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 شرط االعتماد و آلٌاته

( إحدى لجان رابطة التنسٌق الدولٌة للمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان SCAتعد اللجنة الفرعٌة لالعتماد )

(ICC و تعمل على ،)و فقا لمبادئ بارٌس و النظام األساسً لرابطة التنسٌق الدولٌة : ثالثة أصناف لالعتماد 

 عضو مصوت: امتثال كامل لمبادئ بارٌس :Aالتصنٌف -

: عضو غٌر مصوت: غٌر ممتثل بشكل كامل مع مبادئ بارٌس، أو عدم كفاٌة المعلومات المقدمة Bالتصنٌف -

 للتوصل إلى قرار  

 عدم العضوٌة: عدم امتثال لمبادئ بارٌس -Cالتصنٌف -

إلى استعراض دوري شامل كل  Bو الفئة   Aمن حٌث المبدأ العام، تخضع جمٌع المؤسسات الوطنٌة ذات الفئة 

 سنوات. 5

 

 عملٌة تقدٌم طلب االعتماد للمرة األولى -أوالا 

 وحدة المؤسساتتقدم المؤسسة الوطنٌة طلب اعتمادها للمرة األولى إلى رئٌس لجنة التنسٌق الدولٌة، عبر 

و هً بمثابة أمانة  ((NIRMSالتابعة للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان و هً ما تعرف اختصاراً بـ  الوطنٌة

 . ICC)لجنة التنسٌق الدولٌة )

 ٌكون طلب االعتماد مشفوعا بعدة وثائق:

 نسخة من القانون أو آخر صك أنشئت بموجبه المؤسسة. ●

 موجز لهٌكلها التنظٌمً بما فً ذلك كامل الموظفٌن و المٌزانٌة السنوٌة. ●

 نسخة من أخر تقرٌر سنوي لها فً شكله المنشور الرسمً. ●

بٌان مفصل تبٌن فٌه المؤسسة جوانب امتثالها لمبادئ بارٌس، و جوانب عدم امتثالها لتلك المبادئ،  ●

 و أي مقترحات لضمان االمتثال.

 

ا للنموذج المقدم من المفوضٌة شكل ٌُحدد - . تقدٌم هذا البٌان من مكتب لجنة التنسٌق الدولٌة وفقا

ٌوجد النموذج المشار إلٌه فً البند السادس ضمن مجموعة القواعد و النظام الداخلً للجنة الفرعٌة 

  المعنٌة باالعتماد.

سات الوطنٌة بصفتها أمانة لجنة تسلم الوثائق المشار إلٌها إلى مفوضٌة حقوق اإلنسان )لوحدة المؤس -

أو رابطة التنسٌق الدولٌة(. و ذلك قبل االجتماع المقبل للجنة الفرعٌة المعنٌة باالعتماد بأربعة أشهر 

و ٌتوافر العنوان الرسمً الذي ٌمكن أن ترسل إلٌه هذه الوثائق ضمن مجموعة القواعد على األقل. 

 المعنٌة باالعتماد. اإلجرائٌة و النظام الداخلً للجنة الفرعٌة

ٌجوز لرئٌس لجنة التنسٌق الدولٌة أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعٌة المعنٌة باالعتماد أن ٌبدأ  -

" إذا الحظ تغٌرا فً ظروف تلك المؤسسة A"استعراضا لمركز اعتماد أي مؤسسة وطنٌة فً الفئة 

استالم و معالجة كافة الطلبات و ة تتولى وحدة المؤسسات الوطنٌبطرٌقة امتثالها لمبادئ بارٌس. و 

 الوثائق الداعمة. )مثال الهند، و النقاش الذي دعا لدراسة جدوى إجراء تعدٌل فً القواعد اإلجرائٌة(

أٌضا تستطٌع منظمات المجتمع المدنً أن تقدم إلى  وحدة المؤسسات الوطنٌة معلومات ذات صلة بأٌة  -

 (. 2102عٌة )مثال الفلبٌن فً جلسة مارس مسائل متعلقة باالعتماد أمام اللجنة الفر

" بناء على ما ورد فً بٌان االمتثال المقدم من المؤسسة  "Summaryكٌفٌة  إعداد "موجز  -ثانٌاا 

 الوطنٌة: 
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بعد تلقً بٌان المؤسسة الوطنٌة، ٌقوم موظفً المفوضٌة التابعٌن لوحدة المؤسسات الوطنٌة و الموظفٌن 

لألمم المتحدة، بوضع موجز حول امتثال المؤسسة لمبادئ بارٌس لٌشكل أساس الحوار و المٌدانٌٌن التابعٌٌن 

 المناقشات خالل اجتماع اللجنة الفرعٌة لالعتماد.

 ثالثاا_ فً  قاعة االجتماع

 -أمرٌكا -أوربا -تُؤمن الوثائق بجمٌع محتوٌاتها  ألعضاء لجنة االعتماد الممثلٌن ألربع أقالٌم هً )اآلسٌا باسفٌك

أفرٌقٌا( ، و تجري المداوالت مداوالت بشأن كل مؤسسة وفقا للجدول، ثم ٌدعى موظف من مكتب مفوضٌة 

حقوق اإلنسان للمشاركة و إبداء وجهة النظر حول ظروف المؤسسة و البلد من ناحٌة الصعوبات و التحدٌات أو 

استقالة...الخ ، ثم بعد ذلك ٌُطلب من ممثلً  األحداث الطارئة كحدوث انقالب ما،  أو اعتقال ألحد األعضاء أو

المؤسسات الوطنٌة المتقدمة لالعتماد التواجد عبر الهاتف لإلجابة عن أسئلة لجنة االعتماد و لتقدٌم أي معلومات 

 إضافٌة الزمة للتقٌٌم.

 بعد التقٌٌم -رابعاا 

المؤسسة الوطنٌة المعنٌة. و أمام  ٌرسل مكتب المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان توصٌات اللجنة الفرعٌة إلى

ٌوما للرد على التوصٌات إن رغبت بذلك. بعد انقضاء هذه الفترة ترسل مفوضٌة حقوق  22هذه المؤسسة 

اإلنسان فورا تقرٌر و توصٌات اللجنة الفرعٌة إلى أعضاء مكتب لجنة التنسٌق الدولٌة الستة عشر، و ٌكون 

 أو الطعن فٌها. ٌوما العتماد هذه التوصٌات 21أمامهم 

 ( BUREAUفً مكتب لجنة التنسٌق الدولٌة : و هو ما ٌرمز إلٌه اختصاراا )المكتب  -خامساا 

ٌقوم أي عضو فً المكتب ال ٌتفق مع التوصٌة بإخطار رئٌس اللجنة الفرعٌة المعنٌة باالعتماد و وحدة 

االعتراض كافة أعضاء المكتب، و ٌوما من استالم التوصٌة، و ٌخطر بهذا  21المؤسسات الوطنٌة فً غضون 

هنا إما ٌمر عشرون ٌوما دون اعتراض أحد منهم و ٌعتبر التقٌٌم معتمداً،  أو  ٌقوم أربعة أعضاء ٌنتمون 

 21لمجموعتٌن إقلٌمٌتٌن بإخطار وحدة المؤسسات الوطنٌة أنه لدٌهم اعتراضا مكتوبا و ٌقدمونه قبل مرور 

 لجنة التنسٌق كً ٌبت فٌها باجتماعه المقبل.   ٌوما، عندئذ ٌحال التقٌٌم إلى مكتب

   

ما هً األمور و الجوانب القانونٌة و اإلجرائٌة التً تركز علٌها لجنة االعتماد بصدد اعتماد مؤسسة  -سادساا 

 وطنٌة ما؟ 

 األهلٌة و المسؤولٌات: -1

ٌنص صراحة على  بموجب نص دستوري أو تشرٌعًٌجب أن ٌكون إنشاء المؤسسة الوطنٌة لحقوق اإلنسان 

تنقٌذٌة(، –قضائٌة –أنها مؤسسة وطنٌة مستقلة بذاتها أي لٌست جهازا تابعا ألي من السلطات الثالث )تشرٌعٌة 

فإنشائها بموجب صك تنفٌذي أي تصدره سلطة تنفٌذٌة كقرار أو ما شابه  أمر ال ٌتالءم و ضمان االستمرارٌة و 

 .ٌة بمهام محددة بشكل واض  وفقا لمبادئ بارٌسٌكون لدٌها والاالستقاللٌة. كذلك ٌتعٌن أن 

تتواصل مع المنظومة ، و أن  بتشجٌع الحكومة على االنضمام لالتفاقٌات الدولٌةمن ضمن مهامها ، أن تقوم 

، ال سٌما مجلس حقوق اإلنسان و آلٌاته و هٌئات معاهدات حقوق اإلنسان، كذلك الدولٌة لحقوق اإلنسان 

العاملة فً مٌدان حقوق اإلنسان ، و تلك من األمور التً ٌجب على  مجتمع المدنًمع منظمات الالتعاون 

على المؤسسات الوطنٌة إصدار تقارٌر سنوٌة أو خاصة المؤسسات الوطنٌة إثباتها أمام لجنة االعتماد. كذلك 

. و تلك من عنٌةأو مواضٌعٌة  معلنة على المأل و أن تلقى توصٌات اللجنة مناقشة فً الوزارات الحكومٌة الم

التساؤالت المهمة للجنة االعتماد، فكون المؤسسة تصدر تقارٌراً حول أوضاع حقوق اإلنسان فً البلد و تقوم 

 بنشرها للعامة ، أمر بغاٌة األهمٌة. 

مهام هً استشارٌة لكنها تكاد تكون أهم ما ٌحسب )لفكرة وجود مؤسسة الوطنٌة( على للمؤسسات الوطنٌة  

ت وما ٌمكن الدفع به نحو تعزٌز و تطوٌر حقوق اإلنسان، كدراسة التشرٌعات الوطنٌة و صعٌد المنجزا
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التعلٌق علٌها من منطلق المواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان و اقتراح إلغائها أو تعدٌلها أو إحداث تشرٌعات 

انتهاك حقوق جدٌدة تنسجم مع مبادئ حقوق اإلنسان، و مهام أخرى تتعلق بالرصد و المتابعة لحاالت 

اإلنسان و استرعاء انتباه الحكومة إلٌها و تقدٌم مقترحات و اتخاذ مبادرات لحلها،  و اإلعراب عند اللزوم 

.  تلك أٌضا من األمور التً ٌتعٌن على أي مؤسسة وطنٌة، عن رأي بشأن مواقف الحكومة و ردود أفعالها

إضافة إلى اختصاصها شبه القضائً فً راجعة اعتمادها. توقع سؤالها عنها فً أثناء تقدٌمها لالعتماد أو حتى م

ا، كما ٌحسب  تلقى المظالم و الشكوى و العمل على محاولة إٌجاد التسوٌه لها بالطرق الممكنة و المتاحة قانونا

للمؤسسات الوطنٌة كل ما تقوم به من حمالت و أعمال دعائٌة و نشر لدراسات و بحوث تهدف إلى التثقٌف و 

 . حقوق اإلنسانالتوعٌة ب

 التشكٌلة و ضمانات االستقاللٌة و التعددٌة:  -2

 

على النحو المشار إلٌه فً مبادى بارٌس، و  تتعلق بتمثٌل أعضاء الهٌئة اإلدارٌة لمختلف مكونات المجتمع 

تتطلب اإلعالن عن . و من خالل عملٌة نزٌهة و شفافة و مشاورة واسعة للترش  و االختٌاركٌفٌة تعٌٌنهم 

ائف الشاغرة على نطاق واسع سواء بالنسبة لألعضاء أو لموظفً المؤسسة ، باإلضافة إلى ضمان الوظ

 و ضمان عدم إقصاء أي منها.  مشاركة المرأة و ذلك لتمثٌل طائفة واسعة من الفئات المجتمعٌة

، للحماٌة من المسؤولٌة القانونٌة بالحصانة ألعضاء المؤسسةكما ٌوصى بشدة إدراج أحكام فً القانون الوطنً 

 أثناء ممارستهم الختصاصاتهم الرسمٌة بالمؤسسة. 

من الشروط األساسٌة إثناء النظر بطلب االعتماد، و هو ما تقدمه الدولة فً حدود  التموٌل الكافًكما ٌعد 

 لرقابة المالٌةان ال تخضع المؤسسة لالمعقول كً تمكن المؤسسة الوطنٌة من االضطالع بمهامها. و ٌجب 

التً تضر باستقاللٌتها ، لكن توفر المؤسسة الوطنٌة معلومات عن مٌزانٌتها و حساباتها و سجالتها لدى طلب 

 االعتماد لتقدٌمها للمفوضٌة السامٌة. 

من شروط االستقاللٌة، إال بأحكام واضحة صرٌحة تنص على  ضمان عدم قابلٌة عزل األعضاءكذلك ٌعد 

 ئ بارٌس. العزل وفقا لمباد

 هذه باختصار أهم شروط االعتماد و آلٌاته. 

 رسم تبسٌطً لعملٌة االعتماد، وإعادة االعتماد

 4الخطوة                                    3الخطوة                        2الخطوة                 1الخطوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المعنٌة  اللجنة الفرعٌة  مكتب لجنة التنسٌق الدولٌة

 باالعتماد 

المؤسسات الوطنٌة 

 لحقوق اإلنسان

أمانة لجنة التنسٌق 

الدولٌة )لمفوضٌة 

 حقوق اإلنسان(

تقدٌم الوثائق 

الخاصة بطلب 

االعتماد إلى لجنة 

 التنسٌق الدولٌة 

تقرٌر اللجنة  اعتماد

 الفرعٌة

 تحدٌد مركز االعتماد 

A,B, C 

االجتماع مرتٌن فً 

العام و رفع توصٌات 

 بشان مركز االعتماد 

 

مراجعة الوثائق 

المقدمة و إعداد موجز 

 للجنة الفرعٌة 


