" النظام الداخلـــــــــــي "
للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
المعتمد من الجمعية العامة للشبكة باجتماعها العاشر بمصر
بتاريخ 4112 /5 /1م.

الفصل األول  :أحــكــــام عــامــــة
المادة ( : )1تعريفات
تسري على النظام الداخلي نفس أحكام التعريفات المنصوص عليها في المادة ( )1من النظام األساسي .
المادة ( : )2األهداف العامة
يهدف النظام الداخلي إلى تنظيم سير عمل الشبكة واالجتماعات القانونية حسب نظامها األساسي.
المادة ( : )3األجهزة
 .1الجمعية العامة
 .2اللجنة التنفيذية
 .3اإلدارة العامة
الفصل الثاني  :العضوية
المادة ( : )4شروط العضوية
على المؤسسات الوطنية الراغبة في االنضمام إلى الشبكة أن تقدم المستندات التالية :

 .1النظام األساسي للمؤسسة الوطنية
 .2تقريرا عن نشاطات المؤسسة الوطنية
 .3سند التأسيس للمؤسسة الوطنية من قبل السلطات المعنية في بالدها.
 .2التعهد باحترام أحكام النظام األساسي للشبكة و تطبيق قرارات الجمعية العامة و اللجنة التنفيذية.
 .5التعهد بااللتزام بمبادئ باريس لعام 1993م .
المادة ( : )5اكتساب العضوية
 .1تتووولى اإلدارة العامووة دراسووة المسووتندات المقدمووة موون المؤسسووة الوطنيووة ويقوووم الموودير التنفيووذي
بالتحقق من أن المستندات مطابقة للشروط المطلوبة كما يقوم بعرض مسألة اكتساب هذه المؤسسة
للعضوية على اللجنة التنفيذية إلصدار توصية بشأنها حسب أصناف العضوية المنصوص عليها في
المادة ( ) 8من النظام األساسي أما إذا كانت المستندات غير مطابقة للشروط فيقوم المدير التنفيذي
باالتفاق مع المؤسسة الوطنية المعنية بعورض اقتراحاتوع علوى أول اجتمواج للجنوة التنفيذيوة للتوصوية
بتقديم المساعدات الالزمة الستكمال إجراءات اكتساب العضوية.
 .2تصبح المؤسسة الوطنية عضواً وفقا ألصناف العضوية المنصوص عليها في المادة ( )8عند موافقة
الجمعية العامة على توصية اللجنة التنفيذية بذلك.

المادة ( : )6تعليق العضوية

تنظر اللجنة التنفيذية في أمر المؤسسات الوطنية التوي تنطبوق عليهوا إحودح الحواالت المنصووص عليهوا فوي
المادة (  ) 11من النظام األساسي (بشأن تعليق العضوية) وترفع توصياتها للجمعية العام بأغلبية أصووات
األعضاء الحاضرين.

الفصل الثالث  :الجمعية العامة
المادة ( : )7االجتماعات
 .1اجتماج سنوي عوادي فوي مقور الشوبكة أو بىحودح الودول العربيوة أو فوي أي مكوان خور إن
اقتضت الضرورة ذلك وعلى كل مؤسسة وطنية أن تتحمل مصاريف مشواركة وفودها فوي
االجتماعوووات‘ علوووى ان تتكفووول الدولوووة المضووويفة بتسوووهيل الحصوووول علوووى التأشووويرات و أيوووة
اجراءات ادارية أخرح.
 .2اجتماج غير عادي وفقا ً للمادة ( )11من النظام األساسي .
المادة ( : )8توجيه الدعوة
مع مراعاة ما جاء في الفصل الخامس من النظام األساسي يتولى المدير التنفيذي توجيع الدعوات الجتمواج
الجمعية العامة .
المادة ( : )9إجراءات الدعوة
 .1توجع الدعوة في حالة االجتماج العادي قبل شهرين على األقل من تاريخ انعقواد الجمعيوة العاموة و
يجب أن تشمل الدعوة على اآلتي :
أ -مكان و تاريخ انعقاد الجمعية و مدتها.

ب -مشروج جدول األعمال.
ج -جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع المقترحة.
د -المعلومات الضرورية للوفود من ترتيبات سفر وإقامة .
 .2توجع الدعوة في حالة االجتماج غير العادي خالل أسبوج من تواريخ اسوتالم طلوب االجتمواج علوى
أن يعقد االجتماج في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ استالم اإلدارة العامة للطلب .

المادة ( : )10الوفود المشاركة
 .1يحووق للمؤسسووات الوطنيووة المحووددة فووي المووادة (  ) 8موون النظووام األساسووي للشووبكة حضووور
اجتماعات الجمعية العامة و يكون لكل وفد من فئة العضوية الكاملة صوت واحد .
 .2قبل افتتاح جلسة الجمعية العامة بشهر على األقل يجب أن تبلغ المؤسسات الوطنية كالً من
اإلدارة العامووة والمؤسسووة الوطنيووة المضوويفة بأسووماء رئوويس وأعضوواء وفوودها كمووا تبلووغ بووأي
إضافة أو تعديل على ذلك .
 .3للجنة التنفيذية دعوة موراقبين مون المنظموات إقليميوة أو دوليوة أو خبوراء تورح فائودة مون حضوورهم
أعمال الجمعية العامة وال يحق لهم حضور الجلسات المغلقة .

المادة ( : )11النصاب القانوني
 .1يكون االجتماج العادي للجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد المؤسسوات الوطنيوة
من فئة العضوية الكاملة

وفي حالوة عودم اكتموال النصواب القوانوني يودعى الجتمواج خور بعود 22

ساعة ويعتبر نذاك النصاب قانونيا شريطة أال يقل عدد الحاضرين عن ثلث المؤسسات الوطنية .
 .2تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العامة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين المصوتين ما
لم ينص على خالف ذلك في النظام األساسي وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي يصوت
معع الرئيس .
المادة ( : )12تنظيم الجلسات
 .1يرأس الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة في اجتماعاتها العادية ممثل عن وفد المؤسسة الوطنيوة التوي
ترأست الجمعية العامة السابقة وفي حالة غياب الوفد ينوب عنهم المدير التنفيذي وتنحصر مهاموع
فيما يلي :
أ -نداء الحضور و إعالن اكتمال النصاب القانوني.
ب -تسليم الرئاسة الى المؤسسة الوطنية المضيفة.
 .2في الجلسة األولى للجمعية العامة ينتخب نائبا للرئيس و مقررً ا ولجنة للصياغة.
 .3يتولى الرئيس إعالن افتتاح و اختتام كل جلسة عاموة مون جلسوات الجمعيوة العاموة و يعمول
على تامين االلتزام بالنظام الداخلي و يجوز لع أن يكلف نائبع بأن يحل محلع فوي رئاسوة أي
جلسة أو جزء من الجلسة و يكون لع كافة سلطاتع وواجباتع .
 .2في االجتماج غير العادي يستمر رئيس الودورة الحاليوة فوي رئاسوة االجتمواج موع مراعواة الفقورتين
الثانية والثالثة من هذه المادة .

الفصل الرابع  :اللجنة التنفيذية

المادة ( : )13االجتماعات
تعقد اللجنة التنفيذية االجتماعات التالية :
 .1اجتماعا عاديا مرتين في السنة بمقر الشبكة أو في مكان انعقواد الجمعيوة العاموة أو فوي أي
بلد خر.
 .2اجتماعات غير عادية بنوا ًء علوى طلوب رئويس الودورة الحاليوة للشوبكة أو المودير التنفيوذي أو
ثالثة أعضاء من اللجنة التنفيذية أو خمس مؤسسات وطنية .
 .3تتحمل كل مؤسسة وطنية نفقات مشاركة وفدها .

المادة ( : )14توجيه وإجراءات الدعوة
 -1يوجع المدير التنفيذي الدعوة الرسمية إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ويحدد مكان االجتماج وتاريخع مع
مشروج جدول األعمال بحيث تصل إلوى األعضواء قبول الموعود المحودد لالجتمواج بأسوبوعين علوى
األقل .

 -2توجع الدعوة في حالة االجتماعات غير العادية من قبل المدير التنفيذي خالل أسبوج من تاريخ تسلم
طلب االجتماج و يرفوق بهوا جودول األعموال علوى أن يعقود االجتمواج خوالل فتورة ال تتجواوز ثالثوة
أسابيع من تاريخ تسلم الطلب وفقا ً لما نصت عليع الفقرة الثانية من المادة ( )12من هذا النظام .

المادة ( : )15النصاب القانوني
 .1يكون اجتماج اللجنة التنفيذية قانونيا ً بحضور أربعة أعضاء على األقل .
 .2في حالوة عودم تووفر النصواب القوانوني فوي االجتمواج األول تودعى اللجنوة التنفيذيوة فوي نفوس
مكان االنعقاد بعد ( )22ساعة شريطة أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء .
 .3تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة الحاضرة المصوتة و إذا تساوت األصوات يرجح الجانوب
الذي يصوت معع الرئيس .

الفصل الخامس  :اإلجراءات التنظيمية لالجتماعات
المادة ( : )16إدارة الجلسات
 .1يتولى الرئيس افتتاح االجتماج عندما يكتمل النصاب القانوني .
 .2يعلن الرئيس عون بدايوة و انتهواء االجتمواج و تنظويم المناقشوات طبقوا للنظوام األساسوي وهوذا
النظام .
 .3يطوورح الوورئيس الموضوووعات المعروضووة للنقوواو و التصووويت عنوود الضوورورة و يعلوون
النتيجة .
المادة ( : )17إجراءات أخذ الكلمة

 .1يحق للعضو أخذ الكلمة بىذن رئيس االجتماج .
 .2يقوم رئيس االجتمواج بودعوة المتحودثين حسوب ترتيوب طلوب الكلموة ويجووز لوع تحديود المودة
الزمنية لكل متحدث .
 .3يحووق للعضووو التعقيووب علووى كلمووة تعرضووت لموضوووج سووبق لطالووب التعقيووب التحوودث فيووع
وللرئيس منحع فرصة قبل غيره من المسجلين لطلب الكلمة فور انتهاء المتحدث .

المادة ( : )18نقطة النظام
يطلب العضوو نقطوة نظوام مون الورئيس للتودخل الفووري أثنواء سوير المناقشوات أو الموداوالت و عندئوذ يقووم
الرئيس بىيقاف المتحدث لحين االستماج لطلب نقطة النظام و يتخذ القرار بقبول رأي طالوب نقطوة النظوام أو
رفضها .
المادة ( : )19الخروج عن موضوع المناقشة
يحق للرئيس لفت نظر العضو المتحدث إذا تعرض لمواضيع تخرج عون نطواق الموضووج محول المناقشوة
أو جدول األعمال أو استخدم ألفاظا غير الئقة.
المادة ( :} )20تأجيل المناقشة أو إنهاؤها

 -1تعطى األولوية لطلبات تأجيل أو إنهاء المناقشوة علوى جميوع الطلبوات األخورح وال يسومح إال لمتحودث
واحد بالكالم مؤيداً للطلب و خر معارضا لع إال إذا قرر الرئيس خالف ذلك.
 -2تغلق المناقشة في أيوة مسوألة بعود انهواء الموداخالت بموافقوة المجتمعوين باألغلبيوة البسويطة علوى طلوب
اإلنهاء .
الفصل السادس  :التصويت
المادة ( : )21حق التصويت
إذا لم يتم التوصل لتوافق بين األعضاء حول المسائل المطروحة يلجأ إلى التصويت وفقا ً لألحكام التالية :

 .1يكون لكل مؤسسة وطنية من فئة العضوية الكاملة صوت واحد في الجمعية العامة .
 .2يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات اللجنة التنفيذية وأي لجان و اجتماعوات أخورح
تعقد في إطار الشبكة.
 .3ال يجوز ألية مؤسسة وطنية التصويت نيابة عن مؤسسة وطنية.
 .2ال يتمتع المراقبين من األعضاء بحق التصويت .
المادة ( : )22إجراءات التصويت
يتم التصويت وفق أحد اإلجراءات التالية :
 -1رفع األيدي.
 -2إذا ارتأت مؤسسة وطنية أن يعمل بالتصويت السوري يعورض ذلوك علوى الجمعيوة
العامة.

 -3االقتراج السري :
إذا تقرر ذلك باألغلبية البسيطة للحضوور المصووتين مون فئوة العضووية الكاملوة

وفوي هوذه الحالوة

توزج بطاقات التصويت بمعرفة المقرر و قبل إجراء التصويت يختوار الورئيس مون بوين الحضوور
شخصين ليقوما بجمع وفرز بطاقات التصويت وتقديم النتيجة للرئيس إلعالنها  .وإذا أعلن الورئيس
عن بدء االقتراج ال يجوز ألي عضو أن يوقف التصويت إال إذا كان األمر يتعلق بنقطة نظام تتعلق
بطريقة إجرائع .

الفصل السابع  :عضوية اللجنة التنفيذية

المادة ( : )23انتخاب اللجنة التنفيذية
.1

يحق لكل مؤسسة وطنية التقدم للمدير التنفيذي بطلب الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية قبل
شهر على األقل من اجتماج الجمعية العامة .

 .2يرفع المدير التنفيذي طلبات الترشيح إلى اللجنة التنفيذية لعرضها على الجمعية العامة .
 .3تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية خذة في الحساب دوريوة العضووية داخول كول
مجموعة من المجموعات المنصوص عليها في المادة ( )22من هذا النظام .
المادة ( : )24التوزيع الجغرافي

 .1توزج المؤسسات الوطنية على أربع مجموعات جغرافية حسب المجموعات التالية :
 عضو عن المؤسسات الوطنية في :
( ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا )
 عضو عن المؤسسات الوطنية في :
( مصر السودان جيبوتي الصومال جزر القمر )
 عضو عن المؤسسات الوطنية في :
( فلسطين األردن العراق سوريا لبنان )
 عضو عن المؤسسات الوطنية في :
( السعودية اليمن اإلمارات العربية المتحدة قطر البحرين الكويت عُمان ) .

المادة ( : )25ترشيح المدير التنفيذي
 .1يحق لكل مؤسسة وطنية أن تقدم ترشيحا ً لشغل منصب المدير التنفيذي .
 .2ترسوول الترشوويحات فووي مظوواريف مغلقووة إلووى الموودير التنفيووذي قبوول اجتموواج اللجنووة التنفيذيووة
المقرر أن تجرح فيها االنتخابات بأسبوعين على األقل .
المادة ( : )26تعيين المدير التنفيذي
 - 1يجب أن يتوفر في المرشح لمنصب المدير التنفيذي الشروط التالية :
أ -أن ال يكون حامال لجنسية غير العربية وحاصل علوى تزكيوة مون احودح المؤسسوات الوطنيوة
األعضاء بالشبكة .
ب -أن يكون ذو خبرة وكفاءة عالية في مجال حقوق اإلنسان.

جـ  -أن يكون ذا سمعة طيبة لدح المؤسسات الوطنية
د  -أن يتقن اللغة العربية تحدثا ً وكتابة باإلضافة إلجادة اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية.
هـ  -أن ال يكون قد صدر حكما ً قضائيا ً مبرما ً بحقع؛ بجرم شائن أو يمس األمانة و الشرف.
و -أن يكون قادرا على أداء مهامع و وظيفتع.
 .2يرفع المدير التنفيوذي إلوى اللجنوة التنفيذيوة قائموة بالمرشوحين مشوفوعا ً بسويرهم الذاتيوة وفقوا ً للشوروط
المنصوص عليها في هذه المادة .
 .3تتحمل الجهة المرشحة لمنصب المدير التنفيذي في حال اختياره تكاليف راتب مرشحها و إعاشتع.
 .2تعين اللجنة التنفيذية باالقتراج السري و المباشر المدير التنفيذي بعقد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الفصل الثامن :اللجان الفرعية و فرق العمل المؤقتة
المادة ( : )27اللجــــــــــان الفرعية و فرق العمل المؤقتة
 .1تقرر الجمعية العامة إنشاء لجان فرعية و فرق العمول المؤقتوة المطلووب اسوتحداثها و تحودد
تشكيلها واختصاصها و مدة عملها .
 .2تختار كل لجنة أو فريق عمل رئيسا و مقررا لها من بين أعضائها .
 .3تقدم اللجان الفرعية أو فرق العمل تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية عن طريق المدير التنفيذي.

 .2تطبق اللجان الفرعية أو فرق العمل في اجتماعاتها أحكام الفصل الخامس من هذا النظام.
الفصل التاسع :الشؤون المالية
المادة ( : )48االشتراكات القانونية
 -1تدفع كل مؤسسة وطنية عضو اشتراكا سنويا مبلغا و قدره  2444دوالر أمريكي ( أربعة الف
دوالر أمريكي ) لألعضاء الدائمين و  2444دوالر أمريكي ( ألفي دوالر أمريكي ) لألعضاء
المشاركين.
 -2تدفع االشتراكات السنوية في الشهر األول من كل سنة ميالدية.
 -3في حالة عدم قيام مؤسسة وطنية عضو بدفع االشتراك وفقا للفقرة  2من هذه المادة يجوز أن
تحيل اللجنة التنفيذية المسألة مع تقديم توصية بهذا الشأن إلى الجمعية العامة التي تصدر قرارها
في جال معقولة .
 -2المؤسسة الوطنية التي ال تقوم بتسديد اشتراكاتها القانونية لمدة عامين متتاليين تحرم من حق
التصويت في الجمعية العامة إلى حين الوفاء بالتزامها .وإذا تأخر السداد لمدة تزيد عن ثالثة
أعوام متتالية تعلق عضويتها لحين الوفاء بالتزاماتها.
الفصل العاشر :أحكام ختامية
المادة ( : )29التعارض بين النصوص
في حالة تعارض أي نص من هذا النظام مع نصوص النظام األساسي يؤخذ بما جاء في النظام األساسي .
المادة ( : )30تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي

 .1وفقا ً للمادة (  ) 27من النظام األساسي والمادة ( )32من هذا النظام‘ يجووز لكول مون أجهوزة
الشبكة والمؤسسات الوطنية؛ تقديم مقترحوات إلوى المودير التنفيوذي لتعوديل أيوا ً مون النظوامين
األساسي و الداخلي ويرفعها بدوره الى اللجنة التنفيذية .
 .2تتولى اللجنة التنفيذيوة دراسوة التعوديالت المقترحوة وتضوع مشوروعا ترسولع إلوى المؤسسوات
الوطنية قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على األقل تمهيداً لعرضع على الجمعية العامة.
المادة ( :)31تعديل النظام الداخلي
يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة .
المادة ( : )32النـــفـــــــاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاد اعتبارا من تاريخ إقراره من الجمعية العامة .

المادة ( : )33التـــفـــســــيــــــر
يحال إلى اللجنة التنفيذية أي خالف بشأن تفسير هذا النظام أو تطبيقع لدراستع وعرضع على الجمعية العاموة
لتتخذ قراراً بشأنع .

