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

-1جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )املادة  وفقا للنظام األساسي لرابطة
(، تضطلع اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد بوالية استعراض وحتليل طلبات االعتماد اليت حيليها رئيس جلنة 1

 ئ باريس.التنسيق الدولية وتقدمي توصيات إىل جلنة التنسيق بشأن امتثال أصحاب الطلبات ملباد
 تشكيلة اللجنة الفرعية -2
بغية ضمان التوازن العادل للتمثيل اإلقليمي يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من  2-1

( حلقوق اإلنسان مصنفة لدى جلنة التنسيق ضمن الفئة "ألف" لكل جمموعة من 1مؤسسة وطنية واحدة )
(، وهي 7على النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية )الفرع  اجملموعات اإلقليمية األربع
 احمليط اهلادئ، وأوروبا.-أفريقيا، واألمريكتان، وآسيا

 ( سنوات قابلة للتجديد.3وتعني اجملموعات اإلقليمية األعضاء ملدة ثالث ) 2-2
تار رئيس اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد مل 2-3 ( كحد أقصى، على 2( قابلة للتجديد مرتني )1دة سنة )وُيخ

أساس التناوب من داخل اللجنة الفرعية حىت تتوىل كل منطقة إقليمية الرئاسة بدورها؛ وإذا جاء دور عضو يف 
اللجنة الفرعية لتعيينه رئيسا وختلى عن دوره، تؤول الرئاسة إىل املنطقة املوالية يف الرتتيب أو إىل مؤسسة وطنية 

 أخرى يف تلك املنطقة.
تكون مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عضوا مراقبا دائما يف اللجنة وبصفتها أمانة جلنة  2-4

التنسيق الدولية، تدعم عمل اللجنة الفرعية، وتقوم بدور مركز تنسيق مجيع الرسائل وحتتفظ بالسجالت على 
 دولية.النحو املالئم باسم رئيس جلنة التنسيق ال

 المهام -3
يقوم كل ممثل جملموعة إقليمية لدى اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد بتيسري عملية الطلبات للمؤسسات  3-1

 الوطنية حلقوق اإلنسان املوجودة يف املنطقة.
ممثل اجملموعة اإلقليمية بتزويد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنتمية إىل املنطقة جبميع  ويقوم 3-2

 املعلومات الوجيهة املتعلقة بعملية االعتماد، مبا يف ذلك وصف العملية، والشروط واجلداول الزمنية.
طنية حلقوق اإلنسان تسعى (، على كل مؤسسة و 5ووفقا للنظام األساسي للجنة التنسيق الدولية )الفرع  3-3

إىل احلصول على العضوية أو إىل إعادة االعتماد أن تقدم طلبا إىل رئيس جلنة التنسيق الدولية، مع تقدمي مجيع 
 الوثائق الداعمة الالزمة عرب أمانة جلنة التنسيق الدولية.



( 4ع اللجنة الفرعية بأربعة )وتقدَّم هذه الطلبات والوثائق الداعمة إىل أمانة جلنة التنسيق قبل اجتما  3-4
من هذا النظام الداخلي، تخعلق عضوية املؤسسة اليت تكون قيد إعادة  5-3أشهر على األقل. ورهنا باملادة 

 االعتماد وال حترتم هذا األجل إىل حني تقدمي الوثائق املطلوبة واستعراضها من قبل اللجنة الفرعية.
قدمة بعد األجل إال يف أثناء االجتماع الالحق للجنة الفرعية، ما مل وال يخنظر يف الطلبات والوثائق امل 3-5

يقتض احلال خالف ذلك، حسبما يقرره رئيس جلنة التنسيق الدولية. وإذا كان التأخر من مؤسسة تسعى إىل 
خر وكانت إعادة اعتمادها، ال يختخذ قرار بعدم تعليق عضوية املؤسسة إال إذا قخدمت كتابيًا األسباب املربرة للتأ

 هذه األسباب يف نظر رئيس جلنة التنسيق قاهرًة واستثنائية.
وعلى كل منظمة للمجتمع الدويل ترغب يف تقدمي معلومات وجيهة متعلقة بأي مسألة اعتماد معروضة  3-6

( 4بعة )على اللجنة الفرعية أن تقدم هذه املعلومات كتابة إىل أمانة جلنة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأر 
 أشهر على األقل.

ويعمل رئيس جلنة التنسيق، بدعم من أمانة جلنة التنسيق الدولية، على تقدمي نسخ من الطلبات والوثائق  3-7
 الداعمة إىل كل عضو يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد.

ايا معينة لكي تنظر ويقوم رئيس جلنة التنسيق أيضا، بدعم من أمانة جلنة التنسيق، بتقدمي موجز لقض 3-8
 فيها اللجنة الفرعية.

 اإلجراءات -4
جتتمع اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد بعد االجتماع العام للجنة التنسيق من أجل النظر يف أي مسألة  4-1

 من النظام األساسي. 5اعتماد مبوجب الفرع 
أو مؤسسة إىل املشاركة يف أعمال  جيوز لرئيس اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد أن يدعو أي شخص 4-2

 اللجنة الفرعية بصفة مراقب.
وجيوز للرئيس أن يدعو إىل عقد اجتماعات إضافية للجنة الفرعية مبوافقة رئيس جلنة التنسيق الدولية  4-3

 وأعضاء اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد.
وعندما ترى اللجنة الفرعية أن اعتماد مؤسسة معينة تطلب االعتماد ال ميكن البت فيه بشكل عادل أو  4-4

معقول بدون مزيد من الدراسة ملسألة مل توضع هلا أي سياسة، حتيل اللجنة الفرعية تلك املسألة مباشرة إىل مكتب 
رار هنائي فيما ُيص االعتماد إال بعدما يقدم جلنة التنسيق للبت فيها وإصدار توجيه بشأهنا. وال ميكن اختاذ ق

 مكتب جلنة التنسيق ذلك القرار أو التوجيه.
من النظام األساسي للجنة التنسيق، أن يتشاور مع املؤسسة  2-11جيوز للجنة الفرعية، عمال باملادة  4-5

أيضا وحتقيقا  2-11 الطالبة لالعتماد، إذا رأت لذلك لزوما، من أجل التوصل إىل توصية. وعمال باملادة
ألغراضها، تتشاور اللجنة الفرعية مع املؤسسة الطالبة عند عزم اللجنة التوصية بقرار سليب. وجيوز أن تكون هذه 



املشاورات يف الشكل الذي تراه اللجنة الفرعية األنسب ولكن جيب تقدميها يف وثائق كتابية؛ وبشكل خاص جيب 
حته لالستعراض. ومبا أن مكتب جلنة التنسيق هو من يتخذ القرار النهائي تسجيل مضمون املشاورات الشفوية وإتا

 بشأن العضوية، حتتفظ املؤسسة اخلاضعة لالستعراض بعضويتها يف أثناء عملية التشاور.
 أصناف االعتماد -5

تعمل هبا وفقا ملبادئ باريس والنظام األساسي للجنة التنسيق الدولية، فيما يلي خمتلف أصناف االعتماد اليت 
 اللجنة الفرعية:

 امتثال كامل لكل مبدأ من مبادئ باريس؛ –ألف: عضو مصوت 
أو عدم كفاية املعلومات املقدمة للتوصل  لكل مبدأ من مبادئ باريس كامل غري امتثال –باء: عضو غري مصوت 

 إىل قرار؛
 عدم امتثال مبادئ باريس. –جيم: عدم العضوية 
 التقرير والتوصيات

اللجنة الفرعية املعنية من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية، عندما تتوصل  12باملادة عمال  6-1
إىل توصية باالعتماد، حتيل اللجنة الفرعية تلك التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق الدولية الذي يكون  باالعتماد

 قراره النهائي وفقاً للعملية التالية:

 إىل صاحب الطلب أوال؛ املعنية باالعتماد اللجنة الفرعيةحتال توصية  ‘1’

ميكن لصاحب الطلب أن يطعن يف توصية بتقدميه طعنا كتابيا إىل رئيس جلنة التنسيق الدولية، عرب  ‘2’
 ( يوما من تلقي التوصية؛28أمانة جلنة التنسيق، يف غضون مثانية وعشرين )

لدولية من أجل البت فيها. وإذا ورد من بعد ذلك حتال التوصية إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق ا ‘3’
صاحب الطلب طعن، أخحيل إىل أعضاء املكتب أيضا هذا الطعن مع كل املواد ذات الصلة الواردة 

 بشأن كل من الطلب والطعن؛

( 22على كل عضو يف مكتب جلنة التنسيق ال يوافق على التوصية أن ُيطر، يف غضون عشرين ) ‘4’
وأمانة جلنة التنسيق الدولية. وختطر أمانة جلنة  جنة الفرعية املعنية باالعتمادالليوما من تلقيها، رئيس 

التنسيق فورًا مجيع أعضاء مكتب اللجنة باالعرتاض الذي أخبدي وتقدم مجيع املعلومات الالزمة 
لتوضيح ذلك االعرتاض. وإذا أبلغ أربعة أعضاء يف املكتب على األقل ينتمون إىل جمموعتني 

( يوما من تلقي هذه املعلومات، بأن 22على األقل أمانَة املكتب، يف غضون عشرين )إقليميتني 
 هلم اعرتاضا مماثال، أحيلت التوصية إىل مكتب جلنة التنسيق يف اجتماعه املقبل الختاذ قرار بشأهنا.



ل اعرتاضا وإذا مل يبد أربعة أعضاء يف املكتب على األقل ينتمون إىل جمموعتني إقليميتني على األق ‘5’
( يوما من تلقيها، عخدت التوصية على أهنا حظيت مبوافقة 22على التوصية، يف غضون عشرين )

 مكتب جلنة التنسيق الدولية؛

 ويعد قرار مكتب جلنة التنسيق الدولية بشأن االعتماد هنائياً. ‘6’

 يق الدولية.ويتعني على اللجنة الفرعية أن تضع مالحظات عامة يعتمدها مكتب جلنة التنس 6-2
 وميكن استخدام املالحظات العامة، بصفتها أدوات تفسريية ملبادئ باريس، فيما يلي: 6-3

إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكون بصدد وضع عملياهتا وآلياهتا، لكي حترص على امتثال  )أ(
 مبادئ باريس؛

تثال مؤسسة للمعايري املبينة يف املالحظات إقناع احلكومات احمللية بتناول أو معاجلة القضايا املتعلقة بام )ب(
 العامة؛

يف قرارها بشأن طلبات االعتماد اجلديدة، وطلبات إعادة االعتماد  اللجنة الفرعية املعنية باالعتمادإرشاد  )ج(
 أو يف غري ذلك من االستعراضات:

از للجنة الفرعية لالعتماد إذا كانت املؤسسة بعيدة جدا عن املعايري املبينة يف املالحظات العامة، ج ‘1’
 أن تنتهي إىل أن املؤسسة غري ممتثلة ملبادئ باريس.

قلقًا بشأن امتثال مؤسسة ألي من املالحظات العامة،  اللجنة الفرعية املعنية باالعتمادإذا أبدت  ‘2’
ت جاز هلا أن تنظر يف طبيعة اخلطوات اليت اختذهتا املؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق يف الطلبا

ذت هذه اخلطوات. وإذا مل تخزوَّد  بأدلة تثبت بذل  اللجنة الفرعية املعنية باالعتماداملقبلة، إن اختخ
جهود من أجل العمل باملالحظات العامة اليت أبديت يف السابق، أو مل تخعط تفسريًا معقوال 

هذا على  لألسباب اليت دعت إىل عدم بذل أي جهود، جاز للجنة الفرعية أن تفسر عدم التقدم
 أنه عدم امتثال ملبادئ باريس.

  يف 2224أيلول/سبتمرب  14، اليت عخقدت يف 15اعتمده أعضاء جلنة التنسيق الدولية يف دورهتا ،
نيسان/أبريل  15، اليت عخقدت يف 22سيول، جبمهورية كوريا. وعدله أعضاء جلنة التنسيق الدولية يف دورهتا 

 يف جنيف بسويسرا. 2228



 


