارية(.

قياـ بأنشقتها على حنو سلس، كال سيما التمويل الكايف. كينبغي أف كتكوف للمؤسسة الوطنية ىيكل أساسي مالةم لل -3
يكوف الغرض من ىذا التمويل سبكني اؼبؤسسة من اغبصوؿ على موظفيها كأماكن عملها، حىت تكوف مستقلة عن اغبكومة كأال 

 زب ع للمراقبة اؼبالية اليت قد ت ر باستقالليتها.
ؤسسة الوطنية، ال استقاللية حقيقية بدكهنا، يتم تعيينهم دبوجة قانوف رظبي كمن أجل ضماف كالية مستقرة ألع اء اؼب -4

 ينص على ربديد مدة الوالية. كجيوز أف تكوف ىذه الوالية قابلة للتجديد، شريقة ضماف التعددية يف ع وية اؼبؤسسة.
 أساليب العمل -جيم

 يف إطار عملها، تقـو اؼبؤسسة الوطنية دبا يلي:
يف أية مساةل تقع ضمن اتتصاصها، سواء أكانت ىذه اؼبساةل من تقدًن اغبكومة أك قيد دراستها دكف إحالتها  )أ( النظر حبرية

 إىل سلقة عليا، بناء على اقًتاح من أع اةها أك من أم جهة ملتمسة.
 تتصاصها؛)ب( االستماع إىل أم شخص كاغبصوؿ على أية معلومات كأية كثاة  الزمة لتقييم اغباالت اليت تقع ضمن ا

 )ج( التوجو إىل الرأم العاـ مباشرة أك عرب أم جهاز صحفي، ال سيما من أجل نشر آراةها كتوصياهتا؛
 )د( االجتماع بشكل منتظم ككلما لـز األمر حب ور صبيع أع اةها بعد دعوهتم إىل االجتماع كما جية؛

، كإقامة فركع ؿب  لية أك إقليمية ؼبساعدهتا يف االضقالع دبهامها؛)ىػ( إنشاء أفرقة عاملة من بني أع اةها عند اللزـك
)ك( الدأب على التشاكر مع اؽبيئات األترل اؼبسؤكلة عن تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، ق اةية كانت ىذه اؽبيئات أـ نري 

 ذلك )ال سيما أمناء اؼبظامل، كالوسقاء كمثلهم من اؼبؤسسات(؛



بو اؼبنظمات نري اغبكومية يف ؾباؿ توسيع عمل اؼبؤسسات الوطنية، تقوير العالقات مع )ز( بالنظر إىل الدكر الرةيسي اليت تقـو 
اؼبنظمات نري اغبكومية اؼبتفرنة لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، كللتنمية االقتصادية كاالجتماعية، كمكافحة العنصرية، كضباية 

كالالجئوف، كاألشخاص اؼبعاقوف بدنيا كذىنيان( أك جملاالت  الفئات ال عيفة للغاية )ال سيما األطفاؿ، كالعماؿ اؼبهاجركف،
 متخصصة.

 مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي
جيوز اإلذف للمؤسسة الوطنية باالستماع إىل الشكاكل كالعراةض اؼبتعلقة حباالت فردية كبالنظر فيها. كجيوز عرض اغباالت عليها 

أك فبثليهم، أك أطراؼ ثالثة، أك منظمات نري حكومية، أك رابقات نقابية أك أم منظمات سبثيلية أترل. كيف من قبل األفراد، 
ىذه الظركؼ، كدكف اؼبساس باؼببادئ اؼبنصوص عليها أعاله فيما خيص السلقات األترل للجاف، جيوز أف تستند اؼبهاـ اؼبوكلة 

 إىل اؼبؤسسات إىل اؼببادئ التالية:
تسوية كدية عرب اؼبصاغبة أك يف نقاؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف، عرب ازباذ قرارات ملزمة أك على أساس السرية، )أ( التماس 
؛  عند اللزـك

 )ب( إبالغ القرؼ الذم قدـ العري ة حبقوقو، ال سيما بسبل االنتصاؼ اؼبتاحة لو، كتعزيز سبل كصولو إليها؛
 أك إحالتها إىل أم سلقة ـبتصة أترل يف نقاؽ اغبدكد اليت ينص عليها القانوف؛)ج( االستماع إىل الشكاكل أك العراةض 

)د( تقدًن توصيات إىل السلقات اؼبختصة، ال سيما من تالؿ اقًتاح تعديالت أك إصالحات للقوانني، كاألنظمة كاؼبمارسات 
 عراةض من أجل اؼبقالبة حبقوقهم.اإلدارية، ال سيما إذا كانت منشأ الصعوبات اليت يواجهها األشخاص اؼبقدموف لل

* مبادئ باريس احملددة يف حلقة العمل الدكلية األكىل اؼبتعلقة باؼبؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف اليت عقدت يف 
كقرار  3/65::2، كاليت اعتمدت دبوجة قرار عبنة حقوؽ اإلنساف 2::2تشرين األكؿ/أكتوبر  :-8باريس يف الفًتة 

 .4::2، الصادر يف 59/245ة العامة اعبمعي



 المرفق الثالث
 التابعة للجنة التنسيق الدولية اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 مالحظات عامة
 االختصاص والمسؤوليات -2
: جية أف يكوف إنشاء اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف دبوجة نص دستورم أك تشريعي. المؤسسات الوطنيةإنشاء  2-2

 شاءىا دبوجة صك للجهاز التنفيذم أمر ال يتالءـ كضماف االستمرارية كاالستقاللية.ذلك أف إن

حقوؽ  ضبايةكالية دبهاـ ؿبددة يف  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافينبغي أف تكوف عبميع والية حقوق اإلنسان:  2-3
 ، مثل اؼبهاـ اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس.كتعزيزىااإلنساف 

من كظيفة اللجنة الفرعية : تفهم الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها تشجيع التصديق على 2-4
تشجيع التصدي  على الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف أك االن ماـ إليها، اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس، أهنا 

يف القانوف التأسيسي للمؤسسة كظيفة رةيسية للمؤسسة الوطنية. كبالتايل تشجع اللجنة الفرعية ترسيخ ىذه الوظيفة 
 الوطنية حرصا على ضباية حقوؽ اإلنساف يف ذلك البلد أف ل ضباية.

اؼبؤسسات الوطنية أف تربز أمهية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تود التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان 2-5
ساف، ال سيما ؾبلس حقوؽ اإلنساف كآلياتو )اؼبكلفوف يف اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلن غبقوؽ اإلنساف

اؼبؤسسات بواليات يف إطار اإلجراءات اػباصة( كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف. كيعين ذلك عمومان مسامهة 
يف ىذه اآلليات كاؼبشاركة يف أعماؽبا كاؼبتابعة على الصعيد الوطين للتوصيات اؼبنبثقة من  الوطنية غبقوؽ اإلنساف

ظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف. كباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية أي ا أف تشارؾ بشكل إجيايب مع اؼبن
 عبنة التنسي  الدكلية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كمكتبها، ككذا مع ىيئات التنسي  اإلقليمية للمؤسسات الوطنية.

غي للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تتعاكف بشكل كثي  : ينبالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى 2-6
كأف تتبادؿ اؼبعلومات مع اؼبؤسسات القانونية اؼبنشأة أي ا لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، على صعيد الدكلة مثال أك 

ف حقوؽ اإلنساف، بشأف الق ايا اؼبواضيعية، ككذا مع اؼبنظمات األترل، مثل اؼبنظمات نري اغبكومية، العاملة يف ميدا
 التابعة للجنة التنسي . اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكينبغي ؽبا أف تثبت ذلك عند طلبها االعتماد لدل 



: ينبغي عمومان للوزارات اغبكومية اؼبعنية ككذا اللجاف الربؼبانية اؼبختصة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانتوصيات  2-7
الواردة يف التقارير السنوية أك اػباصة أك اؼبواضيعية غبقوؽ  نية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطأف تناقش توصيات 

اإلنساف يف ن وف فًتة زمنية معقولة، ال تتعدل ستة أشهر. كينبغي أف تكوف ىذه اؼبناقشات تصيصا لتحديد إجراء 
يف إطار  الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبؤسساتاؼبتابعة الالـز ازباذه، عند االقت اء يف أم حالة معينة. كينبغي أف ربرص 

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

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -3
تعددية اؼبنصوص عليو يف أف شبة مناذج متعددة ل ماف شرط ال اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تالحظ ضمان التعددية 3-2

مبادئ باريس. بيد أف اللجنة الفرعية تشدد على أمهية حفاظ اؼبؤسسات الوطنية على عالقات متسقة مع اجملتمع اؼبدين كتالحظ 
 أف ذلك سُيؤتذ بعني االعتبار يف تقييم طلبات االعتماد.

 رب تشكيلة اؼبؤسسة الوطنية، مثل ما يلي:أف شبة سبال ـبتلفة ديكن هبا ربقي  التعددية عاللجنة الفرعية كتالحظ 
 )أ( سبثيل أع اء اؽبيئة اإلدارية ؼبختلف مكونات اجملتمع على النحو اؼبشار إليو يف مبادئ باريس؛

)ب( التعددية عرب إجراءات تعيني اؽبيئة اإلدارية للمؤسسة الوطنية، كما ىو الشأف يف اغباالت اليت تقًتح فيها فئات ؾبتمعية 
 رشحني أك توصي هبم؛متنوعة م

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

 )د( التعددية عرب تنوع اؼبوظفني اؼبمثلني ؼبختلف الفئات اجملتمعية داتل اجملتمع.
 فرعية كذلك أف مبدأ التعددية يشمل ضماف اؼبشاركة اؽبادفة للمرأة يف اؼبؤسسة الوطنية.كتؤكد اللجنة ال

تالحظ اللجنة الفرعية األمهية اغباظبة لعملية اتتيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها يف ضماف اختيار الهيئة اإلدارية وتعيينها:  3-3
 اللجنة الفرعية العوامل التالية: التعددية كاالستقاللية للمؤسسة الوطنية. كبشكل تاص تؤكد

 )أ( شفافية العملية
 )ب( اؼبشاكرة الواسعة طيلة عملية االتتيار كالتعيني

 )ج( نشر الوظاةف الشانرة على نقاؽ كاسع
 )د( اإلكثار قدر اإلمكاف من عدد اؼبرشحني احملتملني من طاةفة كاسعة من الفئات اجملتمعية

 م الشخصية بدال من اتتيارىم على أساس اؼبنظمة اليت ديثلوهنا.)ىػ( اتتيار األع اء للعمل بصفته
: تدرؾ اللجنة الفرعية أف مبادئ باريس تنص على أف اؼبمثلني الممثلون الحكوميون في المؤسسات الوطنية 3-4

 ويت.اغبكوميني يف اؽبيئات اإلدارية أك االستشارية للمؤسسات الوطنية ليست ؽبم أىلية ازباذ القرارات أك التص
 التوظيف باالنتداب 3-5



 من أجل ضماف استقاللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف، تالحظ اللجنة الفرعية، من باب اؼبمارسة اعبيدة، ما يلي:
 )أ( ال ينبغي ملء الوظاةف السامية الشانرة باؼبنتدبني؛

يف اؼباةة من إصبايل القوة العاملة  61ف يتجاكز نسبة يف اؼباةة كال جية أبدا أ 36)ب( ال ينبغي أف يتجاكز عدد اؼبنتدبني نسبة 
 باؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

: يوصى بشدة إدراج أحكاـ يف القانوف الوطين للحماية من اؼبسؤكلية القانونية عن اإلجراءات اؼبتخذة بالصفة الحصانة 3-6
 الرظبية للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 بغي أف يشمل التمويل الكايف الذم تقدمو الدكلة ما يلي كحد أدىن:: ينالتمويل الكافي 3-7
 زبصيص األمواؿ لإلقامة الالةقة، للمقر الرةيسي على األقل؛ (أ )

 من  مرتبات كامتيازات إىل موظفي اؼبؤسسة فباثلة ؼبرتبات كشركط اػبدمة يف الققاع العاـ؛ (ب )

 دفع أجر للمفوضني )عند االقت اء(؛ (ج )

 ل اؽباتف كاإلنًتنت.إقامة نظم اتصاالت تشم (د )

 ينبغي للتمويل الكايف، يف حدكد اؼبعقوؿ، أف ي من ربسن عمليات اؼبنظمة تدرجييا كاضقالعها بواليتها.
كال ينبغي للتمويل من مصادر تارجية، من قبيل التمويل الوارد من الشركاء اإلمناةيني، أف يشكل اعبزء األساسي من التمويل 

إذ على الدكلة مسؤكلية ضماف اؼبيزانية الدنيا ألنشقة اؼبؤسسة الوطنية من أجل سبكينها من العمل على اؼبقدـ إىل اؼبؤسسة الوطنية 
 االضقالع بواليتها.

كينبغي للنظم اؼبالية أف سبكن اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف من االستقاللية اؼبالية التامة. كينبغي أف يشكل ذلك بندا مستقال 
 ف للمؤسسة مقل  اإلدارة كاؼبراقبة بشأنو.من بنود اؼبيزانية يكو 

 من حيث اؼببدأ، ينبغي أف تكوف للمؤسسة الوطنية سلقة تعيني موظفيها.موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:  3-8
 : ينبغي أف يشمل أع اء اؼبؤسسة الوطنية أع اء متفرنني بأجر كامل للقياـ دبا يلي:األعضاء المتفرغون 3-9
 لية اؼبؤسسة الوطنية عن أم ت ارب فعلي أك ملحوظ يف اؼبصاحل؛ضماف استقال (أ )

 ضماف كالية مستقرة لألع اء؛ (ب )

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



: ينبغي ت مني القوانني التأسيسية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات اإلدارية :-3
 أحكاما تنص على عزؿ أع اء اؽبيئات اإلدارية كفقا ؼببادئ باريس.اإلنساف 

جيوز أف يؤدم عزؿ أم ع و أك إجباره على االستقالة إىل استعراض تاص ؼبركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ  (أ )
 اإلنساف؛

 وجة القانوف؛ينبغي أف يكوف العزؿ مقابقا بشكل صاـر عبميع الشركط اؼبوضوعية كاإلجراةية اؼبنصوص عليها دب (ب )

 ال ينبغي السماح بأف يكوف العزؿ على أساس السلقة التقديرية للسلقات اؼبعيِّنة فقط. (ج )

 التنظيم اإلداري 3-21
 تًتتة على تصنيف مؤسسة كطنية على أهنا ىيئة عامة آثار مهمة لتنظيم ترتيبات مساءلتها كسبويلها كرفع تقاريرىا.

ارة اؼبؤسسة الوطنية لألمواؿ العامة كإنفاقها، جية أال يناؿ ىذا التنظيم من قدرة اؼبؤسسة كيف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إد
الوطنية على القياـ بدكرىا باستقاللية كفعالية. كؽبذا السبة، من اؼبهم توضي  العالقة القاةمة بني اغبكومة كاؼبؤسسة الوطنية 

 غبقوؽ اإلنساف.
 أساليب العمل -4
 قة بمركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائيمبادئ إضافية متعل -5
 قضايا إضافية -6
اللجنة الفرعية اؼبعنية : من حيث اؼببدأ، تتوقع في حالة انقالب أو حالة طوارئ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 6-2

اللية يف من اؼبؤسسة الوطنية، يف حالة انقالب أك حالة طوارئ، أف تعمل بقدر عاؿ من اليقظة كاالستق باالعتماد
 فبارسة كاليتها.

: تالحظ اللجنة الفرعية أف نقاؽ كالية العديد من الحد من سلطة المؤسسات الوطنية بسبب األمن القومي 6-3
اؼبؤسسات الوطنية مقيَّد ألسباب متعلقة باألمن القومي. كإذا كاف ىذا االذباه نري مناؼ بقبيعتو ؼببادئ باريس، 

 فرض ىذا التقييد بشكل نري معقوؿ أك بشكل تعسفي أك دُيارس حسة األصوؿ.ُيالحظ أف من الواجة مراعاة أال يُ 

عمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف سياؽ متقلة: تدرؾ اللجنة الفرعية أف السياؽ الذم تعمل فيو اؼبؤسسة  6-4
ل ألحكاـ مبادئ الوطنية قد يكوف من التقلة حبيث ال ديكن أف يُتوقع من اؼبؤسسة الوطنية العمل يف امتثاؿ كام

باريس. كعند صيانة توصية بشأف مركز االعتماد يف ىذه اغباالت، ستويل اللجنة الفرعية االعتبار الواجة لعوامل من 



قبيل االضقراب السياسي؛ كالنزاع أك القالقل؛ كعدـ كجود ىياكل أساسية للدكلة، دبا يف ذلك اإلفراط يف االعتماد 
 ؤسسة الوطنية لواليتها يف اؼبمارسة.على سبويل اؼباحنني؛ كتنفيذ اؼب

 قضايا إجرائية -7
عمليات تقدًن القلة: مع تزايد االىتماـ بإنشاء اؼبؤسسات الوطنية، كبدء العمل بعملية إعادة االعتماد ؼبدة طبس  6-1

كالفعالية يف سنوات، زاد حجم القلبات اليت يتعني على اللجنة الفرعية أف تنظر فيها زيادة ىاةلة. كبُغية ضماف الكفاية 
 عملية االعتماد، تؤكد اللجنة الفرعية الشركط التالية:

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

عندما ال حُيًـت األجل احملدد لتقدًن طلة إعادة االعتماد، توصي اللجنة الفرعية بتعلي  مركز اعتماد  (ب )
 االجتماع اؼبقبل؛اؼبؤسسة الوطنية إىل حني النظر يف القلة يف 

ستبين اللجنة الفرعية تقييماهتا على أساس الوثاة  اؼبقدمة. كمن شأف القلبات الناقصة أف ُت ر بالتوصية  (ج )
 باعتماد اؼبؤسسة الوطنية؛

ينبغي ألصحاب القلبات تقدًن الوثاة  يف شكلها الرظبي أك اؼبنشور )قوانني كتقارير كطنية منشورة على سبيل  (د )
 ر ربليلية ثانوية؛اؼبثاؿ( ال تقاري

 جية تقدًن الوثاة  بشكليها اؼبقبوع كاإللكًتكين؛ (ق )

ينبغي إرساؿ صبيع الوثاة  اؼبتعلقة باالعتماد إىل أمانة عبنة التنسي  الدكلية يف مفوضية حقوؽ اإلنساف على  (ك )
 National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211العنواف التايل: 

Geneva 10, Switzerland د اإللكًتكين على العنواف التايل: كبالربي
nationalinstitutions@ohchr.org. 

 من مسؤكلية صاحة القلة ضماف كصوؿ اؼبراسالت كمواد القلة إىل أمانة عبنة التنسي  الدكلية. (ز )

 : ستعمل اللجنة الفرعية بالسياسة التالية فيما يتعل  بتأجيل طلبات إعادة االعتماد:تأجيل طلبات إعادة االعتماد 6-2



إذا التمست مؤسسة تأجيل النظر يف طلة إعادة اعتمادىا، ال ديكن ازباذ قرار دبن  التأجيل إال إذا قدمت األسباب  (أ )
 اؼبربرة كتابيا ككانت ىذه األسباب، يف نظر رةيس عبنة التنسي  الدكلية، قاىرة كاستثناةية؛

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

بالنسبة إىل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت كصلت طلبات إعادة اعتمادىا بعد األجل احملدد أك اليت مل تقدـ  (ج )
طلباهتا، يُعل  مركز اعتمادىا. كيسرم ىذا التعلي  ؼبدة أقصاىا سنة كاحدة جيوز تالؽبا للمؤسسة الوطنية أف تقدـ 

 ة إعادة اعتمادىا. كإذا مل يقدـ القلة يف ىذه الفًتة، سينق ي مركز االعتماد.طل

من النظاـ األساسي للجنة  27عمال باؼبادة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الموجودة قيد االستعراض:  6-3
ز اعتماد مؤسسة كطنية ، جيوز لرةيس عبنة التنسي  الدكلية أك للجنة الفرعية البدء يف استعراض مرك1التنسي  الدكلية

غبقوؽ اإلنساف إذا تبني أف ظركؼ تلك اؼبؤسسة قد تكوف تغريت بأم طريقة سبس بامتثاؽبا مبادئ باريس. كينقل  ىذا 
االستعراض دبجموعة استثناةية من الظركؼ اليت تعد مؤقتة بقبيعتها. كنتيجة لذلك، تؤجل عملية إعادة االعتماد العادية 

 عراض.إىل حني انتهاء االست

كلدل نظر اللجنة الفرعية يف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت ىي قيد االستعراض، تعمل اللجنة الفرعية كفقا للعملية 
 التالية:
جيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تكوف قيد االستعراض ؼبدة أقصاىا سنة كنصف فقط، جيوز ؽبا تالؽبا أف  (أ )

الفرعية لكي تثبت ؽبا أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد  تقدـ اؼبعلومات إىل اللجنة
 االستعراض؛

 تالؿ فًتة االستعراض، تظل صبيع االمتيازات اؼبرتبقة دبركز االعتماد اغبايل للمؤسسة الوطنية؛ (ب )

 ز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية.يف هناية فًتة االستعراض، إذا مل تُبدد ـباكؼ اللجنة الفرعية، سقط عندةذ مرك   (ج )

                                                           

 )ز( من النظاـ الداتلي للجنة التنسي  الدكلية.4سابقا اؼبادة  1 (2)



تالحظ اللجنة الفرعية أف مركز التعلي  يعين أف مركز اعتماد اؼبؤسسة معل  مؤقتان إىل أف تعرض على تعليق االعتماد:  6-4
. كليس تثبت أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد االستعراض اللجنة الفرعية معلومات

يت ُعل  مركز اعتمادىا ضمن الفئة ألف اغب  يف مزايا االعتماد ضمن الفئة ألف، دبا يف ذلك ح  للمؤسسة الوطنية ال
التصويت يف عبنة التنسي  الدكلية كح  اؼبشاركة يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف، إىل أف يُرفع التعلي  أك يتغري مركز اعتماد 

 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

رساةل إال إذا كانت يف شكل كرقي أك إلكًتكين. كيعد بياف االمتثاؿ ؼببادئ باريس اؼبكوف ال تُقبل التقديم المعلومات:  6-5
األساسي للقلة. كينبغي تقدًن اؼبواد األصلية لتأييد أك إثبات األقواؿ الواردة يف البياف حىت تُقبل األقواؿ كتؤكدَّىا 

 اللجنة الفرعية. كال يُقبل قوؿ بدكف مادة تؤيده.

ك، عندما يأيت القلة عقة توصية سابقة للجنة الفرعية، ينبغي للقلة أف يتناكؿ بشكل مباشر كعالكة على ذل
 التعليقات اليت أُبديت كال ينبغي تقدًن القلة إال إذا مل تُبدد صبيع اؼبخاكؼ.

م تدرؾ اللجنة الفرعية كتشجع كجود اذباه حنو كضع نظاـ كطين قو وجود أكثر من مؤسسة وطنية في دولة واحدة:  6-6
 غبماية حقوؽ اإلنساف يف الدكلة من تالؿ كجود مؤسسة كطنية كاحدة جامعة شاملة غبقوؽ اإلنساف.

كيف حاالت استثناةية جدان، إذا ُكجد أكثر من مؤسسة كطنية كاحدة تلتمس االعتماد لدل عبنة التنسي  الدكلية، تعينت 
تنص على أف للدكلة ح  كاحد يف الكالـ، كح   2لدكليةمن النظاـ األساسي للجنة التنسي  ا :4اإلشارة إىل أف اؼبادة 

 كاحد يف التصويت، كع و كاحد يف مكتة عبنة التنسي  إف انُتخبت الدكلة لذلك.
 كيف تلك اغباالت تعد الشركط السابقة لنظر اللجنة الفرعية يف القلة على النحو التايل:

 ا ع وا يف األمم اؼبتحدة(.موافقة كتابية من حكومة الدكلة )اليت جية أف تكوف بدكرى (أ )

اتفاؽ كتايب بني صبيع اؼبؤسسات الوطنية اؼبعنية غبقوؽ اإلنساف على اغبقوؽ كالواجبات بصفتها  (ب )
ع وا يف عبنة التنسي  الدكلية دبا يف ذلك فبارسة ح  كاحد يف التصويت كح  كاحد يف الكالـ. كيت من 

كلية غبقوؽ اإلنساف، دبا يف ذلك ؾبلس حقوؽ اإلنساف ىذا االتفاؽ أي ا ترتيبات للمشاركة يف اؼبنظومة الد
 كىيئات اؼبعاىدات.

 كتشدد اللجنة الفرعية على أف الشركط اؼبذكورة أعاله كاجبة للنظر يف القلة.

                                                           

(3) 2
 تلي للجنة التنسي  الدكلية.)ب( من النظاـ الدا4سابقا اؼبادة   



: ترل اللجنة الفرعية من الصعة استعراض مركز مؤسسة كطنية التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 6-7
ياب تقرير سنوم حايل، أم تقرير ال يرجع إىل أكثر من سنة قبل اؼبوعد اؼبقرر ػب وع اؼبؤسسة غبقوؽ اإلنساف يف ن

الستعراض اللجنة الفرعية. كتشدد اللجنة الفرعية على أف من اؼبهم للمؤسسة الوطنية أف تعد كتنشر تقريران سنويان عن 
كثر ربديدان. كينبغي أف يت من ىذا التقرير سردان حالتها الوطنية فيما يتعل  حبقوؽ اإلنساف عمومان، كبشأف مساةل أ

لألنشقة اليت اضقلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية ؼبواصلة كاليتها يف أثناء تلك السنة كينبغي أف تذكر آراءىا كتوصياهتا 
 كمقًتحاهتا ؼبعاعبة أم ق ية تثري القل  يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.

ية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف بالربيد اإللكًتكين بعد اجتماع اللجنة الفرعية اؼبعنية اعتمده عبنة التنسي  الدكلية للمؤسسات الوطن
 :311 باالعتماد الذم ُعقد يف آذار/مارس

 :311جنيف، تشرين الثاين/نوفمرب 
 

 

 

 

 

 

 

 


