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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 8و 2البندان 
السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقووق اإلنسوان التقرير 

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقووق اإلنسوان فوي مجوا    
اعتموواا المؤسسووات الوطنيوووة وفقووا  للمعووااب المتعلقوووة بمر وو  المؤسسوووات 

 *ة لتع ي  وحماية حقوق اإلنسان )معااب باريس(الوطني
 تقرير األمين العام  

 موجز  
 معلومددا  ويتضددم ن ،27/18 اإلنسددان حقددو  جملدد  بقددرا  عمدد ا  التقريددر هدد ا يقددد   

الف العدددامل  للتحددد التابعددد  باالعتمدددا  املعنيددد  الفرعيددد  اللجنددد  هبدددا اضددد لع  الدددي األنشددد   عدددن
للمؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان )جلند  التنسديا الدوليد  للمؤسسدا  الوطنيد  لتعزيدز و ايد  

 2016إىل بيا /مدايو  2014يف الفدة  املمتدد  مدن يشدرين األول/برتدوبر  اا حقو  اإلنسان سابق
 اسدتعرا يف إطا  النظر يف طلبدا  اعتمدا  وإعدا   اعتمدا  املؤسسدا  الوطنيد  حلقدو  اإلنسدان و 

   ه ه ال لبا .
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 مقدمة -أول   
ال ي طلب فيه اجمللد   (1)27/18ه ا التقرير عم ا بقرا  جمل  حقو  اإلنسان يقد    -1

إىل األمددا العددا  بن يرفددع إىل جملدد  حقددو  اإلنسددان يف  و يدده الثالثدد  والث ثددا يقريددراا عددن بنشدد   
التحالف العامل  للمؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان )جلن  التنسديا الدوليد  للمؤسسدا  الوطنيد  

يف جمددال اعتمددا  املؤسسددا  الوطنيدد  وفقدداا للمبددا   املتعلقدد   اا  ايدد  حقددو  اإلنسددان سددابقلتعزيددز و 
  مبررز املؤسسا  الوطني  لتعزيز و اي  حقو  اإلنسان )مبا   با ي (.

ويتضدددمن هددد ا التقريدددر األنشددد   الدددي جن االضددد  أ هبدددا واإل دددا ا  الدددي ب حدددر   منددد   -2
املتعلددا باعتمددا  املؤسسددا  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان  2014األمددا العددا  الصددا   يف عددا   يقريددر
(A/HRC/27/40.) 
وينص النظا  األساس  للتحالف العامل  )املشا  إليه فيما يل  بالنظدا  األساسد ( علد   -3

سدددا  يكليدددف اللجنددد  الفرعيددد  املعنيددد  باالعتمدددا  باسدددتعرا  طلبدددا  االعتمدددا  املقدمددد  مدددن املؤس
الوطني  حلقو  اإلنسان وحتليلها، ويقدمي يوصيا  إىل مكتب جلن  التحدالف العدامل  )املشدا  إليده 

 وفقدداا  االعتمددا  يصددنيف يلدد  وفيمددا فيمددا يلدد  باملكتددب( بشددلن امتثددال املؤسسددا  ملبددا   بددا ي .
 :باالعتما  املعني  الفرعي  للجن  الداخل  للنظا 
 ملبا   با ي ؛الفئ  "بلف": االمتثال الكامل  •
 . الفئ  "باء": عد  االمتثال الكامل ملبا   با ي  •

مدن النظدا  الدداخل  للجند   1-2ولتحقيا التوا ن العا ل للتمثيدل اإلقليمد ، يسدتلز  املدا    -4
 الفرعيددد  املعنيددد  باالعتمدددا  بن يتدددللف اللجنددد  مدددن مؤسسددد  وطنيددد  حلقدددو  اإلنسدددان معتمدددد  ضدددمن

مدن جمموعددا  التحدالف العددامل  األ بددع، وهد : بفريقيددا، واألمريكتددان،  "بلددف" مدن رددل جمموعدد  الفئد 
 ويعدِا وآسيا واحملديط اادا  ، وبو وبدا، ويعي نهدا اجملموعدا  اإلقليميد  لدث   سدنوا  قابلد  للتجديدد. 

  .للتجديد قابل  سن  مد   اا  ئيساا  اآل اء، بتوافا األعضاء، بحد الفرعي  اللجن  بعضاء
وردددان بعضددداء اللجنددد  الفرعيددد  خددد ل الفدددة  املستعرضددد  مدددن املؤسسدددا  الوطنيددد  حلقدددو   -5

اإلنسددان يف رندددا، وفرنسددا، ومو يتانيددا، و ولدد  فلسدد ا، واأل  ن. ويددوىل  الرئاسدد  املؤسسدد  الوطنيدد  
حلقددو  اإلنسددان يف رندددا. واسددتقال  املؤسسدد  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان بدولدد  فلسدد ا وحل دد  

 . 2016سس  الوطني  حلقو  اإلنسان باأل  ن لدو   بيا /مايو حملها املؤ 
مددن النظددا  األساسدد ، ي عقددد االجتماعددا  العامدد  واجتماعددا  مكتددب  6باملددا    وعمدد ا  -6

التحالف العدامل ، إضداف  إىل اجتماعدا  اللجند  الفرعيد  املعنيد  باالعتمدا ، برعايد  مفوضدي  األمدم 
ويتدددوىل املفوضدددي  مهدددا  األمانددد .  املفوضدددي ( وبالتعددداون معهدددا،املتحدددد  السدددامي  حلقدددو  اإلنسدددان )

وباإلضددداف  إىل حتليدددل ملفدددا  االعتمدددا  وإعددددا ها، يشدددمل يلدددمج املهدددا  حضدددو  املفوضدددي   يدددع 
 اجتماعا  اللجن  الفرعي  املعني  باالعتما ، مبا يف ذلمج بثناء املداوال  واعتما  التقا ير. 

__________ 

  .29انظر الفقر   (1)



A/HRC/33/34 

GE.16-12213 4 

طلع بهوا التحوالف العوالمي للمؤسسوات الوطنيوة عملية العتماا التي يض -ثانيا   
 لحقوق اإلنسان

بشدلن اسدتعرا   65/281وقدرا  اجلمعيد  العامد   16/21يويل جملد  حقدو  اإلنسدان  -7
من الفئ  "بلف" الي متتثدل   عمل جمل  حقو  اإلنسان مكان  خاص  ملؤسسا  حقو  اإلنسان

سا ، يف إطا  عملي  االستعرا  الدو ي ملبا   با ي . ونتيج  ل لمج، م نح  ه ه املؤساا رلي
الشامل، مكان  خاص  يف املدوجز املتعلدا بهسدهامها يف التقريدر املتعلدا باجلهدا  املعنيد . فيحدا ادا 

مباشر  بعد الدول  موضوأ االستعرا  يف املدداوال  املتعلقد  بدهقرا  نتدائس االسدتعرا  يف  التدخل
التدددخل مباشددر  بعددد البلددد اا لفئدد  "بلددف" بيضدداجللسدد  العامدد  للمجلدد . وؤددا للمؤسسددا  مددن ا

ب الوالي  يف إطا  اإلجراء اخلاص يقريدره ح  التفاعل ، وذلمج بعد بن يقد  صااملعين خ ل احلوا
  للبعث  الق ري . وجيو  اا يسمي  مرشحا لشغل واليا  يف إطا  اإلجراءا  اخلاص .

آليدددددا  األمدددددم املتحدددددد  املعنيددددد   يدددددع  70/163ويشدددددجع اجلمعيددددد  العامددددد  يف قرا هدددددا  -8
لوالي  رل منها، عل  بن يسمح مبسامه  املؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان الي اا وعملياهتا، وفق

متتثدل بالكامدل ملبدا   بدا ي  يف يلدمج اآلليددا  والعمليدا ، آخد   يف احلسدبان يعاو دا مدع جملدد  
  حقو  اإلنسان وآليايه.

للمؤسسددا  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان مددن الفئدد  "بلددف" ويددؤ ي حقددو  املشددا ر  احملسددن   -9
يف جمل  حقو  اإلنسان وهددفها املتمثدل يف احلصدول علد  حقدو   اثلد  يف اآلليدا  والعمليدا  

إىل املزيدددد مدددن املسدددؤوليا  علددد  اللجنددد  الفرعيددد  املعنيدددد  اا األخدددرل التابعددد  لتمدددم املتحدددد  ضدددمني
 ملؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان ملبا   با ي . باالعتما  املعهو  إليها بتقييم امتثال ا

 ول لمج، اخت  التحالف العامل  يدابري شىت لتحسا إجراءا  االعتما : -10
بصددبح  عمليدد  اسددتعرا  املؤسسددا  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان الددي هتددد  إىل  )ب( 

موث قد  يقددمها املؤسسد   يقييم فعالي  ه ه املؤسسا  وب ائها برثر صدرام ا أل دا يسدتند اآلن إىل ب ل د 
  ؛ املدين وسواها من بصحاب املصلح املستعَرض  وإىل معلوما  وا    من منظما  اجملتمع

بصبح  عمليد  االسدتعرا  برثدر إنصدافاا، إذ ي عمدل بدهجراء يتديح للمؤسسدا   )ب( 
 ؛ للجن  الفرعي  املعني  باالعتما فرص  ال عن يف التوصيا  الصا    عن ا

 لجن  الفرعي  م حظا  عام  يفسر مبا   با ي ، واعتمدها املكتب؛بعد  ال )ج( 
يرحدددب اللجنددد  الفرعيددد  بتقدددا ير منظمدددا  اجملتمدددع املددددين عدددن ب اء املؤسسدددا   ) ( 

 رد  التقدا ير يلدمج علد  املعنيد  املؤسسدا  وب طلعد  الوطني  حلقو  اإلنسان املستعرض  ورفاءهتدا.
 ؛بشل ا يوضيحا  يقد  بو عليها يعلا

يعددد األماندد  مددوجزا  جلميددع الوثددائا الددوا    مددن املؤسسددا  وي لددع املؤسسددا   (ه) 
نح املعني  عليها قبل االستعرا . ؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان بسبوعاا للكشف عن بي امل ومت 
  الفرعي ؛ اللجن  بعضاء إىل والتعليقا  املوجزا  ي وجه مث بخ اء وقائعي  يف املوجزا .
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جتري اللجن  الفرعي  خ ل الددو   مقداب   هايفيد  مدع املؤسسدا  الوطنيد  حلقدو   )و( 
   اإلنسان املستعَرض ؛

يصد  اللجند  الفرعيد  يوصديا  متوائمد  مدع احتياجدا  املؤسسدا  الوطنيد  حلقدو   ) ( 
   اإلنسان املستعرض ، حىت يف احلاال  الي يوص  فيها مبررز من الفئ  "بلف"؛

ي نشر التوصيا  الي يقدمها اللجن  الفرعي  يف يقريرهدا فدو  إقرا هدا مدن مكتدب  )ح( 
 .(2)اللجن . ويوضع التقرير عل  موقع التحالف العامل 

مدددن النظدددا  األساسددد ، جيدددو  لدددرئي  التحدددالف العدددامل  بو لدددرئي   2-16ووفقددداا للمدددا    -11
سسدد  وطنيدد  حلقددو  اإلنسددان مصددنف  يف اللجندد  الفرعيدد ، مددىت طددرب بي يغيددري علدد   ددرو  بي مؤ 

الفئددد  "بلدددف" قدددد يدددؤثر يف امتثاادددا ملبدددا   بدددا ي ، بن يشدددرأ يف اسدددتعرا  خددداص العتمدددا  يلدددمج 
االسدددتعرا  اخلددداص إمدددا عدددن احلفددداس علددد  مرردددز املؤسسددد  الوطنيددد  حلقدددو   فريسددد وقدددد املؤسسددد .

  اإلنسان وإما خفضه.
مددن النظددا  األساسدد  علدد  بندده مددىت وجددد  ئددي  التحددالف العددامل   2-18ويددنص املددا    -12

 رفدداا اسددتثنائياا يقتضدد  النظددر عدداج ا يف التعليددا الفددو ي ملؤسسدد  معتمددد  يف الفئدد  "بلددف"، جددا  
للمكتب بن يقدر  يعليدا يصدنيف اعتمدا  هد ه املؤسسد  علد  الفدو  والشدروأ يف عمليد  اسدتعرا  

 يعليدا بجدل مدن ايباعده الواجدب لإلجراء وصفاا  3-18 املا   ويو  . 2-16 ا  باملخاص  عم ا 
 2-18 املددا يا ألغددرا " بندده علدد  4-18 املدا   ويددنص .االسددتثنائي  الظددرو  يف فددو اا  االعتمدا 

مدن  شري "الظر  االستثنائ " إىل يغيري طا   وحاسم يف النظا  السياس  الدداخل  لدولد ي ،3-18و
وقدددوأ  يدددل يع دددل النظدددا  الدسدددتو ي بو الددددحقراط  بو إعددد ن حالددد  ال دددوا   بوقب نالددددول"، مددد

انتهاردددا  جسددديم  حلقدددو  اإلنسدددان؛ علددد  بن يرافدددا ذلدددمج بي  دددا يلددد : )ب( حددددو  يغيدددري يف 
املؤسسددد  الوطنيددد  حلقدددو  اإلنسدددان يفسدددح اجملدددال بمدددا  يشدددريع بو قدددانون آخدددر معمدددول بددده ينددداق  

يف يرريبد  املؤسسد  ال يراعد  عمليد  االختيدا  و/بو التعيدا  غيدريمبا   با ي ؛ بو )ب( حددو  ي
احملد  ؛ بو )ج( يصر  املؤسس  الوطني  حلقو  اإلنسان عل  حنو يقو  امتثااا ملبدا   بدا ي  

 يقويضاا شديداا.
مددددن النظددددا  األساسدددد ، ي قددددد    12إلجددددراء االعتمددددا  املنصددددوص عليدددده يف املددددا   اا ووفقدددد -13

اللجنددد  الفرعيددد  املعنيددد  باالعتمدددا  إىل املكتدددب لكددد  يتبددد  القدددرا  النهدددائ  بشدددلن مرردددز يوصددديا  
  اعتما  املؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان املستعرض  وفا العملي  التالي :

 إحال  يوصي  اللجن  الفرعي  إىل اجله  مقدم  ال لب؛ )ب( 
وجيده  سدال  خ يدد  إىل جيدو  للجهد  مقدمد  ال لدب بن يعددة  علد  التوصدي  بت )ب( 

يومدداا مددن يددا ي  يلقدد  التوصددي ، عددن طريددا مفوضددي   28 ئددي  جلندد  التنسدديا الدوليدد ، يف غضددون 
 األمم املتحد  السامي  حلقو  اإلنسان؛

__________ 

  .nhri.ohchr.org انظر (2)
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إحال  يقرير اللجن  الفرعي  بعدئ ، مبا يف ذلدمج التوصدي ، إىل املكتدب لكد  يتبد   )ج(  
ؤسسددد  الوطنيددد  حلقدددو  اإلنسدددان موضدددوأ االسدددتعرا ، قدددرا اا بشدددلنه. فدددهن و    اعةاضدددا  مدددن امل

ب  ِسددل  االعةاضددا ، إضدداف  إىل بيانددا  االمتثددال واملددوجزا  الددي بعدددهتا املفوضددي  جلميددع الوثددائا 
   قدمتها املؤسسا  املعني ، إىل بعضاء املكتب لتمكينهم من يقييم صح  يلمج االعةاضا ؛ يال

ةا  عل  يوصي  اللجن  الفرعي  من ب بع  بعضداء إن ب خ ر  األمان  بتلييد االع ) ( 
يومدداا مددن  20علدد  األقددل مددن املكتددب ينتمددون إىل مددا ال يقددل عددن جممددوعتا إقليميتددا، يف غضددون 

يددا ي  يلقدد  التقريددر واالعةاضددا ، بحيلدد  التوصددي  إىل االجتمدداأ التددايل للمكتددب مددن بجددل اختدداذ 
 شل ا؛ب قرا 

يومدداا مددن  20التوصددي  إن ي يعددة  عليهددا، يف غضددون  ي عتددا املكتددب بندده بقددر (ه) 
 يا ي  يلقيها، ب بع  بعضاء عل  األقل من جمموعتا إقليميتا بو برثر؛

 يكون قرا  مكتب جلن  التنسيا الدولي  بشلن االعتما   ائياا. )و( 
ليد  االعتمدا  ويظل يوصيا  اللجند  الفرعيد  املعنيد  باالعتمدا  سدري  إىل حدا االنتهداء مدن عم -14

   املوصوف  بع ه واختاذ قرا ا   ائي ، وال ي  لع عليها إال املؤسس  الوطني  حلقو  اإلنسان املعني .
وباإلضددداف  إىل بعضددداء اللجنددد  الفرعيددد  و ثلددد  املفوضدددي ، جيدددو  حضدددو   ثلددد  بماندددا   -15

وطنيددد  األفريقيددد  اجلهدددا  التاليددد  اجتماعدددا  اللجنددد  الفرعيددد  بصدددف  مراقدددب: شدددبك  املؤسسدددا  ال
حلقو  اإلنسان، ومنتدل املؤسسدا  الوطنيد  حلقدو  اإلنسدان يف آسديا واحملديط اادا  ، والشدبك  
األو وبي  للمؤسسا  الوطنيد  حلقدو  اإلنسدان، وشدبك  املؤسسدا  الوطنيد  لتعزيدز و ايد  حقدو  

ند  الفرعيد  ملدز  اإلنسان يف األمريكتا، و ثل للتحالف العامل . ورل مدن ؤضدر اجتماعدا  اللج
بشرط السري  إىل بن يصبح قدرا ا  االعتمدا   ائيد  وينشدر اللجند  الفرعيد  يقا يرهدا ويضدعها علد  

 املوقع الشبك  للتحالف العامل . 
وحتي   اللجن  الفرعي  املعني  باالعتما  املفوضي  عل  ما ببديه من رفاء  مهني  ويفان يف  -16

 خدماهتا بنجاح لدو يا يف السن .اض  عها مبها  األمان  ويقدمي 

 المستعَرضة الفترة خال  العتماا -ثالثا   
 2014الدورة الثانية في عام  -ألف 

 27يف الفدة  مدن  2014ع قد  الدو   الثانيد  للجند  الفرعيد  املعنيد  باالعتمدا  يف عدا   -17
مدن  10يشرين األول/برتوبر. وخ ل يلمج الدو  ، يلق  اللجن  الفرعي ، مبوجب املدا    31إىل 

النظدددا  األساسددد ، طلبددددا  اعتمدددا  مدددن املؤسسدددد  الوطنيددد  حلقدددو  اإلنسددددان الفنلنديددد ، ومفددددو  
يف هنغا يددا، واجمللد  الددوطين للحريدا  املدنيدد  وحقدو  اإلنسددان يف ليبيدا، الدد ي  اسدي األساحلقدو  

 . واستعرضدددد  اللجندددد  الفرعيدددد ، عمدددد ا 2011بنشددددله اجمللدددد  الددددوطين االنتقددددايل يف ليبيددددا يف عددددا  
 من نظامها األساس ، استمرا  املؤسسا  التالي  يف االمتثدال الكامدل ملبدا   بدا ي : 15 باملا  
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جلن  حقدو  اإلنسدان األفغانيد  املسدتقل ، وبمدا املظداي يف بلبانيدا، واللجند  الوطنيد  الكينيد  حلقدو  
اإلنسدددان، واللجنددد  امل ويددد  حلقدددو  اإلنسدددان، واللجنددد  الوطنيددد  حلقدددو  اإلنسدددان يف مو يشددديو ، 

حلقددو   يدد لوطن  حلقددو  اإلنسددان يف منغوليددا، وبمددا املظدداي يف بددا اغواي، واللجندد  ايددواللجندد  الوطن
اإلنسددان يف رو يددا، ومكتددب مفددو  حقددو  اإلنسددان باالحتددا  الروسدد ، واللجندد  الوطنيدد  حلقددو  

من النظدا   2-16اإلنسان يف يايلند، ومفو  الاملان األورراين حلقو  اإلنسان. ومبوجب املا   
يف  اياملظداألساس ، خضع ل ستعرا  رل من اللجن  الوطني  حلقو  اإلنسان يف نيبدال، وبمدا 

  هو ي  فنزوي  البوليفا ي . وير  نتائس الدو   يف اجلدول املرفا. 

 2015الدورة األولى في عام  -باء 
آذا /مدددددا  . وخددددد ل يلدددددمج  20إىل  16مدددددن  2015عقدددددد  الددددددو   األوىل يف عدددددا   -18

سددد : مدددن النظدددا  األسا 10للمدددا   اا الددددو  ، است عرضددد  املؤسسدددا  التاليددد  قصدددد اعتما هدددا وفقددد
املفوضددي  العليددا حلقددو  اإلنسددان يف العددرا ، و يددوان املظدداي يف  هو يدد  اليفيددا، واملؤسسدد  الوطنيدد  

مدددن الفئددد   املظددداي يف بو وغددواي. وبعيدددد اعتمدددا  مؤسسدددا  الدددول التاليددد  وبمددداحلقددو  اإلنسدددان 
ددل إعددا   اعتما هددا مبقتضدد  املددا     ،إرددوا و مددن النظددا  األساسدد : آيرلندددا، و  15"بلددف" بو ب ج 

واليوندددددان.  ،ومددددد وي ،والكدددددامريون ،وصدددددربيا ،و هو يددددد  رو يدددددا، واسدددددكتلندا ،وبدددددنغ  ي  ،وبملانيدددددا
 .2-16الوطني  حلقو  اإلنسان يف  هو ي  فنزوي  البوليفا يد  يف إطدا  املدا    سس واست عرض  املؤ 

  ويبا املرفا نتائس الدو  .

 2015الدورة الثانية في عام  -جيم 
، استعرضدددد  اللجندددد  الفرعيدددد  2015يشددددرين الثدددداين/نوفما  20إىل  16لفددددة  مددددن يف ا -19

املعنيدد  باالعتمددا  املؤسسددا  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان يف آيرلندددا وقدداص وميااددا  بغيدد  اعتما هددا، 
مدن النظدا  األساسد ، بجدري اسدتعرا   15للما   اا من النظا  األساس . ووفق 10للما   اا وفق

 ،و ول  فلسد ا ،وبملانيا، وبري انيا العظم  ،فئ  "بلف" بالدول اآليي : األ  نمن ال للمؤسسا 
واملغددرب. واست عرضدد  املؤسسدد  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان يف يايلنددد  ،وماليزيددا ،ولكسددما  ،وق ددر

 من النظا  األساس . وير  نتائس الدو   يف املرفا.  1-18مبوجب املا   

 2016الدورة األولى في عام  -اا  
بيا /مددايو، مبوجددب  13إىل  9، الددي عقددد  يف الفددة  مددن 2016يف الدددو   األوىل يف عددا   -20
من النظا  األساس ، استعرض  اللجن  الفرعي  املعني  باالعتما  املؤسسدا  الوطنيد  حلقدو   10املا   

 ،وسددداموا ،و مبدددابوي ،واجلبدددل األسدددو  ،والبحدددرين ،اإلنسدددان للددددول التاليددد  قصدددد اعتما هدددا: بو وغدددواي
التاليدد  بغيدد   مددن النظددا  األساسدد ، است عرضدد  مؤسسددا  الدددول 15ورددو   يفددوا . ومبقتضدد  املددا   

 ،ومددددد وي ،ورنددددددا ،والكدددددامريون ،وسدددددرياليون ،و هو يددددد  رو يدددددا ،إعدددددا   اعتما هدددددا: آيرلنددددددا الشدددددمالي 
البوليفا يدد   وي هو يدد  فنددز واليونددان. واست عرضدد  مؤسسدد  رددل مددن بو وندددي و  ،وهندددو ا  ،ونيو يلندددا
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مدن النظدا  األساسد . وست نشدر نتدائس الددو   بعدد إمتدا  اإلجدراء املنصدوص عليده  2-16إطا  املدا    يف
 من النظا  األساس .  12يف املا   

وقددددم  اللجنددد  الفرعيددد  املعنيددد  باالعتمدددا ، خددد ل الددددو ا  األ بدددع حمدددل االسدددتعرا ،  -21
ون عملي  اختيا  بعضاء املؤسسا  الوطني  حلقو  اإلنسان يوصيا  شد   عل  ضرو   بن يك

 واضددح  وشددفاف  ويشددا ري ، وفقدداا ملقتضدديا  مبددا   بددا ي  وامل حظددا  العامدد  للجندد  الفرعيدد .
 حتقدا رد  املؤسسدا  لتلدمج رافيداا  بساسدياا  متدوي ا  الددول يدوفري بمهي  عل  الفرعي  اللجن  وبرد 

إىل ذلددددمج، بقددددر  اللجندددد  الفرعيدددد  بلمهيدددد  مددددنح بعضدددداء  وباإلضدددداف  .املددددايل وارتفاءهددددا اسددددتق اا
املؤسسددا  الوطنيدد  حلقددو  اإلنسددان حصددان  مددن املسدداءل  القانونيدد  علدد  مددا يقددو  بدده مددن بعمددال 

 والدوليد  اإلقليمي  املنظومتا وبا بينها التعاون يوثيا ضرو   عل  بيضاا  وبرد  .ي بصفتها الرمس
 .اإلنسان حلقو 

 والتوصيات الستنتاجات -رابعا   
تهووا للتج  ووة أن تتضوومن الوليووة الواسووعة ييسووتل م توورابو حقوووق اإلنسووان وعوودم  ابل -22

للمؤسسووات الوطنيووة لحقوووق اإلنسوووانص التووي توون  عليهووا معوووااب بوواريس وتؤ وود ا اللجنوووة 
المدنيووووة والسياسووووية وال ت ووووااية  -الفرعيووووة المعنيووووة بالعتمووووااص تع يوووو  جميووووع الحقوووووق 

  وحمايتها. فرالكل  -والجتماعية والثقافية 
تستوجب معااب بواريس أن يوؤم ن تكووين المؤسسوات الوطنيوة لحقووق اإلنسوان وتعيوين  -23

أعضووا هاص سووواء بالنتأوواغ أو بايووريص التمثيوول التعووداي للقووول الجتماعيووة )المجتمووع الموودني( 
 ذلوو  بالعتموواا المعنيووة الفرعيووة اللجنووة وتفسوور اإلنسووان وتع ي  ووا. المشووار ة فووي حمايووة حقوووق

 .والمشووار ة الجوودارة علووى و ا مووة وشووفافة واضووحة وتعيووين اختيووار عمليووة يتطلووب بأنوو  الحكووم
 المنشووو ة التشوووريعات فوووي  وووذي والتعيوووين الختيوووار عمليوووة علوووى رسووومية صوووعاة بإضوووفاء وتوصوووي

  إاارية مل مةص حسب ال تضاء. توجيهية معااب في أو/و اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات
تشجَّع المؤسسوات الوطنيوة لحقووق اإلنسوان المنشوأة حوديثا  علوى طلوب العتمواا  -24

الن ووامين الوودولي  بايووة التحوواور بفاعليووة مووع المؤسسووات الن يوورة ومووع مون التحووالف العووالمي
  ليمي لحقوق اإلنسان. واإل
الوطنيووة لحقوووق اإلنسووان علووى تنفيووذ التوصوويات ال وواارة عوون  ُتحوو   المؤسسووات -25

اللجنة الفرعية المعنيوة بالعتمواا   ود الرتقواء بمسوتول امتثالهوا لمعوااب بواريس وفعاليتهوا 
 فيهووا بمووا الم وولحةص صوواحعة الجهووات موون وغير ووا الحكومووات وتشووجَّع فووي أااء وليتهووا.

  سسات على تنفيذ تل  التوصيات.مساعدة تل  المؤ  لىع المتحدةص األمم  يانات
يشووويد األموووين العوووام باللجنوووة الفرعيوووة المعنيوووة بالعتمووواا علوووى أاا هووواص ويعووور  اعوووم  -26

  المفوضية لعملها بكل تفان ومهنيةص بما في ذل  أثناء عملية العتماا.
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التوي تفسور ت ل معااب باريس والمالح ات العاموة للجنوة الفرعيوة المعنيوة بالعتمواا  -27
تلووووو  المعوووووااب األسووووواي الوووووذي تسوووووتند إليووووو  اللجنوووووة الفرعيوووووة فوووووي اعتمووووواا المؤسسوووووات 

 المجتموووع من موووات الفرعيوووة اللجنوووة تووودعو العمليوووةص  وووذي ولووودعم لحقووووق اإلنسوووان. الوطنيوووة
المستعَرضووةص باإلضووافة إلووى التشووريعات والوثووا    مؤسسوواتال عموول فووي اإلسووهام إلووى الموودني

  األخرل المقدمة من المؤسسات.
يشوووجع األموووين العوووام الووودو  األعضووواء وغير وووا مووون أصوووحاغ الم ووولحة علوووى أن  -28

تكفلص بواسطة التعرع الماليص استمرار تقديم المفوضية خدمات فا قوة الجوواة إلوى اللجنوة 
  الفرعية المعنية بالعتماا.

ع تعووا م مووا تقوووم بوو  المؤسسووات الوطنيووة لحقوووق اإلنسووان الم وونفة فووي الف ووة موو -29
"ألووف" فووي إجووراءات مجلووس حقوووق اإلنسووان واحتمووا  تحقيوو  الشوويء نفسوو  فووي  ليووات 
وعمليات أخرل لألمم المتحدةص تشجَّع اللجنة الفرعية على أن تكوون أ ثور يق وة وصورامة 

ااة موون الم ايووا الممنوحووة لتلوو  الف ووة علووى ل ت ووار السووتفا  ضوومان عنوود موونف الف ووة "ألووف"
  .لمعااب باريس  امال    متثل امتثال  المؤسسات التي ت

إن اور المفوضووية فووي تقووديم خوودمات األمانووة للجنووة الفرعيووة وفووي عقوود اجتماعووات  -30
 وووذي اللجنوووة الفرعيوووة تحوووز رعايتهوووا يعووو   م ووودا ية عمليوووة العتمووواا أموووام الن وووامين الووودولي 

 مون التأ ود فوي أ ميوة القورار صونع عملية أثناء المفوضية ولوجواواإل ليمي لحقوق اإلنسان. 
   ام الداخلي المعمو  ب  ويسهم في شفافيتها ون ا تها وصرامتها.بالن العملية  ذي تقي د
عون ا  ل يذ ر الن ام األساسي للتحالف العالمي والن ام الوداخلي للجنوة الفرعيوة شوي  -31

الحالت التي ل ي ل فيها الت ويز إلوى  ورار أثنواء الموداولت. ولتجنوب الجمووا فوي  وذي 
 تقدم اللجنة الفرعيةص بتأييد من األمانة )المفوضية(ص حلوول   العام بأنالحالتص يوصي األمين 

  در من الكفاءة لعملية العتماا.  ىمقترحة لكفالة الحترام الكامل لمعااب باريس وأ  
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Annex 

  Status of national institutions accredited by the Global 
Alliance of National Human Rights Institutions 

  Accreditation status as at 26 January 2016 

 In accordance with the Paris Principles and the Statute of the Global Alliance, the 

Global Alliance uses the following classifications for accreditation: 

A: Compliant with the Paris Principles 

B: Not fully compliant with the Paris Principles 

C: Non-compliant with the Paris Principles 

*A(R): The category of accreditation with reserve, previously granted where 

insufficient documentation had been submitted to allow for the conferral of 

“A” status, is no longer awarded. It is now only used when referring to institutions 

that were accredited with this status before April 2008. 

  Human Rights Council 

  “A”statusinstitutions(72) 

Institution Status Year reviewed 

Asia and the Pacific   

Afghanistan: 
Independent Human Rights 
Commission 

A October 2007 – A* 
November 2008 
November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – A  

Australia: 
Australian Human Rights 
Commission 

A 1999 
October 2006 
May 2011 

India: 
National Human Rights 
Commission 

A 1999 
October 2006 
May 2011 – A* 

Indonesia: 
National Human Rights 
Commission  
(Komnas HAM) 

A 2000 
March 2007 
March 2012* 
November 2013 – special review in March 2014 
March 2014 – A* 

Jordan: 
National Centre for Human Rights 

A April 2006 – (B) 
March 2007 – (B) 
October 2007 – A* 
October 2010 – A 
November 2015 – deferred to second session of 
2016 
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Institution Status Year reviewed 

Malaysia: 
Human Rights Commission 
(SUHAKAM) 

A 2002 
April 2008 – recommended to be accredited B 
November 2009 – A* 
October 2010 – A 
November 2015 – A 

Mongolia: 
National Human Rights 
Commission  

A 2002 – A(R) 
2003 
November 2008 
November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – A 

Nepal: 
National Human Rights 
Commission  

A 2001 – A(R) 
2002 – A 
October 2007 – A* 
November 2008 – A* 
March 2010 – recommended to be accredited B 
May 2011 – A 
November 2012 – October 2014 special review – 
A maintained 

New Zealand: 
Human Rights Commission  

A 1999 
October 2006 
May 2011 

Philippines: 
Philippines Commission on 
Human Rights 

A 1999 
March 2007 – deferred to October 2007 
October 2007 
March 2012 

Qatar: 
National Committee for Human 
Rights  

A October 2006 – (B) 
March 2009 – A* 
March 2010 – A* 
October 2010 – A 
November 2015 – A 

Republic of Korea:  
National Human Rights 
Commission  

A 2004 
November 2008 
March 2014 – deferred to October 2014 
October 2014 – deferred to March 2015 
March 2015 – deferred to first session of 2016 

State of Palestine: 
Independent Commission for 
Human Rights  

A 2005 – A(R) 
March 2009 – A 
November 2015 – A 

Timor-Leste: 
Provedoria for Human Rights and 
Justice 

A April 2008 
November 2013 

Africa   

Burundi: 
Commission nationale 
indépendante des droits de 
l’homme 

A November 2012 

Cameroon: 
National Commission on Human 
Rights and Freedoms 

A 1999 
October 2006 – (B) 
March 2010 – A 
March 2015 – deferred to first session of 2016 
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Egypt: 
National Council for Human 
Rights 

A April 2006 – (B) 
October 2006 – A 
October 2011 – deferred to November 2012 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – deferred to November 2013  
November 2013 – deferred 
November 2015 – deferred to second session of 
2016 

Ghana: 
Commission on Human Rights and 
Administrative Justice 

A 2001 
November 2008 
March 2014 

Kenya: 
National Commission on Human 
Rights 

A 2005 
November 2008 
October 2014 – A 

Malawi: 
Human Rights Commission 

A 2000 
March 2007 
March 2012 – deferred to November 2012 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – deferred to November 2013 
November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – deferred to March 2015 
March 2015 – deferred to first session of 2016 

Mauritania: 
Commission nationale des droits 
de l’homme 

A November 2009 – (B) 
May 2011 – A 

Mauritius: 
Commission nationale des droits 
de l’homme 

A 2002 
April 2008 – A* 
October 2014 – A 

Morocco: 
Conseil national des droits de 
l’homme  

A 1999 – A(R) 
2001 
October 2007 – A* 
October 2010 – A* 
November 2015 – A 

Namibia: 
Office of the Ombudsman 

A 2003 – A(R) 
April 2006 
May 2011 

Nigeria:  
National Human Rights 
Commission 

A 1999 – A(R) 
2000 – A 
October 2006 – A 
October 2007 – B 
May 2011 – A 

Rwanda: 
National Commission for Human 
Rights  

A 2001 
October 2007 
March 2012 – recommended to be accredited B; 
given one year to establish compliance with the 
Paris Principles 
May 2013 – A 

Sierra Leone: 
Human Rights Commission  

A May 2011 
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South Africa: 
Human Rights Commission 

A 1999 – A(R) 
2000 
October 2007 
November 2012 

Togo: 
Commission nationale des droits 
de l’homme 

A 1999 – A(R) 
2000 
October 2007 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – A 

Uganda: 
Human Rights Commission 

A 2000 – A(R) 
2001 
April 2008 
May 2013 – A 

United Republic of Tanzania: 
Commission for Human Rights 
and Good Governance 

A 2003 – A(R) 
October 2006 – A 
October 2011 – A* 

Zambia:  
Human Rights Commission 

A 2003 – A(R) 
October 2006 
October 2011 

Americas   

Argentina: 
Defensoría del Pueblo  

A 1999 
October 2006 
October 2011 

Bolivia (Plurinational State of): 
Defensor del Pueblo  

A 1999 – (B) 
2000 – A 
March 2007 
March 2012 

Canada: 
Canadian Human Rights 
Commission 

A 1999 
October 2006 
May 2011 

Chile: 
Instituto Nacional de Derechos 
Humanos 

A November 2012 
 

Colombia: 
Defensoría del Pueblo 

A 2001 
October 2007 
March 2012 – A* 

Costa Rica: 
Defensoría de los Habitantes 

A 1999 
October 2006 
October 2011 

Ecuador: 
Defensor del Pueblo 

A 1999 – A(R) 
2002 
April 2008 – A; recommended to be accredited 
B; given one year to establish compliance with 
the Paris Principles 
March 2009 – A 
March 2015 – A 

El Salvador: 
Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos 

A April 2006  
May 2011 
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Guatemala: 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos 

A 1999 – (B) 
2000 – A(R) 
2002 
April 2008 
May 2013 – A 

Haiti: 
Office for the Protection of 
Citizens 

A November 2013 

Mexico: 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

A 1999 
October 2006 
October 2011 

Nicaragua: 
Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos 

A April 2006 
May 2011 

Panama: 
Defensoría del Pueblo 

A 1999 
October 2006 
November 2012 

Peru: 
Defensoría del Pueblo 

A 1999 
March 2007 
March 2012 

Venezuela (Bolivarian  
Republic of): 
Defensoría del Pueblo 

A 2002  
April 2008 
May 2013 
March 2014 – special review in October 2014 
October 2014 – special review deferred to March 
2015 
March 2015 – recommended to be accredited B; 
given one year to establish compliance with the 
Paris Principles 

Europe   

Albania: 
People’sAdvocate 

A 2003 – A(R) 
2004 
November 2008 
November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – A 

Armenia: 
Human Rights Defender 

A April 2006 – A(R) 
October 2006 – A 
October 2011 – deferred to November 2012 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – A 

Azerbaijan: 
Human Rights Commissioner 
(Ombudsman) 

A October 2006  
October 2010 – deferred to May 2011 
May 2011 – recommended to be accredited B; 
given one year to establish compliance with the 
Paris Principles 
March 2012 – A 
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Bosnia and Herzegovina: 
Institution of Human Rights 
Ombudsmen 

A 2001 – A(R) 
2002 – A(R) 
2003 – A(R) 
November 2009 – recommended to be accredited 
B; given one year to establish compliance with 
the Paris Principles 
October 2010 – A 

Croatia: 
Ombudsman 

A April 2008 
May 2013 

Denmark: 
Danish Institute for Human Rights 

A 1999 – (B) 
2001  
October 2007 – A 
November 2012 

Finland: 
Finnish National Human Rights 
Institution 

A October 2014 – A 

France: 
Commission nationale consultative 
des droits de l’homme 

A 1999 
October 2007 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – A 

Georgia: 
PublicDefender’sOffice 

A October 2007 
November 2012 – deferred to May 2013 
May 2013 – A 

Germany: 
German Institute for Human 
Rights 

A 2001 – A(R) 
2002 – A(R) 
2003 
November 2008 
November 2013 – deferred to October 2014 
March 2015 – deferred to November 2015 
November 2015 – A 

Great Britain (United Kingdom): 
Equality and Human Rights 
Commission 

A November 2008 – A 
October 2010, special review – A 
November 2015 – A 

Greece: 
National Commission for Human 
Rights 

A 2000 – A(R) 
2001  
October 2007 – A* 
November 2009 – A* 
March 2010 – A* 
March 2015 – deferred to first session of 2016 

Hungary: 
Commissioner for Fundamental 
Rights 

A November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – A 

Ireland: 
Irish Human Rights and Equality 
Commission 

A November 2015 – A 

Latvia: 
Ombudsman of the Republic of 
Latvia 

A March 2015 – A 
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Luxembourg: 
Commission consultative des 
droits de l’homme  

A  2001 – A(R) 
2002 
March 2009 – A* 
November 2009 – A* 
October 2010 – A 
November 2015 – A 

Netherlands: 
Netherlands Institute for Human 
Rights 

A March 2014 

Northern Ireland (United 
Kingdom): 
Human Rights Commission 

A 2001 – (B)  
May 2011 

Poland: 
Human Rights Defender 

A 1999  
October 2007 
November 2012 

Portugal: 
Provedor de Justiça 

A 1999  
October 2007 
November 2012 

Russian Federation: 
Commissioner for Human Rights 
in the Russian Federation 

A 2000 – (B) 
2001 – (B) 
November 2008 – A 
November 2013 – deferred to October 2014 
October 2014 – A 

Scotland (United Kingdom): 
Scottish Human Rights 
Commission 

A November 2009 – deferred to March 2010  
March 2010 – A 
March 2015 – A 

Serbia: 
Protector of Citizens 

A March 2010 – A 
March 2015 – A 

Spain: 
El Defensor del Pueblo 

A 2000  
October 2007 
November 2012 

Ukraine: 
Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights 

A April 2008 – (B) 
March 2009 – A 
March 2014 – deferred to October 2014 
October 2014 – A 

  “B”statusinstitutions(29) 

Institution Status Year reviewed 

Americas   

Honduras: 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos  

B 2000  
October 2007 – (A) 
October 2010 – special review; recommended to 
be accredited B; given one year to establish 
compliance with the Paris Principles 
October 2011 – B 

Asia and the Pacific   

Bangladesh: 
National Human Rights 
Commission  

B May 2011 
March 2015 – B 



A/HRC/33/34 

17 GE.16-12213 

Institution Status Year reviewed 

Iraq: 
High Commission for Human 
Rights 

B March 2015 – B 

Maldives: 
Human Rights Commission 

B April 2008 
March 2010 

Myanmar: 
Myanmar National Human Rights 
Commission 

B November 2015 – B 

Oman: 
National Human Rights 
Commission 

B November 2013 

Sri Lanka: 
Human Rights Commission 

B 2000 
October 2007 
March 2009 

Thailand: 
National Human Rights 
Commission 

B 2004 
November 2008 
November 2013 – deferred to March 2014 
March 2014 – deferred to October 2014 
October 2014 – recommended to be accredited 
B; given one year to establish compliance with 
the Paris Principles 
November 2015 – B 

Central Asia   

Kazakhstan: 
The Commissioner for Human 
Rights 

B March 2012 

Kyrgyzstan: 
The Ombudsman 

B March 2012 

Tajikistan: 
The Human Rights Ombudsman 

B March 2012 

Africa   

Algeria: 
Commission nationale de 
promotion et de protection des 
droits de l’homme 

B 2000 – A(R) 
2002 – A(R) 
2003 – A 
March 2009 – B 
March 2010 – deferred to October 2010 
October 2010 – B 

Chad: 
Commission nationale des droits 
de l’homme 

B 2000 – A(R) 
2001 – A(R) 
2003 – A(R) 
November 2009 – B 

Congo: 
Commission nationale des droits 
de l’homme  

B October 2010 

Ethiopia:  
Ethiopian Human Rights 
Commission  

B November 2013 

Libya: 
National Council for Civil 
Liberties and Human Rights 

B October 2014 – B 
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Mali: 
Commission nationale des droits 
de l’homme 

B March 2012 

Senegal:  
Comité sénégalais des droits de 
l’homme 

B 2000 
October 2007 – A* 
October 2010 – deferred to May 2011 
May 2011 – deferred to October 2011 
October 2011 – recommended to be accredited 
B; given one year to establish compliance with 
the Paris Principles 
November 2012 – B 

Tunisia: 
Comité supérieur des droits de 
l’homme et des libertés 
fondamentales 

B November 2009 

Europe   

Austria: 
The Austrian Ombudsman Board 

B 2000 
May 2011 

Bulgaria: 
Commission for Protection 
Against Discrimination  

B October 2011 

Bulgaria: 
The Ombudsman  

B October 2011 

Cyprus: 
Commissioner for Administration 
and Human Rights 

B November 2015 – B 

Norway: 
Norwegian Centre for Human 
Rights 

B 2003 – A(R) 
2004 – A(R) 
2005 – A(R) 
April 2006 
May 2011 – deferred to October 2011 
October 2011 – recommended to be accredited 
B; given one year to establish compliance with 
the Paris Principles 
November 2012 – B 

Republic of Moldova: 
Human Rights Centre  

B November 2009 

Slovakia: 
Slovak National Centre for Human 
Rights 

B 2002 – C 
October 2007 
March 2012 – Accreditation lapsed due to non-
submission of documentation 
March 2014 – B 

Slovenia: 
Human Rights Ombudsman 

B 2000 
March 2010 

Sweden:  
Equality Ombudsman 

B May 2011 

The former Yugoslav Republic of 
Macedonia: 
The Ombudsman  

B October 2011 
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Institution Status Year reviewed 

Africa   

Benin: 
Commission béninoise des droits 
de l’homme 

C 2002 

Madagascar: 
Commission nationale des droits 
de l’homme  

C 2000 – A(R) 
2002 – A(R) 
2003 – A(R) 
April 2006 – status withdrawn 
October 2006 – C 

Americas   

Antigua and Barbuda: 
Office of the Ombudsman 

C 2001 

Barbados: 
Office of the Ombudsman  

C 2001 

Puerto Rico (United States  
of America):  
Oficina del Procurador del 
Ciudadano del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

C March 2007 

Asia and the Pacific   

Hong Kong, China: 
Equal Opportunities Commission 

C 2000 

Iran (Islamic Republic of): 
Islamic Human Rights 
Commission 

C 2000 

Europe   

Romania: 
Romanian Institute for Human 
Rights 

C March 2007 
May 2011 

Switzerland: 
FederalCommissionforWomen’s
Issues  

C March 2009 

Switzerland:  
Federal Commission against 
Racism 

C 1998 – (B) 
March 2010 – C  
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  Suspended institutions 

Institution Status Year reviewed 

Asia and the Pacific  

Fiji: 
Human Rights 
Commission 

Suspended 
Note: The Commission 
resigned from the then 
International Coordinating 
Committee of National 
Institutions for the Promotion 
and Protection of Human 
Rights on 2 April 2007 

2000 (A) 
March 2007 – accreditation 
suspended; documents to be 
submitted at October 2007 session 
2 April 2007 – The Commission 
resigned from the then 
International Coordinating 
Committee of National Institutions 
for the Promotion and Protection 
of Human Rights 

Africa   

Niger: 
Commission 
nationale des droits 
del’hommeetdes
libertés 
fondamentales  

Removed 
Note: Dissolved in February 
2010 

March 2010 – removed further to 
its dissolution in February 2010 

Americas   

Paraguay: 
Defensoría del 
Pueblo 

Suspended 
Note: The Defensoría resigned 
from the International 
Coordinating Committee of 
National Institutions for the 
Promotion and Protection of 
Human Rights on 10 July 2014  

2003 
November 2008 
November 2013 – deferred to 
March 2014 
March 2014 – deferred to October 
2014 
October 2014 – suspended  

  Institutions whose accreditation has lapsed 

Institution Status Year reviewed 

Africa   

Burkina Faso: 
Commission nationale des droits 
humains 

 2002 – A(R) 
2003 – A(R) 
2005 – B 
March 2012 – accreditation lapsed due to 
non-submission of documentation 

  Dissolved institutions 

Institution Status Year reviewed 

Europe   

Belgium: 
The Centre for Equal Opportunities 
and Opposition to Racism  

 December 2014 – The institution has been 
transformed into two separate institutions: The 
Interfederal Centre for Equal Opportunities 
and Opposition to Discrimination and Racism, 
and The Federal Centre for the Analysis of 
Migration Flows 

    


