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 معلومات أساسية

كؿ( للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية كفقا للنظاـ األساسي )الوارد يف اؼبرفق األ 1-1
حقوؽ اإلنساف، ُأسندت للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد كالية دراسة كاستعراض طلبات االعتماد، كإعادة االعتماد 

ية األمم كاالستعراضات اػباصة كغَتىا اليت تردىا من قسم اؼبؤسسات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع ؼبفوض
اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف بصفتو أمانة عبنة التنسيق الدكلية، كتقدًن توصيات إىل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية 

اللجنة الفرعية اؼبعنية فيما يتعلق بامتثاؿ اؼبؤسسات صاحبة الطلب ؼببادئ باريس )الواردة يف اؼبرفق الثاين(. كتقيم 
 من حيث القانوف كاؼبمارسة. االمتثاؿ ؼببادئ باريس باالعتماد

اؼبؤسسات ككفقا للنظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من فبثلُت عن  1-2
من كل منطقة كىي:كندا)الرئاسة( عن األمريكيتُت، كصبهورية كوريا عن آسيا كاحمليط  الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 سا عن أكركبا.اؽبادئ، كتوغو عن أفريقيا كفرن

 2111أكتوبر /األكؿتشرين 28إىل  25يف الفًتة من  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكاجتمعت  1-3
كشاركت مفوضية حقوؽ اإلنساف بصفتها مراقبا دائما كبصفتها أمانة عبنة التنسيق الدكلية. ككفقا لئلجراءات 

وطنية غبقوؽ اإلنساف إىل اغبضور بصفة مراقب. كرحبت اؼبعموؿ هبا، دعيت عباف التنسيق اإلقليمية للمؤسسات ال
دبشاركة فبثلُت عن أمانة منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد

 اإلنساف، كشبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف لؤلمريكيتُت.

يف طلبات االعتماد الواردة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادرت من النظاـ األساسي، نظ 11كعمبل باؼبادة  1-4
 لربمودا كبلغاريا )طلباف( كمقدكنيا. غبقوؽ اإلنساف ةالوطني اتاؼبؤسسمن 

أيضا يف طلبات إعادة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، نظرت  15كعمبل باؼبادة  1-5
 كتنزانيافاسو  كبوركينا كبنما لكل من األرجنتُت كأرمينيا ت الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسااالعتماد الواردة من 

 ككوستاريكا كمصر كاؼبكسيك كالنركيج. كسلوفاكيا كزامبيا

بعض القضايا  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، استعرضت  1662كعمبل باؼبادة  1-6
 وؽ اإلنساف ؽبندكراس.غبق باؼبؤسسة الوطنيةاؼبتعلقة 



بعض القضايا اؼبتعلقة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، استعرضت  17كعمبل باؼبادة   1-7
 باؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف للسنغاؿ.

يفات ككفقا ؼببادئ باريس كالنظاـ الداخلي للجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدكلية، جاءت تصن 1-8
 على النحو التايل: اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداالعتماد اليت عملت هبا 

 : امتثاؿ ؼببادئ باريس؛ألف

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

 : عدـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.جيم

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

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

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

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

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

 

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

بأدلة تثبت بذؿ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادطوات. كإذا مل تُزكدد اؼبقبلة، إف ازُبذت ىذه اػب
جهود من أجل العمل باؼببلحظات العامة اليت أبديت يف السابق، أك مل تُعط تفسَتان معقوال 



لؤلسباب اليت دعت إىل عدـ بذؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف تفسر عدـ التقدـ ىذا على أنو 
 ادئ باريس.عدـ امتثاؿ ؼبب

ية غبقوؽ حظات عامة بشأف اؼبؤسسات الوطنتقـو اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد حاليا بوضع مبل 1-11
ؤسسات الوطنية شبو القضائي للم كاالختصاص كطنية؛ يةئقاآليات ك /  كطنية للرصد آلياتالعاملة بصفة اإلنساف 

 إلنساف.غبقوؽ اإلنساف كتقييم أداء اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ ا

أنو عندما تثار يف تقريرىا قضايا ؿبددة تتعلق باالعتماد، كإعادة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتبلحظ  1-11
معاعبة ىذه القضايا يف أم طلب  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاالعتماد كغَته من االستعراضات، يتعُت على 

 أك استعراض آخر الحق.

اؼبعتمدة على إببلغ  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف صبيع لفرعية اؼبعنية باالعتماداللجنة اكتشجع  1-12
مكتب عبنة التنسيق الدكلية يف أكؿ فرصة تتاح ؽبا بالظركؼ اليت ستؤثر سلبيا يف قدرهتا على الوفاء دبعايَت مبادئ 

 باريس كالتزاماهتا.

نيتها النظر يف قضايا معينة ضمن جدكؿ زمٍت ؿبدد، قد  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكعندما تعلن  1-13
تؤدم نتيجة االستعراض إىل توصية قد سبس دبركز االعتماد. كيف حاؿ نشوء قضايا إضافية يف أثناء عملية 

 اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف بذلك. اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماداالستعراض، تبلغ 

إىل توصية، ربيل  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادلنظاـ األساسي، عندما تتوصل من ا 12كعمبل باؼبادة  1-14
 اللجنة الفرعية تلك التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق الدكلية الذم يكوف قراره النهائي كفقا للعملية التالية:

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

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

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

 بشأف كل من الطلب كالطعن؛

( 21على كل عضو يف مكتب عبنة التنسيق ال يوافق على التوصية أف خيطر، يف غضوف عشرين ) ‘4’
ق الدكلية. كزبطر أمانة عبنة كأمانة عبنة التنسي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماديوما من تلقيها، رئيس 



التنسيق فوران صبيع أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات البلزمة 
لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أبلغ أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت 

من تلقي ىذه اؼبعلومات، بأف ؽبم ( يوما 21إقليميتُت على األقل أمانة اؼبكتب، يف غضوف عشرين )
 اعًتاضا فباثبل، أحيلت التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق يف اجتماعو اؼبقبل الزباذ قرار بشأهنا.

كإذا مل يبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل اعًتاضا  ‘5’
تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة  ( يوما من21على التوصية، يف غضوف عشرين )

 مكتب عبنة التنسيق الدكلية؛

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

أف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادمن النظاـ األساسي، يف اغباالت اليت ترل فيها  18كعمبل باؼبادة  1-15
د اؼبؤسسة صاحبة الطلب من مركز اعتمادىا، تُبلغ اؼبؤسسة صاحبة الطلب هبذه النية توصية ستؤدم إىل ذبري

كتعطى الفرصة لكي تقدـ كتابةن، كيف غضوف سنة من ىذا اإلخطار، األدلة الوثائقية البلزمة إلثبات استمرارية 
 ء ىذه الفًتة.يف أثنا ‘‘ألف’’امتثاؽبا مبادئ باريس. كربتفظ اؼبؤسسة اؼبعنية دبركزىا ضمن الفئة 

كيف االجتماع الرابع كالعشرين للجنة التنسيق الدكلية، مت تعديل النظاـ األساسي للنص صراحة على إمكاف  1-16
 ، يف ظركؼ استثنائية.‘‘لفأ’’تعليق اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبعتمدة يف اؼبركز 

اؼبعنية، عند  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشاكر مع  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادككاصلت  1-17
، يف أثناء دكرهتا. كقبل الدكرة، طُلب إىل صبيع  اؼبعنية أف تقدـ اظبا كرقم  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاللزـك

 موظفو إىل االتصاؿ باؼبؤسسة. كباإلضافة إىل ذلك، كاف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادىاتف يف حالة احتياج 
مفوضية حقوؽ اإلنساف، كاؼبوظفوف اؼبيدانيوف ؼبفوضية حقوؽ اإلنساف، حسب االقتضاء، على استعداد لتقدًن 

 اؼبزيد من اؼبعلومات، عند اغباجة.

باؼبستول العايل للدعم كالركح اؼبهنية ؼبوظفي أمانة عبنة التنسيق  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادكتقر  1-18
 ات الوطنية كاآلليات اإلقليمية التابع للمفوضية(.الدكلية )قسم اؼبؤسس

اؼبعنية على اؼبوجزات اليت  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادأطلعت ك  1-19
دًن أم اؼبعنية قبل النظر يف طلباهتا كأُمهلتها أسبوعان كاحدان لتق اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافأعدهتا األمانة مع 

اللجنة الفرعية بعد اعتماد مكتب عبنة التنسيق لتوصيات ك تعليقات بشأهنا. كمثلما ىو الشأف يف اغباالت السابقة، 



اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ ر اؼبوجزات كالتعليقات كبيانات االمتثاؿ على موقع منتدل نش  ست، اؼبعنية باالعتماد
 زات إال باللغة اإلنكليزية، بسبب القيود اؼبالية. (. كال تعد اؼبوجwww.nhri.ohchr.org) اإلنساف

نظرت اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد يف اؼبعلومات اليت تلقتها من اجملتمع اؼبدين كاطلعت اؼبؤسسات ك  1-21
 كنظرت يف ردكدىا. عليها الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبعنية

 م األساسي للجنة التنسيق الدولية(من النظا 10طلبات االعتماد )المادة  –توصيات خاصة  -2

 برمودا: ديوان مظالم برمودا 2-1

النظر يف طلب ديواف مظامل برمودا إىل دكرهتا األكىل من عاـ  بتأجيل : توصي اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادتوصية
2112. 

كعن آثار ا ؼبا كراء البحار كستحصل اللجنة الفرعية على معلومات إضافية عن مركز برمودا بصفتها إقليما بريطاني
للمشورة كالتوجيو ىذا اؼبركز يف عملية اعتماده. عندئذ سيتسٌت ؽبا أف ربيل اؼبسألة إىل مكتب عبنة التنسيق الدكلية 

 حسب االقتضاء.

 مظالم بلغاريا أمينبلغاريا:  2-2

 .الفئة باءمظامل بلغاريا ضمن أمُت  مؤسسةباعتماد : توصي اللجنة الفرعية توصية

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 الوالية -1

ديواف أمُت اؼبظامل بالتدخل عند انتهاؾ حقوؽ اؼبواطنُت كحرياهتم بسبب فعل أك تقصَت  يكلف قانوف أمُت اؼبظامل
. كبالتايل من جانب الدكلة كالسلطات البلدية كإداراهتا ككذا  من جانب األشخاص اؼبكلفُت بتقدًن اػبدمات للعمـو

تعزيزىا  حقوؽ اإلنساف، كال على تعزيزيف القطاع العاـ فقط. إذ ال ينص على كالية  اغبمايةقانوف على كالية ينص ال
 كضبايتها فيما يتعلق دبا يصدر عن القطاع اػباص من فعل كتقصَت.

أمُت اؼبظامل إىل ، كتوصي بأف يدعو الًتكجيية اليت يضطلع هبا أمُت اؼبظامل كتسلم اللجنة الفرعية مع التقدير باألنشطة
اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية كاحمللية، كتشمل صبيع صباالت  كالية أكسع تشمل صبيع اغبقوؽ

 حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا.صبيع حقوؽ اإلنساف، كتعطيها مهاـ صرحية يف ؾباؿ كل من ضباية 



 “.كالية حقوؽ اإلنساف”بشأف  2-1كاؼببلحظة العامة  1-إىل مبدأ باريس ألف كتشَت اللجنة الفرعية

كال يوجد يف قانوف أمُت اؼبظامل أم حكم يعطي أمُت اؼبظامل سلطة تشجيع التصديق على الصكوؾ الدكلية 
 كاإلقليمية كضماف تنفيذىا بشكل فعاؿ.

اف تشجيع التصديق على الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنس”بشأف  3-1كتشَت اللجنة الفرعية إىل مبلحظتها العامة 
 “.كاالنضماـ إليها

 المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني مع المشاركة -2

يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، )ال سيما ؾبلس  أمُت اؼبظاملتؤكد اللجنة الفرعية على أمهية مشاركة 
يئات معاىدات حقوؽ اإلنساف حقوؽ اإلنساف كآلياتو )اإلجراءات اػباصة كاالستعراض الدكرم الشامل( كى

التابعة لؤلمم اؼبتحدة(، كمتابعتها على الصعيد الوطٍت للتوصيات اؼبنبثقة عن اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ 
على اؼبشاركة النشطة مع عبنة التنسيق الدكلية،  فة إىل ذلك، تشجع اللجنة الفرعية أمُت اؼبظاملاإلنساف. إضا

، ككذا مع اؼبنظمات الدكلية كالوطنية غَت اغبكومية طنية غبقوؽ اإلنسافكاجملموعة األكركبية للمؤسسات الو 
 كمنظمات اجملتمع اؼبدين.

 بشأف "التواصل مع اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف". 4-1كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 عملية التعيين واالختيار -3

كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية أمُت  ال ينص القانوف اغبايل على كجود عملية اختيار
إجراء تعديبلت على الدعوة إىل  اللجنة الفرعية أمُت اؼبظاملكتشجع  و.اؼبظامل كتزيد من ثقة اعبمهور في

 من أجل ما يلي: تشريعية على عملية االختيار

 اإلعبلف عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لُت من طائفة كاسعة من الفئات اجملتمعية؛أخذ أكرب عدد فبكن من اؼبرشحُت احملتم -

 تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة على نطاؽ كاسع يف عملية التدقيق يف الطلبات كاختيارىا؛ -

 ضماف التعددية يف تشكيلة اؼبوظفُت. -



 ‘.اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها’بشأف  2-2كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 يالتمويل الكاف -4

عاملة أك العقوبة صدقت بلغاريا على الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية مناىضة التعذيب كغَته من ضركب اؼب
القاسية أك البلإنسانية أك اؼبهينة كىي بصدد تعيُت أمُت للمظامل بصفتو اآللية الوقائية الوطنية. كتشجع 

ضركرم لتحمل اؼبسؤكليات كاالضطبلع باؼبهاـ اؼبزيد من التمويل الاللجنة الفرعية أمُت اؼبظامل على التماس 
 اؼبنوطة باآللية الوقائية الوطنية.

 “.التمويل الكايف”بشأف  6-2كإىل اؼببلحظة العامة  2-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء 

 االعتماد كرد من كل من أمُت مظامل صبهورية بلغاريا كعبنة اغبماية من اللجنة الفرعية أف طلبكتبلحظ 
أكثر من كجود ” بشأف 6-6التمييز التابعة عبمهورية بلغاريا. كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 “مؤسسة كطنية يف دكلة كاحدة

 بلغاريا: لجنة الحماية من التمييز التابعة لجمهورية بلغاريا 2-3

 .باء الفئة: توصي اللجنة الفرعية باعتماد عبنة اغبماية من التمييز ضمن توصية

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 الوالية -1

للجنة اغبماية من التمييز كالية منع التمييز كاغبماية منو، كتعزيز تكافؤ الفرص. كليس ؽبا كالية ضباية صبيع 
 حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا.

صبيع اغبقوؽ  تشملكتوصي اللجنة الفرعية بأف تدعو عبنة اغبماية من التمييز إىل اؼبطالبة بوالية أكسع 
اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية كاحمللية، كتشمل صبيع صباالت حقوؽ اإلنساف، كتعطيها مهاـ صرحية 

 حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا.صبيع يف ؾباؿ كل من ضباية 

 “.كالية حقوؽ اإلنساف”بشأف  2-1كاؼببلحظة العامة  1-كتشَت اللجنة الفرعية إىل مبدأ باريس ألف



 الحصانة -2

ال ينص القانوف التأسيسي للجنة اغبماية من التمييز على ضباية اؼبفوضُت من اؼبسؤكلية القانونية عما يقوموف 
 بو من عمل بصفتهم الرظبية.

 ‘.اغبصانة’بشأف  5-2كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 اللجنة واختيار أعضائها وتعيينهم تشكيلة -3

منهم كيعُت رئيس صبهورية بلغاريا  5أعضاء، تنتخب اعبمعية الوطنية  9اية من التمييز من تتألف عبنة اغبم
 أعضاء. 4

كال ينص القانوف اغبايل على كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية عبنة 
عبنة اغبماية من التمييز على الدعوة اغبماية من التمييز كتزيد من ثقة اعبمهور فيها. كتشجع اللجنة الفرعية 

 إىل إجراء تعديبلت تشريعية من أجل ما يلي:

 اإلعبلف عن الوظائف الشاغرة؛ -

 أخذ أكرب عدد فبكن من اؼبرشحُت احملتملُت من طائفة كاسعة من الفئات اجملتمعية؛ -

 رىا؛تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة على نطاؽ كاسع يف عملية التدقيق يف الطلبات كاختيا -

 .اللجنةضماف التعددية يف تشكيلة  -

 ‘.اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها’بشأف  2-2كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

كتبلحظ اللجنة الفرعية أف طلب االعتماد كرد من كل من أمُت مظامل صبهورية بلغاريا كعبنة اغبماية من 
كجود أكثر من ”بشأف  6-6اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة  التمييز التابعة عبمهورية بلغاريا. كتشَت

 “مؤسسة كطنية يف دكلة كاحدة



 مقدونيا: أمين مظالم مقدونيا 2-4

 .باء الفئة: توصي اللجنة الفرعية باعتماد مؤسسة أمُت مظامل مقدكنيا ضمن توصية

 الوالية -1

ؿ اغبماية كلكن ال ينص على كالية لتعزيز حقوؽ لؤلمُت يف ؾباينص قانوف أمُت اؼبظامل على كالية كاسعة 
اإلنساف. كتقدر اللجنة الفرعية اؼبؤسسة كتثٍت عليها ؼبا تضطلع بو من أنشطة تركجيية يف ؾباؿ حقوؽ 

 دبعناىا الواسع.اإلنساف كتشجع اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف على مواصلة تفسَت كاليتها 

تشمل صبيع اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ على اؼبطالبة بوالية أكسع  أمُت اؼبظامل كتشجع اللجنة الفرعية
الدكلية كاإلقليمية كاحمللية، كتشمل صبيع صباالت حقوؽ اإلنساف، كتعطيو مهاـ صرحية يف ؾباؿ كل من ضباية صبيع 

 حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا.

كالية حقوؽ ”بشأف  2-1العامة  كإىل اؼببلحظة 2-كألف 1-كتشَت اللجنة الفرعية إىل مبدأم باريس ألف
 “.اإلنساف

 التعيين، والتشكيلة والتعددية -2

سبثيل كاؼ كعادؿ للمواطنُت ’’على أف يكوف ىناؾ  عند تعيُت نواب أمُت اؼبظامل، تنص أحكاـ قانوف أمُت اؼبظامل
من بصفة نائب أمُت اؼبظامل  كبينما يوجد من بُت اؼبعينُت حاليان ‘‘. اؼبنتمُت إىل صبيع الطوائف يف صبهورية مقدكنيا

ينتمي إىل اؼبقدكنيُت كاأللبانيُت، ُتربز اللجنة الفرعية أف التعددية، يف سياؽ مبادئ باريس، تشَت إىل سبثيل أكسع 
 للمجتمع اؼبقدكين، ال إىل اإلثنية.

على أف يعُتد األمُت كتبلحظ اللجنة الفرعية أف القانوف ينص على أف يكوف نائب أمُت اؼبظامل ؿباميان. كينص أيضا 
أف يضيقا كيقيدا دبا ال موجب لو من نطاؽ كمن شأف ىذين الشرطُت ‘‘. من اؼبوظفُت اؼبدنيُت اإلداريُت’’العاـ 

 تنوع اؼبؤسسة كتعدديتها.

كال ينص القانوف اغبايل على كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية أمُت 
الوظائف الشاغرة يف مؤسسة د من ثقة اعبمهور فيو، كتبلحظ اللجنة الفرعية على سبيل اؼبثاؿ أف اؼبظامل كتزي

. كتشجع أمُت اؼبظامل ال ُيعلن عنها كأف عملية اختيار اؼبرشحُت ال تشمل تشاكرا كاسعا مع اجملتمع اؼبدين
 من أجل ما يلي: عملية االختيارعلى  على الدعوة إىل إجراء تعديبلت تشريعية أمُت اؼبظاملاللجنة الفرعية 



 اإلعبلف عن الوظائف الشاغرة؛ -

 أخذ أكرب عدد فبكن من اؼبرشحُت احملتملُت من طائفة كاسعة من الفئات اجملتمعية؛ -

 تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة على نطاؽ كاسع يف عملية التدقيق يف الطلبات كاختيارىا؛ -

 ضماف التعددية يف تشكيلة اللجنة. -

اختيار اؽبيئة ’بشأف  2-2من مبادئ باريس كإىل اؼببلحظة العامة  1-للجنة الفرعية إىل اؼببدأ باءكتشَت ا
 ‘.اإلدارية كتعيينها

 التمويل -3

صدقت صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية السابقة على الربكتوكوؿ اإلضايف التفاقية مناىضة التعذيب كعينت 
ية. بيد أهنا تبلحظ بقلق أف أمُت اؼبظامل مل يزكدد بالتمويل الكايف أمُت اؼبظامل بصفة اآللية الوقائية الوطن
 لبلضطبلع هبذه اؼبسؤكليات اإلضافية.

كربث اللجنة الفرعية اغبكومة على تزكيد أمُت اؼبظامل باؼبوارد اؼبالية البلزمة لتمكينو من الوفاء بالتزامات 
( من الربكتوكوؿ االختيارم 3)18عليو يف اؼبادة  اآللية الوقائية الوطنية بشكل صحيح على النحو اؼبنصوص

 اليت تنص على أف "تتعهد الدكؿ األطراؼ بتوفَت اؼبوارد البلزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها".

التمويل ’بشأف  6-2من مبادئ باريس، كإىل اؼببلحظة العامة  2-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 ‘.الكايف

 صل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسانالتوا -4

تؤكد اللجنة الفرعية على أمهية مشاركة أمُت اؼبظامل يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، )ال سيما ؾبلس 
حقوؽ اإلنساف كآلياتو )اإلجراءات اػباصة كاالستعراض الدكرم الشامل( كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف 

على الصعيد الوطٍت للتوصيات اؼبنبثقة عن اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف.  ابعتولتابعة لؤلمم اؼبتحدة(، كمتا
كاجملموعة على اؼبشاركة النشطة مع عبنة التنسيق الدكلية،  أمُت اؼبظاملإضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الفرعية 



غَت اغبكومية كمنظمات ، ككذا مع اؼبنظمات الدكلية كالوطنية األكركبية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف
 اجملتمع اؼبدين.

بشأف "التواصل مع  4-1من مبادئ باريس، كإىل اؼببلحظة العامة  3-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف".

 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية( 15طلبات إعادة االعتماد )المادة  –توصيات خاصة  -3

 هيئة الدفاع عن األمة األرجنتينية األرجنتين: 3-1

 .الفئة ألفتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؽبيئة ضمن توصية: 

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 الوالية -1

ة ، على كالية التعزيز ضمنيان. كتقدر اللجنتنص كالية ىيئة الدفاع، عند قراءهتا باالقًتاف مع األحكاـ الدستورية
كتشجعها  كتثٍت عليها ؼبا تقـو بو من أنشطة متعلقة بالتثقيف كالتدريب يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف اؼبؤسسةالفرعية 

لجنة تشجع اؽبيئة على اؼبطالبة بإجراء تعديبلت على قانوهنا على مواصلة تفسَت كاليتها على نطاؽ كاسع. بيد أف ال
 التمكيٍت للنص على كالية التعزيز صراحةن.

كالية ’بشأف  2-1من مبادئ باريس كإىل اؼببلحظة العامة  2-كألف 1-ألف يناللجنة الفرعية إىل اؼببدأ كتشَت
 ‘.حقوؽ اإلنساف

 عملية التعيين -2

. كتدرؾ اللجنة الفرعية أف النائب األكؿ ألمُت 2119تبلحظ اللجنة الفرعية أف كالية أمُت اؼبظامل انقضت يف 
مهاـ ذلك اؼبنصب. كربيط اللجنة الفرعية علمان  امل منذئذ كأنو يضطلع جبميعاؼبظامل يقـو بأعماؿ أمُت اؼبظ

باالنتخابات اليت جرت مؤخرا يف األرجنتُت كأف من اؼبتوقع أف يعُت رئيس الربؼباف أمُت اؼبظامل يف آذار/مارس 
2112. 



الختيار أمُت اؼبظامل  ةضركرة كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشارككتبلحظ اللجنة الفرعية 
تعزز استقبللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور يف قيادهتا العليا كتشجع على  كنوابو

يف التشريعات، أك األنظمة أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة مفصلة إضفاء طابع رظبي على عملية اختيار 
 حسب االقتضاء.

اختيار اؽبيئة ’بشأف  2-2من مبادئ باريس كإىل اؼببلحظة العامة  1-رعية إىل اؼببدأ باءكتشَت اللجنة الف
 ‘.اإلدارية كتعيينها

 المدافع عن حقوق اإلنسان في جمهورية أرمينياأرمينيا:  3-2

انية من استعراض مؤسسة اؼبدافع عن حقوؽ اإلنساف يف أرمينيا إىل دكرهتا الث بـتأجيلتوصي اللجنة الفرعية توصية: 
 .2112عاـ 

كتبلحظ اللجنة الفرعية أف الفرصة مل تتح لو بعد لتقدًن أمثلة عن   2111كقد ُعُت مدافع جديد يف آذار/مارس 
التفاقية مناىضة التعذيب بصفتو اؼبؤسسة الوقائية  كيفية كفائو بالتزاماتو اؼبنصوص عليها يف الربكتوكوؿ االختيارم

من الربكتوكوؿ االختيارم، ينبغي لآللية الوقائية الوطنية القياـ دبا  19يو يف اؼبادة الوطنية. كعلى النحو اؼبنصوص عل
 يلي:

 االحتجاز أماكن يف حريتهم من احملركمُت األشخاص معاملة بدراسة منتظم، حنو على القياـ، (أ)
 اؼبعاملة ضركب كمن التعذيب من ضبايتهم بتعزيز األمر، لـز إذا القياـ، بغية 4 اؼبادة يف احملدد النحو على

 اؼبهينة؛ أك البلإنسانية أك القاسية

 كمنع حريتهم من األشخاص كأكضاع معاملة ربسُت بغرض اؼبعنية السلطات إىل توصيات تقدًن (ب)
 ذات اؼبعايَت مراعاة مع اؼبهينة، أك البلإنسانية أك القاسية العقوبة أك اؼبعاملة ضركب من كغَته التعذيب

 .اؼبتحدة األمم كضعتها اليت الصلة

 .القوانُت دبشاريع أك القائمة بالتشريعات تتعلق كمبلحظات اقًتاحات تقدًن (ج)



كتشجع اللجنة الفرعية اؼبدافع عن حقوؽ اإلنساف يف أرمينيا على تزكيد اللجنة الفرعية بأم توصيات يقدمها إىل 
لقوانُت قبل استعراض مؤسسة اؼبدافع عن السلطات ككذا مقًتحات كمبلحظات بشأف القوانُت اغبالية أك مشاريع ا

 .2112حقوؽ اإلنساف يف أرمينيا يف الدكرة الثانية للجنة الفرعية عاـ 

 بوركينا فاسو: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 3-3

: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل استعراض اللجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف إىل دكرهتا األكىل من عاـ توصية
2112. 

حظ اللجنة الفرعية أف اللجنة الوطنية طلبت تأجيل استعراضها إىل الدكرة اؼبقبلة للجنة الفرعية. كتثَت اللجنة كتبل
جيب من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، اليت تنص على أنو " 3-16الفرعية انتباه اجمللس إىل اؼبادة 

 ".( شهران 18قوؽ اإلنساف يف غضوف شبانية عشر )االنتهاء من أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غب

على التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من شبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف  اللجنة الوطنيةكتشجع اللجنة الفرعية 
 يف أفريقيا.

 كوستاريكا: هيئة الدفاع عن سكان كوستاريكا 3-4

 .الفئة ألف : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اؽبيئة ضمنتوصية

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 التمويل -1

صدقت كوستاريكا على الربكتوكوؿ االختيارم اؼبلحقة باتفاقية مناىضة التعذيب كعينت ىيئة الدفاع عن 
سكاف كوستاريكا بصفة آلية كقائية كطنية. بيد أف اللجنة تبلحظ أف اؼبؤسسة تفتقر إىل التمويل البلـز 

 ؼبسؤكليات اإلضافية.لبلضطبلع هبذه ا



كربث اللجنة الفرعية اغبكومة على تزكيد اؽبيئة باؼبوارد اؼبالية البلزمة لتمكينها من الوفاء بالتزامات اآللية 
( من الربكتوكوؿ االختيارم اليت 3)18الوقائية الوطنية بشكل صحيح على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

 فَت اؼبوارد البلزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها".تنص على أف "تتعهد الدكؿ األطراؼ بتو 

التمويل ’بشأف  6-2من مبادئ باريس، كإىل اؼببلحظة العامة  2-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 ‘.الكايف

 التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -2

نظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، )ال سيما ؾبلس حقوؽ تؤكد اللجنة الفرعية على أمهية مشاركة اؽبيئة يف اؼب
اإلنساف كآلياتو )اإلجراءات اػباصة كاالستعراض الدكرم الشامل( كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة 

لؤلمم اؼبتحدة(، كمتابعتها على الصعيد الوطٍت للتوصيات اؼبنبثقة عن اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف. 
تشجع اللجنة الفرعية اؽبيئة على اؼبشاركة النشطة مع عبنة التنسيق الدكلية، كمنظومة  إضافة إىل ذلك،

البلداف األمريكية غبقوؽ اإلنساف، كشبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف األمريكتُت، ككذا مع 
 اؼبنظمات الدكلية كالوطنية غَت اغبكومية كمنظمات اجملتمع اؼبدين.

بشأف "التواصل مع  4-1من مبادئ باريس، كإىل اؼببلحظة العامة  3-ة إىل اؼببدأ ألفكتشَت اللجنة الفرعي
 اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف".

 عملية االختيار والتعيين -3

تبلحظ اللجنة الفرعية أف اإلعبلف عن الوظيفة الشاغرة ؼبنصب نائب أمُت اؼبظامل ال ُيعمدم كأف عملية اختيار 
 ن مشاكرة كاسعة مع اجملتمع اؼبدين.اؼبرشحُت ال تتضم

كتشَت اللجنة الفرعية إىل ضركرة كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية 
اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور يف قيادهتا العليا كتشجع اؽبيئة على الدعوة إىل 

ختيار يف التشريعات، أك األنظمة أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة إضفاء طابع رظبي على عملية اال
 حسب االقتضاء.



اختيار اؽبيئة ’بشأف  2-2من مبادئ باريس كإىل اؼببلحظة العامة  1-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء
 ‘.اإلدارية كتعيينها

 مصر: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 3-5

الفرعية بتأجيل إعادة اعتماد اجمللس الوطٍت ؼبدة سنة. كحيتفظ اجمللس الوطٍت دبركزه  : توصي اللجنةتوصية
 يف أثناء الفًتة الفاصلة. الفئة ألفضمن 

كتثٍت اللجنة الفرعية على اجمللس الوطٍت للطريقة اليت اضطلع هبا بواجباتو عقب تغَت اغبكومة يف مطلع 
 السنة. كتبلحظ خصوصان ما يلي:

ء االستقالة صباعيا حىت تسهل على اغبكومة اؼبؤقتة اعبديدة إعادة تشكيل قرار األعضا -
 اجمللس الوطٍت غبقوؽ اإلنساف؛

مواصلة األعضاء، عقب استقالتهم، االضطبلع بواجباهتم يف انتظار إعادة تشكيل اجمللس  -
 الوطٍت اعبديد؛

 مصر؛ تواصل أعماؿ اجمللس الوطٍت اعبديد يف ؾباؿ رصد حالة حقوؽ اإلنساف يف -

استمرار توثيق ادعاءات انتهاؾ حقوؽ اإلنساف اليت كقعت يف الفًتة السابقة لبلنتفاضة  -
 الشعبية كما بعدىا كما غبق ذلك من تغيَت للحكومة.

كعبلكة على ذلك، تبلحظ اللجنة الفرعية أف ىذه األنشطة ُنفذت يف ظركؼ متقلبة جدان، زاد من صعوبتها 
 و عقب حريق.فقداف اجمللس الوطٍت ؼبقر عمل

كتبلحظ اللجنة الفرعية أيضا أف اجمللس الوطٍت أشار على اغبكومة بسن تعديبلت على قانونو التمكيٍت. كقد 
. كؽبذا السبب توصي 2112جاءت اؼبشورة مع االستقالة يف مطلع السنة كيُتوقع النظر يف التعديبلت يف 

اعتماد اجمللس الوطٍت بعد سن التعديبلت على  اللجنة الفرعية بالتأجيل ؼبدة سنة حىت ذبرم عملية إعادة
 القانوف التمكيٍت.



كيف انتظار ذلك، توصي اللجنة الفرعية اجمللس الوطٍت دبواصلة الدعوة إىل إجراء التغيَتات ذات الصلة على 
القانوف التمكيٍت من أجل ضماف االمتثاؿ ؼببادئ باريس. كتسًتعي اللجنة الفرعية بشكل خاص انتباه 

 س الوطٍت إىل اؼبسائل التالية:اجملل

 عملية االختيار والتعيين -1

ال يقدـ القانوف اغبايل عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية اؼبؤسسة الوطنية 
غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور يف قيادهتا العليا. كتشجع اللجنة الفرعية اجمللس الوطٍت على تأييد 

 جراء تعديبلت على عملية االختيار من أجل القياـ دبا يلي:إ

 اإلعبلف عن الوظائف الشاغرة؛ -

 أخذ أكرب عدد فبكن من اؼبرشحُت احملتملُت من طائفة كاسعة من الفئات اجملتمعية؛ -

 تعزيز التشاكر ك/أك اؼبشاركة على نطاؽ كاسع يف عملية التدقيق يف الطلبات كاختيارىا؛ -

 تشكيلة اجمللس كاؼبوظفُت. ضماف التعددية يف -

 ‘.اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها’بشأف  2-2كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 فترة والية األعضاء -2

ينص القانوف التنظيمي على تعيُت اؼبفوض ؼبدة ثبلث سنوات. كاغبد األدىن اؼببلئم لفًتة الوالية أمر حاسم 
اجمللس الوطٍت، كلضماف استمرارية براؾبو كخدماتو. لذا ترل اللجنة الفرعية أف لتعزيز استقبللية العضو ك 

التعيُت لفًتة ثبلث سنوات ىو اغبد األدىن الكايف لتحقيق ىذه األىداؼ. كتشجع اللجة الفرعية اجمللس 
بلث سنوات الوطٍت على النظر يف الدعوة إىل تعديل القانوف التمكيٍت للنص على فًتة أطوؿ تًتاكح ما بُت ث

 كسبع مع خيار التجديد مرة كاحدة.



 عدم قابلية عزل األعضاء -3

ينبغي تزكيد أعضاء اؽبيئة اإلدارية للمجلس الوطٍت باغبصانة من اؼببلحقة القانونية على األعماؿ اؼبضطلع هبا 
دارية بوضوح يف سياؽ عملهم. كباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أف ربددد أسباب عزؿ أعضاء اؽبيئة اإل حبسن نية

 كأف ُتتخذ القرارات من ؿبكمة مشكلة بصورة قانونية أك من ىيئات أخرل حسب االقتضاء.

كتشجع اللجنة الفرعية اجمللس الوطٍت على الدعوة إىل إدراج تعديبلت تنص على ما يلي: اغبصانة احملدكدة 
. كتسًتعي اللجنة الفرعية انتباه لؤلعضاء؛ كأسباب العزؿ احملددة بوضوح؛ كاستقبللية كموضوعية عملية العزؿ

 بشأف ضماف عدـ قابلية العزؿ. 9-2اجمللس الوطٍت إىل اؼببلحظة العامة 

 الوصول إلى أماكن االحتجاز والحبس -4

تبلحظ اللجنة الفرعية أف تقييد قدرة اجمللس الوطٍت على كصولو بدكف سابق إخطار إىل أماكن االحتجاز 
تو فيما خيص رصد حقوؽ اإلنساف كضبايتها. لذا تشجع اللجنة الفرعية على كاغببس قد يعرقل كفاءه بواجبا

تعديل القانوف للسماح للمجلس الوطٍت بإجراء زيارات غَت معلنة إىل صبيع أماكن االحتجاز كاغببس 
 الطوعية كغَت الطوعية كالعلٍت منها كالسرم.

 الوالية -5

من القانوف التمكيٍت. كتشجع اللجنة الفرعية  3ولة باؼبادة تبلحظ اللجنة الفرعية كالية اجمللس الوطٍت اؼبشم
اجمللس على الدعوة إىل اإلبقاء على كالية كاسعة لتعزيز كضباية صبيع حقوؽ اإلنساف، كإىل سن تعديبلت 

 إضافية تزكد اجمللس بالسلطات البلزمة من أجل االضطبلع باؼبهاـ اؼبنصوص عليها يف الوالية.

 الوطنية المكسيكية لحقوق اإلنسان المكسيك: اللجنة 3-6

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

 اإلصالح الدستوري -1



كالذم ينص على سبتع كل  2111تقدر اللجنة الفرعية باإلصبلح الدستورم الذم أجرم يف حزيراف/يونيو 
 ر كاؼبعاىدات الدكلية اليت تعد اؼبكسيك طرفا فيها.شخص باغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف كل من الدستو 

كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على القياـ بدكر إجيايب يف ؾباؿ تنفيذ الدكلة لواجباهتا الدكلية اؼبتعلقة 
حبقوؽ اإلنساف كاؼبنبثقة من ىذا اإلصبلح الدستورم، ال سيما كاجب التحقيق يف انتهاكات حقوؽ اإلنساف 

 بة مرتكبيها كتعويض ضحاياىا.كمعاق

 االحتجاز الوقائي -2

تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على أف تعرب علنا عن قلقها إزاء فبارسة "االحتجاز الوقائي" قبل 
احملاكمة الفريدة من نوعها كأف تدعو إىل تعديل دستور اؼبكسيك إلزالة اغبكم الذم يسمح باالحتجاز 

هك معايَت القانوف الدكيل، دبا يف ذلك معاىدات حقوؽ اإلنساف اليت تعد اؼبكسيك الوقائي، ألف ذلك ينت
 طرفا فيها.

كتدرؾ اللجنة الفرعية كتقدر ما بذلتو اللجنة الوطنية من جهود فيما يتعلق دبسألة "االحتجاز الوقائي" حىت 
ُحرموا حريت هم يف مركز من األفراد السابقُت يف سلك الشرطة  119اآلف، دبا يف ذلك تدخلها يف قضية 

 احتجاز "كقائي"، كإصدار اللجنة الوطنية لتقرير أكادديي كرأم يف ىذه القضية.

 التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى -3

مؤسسة غبقوؽ اإلنساف تابعة للواليات، كتبلحظ  32تدرؾ اللجنة الفرعية أف اؼبكسيك دكلة اربادية، ؽبا 
مؤسسة دكف كطنية غبقوؽ اإلنساف يف إطار دكر اللجنة  15ت يف اتفاقات مع أف اللجنة الوطنية قد دخل

 الوطنية بصفتها اآللية الوقائية الوطنية.

كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة كضع ترتيبات مؤسسية فيما بُت اؼبؤسسات دكف الوطنية 
اء الدكلة. كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببلحظة غبقوؽ اإلنساف لضماف ضباية صبيع حقوؽ اإلنساف يف كل أحن

 بشأف "التعاكف مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األخرل". 5-1العامة 



 اآللية الوقائية الوطنية -4

ترحب اللجنة الفرعية بتعيُت اللجنة الوطنية بصفتها اآللية الوقائية الوطنية دبوجب الربكتوكوؿ االختيارم 
َت أهنا تبلحظ أف ذلك مت عرب تبادؿ للرسائل بُت كزارة اػبارجية كالرئيس التفاقية مناىضة التعذيب، غ

السابق للجنة الوطنية غبقوؽ اإلنساف حيث طلب الوزير إىل اللجنة الوطنية القياـ بدكر اآللية الوقائية 
كتعيُت  الوطنية كقبلت اللجنة الوطنية ذلك. كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة إىل تسمية

اآللية الوقائية الوطنية عرب تعديل قانوين للقانوف التأسيسي للجنة الوطنية. كربث اللجنة الفرعية كذلك 
 اللجنة الوطنية على مواصلة تعزيز الفعالية يف سَت عملها بصفتها اآللية الوقائية الوطنية.

 النرويج: المركز النرويجي لحقوق اإلنسان 3-7

، الفئة باءفرعية اؼبركز بنيتها توصية مكتب عبنة التنسيق الدكلية باعتماد اؼبركز ضمن : تبلغ اللجنة التوصية
كتعطي الفرصة للمؤسسة لكي تقدـ، كتابيا كيف غضوف سنة كاحدة من ىذا اإلخطار، األدلة الوثائقية 

 ه الفًتة.يف أثناء ىذ الفئة ألفالبلزمة إلثبات امتثاؽبا ؼببادئ باريس. كحيتفظ اؼبركز دبركزه ضمن 

 كتبلحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

، قدـ اؼبركز النركجيي غبقوؽ 2119يف أثناء  عملية االستعراض الدكرم الشامل اػباصة بالنركيج يف عاـ 
اإلنساف تقرير صاحب مصلحة طلب فيو أف تستعرض اغبكومة النركجيية عمل اؼبركز كىيكلو التنظيمي 

جيية باإلجياب على ىذا الطلب كبدأت استعراضا شامبل بالتعاكف مع كقاعدة موارده. كردت اغبكومة النرك 
 .2111اؼبركز يف مطلع 

كللمركز دكر مزدكج بصفتو شعبة يف جامعة أكسلو كمؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف، كتتفهم اللجنة الفرعية 
. كيعتـز 2112أف جامعة أكسلو تعتـز إهناء دكر اؼبركز بصفة مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف بنهاية عاـ 

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



كتبلحظ اللجنة الفرعية أف اؼبركز النركجيي غبقوؽ اإلنساف، بتشكيلتو اغبالية، ال يتمثل ؼببادئ باريس، كلكن 
ركز من كضع اسًتاتيجية إلنشاء مؤسسة كطنية فبتثلة ؼببادئ باريس قبل هناية نظرا إىل ما أعلن عنو اؼب

، تود اللجنة الفرعية أف تقدـ التوجيو للمركز الوطنية كللحكومة النركجيية يف اؼبسائل اليت ينبغي حبثها 2112
 لدل كضع االسًتاتيجية.

 كتوصي اللجنة الفرعية دبا يلي:

تأخَت يف عملية شاملة كاستشارية لضماف الدعم الواسع إلنشاء ينبغي للحكومة أف تشرع دكف  -1
مؤسسة كطنية جديدة غبقوؽ اإلنساف. كينبغي للعملية أف تشمل اؼبركز النركجيي، كفئات اجملتمع اؼبدين 

 كغَتىم من أصحاب اؼبصلحة؛

ؽ اإلنساف بصرؼ النظر عن النموذج اؼبؤسسي اؼبختار، جيب إنشاء اؼبؤسسة الوطنية اعبديدة غبقو  -2
 كفقا ؼببادئ باريس، كال سيما إنشاؤىا دبوجب قانوف برؼباين، أك األفضل دبوجب نص دستورم؛

ينبغي للقانوف أف ينص على أف اؼبؤسسة الوطنية اعبديدة ىيئة مستقلة دبا يلزمها من موارد كقدرة  -3
 على االضطبلع بوالية كاسعة غبماية حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا؛

، من غَت تأخَت كبالتشاكر الوثيق مع اؼبركز الوطٍت غبقوؽ ينبغي للحك -4 ومة النركجيية أف تقـو
اإلنساف، بوضع اسًتاتيجية للفًتة االنتقالية بالتزامات كاضحة بالدفاع عن عمل اؼبركز الوطٍت دبستواه اغبايل  

خصص يف اؼبيزانية اغبالية كحد أدىن إىل أف تُنشأ اؼبؤسسة الوطنية اعبديدة غبقوؽ اإلنساف. كينبغي للجزء اؼب
 للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف يذىب مباشرة إىل سبويل عمل اؼبؤسسة الوطنية؛ 

كيف الفًتة االنتقالية، ينبغي للمركز الوطٍت أف يبذؿ كل جهد من أجل مواصلة العمل الذم يقـو بو  -5
اإلنساف كإعداد كثائق بشأهنا كالدفاع بصفة مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ال سيما فيما يتعلق برصد حقوؽ 

 عنها، كأف حيسن قاعدتو اؼبعرفية اغبالية، كأساليب عملو، كعملو اؼبستقل.



 بنما: ديوان مظالم بنما 3-8

 .2112: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل استعراض ديواف اؼبظامل إىل دكرهتا الثانية يف توصية

لومات الوثائقية، كال كانت ردكد ديواف اؼبظامل خبلؿ اؼبقابلة كافيةن مل تتوصل اللجنة الفرعية دبا يكفي من اؼبع
إلقناع اللجنة الفرعية بأف الديواف شرع أك اضطلع دبهامو بطريقة تفي بواليتو اؼبتعلقة حبماية كتعزيز حقوؽ 

طتو اإلنساف. كبشكل خاص، تطلب اللجنة الفرعية إىل ديواف اؼبظامل أف يقدـ معلومات إضافية بشأف أنش
 فيما يتعلق دبا يلي:

 تدخبلت الديواف يف ؾباؿ رصد ادعاءات انتهاؾ حقوؽ اإلنساف كالتصدم ؽبا ال سيما: -

 االحتجاز اإلدارم للمهاجرين؛ -  

 استقباؿ القصر يف رصد مرافق االحتجاز كتفتيشها ال سيما يف حالة مركز  -  
 توكومُت.  

 ؛تواصل الديواف مع اجملتمع اؼبدين -

 إىل جانب اآلليات اإلقليمية غبقوؽ اإلنساف؛عملو  -

 عملو إىل جانب اآلليات الدكلية غبقوؽ اإلنساف. -

كبالتايل قد حيتاج األمُت إىل  2111كتقدر اللجنة الفرعية تعيُت أمُت جديد للمظامل مؤخران يف نيساف/أبريل 
 إلعداد رد مفصل. إضايف كقت

 قوق اإلنسانسلوفاكيا: المركز الوطني السلوفاكي لح 3-9

 .2112استعراض اؼبركز الوطٍت إىل دكرهتا األكىل من عاـ  بتأجيل: توصي اللجنة الفرعية توصية

كتبلحظ اللجنة الفرعية أف اؼبركز الوطٍت طلب تأجيل استعراضو إىل الدكرة اؼبقبلة للجنة الفرعية. كتثَت اللجنة الفرعية 
جيب االنتهاء من اسي للجنة التنسيق الدكلية، اليت تنص على أنو "من النظاـ األس 3-16انتباه اجمللس إىل اؼبادة 



كينقضي ذلك  ".( شهران 18أم استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف شبانية عشر )
 .2112األجل يف آذار/مارس 

لمؤسسات الوطنية غبقوؽ كركبية لعبنة التنسيق األعلى التماس اؼبشورة كاؼبساعدة من  اؼبركزكتشجع اللجنة الفرعية 
 كمن مفوضية حقوؽ اإلنساف.اإلنساف 

 تنزانيا: لجنة حقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة في تنزانيا 3-11

 .الفئة ألفبإعادة اعتماد عبنة حقوؽ اإلنساف كاإلدارة الرشيدة يف تنزانيا ضمن  : توصي اللجنة الفرعيةتوصية

 2116ل/أكتوبر إعادة االعتماد في تشرين األو  -1

 التوصية التالية: 2116يف دكرهتا اؼبعقودة يف تشرين األكؿ/أكتوبر  قدمت اللجنة الفرعية

فيما خيص إصدار التوجيهات إىل  كتبلحظ اللجنة الفرعية أف السلطة الدستورية للرئيس”... 
اؼبادة  عبنة حقوؽ اإلنساف كاإلدارة الرشيدة بشأف القضايا اليت ربظى باىتماـ كطٍت دبوجب

النظر يف ربديد نطاؽ ىذه السلطة على ( من الدستور ال حُيتج هبا غَت أف اللجنة تقًتح 3)131
 “النحو اؼبنصوص عليو يف القانوف...

العاـ. غَت أف  توجيهات للصاحلإلصدار  تدرؾ اللجنة الفرعية أف الدكؿ قد تكوف ؽبا أحيانا أسباب مشركعة
، ال سيما يف الظركؼ اليت قد يؤدم فيها صدكر ىذه بشكل مبلئم ىذه السلطة ينبغي أف تكوف ؿبدكدة

لذا تبلحظ اللجنة الفرعية بقلق أف التوجيهات إىل اإلفبلت من العقاب على انتهاكات حقوؽ اإلنساف. 
. كبينما ذكرت عبنة حقوؽ عبنة حقوؽ اإلنساف كاإلدارة الرشيدة مل تتخذ أم خطوات ؼبتابعة التوصية

حُيتج بو، ترل اللجنة الفرعية أنو كاف ينبغي العمل بتوصيتها كازباذ اػبطوات اغبكم ال اإلنساف أف ىذا 
 البلزمة سعيا إىل ربديد نطاؽ ىذه السلطة.

من الدستور تنص على أف بإمكاف الرئيس أف يأمر عبنة  (4)131كتبلحظ اللجنة الفرعية كذلك أف اؼبادة 
كبينما  إجراء ربقيق )كىذا ما يقلق اللجنة الفرعية للغاية(. مبعدحقوؽ اإلنساف بفتح ربقيق، أك أف يأمرىا 

 قد يكوف الرئيس مل حيتج هبذا اغبكم، تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أف ىذا اغبكم قد يضر باستقبللية



كذاتية عبنة حقوؽ اإلنساف كاإلدارة الرشيدة، كأف استخداـ اغبكم قد يؤدم أيضا إىل اإلفبلت من العقاب 
انتهاكات حقوؽ اإلنساف. لذا تشجع اللجنة الفرعية عبنة حقوؽ اإلنساف على الدعوة إىل إجراء  على

 تعديبلت على ىذا اغبكم.

 .2113دورتها الثانية من عام كستنظر اللجنة الفرعية يف ىذه اؼبسألة أيضا يف 

 العضوية وفترة الوالية -2

ثبلث سنوات، قابلة للتجديد مرة كاحدة. كقد ال  هاأقصاتبلحظ اللجنة الفرعية أف فًتة كالية اؼبفوضُت 
ضماف استقرار عضوية اؼبفوضُت. لذا تشجع اللجنة الفرعية عبنة تكفي ىذه الفًتة الستمرار األنشطة ك 

كأال سنوات  3 عن فًتة الوالية أال تقلس تعديل على قانوهنا للنص على حقوؽ اإلنساف على النظر يف التما
 ار التجديد مرة كاحدة.سنوات مع خي 7تتجاكز 

 التقرير السنوم -3

أف األمواؿ تنقصها لتمويل أنشطتها.  2111-2119تذكر عبنة حقوؽ اإلنساف يف تقريرىا السنوم للفًتة 
 “.التمويل الكايف”بشأف  6-2كتشَت اللجنة الفرعية إىل مبلحظتها العامة 

 التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -4

الفرعية على أمهية مشاركة عبنة حقوؽ اإلنساف يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، )ال سيما  تؤكد اللجنة
ؾبلس حقوؽ اإلنساف كآلياتو )اإلجراءات اػباصة كاالستعراض الدكرم الشامل( كىيئات معاىدات حقوؽ 

عن اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة(، كمتابعتها على الصعيد الوطٍت للتوصيات اؼبنبثقة 
اإلنساف. إضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الفرعية عبنة حقوؽ اإلنساف على اؼبشاركة النشطة مع عبنة التنسيق 

، ككذا مع أفريقياغبقوؽ اإلنساف، كشبكة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف  األفريقيةنظومة اؼبالدكلية، ك 
 غبكومية كمنظمات اجملتمع اؼبدين.اؼبنظمات الدكلية كالوطنية غَت ا

بشأف "التواصل مع  4-1من مبادئ باريس، كإىل اؼببلحظة العامة  3-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ ألف
 اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف".



 زامبيا: اللجنة الزامبية لحقوق اإلنسان 3-11

 .الفئة ألفمبية ضمن : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الزاتوصية

تدرؾ اللجنة الفرعية أف اللجنة الزامبية غبقوؽ اإلنساف تعمل يف ظركؼ صعبة جدان، مبلحظةن بشكل خاص 
القيود اؼبفركضة على اؼبيزانية كما يًتتب على ذلك من آثار يف مستويات مبلؾ اؼبوظفُت. كرغم ىذه 

األنشطة اؼبنصوص عليها يف الوالية إضافة إىل ازباذ الصعوبات، تواصل اللجنة الزامبية االضطبلع بطائفة من 
بإعداد "تقارير مبادرات جديدة. كبشكل خاص، تود اللجنة الفرعية أف تثٍت على اللجنة الزامبية ؼببادرهتا 

 حالة حقوؽ اإلنساف" بصورة منتظمة.

 غَت أف اللجنة الفرعية تبلحظ ما يلي:

 الميزانية ومالك الموظفين-1

 ت اؼبقدمة من اللجنة الزامبية إىل ما يلي:تشَت اؼبعلوما

 ل يف كقتو أحيانان.التمويل الذم تتلقاه من الدكلة غَت كاؼ كال يُرس   )أ( 

موظفان فقط من  52بسبب القيود اؼبفركضة على اؼبيزانية، ال يعمل يف اللجنة حاليا سول  )ب( 
 كظيفة موصى هبا. 131أصل مبلؾ موظفُت قوامو 

اللجنة الوطنية الزامبية على موافقة الرئيس من أجل اغبصوؿ على سبويل  اشًتاط حصوؿ )ج( 
 خارجي، كإف مل ُيطلب قط، من شأنو التأثَت على قدرة اؼبؤسسة على الوفاء بواليتها.

كتبلحظ اللجنة الفرعية أمهية تقدًن الدكلة للتمويل األساسي الكايف. إذ يعزز ذلك من استقبللية اؼبؤسسة 
كبشكل خاص،  حبرية كاالضطبلع بواليتها بفعالية. ربديد أكلوياهتااإلنساف بتمكينها من  الوطنية غبقوؽ

التحسُت اؼبرحلي كالتدرجيي لعمليات اؼبنظمة ككفاءىا ينبغي للتمويل الكايف أف يضمن، يف حدكد اؼبعقوؿ، 
 بواليتها. كتشجع اللجنة الفرعية على الدعوة إىل ما يلي:

 قيتو، ال سيما ضماف مستول كاؼ من اؼبوظفُت؛ربسُت مستول التمويل كتو  -



 إزالة شرط موافقة الرئيس على التمويل اػبارجي. -

 “.التمويل الكايف”بشأف  6-2كإىل اؼببلحظة العامة  2-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء

 عملية االختيار والتعيين -2

(. 2-5ىنا بتصديق اعبمعية الوطنية )الفرع من قبل الرئيس، ر  ينص القانوف التمكيٍت على تعيُت اؼبفوضُت
عن األسلوب أك اإلجراء الذم يسلكو الرئيس الختيار  كمل تتمكن اللجنة الوطنية الزامبية من تقدًن اؼبعلومات

اؼبرشحُت كال يشمل القانوف أم نص على نشر الوظائف الشاغرة، أك إجراء مشاكرات أك مشاركة كاسعة يف 
 عملية تعيُت اؼبرشحُت.

كتشَت اللجنة الفرعية إىل مطلب مبادئ باريس الذم ينص على كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة 
 .على اؼبشاركة تعزز استقبللية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف كتزيد من ثقة اعبمهور يف قيادهتا العليا

طابع رظبي على عملية االختيار يف على الدعوة إىل إضفاء  اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية الزامبيةكتشجع 
كتشَت اللجنة  .كإىل تطبيقها يف اؼبمارسة الحقا ،التشريعات، أك األنظمة أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة

 اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها.’بشأف  2-2الفرعية إىل اؼببلحظة العامة 

 فترة والية األعضاء -3

  سنوات، قابلة للتجديد. 3تعيُت اؼبفوض لفًتة ال تتجاكز ينص القانوف التمكيٍت على 

، كلضماف كاللجنة الوطنية الزامبيةكاغبد األدىن اؼببلئم لفًتة الوالية أمر حاسم لتعزيز استقبللية العضو 
غَت كاؼ ثبلث سنوات تقل عن . لذا ترل اللجنة الفرعية أف التعيُت لفًتة اكخدماهت ااستمرارية براؾبه

 ذه األىداؼ.لتحقيق ى

دنيا على الدعوة إىل تعديل القانوف التمكيٍت للنص على فًتة  اللجنة الوطنية الزامبيةكتشجع اللجة الفرعية 
 مع خيار التجديد مرة كاحدة. ان سبعكال تتجاكز ثبلث سنوات ال تقل عن 



 المفوضون غير المتفرغين -4

 اؼبفوضوف البلحقوف صبيعهم على أساس عدـ التفرغ. بينما ُعُتن اؼبفوضوف األصليوف على أساس التفرغ، ُعُت

كترل اللجنة الفرعية أف تعيُت األعضاء على أساس التفرغ سيساعد يف تعزيز استقبللية اؼبؤسسة الوطنية 
االستمرارية كالفعالية يف غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ ضماف اؼبزيد من االستقرار يف كالية األعضاء، كتعزيز 

 ؤسسة الوطنية.االضطبلع دبهاـ اؼب

كتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية الزامبية على الدعوة إىل تعيُت أعضاء على أساس التفرغ كتسًتعي 
 .8-2انتباه اللجنة الوطنية إىل اؼببلحظة العامة 

 عدم قابلية عزل األعضاء -5

نية عزؿ اؼبفوض ( على إمكا2)7يعرؼ القانوف التمكيٍت بشكل كاسع أسباب العزؿ، حيث ينص الفرع 
كال ُيعرؼ “. سوء السلوؾ”أك “ عدـ الكفاءة”لعدـ قدرتو على االضطبلع دبهامو ألسباب متنوعة منها 

منشئ لعملية مستقلة  ىذاف اؼبصطلحاف. كباإلضافة إىل ذلك، ال ينص القانوف التمكيٍت على أم حكم
 “.سوء السلوؾ”ك“ عدـ الكفاءة”كموضوعية تقينم 

العزؿ بشكل مناسب كإىل  أسباب ربديدعلى الدعوة إىل  رعية اللجنة الوطنية الزامبيةكتشجع اللجنة الف
بشأف  9-2للعزؿ. كتسًتعي انتباه اللجنة الوطنية إىل اؼببلحظة العامة كضع عملية مستقلة كموضوعية 

 ضماف عدـ قابلية العزؿ.

 نة التنسيق الدوليةمن النظام األساسي للج 2-16استعراضات بموجب المادة  –توصيات خاصة 

 لحقوق اإلنسان في هندوراس ةالوطني يةالمفوض هندوراس: 4-1

 .الفئة باءفوضية الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف ىندكراس ضمن : توصي اللجنة الفرعية باعتماد اؼبتوصية

بعـز  اليت لوحت، اعتمد مكتب عبنة التنسيق الدكلية توصية اللجنة الفرعية 2111يف تشرين األكؿ/أكتوبر 
من  18اللجنة الفرعية خفض مركز اعتماد اؼبفوضية الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف ىندكراس. كعمبل باؼبادة 



النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، أُمهلت اؼبفوضية الوطنية سنة لتقدًن أدلة كتابية تثبت ذبديد امتثاؽبا 
كانقضت مهلة السنة  م معلومات إىل اللجنة الفرعيةؼببادئ باريس. كقد زبلفت اؼبفوضية الوطنية عن تقدًن أ

 اآلف.

من النظام األساسي للجنة التنسيق  17استعراضات بموجب المادة  –توصيات خاصة  -5
 الدولية

 السنغال: اللجنة السنغالية لحقوق اإلنسان 5-1

 عبنة التنسيق الدكليةب مكت: تبلغ اللجنة الفرعية اللجنة السنغالية غبقوؽ اإلنساف بنيتها أف توصي توصية
من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية،  18. كعمبل باؼبادة الفئة باءباعتماد اللجنة السنغالية ضمن 

ُأمهلت اللجنة السنغالية سنة لتقدًن أدلة كتابية تثبت ذبديد امتثاؽبا ؼببادئ باريس. كربتفظ اللجنة السنغالية 
 .ة ألفالفئيف ىذه الفًتة دبركزىا ضمن 

، أكصت اللجنة الفرعية بتأجيل استعراض اللجنة السنغالية إىل 2111كيف الدكرة األكىل للجنة الفرعية لعاـ 
، لكنها أشارت إىل نيتها أف توصي باعتماد اللجنة السنغالية ضمن الفئة باء إذا 2111الدكرة الثانية لعاـ 

اؼبسبق، مل تزكد اللجنة السنغالية اللجنة الفرعية  كما جيب. كرغم ىذا اإلخطار  مل تتبدد طائفة من اؼبخاكؼ
 بأم رد تنظر فيو يف ىذه الدكرة.

 كقد كانت ـباكؼ اللجنة الفرعية يف دكراهتا السابقة على النحو التايل

 التمويل -1

أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها لعدـ كجود دعم ملموس من الدكلة يف تقدًن التمويل الكايف إىل اللجنة 
. كأشارت اللجنة 6-2كاؼببلحظة العامة  2-غالية غبقوؽ اإلنساف. كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باءالسن

، 2119الفرعية أيضا إىل أنو يف أثناء عملية االستعراض الدكرم الشامل اؼبتعلق بالسنغاؿ يف شباط/فرباير 
بشرية لتمكُت اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ طُلب إىل اغبكومة أف تضمن ما يكفي من التمويل كاؼبواد كاؼبوارد ال

 اإلنساف من االضطبلع بواليتها.



 االختيار والتعيين -2

ضركرة  الحظت اللجنة الفرعية بقلق غياب عملية شفافة كتعددية الختيار األعضاء. كأبرزت اللجنة الفرعية
لوطنية غبقوؽ اإلنساف كجود عملية اختيار كاضحة شفافة كقائمة على اؼبشاركة تعزز استقبللية اؼبؤسسة ا

إضفاء طابع رظبي على عملية االختيار يف التشريعات، على كتزيد من ثقة اعبمهور يف قيادهتا العليا كتشجع 
من  1-كتشَت اللجنة الفرعية إىل اؼببدأ باء أك األنظمة أك اؼببادئ التوجيهية اإلدارية اؼبلزمة حسب االقتضاء.

 ‘.اختيار اؽبيئة اإلدارية كتعيينها’بشأف  2-2مبادئ باريس كإىل اؼببلحظة العامة 

 األعضاء المتفرغون -3

أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها من تعيُت األعضاء غَت اؼبتفرغُت. كترل اللجنة الفرعية أف تعيُت األعضاء 
من  غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ ضماف اؼبزيد اللجنة السنغاليةعلى أساس التفرغ سيساعد يف تعزيز استقبللية 

كتشجع  .اللجنة السنغاليةاالستقرار يف كالية األعضاء، كتعزيز االستمرارية كالفعالية يف االضطبلع دبهاـ 
إىل ها اللجنة الفرعية اللجنة السنغالية على الدعوة إىل تعيُت أعضاء على أساس التفرغ كتسًتعي انتباى

 .8-2اؼببلحظة العامة 

 تعيين الموظفين -4

اللجنة الفرعية اللجنة قها بشأف قدرة اللجنة السنغالية على تعيُت موظفيها. كتشجع أعربت اللجنة عن قل
 .7-2السنغالية على الدفاع عن قدرهتا على ذلك، كتسًتعي انتباىها إىل اؼببلحظة العامة 

كتبلحظ اللجنة الفرعية كذلك أنو يف أثناء عملية االستعراض الدكرم الشامل اؼبتعلق بالسنغاؿ يف 
، طُلب إىل اغبكومة أف تضمن ما يكفي من التمويل كاؼبواد كاؼبوارد البشرية للمؤسسة 2119رباير شباط/ف

 كاليتها. ىل أمهيةإ، نظران الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 

 

 



 

 

 

 

 

 رابطة عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف

 النظام األساسي

 

 

 1-1المادة 

 عريفات والتفسير: الت1الفرع 

 في هذا النظام األساسي

" النظاـ الداخلي الذم اعتمدتو "عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ النظام الداخلي السابقيُقصد بعبارة "
، كىي 2118نيساف/أبريل  14، كيف 2112نيساف/أبريل  13كعلى النحو اؼبعدؿ يف  2111نيساف/أبريل  15اإلنساف" يف 

 التعديبلت الواردة اآلف يف ىذا النظاـ األساسي؛

" عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف اؼبوجودة دبوجب النظاـ لجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
قرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمم ك  2115/74الداخلي السابق، اؼبشار إليها يف قرار عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف 

 ، كاليت خُيوؿ ؽبا دبوجب ىذا النظاـ األساسي صفة الشخصية االعتبارية اؼبستقلة؛5/1اؼبتحدة 

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

 ـ يف ىذا النظاـ األساسي األياـ التقوديية ال أياـ العمل؛: يُقصد باإلشارة إىل األيااأليام

 " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛المؤسسة الوطنيةيُقصد بعبارة "

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

خصا لو باؼبشاركة يف اجتماعات عبنة التنسيق الدكلية أك غَتىا من االجتماعات أك " مؤسسةن أك شخصان مر مراقبيُقصد بعبارة "
حلقات العمل اؼبفتوحة دكف أف تكوف للمشارؾ حقوؽ يف التصويت كحق يف الكبلـ ما مل يدُعو إىل ذلك رئيس االجتماع أك حلقة 

 العمل؛

 مية غبقوؽ اإلنساف؛" مفوضية األمم اؼبتحدة السامفوضية حقوق اإلنسانيُقصد بعبارة "

، اليت اعتمدهتا عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز مبادئ باريسيُقصد بعبارة "
  21اؼبؤرخ  48/134كأيدهتا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف القرار  1992آذار/مارس  3بتاريخ  1992/54اإلنساف يف القرار 



 ؛1993نوف األكؿ/ديسمرب كا

" النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
اخلي السابق، يف الدكرة باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية كالذم اعتمده أعضاء عبنة التنسيق الدكلية اؼبنشأة دبوجب النظاـ الد

 14اؼبعقودة يف  21يف سيوؿ، صبهورية كوريا، على النحو اؼبعدؿ يف الدكرة  2114أيلوؿ/سبتمرب  14، اؼبعقودة يف 15
 يف جنيف، سويسرا، كالذم ال يزاؿ قائما دبوجب األحكاـ االنتقالية ؽبذا النظاـ األساسي؛ 2118نيساف/أبريل 

يف كل ذبمع من التجمعات اإلقليمية  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف" اؽبيئة اليت تنشئها اإلقليميةلجنة التنسيق يُقصد بعبارة "
 من ىذا النظاـ األساسي لكي تقـو بدكر األمانات التنسيقية كىي: 7اؼبشار إليها يف الفرع 

 منتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

 ية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛عبنة التنسيق األكركب 

 شبكة اؼبؤسسات الوطنية األفريقية غبقوؽ اإلنساف؛ 

  لؤلمريكتُت؛ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافشبكة 

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

اللجنة " اللجنة الفرعية اؼبنشأة دبوجب النظاـ الداخلي السابق كاؼبشار إليها باسم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماديُقصد بعبارة "
بصفتها اؽبيئة  2115/74ؽ اإلنساف التابعة للجنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية يف قرار عبنة حقو  الفرعية اؼبعنية باالعتماد

، ربت إشراؼ مفوضية حقوؽ اإلنساف، يف إطار الوالية اؼبسندة إليها دبوجب  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبختصة باعتماد 
 النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ككفقا لو؛

؛ ”ألف“الفئة إلنساف العضو يف عبنة التنسيق الدكلية كاؼبعتمدة ضمن " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ االعضو المصوتيُقصد بعبارة "
 ؛"باء"اؼبركز " اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف العضو يف عبنة التنسيق الدكلية كاؼبعتمدة ضمن العضو غير المصوتكيُقصد بعبارة "

ت، دبا فيها رسائل التلكس، كالتلغراؼ، كالربيد " أم رسالة ُكتبت خبط اليد، أك رُقنت أك طُبعخطية" أك "مكتوبةتشمل عبارة "
 اإللكًتكين كالفاكس.

ارات إىل تُقرأ اإلشارات إىل "عبنة التنسيق الدكلية" يف النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق على أهنا إش 2-1المادة 
نظاـ األساسي، كتُقرأ اإلشارات إىل "النظاـ الداخلي للجنة التنسيق الدكلية" على أهنا مكتب عبنة التنسيق الدكلية اؼبنشأ دبوجب ىذا ال

 إشارات إىل النظاـ الداخلي السابق، كإىل ما يقابلو من نظاـ داخلي يف ىذا النظاـ األساسي.

 

 2المادة 

 : االسم والشعار والمكتب المسجل2الفرع 

اؼبنضمة إىل ىذا النظاـ األساسي، كفقا للمادة  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمن ِقبل تُنشأ دبوجب ىذا النظاـ رابطة غَت رحبية 
كتبعا للقانوف اؼبدين السويسرم بصفة ىذه الرابطة رابطة دكلية ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها. كاسم الرابطة ىو  61



لجنة ، اؼبشار إليها يف ىذا النظاـ األساسي بعبارة حقوق اإلنسانرابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية 
 . كمدة عبنة التنسيق الدكلية غَت ؿبدكدة.التنسيق الدولية

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

 

 3المادة 

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

 

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

 

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

 

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

 
 ,avenue Krieg, 1208 Geneva 42يوجد اؼبقرر اؼبسجل للجنة التنسيق الدكلية يف العنواف التايل:  4المادة 

Switzerland 

 

 5المادة 

 :الغرض3الفرع 

 األهداف

لكي سبتثل  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافعبنة التنسيق الدكلية رابطة دكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف تعزز كتدعم 
 مبادئ باريس كتقدـ التوجيو يف ؾباؿ تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف.

ذبرم االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدكلية، كاجتماعات مكتب عبنة التنسيق الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، ككذا  6المادة 
 وضية حقوؽ اإلنساف كبالتعاكف معها.اؼبؤسبرات الدكلية للجنة التنسيق الدكلية ربت إشراؼ مف

 

 7المادة 

 المهام

 مهاـ عبنة التنسيق الدكلية على النحو التايل:

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

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



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

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

 تطوير اؼبعرفة؛ 

 إدارة اؼبعرفة؛ 

 كضع اؼببادئ التوجيهية، كالسياسات كالبيانات؛ 

 تنفيذ اؼببادرات؛ 

 .تنظيم اؼبؤسبرات 

 يس، دبا يف ذلك من خبلؿ األنشطة التالية:كتعزيزىا كفقا ؼببادئ بار  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافالتشجيع على إنشاء  -2

 اعتماد األعضاء اعبدد؛ 

 االستعراض الدكرم لبلعتماد؛ 

 االستعراض اػباص لبلعتماد؛ 

  اؼبهدد ة؛ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافمساعدة 

 التشجيع على تقدًن اؼبساعدة التقنية؛ 

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

 القياـ باؼبهاـ األخرل اليت حيليها إليها األعضاء اؼبصوتوف. -3

 :المبادئ

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

 العدؿ كالشفافية كاؼبصداقية يف عمليات االعتماد؛ 

 يف الوقت اؼببلئم إىل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف بشأف اؼبشاركة مع ؾبلس حقوؽ  تقدًن اؼبعلومات كاإلرشادات
 اإلنساف، كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة؛

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



 االضطبلع بوالية سبثيل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف؛ 

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

 اؼبركنة كالشفافية كاؼبشاركة اإلجيابية يف صبيع العمليات؛ 

 رارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛عمليات صنع الق 

 .اغبفاظ على استقبلليتها كاستقبلؽبا اؼبايل 

 

 8المادة 

 المؤتمر الدولي

ؽ تعقد عبنة التنسيق الدكلية مؤسبرا دكليا مرة كل عامُت كفقا للنظاـ الداخلي للمؤسبرات الدكلية كاؼبؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقو 
 17دتو اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف اجتماع عبنة التنسيق الدكلية الذم عقد يف جنيف بسويسرا يف اإلنساف الذم اعتم

 .2112نيساف/أبريل 

 

 9المادة 

 : االتصال مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية األخرى4الفرع 

خرل دبا فيها اؼبعهد الدكيل ألمناء اؼبظامل كاؼبنظمات غَت جيوز للجنة التنسيق الدكلية أف تتصل مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف األ
اغبكومية. كجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أف يقرر منح ىذه اؼبنظمات مركز مراقب يف أم اجتماعات أك حلقات عمل تعقدىا 

 اللجنة أك مكتبها.

 : اعتماد مبادئ باريس5الفرع  

)ب(، تقـو مشاركة اؼبؤسسات 7، يف الفصل السابع من النظاـ الداخلي، اؼبادة 5/1 : عمبل بقرار ؾبلس حقوؽ اإلنسافمالحظة]
الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف أعماؿ ؾبلس حقوؽ اإلنساف على أساس الًتتيبات كاؼبمارسات اليت كافقت عليها عبنة حقوؽ اإلنساف دبا 

للمؤسسات  2115/74)أ( من القرار 11رة . كقد ظبحت الفق2115نيساف/أبريل  21اؼبؤرخ  2155/74يف ذلك القرار 
الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت تعتمدىا اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد بأف سبارس حقوؽ اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة حقوؽ اإلنساف 

 كاؽبيئات الفرعية للجنة.[

 

 11المادة 

 طلب عملية االعتماد

ماد دبوجب مبادئ باريس طلبها إىل رئيس عبنة التنسيق الدكلية. كعرب أمانة عبنة تقدـ كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تلتمس االعت
 التنسيق الدكلية، تقدـ تلك اؼبؤسسة ما يلي لدعم طلبها:

 نسخة من القانوف أك صك آخر دبوجبو أنشئت اؼبؤسسة كسبارس سلطاهتا دبوجبو يف شكلو الرظبي أك اؼبنشور؛ 

 كامل اؼبوظفُت كاؼبيزانية السنوية؛  موجز ؽبيكلها التنظيمي دبا يف ذلك 

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



  .بياف مفصل يظهر كيفية امتثاؿ اؼبؤسسة ؼببادئ باريس ككذا أية جوانب ال سبتثلها فيها كأم مقًتحات لضماف االمتثاؿ
 لشكل الذم ينبغي فيو تقدًن ىذا البياف.كجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق الدكلية أف حيدد ا

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

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

للوصوؿ إىل قرار، يعتمد مكتب عبنة التنسيق الدكلية كاللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد عمليات تيسر اغبوار كتبادؿ اؼبعلومات بينها  2-11المادة 
 ن أجل التوصل إىل قرار منصف كعادؿ.كبُت اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف صاحبة الطلب قد اللزـك م

إىل توصية باالعتماد، تقدـ تلك التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق الذم يعد قراره هنائيا  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما تتوصل  12المادة 
 رىنا بالعملية التالية:

  إىل صاحب الطلب أكال؛اللجنة الفرعية رباؿ توصية 

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

 لطلب، بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية للبت بشأهنا. كيف حاؿ تلقي طعن من صاحب ا
 حُياؿ أيضا إىل أعضاء اؼبكتب ىذا الطعن مع صبيع اؼبواد الواردة ذات الصلة بكل من الطلب كالطعن؛

  كأمانة عبنة التنسيق  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماديقـو أم عضو يف مكتب اللجنة ال يتفق مع التوصية بإخطار رئيس
ية. كزبطر أمانة عبنة التنسيق الدكلية فوران صبيع أعضاء اؼبكتب ( يوما من استبلـ التوص21الدكلية يف غضوف عشرين )

باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ صبيع اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا قاـ أربعة أعضاء يف اؼبكتب على 
من تلقي ىذه  ( يوما21األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل بإخطار أمانة اللجنة يف غضوف عشرين )

 اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا كذلك، رباؿ التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق لكي يبت فيها يف اجتماعو اؼبقبل؛

  إذا مل يُبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل اعًتاضا على التوصية يف غضوف
 ت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكتب عبنة التنسيق؛( يومان من تلقيها، ُعد21عشرين )

 .يعد قرار مكتب عبنة التنسيق الدكلية بشأف االعتماد هنائيان 

إذا قرر مكتب عبنة التنسيق الدكلية رفض طلب اعتماد ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف لعدـ امتثاؽبا مبادئ باريس، جاز ؼبكتب  13المادة 
 يتشاكر مع تلك اؼبؤسسة بشأف التدابَت الرامية إىل معاعبة مسائل االمتثاؿ. اللجنة أك ؼبندكبو أف

جيوز ألم مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف رُفض طلب اعتمادىا أف تعيد طلب االعتماد، كفقا للمبادئ التوجيهية اؼبنصوص عليها يف  14المادة 
 تماع اؼبقبل للجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد.، يف أم كقت كاف. كجيوز النظر يف ىذا الطلب يف االج11اؼبادة 



 

 15المادة 

 إعادة االعتماد الدوري

إلعادة اعتماد على أساس دكرم من طبس سنوات. كتسرم اؼبادة  ”ألف“ذات الفئة  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافزبضع صبيع 
قصد باإلشارة إىل طلب ما ربديدان، كبل من الطلب األكيل اػباضعة إلعادة االعتماد. كيُ  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافعلى  11

 كطلب إعادة االعتماد.

 

 16المادة 

 استعراض عملية االعتماد

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

 الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

أف ظركؼ أم مؤسسة كطنية غبقوؽ  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادعندما يرل رئيس عبنة التنسيق الدكلية أك أم عضو من أعضاء  2-16المادة 
دبوجب النظاـ الداخلي السابق قد تكوف تغَتت بطريقة سبس بامتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس، جاز  ”ألف“ الفئة اإلنساف اعُتمدت يف

 لرئيس اللجنة الفرعية أف يبدأ استعراضا ؼبركز اعتماد تلك اؼبؤسسة الوطنية.

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

لدل أم استعراض تكوف للرئيس كللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد صبيع السلطات كاؼبسؤكليات كما ىو الشأف بالنسبة لطلب مقدـ  17المادة 
 .11دبوجب اؼبادة 

 

 18المادة 

 تغيير تصنيف االعتماد

ال بعد إببلغ صاحب الطلب هبذه النية كإعطائو الفرصة لكي إ ”ألف“ال يُتخذ أم قرار يقضي بشطب صاحب طلب من الفئة 
 ( من تلقي ىذا اإلخطار، األدلة الكتابية البلزمة إلثبات استمرار امتثاؽبا مبادئ باريس.1يقدـ كتابةن، كيف غضوف سنة كاحدة )

وطنية طلب إعادة اعتمادىا أك مل تقم بذلك بدكف جيوز تعليق تصنيف اعتماد ؼبؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف إذا مل تقدـ اؼبؤسسة ال 19المادة 
 مربر يف غضوف الفًتة الزمنية اؼبنصوص عليها.

( من تعليق 1قد يسقط تصنيف اعتماد إذا مل تقدـ اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف طلبان إلعادة االعتماد يف غضوف سنة كاحدة ) 21المادة 
من ىذا النظاـ  16اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف اػباضعة لبلستعراض دبوجب اؼبادة  اعتمادىا لعدـ إعادة الطلب، أك إذا مل تقدـ

( شهران من كضعها رىن االستعراض، لكي تقنع اؽبيئة اليت تبت يف 18األساسي ما يكفي من الوثائق، يف غضوف شبانية عشر )
 العضوية دبوجب ىذا النظاـ األساسي بأهنا ال تزاؿ فبتثلة مبادئ باريس.

اليت ُعلق اعتمادىا معلقةن إىل أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف امتثاؿ اؼبؤسسات مبادئ باريس  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافتظل  21المادة 
 دبوجب ىذا النظاـ األساسي إىل قرار بشأف مركز اعتمادىا أك إىل أف يسقط اعتمادىا.

ساف اليت سقط مركز اعتمادىا أك أُلغي أف تستعيد اعتمادىا إال عرب إعادة طلب االعتماد على ال جيوز للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلن 22المادة 
 من ىذا النظاـ األساسي. 11النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 



االعتماد. كإذا كانت إذا سقط االعتماد أك أُلغي أك ُعلق، تنقضي فوران صبيع اغبقوؽ كاالمتيازات اؼبخولة لتلك اؼبؤسسة الوطنية عرب  23المادة 
اؼبؤسسة الوطنية قيد االستعراض، احتفظت دبركز االعتماد الذم منحت إياه إىل أف تتوصل اؽبيئة اليت تبت يف العضوية إىل قرار بشأف 

 مدل امتثاؿ اؼبؤسسة مبادئ باريس أك إىل أف تسقط عضويتها.

 

 1-24المادة 

 : األعضاء6الفرع 

 األهلية

اليت سبتثل مبادئ باريس، كىي اؼبؤسسات  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافيف عبنة التنسيق الدكلية إال  ال يكوف أعضاء مصوتُت
 اؼبعتمدة ضمن الفئة "ألف" كفقا للنظاـ الداخلي السابق أك عمبل باإلجراء اؼبعموؿ بو دبوجب ىذا النظاـ األساسي.

طنية غبقوؽ اإلنساف اليت سبتثل جزئيا مبادئ باريس، كىي اؼبؤسسات اؼبعتمدة ضمن تكوف أىلية العضو غَت اؼبصوت للمؤسسات الو  2-24المادة 
 الفئة "باء" كفقا للنظاـ الداخلي السابق أك عمبل باإلجراء اؼبعموؿ بو دبوجب ىذا النظاـ األساسي.

أف تقدـ طلبا خطيا إىل رئيس عبنة التنسيق  على كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ترغب يف أف تصبح عضوا يف عبنة التنسيق الدكلية 25المادة 
تقدـ فيو معلومات عن تاريخ اعتمادىا ضمن الفئة ألف، يف حالة طلبها العضوية مع التصويت؛ كمعلومات عن تاريخ اعتمادىا ضمن 

ىل موافقتها على االلتزاـ الفئة باء، يف حالة طلبها العضوية مع عدـ التصويت. كيف كلتا اغبالتُت جيب على اؼبؤسسة الطالبة أف تشَت إ
هبذا النظاـ األساسي على النحو اؼبعدؿ من حُت آلخر )دبا يف ذلك اؼبوافقة على دفع رسـو االشًتاؾ السنوية اؼبقررة(. كينظر مكتب 

 عبنة التنسيق يف الطلب كيبت بشأنو.

فور تقدًن تلك اؼبؤسسة إخطارا خطيا باالستقالة إىل رئيس  تتوقف عضوية اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف عبنة التنسيق الدكلية 26المادة 
عبنة التنسيق، لكن دكف اؼبساس بواجب اؼبؤسسة الوطنية يف الوفاء دبا تبقى لديها من التزامات مالية مستحقة للجنة التنسيق يف تاريخ 

 االستقالة.

انتهت ىيئة البت يف مركز االعتماد دبوجب ىذا النظاـ األساسي إىل جيوز إبطاؿ العضوية دبوجب قرار من مكتب عبنة التنسيق إذا  27المادة 
 .24قرار يقضي بأف العضو مل يعد يستويف شركط أىلية العضوية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

يف ذمتو من ( أشهر أك أكثر عن دفع ما 6جيوز إلغاء العضوية دبوجب قرار من مكتب عبنة التنسيق إذا زبلف العضو ؼبدة ستة ) 28المادة 
 اشًتاؾ سنوم مستحق.

جيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت أُبطلت عضويتها، أك ألغيت لعدـ دفع اشًتاؾ سنوم، أف تستعيد العضوية عرب إعادة  1-29المادة 
 من ىذا النظاـ. 25طلب العضوية دبوجب اؼبادة 

عادة قبوؿ العضوية لشرط دفع االشًتاؾ غَت اؼبسدد أك قدر معُت منو حسبما يقرره عندما تلغى العضوية لعدـ دفع اشًتاؾ، زبضع إ 2-29المادة 
 مكتب عبنة التنسيق.

 

 31المادة 

 استقاللية األعضاء

رغم كل ما يرد يف ىذا النظاـ األساسي، ال ديس إنشاء عبنة التنسيق الدكلية أك سَت العمل فيها بأم حاؿ من األحواؿ باستقبللية 



تهم كمركزىم الوطٍت، كال بسلطاهتم ككاجباهتم كمهامهم اؼبنصوص عليها يف كالياهتم، كدبشاركتهم يف ـبتلف احملافل األعضاء كمكان
 الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف.

 

 1-31المادة 

 : المجموعات اإلقليمية لألعضاء7الفرع 

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

 أفريقا 

 األمريكتاف 

 احمليط اؽبادئ-آسيا 

 أكركبا 

 جيوز ألعضاء أم ؾبموعة إقليمية إنشاء ؾبموعات إقليمية فرعية حسب رغبتهم. 2-31المادة 

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

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

 

 32المادة 

 : االجتماعات العامة لألعضاء8الفرع 

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

من كاجبات االجتماع العاـ مراقبة أنشطة عبنة التنسيق الدكلية، كاستعراض أنشطة مكتب اللجنة كمراقبتها، كالتصديق على برنامج  33المادة 
أنشطة عبنة التنسيق، كتعديل ىذا النظاـ األساسي، كالنظر يف قضايا التمويل كربديد رسـو العضوية السنوية اؼبقررة لؤلعضاء اؼبعتمدين 

 ف" شريطة أال زبضع قرارات مكتب عبنة التنسيق بشأف االعتماد لبلستعراض أك اؼبراقبة من االجتماع العاـ.ضمن الفئة "أل

 أعضاء مكتب عبنة التنسيقيصدؽ االجتماع العاـ على تعيُت أعضاء مكتب عبنة التنسيق كينتخب الرئيس كاألمُت. كجيب أف يكوف  34المادة 
 .31اؼبعتمدين ضمن الفئة "ألف" الذين ُعينوا من ؾبموعاهتم اإلقليمية دبوجب اؼبادة  أعضاء عبنة التنسيقأفرادا ديثلوف 

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

ة يف السنة على األقل باالرتباط مع اجتماع ؾبلس حقوؽ اإلنساف بعد إخطار خطي من مكتب يعقد االجتماع العاـ جلساتو مر  36المادة 
( أشهر على األقل كيف أكقات ضركرية أخرل كفقا للقانوف دبا يف ذلك عندما يُقدـ طلب 6اللجنة إىل األعضاء قبل االجتماع بستة )

 من طُبس األعضاء أك أكثر.

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



 

 38المادة 

 : الحق في التصويت والقرارات9الفرع 

يف االجتماعات العامة ال يصوت إال األعضاء اؼبعتمدكف ضمن الفئة "ألف". كللعضو اؼبعتمد ضمن الفئة "باء" اغبق يف اؼبشاركة 
عمل األخرل اؼبفتوحة اليت تعقدىا عبنة التنسيق(. كجيوز للمؤسسة كالكبلـ يف االجتماعات العامة )كصبيع االجتماعات كحلقات ال

الوطنية غبقوؽ اإلنساف غَت اؼبعتمدة ضمن الفئة "ألف" كال "باء" أف ربضر بصفة مراقب، دبوافقة من االجتماع اؼبعٍت أك حلقة العمل 
اليت ليست أعضاء يف عبنة  ت الوطنية غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسااؼبعنية. كجيوز للرئيس، بعد التشاكر مع أعضاء عبنة التنسيق، أف يدعو 

 التنسيق كأم شخص آخر أك مؤسسة أخرل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنسيق بصفة مراقب.

( لكل دكلة عضو يف األمم اؼبتحدة. كعندما 1يف االجتماعات العامة، ال تكوف أىلية العضو اؼبصوت إال ؼبؤسسة كطنية كاحدة ) 39المادة 
( يف 1( يف الكبلـ، كحق كاحد )1( يف الدكلة، يكوف للدكلة حق كاحد )1وف أىلية العضوية ألكثر من مؤسسة كاحدة )تك

( يف عضوية اؼبكتب. كيرجع أمر اختيار 1التصويت، كيف حالة انتخاب الدكلة عضوا يف مكتب عبنة التنسيق، يكوف ؽبا حق كاحد )
 لدكلة معينة إىل اؼبؤسسات اؼبعنية. قوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنية غباؼبؤسسة اليت ستمثل 

تُتخذ قرارات االجتماع العاـ بأغلبية األعضاء اغباضرين أك اؼبمثلُت حسب األصوؿ. كال يتناكؿ االجتماع سول اؼبسائل اؼبدرجة يف  41المادة 
، أك بطلب من أزيد من نصف األعضاء اغباضرين يف االجتماع  العاـ، ديكن للرئيس أف يدعو إىل عقد جدكؿ األعماؿ. كعند اللزـك

 اجتماع عاـ استثنائي.

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

نة التنسيق الدكلية اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية ىي لغات العمل يف عبنة التنسيق الدكلية. كعليو ينبغي أف تتاح الوثائق الواردة من عب 42المادة 
 هبذه اللغات.

 

 43المادة 

 : مكتب لجنة التنسيق الدولية11الفرع 

 ( فردان، منهم الرئيس كاألمُت16تدير عبنة  التنسيق الدكلية عبنةه تدعى مكتب عبنة التنسيق الدكلية كيتألف من ستة عشر )

ثيل ذلك العضو ألم سبب من األسباب، أك إذا مل يعد العضو معتمدا ضمن إذا مل يعد فبثل عضو يف ؾبموعة إقليمية قادران على سب 44المادة 
، توقفت عضوية اؼبمثل يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية كعينت عبنة 4-31الفئة "ألف"، أك ُسحب تعيُت العضو دبوجب اؼبادة 

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

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

 

 46المادة 

 طات مكتب لجنة التنسيق الدوليةسل

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



  ؛عنية باالعتماداللجنة الفرعية اؼبالبت يف طلبات االعتماد بعد النظر يف توصية من 

 البت يف طلبات العضوية يف عبنة التنسيق الدكلية؛ 

 الدعوة إىل عقد االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدكلية؛ 

  التعاكف كالعمل مع مفوضية حقوؽ اإلنساف كمع كحدة اؼبؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية، كال سيما العمل مع كحدة
ملية االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية، كاالجتماعات السنوية للجنة التنسيق، اؼبؤسسات الوطنية باالرتباط مع ع

كاجتماعات مكتب عبنة التنسيق كاؼبؤسبرات الدكلية للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كباإلضافة إىل ذلك، تيسر 
اإلنساف، كآلياتو، كيف  يف ؾبلس حقوؽ اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافكحدة اؼبؤسسات الوطنية كتنسق مشاركة 

 ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة؛

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

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

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

 فتح اغبسابات اؼبصرفية، كتعيُت اؼبوقعُت فيها كربديد سلطة اؼبوقعُت؛ 

 راض عبنة التنسيق الدكلية؛صرؼ األمواؿ كفعل كل ما يستصوبو للًتكيج ألغ 

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

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

 يفهم؛تعيُت اؼبستخدمُت كالوكبلء كاؼبتعاقدين، كعزؽبم أك توق 

 إبراـ العقود؛ 

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

 ات إعداد اؼبذكرات اإلعبلمية، كالنشرات كالورقات كيفما كاف نوعها، كتعميمها على األعضاء، كالًتكيج عمومان للمعلوم
اؼبتعلقة بقضايا حقوؽ اإلنساف كأنشطة ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف، كأنشطة عبنة 

 التنسيق الدكلية اليت قد يهتم هبا أعضاء اؼبكتب؛

 تلقي اؼبنح اؼبالية كاؽببات، كاؽبدايا كيفما كاف نوعها؛ 

 يتعلق بأساليب عمل مكتب اللجنة كعباهنا الفرعية من أجل تنظيم  اعتماد النظاـ الداخلي، أك تعديلو أك إبطالو فيما



كتوضيح أم مسألة يشملها ىذا النظاـ األساسي. كيُعمم كل قرار يقضي باعتماد قاعدة أك تعديلها أك إبطاؽبا يف أسرع 
: غبقوؽ اإلنسافاؼبؤسسات الوطنية كقت من الناحية العملية على صبيع أعضاء عبنة التنسيق كيُنشر على موقع شبكة 

nhri.net.  

 

 47المادة 

 رسوم العضوية

يقدـ مكتب عبنة التنسيق، ؼبا يرل ذلك مبلئما، إىل اجتماع عاـ توصية بفرض اشًتاؾ سنوم للعضوية حيدده االجتماع السنوم. 
نة التنسيق، أف يُعفي كبعد ربديد االشًتاؾ يعمل اؼبكتب على كضع اإلجراءات اؼبتعلقة بتحصيل اشًتاكات العضوية. كؼبكتب عب

 عضوان، حسب سلطتو التقديرية، من االشًتاؾ السنوم كليان أك جزئيان إذا اقتنع اؼبكتب بأف العضو غَت قادر على دفع اؼببلغ اؼبستحق.

 

 48المادة 

 اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

( يف السنة على األقل. كإال اجتمع 2الدكلية كمرتُت )يعقد اجتماع ؼبكتب عبنة التنسيق باالرتباط مع كل اجتماع عاـ للجنة التنسيق 
( أسابيع 4اؼبكتب يف الزماف كاؼبكاف الذم يقرره اؼبكتب أك الرئيس. كيوجدو إخطار خطي يدعى إىل عقد االجتماع قبل اؼبوعد بأربعة )

عضاء مع اإلخطار اػبطي اؼبتعلق على األقل ما مل يتفق اؼبكتب على فًتة أقصر لذلك االجتماع. كيقدـ جدكؿ األعماؿ إىل األ
 باالجتماع.

 

 49المادة 

 الرئيس واألمين

يقـو الرئيس، أك األمُت، يف غياب الرئيس، بتوجيو أعماؿ االجتماع العاـ كمكتب عبنة التنسيق. كما مل يقرر االجتماع العاـ خبلؼ 
 الرئيس متصرفا دبوجب النظاـ الداخلي السابق. ذلك، ديثل الرئيس اللجنة كفقا للممارسات كالسلطات اؼبعهودة اليت اتبعها

كبشكل خاص، جيوز للرئيس أف يتكلم لدل ؾبلس حقوؽ اإلنساف، كآلياتو، كىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف كيف منظمات دكلية 
 أخرل، لدل دعوتو:

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

 باسم كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف ؼبا تأذف لو بذلك؛ 

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

 .للنهوض عموما بأىداؼ عبنة التنسيق الدكلية 

 

 1-51المادة 

 اللجنة أعماؿ مكتب سَت

يق اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية ىي لغات العمل يف مكتب عبنة التنسيق الدكلية. كعليو ينبغي أف تتاح الوثائق الواردة من عبنة التنس
 الدكلية هبذه اللغات.

 الدكلية. أعضاء مكتب عبنة التنسيقيكتمل النصاب بأغلبية  2-51المادة 



. كديكن إضافة بنود عبدكؿ األعماؿ عند االجتماع أعضاء مكتب عبنة التنسيقئيس جدكؿ أعماؿ لكل اجتماع بالتشاكر مع يضع الر  3-51المادة 
 إذا كافقت أغلبية األعضاء اغباضرين على ذلك.

التنسيق اإلقليمية اؼبعنية. جيوز ألعضاء مكتب عبنة التنسيق أف يكونوا مصحوبُت يف االجتماعات دبستشارين، منهم فبثلوف من عبنة  4-51المادة 
كحيضر ىؤالء األشخاص بصفة مستشارين ألعضائهم كمراقبُت لدل االجتماع، كجيوز ؽبم اؼبشاركة يف اؼبناقشات بطلب من الرئيس 

 كدعوة منو.

بالتوافق. كعند  (. كعند اإلمكاف، يُتوصل إىل قرارات مكتب عبنة التنسيق1لكل عضو يف مكتب عبنة التنسيق صوت كاحد ) 5-51المادة 
استحالة التوافق، تُتخذ القرارات بأغلبية األعضاء اغباضرين كاؼبصوتُت. كيف حاؿ تساكم األصوات، يُعد اؼبقًتح اؼبصودت عليو غَت 

 مقبوؿ.

كلية أـ ال كأم شخص سواء أكانت عضوا يف عبنة التنسيق الد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافجيوز ؼبكتب عبنة التنسيق أف يدعو  6-51المادة 
 آخر أك مؤسسة أخرل إىل اؼبشاركة يف أعماؿ عبنة التنسيق الدكلية أك مكتب اللجنة بصفة مراقب.

، جيوز ؼبكتب اللجنة أف يبت يف أم مسألة خطيان كدكف اغباجة إىل توجيو دعوة رظبية لبلجتماع 51رغم األحكاـ اآلنفة ؽبذه اؼبادة  7-51المادة 
 غلبية أعضاء اؼبكتب على ىذا القرار.شريطة أف يوافق أ

يقدـ مكتب عبنة التنسيق، عرب رئيسو أك عرب األمُت عند غياب الرئيس، إىل االجتماعات العامة تقارير عن األنشطة اليت اضطلع هبا   8-51المادة 
 كل من عبنة التنسيق، كمكتب عبنة التنسيق كموظفي اؼبكتب منذ االجتماع العاـ السابق.

 

 51 المادة

 إجراءات أخرى

إذا نشأت أم مسألة تتعلق بإجراءات مكتب عبنة التنسيق كال ينص عليها ىذا النظاـ الداخلي، جاز ؼبكتب عبنة التنسيق أف يتخذ 
 اإلجراءات اليت يراىا مناسبة.

 

 52المادة 

 : اإلدارة المالية11فرع اؿ

 سنة المحاسبة

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

 تضم أصوؿ عبنة التنسيق الدكلية كتشمل اآليت: 53المادة 

 اؼبنح احملصدل عليها من اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات الوطنية التابعة للقطاع العاـ كشبو العاـ؛ 

 اؽببات؛ 

 االشًتاكات؛ 

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



 .اإليرادات كاؼبمتلكات بشىت أنواعها الواردة من أم مصدر كاف 

 

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

 

 55المادة 

 : الحل والتصفية13فرع ال

 الحل

جيوز حل عبنة التنسيق الدكلية بقرار من عبنة التنسيق الدكلية يف اجتماع عاـ. كيُعقد االجتماع العاـ خصيصا ؽبذا الغرض. كجيب أف 
مدهتا حيضر نصف األعضاء على األقل. كإذا مل يكن النصف حاضران كجبت الدعوة من جديد إىل عقد اجتماع عاـ بعد فًتة فاصلة 

(. عند ذلك يصح لبلجتماع العاـ أف يتداكؿ مع األعضاء اغباضرين مهما كاف عددىم. كيف أم حاؿ من األحواؿ ال 2أسبوعاف )
 تتم اؼبوافقة على اغبل إال بأغلبية ثبلثة أرباع األعضاء اغباضرين.

 

 التصفية 56المادة 

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

 لدكلية.أم جزء من صايف األصوؿ اؼبتاحة للتوزيع إىل أم عضو من أعضاء عبنة التنسيق ا

 : النظام الداخلي14الفرع  57المادة 

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

 : تعديل النظام األساسي15لفرع ا 58المادة 

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

 

 59المادة 

 : حكم مؤقت16الفرع 

عتماد التابعة كالنظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعنية باال اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماددبوجب ىذا النظاـ األساسي يستمر كجود 
اللجنة للجنة التنسيق، كيظبلف يف الوجود إال أف يعدؿ مكتب عبنة التنسيق ذلك أك يُبطلو. كتُنشأ دبوجب ىذا النظاـ األساسي 

ية النظاـ الداخلي للجنة الفرعية اؼبعن المرفق األولبصفتها عبنة فرعية تابعة ؼبكتب عبنة التنسيق. كيرد يف  الفرعية اؼبعنية باالعتماد
 باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدكلية.



 :من تنفيذ

 السيدة جنيفر لينتش، مستشارة اؼبلكة.

 2118سبوز/يوليو  31

 2118تشرين األكؿ/أكتوبر  21ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف نَتكيب يف 

 2119آذار/مارس  24ُعدؿ يف اجتماع عاـ عقد يف جنيف يف 

 

 نسيق الدوليةمرفق النظام األساسي للجنة الت

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

(، تضطلع اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد 1-1كفقا للنظاـ األساسي لرابطة عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف )اؼبادة 
ادئ عراض كربليل طلبات االعتماد اليت حيليها رئيس عبنة التنسيق الدكلية كتقدًن توصيات إىل عبنة التنسيق بشأف امتثاؿ أصحاب الطلبات ؼبببوالية است

 باريس.

 تشكيلة اللجنة الفرعية -2

( غبقوؽ 1الفرعية من مؤسسة كطنية كاحدة ) بغية ضماف التوازف العادؿ للتمثيل اإلقليمي يف اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد، تتألف اللجنة 2-1
اسي للجنة اإلنساف مصنفة لدل عبنة التنسيق ضمن الفئة "ألف" لكل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية األربع على النحو اؼبنصوص عليو يف النظاـ األس

 .احمليط اؽبادئ، كأكركبا-(، كىي أفريقيا، كاألمريكتاف، كآسيا7التنسيق الدكلية )الفرع 

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

( كحد أقصى، على أساس التناكب من داخل اللجنة الفرعية 2( قابلة للتجديد مرتُت )1كخُيتار رئيس اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد ؼبدة سنة ) 2-3
إذا جاء دكر عضو يف اللجنة الفرعية لتعيينو رئيسا كزبلى عن دكره، تؤكؿ الرئاسة إىل اؼبنطقة اؼبوالية يف الًتتيب حىت تتوىل كل منطقة إقليمية الرئاسة بدكرىا؛ ك 

 أك إىل مؤسسة كطنية أخرل يف تلك اؼبنطقة.

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

 المهام -3



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

لية االعتماد، دبا كيقـو فبثل اجملموعة اإلقليمية بتزكيد اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اؼبنتمية إىل اؼبنطقة جبميع اؼبعلومات الوجيهة اؼبتعلقة بعم 3-2
 يف ذلك كصف العملية، كالشركط كاعبداكؿ الزمنية.

(، على كل مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف تسعى إىل اغبصوؿ على العضوية أك إىل إعادة 5لتنسيق الدكلية )الفرع ككفقا للنظاـ األساسي للجنة ا 3-3
 االعتماد أف تقدـ طلبا إىل رئيس عبنة التنسيق الدكلية، مع تقدًن صبيع الوثائق الداعمة البلزمة عرب أمانة عبنة التنسيق الدكلية.

من  5-3( أشهر على األقل. كرىنا باؼبادة 4الداعمة إىل أمانة عبنة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )كتقددـ ىذه الطلبات كالوثائق  3-4
راضها من قبل اللجنة ىذا النظاـ الداخلي، تُعلق عضوية اؼبؤسسة اليت تكوف قيد إعادة االعتماد كال ربًـت ىذا األجل إىل حُت تقدًن الوثائق اؼبطلوبة كاستع

 ة.الفرعي

يقرره كال يُنظر يف الطلبات كالوثائق اؼبقدمة بعد األجل إال يف أثناء االجتماع البلحق للجنة الفرعية، ما مل يقتض اغباؿ خبلؼ ذلك، حسبما  3-5
 إذا ُقدمت كتابيان األسباب رئيس عبنة التنسيق الدكلية. كإذا كاف التأخر من مؤسسة تسعى إىل إعادة اعتمادىا، ال يُتخذ قرار بعدـ تعليق عضوية اؼبؤسسة إال

 اؼبربرة للتأخر ككانت ىذه األسباب يف نظر رئيس عبنة التنسيق قاىرةن كاستثنائية.

كعلى كل منظمة للمجتمع الدكيل ترغب يف تقدًن معلومات كجيهة متعلقة بأم مسألة اعتماد معركضة على اللجنة الفرعية أف تقدـ ىذه  3-6
 ( أشهر على األقل.4نة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )اؼبعلومات كتابة إىل أمانة عب

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

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

 اإلجراءات -4

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

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

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

نة الفرعية أف اعتماد مؤسسة معينة تطلب االعتماد ال ديكن البت فيو بشكل عادؿ أك معقوؿ بدكف مزيد من الدراسة ؼبسألة مل كعندما ترل اللج 4-4
خيص قرار هنائي فيما  توضع ؽبا أم سياسة، ربيل اللجنة الفرعية تلك اؼبسألة مباشرة إىل مكتب عبنة التنسيق للبت فيها كإصدار توجيو بشأهنا. كال ديكن ازباذ

 االعتماد إال بعدما يقدـ مكتب عبنة التنسيق ذلك القرار أك التوجيو.

من النظاـ األساسي للجنة التنسيق، أف يتشاكر مع اؼبؤسسة الطالبة لبلعتماد، إذا رأت لذلك لزكما،  2-11جيوز للجنة الفرعية، عمبل باؼبادة  4-5
يقا ألغراضها، تتشاكر اللجنة الفرعية مع اؼبؤسسة الطالبة عند عـز اللجنة التوصية بقرار سليب. أيضا كربق 2-11من أجل التوصل إىل توصية. كعمبل باؼبادة 



موف كجيوز أف تكوف ىذه اؼبشاكرات يف الشكل الذم تراه اللجنة الفرعية األنسب كلكن جيب تقدديها يف كثائق كتابية؛ كبشكل خاص جيب تسجيل مض
كدبا أف مكتب عبنة التنسيق ىو من يتخذ القرار النهائي بشأف العضوية، ربتفظ اؼبؤسسة اػباضعة لبلستعراض اؼبشاكرات الشفوية كإتاحتو لبلستعراض. 

 بعضويتها يف أثناء عملية التشاكر.

 أصناف االعتماد -5

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

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

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

 عدـ امتثاؿ مبادئ باريس. –جيم: عدـ العضوية 

 التقرير والتوصيات

إىل توصية باالعتماد، ربيل اللجنة  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادلنظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية، عندما تتوصل من ا 12عمبل باؼبادة  6-1
 الفرعية تلك التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق الدكلية الذم يكوف قراره النهائي كفقان للعملية التالية:

 إىل صاحب الطلب أكال؛ ماداللجنة الفرعية اؼبعنية باالعترباؿ توصية  ‘1’

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

لبت فيها. كإذا كرد من صاحب الطلب طعن، ُأحيل إىل بعد ذلك رباؿ التوصية إىل أعضاء مكتب عبنة التنسيق الدكلية من أجل ا ‘3’
 أعضاء اؼبكتب أيضا ىذا الطعن مع كل اؼبواد ذات الصلة الواردة بشأف كل من الطلب كالطعن؛

اللجنة الفرعية ( يوما من تلقيها، رئيس 21على كل عضو يف مكتب عبنة التنسيق ال يوافق على التوصية أف خيطر، يف غضوف عشرين ) ‘4’
كأمانة عبنة التنسيق الدكلية. كزبطر أمانة عبنة التنسيق فوران صبيع أعضاء مكتب اللجنة باالعًتاض الذم أُبدم كتقدـ  عنية باالعتماداؼب

 صبيع اؼبعلومات البلزمة لتوضيح ذلك االعًتاض. كإذا أبلغ أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل
( يوما من تلقي ىذه اؼبعلومات، بأف ؽبم اعًتاضا فباثبل، أحيلت التوصية إىل مكتب عبنة التنسيق 21اؼبكتب، يف غضوف عشرين ) أمانة  

 يف اجتماعو اؼبقبل الزباذ قرار بشأهنا.

لتوصية، يف غضوف عشرين كإذا مل يبد أربعة أعضاء يف اؼبكتب على األقل ينتموف إىل ؾبموعتُت إقليميتُت على األقل اعًتاضا على ا ‘5’
 ( يوما من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت دبوافقة مكتب عبنة التنسيق الدكلية؛21)

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

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



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

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

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

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

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

قلقان بشأف امتثاؿ مؤسسة ألم من اؼببلحظات العامة، جاز ؽبا أف تنظر يف طبيعة اػبطوات اليت  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
 اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتمادزُبذت ىذه اػبطوات. كإذا مل تُزكدد ازبذهتا اؼبؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق يف الطلبات اؼبقبلة، إف ا

بأدلة تثبت بذؿ جهود من أجل العمل باؼببلحظات العامة اليت أبديت يف السابق، أك مل تُعط تفسَتان معقوال لؤلسباب اليت دعت إىل 
 ـ امتثاؿ ؼببادئ باريس.عدـ بذؿ أم جهود، جاز للجنة الفرعية أف تفسر عدـ التقدـ ىذا على أنو عد

  يف سيوؿ، جبمهورية كوريا. كعدلو أعضاء عبنة 4001أيلوؿ/سبتمرب  51، اليت عُقدت يف 51اعتمده أعضاء عبنة التنسيق الدكلية يف دكرهتا ،
 يف جنيف بسويسرا. 4002نيساف/أبريل  51، اليت عُقدت يف 40التنسيق الدكلية يف دكرهتا 



 المرفق الثاني

 ة بمركز المؤسسات الوطنيةمبادئ متعلق

 االختصاص والمسؤوليات -ألف

 يكوف للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها. -1

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

 لة مسؤكليات منها ما يلي:تضطلع اؼبؤسسة الوطنية جبم -3

ما خيص )أ( أف تقدـ إىل اغبكومة، كالربؼباف كأم ىيئة ـبتصة أخرل، على أساس استشارم إما بطلب من السلطات اؼبعنية أك عرب فبارسة سلطاهتا في
قة بتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف؛ كجيوز االستماع إىل مسألة دكف إحالتها إىل اعبهات العليا، آراء كتوصيات كمقًتحات كتقارير بشأف أية مسائل متعل

 االت التالية:للمؤسسة الوطنية أف تقرر نشر ما تقدمو؛ كتتعلق ىذه اآلراء كالتوصيات كاؼبقًتحات كالتقارير، ككذا أية صبلحية للمؤسسة الوطنية باجمل

ة غبفظ حقوؽ اإلنساف كتوسيع نطاؽ ضبايتها؛ كيف ذلك الصدد، تدرس أية أحكاـ تشريعية أك إدارية، ككذا األحكاـ اؼبتعلقة باؼبنظمات القضائية، اؼبعد‘ 1’
أف تكوف ىذه  اؼبؤسسة الوطنية األحكاـ التشريعية كاإلدارية السارية، ككذا مشاريع القوانُت كاؼبقًتحات، كتقدـ ما تراه مبلئما من توصيات حرصا على

، باعتماد قانوف جديد، كتعديل قانوف معموؿ بو كاعتماد التدابَت اإلدارية أك  األحكاـ مطابقة للمبادئ األساسية غبقوؽ اإلنساف؛ كتوصي، عند اللزـك
 تعديلها؛

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

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

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

 وؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف اليت تعد الدكلة طرفا فيها، كتنفيذىا تنفيذا فعليان؛)ب( أف تعزز كتضمن مواءمة األنظمة كاؼبمارسات التشريعية الوطنية مع الصك

 )ج( أف تشجع التصديق على الصكوؾ اؼبذكورة أعبله أك االنضماـ إىل تلك الصكوؾ كأف ربرص على تنفيذىا؛

إىل اؼبؤسسات اإلقليمية، عمبل بالتزاماهتا الناشئة من اؼبعاىدات كأف )د( أف تساىم يف التقارير اؼبطلوب إىل الدكؿ تقدديها إىل ىيئات األمم اؼبتحدة كعباهنا، ك 
، عن رأيها يف اؼبوضوع، مع إيبلء االحًتاـ الواجب الستقبلليتها؛  تعرب، عند اللزـك

لداف أخرل ذات اختصاص يف )ىػ( أف تتعاكف مع األمم اؼبتحدة كأم مؤسسة أخرل يف منظومة األمم اؼبتحدة، كاؼبؤسسات اإلقليمية كاؼبؤسسات الوطنية لب
 ؾبايل تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها؛

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



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

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -باء

مثيل التعددم للقول تتشكل اؼبؤسسة الوطنية كيعُتد أعضاؤىا، سواء باالنتخاب أك بغَته، كفقا إلجراء يعطي كل الضمانات البلزمة إلقرار الت -1
ء ىذه االجتماعية )للمجتمع اؼبدين( اؼبشاركة يف تعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، ال سيما من خبلؿ سلطات سبكن من التعاكف الفعاؿ من أجل إنشا

 اؼبؤسسات مع فبثلُت عن اعبهات التالية أك حبضورىم:

ود الرامية إىل مكافحة التمييز العنصرم، كالنقابات، كاؼبنظمات االجتماعية كاؼبهنية اؼبعنية، من )أ( اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبسؤكلية عن حقوؽ اإلنساف كاعبه
 قبيل رابطات احملامُت، كاألطباء، كالصحفيُت كالعلماء البارزين، على سبيل اؼبثاؿ؛

 )ب( االذباىات الفكرية الفلسفية أك الدينية؛

 )ج( اعبامعات كاػبرباء اؼبؤىلوف؛

 ف؛)د( الربؼبا

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

كتكوف للمؤسسة الوطنية ىيكل أساسي مبلئم للقياـ بأنشطتها على حنو سلس، كال سيما التمويل الكايف. كينبغي أف يكوف الغرض من ىذا  -2
 ؿ على موظفيها كأماكن عملها، حىت تكوف مستقلة عن اغبكومة كأال زبضع للمراقبة اؼبالية اليت قد تضر باستقبلليتها.التمويل سبكُت اؼبؤسسة من اغبصو 

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

 أساليب العمل -جيم

 يف إطار عملها، تقـو اؼبؤسسة الوطنية دبا يلي:

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

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

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

 ماع بشكل منتظم ككلما لـز األمر حبضور صبيع أعضائها بعد دعوهتم إىل االجتماع كما جيب؛)د( االجت

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



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

ت غَت اغبكومية )ز( بالنظر إىل الدكر الرئيسي اليت تقـو بو اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ؾباؿ توسيع عمل اؼبؤسسات الوطنية، تطوير العبلقات مع اؼبنظما
ؿ، كالعماؿ لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، كللتنمية االقتصادية كاالجتماعية، كمكافحة العنصرية، كضباية الفئات الضعيفة للغاية )ال سيما األطفااؼبتفرغة 

 اؼبهاجركف، كالبلجئوف، كاألشخاص اؼبعاقوف بدنيا كذىنيان( أك جملاالت متخصصة.

 شبه القضائيمبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص 

األفراد، أك فبثليهم، جيوز اإلذف للمؤسسة الوطنية باالستماع إىل الشكاكل كالعرائض اؼبتعلقة حباالت فردية كبالنظر فيها. كجيوز عرض اغباالت عليها من قبل 
كدكف اؼبساس باؼببادئ اؼبنصوص عليها أك أطراؼ ثالثة، أك منظمات غَت حكومية، أك رابطات نقابية أك أم منظمات سبثيلية أخرل. كيف ىذه الظركؼ، 

 أعبله فيما خيص السلطات األخرل للجاف، جيوز أف تستند اؼبهاـ اؼبوكلة إىل اؼبؤسسات إىل اؼببادئ التالية:

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

 )ب( إببلغ الطرؼ الذم قدـ العريضة حبقوقو، ال سيما بسبل االنتصاؼ اؼبتاحة لو، كتعزيز سبل كصولو إليها؛

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

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

تشرين  9-7تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف اليت عقدت يف باريس يف الفًتة * مبادئ باريس احملددة يف حلقة العمل الدكلية األكىل اؼبتعلقة باؼبؤسسات الوطنية ل
 .1993، الصادر يف 48/134كقرار اعبمعية العامة  1992/54، كاليت اعتمدت دبوجب قرار عبنة حقوؽ اإلنساف 1991األكؿ/أكتوبر 



 المرفق الثالث

 التابعة للجنة التنسيق الدولية اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 مالحظات عامة

 االختصاص والمسؤوليات -1

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

، مثل كتعزيزىاحقوؽ اإلنساف  ضبايةكالية دبهاـ ؿبددة يف  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافعبميع  ينبغي أف تكوفوالية حقوق اإلنسان:  1-2
 اؼبهاـ اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس.

من كظيفة تشجيع التصديق على الصكوؾ اللجنة الفرعية : تفهم تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها 1-3
غبقوؽ اإلنساف أك االنضماـ إليها، اؼبنصوص عليها يف مبادئ باريس، أهنا كظيفة رئيسية للمؤسسة الوطنية. كبالتايل تشجع اللجنة  الدكلية

 الفرعية ترسيخ ىذه الوظيفة يف القانوف التأسيسي للمؤسسة الوطنية حرصا على ضباية حقوؽ اإلنساف يف ذلك البلد أفضل ضباية.

يف  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنسافأف تربز أمهية  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تود لدولية لحقوق اإلنسانالتواصل مع المنظومة ا 1-4
ئات اؼبشاركة يف اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، ال سيما ؾبلس حقوؽ اإلنساف كآلياتو )اؼبكلفوف بواليات يف إطار اإلجراءات اػباصة( كىي

يف ىذه اآلليات كاؼبشاركة يف أعماؽبا كاؼبتابعة على  اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف. كيعٍت ذلك عمومان مسامهة معاىدات حقوؽ اإلنساف
كل الصعيد الوطٍت للتوصيات اؼبنبثقة من اؼبنظومة الدكلية غبقوؽ اإلنساف. كباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية أيضا أف تشارؾ بش

 ق الدكلية كعبنتها الفرعية اؼبعنية باالعتماد، كمكتبها، ككذا مع ىيئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية.إجيايب مع عبنة التنسي

: ينبغي للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تتعاكف بشكل كثيق كأف تتبادؿ اؼبعلومات مع التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى 1-5
لتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها، على صعيد الدكلة مثبل أك بشأف القضايا اؼبواضيعية، ككذا مع اؼبنظمات اؼبؤسسات القانونية اؼبنشأة أيضا 

اللجنة الفرعية األخرل، مثل اؼبنظمات غَت اغبكومية، العاملة يف ميداف حقوؽ اإلنساف، كينبغي ؽبا أف تثبت ذلك عند طلبها االعتماد لدل 
 لتنسيق.التابعة للجنة ا اؼبعنية باالعتماد

: ينبغي عمومان للوزارات اغبكومية اؼبعنية ككذا اللجاف الربؼبانية اؼبختصة أف تناقش توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانتوصيات  1-6
ال تتعدل  الواردة يف التقارير السنوية أك اػباصة أك اؼبواضيعية غبقوؽ اإلنساف يف غضوف فًتة زمنية معقولة، اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف

رص ستة أشهر. كينبغي أف تكوف ىذه اؼبناقشات خصيصا لتحديد إجراء اؼبتابعة البلـز ازباذه، عند االقتضاء يف أم حالة معينة. كينبغي أف رب
 يف تقاريرىا. يف إطار كاليتها اؼبتعلقة بتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها على إجياد متابعة للتوصيات الواردة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية -2

أف شبة مناذج متعددة لضماف شرط التعددية اؼبنصوص عليو يف مبادئ باريس. بيد أف  اللجنة الفرعية اؼبعنية باالعتماد: تبلحظ ضمان التعددية 2-1
ة مع اجملتمع اؼبدين كتبلحظ أف ذلك سُيؤخذ بعُت االعتبار يف تقييم طلبات اللجنة الفرعية تشدد على أمهية حفاظ اؼبؤسسات الوطنية على عبلقات متسق

 االعتماد.



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

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

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

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

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

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

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

 )أ( شفافية العملية

 )ب( اؼبشاكرة الواسعة طيلة عملية االختيار كالتعيُت

 الوظائف الشاغرة على نطاؽ كاسع)ج( نشر 

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

 )ىػ( اختيار األعضاء للعمل بصفتهم الشخصية بدال من اختيارىم على أساس اؼبنظمة اليت ديثلوهنا.

لجنة الفرعية أف مبادئ باريس تنص على أف اؼبمثلُت اغبكوميُت يف اؽبيئات اإلدارية أك : تدرؾ الالممثلون الحكوميون في المؤسسات الوطنية 2-3
 االستشارية للمؤسسات الوطنية ليست ؽبم أىلية ازباذ القرارات أك التصويت.

 التوظيف باالنتداب 2-4

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

 )أ( ال ينبغي ملء الوظائف السامية الشاغرة باؼبنتدبُت؛

يف اؼبائة من إصبايل القوة العاملة باؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ  51يف اؼبائة كال جيب أبدا أف يتجاكز نسبة  25)ب( ال ينبغي أف يتجاكز عدد اؼبنتدبُت نسبة 
 اإلنساف.

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

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



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

 منح مرتبات كامتيازات إىل موظفي اؼبؤسسة فباثلة ؼبرتبات كشركط اػبدمة يف القطاع العاـ؛ (ب )

 دفع أجر للمفوضُت )عند االقتضاء(؛ (ج )

 إقامة نظم اتصاالت تشمل اؽباتف كاإلنًتنت. (د )

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

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

نود اؼبيزانية يكوف كينبغي للنظم اؼبالية أف سبكن اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف من االستقبللية اؼبالية التامة. كينبغي أف يشكل ذلك بندا مستقبل من ب
 للمؤسسة مطلق اإلدارة كاؼبراقبة بشأنو.

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

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

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

 ضماف كالية مستقرة لؤلعضاء؛ (ب )

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

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

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

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

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

 اريالتنظيم اإلد 2-11

 تًتتب على تصنيف مؤسسة كطنية على أهنا ىيئة عامة آثار مهمة لتنظيم ترتيبات مساءلتها كسبويلها كرفع تقاريرىا.



ا وطنية على القياـ بدكرىكيف اغباالت اليت تنظم فيها اغبكومة إدارة اؼبؤسسة الوطنية لؤلمواؿ العامة كإنفاقها، جيب أال يناؿ ىذا التنظيم من قدرة اؼبؤسسة ال
 باستقبللية كفعالية. كؽبذا السبب، من اؼبهم توضيح العبلقة القائمة بُت اغبكومة كاؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

 أساليب العمل -3

 مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي -4

 قضايا إضافية -5

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

لعديد من اؼبؤسسات الوطنية مقيدد ألسباب : تبلحظ اللجنة الفرعية أف نطاؽ كالية االحد من سلطة المؤسسات الوطنية بسبب األمن القومي 5-2
كل غَت متعلقة باألمن القومي. كإذا كاف ىذا االذباه غَت مناؼ بطبيعتو ؼببادئ باريس، ُيبلحظ أف من الواجب مراعاة أال يُفرض ىذا التقييد بش

 معقوؿ أك بشكل تعسفي أك دُيارس حسب األصوؿ.

متقلب: تدرؾ اللجنة الفرعية أف السياؽ الذم تعمل فيو اؼبؤسسة الوطنية قد يكوف من التقلب عمل اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف يف سياؽ  5-3
 حبيث ال ديكن أف يُتوقع من اؼبؤسسة الوطنية العمل يف امتثاؿ كامل ألحكاـ مبادئ باريس. كعند صياغة توصية بشأف مركز االعتماد يف ىذه

لعوامل من قبيل االضطراب السياسي؛ كالنزاع أك القبلقل؛ كعدـ كجود ىياكل أساسية للدكلة،  اغباالت، ستويل اللجنة الفرعية االعتبار الواجب
 دبا يف ذلك اإلفراط يف االعتماد على سبويل اؼباحنُت؛ كتنفيذ اؼبؤسسة الوطنية لواليتها يف اؼبمارسة.

 قضايا إجرائية -6

نية، كبدء العمل بعملية إعادة االعتماد ؼبدة طبس سنوات، زاد حجم الطلبات عمليات تقدًن الطلب: مع تزايد االىتماـ بإنشاء اؼبؤسسات الوط 6-1
 الشركط التالية:اليت يتعُت على اللجنة الفرعية أف تنظر فيها زيادة ىائلة. كبُغية ضماف الكفاية كالفعالية يف عملية االعتماد، تؤكد اللجنة الفرعية 

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

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

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

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

 جيب تقدًن الوثائق بشكليها اؼبطبوع كاإللكًتكين؛ (ق )



ىل أمانة عبنة التنسيق الدكلية يف مفوضية حقوؽ اإلنساف على العنواف التايل: ينبغي إرساؿ صبيع الوثائق اؼبتعلقة باالعتماد إ (ك )

National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 

Geneva 10, Switzerland  :كبالربيد اإللكًتكين على العنواف التايل

nationalinstitutions@ohchr.org. 

 اد الطلب إىل أمانة عبنة التنسيق الدكلية.من مسؤكلية صاحب الطلب ضماف كصوؿ اؼبراسبلت كمو  (ز )

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

رة كتابيا ككانت ىذه إذا التمست مؤسسة تأجيل النظر يف طلب إعادة اعتمادىا، ال ديكن ازباذ قرار دبنح التأجيل إال إذا قدمت األسباب اؼبرب  (أ )
 األسباب، يف نظر رئيس عبنة التنسيق الدكلية، قاىرة كاستثنائية؛

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

ادىا بعد األجل احملدد أك اليت مل تقدـ طلباهتا، يُعلق مركز بالنسبة إىل اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت كصلت طلبات إعادة اعتم (ج )
يف اعتمادىا. كيسرم ىذا التعليق ؼبدة أقصاىا سنة كاحدة جيوز خبلؽبا للمؤسسة الوطنية أف تقدـ طلب إعادة اعتمادىا. كإذا مل يقدـ الطلب 

 ىذه الفًتة، سينقضي مركز االعتماد.

، جيوز لرئيس 1من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية 16عمبل باؼبادة ودة قيد االستعراض: المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الموج 6-3
تكوف عبنة التنسيق الدكلية أك للجنة الفرعية البدء يف استعراض مركز اعتماد مؤسسة كطنية غبقوؽ اإلنساف إذا تبُت أف ظركؼ تلك اؼبؤسسة قد 

ريس. كينطلق ىذا االستعراض دبجموعة استثنائية من الظركؼ اليت تعد مؤقتة بطبيعتها. كنتيجة لذلك، تغَتت بأم طريقة سبس بامتثاؽبا مبادئ با
 تؤجل عملية إعادة االعتماد العادية إىل حُت انتهاء االستعراض.

 ا للعملية التالية:كلدل نظر اللجنة الفرعية يف اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف اليت ىي قيد االستعراض، تعمل اللجنة الفرعية كفق

نة جيوز للمؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف أف تكوف قيد االستعراض ؼبدة أقصاىا سنة كنصف فقط، جيوز ؽبا خبلؽبا أف تقدـ اؼبعلومات إىل اللج (أ )
 الفرعية لكي تثبت ؽبا أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد االستعراض؛

 ض، تظل صبيع االمتيازات اؼبرتبطة دبركز االعتماد اغبايل للمؤسسة الوطنية؛خبلؿ فًتة االستعرا (ب )

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

 ق مؤقتان إىل أف تعرض على اللجنة الفرعية معلوماتتبلحظ اللجنة الفرعية أف مركز التعليق يعٍت أف مركز اعتماد اؼبؤسسة معلتعليق االعتماد:  6-4
. كليس للمؤسسة الوطنية اليت ُعلق مركز اعتمادىا ضمن الفئة تثبت أف اؼبؤسسة سبتثل مبادئ باريس بالكامل فيما خيص اجملاالت قيد االستعراض
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ق الدكلية كحق اؼبشاركة يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف، إىل أف ألف اغبق يف مزايا االعتماد ضمن الفئة ألف، دبا يف ذلك حق التصويت يف عبنة التنسي
 يُرفع التعليق أك يتغَت مركز اعتماد اؼبؤسسة الوطنية غبقوؽ اإلنساف.

ال تُقبل الرسائل إال إذا كانت يف شكل كرقي أك إلكًتكين. كيعد بياف االمتثاؿ ؼببادئ باريس اؼبكوف األساسي للطلب. تقديم المعلومات:  6-5
 تؤيده.اؼبواد األصلية لتأييد أك إثبات األقواؿ الواردة يف البياف حىت تُقبل األقواؿ كتؤكددىا اللجنة الفرعية. كال يُقبل قوؿ بدكف مادة  كينبغي تقدًن

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

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

جدان، إذا ُكجد أكثر من مؤسسة كطنية كاحدة تلتمس االعتماد لدل عبنة التنسيق الدكلية، تعينت اإلشارة إىل أف اؼبادة كيف حاالت استثنائية 
تنص على أف للدكلة حق كاحد يف الكبلـ، كحق كاحد يف التصويت، كعضو كاحد يف مكتب  2من النظاـ األساسي للجنة التنسيق الدكلية 39

 دكلة لذلك.عبنة التنسيق إف انُتخبت ال

 كيف تلك اغباالت تعد الشركط السابقة لنظر اللجنة الفرعية يف الطلب على النحو التايل:

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

تها عضوا يف عبنة التنسيق اتفاؽ كتايب بُت صبيع اؼبؤسسات الوطنية اؼبعنية غبقوؽ اإلنساف على اغبقوؽ كالواجبات بصف (ب )
الدكلية دبا يف ذلك فبارسة حق كاحد يف التصويت كحق كاحد يف الكبلـ. كيتضمن ىذا االتفاؽ أيضا ترتيبات للمشاركة يف اؼبنظومة 

 الدكلية غبقوؽ اإلنساف، دبا يف ذلك ؾبلس حقوؽ اإلنساف كىيئات اؼبعاىدات.

 أعبله كاجبة للنظر يف الطلب. كتشدد اللجنة الفرعية على أف الشركط اؼبذكورة

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

ديدان. أف من اؼبهم للمؤسسة الوطنية أف تعد كتنشر تقريران سنويان عن حالتها الوطنية فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف عمومان، كبشأف مسائل أكثر رب
ء تلك السنة كينبغي أف تذكر آراءىا كينبغي أف يتضمن ىذا التقرير سردان لؤلنشطة اليت اضطلعت هبا اؼبؤسسة الوطنية ؼبواصلة كاليتها يف أثنا

 كتوصياهتا كمقًتحاهتا ؼبعاعبة أم قضية تثَت القلق يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.

باالعتماد الذم ُعقد يف اعتمده عبنة التنسيق الدكلية للمؤسسات الوطنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف بالربيد اإللكًتكين بعد اجتماع اللجنة الفرعية اؼبعنية 
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