
 لجنة التنسٌق الدولٌةمكتب 
 تعلٌق المرتبة االعتمادٌة -لجنة االعتماد الفرعٌةبند جدول األعمال: تعدٌالت لقانون 

 
أن تقدم النصٌحة عن  (SCA)من اللجنة الفرعٌة الخاصة باالعتمادات  لجنة التنسٌق الدولٌةطلبت  القضٌة:

سمح، فً الظروف الخطٌرة واالستثنائٌة، أن تتم مراجعة عاجلة للمرتبة لٌ االعتمادتعدٌالت على قانون 
 .(NHRI)االعتمادٌة الخاصة بمؤسسة حقوق االنسان القومٌة 

 
بخفض المرتبة  لجنة االعتماد، عندما ٌوصً مكتب  لجنة التنسٌق الدولٌةطبقاً لقانون شروط الشرعٌة الحالٌة: 

 12االعتمادٌة الخاصة بمؤسسة حقوق االنسان القومٌة من ا إلى ب، ٌكون لدى مؤسسة حقوق االنسان القومٌة 
شهراً إلعادة تأسٌس امتثالها مع مبادئ بارٌس قبل أن تأخذ التوصٌات موضع التنفٌذ. وتحتفظ مؤسسة حقوق 

 1 رة.االنسان القومٌة بمرتبتها االعتمادٌة "ا" لتلك الفت
 

لتشجٌع عدالة اإلجراءات عن طرٌق تقدٌم الوقت  لجنة التنسٌق الدولٌةشهراً فً قانون  12لقد تم وضع فترة ال
. ومع ذلك، لجنة االعتمادالكافً لمؤسسات حقوق االنسان القومٌة لتستجٌب إلى قرار غٌر مرغوب فٌه من 

خاذ التصرف العاجل للتعلٌق الفوري للمرتبة الت لجنة االعتمادفلدٌها التأثٌر الغٌر مقصود فً حد قدرة 
االعتمادٌة لمؤسسات حقوق االنسان القومٌة فً الظروف الخطٌرة واالستثنائٌة حٌث ٌكون هناك فشل جوهري 

 لالمتثال بمبادئ بارٌس.
 

االنسان مؤسسة حقوق موقفاً حٌث تم مناقشة استقاللٌة  لجنة االعتماد، قد واجهت دائرة 2010فً مارس/آذار 
مؤسسة حقوق االنسان القومٌة قامت بتدعٌم المسئولٌن عن من المرتبة االعتمادٌة "ا" بعد ادعائات بأن  القومٌة

، تمت المبادرة بإجراء مراجعة خاصة عن وضع االعتمادات 2010انقالب ما. فً أكتوبر/ تشرٌن األول عام 
ادٌة لمؤسسة حقوق االنسان القومٌة ٌجب أن تنخفض. بأن المرتبة االعتم لجنة التنسٌق الدولٌةللمؤسسة وقرر 

ً للفقرة رقم  ال ٌزال لدى مؤسسة حقوق االنسان القومٌة حتى  11وعلى الرغم من الخرق الفادح، فإنه طبقا
 إلعادة تأسٌس امتثالها المستمر مع مبادئ بارٌس. 2011أكتوبر/ تشرٌن األول من عام 

 
رتبة االعتمادٌة "ا" وبالحقوق المتساوٌة مثل القدرة على التحدث فً وفً الوقت نفسه، تحتفظ المؤسسة بالم

 .لجنة التنسٌق الدولٌةباجتماعات منظمة األمم المتحدة لحقوق االنسان واستخدام مندوب جنٌف الخاص 
 

عن اتخاذ التصرف العاجل لتعلٌق المرتبة  لجنة التنسٌق الدولٌةإن االحتفاظ بمثل هذه الحقوق وعجز مكتب 
لمؤسسة حقوق االنسان القومٌة فً الظروف الخطٌرة واالستثنائٌة مثل المذكورة أعاله، تحتوي على  عتمادٌةاال

كمنظمة وعن  لجنة االعتماد، وعن  لجنة التنسٌق الدولٌةتضمٌنات عن مصدقٌة عملٌة منح االعتمادات من ِقبَل 
 كل المؤسسات ذات المرتبة االعتمادٌة "ا" بصفة عامة.

 
من لجنة االعتمادات الفرعٌة  لجنة التنسٌق الدولٌة، طلب مكتب 2010مارس/آذار  22: فً المشورةطلب 

 التنسٌق الدولٌة لهٌئةلتقدم اللجنة لجنة االعتماد أن تقدم المشورة عن تعدٌل قانون  التنسٌق الدولٌة بهٌئةالخاصة 
حقوق االنسان القومٌة فً  الخاصة بمؤسسة القدرة على أن ٌُجري مراجعة طارئة وتعلٌق المرتبة االعتمادٌة "ا"

 الظروف الخطٌرة واالستثنائٌة عندما تضع امتثالها الجوهري مع مبادئ بارٌس فً خطر.
 
 

فً االعتبار.  التنسٌق الدولٌة هٌئةتقدم لجنة االعتمادات الفرعٌة اقتراحان لٌضعهما مكتب التعدٌالت المقترحة: 
 وٌقدم كالهما إطار مشابه ألخذه فً االعتبار عند اتخاذ  قرار تعلٌق المرتبة االعتمادٌة:

 لجنة االعتماد الفرعٌةتتم إحالة األمر إلى  -
 ٌوماً لالستجابة 30أن ٌتم إعالم مؤسسة حقوق االنسان القومٌة المعنٌة باإلحالة وتُمنح  -
 كل من اإلحالة والرد فً االعتبار وٌتخذ القرار. التنسٌق الدولٌة هٌئةأن ٌضع مكتب  -

                                                           
 

1
 : تعدٌل تصنٌف االعتمادات81الفقرة رقم 

المتقدم بالطلب بهذه النٌة وٌُمنح الفرصة لٌقدم كتابةً، فً خالل أي قرار قد ٌساعد فً نزع االعتماد "ا" من المتقدم بالطلب ٌمكن اتخاذه فقط بعد إعالم 

 ( من استالم هذا اإلشعار، الدلٌل الكتابً الالزم لتأسٌس امتثاله المستمر بمبادئ بارٌس.1عام واحد )

 



إذا كان قد تم اتخاذ قرار بتعلٌق المرتبة االعتمادٌة، ٌتعٌّن إذاً على لجنة االعتمادات الفرعٌة أن تُجري مراجعة 
 .التنسٌق الدولٌة هٌئةمن قانون  2..1خاصة طبقاً للفقرة رقم 

 
لٌة مشابهة فً االقتراحٌن، إال إن هناك اختالف جوهري. فً االقتراح األول، تقوم لجنة بٌنما تبدو العمتعقٌب: 

 التنسٌق الدولٌة هٌئةاالعتمادات الفرعٌة بعد وضعها فً االعتبار المعلومات التً تم تقدٌمها بواسطة سكرتارٌة 
بوضع تعلٌق مؤقت  الدولٌة التنسٌق هٌئةبأن ٌقوم مكتب  التنسٌق الدولٌة هٌئة، بتقدٌم توصٌة إلى رئٌس 

 لالعتماد فً االعتبار.
 

ٌعتمد هذا االقتراح على الدور الحالً للجنة االعتمادات الفرعٌة فً تقدٌم المشورة عن االعتمادات وإعادة 
، وال ٌُفّرق بٌن هذه الوظائف وبٌن قرار مؤقت عاجل لتعلٌق المرتبة  التنسٌق الدولٌة هٌئةمنحها إلى مكتب 

 ة.االعتمادٌ
 

لجنة ٌقوم به رئٌس  التنسٌق الدولٌة هٌئةوعلى العكس، ٌقدم االقتراح الثانً بأن قرار إحالة األمر إلى مكتب 
 االعتماد الفرعٌة

 
ٌعتمد هذا االقتراح على وجود اختالفات هامة بٌن تعلٌق عاجل ومؤقت للمرتبة االعتمادٌة وبٌن عملٌة مراجعة 
ً فً الظروف التً تحتاج إلى تعلٌق  االعتماد المألوف المنظم. أوالً، إن االقتراح ٌدرك إنه من المرجح دائما

نقالب أن ٌكون األمر مثٌر للنزاع. ومن المرجح فوري لالعتماد مثل مساندة مؤسسة حقوق االنسان القومٌة لال
كمنظمة، ولكل المؤسسات التً لدٌها المرتبة االعتمادٌة  التنسٌق الدولٌة لهٌئةأٌضاً أن ٌكون له تضمٌنات أوسع  

 "ا".
   

 فهو بذلك ٌقترح أن التروي فً ما إذا كانت تلك الظروف الخطٌرة واالستثنائٌة موجودة أم ال لتحقٌق التعلٌق
، بما أن هذا ٌناسب وضعها الوظٌفً لجنة االعتماد الفرعٌةالفوري للمرتبة االعتمادٌة ٌتم تنفٌذه بواسطة مكتب 

 .التنسٌق الدولٌة هٌئةمن قانون  .4كما هو مذكور فً الفقرة رقم 
كد من أن الفقرة ثانٌاً، إن إزالة لجنة االعتمادات الفرعٌة من عملٌة اتخاذ القرار المبدئً المؤقت تسعى إلى التأ

 وهً المراجعة الخاصة ٌمكن تنفٌذها بدون أي انطبعات عن وجود انحٌاز. 2..1التالٌة رقم 
 

 التوصٌة:
فً االعتبار التعدٌالت المقترحة المذكورة أدناه وأن ٌوصً بواحدة منهم لمناقشتها  لجنة االعتمادأن ٌأخذ مكتب 

 . 2011فً ماٌو  التنسٌق الدولٌة لهٌئةوالموافقة علٌها بواسطة االجتماع العام 
  

 
 



 وهً المراجعة الخاصة فقط 1.61: لجنة االعتمادات الفرعٌة المشتركة فً الفقرة رقم 1االقتراح رقم 
 

 كما ٌلً: 1.61و 1.61ادخال فقرات جدٌدة رقم 
 

 الجدٌدة: )السلطة للتعلٌق الفوري  لالعتماد فً الظروف االستثنائٌة ( 1.61"فقرة رقم 
 

، ٌوجد ظرف استثنائً ٌتطلب التعلٌق  الفوري للمرتبة  االعتمادٌة لجنة الالعتماد الفرعٌة، فً رأي رئٌس حٌث
أن ٌعلق على الفور تصنٌف االعتماد الخاص بتلك  التنسٌق الدولٌة هٌئة"ا" لمؤسسة ما، قد ٌقرر مكتب 

 .2..1المؤسسة وٌبادر بمراجعة خاصة طبقاً للفقرة رقم 
 

 : ) عملٌة التعلٌق الفوري لالعتماد فً الظروف االستثنائٌة(1.61دٌدة رقم الفقرة الج
 

 فً مثل هذا الظرف االستثنائً نهائٌاً وٌخضع للعملٌة التالٌة:  هٌئة التنسٌق الدولٌةٌكون قرار مكتب 
 
(i)   التنسٌق  هٌئة، بإشعار مكتب اللجنة، من خالل سكرتارٌة لجنة االعتماد الفرعٌةسٌقوم على الفور رئٌس

ً للفقرة رقم  الدولٌة والتوصٌة بتعلٌق  11.2والمؤسسة المعنٌة بالوجود المزعم لظرف استثنائً طبقا
 تصنٌف االعتماد الخاص بتلك المؤسسة.

(ii)  التنسٌق الدولٌة هٌئةٌمكن للمؤسسة أن تعترض على التوصٌة عن طرٌق تقدٌم اعتراض كتابً إلى مكتب 
 ٌوماً من استالم اإلشعار.  30ل ، خالاللجنة، من خالل سكرترٌة 

(iii)  ال ٌتفق مع التوصٌة بتعلٌق تصنٌف االعتماد الخاص  التنسٌق الدولٌة هٌئةعلى أي عضو بمكتب
. و التنسٌق الدولٌة هٌئة( ٌوماً من اعتراض المؤسسة، أن ٌُعلم سكرترٌة 30بالمؤسسة، وفً خالل ثالثٌن )

باالعتراض  التنسٌق الدولٌة هٌئةور بإشعار أعضاء مكتب على الف التنسٌق الدولٌة هٌئةستقوم سكرتارٌة 
ً من استالم 20وستقدم كل المعلومات الالزمة لتوضٌح هذا االعتراض. و إذا تقدم خالل عشرٌن ) ( ٌوما

ومن مجموعتٌن أقلٌمٌتٌن على  التنسٌق الدولٌة هٌئةهذه المعلومات عضوٌن على األقل من أعضاء مكتب 
ة محكمة الجناٌات الدولٌة باعتراضهم المشابه، سٌتم إحالة التوصٌة إلى االجتماع األقل بإشعار سكرتارٌ

 التخاذ القرار. التنسٌق الدولٌة هٌئةالتالً لمكتب 
(iv)  بتقدٌم اعتراض على التوصٌة، خالل ثالثٌن  التنسٌق الدولٌة هٌئةإذا لم ٌقم أي عضو من أعضاء مكتب

خضع قرار تعلٌق مرتبة المؤسسة إلى الموافقة من ِقبَل مكتب ( ٌوماً من استالم اعتراض المؤسسة، س30ٌ)
 " التنسٌق الدولٌة هٌئة

 
 



: أن تقدم لجنة االعتمادات الفرعٌة توصٌات فٌما ٌتعلق بالتعلٌق المؤقت وتشترك فً الفقرة 1االقتراح رقم 
 وهً المراجعة الخاصة فقط6 1.61رقم 

 
 الحالٌة كما ٌلً: 1.61و 1.61إدخال فقرات إضافٌة على فقرات 

 
 شرط حالً:
أو أي عضو من أعضاء لجنة االعتمادات  اللجنة) مراجعة خاصة(: حٌث، فً رأي رئٌس  1.61الفقرة رقم 

الفرعٌة، ٌبدو أن ظروف أي مؤسسة لحقوق االنسان القومٌة تم منحها اعتماد بمرتبة "ا" بموجب قوانٌن 
اإلجراءات السابقة قد تكون تغٌرت بشكل ٌؤثر على امتثالها بمبادئ بارٌس، فقد ٌبادر الرئٌس أو اللجنة 

 لك المؤسسة لحقوق االنسان القومٌة6الفرعٌة بمراجعة مرتبة  اعتماد ت
 

 إدخال جدٌد
 

علٌق التوصٌات الخاصة بلجنة االعتمادات الفرعٌة على مراجعة خاصة، قد ٌتم تعلٌق مرتبة ت ( أ
 مؤسسة حقوق االنسان القومٌة وتخضع لالمتثال بالشروط التالٌة: 

 
، ستنعقد على الفور  التنسٌق الدولٌة هٌئةعلى أساس المعلومات التً تم جمعها بواسطة سكرتارٌة  ( ب

 لجنة االعتمادات الفرعٌة فً أي شكل6
ستوصً لجنة االعتمادات الفرعٌة، بقرار مدعم، بتعلٌق مؤسسة حقوق االنسان القومٌة، إلى رئٌس  ( ت

 وستقوم على الفور بإشعار مؤسسة حقوق االنسان القومٌة المعنٌة6 التنسٌق الدولٌة هٌئة
 التنسٌق الدولٌة هٌئةتوصٌة لجنة االعتمادات الفرعٌة إلى مكتب  لتنسٌق الدولٌةا هٌئةسٌرسل رئٌس  ( ث

 أٌام من استالمه6 .خالل 
قد تعترض مؤسسة حقوق االنسان القومٌة المعنٌة، من خالل اعتراض مدّعم موجه إلى سكرتارٌة  ( ج

ٌوماً من تارٌخ  (13، على توصٌة لجنة االعتمادات الفرعٌة خالل ثالثٌن ) التنسٌق الدولٌة هٌئة
 إعالمها به6

ال ٌوافق على توصٌة لجنة االعتمادات   التنسٌق الدولٌة هٌئةقد ٌعترض أي عضو من أعضاء  ( ح
، من خالل اعتراض  التنسٌق الدولٌة هٌئة( ٌوماً بعد إشعار رئٌس 13الفرعٌة بالتعلٌق خالل ثالثٌن )

 6  التنسٌق الدولٌة هٌئةمدّعم موجه إلى سكرتارٌة 
بهذا   التنسٌق الدولٌة هٌئةعلى الفور بإشعار مكتب   التنسٌق الدولٌة هٌئةستقوم سكرتارٌة  ( خ

 االعتراض
( على األقل من أعضاء المكتب من 1( ٌوماً بعد هذا اإلشعار وافق أثنٌن)13إذا فً خالل عشرٌن ) ( د

الجتماع التالً أقلٌمٌن مختلفٌن على األقل على االعتراض، سٌتم تأجٌل التوصٌة بالتعلٌق إلى ا
 للمكتب التخاذ القرار6

( ٌوماً بعد اإلشعار، لم ٌُعبّر أي عضو من أعضاء المكتب عن أي اعتراض 13إذا فً خالل ثالثٌن ) ( ذ
 على التوصٌة، سٌتم اعتبار قرار تعلٌق مرتبة المؤسسة موافق علٌه من قِبَل المكتب6

 
 

 
 الشرط الحالً:

االعتماد الخاص بمؤسسة حقوق االنسان القومٌة ٌجب أن ٌتم : أي مراجعة لتصنٌف 1.61الفقرة رقم: 
 ( شهراً .1االنتهاء منها خالل ثمانٌة عشر )

 
 إدخال جدٌد

( شهراً، لم ٌتم االنتهاء من المراجعة الخاصة، سٌصبح التعلٌق .1" إذا بعد انتهاء فترة ثمانٌة عشر )
قوق االنسان القومٌة المعنٌة بمرتبتها صورٌاً وستحتفظ مؤسسة ح 1.61كما هو مذكور فً الفقرة رقم 

 "ا" بكامل امتٌازاتها"
 

 


