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 موجز

ة الوطني اتلجمعيل ةالنظم األساسي مراجعة " عن 4 رقم لقرارل متابعةً  التقرير هذا مقديٌ 
 التقدم على الضوء يسلط وهو. 2011 عام المندوبين مجلس اعتمده ذيال "اعدها القانونيةووق

 لمحة يقدمو هاقوانينو ةاألساسي نظمها وتعزيز استعراض في الوطنية الجمعيات أحرزته الذي
بالنظام المعنية  الدولي الدولية واالتحاد اللجنة بين المشتركة اللجنة وأنشطة أعمال عن عامة

 نوفمبر تشرين الثاني/( الماضيين العامين في) ةالمشترك لجنةال( الوطنية للجمعيات األساسي
 ).2013 نوفمبر تشرين الثاني/ إلى 2011

النظم  التزاماستعراض  في دورها ةالمشترك لجنةال واصلت بالتقرير، المشمولة الفترة خاللو
بشأن  توجيهاتال وثيقة في المحددةالدنيا  شروطلبا الوطنية اتالجمعي راتيدس أو ةاألساسي

للجنة  االستشاريةذكرات المفي و )يةتوجيه وثيقة( الوطنية للجمعياتة النظم األساسي
 هانصوصمراجعة  الوطنية الجمعيات من المائة في 90 من أكثرأكمل  وباختصار،. المشتركة

 تتطابق أنظمة أساسيةعتمد لم ي ذلك، ومع. ت في هذه العمليةشارك أواألساسية  دستوريةال
. الوطنية الجمعيات كل من المائة في 25إال نسبة تتجاوز بقليل الشروط الدنيا  مع تماما

 حوارالمنخرطة في  الوطنية للجمعيات تهامساعدالمشتركة  اللجنة قدمت ذلك، إلى باإلضافة
الجمعيات الخاصة ب ميسامرالووانين قوتعزيز ال استعراض أجل من العامة، هاسلطات مع

 األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية الحركة في عليها المتفق للمعايير وفقا الوطنية
 الوطنية بالجمعيات االعتراف بشأن النموذجي القانون في لةمفصّ الو) الدولية الحركة(
 استعراضبتنفيذ المهمة الموكلة إليها بأيضاً  ةالمشترك لجنةالقامت و). النموذجي القانون(

 وفقا الدولي االتحاد في لقبولاو الدولية الحركة داخل العترافبا جديدةالطلبات ال وتقييم
 .للحركة األساسي النظام من 4 المادة في المحددة العشرة االعتراف لشروط

 السيد شخص فيللجنة  جديد رئيسب ،2012 نيسان/ أبريل 2 في ،ةالمشترك لجنةال رحبتو
 أبريلشهر نيسان/ منذ المنصب هذا شغل الذي ديفي ستيفن السيد محل ليحل ،كوزيرنيك رنيه

2007. 

 أفضل في للتفكيرنتقاة م وطنية جمعيات مع تشاور عملية ةالمشترك لجنةالباشرت  وأخيرا،
 دعمهابها  تقدم التي السبل عن فضال عملها طرقوتحديداً النظر في  ،للمضي قدماً  السبل
  .الوطنية لجمعياتلاألساسية والدستورية  القانونية نصوصال تعزيز لعملية
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  االتحاد الدوليو ليةواللجنة المشتركة بين اللجنة الدتقرير 
 للجمعيات الوطنية بالنظام األساسيالمعنية 

 مقدمة )1(

وإلى المجتمعات المتضررين  األشخاص إلى المساعدة لتقديم محددة مسؤوليات الوطنية الجمعياتتتولى 
 الداخلية، والتوترات واالضطرابات المسلحة النزاعات ذلك في بما  اإلنسانية األزمات بسببالمتضررة 

 جميع في التصرفبملتزمة  الحركةمن  مكونات بوصفهاو. والتكنولوجية الطبيعية الكوارث باإلضافة إلى
وتستفيد من دعمها  حركةلل ىخرألا مكوناتال ومساعدة دعمعلى  عتمدت،  األساسية للمبادئ وفقا األوقات

 ،اإلنساني المجال في العامة للسلطات مساعدةبصفتها جهات  ،الوطنية الجمعياتوتتمتع . ومساعدتها
 غيرها عن ميزهااألمر الذي ي ،وطنيالقانون ال بموجب فريدة أدواروتخصص لها  متميز قانوني وضعب

 .ات المحليةالمجتمع في النشطة اإلنسانية المنظمات من

 في تسهم التي رئيسيةال سماتجملة ال بينمن  ةقوي دستوريةو قانونية قاعدة الى وطنيةال جمعيةالحتاج وت
 جمعيةال ضمان تمتع هذاال يعني و. اإلنسانية مهمتها وأداء بفعالية العمل على الوطنية الجمعية قدرة

يعني  بل ،فحسب فعال نحو على اإلنسانية الخدماتالالزمة للعمل وتقديم  جراءاتاإلو هياكلالب وطنيةال
وإلى المحتاجين  األشخاص إلىبشكل آمن  والوصول اتخدممن توفير ال الوطنية الجمعيةأيضاً تمكين 

 .  للمساعدةالمحلية المحتاجة  المجتمعات

 الرامية إلى مراجعة جهودها في الوطنية الجمعيات مساعدة إلى ،السياق هذاة، في المشترك لجنةالهدف تو
 .القانون المحلي في القانونية تهاقاعد عن فضال ،األساسية دستوريةال أو قانونيةال نصوصال وتعزيز

التأكيد مجدداً على : الوطنية للجمعيات األساسية والدستورية القانونية نصوصال تعزيز )2(
 لتزاماال

 مع حوارإقامة  عن فضال ،ها الدستورية األساسيةنصوص استعراضب الوطنية الجمعيات التزام أكدت
 التي التالية القرارات في ،القانون المحلي في القانونية تهاقاعد تعزيز أجل منفي بلدانها  العامة سلطاتال

 بما األخرى، المنتديات من متنوعة مجموعة وفي ،2011 عام للحركة الدستورية االجتماعات اعتمدتها
 :اللجنة الدولية أو الدولي االتحاد نظمها التيالجمعيات الوطنية  قدرات بناء مبادرات مختلف ذلك في

 للجمعيات  ةالنظم األساسيمراجعة  " حول 2011 عام المندوبين الصادر عن مجلس 4رقم  القرار
 "الوطنية وقاعدتها القانونية

 من 3 مهمةال الخصوص، وجه على( السابقة بااللتزامات الوطنية الجمعيات القرار هذا ذّكر
من  مكون كل أن من والتأكد ،وحمايتها المكونات سالمةمراقبة (" 2001 عامللالحركة  استراتيجية
 2009المندوبين عام  مجلس  الصادر عن 3 والقرار رقم") األساسية يمتثل للمبادئ المكونات

 استكمال أو/مباشرة و على الوطنية الجمعياتوشّجع ") الوطنية للجمعيات ةاألساسي النظممراجعة ("
 القانونية هانصوص لتعزيز الوطنية السلطات مع وثيق بشكل العمل ، وكذلكةاألساسي هانظممراجعة 
 الدولي واالتحاد الدولية القانون المحلي. وجرى إلقاء الضوء على الدعم المقدم من اللجنة فياألساسية 

 .األول) الملحق انظر( الصدد هذا في المشتركة واللجنة

 تأهب الجمعيات الوطنية للنزاعات  " عن 2011 عام المندوبين الصادر عن مجلس 7رقم  القرار
 " اإلنسانية المسلحة وحاالت العنف األخرى واالستجابة

 النزاعات حاالت في واالستجابة لعملبا الوطنية الجمعياتبالمهمة الموكلة إلى  القرار هذا يعترف 
 والتوترات االضطرابات ذلك في بما الطوارئ، حاالت من وغيرها الطبيعية والكوارث المسلحة
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 أدوارهاعلى تحديد الدولي،  واالتحاد الدولية اللجنة من بدعم الوطنية، الجمعيات ويحث الداخلية،
 مثل في العمل من هايمّكنس الذي القانوني اإلطار وتعزيز ،السياقات تلك فيبشكل أدق  ومسؤولياتها

 األول). الملحق انظر( الحاالت هذه

 نع األحمر والهالل األحمر للصليب الحادي والثالثين الدولي المؤتمر عن الصادر 4 رقم القرار 
 تعزيز الدور المساعد: شراكة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل تنمية التطوع""

 القانونية القاعدة تعزيز على الوطنية هاوسلطات الوطنية الجمعيات بين الحوار القرار هذا يشجع
أن  القرار هذا طلبي كما. كجهات مساعدة الوطنية الجمعيات دور تعزيز على تحديدا أكثر وبشكل

 الهدف هذا لتحقيق الوطنية الجمعيات مع وثيق بشكل والدول الدولي واالتحاد الدولية اللجنةعمل ت
 ).األول لحقالم انظر(

على  الوطنية الجمعيات" التطوعي العمل نميةتنفيذية بشأن تال هاتفقرفي  4 القرار رقم ]يشجعو[
اإلدراج ، ضمن نصوصها الدستورية والتنظيمية األساسية ، لألحكام المناسبة التي تحدد وضع 

 ." هموواجبات همحقوقو المتطوعين

 الحادي والثالثين الدولي المؤتمر في الوطنية جمعياتال بهاتقدمت  جماعية أو فردية تعهدات 

 هنصوص تعزيزب الوطنية الجمعيات من عددتعهد  ،الحادي والثالثين الدولي المؤتمر سياق في
 :الصدد هذا في صلة ذات تعهداتوقدمت . األساسية ةوالدستوري القانونية

 عام بحلول ورهادست/ األساسي هامانظ تحديث أو مراجعةب الوطنية الجمعياتت بعض تعهد  -
0F

 ؛12015
1Fالقانون المحلي بموجب القانوني اوضعه تعزيزب هاوحكومات الوطنية جمعياتعدد من ال هدتع  -

2،  
الوطنية  للجمعية المساعدلدور أدق ل تحديدب هاوحكومات الوطنية الجمعيات منعدد  تعهد  -

.اإلنساني المجال في العامة هاسلطاتوتعزيز عالقتها ودورها المساعد ل 2F

3 

 أبابا أديس عمل خطة: لمنطقة أفريقيا  المؤتمر الثامن التزامات 

 بمناسبة األساسية دستوريةوال قانونيةال هانصوص تعزيزبالتزامها مجددا  الوطنية الجمعيات أكدت
 أكتوبرتشرين األول/ 22إلى  19 من) إثيوبيا( أبابا أديس فيلمنطقة أفريقيا  الثامن مؤتمرانعقاد ال
 7تم تحديد  أفريقية، وطنية جمعية 50 من أكثر ادةقشارك فيه  الذي المؤتمر، هذا خاللو. 2012

                                                           
 جمعيات وطنية من المحيط الهادئ 10قدمته : التعهد الجماعي الذي  1251و  2325و 2408و 2392التعهدات رقم  1

(الصليب األحمر االسترالي، الصليب األحمر في جزر كوك، الصليب األحمر الفيحي، الصليب األحمر في كيريباتي، 
ميقرونيزيا، الصليب األحمر النيوزيلندي، الصليب األحمر في بابوا غينيا الجديدة، الصليب األحمر في الصليب األحمر في 

تعهدات فردية قدمها كل من الصليب األحمر البلغاري  3الصليب األحمر قي تونغا والصليب األحمر في فانواتو)، و ساموا،
 والسيراليوني وتعهد الصليب األحمر الصيني.

: التعهد المشترك بين الصليب األحمر الرواندي وحكومة رواندا؛ التعهد المشترك بين  2325و 2185قم التعهدان ر 2
 الصليب األحمر السيراليوني وحكومة سيراليون.

: تعهد مشترك بين الصليب األحمر السيراليوني وحكومة سيراليون؛  1251و 2094و 2195و 2325التعهدات رقم   3
جمعية وطنية في كل من ( أفغانستان  20تعهد مشترك بين الصليب األحمر الرواندي وحكومة رواندا، تعهدات فردية تبنتها 

ديفوار وغامبيا واألردن والتيفيا وليبيا وموزامبيق وميانمار وبنين وبتسوانا وبلغاريا وبوركينا فاسو والصين وكوت 
والفليبين ورومانيا والسنغال وصربيا وسورينام ومقدونيا وأوروغواي وزامبيا) وحكومتان(بتسوانا وصربيا) باالضافة إلى 

 تعهد الصليب األحمر الصيني. 
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 األفريقية الوطنية الجمعيات التزام الخصوص، وجه على ،المؤشرات هذه وشملت. رئيسية شراتمؤ
.المقبلة خمسال السنوات غضون في المحلية المراسيم أو والقوانين ةاألساسي نظمها تحديثب كافة 3F

4 

 مثل: ، الوطنية لجمعياتاألخرى ل مبادراتال فياألساسية  والقانونية الدستورية دمج النصوص 

 أو وتصديقها، ةاالتحاد الدولي للقدرات التنظيميتقييم  -
 المسلحة النزاعات في واالستجابة الوطنية تأهب الجمعيات" المعنون الدولية اللجنة مشروع -

 .العملي والدليل" األخرى العنف وحاالت
األساسية  والقانونية الدستورية هانصوصمجال مراجعة  في الوطنية الجمعيات إنجازات )3(

 المشتركة اللجنة أنشطة على الضوء وتسليط

 دساتيرهاالوطنية أو  اتللجمعي ةالنظم االساسي -أ 

القانونية قاعدتها  نصوص مراجعةالتقرير في التي يشملها عدد من الجمعيات الوطنية خالل الفترة  استمر
(النظام األساسي، الدستور، القوانين الداخلية والقواعد واللوائح الداخلية). وأعدت اللجنة المشتركة أكثر 

لمتطلبات حد األدنى من اوتوصيات للجمعيات الوطنية بشأن تحقيق التعليقات رسالة تتضمن  40من 
 الواردة في الوثيقة التوجيهية. 

 ةاألساسيبالنظم الجدول البياني للجنة المشتركة الوارد في التقييم فقا و، و 2013 آب/أغسطس 31وحتى 
 (انظر الملحق الثاني) كان الوضع على النحو التالي: اتيرالدسأو 

 لمتطلبات؛من اجمعية وطنية لديها نظام أساسي يمتثل للحد األدنى  50 -
 نظامها األساسي؛ تقوم بمراجعةجمعية وطنية  117 -
 ؛األساسي هانظاممراجعة جمعية وطنية لم تبدأ بعد في عملية  19 -
 لمتطلبات المحددة.من انظامها األساسي للحد األدنى جمعيات وطنية ال يمتثل  3و -

تعزيز ب بدأتقد أكملت أو  وطنيةالجمعيات % من ال90وتّدل هذه األرقام على أنه بالرغم من أن حوالى 
اعتمدت تقريبا  وطنيةال جمعيات% من ال25مازالت بطيئة وأن أكثر من أن العملية ف، نصوصها الدستورية

 مراجعة أن التقدم الذي حققته الجمعيات الوطنية في يالحظ . والدنيانظاماً أساسياً يمتثل تماماً للمتطلبات 
االتحاد وفود للجنة الدولية وابعثات مع تحضيري نظامها األساسي القائم في الغالب على أساس حوار 

 .المعنية في الميدان الدولي

النظام األساسي للصليب األحمر الروسي ودستور الهالل األحمر مراجعة وأفضل دليل على ذلك عملية 
كملت بعد حوار مستمر دام عدة سنوات مع ممثلين ميدانيين للجنة الدولية واالتحاد األفغاني التي استُ 

 الدولي.  

ومثال أخر على استكمال عملية ناجحة هو الدستور الذي اعتمدته جمعية الصليب األحمر لجنوب السودان 
بعد عامين من  2012العامة التي عقدت في شهر تشرين األول/أكتوبر لجمعيتها خالل أول اجتماع 

 المشاورات مع الجمعية وفروعها.

                                                           
تشرين األول/أكتوير  22-19عمل أديس أبابا"، أديس أبابا  المؤتمر الثامن لمنطقة أفريقيا، "االستثمار في إفريقيا: خطة  4

، متاح على الموقع االلكتروني التالي: 7، المؤشر رقم  2012
[https://www.ifrc.org/PageFiles/99738/PAC08_Plan%20of%20Action_adopted_EN.pdf]. 
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 للجمعيات الوطنية في القانون المحلي ةالقانوني قاعدةال -ب 

اللجنة المشتركة في تقديم المشورة للجمعيات الوطنية  استمرت التي يشملها التقرير،الفترة  لخال
قاعدتها حوار مع سلطاتها الوطنية من أجل تعزيز  مباشرةالمنخرطة فعال في حوار أو التي تنوي 

 في القانون المحلي. ةالقانوني

للجنة ا بعثاتب ، باالتصالجمعيات الوطنية الراغبة في إقامة حوار مع السلطات المعنيةعدد من ال وقام
تعليقاتها أن تقدم اللجنة المشتركة  طلب منطلبا للدعم. كما  في الميدان االتحاد الدوليوفود الدولية و

 وأرسلت اللجنة،. أو الجاري وضعها لجمعيات الوطنيةوالمراسيم الحالية لقوانين الوتوصياتها بشأن 
بخصوص تلبية هذه النصوص  تضمنت توصيات رسائل 10، زهاء خالل الفترة قيد االستعراض

 في القانون النموذجي. الواردةالدنيا للمتطلبات 

إليها الجمعيات الوطنية التي تقدمها في عدد الطلبات  امطرد اوالحظت اللجنة المشتركة تزايد
القانون المحلي.  ظل في مركزها ودورهامة من أجل تعزيز المنخرطة في حوار مع سلطاتها العا

بأساس ويمكن أن نستنتج من ذلك أن الجمعيات والحكومات تدرك اليوم أهمية تمتع الجمعيات الوطنية 
 قوي وشامل وحديث.قانوني 

على أهمية تمتع الجمعيات الوطنية  من جديد 2011عام لكما أكدت نتائج االجتماعات الدستورية 
لعالقة الفريدة والمميزة بين الجمعية الوطنية اتوضيح وقانوني قوي في القوانين المحلية س بأسا

العمل وكذلك نطاق وشروط دور الجمعية الوطنية كجهة مساعدة في مجال  ،وسلطاتها العامة
 االنساني. 

ي االعتبار ف، تم صياغة نسخة جديدة من القانون النموذجي تأخذ التي يشملها التقريروخالل الفترة 
بالفعل  القانون النموذجي كان. وقد العام القانونالسمات والصياغات المميزة المستخدمة في أحكام 

 العلى سبيل المثال  فقد ألهمَ ، العام القانونتنتمي إلى بلدان تطبق  عديدةجمعيات وطنية لمصدر إلهام 
  .2012ب األحمر لجنوب السودان عام يقانون الصل وضع واعتماد ،الحصر

يتيح ومراسيم الجمعيات الوطنية  قوانينب جديدبياني  جدولعداد إفي أيضا  وشرعت للجنة المشتركة
 للجمعيات الوطنية في القانون المحلي ومدى انسجام ةالقانوني قاعدةحالة الفي المستقبل تقييم لها 

 الدنيا المحددة  في القانون النموذجي.المتطلبات مع  انصوصه

 وقبولهااالعتراف بالجمعيات الوطنية الجديدة  -ج 

الصليب األحمر لجنوب السودان  قدمه، استعرضت اللجنة المشتركة طلباً جديداً قيد النظرفترة الخالل 
الجمعية بوصفها الجمعية الوطنية لجنوب السودان ، أدى إلى االعتراف بلالعتراف به وقبول عضويته

االجراءات العملية التي بدأتها الجمعية عقب انتهت الحركة. وبهذا االعتراف العضو في  189الـ 
وعلى إثر مهمة مشتركة قامت بها اللجنة المشتركة في شهر كانون  الجديدة انشاء دولة جنوب السودان

، والتوصية التي قدمتها إلى اللجنة الدولية واالتحاد الدولي لالعتراف بالجمعية 2012الثاني/ديسمبر 
 الوطنية للصليب األحمر لجنوب السودان وقبول عضويتها.

، وقبل 2013حزيران/يونيو  18ان يوم واعترفت اللجنة الدولية بالجمعية الوطنية لجنوب السود
. وأوصى 2013أيلول/سبتمبر  11مجلس إدارة االتحاد الدولي الجمعية الوطنية بصفة مؤقتة في 

في سيدني في شهر  لة على الهيئة العامة لالتحاد الدوليبعرض المسأ مجلس إدارة االتحاد الدولي
 .بهذا الخصوص انهائي اقرار كي تتخذل 2013تشرين الثاني/نوفمبر 
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 للجمعيات الوطنية: مشاورات واعتبارات األساسية الدستورية والقانونية  نصوصالتعزيز  )4(

 ةنظمها األساسي في مراجعةزال تواجه تحديات عدة تأن الجمعيات الوطنية ال  يتضح من الممارسة
االتحاد هد تعّ القانونية في القوانين المحلية. ولتحديد التحديات والتصدي لها بصورة أفضل،  قاعدتهاو

الصادر عن مجلس المندوبين  4بموجب القرار رقم  ،بالتعاون مع اللجنة المشتركة ،الدولي واللجنة الدولية
مشاورات مع الجمعيات الوطنية حول التحديات التي تواجهها وحول أفضل طريقة  جراءبإ،  2011عام 

 لدفع العملية قدماً في المستقبل. 

في حوار مع عدد مختار من الجمعيات الوطنية  2013وعليه، شرعت اللجنة المشتركة في شهر أيار/مايو 
 ن المنصرمين.جمعية وطنية من مختلف المناطق) وتراسلت معها على مدى العامي 30(

 الدستورية والقانونية نصوصها مراجعةتواجهها الجمعيات الوطنية عند التي يات دتحال - أ
 األساسية

 :باآلتيأكدت االجابات المرسلة في إطار المشاورات أن العوائق التي واجهتها الجمعيات الوطنية تتعلق 

قاعدتها  مراجعةالقانونية أو القدرة التقنية لدى الجمعية الوطنية لالضطالع بعملية الدراية نقص  -
. وشددت عدة جمعيات وطنية في اجاباتها على أن عملية والنجاح في اتمامها الدستورية والقانونية

 . حشدها تتطلب موارد بشرية ومالية مكثفة من الصعب للغايةالمراجعة 

في رأي والتوصيات المقدمة من اللجنة المشتركة نظري للغاية نطاق وطبيعة المشورة  كون -
سياق السياسي معية الوطنية وال مع الجتماماً مع نظام القانون المحلي لل البعض أو غير مكيّف

 والثقافي للبيئة التي تعمل فيها الجمعية الوطنية.

 مقترحات مقدمة إلى اللجنة المشتركة لدعم العملية بفعالية - ب

اللجنة الدولية واالتحاد الدولي أن تفكر في طريقة تحسين الدعم الذي تقدمه الجمعيات الوطنية ب من لط
على الجوانب المقترحة والحلول التدابير . وركزت وأن تقدم مقترحات لهذه الغاية واللجنة المشتركة

 :التالية

الجمعيات الوطنية، وأن تكيّف مراسالتها مع  سريعةالحاجة إلى أن تقدم اللجنة المشتركة إجابات  -
يمكن استعمالها في مشاريع النظم األساسية مبسطة أو صيغ جاهزة عن طريق توفير نماذج 

 والقوانين إذا لزم األمر.

للسمات المميزة لنظام القانون المحلي للجمعية الوطنية وللسياق اللجنة المشتركة إدراك ضرورة  -
تقديم مشورتها وأخذها في االعتبار عن  تعمل الجمعية في ظله الثقافي واالجتماعي الذي

 ؛  والتحلي بالمرونة وتوصياتها

للجمعيات  في الميدان االتحاد الدوليوفود للجنة الدولية وا وبعثاتأهمية دعم اللجنة المشتركة  -
هذا . وفي بقدر أكبر الوطنية لمساعدتها على إظهار نصوصها القانونية والدستورية األساسية

ضم كل النظم األساسية النموذجية ي" ملفا إعالميارح على اللجنة المشتركة أن تّعد "السياق اقتُ 
وإتاحتها على شبكة  ضمن الحركةالمعتمدة والتعهدات والقوانين ذات الصلة ونسخة من القرارات 

أن تساعد ق رح في هذا السيااالتحاد فدنت وعلى موقع اللجنة الدولية على شبكة الويب. كما اقتُ 
الجهات المعنية مع إعالمية تنظيم جلسات على اللجنة الدولية واالتحاد الدولي الجمعيات الوطنية 

 الوزارات والبرلمانات المعنية)؛ ا(بما فيه من خارج الحركة
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إنشاء منتديات ومحافل وغيرها من المواقع لدعم الجمعيات الوطنية عبر النظراء لتشجيع تبادل  -
حول السبل والنهج التي يجب  ة والقوانين القائمة فضال عن "أفضل الممارسات"النظم األساسي

 ؛المراجعةاتباعها في إدارة  عملية 

فرص لتدريب قادة الجمعيات الوطنية وموظفيها المعنيين(مثل العاملين في التنمية إتاحة   -
عليها ضمن الحركة وكذلك ق المتفالتنظيمية أو المستشارين القانونيين)، حتى يألفوا المعايير الدنيا 

 أهداف اللجنة المشتركة وأدواتها وإجراءات عملها. 

 مقترحات للمضي قدماً  )5(

 نصوصالساليب عملها وفي كيفية االستمرار في تعزيز تحسين أفي حاليا اللجنة المشتركة تنظر 
 للجمعيات الوطنية.األساسية الدستورية والقانونية 

تميل  أخذتمشاوراتها األخيرة،  في إطار التي تلقتها اللجنة المشتركةالتعليقات والمالحظات  وفي ضوء
على تقدم المعايير واألدوات التي  التي تقدمها وإعادة النظر في ةمشوراللفكرة تبسيط أساليب عملها و

 أساسها مشورتها. 

ت الحركة التمسك التحديات المتواصلة التي تواجهها الجمعيات الوطنية، يتعين على كل مكونا وبالنظر إلى
وشاملة. وال تزال دستورية وقانونية راسخة  نصوصبالجمعيات الوطنية تمتع ضمان ببالتزامها 

 االلتزامات التي تعهدت بها الجمعيات الوطنية في الماضي  صالحة تماماً.

ية على المعنية بمساعدة الجمعيات الوطن ،وتظل اللجنة المشتركة، بصفتها اآللية الرئيسية داخل الحركة
تقديم الدعم في حينه وبما يناسب على تحقيق تلك األهداف، ملتزمة بالكامل بزيادة قدرتها ومقدرتها 

 الجمعيات الوطنية التي تطلب منها المشورة والمساعدة.

 

******* 

 

للجمعيات القاعدة القانونية والدستورية  نصوصالمتعلقة بتعزيز  تعهداتللمحة عن ا     :الملحق األول
 2011 والتي تم اعتمادها إبان االجتماعات الدستورية المعقودة عام الوطنية

ر الجمعيات الوطنية، اللجنة المشتركة بين اللجنة يتاودس ةلنظم األساسيلجدول بياني  : الملحق الثاني
 31 حتىتم تحديثه الدولية واالتحاد الدولي بشأن النظام األساسي للجمعيات الوطنية، 

 2013أغسطس  آب/
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  لحق األول:الم

والتي تم  للجمعيات الوطنيةالقاعدة القانونية والدستورية  نصوصالمتعلقة بتعزيز  لمحة عن التعهدات
 (مقتطفات):2011اعتمادها إبان االجتماعات الدستورية المعقودة عام 

للجمعيات الوطنية  مراجعة النظم األساسية "عن  4رقم  القرار، 2011 عام المندوبين مجلس - أ 
 7و 5و  3، الفقرات التنفيذية "وقاعدتها القانونية

،  ةنظمها األساسيمراجعة عملية بنجاح بعد أو لم تستكمل  باشرالجمعيات الوطنية التي لم ت يوصي
لديها  األساسية القانونية أو الدستورية األدواتبأن تتخذ الخطوات الضرورية من أجل تحديث 

 ؛ةالدولي اتوفقاً للوثيقة التوجيهية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المندوبين والمؤتمر
(...) 

أو مواصلة الحوار، الجمعيات الوطنية على بدء الحوار مع السلطات الوطنية في بلدانها  يشجع"
خالل قوانين عالية  ين الوطنية منحسب االقتضاء، من أجل تعزيز قاعدتها القانونية في القوان

الجودة خاصة بالصليب األحمر/ أو الهالل األحمر، وذلك إلضفاء الطابع الرسمي على دورها 
كجهة مساعدة في المجال اإلنساني، واإلقرار بالتزام السلطات الوطنية باحترام إمكانية عمل 

 الجمعيات الوطنية وإدارتها وفقاً للمبادئ األساسية؛
(...) 

، مواصلة بالنظام األساسياللجنة المشتركة المعنية واللجنة الدولية واالتحاد الدولي  يناشد "
والسعي إليجاد سبل لزيادة قدرات عملها جهودها النشطة الرامية إلى دعم الجمعيات الوطنية 

وفعاليتها.  وينبغي للجهات الثالث، في عملها الداعم للجمعيات الوطنية ، إيالء عناية خاصة 
جديدة إذا لزم األمر، والتأكد من ية استشارمذكرات وأنظمتها، ووضع  لجمعيات الوطنيةين القوان

أن اآلليات واألدوات الجديدة لبناء المؤسسة المحددة داخل الحركة، تتضمن وتعكس على النحو 
 "؛الواجب هدف تعزيز األدوات القانونية والدستورية األساسية للجمعيات الوطنية 

تأهب الجمعيات الوطنية للنزاعات المسلحة عن " 7القرار رقم ، 2011 عام المندوبين مجلس - ب 
 6و 4"، الفقرتان التنفيذيتان ، اإلنسانيةواالستجابة  4F5األخرىوحاالت العنف 

، وأدوارها، ومسؤولياتها في النزاعات على تحديد أدق لمهامهاالجمعيات الوطنية يشجع   (...)
، حسب االقتضاءوالدستورية  قانونيةصكوكها األساسية الاألخرى ضمن المسلحة وحاالت العنف 

الجهات الفاعلة نفسها ولدى الجمعية الوطنية داخل دورها على نطاق واسع، التعريف بو
 (...) على حد سواء؛ ةالمحلي اتالخارجية والمجتمع

، كجزء من حوارها الدائم مع حكوماتها، على تعزيز التشريعات بالعمل الجمعيات الوطنية يوصي
من أجل توفير اإلطار المطلوب لتمكينها من تقديم  الوطنيةوالسياسات واالتفاقات والخطط 

 ؛األخرى" المساعدة والحماية إلى السكان المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف

                                                           
لوطنية على النحو الوارد في النظام األساسي حاالت العنف األخرى باعتبارها عنصراً من المهمة الشاملة للجمعيات ا 5

 للحركة. 
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عن    4، القرار رقم 1120عام  الهالل األحمرويب األحمر لصللالمؤتمر الدولي الحادي والثالثون  - ج 
الفقرتان  ،تعزيز الدور المساعد: شراكة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل تنمية التطوع ""

 7و 2التنفيذيتان 

الجمعيات الوطنية على مباشرة الحوار ومتابعته مع سلطاتها الوطنية، حسبما يلزم،  ُيشجع (...)"    
الدولية للصليب األحمر ي، وذلك وفقا لمعايير الحركة وطنلتعزيز قاعدتها القانونية في القانون ال

لصليب األحمر/الهالل خاصة باومن خالل سن قوانين واضحة والهالل األحمر (الحركة)، 
تعزيز دوره المساعد في الميدان اإلنساني، وإضفاء طابع رسمي على التزام  األحمر بهدف

للحركة  االلتزام بالمبادئ األساسيةعلى السلطات العامة باحترام واجب وقدرة الجمعيات الوطنية 
  ؛"االستقالل، السيما مبدأ 

 حمر (اللجنة الدولية)،للصليب األ واللجنة الدولية ،والجمعيات الوطنية ،إلى الدول يطلب"         
تكثيف العمل  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي)، واالتحاد الدولي

للجمعيات  ةلتعزيز القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية، وعلى األخص فيما يتعلق بالنظم األساسي
الجمعيات الوطنية مما يجعلها  بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والمساءلة والشفافية في ،الوطنية

ويرحب بالتزام الجمعيات الوطنية  ،قادرة على االلتزام بالمبادئ األساسية في كل األوقات
 "؛المتواصل لبلوغ هذا الهدف

(...) 

، بالتشاور مع الدول والجمعيات الوطنية، إلى توفير االتحاد الدولي واللجنة الدولية يدعو"         
لجمعيات الوطنية والسلطات العامة وغيرها من الهيئات الهامة لومواصلة إعداد المواد اإلعالمية 

العامة، وتوفير المشورة  اتإرشادات عن إقامة شراكات مع اإلدار شملتوالتي ،  عنيةالم
ليب األحمر والهالل األحمر مصحوبة بأمثلة على القانونية وأفضل الممارسات عن قانون الص

 ."وأحكاما خاصة بشأن توزيع الموارد ،اإلعفاء من الرسوم

 

اللجنة المشتركة بين اللجنة ر الجمعيات الوطنية، يتاودس ةجدول بياني "النظم األساسي الملحق الثاني:
 2013آب/أغسطس للجمعيات الوطنية، استيفاء حتى  بالنظام األساسيالمعنية  االتحاد الدوليو ليةوالد
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األساسي إليها نظامها 
 جمعيتهاقبل أن تعتمده 
   العامة
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/28/09 2008 1996 أذربيجان 
(بشأن  2009

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
04/2008  

 نعم في
01/2009 

تلبـِّي الحد  1 2008
األدنى من 
 المتطلبات

أبلغت الجمعية الوطنية  تعليقات:
 اللجنة المشتركة أنها بصدد بدء

 عملية تنقيح جديدة.
 :رسالتان من اللجنة المشتركة في

05/03/2003 
 .18/06/2008و

 :فيردان من الجمعية الوطنية 
01/07/2008 

 ،23/12/2008و
تشير فيهما إلى أن تعليقات اللجنة 
 المشتركة تم أخذها في االعتبار.

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل النص الموّحد 
 للنظام األساسي المعتمد
 إلى اللجنة المشتركة

 نعم في   يحدد الحقا 2010 1987 األرجنتين 
2010 

 نعم في
01/2012 

تلبـِّي الحد  1 2010
األدنى من 
 المتطلبات

 :من اللجنة المشتركة في تانرسال
16/08/2005. 

(بشأن النظام  09/11/2009و
 )2005األساسي 

  

 :رسالة من الجمعية الوطنية في جاري التنفيذ 2 1970           1970 األردن 
3/4/2008 

رسالة اللجنة المشتركة ل(متابعة 
 ).03/03/2008في 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل تعليقاتها بشأن 

المعمول النظام األساسي 
 به

 18/09/2008   2003 1996 أرمينيا 
(بشأن النظام 

 )المعتمداألساسي 

 نعم في
10/2009 

تم اعتماد النظام : تعليقات جاري التنفيذ 2 2009 ال
ل في  2003األساسي في  وُعدِّ

2005. 
طلبت الجمعية الوطنية تعليقات 

 على النظام األساسي النافذ.
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

25/08/2003. 
 : رسالة الجمعية الوطنية في

08/11/2011. 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

أن اللجنة المشتركة/ و
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة
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 نعم في 20/07/2006   2006 1997 إسبانيا 
07/2006 

 اللجنة المشتركةالتقى أعضاء  جاري التنفيذ 2 2006 ال
 لجمعية الوطنيةلعام المنسق الب
)11/2007(. 

 :رسالة اللجنة المشتركة في
20/07/2006 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

 10/2012 1999 أستراليا 
النظام  مسودة(

 األساسي)

 نعم في 30/11/2012  
12/2010 

أعلن رئيس الجمعية  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2010 ال
الوطنية أمام مجلس المندوبين أن 
الجمعية الوطنية ستبدأ عملية تنقيح 

 .2008في عام 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

04/12/2009. 
 :من الجمعية الوطنية في ئلرسا 

29/05/2008 
 20/10/2009و
  .26/10/2012و

 ينبغي للجمعية الوطنية
أن ترد على رسالة 

أن اللجنة المشتركة/ و
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1998           1998 ستونيا إ
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 نعم في     2006 1992 إسرائيل 
06/2006 

 نعم في
06/2006 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

في انتظار استالم نسخة : تعليقات
موحدة من النظام األساسي 

 المعتمد.
 موحدةال نسخةال استالم بانتظار

 أثناء المعتمد األساسي النظام من
 .االعتراف عملية
 :اللجنة المشتركة فيرسائل من 
12/09/2005 

 03/02/2006و
 31/03/2006و
 18/04/2006و
 .03/05/2006و

ينبغي للجمعية الوطنية 
 النص الموّحدأن ترسل 

 للنظام األساسي المعتمد
 إلى اللجنة المشتركة
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/06/09 2000 أفغانستان 
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 التقى أعضاء اللجنة: تعليقات جاري التنفيذ 2 2012 ال نعم 03/10/2012  
رئيس الجمعية نائب ب المشتركة

لمناقشة  )09/2012في (
تعديالت الجمعية الوطنية على 

 رسالةذلك  النظام األساسي، وتال
من اللجنة المشتركة عليها 

) 03/10/2012المرسلة بتاريخ (
 .بشأن مسودة النظام األساسي

 المشتركة التقى أعضاء اللجنة
 )11/2007( برئيس الجمعية في

 رئيس الجمعية فينائب بو
)09/2012( 

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا
 17/08/2009و 5/8/2005
 17/10/2011و
رسالة غير ( 11/09/2012و

مية من اللجنة الدولية للصليب رس
) األحمر/رسالة االتحاد الدولي

  03/10/2012و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

المعتمد إلى اللجنة 
 المشتركة

 26/7/2013 1992 إكوادور 
(النظام 
األساسي 
 المنقح)

12/01/
2009 

النظام (مسودة 
 األساسي)

 نعم في 
01/2009        

 نعم في
09/2009 

علقت اللجنة المشتركة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2009
على النظام األساسي الذي تم 

 .2006اعتماده عام 
 :رسائل من اللجنة المشتركة في

29/9/2009 
05/01/2005 

 28/04/2006و
 12/01/2008و
 12/01/2009و

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

/03/07 2000 2000 ألبانيا 
(النظام  2009

األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
11/2007 

 نعم في
10/2008 

2007 
ل عام  (ُعدِّ

2007( 

تلبـِّي الحد  1
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
23/10/2000 . 
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/21/11 2009 1999 ألمانيا 
2011 
(النظام 
األساسي 
  المعتمد)

 نعم في 
03/2009 

 نعم في
07/2009 

تلبـِّي الحد  1 2009
األدنى من 
 المتطلبات

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا 
30/05/2002 

  25/05/2004و
 . 10/03/2009و

 :من الجمعية الوطنية في ئلرسا
11/02/2003  

  02/07/2009و
 . 26/09/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 
 األساسي المعتمد

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

1993    16/6/2010    
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
2002 

 نعم في
11/2004 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2002
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2002المعتمد عام 
رسالة اللجنة المشتركة في: 

16/06/2010.  

  

أنتيغوا 
 وبربودا 

1988 2009 26/6/2010    
(بشأن النظام 

األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
9/2009  

تلبـِّي الحد  1 2009 6/2010 نعم في
األدنى من 
 المتطلبات

 اللجنة المشتركةالتقى أعضاء 
 ).11/2007بمدير عام الجمعية (

 :من اللجنة المشتركة في تانرسال
15/05/2009، 

 .26/06/2010و

  

 2009 2000 أندورا 
(النظام 
األساسي 
  المعتمد)

 نعم في    
7/2006 

 نعم في
02/2009 

ينبغي للجنة المشتركة    جاري التنفيذ 2 2006
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

 2010 1982 إندونيسيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  11/04/2011     
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
12/2009 

 نعم في
05/2010 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 12/2009
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 2004المعتمد عام 

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

 13/7/2007 2006 1998 أنغوال 
(بشأن النظام 

األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
10/2006  

 نعم في
3/2007  

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 للجمعيةزيارة اللجنة المشتركة 
 :خالل الفترة منالوطنية 

 .)19/5/2005إلى  15( 
: رسائل من اللجنة المشتركة في

4/4/2005، 
 ،4/4/2006و
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 .14/08/2006و

/16/05 1959 أوروغواي 
2011 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في 30/09/2011  
03/2011 

 نعم في
05/2011 

بشأن  رسالة اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2011
مسائل محددة في النظام األساسي 

 النافذ:
10/06/2004 

 31/07/2007و
 30/09/2011و

 :رسالتان من الجمعية الوطنية في
(اإلعالن عن  07/08/2007

 عملية تنقيح جديدة)
 05/05/2008و 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 2010 1998 أوزبكستان 
(مسودة النظام 

 األساسي)

12/10/
2012 

تلبـِّي الحد  1 2010 ال   
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
10/11/2004 

 16/12/2004و
 19/02/2010و

، (بشأن النظام األساسي المعتمد)
16/09/2010. 

 : رسائل الجمعية الوطنية

الوطنية  ينبغي للجمعية
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 04/2011 1990 أوغندا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

16/06/
2010 

 نعم في  
03/2010 

 نعم في
04/2011 

 رسائل من اللجنة المشتركة في: جاري التنفيذ 2 2010
11/01/2002 

 18/02/2002و
 19/03/2007و
 .04/09/2008و

: من الجمعية الوطنية في رسالة
(إحالة النظام  03/2010

 )2010األساسي المعتمد لعام 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

 31/03/2011   2011 1996 أوكرانيا 
(مسودة النظام 

 األساسي)

 نعم في
04/2011 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2006 ال
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2006المعتمد عام 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة

 ة الجمعية الوطنيةبإدار
)11/2007.( 
 :الجمعية الوطنية في رسالة من

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة
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05/11/2001. 
 :رسائل من اللجنة المشتركة في

26/06/2001 
 17/02/2003و
 24/11/2010و

 2009 1984 إيران 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في    
12/2003 

 نعم في
10/2004 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2004
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 2004المعتمد عام 

للجنة المشتركة  ينبغي
 رسالة بشأنأن ترسل 

 المعتمد األساسي املنظا

/25/03 1967 أيرلندا 
2013 

07/03/
2012 

 نعم في    
27/02/2012 

  

تلبـِّي الحد  1 1967
األدنى من 
 المتطلبات

 :زيارة اللجنة المشتركة في
03/2004. 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
الوطنية  باألمين العام للجمعية

 ).11/2007باإلنابة (
 :من اللجنة المشتركة في تانرسال

10/06/2004  
 . 08/07/2011و
 :من الجمعية الوطنية في رسائل

08/06/2011 
  08/08/2011و
  30/09/2011و

(أحيل النظام  14/03/2012و
 )2012األساسي المعتمد في 

للجنة المشتركة  ينبغي
 رسالة بشأنأن ترسل 

 األساسي المعتمد نظامال

 14/05/2012   2012 1988 أيسلندا 
 مسودة (بشأن 

 النظام األساسي)

 نعم في
05/2010  

 نعم في
07/2010 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2010
18/05/2004 

 18/05/2005و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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 نعم في 08/10/2008   2008 1997 إيطاليا 
05/2005 

 نعم في
08/2005 

  :زيارات اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2005
 05/03/2007في 

 .03/11/2008إلى 02ومن 
 :زيارة الجمعية الوطنية في

03/02/2009. 
 :رسائل من الجمعية الوطنية في

02/05/2005 
 22/09/2005و
 18/03/2008و
 08/04/2008و
 13/05/2008و
 04/06/2008و
 09/07/2008و
 24/07/2008و
 18/09/2008و
 03/10/2008و
 .30/10/2008و

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
22/12/2004 

 09/02/2005و
 02/09/2005و
 30/06/2008و
 .29/09/2008و

 

ينبغي للجمعية الوطنية 
مواصلة جهودها إلعادة 

 الهيكلة

بابوا غينيا 
 الجديدة 

1977 03/2010 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 24/07/2008  
06/2009 

 نعم في
04/2010 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2009
14/02/2002 

 04/03/2004و
 01/09/2004و
 26/08/2005و
 23/03/2006و
 .03/10/2006و

 :فيرسالة الجمعية الوطنية 
(تمت إحالة النظام  03/2010

 )2010األساسي المعتمد في 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد
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 نعم في       1996 باراغواي 
2004 

 نعم في
04/2007 

لم يتم التشاور مع اللجنة  :تعليقات جاري التنفيذ 2 2004
المشتركة بشأن النظام األساسي 

، بيد أن 2004المعتمد عام 
الجمعية الوطنية طلبت تعليقات 
من اللجنة المشتركة بشأن النظام 

 األساسي المعتمد 

المشتركة ينبغي للجنة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

التقى أعضاء اللجنة المشتركة مع  جاري التنفيذ 2 1999           1999 باكستان 
 رئيس الجمعية الوطنية

، ألتقى رئيس اللجنة )11/2007(
 2011المشتركة مع اإلدارة في 

ينبغي للجمعية الوطنية 
المشتركة أن تبلغ اللجنة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

ينبغي للجمعية الوطنية    جاري التنفيذ 2 1998 ال ال 11/02/2010   2010 1998 باالو 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 07/05/2007     1999 البحرين 
(النظام األساسي 

 )المعتمد

أعضاء اللجنة المشتركة  التقى جاري التنفيذ 2 1999    
 المدير التنفيذي للجمعية الوطنيةب

)11/2007 ( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
األساسي/ وأن ترد على 

 اللجنة المشتركةرسالة 

 2004 1994 البرازيل 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 20/02/2003  
06/2003 

 نعم في
08/2005  

ينبغي للجنة المشتركة    جاري التنفيذ 2 2004
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد
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/03/08 2010 1984 بربادوس 
2010 

تلبـِّي الحد  1 2004 ال ال  
األدنى من 
 المتطلبات

في انتظار استالم النظام  تعليقات:
 األساسي المعتمد.

 رسالة من اللجنة المشتركة في:
07/08/2003 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

 2007 1997 البرتغال 
النظام مسودة (

 األساسي)

 نعم في 22/03/2007  
02/2007 

 نعم في
03/2007 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في ال تمتثل 5 2007
10/06/2004 

 .17/12/2004و
 :رسالتان من الجمعية الوطنية في

12/02/2007 
 .18/05/2007و

لجنيف  زيارة الجمعية الوطنية
 في:

25/05/2007. 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة

 نائب رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007 ( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

بروني دار 
 السالم 

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1994          1994
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي 

 2009 1998 بلجيكا 
النظام 

األساسي 
  المعتمد

 نعم في    
10/2003 

 نعم في
03/2008 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2004
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2003المعتمد عام 
 إعادة تقديم النظام النافذ في

01/2009 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد 

    06/06/2011     1998 بلغاريا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
05/2007 

 نعم في
01/2010 

لم يتم التشاور مع اللجنة   :تعليقات جاري التنفيذ 2 2007
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2006المعتمد عام 
 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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/14/08   1993 بليز 
(بشأن  2009

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
07/2006 

 نعم في
02/2008 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 الوطنيةرئيس الجمعية ب

)11/2007.( 
 رسالتان من اللجنة المشتركة في:

02/02/2005 

  

تعهدت الجمعية الوطنية  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2000  نعم ال 14/09/2004   2010 1993 بنغالديش 
 بإجراء التغييرات المطلوبة.

 رسالتان من اللجنة المشتركة في:
11/11/2003 

 .08/07/2004و
 الجمعية الوطنية في: رسائل من

01/04/2004 
 14/10/2004و
 10/02/2009و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل مسودة نظامها 

إلى اللجنة  األساسي
عند اعتماد المشتركة 

 القانون والقواعد

/14/04 2004 1990 بنما 
2011   

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
08/2010 

 نعم في
12/2010 

تلبـِّي الحد  1 2010
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
22/12/2004 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/14/10 1996 بنن 
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 16/11/2012 
(مسودة النظام 

 األساسي)

 نعم في
12/2010 

 رسائل من اللجنة المشتركة في: جاري التنفيذ 2 2010 ال
21/02/2005 

 11/12/2006و
(بشأن النظام  15/08/2008و

 األساسي المعتمد)
 27/05/2010ورسالتان في: 

 09/11/2010و
 (بشأن مسودة النظام األساسي)

03/12/2010 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 18/04/2007   2006 1997 بوتسوانا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
09/2006 

 نعم في
11/2006  

 م إحراز تقدم كبير.ت تعليقات: تمتثل ال 5 2006
 :من اللجنة المشتركة في ةرسال

16/07/2004 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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/01/03 1995 و سبوركينا فا
2012 
(النظام 
األساسي 
  المعتمد)

  11/03/2011    
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
08/2005 

 نعم في
02/2008 

لم يتم التشاور مع اللجنة  :تعليقات جاري التنفيذ 2 2005
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2005المعتمد عام 
 اللجنة المشتركةالتقى أعضاء 

 رئيس الجمعية الوطنية فيب
)11/2007( 

 رسائل الجمعية الوطنية في:
(لمشاركة النظام  01/03/2012

األساسي المعتمد واللوائح 
 الداخلية)

 

ينبغي للجنة المشتركة 
بشأن رسالة  ترسلأن 

 النظام األساسي المعتمد

 2011 1989 بوروندي 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد

 نعم في 09/01/2006  
12/2011 

 نعم في
28/06/2012 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2011
08/06/2004 

 .28/04/2005و 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

02/01/2005. 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

البوسنة 
 والهرسك 

2000 17/02/
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 تم إحراز تقدم كبير. تعليقات: جاري التنفيذ 2 2006 24/02/2012 ال 12/10/2012  
 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا
25/06/2003 

 10/10/2005و
 30/04/2007و
 15/12/2011و

 12/10/2012و
 :من الجمعية الوطنية في ئلرسا

26/05/2011 
(بشأن إدراج   17/02/2012و

اللجنة المشتركة المرسلة  رسالة
 ) 15/12/2011بتاريخ 

للجمعية الوطنية  ينبغي
 أن ترد على رسالة

أن و /لجنة المشتركةال
 ترسل النظام األساسي

 المعتمد
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/14/12 1996 بولندا 
2011 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 02/04/2012  
10/2011 

 فينعم 
12/2011 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2011
01/12/2003 

 29/07/2005و 
 .13/01/2009و

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 نائب رئيس الجمعية الوطنية في:ب

)11/2007.( 
 :من اللجنة المشتركة في لتانرسا

15/05/2009 
 .11/04/2011و

 :رسائل من الجمعية الوطنية في
11/08/2003 

(تشير فيها إلى  30/09/2005و
 أنها ربما تبدأ عملية تنقيح جديدة)

 19/11/2007و
 24/04/2009و
  09/11/2011و

(إشعار باستالم  22/05/2012
 :رسالة اللجنة المشتركة في

02/04/2012( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

 2009 1998 بوليفيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 30/09/2011  
01/2010 

 نعم في
02/2010 

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا جاري التنفيذ 2 2010
01/05/2009 
25/08/2009 
11/12/2009 

 :رسائل من الجمعية الوطنية في
23/04/2008 

(متابعة لرسالة اللجنة المشتركة 
 )،03/03/2008في 
 16/09/2009و
 25/08/2009و

 10/2010و
 18/11/2011و

ينبغي للجنة المشتركة 
ترد على رسالة أن 

الجمعية الوطنية المرسلة 
 بتاريخ:

)18/11/2011( 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2004 ال ال 31/01/2005   2009 2000 بيرو 
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007.( 
 :المشتركة فيرسائل من اللجنة 

12/03/2001 
 30/06/2008و

(تعليقات حول  26/06/2009و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي
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 مواد محددة).
 :رسائل من الجمعية الوطنية في

05/04/2001 
 09/06/2001و
 11/03/2005و
 08/07/2008و
 .18/09/2008و

 نعم في 17/05/2011   2011 1997 بيالروس 
04/2009 

 نعم في
11/2009 

 رسائل من اللجنة المشتركة في: جاري التنفيذ 2 2009
09/02/2004 

 24/05/2006و
 11/11/2008و
 21/04/2009و
 .13/01/2011و

 رسالتان من الجمعية الوطنية في:
23/03/2009 

 25/04/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل إلى اللجنة 
المشتركة نظامها 
 األساسي المعتمد 

التقى أعضاء اللجنة المشتركة  أي عمليةتبدأ لم  4 1962           1962 تايلند
 األمين العام للجمعيةمساعد ب

 الوطنية للعالقات الخارجية
)11/2007.( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
اللجنة المشتركة أن تبلغ 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

/14/06 1999 تركمانستان 
2012 

النظام بشأن (
األساسي 
 المعتمد)

15/02/
2010  

 نعم في  
04/2012 

 نعم في
06/2012 

تلبـِّي الحد  1 2012
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
20/11/2006. 

المشتركة ينبغي للجنة 
أن ترسل رسالة بشأن 
  النظام األساسي المعتمد

 06/06/2011     1993 تركيا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
02/2009 

 نعم في
01/2011 

علقت اللجنة المشتركة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2009
على النظام األساسي النافذ (النظام 

 ).2005األساسي المعتمد عام 
التقى أعضاء اللجنة المشتركة 

الوطنية  باألمين العام للجمعية
 ومدير العالقات الدولية

)11/2007.( 
 :رسالتان من اللجنة المشتركة في

27/10/2006 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 
 اللجنة المشتركة 
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 12/05/2011و

ترينيداد 
 وتوباغو 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 1998 ال ال 21/03/2003   2003 1998
 ئيس الجمعية الوطنيةبر

)11/2007:( 
: في رسالة من الجمعية الوطنية

(لإلعالم ببدء  20/08/2010
 عملة التنقيح)

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل مسودة نظامها 

إلى اللجنة  األساسي
قبل اعتماده المشتركة 

 من الجمعية العامة

         11/03/2011   2006 1998 تشاد 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
04/2008 

 نعم في
01/2009 

 :من اللجنة المشتركة في رسالتان جاري التنفيذ 2 2008
24/02/2006 

 27/10/2006و

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/10/07 1996 توغو 
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في  30/08/2012  
30/08/2012 

المقرر عقد الجمعية  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2007
 12/2007 في: العامة

التقى أعضاء اللجنة المشتركة 
 رئيس الجمعية الوطنية فيب
)11/2007:( 

: رسالة اللجنة المشتركة في
08/06/2004 

للجمعية الوطنية  ينبغي
 أن ترد على رسالة 

أن و /لجنة المشتركةال
ترسل رسالة بشأن 

 األساسي المعتمد نظامها

التقى أعضاء اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 1957           1957 تونس 
 الوطنية باألمين العام للجمعية

)11/2007.( 
 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
األساسي/ وأن ترسل  
 مسودة نظامها األساسي
 إلى اللجنة المشتركة

 30/06/2011     1981 تونغا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
05/2005 

 نعم في
10/2007 

لم يتم التشاور مع اللجنة تعليقات:  جاري التنفيذ 2 2005
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 ُطلبلكن ، 2005المعتمد عام 
 إبداء مالحظات اآلن

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة



CD/13/11.3 

16 

تيمور 
 الشرقية 

 

 2005 09/08/
2005 

 نعم في  
08/2005 

 نعم في
08/2005  

الحد تلبـِّي  1 2005
األدنى من 
 المتطلبات

تعليقات اللجنة المشتركة على 
النظام األساسي كجزء من عملية 

 االعتراف

  

/28/06 1996 جامايكا 
2005  

 نعم في نعم 13/04/2006  
03/2007 

التقى أعضاء اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 2007
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007( 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد 

/17/05  الجبل األسود 
2012 

النظام مسودة (
 األساسي)

  12/05/2011     
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
30/03/

2012 

 نعم في
17/05/2012 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2007
24/08/2006 

 .10/10/2006و
 رسالة من الجمعية الوطنية في:

03/10/2006. 
 :رسالة اللجنة المشتركة في

10/06/2006 
 (بشأن النظام األساسي النافذ)

رسالة من الجمعية الوطنية لشرح 
 التعديالت:

08/02/2007 
(من غير الواضح ما إذا كانت 

؛ التعديالت قد اعتمدت أم ال)
تضمين  (بشأن 17/05/2012

رسالة اللجنة المشتركة 
وتقديم مدونة  12/05/2011

آداب المهنة وقانون بشأن استخدام 
 الشارات وحمايتها)

 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 

 النظام األساسيمسودة 

/08/04 1994 الجزائر 
2011 

(اعتمدته 
الجمعية العامة 
ولم تصادق 
 عليه الحكومة)

 نعم في 31/08/2012  
04/2011 

 نعم في
05/2011 

 المشتركة التقى أعضاء اللجنة جاري التنفيذ 2 2011
برئيس الجمعية في 

)11/2007.( 
من اللجنة المشتركة في  تانرسال

30/1/2007 
 .16/11/2007و

للجمعية الوطنية ينبغي 
أن ترد على رسالة 

 للجنة المشتركةا
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/18/10 2010 1992 جزر البهاما 
2010 

تلبـِّي الحد  1 1992 ال ال  
األدنى من 
 المتطلبات

 عملية التنقيح جارية
)11/2009(. 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
رئيس الجمعية الوطنية ب

)11/2007(.  
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

14/12/2009 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى األساسي المعتمد 
 اللجنة المشتركة

 2004 1990 جزر سليمان 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

01/09/
2004  

 نعم في  
03/2004 

 نعم في
04/2004 

تلبـِّي الحد  1 2004
األدنى من 
 المتطلبات

 :في رسالة اللجنة المشتركة
26/03/2004 

  

/11/06 2011 2000 جزر القمر 
2012 
(النظام 
 األساسي
 ) المعتمد

 نعم في  
05/2011 

 نعم في
09/2011 

تلبـِّي الحد  1 2011
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في 
(خالل عملية  10/11/2004

 )االعتراف
 18/10/2007و

  7/5/2008و
 .11/06/2012و

  

جمهورية 
أفريقيا 

 الوسطى 

 نعم في 10/12/2010   2010 2000
2006 

 نعم في
2007 

في انتظار القراءة التعليقات:  جاري التنفيذ 2 2006
 النهائية للجنة المشتركة.

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
24/02/2006 

 05/07/2006و
 13/12/2006و
 .16/06/2010و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة 
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الجمهورية 
 التشيكية 

1999    29/04/2011   
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد) 

 نعم في
2008 

 نعم في
09/2009 

 :رسالة من الجمعية الوطنية في جاري التنفيذ 2 2008
(تشير إلى  20/06/2005

التعديالت التي لم يتم التشاور مع 
اللجنة المشتركة بشأنها، وتوضح 
امتثال النظام األساسي للوثيقة 

 التوجيهية) ورسالة في
22/09/2009 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 
 اللجنة المشتركة 

 1/2013 1993 تنزانيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

تلبـِّي الحد  1 2013 نعم نعم  1/8/2013
األدنى من 
 المتطلبات

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات:
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2006المعتمد عام 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة 

 رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007.( 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
06/03/2008 

، (بشأن النظام النافذ)
19/8/2013 

 

جنوب 
 السودان

2012 2012 
(مسودة النظام 

 األساسي)

07/02/
2012 

 نعم 
11/02/

2012 

تلبـِّي الحد  1 2012 نعم
األدنى من 
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
بنائب رئيس الجمعية الوطنية 

)11/2007.( 
: رسالتان من اللجنة المشتركة في

20/08/2004 
 .11/02/2012و
 

 

الجمهورية 
 الدومينيكية

 نعم في 13/07/2007    1994
12/2005 

 نعم في
03/2007 

 تم إحراز تقدم كبير.: تعليقات ال تمتثل  5 2005
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

03/08/2005. 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

09/03/2007. 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

مقدونيا 
(جمهورية 

مقدونيا 
اليوغوسالفي
 ة السابقة) 

1994 2003 09/02/
2004   
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
12/2003 

 نعم في
01/2004 

تلبـِّي الحد  1 2003
األدنى من 
 المتطلبات

 :في زيارة اللجنة المشتركة
 .25/10/2003إلى  23من 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
12/12/2003 
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/31/10 2000 مولدوفا 
2012 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  11/03/2011 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
09/2008 

 نعم في
10/2010 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2008
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2004المعتمد عام 
األساسي المعتمد في النظام 

والمسجل لدى  12/08/2012
اللجنة المشتركة في 

30/10/2012. 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة

 رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007.( 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
28/06/2000  

  25/10/2001و
  11/05/2006و
 .11/03/2012و

 :الجمعية الوطنية في تان منرسال
04/08/2005  

النظام  تحيل( 31/10/2012و
 )2012األساسي المعتمد في 

ينبغي على اللجنة 
المشتركة أن ترسل 
رسالة بشأن النظام 

 المعتمد األساسي

جنوب 
 أفريقيا 

1997 2004 26/06/
(بشأن  2009

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
11/2004 

 نعم في
12/2007 

تلبـِّي الحد  1 2004
 األدنى من
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 بنائب رئيس الجمعية الوطنية

)11/2007( 
 رسالة من اللجنة المشتركة في:

20/08/2004. 
 

  

/02/11 2005 1999 جورجيا 
2010    

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
13/08/

2010 

/01/10 ال
2010 

تلبـِّي الحد  1
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
10/02/2004 

 .17/06/2005و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

/11/02 2006 1986 جيبوتي 
2010   

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
12/2006 

 نعم في
07/2007 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
27/10/2006 

 29/11/2006و
 .22/12/2006و
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/24/02 1999 الدانمرك 
2012 

النظام مسودة (
 األساسي)

 نعم في    
11/2012 

 نعم في 
02/2012 

لم يتم التشاور مع اللجنة  :تعليقات جاري التنفيذ 2 2012
المشتركة بشأن النظام األساسي 

، الذي دخل 2005المعتمد عام 
 حيز التنفيذ في

01/2007 
 :رسالة اللجنة المشتركة في

فيها عن  ن(تعل 05/03/2012
 استالم مسودة النظام األساسي).

 للجنة المشتركة ينبغي 
 رسالة بشأنأن ترسل 

 المعتمداألساسي  نظامال

/19/07 2010 1993 دومينيكا 
2010 

تلبـِّي الحد  1 1993 ال   
األدنى من 
 المتطلبات 

ينبغي للجمعية الوطنية   
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

الرأس 
 األخضر 

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عملية تبدأ لم  4 2010           1994
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي 

/08/03 1997 رواندا 
2005 

النظام مسودة (
 األساسي)

 نعم في 01/03/2006  
07/2006 

ينبغي للجمعية الوطنية    جاري التنفيذ 2 2006 ال
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 2010 1994 رومانيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 04/04/2008  
04/2009 

 نعم في
03/2010 

 :رسالة اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2009
29/07/2005 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد
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/15/04 2007   1981 زامبيا 
(بشأن   2010

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
12/2008 

 نعم في
01/2009 

تلبـِّي الحد  1 2008
األدنى من 
 المتطلبات 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
13/02/2003 

 .25/01/2008و

  

 09/2010 1981 زيمبابوي 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 22/07/2011  
03/2010 

 نعم في
09/2010 

 رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2010
وفي  09/02/2007

22/07/2011.  

للجمعية الوطنية  ينبغي
 أن ترد على رسالة

 للجنة المشتركةا

ساموا 
 الغربية

 

1983 17/07/
2012. 

(مسودة النظام 
  األساسي)

 نعم في  ال  29/08/2012  
29/08/2012  

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 2011
 الوطنية باألمين العام للجمعية

)11/2007( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

ساو تومي 
 وبرينسيبي 

1996 2009 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 11/05/2005  
05/2007 

 نعم في
01/2009 

: رسالة الجمعية الوطنية في جاري التنفيذ 2 2007
09/01/2009  

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1950           1950 سان مارينو 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

سانت فنسنت 
 وغرينادين

 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة أي عمليةتبدأ لم  4 1999           1999
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي
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سانت كيتس 
 ونيفيس 

1990 2011 09/12/
2011 

تلبـِّي الحد  1 1990 ال ال  
األدنى من 
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 بمدير عام الجمعية في

)11/2007.( 
 اللجنة المشتركة في: لتانرسا

15/05/2009 
 .31/03/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

 جمعيتهابتاريخ انعقاد 
العامة/ وأن ترسل 

 نظامها األساسي المعتمد
 إلى اللجنة المشتركة

 المشتركة التقى أعضاء اللجنة جاري التنفيذ 2 1983 ال ال 15/05/2009  2009 1983  سانت لوسيا
 الوطنية برئيس الجمعية

)11/2007.( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/15/07  2001 1999 سري النكا 
2011 

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 
05/2009 

 نعم في
11/2009 

تلبـِّي الحد  1 2009
األدنى من 
 المتطلبات

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات:
المشتركة بشأن التغييرات التي 

أدخلت على النظام األساسي عام 
2009. 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 الوطنية باألمين العام للجمعية

)11/2007.( 
 :من اللجنة المشتركة في رسالتان

27/08/2001 
 .15/07/2011و

 :من الجمعية الوطنية في رسالتان
24/06/2008 

 .09/11/2009و

 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 1999           1999 السلفادور 
مدير النشر في الجمعية الوطنية ب

)11/2007(. 
إلى تنقيح النظام تشير  :اتتعليق

 األساسي 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المنقح
 اللجنة المشتركة

 2009 1997 سلوفاكيا 
(مسودة النظام 

 األساسي)

ينبغي الرد على  3 2005 ال ال 09/10/2009  
رسالة اللجنة 

 المشتركة

 رسائل من اللجنة المشتركة في:
02/10/2001 

 29/10/2002و
 08/06/2005و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
األساسي  نظامهاترسل 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة
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 2011 1997 سلوفينيا 
(مسودة النظام 

 األساسي)

 رسائل من اللجنة المشتركة في: جاري التنفيذ 2 2007 ال ال 27/01/2011  
12/02/2003 

(بشأن مسائل  28/02/2007و
 21/04/2009و محددة)

 :رسالتان من الجمعية الوطنية في
16/01/2007 

 13/02/2007و
(بشأن إمكانية إدخال تعديالت 

 على النظام األساسي).

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/04/09  1995 سنغافورة 
2012 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في    
21/06/

2012  

 :رسائل اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2012 ال 
 الوطنية في: ةرسائل الجمعي

(تبلغ فيها بأن  23/09/2011
تنقيح النظام األساسي سيكتمل في 

  )2012نهاية 

ينبغي للجنة المشتركة 
 ترسل رسالة بشأنأن 

 المعتمد األساسي نظامال

/22/05 1986 السنغال 
2011 

(مسودة 
التعديالت 

المدخلة عام 
على  2010

النظام 
 األساسي)

 نعم في 03/05/2012  
03/2010 

 نعم في
05/2012 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2010
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2006المعتمد عام 
 رسالة اللجنة المشتركة في:

23/03/2012. 
 رسالة الجمعية الوطنية في:

(إشعار باستالم  22/05/2012
: رسالة اللجنة المشتركة في

03/05/2012( 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

 سوازيالند
 

1992 2007   29/03/2010     
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
05/2008 

 نعم في
06/2008 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2008
(لبى النظام  14/02/2002

الحد األدنى  2001األساسي لعام 
 من المتطلبات)؛

 07/05/2007و
 .15/08/2007و

نبغي للجمعية الوطنية ي
أن ترد على رسالة 

 المشتركةاللجنة 

 01/2008 1990 السودان 
(النظام 
األساسي 
  المعتمد)

 في نعم     
2007 

 نعم في
1/2008 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2007
المشتركة بشأن النظام األساسي 

  2007المعتمد عام 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 

 المعتمدالنظام األساسي 
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/03/10 2006 1984 سورينام 
2006 

 نعم في  
12/2006 

 نعم في
09/2009 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007( 

 رسالتان من اللجنة المشتركة في:
27/10/2004 

 .05/01/2006و
 :الوطنية فيرسالتان من الجمعية 

13/05/2005 
 .16/07/2006و
 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

  ةسوري
 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات:  جاري التنفيذ 2 2005           1967
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2005المعتمد عام 
التقى أعضاء اللجنة المشتركة 

 نائب رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007.( 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
14/1/2009. 

 :الجمعية الوطنية فيرسالة من 
21/12/2008. 

 

ينبغي للجمعية الوطنية 
نظامها  مسودةأن ترسل 

إلى اللجنة األساسي 
اعتماده  قبلالمشتركة 

  من الجمعية العامة

ينبغي الرد على  3 2008 ال ال 29/04/2011   2011 2000 السويد 
رسالة اللجنة 

 المشتركة

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 الوطنية باألمين العام للجمعية

)11/2007.( 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

10/06/2008 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 8/7/2013 1998 سويسرا 
(النظام 
األساسي 
 المنقح)

 نعم في 16/12/2008  
06/2009 

 نعم في
07/2009 

 :زيارة اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2009
رسالة من  .11/03/2009

اللجنة المشتركة في: 
29/02/2009. 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة 
الوطنية لجمعية ا يمستشاربكبير 

 ):11/2007( للعالقات الدولية
توقّع بدء عملية التنقيح عام 

2008 
: رسالة من اللجنة المشتركة في

16/12/2008 

ينبغي للجنة المشتركة 
رسالة بشأن  أن ترسل

  النظام األساسي المعتمد
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 :رسائل من الجمعية الوطنية في
29/01/2009 

 23/10/2009و
(إبالغ اللجنة  30/10/2009و

المشتركة أن عملية تنقيح جديدة قد 
 بدأت).

 
     24/11/2010   2006 2000 سيراليون 

(بشأن النظام 
 األساسي المعتمد)

 نعم في
12/2007 

 نعم في
10/2008 

 المشتركة التقى أعضاء اللجنة جاري التنفيذ 2 2007
 برئيس الجمعية الوطنية في

)11/2007.( 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

10/11/2006 
 (القانون) 09/12/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/13/05 2008 1990 سيشيل 
2011    

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد) 

 نعم في  
03/2008 

 نعم في
03/2008 

تلبـِّي الحد  1 2008
األدنى من 
 المتطلبات

اللجنة  توصيات تعليقات:
أدرجت  2000المشتركة لعام 

بواسطة رسالة الجمعية الوطنية: 
29/11/2000 .(  

 المشتركة التقى أعضاء اللجنة
 الوطنية في باألمين العام للجمعية

)11/2007.( 
 :من اللجنة المشتركة في تانرسال
05/02/2008 

 .07/03/2008و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

/28/03 2000 شيلي 
2013 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 :من الجمعية الوطنية في ائلرس جاري التنفيذ 2 2009   30/11/2012  
04/04/2005 

 .02/07/2009و
 .07/11/2012و

 من اللجنة المشتركة في: ائلرس
(بشأن النظام  21/03/2005

 األساسي المعتمد)
 21/11/2008و
 19/06/2009و
 .26/03/2012و

ينبغي للجنة المشتركة 
 أن ترسل رسالة بشأن

النظام األساسي  مسودة
 المعتمد

     12/05/2011   2006 1993 صربيا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
04/2012 

 نعم في 
17/04/2012 

أدخلت بعض التعديالت  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2012
 .12/2009الطفيفة في 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
23/08/2006 

 27/10/2006و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1979           1979 الصومال 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 نعم في     ؟ 1994 الصين 
10/2004 

 نعم في
11/2006 

لم يتم التشاور مع اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 2004
بشأن النظام األساسي المعتمد عام 

2004 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد 

 15/05/2009   2007 1996 طاجيكستان 
(بشأن النظام 
 األساسي النافذ)

 نعم في
07/2007 

 نعم في
04/2008 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2007
24/02/2006 

 24/01/2007و
 29/05/2007و
 27/02/2009و

 (بشأن مواد محددة)

ينبغي للجمعية الوطنية 
 أن ترد على رسالة

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/15/01 1988 العراق 
2011 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  31/3/2011            
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
11/2010 

 نعم في
01/2011 

إلى النظام عادت الجمعية الوطنية  جاري التنفيذ 2 2010
وتعمل اآلن  1988األساسي لعام 

 على إعداد مسودة جديدة
 ؛)2010(

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
18/12/2003 

 24/11/2010و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

 الغابون
 

1996 2011 
النظام مسودة (

 األساسي)

  17/02/2012 
النظام مسودة (

 األساسي)

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا جاري التنفيذ 2 2003 ال ال
17/10/2003 

 06/04/2009و
 (بشأن النظام األساسي النافذ)

 .27/01/2010و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

المشتركة/ وأن اللجنة 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/20/02 2010 1993 غامبيا 
2012 

 نعم في 
2010 

 نعم في
04/11/2011 

تلبِّي الحد األدنى  1 2010
 من المتطلبات

 :في اللجنة المشتركة تان منرسال
13/04/2006 

 . 01/12/2010و
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

04/11/2011. 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة
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ينبغي للجمعية الوطنية    ي عمليةتبدأ ألم  4 1989           1989 غانا 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1984           1984 غرينادا 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

/05/06 1997 غواتيماال 
2012 

النظام مسودة (
 األساسي)

نعم   11/09/2002  
 03/2012في

ينبغي للجنة المشتركة    جاري التنفيذ 2 2002
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

/27/06 1967 غيانا 
2011 

النظام مسودة (
 األساسي)

 نعم في ال 26/09/2011 
06/2011  

 في: رسالة من اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 1967
11/12/2007  

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

/18/02 1997 غينيا 
2010 
(النظام 
 األساسي
 )المعتمد

 نعم في 11/11/2008  
01/02/

2009 

 نعم في
18/02/2010 

01/02/
2009 

: عملية التنقيح انطلقت في تعليقات جاري التنفيذ 2
)2007.( 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 األمين التنفيذي للجمعية الوطنيةب

)11/2007(. 
 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا

17/04/2003 
(بشأن النظام  30/09/2007و

 األساسي النافذ)
 .11/11/2008و

 :رسالة من الجمعية الوطنية في
بها  حيلت 18/02/2010

 قاعدةالخاصة بال الصكوك
للجمعية  والتشريعية القانونية

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد
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 بشأن القانون ذلك في بما( الوطنية
اللجنة  إلى) العالمة المميٍّزة

 على للحصول المشتركة 
 ها.تعليقات

غينيا 
 االستوائية 

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1994           1994
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

/12/10 1999 غينيا بيساو 
2006 

النظام مسودة (
 األساسي)

12/12/
2006 

 نعم في  
01/2007 

 نعم في 
11/2011 

تلبـِّي الحد  1 2007
األدنى من 
 المتطلبات

في انتظار استالم النظام : تعليقات
 .2007منذ  األساسي المعتمد

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
04/03/2005 

 .13/04/2006و
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

04/11/2011 . 

 

/15/02 2007 1992 فانواتو 
2008 

نعم 
 7/2009 في

 نعم في
14/09/

2011 

تلبـِّي الحد  1 2009
األدنى من 
 المتطلبات

رسالة من اللجنة 
 المشتركة في:

12/01/2006
. 

 
 

 

 2012 1999 فرنسا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 30/08/
2012 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 
2012 

 نعم في
08/2012 

تلبِّي الحد األدنى  1 2012
 من المتطلبات

  التقى أعضاء اللجنة المشتركة
كل من رئيس الجمعية الوطنية ب

ومديرها العام والمستشار القانوني 
 لها

 )04/2009) و(11/2007(
 في: رسائل من اللجنة المشتركة

24/02/2003 
 01/04/2004و
 26/06/2007و
  21/04/2008و
 .11/11/2011و

 في: من الجمعية الوطنية ئلرسا
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13/03/2003 
  25/07/2007و
 .21/10/2011و

 نعم في       1999 الفلبين 
03/2002 

 نعم في
05/2004 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات  جاري التنفيذ 2 2002
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 2002المعتمد عام 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 ألتقى أعضاء اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 1999      1999 فلسطين
برئيس الجمعية الوطنية 

)، والتقى رئيس 11/2007(
اللجنة المشتركة مع اإلدارة في 

 2011عام 
 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 19/06/2009   2009 1979 فنزويال 
(مسودة النظام 

 األساسي)

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 1979 ال ال
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007:( 
 عملية التنقيح جارية

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 30/06/2011   2005 1997 فنلندا 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
09/2005 

 نعم في
02/2008 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2008
16/11/2004 

 .02/09/2005و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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 نعم في 13/7/2013   21/8/2012 1994 فيجي 
02/2008 

 نعم في
01/2009 

 اللجنة المشتركة من رسالة جاري التنفيذ 2 2008
11/12/2007 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/29/06 2000 فييت نام
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في 22/06/2007  
06/2007 

 نعم في
07/2009 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2008
 قيادة الجمعية الوطنيةب

)11/2007( 
 :رسالة الجمعية الوطنية في

05/11/2001. 
: رسالة الجمعية الوطنية في

05/11/2001 
 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

/20/01 2011  قبرص 
2012 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

تلبـِّي الحد  1 2012   
األدنى من 
 المتطلبات

  

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة أي عمليةتبدأ لم  4 1981           1981 قطر 
مسؤول الجمعية الوطنية عن ب

العالقات الدولية والقانون الدولي 
 اإلنساني

)11/2007 ( 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
األساسي/ وأن ترسل  
 مسودة النظام األساسي 

قبل إلى اللجنة المشتركة 
 جمعيتهاأن تعتمده 

 العامة 
 27/6/2013 1996 قيرغيزستان 

(النظام 
 األساسي
 )المعتمد

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا  جاري التنفيذ 2 2010 ال  18/04/2012 
11/11/2004 

  19/02/2010و
 16/09/2010و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
  اللجنة المشتركة
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/01/03 29/04/2011   2010 1996 كازاخستان 
2012 

أثناء  رسائل من اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2012 ال
 في: االعترافعملية 
20/12/2002 

 20/02/2003و
 21/05/2003و
 .26/06/2003و

 :زيارة اللجنة المشتركة في
 .18/07/2003إلى  14من 

وقد تم تطوير خطة إلدخال 
التغييرات المطلوبة في النظام 

 األساسي.
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

01/02/2005. 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

16/07/2009 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

(في  المعتمد
) إلى اللجنة 03/2012

 المشتركة

/28/08 1998 الكاميرون 
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

07/11/
2012 

تلبـِّي الحد  1 2007 ال    
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
27/10/2004 

 05/03/2012و
 :رسالتان من الجمعية الوطنية في

(مسودة جديدة  28/08/2012
 للنظام األساسي تتضمن تعليقات

اللجنة المشتركة بتاريخ 
05/03/2012 

 واللوائح الداخلية بشأن: 
 اإلجراءات المالية -1

مدونة السلوك ألعضاء اللجنة  -2
 اإلدارية 

 مدونة السلوك للموظفين -3
 اللوائح الداخلية -4

  الداخلي للموظفين) النظام -5

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

أن اللجنة المشتركة/و
األساسي ترسل نظامها 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 30/7/2013 1997 كرواتيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 29/03/2011  
03/2011 

نعم في 
31/03/2011 

لم يتم التشاور مع اللجنة المشتركة  جاري التنفيذ 2 2011
بشأن النظام األساسي المعتمد عام 

 ؛2005
بشأن  رسالة اللجنة المشتركة

 مسودة النظام األساسي في
11/03/2011 

في  رسالة الجمعية الوطنية
 ينبغي إحالة( 23/08/2011

النظام األساسي المعتمد في 

 ينبغي للجنة المشتركة
 رسالة بشأنأن ترسل 

 األساسي المعتمد نظامال
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2011.( 

/04/08 21/06/2010   2010 2000 كمبوديا 
2006 

ينبغي للجمعية  3 2006 17/04/2007
الوطنية أن ترد 

على رسالة 
 اللجنة المشتركة

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
26/05/2006 

 28/07/2006و
 30/04/2007و

 رسالة الجمعية الوطنية:
05/07/2010 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

/16/06 2006 1999 كندا 
2010     

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
06/2006 

 نعم في
01/2009 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 رسالة من اللجنة المشتركة في 
06/06/2006 

 رسالة من الجمعية الوطنية في
23/06/2006. 

 

  

 نعم في 02/11/2001   2001 1981 كوبا 
01/2009        

 نعم في
01/2009 

لم يتم التشاور مع اللجنة  تعليقات: جاري التنفيذ 2 2009
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 2009المعتمد عام 

 

 2008 1996 كوت ديفوار 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  13/08/2012 
(النظام األساسي 

 المعتمد)

 نعم في
08/2008  

 نعم في
14/11/2008 

 في خطاب اللجنة المشتركة جاري التنفيذ * 2008
25/03/2002 

موضحاً قصر المدة المتاحة (
للجنة من أجل تقديم التعليقات قبل 

  )العامة الجمعيةانعقاد 

 للجمعية الوطنيةينبغي 
ترد على رسالة أن 

 اللجنة المشتركة 
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/28/02 1999 كوستاريكا 
2013 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 29/09/2009 29/08/
2010 

ينبغي للجنة المشتركة    جاري التنفيذ 2 2010 18/03/2011
أن ترسل رسالة بشأن 

 النظام األساسي مسودة 

كوريا 
 (جمهورية) 

1999     24/02/2011      
(النظام األساسي 

 المعتمد)

 نعم في
04/2008 

 نعم في
06/2009 

2008 2 2 
 جاري التنفيذ

 :رسالة من الجمعية الوطنية في
25/06/2009 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

كوريا 
(الجمهورية 
الديمقراطية 

 الشعبية) 

1999 25/10/
2012 

النظام مسودة (
 األساسي)

 :من اللجنة المشتركة في ئلرسا جاري التنفيذ 2 2008 ال  16/11/2012 
29/09/2008 

  28/10/2008و
 02/02/2009و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
نظامها األساسي ترسل 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

 نعم في 12/11/2010   2008 1996 كولومبيا 
11/2008 

 نعم في
01/2009 

بين  رسمي: اجتماع غير تعليقات جاري التنفيذ 2 2008
المستشار القانوني للجمعية 

الوطنية واللجنة المشتركة بتاريخ 
) لمناقشة 05/09/2012(

تعديالت الجمعية الوطنية على 
النظام األساسي. الجمعية الوطنية 

ستقدم إذا أمكن مسودة النظام 
األساسي للجنة المشتركة قبل 
اجتماع الجمعية العامة في 

2013. 
 لمشتركةاالتقى أعضاء اللجنة 

بنائب رئيس الجمعية الوطنية 
والمسؤول عن النظام األساسي في 

)، وبالمستشار 11/2007(
القانوني للجمعية الوطنية في 

)05/09/2012( 
 :رسائل من اللجنة المشتركة في

19/06/2002 
 14/09/2007و

 ينبغي للجمعية الوطنية 
مسودة النظام أن ترسل 
إلى اللجنة  األساسي

 المشتركة
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 .26/11/2008و
 :رسائل من الجمعية الوطنية في

22/07/2002 
 03/09/2010و
 07/02/2011و
 .11/11/2011و

الكونغو 
(جمهورية 

الكونغو 
 الديمقراطية) 

1995 2012 
(مسودة النظام 

 األساسي)

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2000 ال  30/10/2012  
برئيس الجمعية الوطنية في 

)11/2007( 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

21/05/2008 
(متابعة لرسالة اللجنة المشتركة 

 ).03/03/2008في 
 2000وجرت عملية تنقيح عام 

 .الوثيقة التوجيهيةقبل اعتماد 
 رسالتان من اللجنة المشتركة في:

13/11/2009 
  .30/10/2012و

 ينبغي للجمعية الوطنية
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

الكونغو 
 (جمهورية
   الكونغو)

1997 2006 13/01/
2011      

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
05/2007 

 نعم في
10/2007 

تلبـِّي الحد  1 2007
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
12/04/2002 

 08/06/2004و
 14/05/2007و

  

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1967           1967 الكويت 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2006 ال ال 22/05/2009   2009 1999 كينيا 
24/05/2005 

 15/08/2007و
 :رسالة الجمعية الوطنية في

فيها اللجنة  تطلع( 06/09/2012
التعديالت على  علىالمشتركة 

 هاشاركتولم -النظام األساسي
 النص)

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة
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 10/4/2013 1996 التفيا 
(النظام 
 األساسي

 )المنقح

 نعم في 10/04/2012  
04/2010 

 نعم في
03/2011 

بعثت اللجنة المشتركة : اتتعليق جاري التنفيذ 2 2010
)، بعد 26/04/2001( رسالة في

األساسي عام اعتماد النظام 
لم تعلق اللجنة المشتركة  .2001

على النظام األساسي قبل اعتماده 
 .2007عام 

 :رسالة من الجمعية الوطنية في
30/01/2009. 
 :من اللجنة المشتركة في لتانرسا
27/02/2009  

 .25/03/2010و

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 

 المنقحالنظام األساسي 

 نعم في       1993 ان لبن
02/2005 

 نعم في
12/2007 

من الجمعية  تانرسال: تعليقات جاري التنفيذ 2 2005
الوطنية لإلفادة بأن عملية التنقيح 

 جارية:
)18/09/2008 
 )26/10/2011و

 :فيمن الجمعية الوطنية  تانرسال
18/09/2008 

 .26/10/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
 أن ترسل مسودة النظام

إلى اللجنة  األساسي
 المشتركة

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عمليةتبدأ لم  4 1939           1939  لكسمبرغ
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 2012 1991 ليبريا
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

06/08/
2010 

 نعم في  
10/12/

2010 

 نعم في
23/02/2012 

10/12/
2012 

تلبـِّي الحد  1
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
10/10/2006 

 22/11/2006و
 03/07/2009و
 06/08/2010و

 :رسالة الجمعية الوطنية في
ة ي(سلمت الجمع 23/02/2012

الوطنية نظامها األساسي في 
2010( 

ة ينبغي للجنة المشترك
أن ترسل رسالة بشأن 

 النظام األساسي
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ينبغي للجمعية الوطنية    عمليةأي تبدأ لم  4 1994           1994 ليبيا 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 2010 2000 ليتوانيا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  17/04/2012 
09/2010 

 نعم في
09/2010 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2010
 األمين العام باإلنابة فيب
عملية التنقيح  ):11/2007(

 جارية.
 :من الجمعية الوطنية في ئلرسا
29/05/2008. 

 10/12/2008و
 .18/02/2009و

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
04/05/2001 

 18/09/2008و
 22/01/2009و
 .06/04/2009و

ينبغي للجمعية الوطنية 
ترد على رسالة أن 

 اللجنة المشتركة 

 :رسالة من الجمعية الوطنية في أي عمليةتبدأ لم  4 1999           1999 ليختنشتاين 
07/08/2008  

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

 2007 1998 ليسوتو 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

15/02/
2008 

 نعم في  
05/2007 

 نعم في
11/2007 

تلبـِّي الحد  1 2007
األدنى من 
 المتطلبات

 رسالتان من اللجنة المشتركة في: 
30/03/2007 

 18/05/2007و

  



CD/13/11.3 

37 

/29/01 2008 1999 مالطة 
2010   

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
10/2008 

 نعم في
01/2009 

تلبـِّي الحد  1 2008
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
11/02/2003 

 15/08/2007و
(بشأن مسألة  19/03/2008و

محددة في النظام األساسي المعتمد 
 بالفعل)

 29/09/2008و
 .28/10/2008و
 :من الجمعية الوطنية في رسائل

20/03/2008 
 لرسائل(متابعة  08/04/2008و

 اللجنة المشتركة في
03/03/2008( 

 24/10/2008و
 29/10/2008و

  

التقى أعضاء اللجنة المشتركة  ي عمليةتبدأ ألم  4 1998           1998 مالي 
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007:( 
 )2007منذ (عملية التنقيح جارية 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
األساسي/ وأن ترسل 
 مسودة النظام األساسي
 إلى اللجنة المشتركة 
قبل أن تعتمده هيئتها 

 العامة
/17/11 1998 ماليزيا 

2010 
النظام  مسودة(

 األساسي)

  06/05/2002 
(النظام األساسي 

 المعتمد)

 نعم في 
2001 

 نعم في 
2002 

علقت اللجنة المشتركة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2001
في  على النظام األساسي المعتمد

. رسالة بشأن مسودة 2001 عام
النظام األساسي التي ما زالت 

 )20/01/2013( معلقة
 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 الجمعية الوطنية بقيادة

)11/2007.( 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

29/10/2009 
بأنه قد تم إجراء عملية تنقيح  (تعلم

وسيتم االنتهاء منها بحلول نهاية 
 )2010عام 
مسودة حيل بها ت 17/11/2010

 النظام األساسي.

ة ينبغي للجنة المشترك
أن ترسل رسالة بشأن 

 النظام األساسي
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 :رسالة من اللجنة المشتركة في
06/05/2002 . 

/19/06 2008 1995 مدغشقر 
(النظام  2009

األساسي 
 المعتمد)

 نعم في   
10/2008 

 نعم في
11/2008 

تلبـِّي الحد  1 2008
األدنى من 
 المتطلبات

أدرجت الجمعية الوطنية : تعليقات
توصيات اللجنة المشتركة عام 

2006. 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة

وأمينها رئيس الجمعية الوطنية ب
 العام

)11/2007 ( 
 :رسائل من اللجنة المشتركة في

26/01/2004 
 03/08/2006و
 .26/09/2008و

 

  

 12/10/2012   1999 مصر 
(النظام األساسي 

  المعتمد)

 نعم في
06/2002  

 نعم في
03/2005 

لم يتم التشاور مع اللجنة  :تعليقات جاري التنفيذ 2 2002
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2002الذي تم اعتماده عام 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

19/4/2005. 

للجمعية الوطنية ينبغي 
أن ترد على رسالة 

 للجنة المشتركة ا

     12/05/2011   2010 1999 المغرب 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
05/2010 

 نعم في
08/2010 

 من اللجنة المشتركة في: ئلرسا جاري التنفيذ 2 2010
16/03/2007 

  28/04/2010و
 .12/05/2011و

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

 03/06/2005   2003 1995 المكسيك 
(النظام األساسي 

 المعتمد)

 نعم في
03/2003 

 نعم في
08/2003 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2003
16/11/2004. 

 :رسالة من الجمعية الوطنية في
27/12/2004 

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة
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/03/07 2007 1966 مالوي 
(بشأن  2009

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
09/2007 

 نعم في
01/2008 

تلبـِّي الحد  1 2007
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
20/10/2006 

 .02/05/2007و

  

 ملديف
 

 2009 16/09/
2011 

تلبـِّي الحد  1 2009 ال ال 
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
20/10/2011  

 . 12/12/2011و

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل نظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

المملكة 
العربية 

 السعودية 

ينبغي للجمعية الوطنية    أي عملية تبدأ لم  4 1965         1965 1965
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

المملكة 
 المتحدة 

 

1998 2003   10/11/2009 
(األوامر الدائمة 
المعتمدة والميثاق 

 الملكي)

 نعم في
07/2003 

 (الميثاق)
 12/2008و

(األوامر 
 الدائمة)

 نعم في
01/2009 

2003/
2008 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2
المشتركة بشأن األوامر الدائمة 

 .2008المعتمدة عام 
 :في اللجنة المشتركة رسائل

بشأن مشروع ( 11/03/2003
 10/11/2009)، وفي ميثاق

(األوامر الدائمة والميثاق) وفي  
مسائل بشأن ( 29/06/2010

 )محددة

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترسل مسودة النظام 

إلى اللجنة  األساسي
 المشتركة

/14/09 1997 منغوليا 
2011 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

13/02/
(بشأن  2003

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
11/2010 

 نعم في
14/09/2011 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 2010
19/12/2001 

ينبغي على اللجنة 
المشتركة أن ترسل 
رسالة بشأن النظام 

 المعتمد األساسي
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/22/07 1998 موريتانيا 
2012 

النظام  مسودة(
 األساسي)

ينبغي للجمعية الوطنية    جاري التنفيذ 2 1998 ال   13/08/2012 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/05/08 1983 موريشيوس 
2011 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

11/06/
2012 

 18/12/
2010 

تلبـِّي الحد  1 2010 05/08/2011
األدنى من 
 المتطلبات

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة
 رئيس الجمعية الوطنيةب

)11/2007.( 
 :رسائل من اللجنة المشتركة في

15/12/2005 
 20/12/2007و
 .11/11/2008و

 :رسائل من الجمعية الوطنية في
21/01/2008 

 08/04/2008و
 30/06/2008و
 22/01/2009و

ينبغي للجمعية الوطنية 
ترسل إشعارا باستالم أن 

إلى اللجنة  تعليقاتها
 .المشتركة

 22/12/2009   2009 1999 موزامبيق 
النظام  مسودة(

 األساسي)

 أعضاء اللجنة المشتركة التقى جاري التنفيذ 2 1999 ال ال
رئيس الجمعية الوطنية ب

 القانوني  هاومستشار
)11/2007.( 

 :رسالة من اللجنة المشتركة في
10/11/2006. 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/31/10 2000 مولدوفا 
2012 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  11/03/2011 
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
09/2008 

 نعم في
10/2010 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2008
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2004المعتمد عام 
المعتمد في النظام األساسي 

والمسجل لدى  12/08/2012
 اللجنة المشتركة في

30/10/2012. 
 التقى أعضاء اللجنة المشتركة

 رئيس الجمعية الوطنيةب
)11/2007.( 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
28/06/2000  

  25/10/2001و

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 

 المعتمد النظام األساسي
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  11/05/2006و
 .11/03/2012و

 :الجمعية الوطنية في تان منرسال
04/08/2005  

النظام  أحيل( 31/10/2012و
 )2012األساسي المعتمد في 

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في جاري التنفيذ 2 1996 ال ال 30/04/2007   2005 1996 موناكو 
08/06/2004 

 22/09/2004و

 ينبغي للجمعية الوطنية
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة أي عمليةتبدأ لم  4 1998           1998 ميانمار 
رئيس الجمعية الوطنية وأمينها ب

 ).11/2007العام الفخري في (
الجمعية الوطنية  رسالة: تعليقات

 لمتابعة رسالة اللجنة المشتركة في
03/03/2008 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي

/23/03 1998 ميكرونيزيا 
2012 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في 13/7/2013  
11/2003 

 نعم في
11/2003 

 رسالة من اللجنة المشتركة في:  جاري التنفيذ 2 2003
11/11/2003 

الوطنية ينبغي للجمعية 
أن ترد على رسالة 

 اللجنة المشتركة

/15/02 2006 1999 ناميبيا 
(بشأن  2008

النظام األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
09/2007   

 نعم في
10/2007 

2007 1 1 
تلبـِّي الحد 
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
12/05/2006 

 24/05/2006و
 30/07/2006و
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/26/04 1993 النرويج 
2011 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 ال  
05/10/2011  

 نعم في
10/2008 

 نعم في
26/04/2011  

 من اللجنة المشتركة في: تانرسال جاري التنفيذ 2 2008
05/10/2005 

 .26/08/2008و
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

26/04/2011. 

ينبغي للجمعية الوطنية 
على رسالة  أن ترد

 اللجنة المشتركة

 2009 1997 النمسا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في    
09/2009  

 نعم في
02/2010  

اللجنة المشتركة  استلمت: تعليقات جاري التنفيذ 2 2009
 فعالالنظام األساسي الذي اعتمد 

 .)2006(عام 
في انتظار قراءة من  1الفئة 

للنظام األساسي اللجنة المشتركة 
 .2006المعتمد عام 

لم يتم التشاور مع اللجنة المشتركة 
بشأن النظام األساسي المعتمد عام 

2009 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

12/04/2000 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

 نعم في       1963 نيبال 
2002 

 نعم في
2002 

مشاورات غير رسمية، : تعليقات جاري التنفيذ 2 2002
لم يتم التشاور مع اللجنة  لكن

المشتركة بشأن النظام األساسي 
 .2002الذي اعتمد عام 

 :رسالة من الجمعية الوطنية في
31/07/2003. 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

/07/01 1997 النيجر 
2009 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في    
06/2008 

 نعم في
01/2009 

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2008
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 2008المعتمد عام 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

22/06/2005  
 :المشتركة فيرسالتان من اللجنة 

17/06/2005  
 .31/03/2011و

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد 

 2012 1962 نيجيريا 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  15/12/2011  
02/03/

2012  

 نعم في
07/2012 

02/03/
2012 

 ى أعضاء اللجنة المشتركةقالت جاري التنفيذ 2
رئيس الجمعية الوطنية وأمينها ب

العام، كل على حدة 
)11/2007.( 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
23/12/2005 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 

 المعتمد النظام األساسي
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 12/10/2009و
 29/03/2010و
 .24/11/2010و

 رسالة من الجمعية الوطنية في:
(أحيل النظام  27/07/2012

 األساسي المعتمد)

/15/11 2004 1997 نيكاراغوا 
2005   

(بشأن النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في  
08/2005 

 نعم في
08/2005 

تلبـِّي الحد  1 2006
األدنى من 
 المتطلبات

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
21/01/2005 

 27/04/2005و

  

    20/04/2010    2009 1996 نيوزيلندا 
(النظام األساسي 

 المعتمد)

 نعم في
10/2009 

 نعم في
6/8/2013 

لم يتم التشاور مع اللجنة  :تعليقات جاري التنفيذ 2 2004
المشتركة بشأن النظام األساسي 

 .2004الذي اعتمد عام 
لم يدخل النظام األساسي المعتمد 

 حيز التنفيذ بعد. 2009عام 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

03/11/2009. 
 :رسالتان من الجمعية الوطنية في

27/11/2009  
 . 14/12/2009و

ينبغي للجنة المشتركة 
ترسل رسالة بشأن أن 

 النظام األساسي المعتمد

/29/10 2009 1997 هايتي 
2009 

 نعم في  
11/2009 

تلبـِّي الحد  1 2009 ال
األدنى من 
 المتطلبات

في انتظار استالم النظام األساسي 
 المعتمد.

 :رسالتان من اللجنة المشتركة في
29/10/2003 

 15/08/2007و
معمول به ال(بشأن النظام األساسي 

 ).آنذاك
: رسالة من الجمعية الوطنية في

الجمعية  (ردت 14/08/2008
بإجراء التعديالت  متعهدةالوطنية 

 )الالزمة

ينبغي للجمعية الوطنية  
أن ترسل إنظامها 

إلى  األساسي المعتمد
 اللجنة المشتركة

ينبغي للجمعية الوطنية    ي عمليةتبدأ ألم  4 1992           1992 الهند 
أن تبلغ اللجنة المشتركة 

بعملية تنقيح نظامها 
 األساسي
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/06/11 1986 هندوراس 
2009 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في 17/09/2002  
21/09/

2002 

 نعم في
08/2006   

24/08/
2006  

 :رسالة من الجمعية الوطنية في جاري التنفيذ *
31/10/2002 

ينبغي للجنة المشتركة 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد 

/26/07 1992 هنغاريا
2010  
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

  31/03/2011 
(بشأن النظام 

األساسي 
 المصادق عليه)

لم يتم التشاور مع اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 2008 ال ال
ألساسي المشتركة بشأن النظام ا

 .2008المعتمد عام 
 :من الجمعية الوطنية في ةرسال

22/06/2005 
 :رسالة من اللجنة المشتركة في

17/06/2005 

ينبغي للجمعية الوطنية 
أن ترد على رسالة 

اللجنة المشتركة/ وأن 
ترسل نظامها األساسي 

إلى اللجنة  المعتمد
 المشتركة

/20/05 1998 هولندا 
2011 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في  29/06/2011  
11/2009 

التقى أعضاء اللجنة : تعليقات جاري التنفيذ 2 1998
ممثلي الجمعية الوطنية بالمشتركة 

 ).11/2011و 11/2007(
 :من اللجنة المشتركة في لةرسا

29/06/2011. 
 :رسالة من الجمعية الوطنية في

(للتبليغ عن  23/04/2012
التأخير في عملية تنقيح النظام 

 4/7/2013األساسي). 

 للجنة المشتركةينبغي 
 طلبأن ترد على 

 الجمعية الوطنية

الواليات 
المتحدة 

 األمريكية 

1998     16/06/2010     
(بشأن النظام 

 األساسي المعتمد)

 نعم في
01/2009 

 نعم في
09/2009 

اللجنة مع لم يتم التشاور : تعليقات جاري التنفيذ 2 2009
 القوانين الداخليةالمشتركة حول 

 .2009التي اعتمدت عام 
 رسالة من الجمعية الوطنية في:

11/09/2009. 
تم تعديل ميثاق (قانون) الجمعية 

 .2007الوطنية عام 
 :من الجمعية الوطنية في رسائل

11/09/2009 
 16/06/2010و
 04/08/2011و

للجنة المشتركة اأرسلت 
إشعارا في 

، لكن لم 27/09/2011
يتخذ أي موقف بشأن 

للجمعية  آخر مراسلة
  الوطنية. 
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 2010 1974 اليابان 
(النظام 
األساسي 
 المعتمد)

 نعم في    
07/2004 

 نعم في
12/2010 

ينبغي للجنة المشتركة    جاري التنفيذ 2 2006
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

 07/2010 1970 اليمن 
 

لنظام ا
األساسي 
 المعتمد)

27/03/
2009 

(مسودة النظام 
 األساسي)

 نعم في  
2/2010 

 نعم في
07/2010 

 التقى أعضاء اللجنة المشتركة جاري التنفيذ 2 2010
رئيس الجمعية الوطنية وأمينها ب

 العام
)11/2007( 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
21/4/2006 

 20/3/2007و
 .15/2/2008و

 :رسالتان من الجمعية الوطنية في
29/5/2007 

 .31/1/2009و
 

للجنة المشتركة ينبغي 
أن ترسل رسالة بشأن 
 النظام األساسي المعتمد

/31/12 1960 اليونان 
2012 

النظام مسودة (
 األساسي)

 :زيارة اللجنة المشتركة في  جاري التنفيذ 2 1960 ال ال  02/04/2013  
12/2002. 

 :رسائل من اللجنة المشتركة في
19/06/2002 

 23/01/2003و
  14/01/2009و
 .01/04/2003و

11/6/2013 
 :الجمعية الوطنية في من رسائل

12/01/2009 
 . 31/12/2012و

 13/5/2013و

ينبغي للجمعية الوطنية 
ترد على رسالة أن 

أن واللجنة المشتركة / 
ترسل نظامها األساسي 

 المعتمد
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