
 رابطة جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 النظام األساسي

 

 

 1-1المادة 

 : التعريفات والتفسير1الفرع 

 في هذا النظام األساسي

زيز ومحاية حقوق ام الداخلي الذي اعتمدته "جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتع" النظالنظام الداخلي السابقيُقصد بعبارة "
، وهي 2008نيسان/أبريل  14، ويف 2002نيسان/أبريل  13وعلى النحو املعدل يف  2000نيسان/أبريل  15اإلنسان" يف 
 الواردة اآلن يف هذا النظام األساسي؛التعديالت 

ق اإلنسان املوجودة مبوجب النظام " جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو لجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
وقرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم  2005/74الداخلي السابق، املشار إليها يف قرار جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

 ، واليت ُُيول هلا مبوجب هذا النظام األساسي صفة الشخصية االعتبارية املستقلة؛5/1املتحدة 

 من هذا النظام األساسي؛ 43" جلنة اإلدارة املنشأة مبوجب املادة ة التنسيق الدوليةمكتب لجنيُقصد بعبارة "

 : يُقصد باإلشارة إىل األيام يف هذا النظام األساسي األيام التقوميية ال أيام العمل؛األيام

 " املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛المؤسسة الوطنيةيُقصد بعبارة "

 الوطنية" وحدة املؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ يُقصد بعبارة "وحدة املؤسسات

" مؤسسًة أو شخصاً مرخصا له باملشاركة يف اجتماعات جلنة التنسيق الدولية أو غريها من االجتماعات أو مراقبيُقصد بعبارة "
م ما مل يدُعه إىل ذلك رئيس االجتماع أو حلقة حلقات العمل املفتوحة دون أن تكون للمشارك حقوق يف التصويت وحق يف الكال

 العمل؛

 " مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛مفوضية حقوق اإلنسانيُقصد بعبارة "

" املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت اعتمدهتا جلنة األمم املتحدة حلقوق مبادئ باريسيُقصد بعبارة "
  20املؤرخ  48/134وأيدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار  1992آذار/مارس  3بتاريخ  1992/54ان يف القرار اإلنس

 ؛1993كانون األول/ديسمرب 

ملعنية " النظام الداخلي للجنة الفرعية االنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةيُقصد بعبارة "
ة باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية والذي اعتمده أعضاء جلنة التنسيق الدولية املنشأة مبوجب النظام الداخلي السابق، يف الدور 

 14املعقودة يف  20يف سيول، مجهورية كوريا، على النحو املعدل يف الدورة  2004أيلول/سبتمرب  14، املعقودة يف 15
 يف جنيف، سويسرا، والذي ال يزال قائما مبوجب األحكام االنتقالية هلذا النظام األساسي؛ 2008نيسان/أبريل 

" اهليئة اليت تنشئها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف كل جتمع من التجمعات اإلقليمية لجنة التنسيق اإلقليميةيُقصد بعبارة "



 قوم بدور األمانات التنسيقية وهي:من هذا النظام األساسي لكي ت 7املشار إليها يف الفرع 

 منتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 

 جلنة التنسيق األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 

 شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان؛ 

 شبكة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لألمريكتني؛ 

والذي يعمل بصفته نائبا للرئيس للقيام مبهام الرئيس لدى  34" الشخص املنتخب بصفة أمني مبوجب املادة ألمينايُقصد بعبارة "
 ؛49غيابه، مبا يف ذلك املهام املشار إليها يف املادة 

شار إليها باسم اللجنة " اللجنة الفرعية املنشأة مبوجب النظام الداخلي السابق واملاللجنة الفرعية المعنية باالعتماديُقصد بعبارة "
بصفتها اهليئة  2005/74الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية يف قرار جلنة حقوق اإلنسان 

ب  املختصة باعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان، يف إطار الوالية املسندة إليها مبوج
 النظام الداخلي للجنة الفرعية املعنية باالعتماد ووفقا له؛

؛ ”ألف“" املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان العضو يف جلنة التنسيق الدولية واملعتمدة ضمن الفئة العضو المصوتيُقصد بعبارة "
 سيق الدولية واملعتمدة ضمن املركز "باء"؛" املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان العضو يف جلنة التنالعضو غير المصوتويُقصد بعبارة "

" أي رسالة ُكتبت خبط اليد، أو رُقنت أو طُبعت، مبا فيها رسائل التلكس، والتلغراف، والربيد خطية" أو "مكتوبةتشمل عبارة "
 اإللكرتوين والفاكس.

فرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق على أهنا إشارات إىل تُقرأ اإلشارات إىل "جلنة التنسيق الدولية" يف النظام الداخلي للجنة ال 2-1المادة 
ا مكتب جلنة التنسيق الدولية املنشأ مبوجب هذا النظام األساسي، وتُقرأ اإلشارات إىل "النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية" على أهن

 يف هذا النظام األساسي.إشارات إىل النظام الداخلي السابق، وإىل ما يقابله من نظام داخلي 

 

 2المادة 

 : االسم والشعار والمكتب المسجل2الفرع 

تُنشأ مبوجب هذا النظام رابطة غري رحبية من ِقبل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنضمة إىل هذا النظام األساسي، وفقا للمادة 
ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها. واسم الرابطة هو وتبعا للقانون املدين السويسري بصفة هذه الرابطة رابطة دولية  60

لجنة ، املشار إليها يف هذا النظام األساسي بعبارة رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 . ومدة جلنة التنسيق الدولية غري حمدودة.التنسيق الدولية

نشأة مبوجب هذا النظام األساسي الشخصية االعتبارية املستقلة للرتتيبات املرنة للمؤسسات الوطنية وختول جلنة التنسيق الدولية امل
 حلقوق اإلنسان املوجودة حىت اآلن مبوجب النظام الداخلي السابق.

 فيما يلي صورة الشعار الرمسي للجنة التنسيق الدولية بكل لغة من لغات العمل: 



 3المادة 

 

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) 

 

ات ــة للمؤسســق الدوليـــة التنسيـــلجن
ة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانـالوطني  

 

 

 
 جنيف، سويسراللجنة التنسيق الدولية يف يقع املكتب املسجل  4المادة 

 

 5المادة 

 :الغرض3الفرع 

 األهداف

ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لكي تمتلل مبادئ جلنة التنسيق الدولية رابطة دولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تعزز وتدعم امل
 باريس وتقدم التوجيه يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

جتري االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدولية، واجتماعات مكتب جلنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية املعنية باالعتماد، وكذا  6المادة 
 التنسيق الدولية حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان وبالتعاون معها.املؤتمرات الدولية للجنة 

 

 7المادة 

 المهام

 مهام جلنة التنسيق الدولية على النحو التايل:

 التنسيق على الصعيد الدويل ألنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة وفقا ملبادئ باريس، مبا يف ذلك األنشطة التالية: -1

 لتعاون مع األمم املتحدة، مبا فيها مفوضية حقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان، وآلياته، وهيئات التواصل وا
 معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وكذا مع املنظمات الدولية األخرى؛



 سيق اإلقليمية؛التعاون والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملموعات اإلقليمية وجلان التن 

 التواصل فيما بني األعضاء، ومع اجلهات صاحبة املصلحة مبا يف ذلك اجلمهور، عند االقتضاء؛ 

 تطوير املعرفة؛ 

 إدارة املعرفة؛ 

 وضع املبادئ التوجيهية، والسياسات والبيانات؛ 

 تنفيذ املبادرات؛ 

 .تنظيم املؤتمرات 

 سان وتعزيزها وفقا ملبادئ باريس، مبا يف ذلك من خالل األنشطة التالية:التشجيع على إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن -2

 اعتماد األعضاء اجلدد؛ 

 االستعراض الدوري لالعتماد؛ 

 االستعراض اخلاص لالعتماد؛ 

 مساعدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املهدَدة؛ 

 التشجيع على تقدمي املساعدة التقنية؛ 

  يب من أجل تطوير وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.دعم وتعزيز فرص التلقيف والتدر 

 القيام باملهام األخرى اليت حيليها إليها األعضاء املصوتون. -3

 :المبادئ

 لدى االضطالع هبذه املهام، ستعمل جلنة التنسيق الدولية على ترسيخ املبادئ التالية:

 ؛العدل والشفافية واملصداقية يف عمليات االعتماد 

  تقدمي املعلومات واإلرشادات يف الوقت املالئم إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن املشاركة مع جملس حقوق
 اإلنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛

  وآلياته، وهيئات  ق اإلنسانتعميم املعلومات والتوجيهات على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فيما ُيص جملس حقو
 معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛



 االضطالع بوالية تمليل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 

 إقامة عالقات قوية مع مفوضية حقوق اإلنسان وجلان التنسيق اإلقليمية اليت جتسد تكامل األدوار؛ 

 يع العمليات؛املرونة والشفافية واملشاركة اإلجيابية يف مج 

 عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛ 

 .احلفاظ على استقالليتها واستقالهلا املايل 

 

 8المادة 

 المؤتمر الدولي

نية لتعزيز املؤسسات الوطلدى وفقا للنظام الداخلي للمؤتمرات الدولية  ثالثة أعوامتعقد جلنة التنسيق الدولية مؤتمرا دوليا مرة كل قد 
 .ومحاية حقوق اإلنسان

 

 9المادة 

 : االتصال مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية األخرى4الفرع 

جيوز للجنة التنسيق الدولية أن تتصل مع مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى مبا فيها املعهد الدويل ألمناء املظامل واملنظمات غري 
التنسيق الدولية أن يقرر منح هذه املنظمات مركز مراقب يف أي اجتماعات أو حلقات عمل تعقدها  احلكومية. وجيوز ملكتب جلنة

 اللجنة أو مكتبها.

 : اعتماد مبادئ باريس5الفرع  

)ب(، تقوم مشاركة املؤسسات 7، يف الفصل السابع من النظام الداخلي، املادة 5/1: عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان مالحظة]
حلقوق اإلنسان يف أعمال جملس حقوق اإلنسان على أساس الرتتيبات واملمارسات اليت وافقت عليها جلنة حقوق اإلنسان مبا الوطنية 

للمؤسسات  2005/74)أ( من القرار 11. وقد مسحت الفقرة 2005نيسان/أبريل  20املؤرخ  2055/74يف ذلك القرار 
ية املعنية باالعتماد بأن تمارس حقوق املشاركة يف أعمال جلنة حقوق اإلنسان الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعتمدها اللجنة الفرع

 واهليئات الفرعية للجنة.[

 

 10المادة 

 طلب عملية االعتماد

تقدم كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تلتمس االعتماد مبوجب مبادئ باريس طلبها إىل رئيس جلنة التنسيق الدولية. وعرب أمانة جلنة 
 الدولية، تقدم تلك املؤسسة ما يلي لدعم طلبها:التنسيق 

 نسخة من القانون أو صك آخر مبوجبه أنشئت املؤسسة وتمارس سلطاهتا مبوجبه يف شكله الرمسي أو املنشور؛ 

 موجز هليكلها التنظيمي مبا يف ذلك كامل املوظفني وامليزانية السنوية؛ 

 شكلها املنشور الرمسي؛ نسخة من آخر تقرير سنوي هلا أو وثيقة معادلة له يف 

  .بيان مفصل يظهر كيفية امتلال املؤسسة ملبادئ باريس وكذا أية جوانب ال تمتللها فيها وأي مقرتحات لضمان االمتلال



 وجيوز ملكتب جلنة التنسيق الدولية أن حيدد الشكل الذي ينبغي فيه تقدمي هذا البيان.

 النظام األساسي. من 12و 11ويُبت يف الطلب عمال بأحكام املادتني 

يبت مكتب جلنة التنسيق الدولية يف مجيع طلبات االعتماد مبوجب مبادئ باريس حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان والتعاون  11المادة 
 معها، بعد النظر يف تقرير من اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد على أساس األدلة الكتابية املقدمة.

قرار، يعتمد مكتب جلنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية املعنية باالعتماد عمليات تيسر احلوار وتبادل املعلومات بينها  للوصول إىل 2-11المادة 
 وبني املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان صاحبة الطلب قد اللزوم من أجل التوصل إىل قرار منصف وعادل.

عتماد إىل توصية باالعتماد، تقدم تلك التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق الذي يعد قراره هنائيا عندما تتوصل اللجنة الفرعية املعنية باال 12المادة 
 رهنا بالعملية التالية:

 حتال توصية اللجنة الفرعية إىل صاحب الطلب أوال؛ 

 ة التنسيق لصاحب الطلب أن يطعن يف توصية من خالل تقدمي طعن كتايب إىل رئيس جلنة التنسيق الدولية، عرب أمانة جلن
 ( يوماً من تاريخ استالم التوصية.28الدولية، يف غضون مثانية وعشرين )

  ،بعد ذلك حتال التوصية إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية للبت بشأهنا. ويف حال تلقي طعن من صاحب الطلب
 الطلب والطعن؛ حُيال أيضا إىل أعضاء املكتب هذا الطعن مع مجيع املواد الواردة ذات الصلة بكل من

  يقوم أي عضو يف مكتب اللجنة ال يتفق مع التوصية بإخطار رئيس اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد وأمانة جلنة التنسيق
( يوما من استالم التوصية. وختطر أمانة جلنة التنسيق الدولية فوراً مجيع أعضاء املكتب 20الدولية يف غضون عشرين )

تقدم مجيع املعلومات الالزمة لتوضيح ذلك االعرتاض. وإذا قام أربعة أعضاء يف املكتب على باالعرتاض الذي أُبدي و 
( يوما من تلقي هذه 20األقل ينتمون إىل جمموعتني إقليميتني على األقل بإخطار أمانة اللجنة يف غضون عشرين )

 ي يبت فيها يف اجتماعه املقبل؛املعلومات، بأن هلم اعرتاضا كذلك، حتال التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق لك

  إذا مل يُبد أربعة أعضاء يف املكتب على األقل ينتمون إىل جمموعتني إقليميتني على األقل اعرتاضا على التوصية يف غضون
 ( يوماً من تلقيها، ُعدت التوصية على أهنا حظيت مبوافقة مكتب جلنة التنسيق؛20عشرين )

 ية بشأن االعتماد هنائياً.يعد قرار مكتب جلنة التنسيق الدول 

إذا قرر مكتب جلنة التنسيق الدولية رفض طلب اعتماد ألي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان لعدم امتلاهلا مبادئ باريس، جاز ملكتب  13المادة 
 اللجنة أو ملندوبه أن يتشاور مع تلك املؤسسة بشأن التدابري الرامية إىل معاجلة مسائل االمتلال.

جيوز ألي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان رُفض طلب اعتمادها أن تعيد طلب االعتماد، وفقا للمبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف  14المادة 
 ، يف أي وقت كان. وجيوز النظر يف هذا الطلب يف االجتماع املقبل للجنة الفرعية املعنية باالعتماد.10املادة 

 إعادة االعتماد الدوري 



إلعادة اعتماد على أساس دوري من مخس سنوات. وتسري املادة ” ألف“مجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ذات الفئة  ختضع 15المادة 
على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اخلاضعة إلعادة االعتماد. ويُقصد باإلشارة إىل طلب ما حتديداً، كال من الطلب األويل  10

 وطلب إعادة االعتماد.

 

 16 المادة

 استعراض عملية االعتماد

عندما تتغري ظروف أية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان بأي طريقة من شأهنا املساس بامتلال املؤسسة مبادئ باريس، خُتطر تلك 
سة املؤسسة الرئيس بتلك التغريات ويعرض الرئيس املسألة على اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد الستعراض مركز اعتماد تلك املؤس

 الوطنية حلقوق اإلنسان.

عندما يرى رئيس جلنة التنسيق الدولية أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد أن ظروف أي مؤسسة وطنية حلقوق  2-16المادة 
مبادئ باريس، جاز مبوجب النظام الداخلي السابق قد تكون تغريت بطريقة تمس بامتلال املؤسسة ” ألف“اإلنسان اعُتمدت يف الفئة 

 لرئيس اللجنة الفرعية أن يبدأ استعراضا ملركز اعتماد تلك املؤسسة الوطنية.

 ( شهراً.18جيب االنتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف غضون مثانية عشر ) 3-16المادة 

عنية باالعتماد مجيع السلطات واملسؤوليات كما هو الشأن بالنسبة لطلب مقدم لدى أي استعراض تكون للرئيس وللجنة الفرعية امل 17المادة 
 .10مبوجب املادة 

 

 18المادة 

 

 2-18 المادة

 
 
 

 3-18 المادة

 

 

 

 

 تغيير تصنيف االعتماد

النية وإعطائه الفرصة لكي  إال بعد إبالغ صاحب الطلب هبذه” ألف“ال يُتخذ أي قرار يقضي بشطب صاحب طلب من الفئة 
 ( من تلقي هذا اإلخطار، األدلة الكتابية الالزمة إلثبات استمرار امتلاهلا مبادئ باريس.1يقدم كتابًة، ويف غضون سنة واحدة )

 
 سلطة التعليق الفوري العتماد في ظروف استثنائية

ميكن ملكتب جلنة  ”ألف“ق العاجل ملؤسسة مصنفة يف مركّز حيلما يري رئيس جلنة التنسيق الدولية وجود ظرف استلنائي يوجب التعلي
 .2-16التنسيق الدولية أن يقرر التعليق الفوري لتصنيف اعتماد تلك املؤسسة وبدء استعراض خاص، عمال باملادة 

 
 عملية التعليق الفوري لالعتماد في ظروف استثنائية.

امانة جلنة التنسيق مكتب اللجنة واملؤسسة املعينة بالوجود الزعوم لظرف خاص  يعد قرار مكتب جلنة التنسيق  الدولية فورا بواسطة‘ 1‘
 وتوصية تعليق اعتماد تلك املؤسسة. 3-18عمال باملادة 

 30جيوز للمؤسسة أن تطعن يف التوصية بتقدمي طعن مكتوب إىل مكتب جلنة التنسيق الدولية بواسطة أمانة اللجنة يف غضون ‘ 2‘
 وصية.يوما من استالم الت

جيب على كل عضو يف مكتب جلنة التنسيق الدولية ممن ال يتفق مع توصية تعليق تصنيف اعتماد املؤسسة إخطار أمانة جلنة ‘ 3‘



 

 

 

 

 

 

 4-18 المادة

 

 

 

 

 

 يوما من استالم طعن املؤسسة. 30التنسيق الدولية يف غضون 

املعلومات الالزمة لتوضيح ذلك االعرتاض.  وختطر أمانة اللجنة فورا مجيع أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية باالعرتاض، وتقدم مجيع
يوما من استالم هذه املعلومات، عضوان يف مكتب جلنة التنسيق على أن ينتميان إىل جمموعتني إقليميتني  20وإذا مل ُيطر يف غضون 

 الختاذ قرار بذلك الشأن.على األقل، بأن هلما اعرتاضا مماثال، حتال التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق الدولية يف اجتماعه التايل 

( يوما من استالم طعن 30إذا مل يبد أي عضو يف مكتب جلنة التنسيق الدولية اعرتاضا على التوصية، يف غضون ثالثني )‘ 4‘
 املؤسسة، يعد قرار تعليق مركز املؤسسة أنه حظي مبوافقة مكتب جلنة التنسيق الدولية 

 

اىل تغيري مفاجيء وحاسم يف النظام السياسي الداخلي لدولة رة "الظرف اإلستلنائي" تشري عبا 3-81واملادة  2-81ألغراض املادة 
 ما ملل:

 اهنيار يف النظام الدستوري أو الدميوقراطي -

 أو

 إعالن حلالة الطواريء؛ أو -

 خمالفات جسيمة حلقوق اإلنسان؛ -

 

 :وأن يرتافق ذلك مع أي مما يلي

 

مؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أو أي قانون آخر ساري املفعول يكون خمالفا لليف التشريع التمكيين أن يكون هناك تغيري  -
 ملباديء باريس؛ أو

 أن يكون هناك تغيري يف تركيبة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ال يتم مبوجب عملية اإلختيار و/أو التعيني املقررة؛ أو -

 جسيم يف التزامها مبباديء باريس. تنم عن تساهلأن تعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بطريقة  -

 

جيوز تعليق تصنيف اعتماد ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إذا مل تقدم املؤسسة الوطنية طلب إعادة اعتمادها أو مل تقم بذلك بدون  19المادة 
 مربر يف غضون الفرتة الزمنية املنصوص عليها.

( من تعليق 1ة الوطنية حلقوق اإلنسان طلباً إلعادة االعتماد يف غضون سنة واحدة )قد يسقط تصنيف اعتماد إذا مل تقدم املؤسس 20المادة 
من هذا النظام  16اعتمادها لعدم إعادة الطلب، أو إذا مل تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اخلاضعة لالستعراض مبوجب املادة 



ن وضعها رهن االستعراض، لكي تقنع اهليئة اليت تبت يف ( شهراً م18األساسي ما يكفي من الوثائق، يف غضون مثانية عشر )
 العضوية مبوجب هذا النظام األساسي بأهنا ال تزال ممتللة مبادئ باريس.

ليت ُعلق اعتمادها معلقًة إىل أن تتوصل اهليئة اليت تبت يف امتلال املؤسسات مبادئ باريس تظل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ا 21المادة 
 مبوجب هذا النظام األساسي إىل قرار بشأن مركز اعتمادها أو إىل أن يسقط اعتمادها.

عتمادها إال عرب إعادة طلب االعتماد على ال جيوز للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت سقط مركز اعتمادها أو أُلغي أن تستعيد ا 22المادة 
 من هذا النظام األساسي. 10النحو املنصوص عليه يف املادة 

إذا سقط االعتماد أو أُلغي أو ُعلق، تنقضي فوراً مجيع احلقوق واالمتيازات املخولة لتلك املؤسسة الوطنية عرب االعتماد. وإذا كانت  23المادة 
اض، احتفظت مبركز االعتماد الذي منحت إياه إىل أن تتوصل اهليئة اليت تبت يف العضوية إىل قرار بشأن املؤسسة الوطنية قيد االستعر 

 مدى امتلال املؤسسة مبادئ باريس أو إىل أن تسقط عضويتها.

 

 1-24المادة 

 : األعضاء6الفرع 

 األهلية

قوق اإلنسان اليت تمتلل مبادئ باريس، وهي املؤسسات ال يكون أعضاء مصوتني يف جلنة التنسيق الدولية إال املؤسسات الوطنية حل
 املعتمدة ضمن الفئة "ألف" وفقا للنظام الداخلي السابق أو عمال باإلجراء املعمول به مبوجب هذا النظام األساسي.

، وهي املؤسسات املعتمدة ضمن تكون أهلية العضو غري املصوت للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تمتلل جزئيا مبادئ باريس 2-24المادة 
 الفئة "باء" وفقا للنظام الداخلي السابق أو عمال باإلجراء املعمول به مبوجب هذا النظام األساسي.

على كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ترغب يف أن تصبح عضوا يف جلنة التنسيق الدولية أن تقدم طلبا خطيا إىل رئيس جلنة التنسيق  25المادة 
يه معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة ألف، يف حالة طلبها العضوية مع التصويت؛ ومعلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن تقدم ف

الفئة باء، يف حالة طلبها العضوية مع عدم التصويت. ويف كلتا احلالتني جيب على املؤسسة الطالبة أن تشري إىل موافقتها على االلتزام 
ى النحو املعدل من حني آلخر )مبا يف ذلك املوافقة على دفع رسوم االشرتاك السنوية املقررة(. وينظر مكتب هبذا النظام األساسي عل

 جلنة التنسيق يف الطلب ويبت بشأنه.

ىل رئيس تتوقف عضوية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جلنة التنسيق الدولية فور تقدمي تلك املؤسسة إخطارا خطيا باالستقالة إ 26المادة 
جلنة التنسيق، لكن دون املساس بواجب املؤسسة الوطنية يف الوفاء مبا تبقى لديها من التزامات مالية مستحقة للجنة التنسيق يف تاريخ 

 االستقالة.

ام األساسي إىل جيوز إبطال العضوية مبوجب قرار من مكتب جلنة التنسيق إذا انتهت هيئة البت يف مركز االعتماد مبوجب هذا النظ 27المادة 
 .24قرار يقضي بأن العضو مل يعد يستويف شروط أهلية العضوية املنصوص عليها يف املادة 

( أشهر أو أكلر عن دفع ما يف ذمته من 6جيوز إلغاء العضوية مبوجب قرار من مكتب جلنة التنسيق إذا ختلف العضو ملدة ستة ) 28المادة 
 اشرتاك سنوي مستحق.



للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت أُبطلت عضويتها، أو ألغيت لعدم دفع اشرتاك سنوي، أن تستعيد العضوية عرب إعادة  جيوز 1-29المادة 
 من هذا النظام. 25طلب العضوية مبوجب املادة 

أو قدر معني منه حسبما يقرره عندما تلغى العضوية لعدم دفع اشرتاك، ختضع إعادة قبول العضوية لشرط دفع االشرتاك غري املسدد  2-29المادة 
 مكتب جلنة التنسيق.

 

 30المادة 

 استقاللية األعضاء

رغم كل ما يرد يف هذا النظام األساسي، ال ميس إنشاء جلنة التنسيق الدولية أو سري العمل فيها بأي حال من األحوال باستقاللية 
مهم املنصوص عليها يف والياهتم، ومبشاركتهم يف خمتلف احملافل األعضاء ومكانتهم ومركزهم الوطين، وال بسلطاهتم وواجباهتم ومها

 الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان.

 

 1-31المادة 

 : المجموعات اإلقليمية لألعضاء7الفرع 

 بغية ضمان التوازن العادل يف التمليل اإلقليمي يف جلنة التنسيق الدولية، تُنشأ اجملموعات اإلقليمية التالية:

 أفريقا 

 مريكتاناأل 

 احمليط اهلادئ-آسيا 

 أوروبا 

 جيوز ألعضاء أي جمموعة إقليمية إنشاء جمموعات إقليمية فرعية حسب رغبتهم. 2-31المادة 

 جيوز ألعضاء اجملموعات اإلقليمية إنشاء إجراءاهتم املتعلقة بسري اجللسات واألنشطة. 3-31المادة 

 ( أعضاء معتمدين ضمن الفئة "ألف" لكل منهم مملل يف مكتب جلنة التنسيق الدولية.4) لكل جمموعة إقليمية أن تعني أربعة 4-31المادة 

 

 32المادة 

 : االجتماعات العامة لألعضاء8الفرع 

 يتألف االجتماع العام من أعضاء جلنة التنسيق ويشكل السلطة العليا للرابطة.

سيق الدولية، واستعراض أنشطة مكتب اللجنة ومراقبتها، والتصديق على برنامج من واجبات االجتماع العام مراقبة أنشطة جلنة التن 33المادة 
أنشطة جلنة التنسيق، وتعديل هذا النظام األساسي، والنظر يف قضايا التمويل وحتديد رسوم العضوية السنوية املقررة لألعضاء املعتمدين 

 االعتماد لالستعراض أو املراقبة من االجتماع العام. ضمن الفئة "ألف" شريطة أال ختضع قرارات مكتب جلنة التنسيق بشأن

يصدق االجتماع العام على تعيني أعضاء مكتب جلنة التنسيق وينتخب الرئيس واألمني. وجيب أن يكون أعضاء مكتب جلنة التنسيق  34المادة 
 .31اهتم اإلقليمية مبوجب املادة أفرادا ميللون أعضاء جلنة التنسيق املعتمدين ضمن الفئة "ألف" الذين ُعينوا من جمموع



جيب أن ينتخب االجتماع العام مراجعا للحسابات ليس عضوا يف جلنة التنسيق الدولية، إذا كان انتخاب املراجع مبقتضى القانون  35المادة 
 السويسري.

قوق اإلنسان بعد إخطار خطي من مكتب يعقد االجتماع العام جلساته مرة يف السنة على األقل باالرتباط مع اجتماع جملس ح 36المادة 
( أشهر على األقل ويف أوقات ضرورية أخرى وفقا للقانون مبا يف ذلك عندما يُقدم طلب 6اللجنة إىل األعضاء قبل االجتماع بستة )

 من مُخس األعضاء أو أكلر.

 يقدم جدول األعمال إىل األعضاء مع اإلخطار اخلطي باالجتماع. 37المادة 

 

 38المادة 

 : الحق في التصويت والقرارات9الفرع 

يف االجتماعات العامة ال يصوت إال األعضاء املعتمدون ضمن الفئة "ألف". وللعضو املعتمد ضمن الفئة "باء" احلق يف املشاركة 
وجيوز للمؤسسة والكالم يف االجتماعات العامة )ومجيع االجتماعات وحلقات العمل األخرى املفتوحة اليت تعقدها جلنة التنسيق(. 

الوطنية حلقوق اإلنسان غري املعتمدة ضمن الفئة "ألف" وال "باء" أن حتضر بصفة مراقب، مبوافقة من االجتماع املعين أو حلقة العمل 
 املعنية. وجيوز للرئيس، بعد التشاور مع أعضاء جلنة التنسيق، أن يدعو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ليست أعضاء يف جلنة

 التنسيق وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى إىل املشاركة يف أعمال جلنة التنسيق بصفة مراقب.

( لكل دولة عضو يف األمم املتحدة. وعندما 1يف االجتماعات العامة، ال تكون أهلية العضو املصوت إال ملؤسسة وطنية واحدة ) 39المادة 
( يف 1( يف الكالم، وحق واحد )1دولة، يكون للدولة حق واحد )( يف ال1تكون أهلية العضوية ألكلر من مؤسسة واحدة )

( يف عضوية املكتب. ويرجع أمر اختيار 1التصويت، ويف حالة انتخاب الدولة عضوا يف مكتب جلنة التنسيق، يكون هلا حق واحد )
 املؤسسة اليت ستملل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لدولة معينة إىل املؤسسات املعنية.

تُتخذ قرارات االجتماع العام بأغلبية األعضاء احلاضرين أو اململلني حسب األصول. وال يتناول االجتماع سوى املسائل املدرجة يف  40المادة 
جدول األعمال. وعند اللزوم، أو بطلب من أزيد من نصف األعضاء احلاضرين يف االجتماع العام، ميكن للرئيس أن يدعو إىل عقد 

 ستلنائي.اجتماع عام ا

 لكي يكتمل النصاب، ال بد من نصف العدد اإلمجايل لألعضاء على األقل.  41المادة 

اإلسبانية هي لغات العمل يف جلنة التنسيق الدولية. وعليه ينبغي أن تتاح الوثائق الواردة من جلنة التنسيق العربية واإلجنليزية والفرنسية و  42المادة 
 الدولية هبذه اللغات.

 

 43دة الما

 : مكتب لجنة التنسيق الدولية10الفرع 

 ( فرداً، منهم الرئيس واألمني16تدير جلنَة التنسيق الدولية جلنٌة تدعى مكتب جلنة التنسيق الدولية ويتألف من ستة عشر )

ذا مل يعد العضو معتمدا ضمن إذا مل يعد مملل عضو يف جمموعة إقليمية قادراً على تمليل ذلك العضو ألي سبب من األسباب، أو إ 44المادة 
، توقفت عضوية اململل يف مكتب جلنة التنسيق الدولية وعينت جلنة 4-31الفئة "ألف"، أو ُسحب تعيني العضو مبوجب املادة 

 التنسيق اإلقليمية عند ذلك مملال آخر يقوم بدور العضو املؤقت يف مكتب جلنة التنسيق الدولية إىل حني االجتماع املقبل.



( سنوات غري قابلة للتجديد. ويكون ترتيب 3يُنتخب الرئيس واألمني من االجتماع العام على أساس التناوب اجلغرايف ملدة ثالث ) 45دة الما
 احمليط اهلادئ، أفريقيا، أوروبا.-التناوب على النحو التايل: األمريكتان، منطقة آسيا

 

 46المادة 

 سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية

نة التنسيق عموماً سلطة التصرف باسم جلنة التنسيق الدولية وتنفيذ مقاصد اللجنة ومهامها. ودون حتديد لعمومية السلطات ملكتب جل
 اإلدارية، ملكتب اللجنة سلطة القيام مبا يلي:

 البت يف طلبات االعتماد بعد النظر يف توصية من اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد؛ 

 يف جلنة التنسيق الدولية؛ البت يف طلبات العضوية 

 الدعوة إىل عقد االجتماعات العامة للجنة التنسيق الدولية؛ 

  التعاون والعمل مع مفوضية حقوق اإلنسان ومع وحدة املؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية، وال سيما العمل مع وحدة
، واالجتماعات السنوية للجنة التنسيق، املؤسسات الوطنية باالرتباط مع عملية االعتماد لدى جلنة التنسيق الدولية

واجتماعات مكتب جلنة التنسيق واملؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، تيسر 
وحدة املؤسسات الوطنية وتنسق مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جملس حقوق اإلنسان، وآلياته، ويف 

 قوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛هيئات معاهدات ح

  ،اللجوء إىل خدمات وحدة املؤسسات الوطنية وقبول هذه اخلدمات بصفتها األمانة اخلاصة بلجنة التنسيق الدولية
 ومكتب جلنة التنسيق واللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة؛

 وق جلنة التنسيق الدولية؛تعيني شخص من أعضاء مكتب جلنة التنسيق ليكون أمني صند 

 حيازة املمتلكات بشىت أنواعها، واستئجارها، والتصرف فيها، أو التعامل بشأهنا بطرق أخرى؛ 

 فتح احلسابات املصرفية، وتعيني املوقعني فيها وحتديد سلطة املوقعني؛ 

 صرف األموال وفعل كل ما يستصوبه للرتويج ألغراض جلنة التنسيق الدولية؛ 

 ة إىل شخص معني، أو إىل جلنة دائمة أو جلنة فرعية من األشخاص أو األعضاء؛تفويض أي مهم 

 التنسيق والرتتيب للمؤتمرات، واالجتماعات، واللجان الدائمة واللجان الفرعية، وغري ذلك من األنشطة؛ 

 تعيني املستخدمني والوكالء واملتعاقدين، وعزهلم أو توقيفهم؛ 

 إبرام العقود؛ 

 ية يف إعداد البيانات السنوية أو غريها من البيانات املالية، من أجل احلصول على املشورة القانونية، طلب املساعدة املهن
 أو ألي غرض آخر؛



  إعداد املذكرات اإلعالمية، والنشرات والورقات كيفما كان نوعها، وتعميمها على األعضاء، والرتويج عموماً للمعلومات
جملس حقوق اإلنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأنشطة جلنة  املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان وأنشطة

 التنسيق الدولية اليت قد يهتم هبا أعضاء املكتب؛

 تلقي املنح املالية واهلبات، واهلدايا كيفما كان نوعها؛ 

 الفرعية من أجل تنظيم  اعتماد النظام الداخلي، أو تعديله أو إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل مكتب اللجنة وجلاهنا
وتوضيح أي مسألة يشملها هذا النظام األساسي. ويُعمم كل قرار يقضي باعتماد قاعدة أو تعديلها أو إبطاهلا يف أسرع 

وقت من الناحية العملية على مجيع أعضاء جلنة التنسيق ويُنشر على موقع شبكة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: 
nhri.net.  

 

 47المادة 

 رسوم العضوية

يقدم مكتب جلنة التنسيق، ملا يرى ذلك مالئما، إىل اجتماع عام توصية بفرض اشرتاك سنوي للعضوية حيدده االجتماع السنوي. 
وبعد حتديد االشرتاك يعمل املكتب على وضع اإلجراءات املتعلقة بتحصيل اشرتاكات العضوية. وملكتب جلنة التنسيق، أن يُعفي 

 التقديرية، من االشرتاك السنوي كلياً أو جزئياً إذا اقتنع املكتب بأن العضو غري قادر على دفع املبلغ املستحق. عضواً، حسب سلطته

 

 48المادة 

 اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

وإال اجتمع  ( يف السنة على األقل.2يعقد اجتماع ملكتب جلنة التنسيق باالرتباط مع كل اجتماع عام للجنة التنسيق الدولية ومرتني )
( أسابيع 4املكتب يف الزمان واملكان الذي يقرره املكتب أو الرئيس. ويوجَّه إخطار خطي يدعى إىل عقد االجتماع قبل املوعد بأربعة )

على األقل ما مل يتفق املكتب على فرتة أقصر لذلك االجتماع. ويقدم جدول األعمال إىل األعضاء مع اإلخطار اخلطي املتعلق 
 ع.باالجتما 

 

 49المادة 

 الرئيس واألمين

يقوم الرئيس، أو األمني، يف غياب الرئيس، بتوجيه أعمال االجتماع العام ومكتب جلنة التنسيق. وما مل يقرر االجتماع العام خالف 
 سابق.ذلك، ميلل الرئيس اللجنة وفقا للممارسات والسلطات املعهودة اليت اتبعها الرئيس متصرفا مبوجب النظام الداخلي ال

وبشكل خاص، جيوز للرئيس أن يتكلم لدى جملس حقوق اإلنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان ويف منظمات دولية 
 أخرى، لدى دعوته:

 باسم جلنة التنسيق الدولية بشأن املواضيع الذي يأذن هبا االجتماع العام أو مكتب جلنة التنسيق؛ 

 ملا تأذن له بذلك؛ باسم كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

  بشأن القضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان من أجل الرتويج للسياسة اليت قررها االجتماع العام، أو املؤتمر الذي يُعقد كل
 سنتني أو مكتب جلنة التنسيق؛



 .للنهوض عموما بأهداف جلنة التنسيق الدولية 

 

 1-50المادة 

 سير أعمال مكتب اللجنة

اإلسبانية هي لغات العمل يف مكتب جلنة التنسيق الدولية. وعليه ينبغي أن تتاح الوثائق الواردة من جلنة ة والفرنسية و العربية واإلجنليزي
 التنسيق الدولية هبذه اللغات.

 يكتمل النصاب بأغلبية أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية. 2-50المادة 

تشاور مع أعضاء مكتب جلنة التنسيق. وميكن إضافة بنود جلدول األعمال عند االجتماع يضع الرئيس جدول أعمال لكل اجتماع بال 3-50المادة 
 إذا وافقت أغلبية األعضاء احلاضرين على ذلك.

جيوز ألعضاء مكتب جلنة التنسيق أن يكونوا مصحوبني يف االجتماعات مبستشارين، منهم ممللون من جلنة التنسيق اإلقليمية املعنية.  4-50المادة 
ضر هؤالء األشخاص بصفة مستشارين ألعضائهم ومراقبني لدى االجتماع، وجيوز هلم املشاركة يف املناقشات بطلب من الرئيس وحي

 ودعوة منه.

(. وعند اإلمكان، يُتوصل إىل قرارات مكتب جلنة التنسيق بالتوافق. وعند 1لكل عضو يف مكتب جلنة التنسيق صوت واحد ) 5-50المادة 
فق، تُتخذ القرارات بأغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني. ويف حال تساوي األصوات، يُعد املقرتح املصوَّت عليه غري استحالة التوا

 مقبول.

جيوز ملكتب جلنة التنسيق أن يدعو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان سواء أكانت عضوا يف جلنة التنسيق الدولية أم ال وأي شخص  6-50المادة 
 سة أخرى إىل املشاركة يف أعمال جلنة التنسيق الدولية أو مكتب اللجنة بصفة مراقب.آخر أو مؤس

، جيوز ملكتب اللجنة أن يبت يف أي مسألة خطياً ودون احلاجة إىل توجيه دعوة رمسية لالجتماع 50رغم األحكام اآلنفة هلذه املادة  7-50المادة 
 قرار.شريطة أن يوافق أغلبية أعضاء املكتب على هذا ال

يقدم مكتب جلنة التنسيق، عرب رئيسه أو عرب األمني عند غياب الرئيس، إىل االجتماعات العامة تقارير عن األنشطة اليت اضطلع هبا   8-50المادة 
 كل من جلنة التنسيق، ومكتب جلنة التنسيق وموظفي املكتب منذ االجتماع العام السابق.

 

 51المادة 

 إجراءات أخرى

مسألة تتعلق بإجراءات مكتب جلنة التنسيق وال ينص عليها هذا النظام الداخلي، جاز ملكتب جلنة التنسيق أن يتخذ إذا نشأت أي 
 اإلجراءات اليت يراها مناسبة.

 

 52المادة 

 : اإلدارة المالية11فرع ال

 سنة المحاسبة

 كانون األول/ديسمرب من كل عام.  31تنتهي السنة املالية يف 



 صول جلنة التنسيق الدولية وتشمل اآليت:تضم أ 53المادة 

 املنح احملصَّل عليها من املنظمات الدولية واملنظمات الوطنية التابعة للقطاع العام وشبه العام؛ 

 اهلبات؛ 

 االشرتاكات؛ 

 األموال اليت أودعتها لديها منظمات، أو رابطات، أو أعمال جتارية أو مؤسسات أخرى؛ 

 واعها الواردة من أي مصدر كان.اإليرادات واملمتلكات بشىت أن 

 

وفقا  3جيب استخدام أصول جلنة التنسيق الدولية حصريا يف الرتويج ملقاصد جلنة التنسيق الدولية على النحو املنصوص عليه يف الفرع  54المادة 
 .7ملبادئ باريس على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 

 55المادة 

 : الحل والتصفية13الفرع 

 الحل

وز حل جلنة التنسيق الدولية بقرار من جلنة التنسيق الدولية يف اجتماع عام. ويُعقد االجتماع العام خصيصا هلذا الغرض. وجيب أن جي
حيضر نصف األعضاء على األقل. وإذا مل يكن النصف حاضراً وجبت الدعوة من جديد إىل عقد اجتماع عام بعد فرتة فاصلة مدهتا 

ح لالجتماع العام أن يتداول مع األعضاء احلاضرين مهما كان عددهم. ويف أي حال من األحوال ال (. عند ذلك يص2أسبوعان )
 تتم املوافقة على احلل إال بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين.

 

 التصفية 56المادة 

ع العام. وجيب على االجتماع العام أن ( أو أكلر بتعيني من االجتما 1يقوم حبل جلنة التنسيق الدولية وبتصفية أصوهلا ُمصف واحد )
يأذن للمصفي أو املصفني بتوزيع صايف األصول على رابطة أخرى أو منظمة عامة تشبه جلنة التنسيق الدولية يف مقاصدها. وال يُدفع 

 أي جزء من صايف األصول املتاحة للتوزيع إىل أي عضو من أعضاء جلنة التنسيق الدولية.

 النظام الداخلي: 14الفرع  57المادة 

جيوز لالجتماع العام اعتماد النظام الداخلي، أو تعديله أو إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل جلنة التنسيق الدولية، مبا يف ذلك 
 االجتماعات العامة واملؤتمرات الدولية، من أجل تنظيم وتوضيح أي مسألة يشملها هذا النظام األساسي.

 لنظام األساسي: تعديل ا15لفرع ا 58المادة 



 ال جيوز تعديل هذا النظام األساسي إال باجتماع عام للجنة التنسيق الدولية.

 

 59المادة 

 : حكم مؤقت16الفرع 

مبوجب هذا النظام األساسي يستمر وجود اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد والنظام الداخلي للجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة 
ويظالن يف الوجود إال أن يعدل مكتب جلنة التنسيق ذلك أو يُبطله. وتُنشأ مبوجب هذا النظام األساسي اللجنة  للجنة التنسيق،

النظام الداخلي للجنة الفرعية املعنية  المرفق األولالفرعية املعنية باالعتماد بصفتها جلنة فرعية تابعة ملكتب جلنة التنسيق. ويرد يف 
 تنسيق الدولية.باالعتماد التابعة للجنة ال

 :من تنفيذ

 السيدة جنيفر لينتش

 2008تموز/يوليه  30

  2282آذار  22اإلجتماع العام للجنة التنسيق الدولية الذي عقد يف جنيف بتاريخ ُعدل يف كما 

 وقعه:

...................................................................................... 

 

...........             ..................                                                    ................................ 

 فلورنس مسبريي جاوكو                                                    روسلني نونان                                 

 أمني سر جلنة التنسيق الدولية )نائب الرئيس(                                                    ية                    رئيس جلنة التنسيق الدول
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