
 

 

 

 التوجيهية المبادئ

 الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان رئاسة ومسؤوليات دورل

  خلفية

، داخلي ينظم آلية عملها وآخرنظام أساسي طنية لحقوق اإلنسان لشبكة العربية للمؤسسات الول

 ، التي تتمثل:من أجهزتهاكٍل  ومسؤوليات دور ويبين

 الجمعية العامة. .أ

 التنفيذية.اللجنة  .ب

 اإلدارة العامة. .ت

 

 لحقوق الوطنية للمؤسسات قرارات الشبكة العربية لصنع هيئة هي الجمعية العامة للشبكة

السابع للمؤسسات الوطنية  باالجتماعنظامها األساسي  وأقر أنشأت التي(. annhri) اإلنسان

الجمعية العامة من ممثلي المؤسسات األعضاء بالشبكة من  تألفوت بنواكشوط،  العربية 

 وتقرر ،الشبكة وأولويات العامة سياساتالجمعية  عضوت .ICCلدى الـ  Cو Bو Aالمصنفين 

 . نظامها األساسي في عليها المنصوص الصالحيات جميع مارسوت العضوية طلبات

للنظام  وفقاو العامة،الجمعية  اجتماعسسة التي تستضيف رئاسة الشبكة للمؤ سنة تنتقل كل

للمؤسسة الرئاسة  تحول C للدرجة ICCالرئاسة لدى الـ  اعتمادإذا انخفض تصنيف  األساسي

  .التي تحتل مركز نائب الرئيس

 العامة التنفيذي لإلدارة مديرال. الجمعية العامة قرارات تنفيذ عن المسؤولة هي اإلدارة العامة

 . األعمال المنفذة سنوي عنتقرير يقدم 

 رئيسدور  وينحصر . للشبكة النهائي القرار لصنع هيئة هي الجمعية العامة فإن وباختصار،

 اإلدارة العامة قرارات اللجنة التنفيذية وتنفذاألحداث الهامة، المؤتمرات وب ل الشبكةيالشبكة بتمث

 .بما ينطبق مع قرارات الجمعية العامة

 الشبكة:لرئاسة  العامة المسؤوليات  

ً رئيساً للشبكة و بصفته والتزامات عامة صالحيات لرئيس الشبكة  وذلك. للجنة التنفيذية رئيسا

 .مبين بأنظمة الشبكة وما هوفق 

 

 



 

 

 

 

 :الرئاسة ومسؤولياتصالحيات 

 الضرورية المسائل في للنظر عادي غير الجتماع العامة الجمعية دعوة للرئيس يجوز •

بانعقاد االجتماع إخطار المدير التنفيذي  ويتم، محدد أعمال جدول على بناءً العاجلة ،

 .الداخلي في النظام، وفقا لألحكام الواردة بغرض إرسال الدعوات

 .التنفيذية عادية للجنة غير يحق لرئيس الشبكة طلب اجتماعات •

 وضع التنفيذي المدير ويتولى التنفيذية، اللجنة اجتماعات النعقاد الدعوة الرئيس يوجه •

 .جلساتها محاضر وتسجيلالدعوات لألعضاء  وإرسال أعمالها جدول مشروع

 بصفة التنفيذية اللجنة اجتماعات لحضور وطنية مؤسسة أية دعوة للرئيس يجوز •

 الوطنية والمؤسسة الدولية األجهزة بعض تترأس التي الوطنية المؤسسات مالحظ؛

 .بفلسطين اإلنسان لحقوق

  .الشبكة االجتماعات ويمثل يرأس •

 زالت ما التي الوطنية، التنفيذي المؤسسات المدير من اقتراح على بناءً  الرئيس يدعو •

 بهدف التنسيق الدولية، لجنة قبل من االعتماد صفة على تحصل ولم اإلنشاء طور في

 بصفة تحضر أن على مستقبالً  الشبكة في الفاعلة المشاركة في ومساعدتها تشجيعها

 .مراقب

 .لها والترويجعدد أعضائها  وزيادةالعمل على تطوير الشبكة  •

 .تنطبق مع مصلحة الشبكة ،أن تكون مصلحة المؤسسة الرئيسة •

 االجتماعاتالرئيس خالل  اختصاصات

 .يرأس الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة في اجتماعاتها العادية -1

 للشبكة.غير العادي الاالجتماع  يرأس رئيس الشبكة -2

 االلتزامعلى تأمين  ويعمل يتولى الرئيس افتتاح االجتماع عندما يكتمل النصاب القانوني  -3

جزء  جلسة أوله أن يكلف نائبه بأن يحل محله في رئاسة أي  ويجوز بالنظام الداخلي

 .له كافة سلطاته وواجباته ويكونمن الجلسة 

المناقشات طبقا للنظام األساسي  وتنظيماالجتماع  وانتهاءيعلن الرئيس عن بداية   -4

 الداخلي. والنظام

 ويعلنعند الضرورة،  والتصويتللنقاش ، يطرح الرئيس الموضوعات المعروضة -5

 النتيجة.

الكلمة حسب ترتيب طلب الكلمة ويجوز له تحديد المدة الزمنية لكل اإلذن بأخذ  يعطي -6

 متحدث.

كلمة تعرضت لموضوع سبق لطالب التعقيب التحدث للرئيس منح فرصة التعقيب على  -7

 المتحدث.قبل غيره من المسجلين لطلب الكلمة فور انتهاء ، فيه



 

 

 

أثناء سير المناقشات أو المداوالت، بناء على  للتدخل الفوريبنقطة نظام الرئيس يسمح   -8

لحين االستماع لطلب نقطة النظام  حدثالرئيس بإيقاف المت يقوم وعندئذطلب العضو، 

 رفضها.القرار بقبول رأي طالب نقطة النظام أو  ويتخذ

إذا تعرض لمواضيع تخرج عن نطاق الموضوع ، يحق للرئيس لفت نظر العضو المتحدث -9

 .و استخدم ألفاظا غير الئقةعمال، أأو جدول األ ،محل المناقشة

لطلبات تأجيل أو إنهاء المناقشة على جميع الطلبات األخرى وال تعطى األولوية  -10

إال إذا قرر الرئيس خالف يسمح إال لمتحدث واحد بالكالم مؤيداً للطلب وآخر معارضا له 

 .ذلك

 المصوتين للحضور البسيطة باألغلبية العامة بالجمعية السري االقتراع تقرر إذا -11

 وقبل المقرر، بمعرفة التصويت بطاقات توزع الحالة هذه في الكاملة؛ العضوية فئة من

 بطاقات وفرز بجمع ليقوما شخصين الحضور بين من الرئيس يختار التصويت إجراء

 يجوز ال االقتراع بدء عن الرئيس أعلن وإذا إلعالنها. للرئيس النتيجة وتقديم التصويت

 إجرائه. بطريقة تتعلق نظام بنقطة يتعلق األمر كان إذا إال التصويت يوقف أن عضو ألي

 

 العامة: واإلدارة ئاسةالر دور ملخص

للجمعية  استثنائي اجتماعاجتماع اللجنة التنفيذية إن اقتضت الضرورة أو أي  استضافة •

 .العامة

 العلنية التصريحات تنسيق )يتمواإلعالم  العامة والبيانات التصريحات باسم الشبكة  •

 .العامة(بالتنسيق مع اإلدارة  اإلعالم وسائط وإشراك

 على اعتمادا) والوطنية واإلقليمية الدولية اإلنسان حقوق مناسبات في الشبكة تمثيل   •

 (. توافر

 .المسؤوليات بهذه الضطالعل االقتضاء، عند ،اإلدارة العامة من المشورة طلب •

، اجتماع استثنائيةعامة عادية أو  جمعية)الشبكة الخاصة بأجهزة  االجتماعاتجميع     •

يوجه المدير التنفيذي الدعوة الرسمية إلى ( االستثنائياللجنة التنفيذية العادي أو 

 وفق مواد النظام الداخلي. االجتماع(الجهة طالبة  )باسمعضاء األ

  .، بعد أخذ موافقة الرئاسة عليهاوالتقارير المراسالت صياغةب كلفةالم هي اإلدارة العامة •

 اإلدارة طريق عن التنفيذية اللجنة قبل من فيها للنظر مسألة يثير أن عضو ألي يمكن •

 . المسألة بهذه التنفيذية اللجنة أعضاء بإعالم تقوم بدورها والتي العامة

اللجنة  وأعضاء رئيس مع بالتشاور االجتماعات وأوراق تقارير إعدادب اإلدارة تقوم •

 .التنفيذية

 



 

 

 

 واالجتماعات، في المناسبات واألحداث يمثل رئيس الشبكة أو من ينوب عنه، الشبكة  •

 وإذا ،المتحدة األمم هيئات مختلف وأمام، اإلنسان لحقوق واإلقليمية لدوليةالمؤتمرات او

 يحق للرئيس األدوار، بهذه القيام أو االجتماعات هذه حضور من اسةالرئ تمكنلم ت

ً  لمدير التنفيذيل ويجوزحد أعضاء اللجنة التنفيذية تفويض أ حال  وإذا. الحضور أيضا

 اإلدارة العامة بتمثيل تقوماللجنة التنفيذية من الحضور،  سبب ما الرئاسة أو أعضاء

  . الشبكة

العامة،  واإلدارةالتنفيذية أعضاء اللجنة  مع التشاور على الرئاسة المسؤوليات بهذه الضطالعل

 ضمن الشبكة سمعة لصالح والتعاون التشاورحيث يصب هذا  المناسبة، الشفافية لضمان وذلك

 . القرار صنع في والتعاون الشفافية ويعزز اإلنسان لحقوق الدولي المجتمع

 إعداد

 أ.غفار العلي

 المستشار القانوني للشبكة

 

 

 


