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[Adopted by the GANHRI Bureau at its Meeting held in Geneva, Switzerland, 
 6 March 2017] 

 

 لمكتب للنظرطعن مقدم إلى اداوالت بشأن بالمالمتعلق جراء يكون اإل

 :على النحو التالي ) من النظام األساسيvii( 1.12مادة وفقا لل فیه

i.  ي مكتب على تلك التالنظر فیھا يينبغي أن القضايا التي تقتصر
بخصوص موضوع الطلب في رسالة  تقدمھا المؤسسة صاحبة

 .) أدناهii( الفرعي البند، مع مراعاة أحكام الطعن
 

ii. في رسالة  تورد تلك التي معلومات، سواء فيالمكتب  ال ينظر
الى معلومات لم  تشیرفي شكل آخر، یه عل ِرضتعُ  التي أو الطعن

ب قرارھا. يج أثناء اتخاذتقدم إلى اللجنة الفرعیة المعنیة باالعتماد 
 اھدورت ھا فيللنظر فیاللجنة الفرعیة المعلومات إلى  تلك ُتحالَ أن 

ر عتبي الذي كتابيالدلیل الشكل ت تلتحديد ما إذا كان الموالیة
مبادئ باريس لالوطنیة  ةالمؤسس استمرار امتثال إلثبات ضروريا

 .من النظام األساسي 1.18وفقا للمادة 
 

iii.  اللجنةمكتب ھو ما إذا كانت توصیة االستعراض من قبل المعیار إن 
المؤسسة الوطنیة صاحبة الطلب وضح بما فیه الكفاية أن ت الفرعیة
لمعايیر المنصوص علیھا في مبادئ باريس لإلى حد كبیر  ال ترقى

 .عامةالمالحظات من خالل الكما ھي مفسرة 
 

iv. ال تستجیب توصیة اللجنة الفرعیة لھذه المعايیر في الحاالت التالیة: 
 

غیر وارد في مبادئ باريس كما ھي  عندما تستند إلى اعتبار .أ
 عامة؛المالحظات المفسرة من خالل 

مبادئ باريس كما ھي مفسرة واضح بشكل تجاھل تعندما  .ب
 عامة؛المالحظات المن خالل 

 ة بشكل واضح؛أو تعسفی خاطئة عندما تكون .ج
ول بالوص بشكل يسمحشاملة بما فیه الكفاية  عندما ال تكون .د

رقى تال  صاحبة الطلب الوطنیة المؤسسة إلى نتیجة تفید بأن



	

إلى حد كبیر للمعايیر المنصوص علیھا في مبادئ باريس كما 
 .عامةالمالحظات الھي مفسرة من خالل 

 
v. قرر المكتبي عندما: 

ھا لمعايیر المنصوص علیل تستجیب اللجنة الفرعیةتوصیة بأن  .أ
التوصیة  سیعتمده ) من ھذه المادة، فإنiii( الفرعي في البند

 .النھائي قرارك
لمعايیر المنصوص تستجیب لال  بأن توصیة اللجنة الفرعیة .ب

اللجنة  يوجه) من ھذه المادة، فإنه iii( الفرعي علیھا في البند
وتقديم  الموالیة افي دورتھ الطلبإلعادة النظر في  الفرعیة
 .المنقحة للمكتب اتوصیتھ

vi. ينبغي  خالل مداوالته أن المالحظات العامة إذا ما وجد المكتب
 ھذاإن . تقديم اقتراح إلیه اللجنة الفرعیةیطلب من س، ھاتعديل

 ."ب"و ") "أvالفرعیة ( للبنودبقرار المكتب وفقا  ال يمس التوجه

  


