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أول -مقدمة
 -1يقد ه ا التقرير عم ا بقرا جمل حقو اإلنسان  )1(18/27ال ي طلب فيه اجمللد
إىل األمددا العددا بن يرفددع إىل جملد حقددو اإلنسددان يف و يدده الثالثد والث ثددا يقريدرا عددن بنشد
التحالف العامل للمؤسسا الوطني حلقو اإلنسان (جلن التنسديا الدوليد للمؤسسدا الوطنيد
لتعزيددز و ايد حقددو اإلنسددان سددابقا يف جمددال اعتمددا املؤسسددا الوطنيد وفقدا للمبددا املتعلقد
مبررز املؤسسا الوطني لتعزيز و اي حقو اإلنسان (مبا با ي ).
 -2ويتض ددمن هد د ا التقري ددر األنش د ال ددي جن االضد د أ هب ددا واإل ددا ا ال ددي بح ددر مند د
يقريددر األمددا العددا الصددا يف عددا  2014املتعلددا باعتمددا املؤسسددا الوطنيد حلقددو اإلنسددان
(.)A/HRC/27/40
 -3وينص النظا األساس للتحالف العامل (املشا إليه فيما يل بالنظدا األساسد ) علد
يكليددف اللجن د الفرعي د املعني د باالعتم ددا باسددتعرا طلب ددا االعتمددا املقدم د مددن املؤسس ددا
الوطني حلقو اإلنسان وحتليلها ،ويقدمي يوصيا إىل مكتب جلن التحدالف العدامل (املشدا إليده
فيمددا يلد باملكتددب) بشددلن امتثددال املؤسسددا ملبددا بددا ي  .وفيمددا يلد يصددنيف االعتمددا وفقدا
للنظا الداخل للجن الفرعي املعني باالعتما :
• الفئ "بلف" :االمتثال الكامل ملبا
• الفئ "باء" :عد االمتثال الكامل ملبا

با ي ؛
با ي .

 -4ولتحقيا التوا ن العا ل للتمثيدل اإلقليمد  ،يسدتلز املدا  1-2مدن النظدا الدداخل للجند
الفرعي د املعنيد د باالعتم ددا بن يت ددللف اللجند د م ددن مؤسس د وطنيد د حلق ددو اإلنس ددان معتم ددد ض ددمن
الفئد "بلددف" مدن رددل جمموعد مدن جمموعددا التحدالف العددامل األ بددع ،وهد  :بفريقيددا ،واألمريكتددان،
وآسيا واحملديط اادا  ،وبو وبدا ،ويعينهدا اجملموعدا اإلقليميد لدث سدنوا قابلد للتجديدد .ويع ِدا
بعضاء اللجن الفرعي بحد األعضاء ،بتوافا اآل اء ،ئيسا اا مد سن قابل للتجديد .
 -5ورددان بعضدداء اللجن د الفرعي د خ د ل الفددة املستعرض د مددن املؤسسددا الوطني د حلقددو
اإلنسددان يف رندددا ،وفرنسددا ،ومو يتانيددا ،و ولد فلسد ا ،واأل ن .ويددوىل الرئاسد املؤسسد الوطنيد
حلقددو اإلنسددان يف رندددا .واسددتقال املؤسس د الوطني د حلقددو اإلنسددان بدول د فلس د ا وحل د
حملها املؤسس الوطني حلقو اإلنسان باأل ن لدو بيا /مايو .2016
 -6وعمد ا باملددا  6مددن النظددا األساسد  ،يعقددد االجتماعددا العامد واجتماعددا مكتددب
التحالف العدامل  ،إضداف إىل اجتماعدا اللجند الفرعيد املعنيد باالعتمدا  ،برعايد مفوضدي األمدم
املتحددد السددامي حلق ددو اإلنسددان (املفوض ددي ) وبالتعدداون معه ددا ،ويتددوىل املفوض ددي مهددا األمان د .
وباإلض دداف إىل حتلي ددل ملف ددا االعتم ددا وإع دددا ها ،يش ددمل يل ددمج امله ددا حض ددو املفوض ددي ي ددع
اجتماعا اللجن الفرعي املعني باالعتما  ،مبا يف ذلمج بثناء املداوال واعتما التقا ير.

__________
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ثانيا -عملية العتماا التي يضطلع بهوا التحوالف العوالمي للمؤسسوات الوطنيوة
لحقوق اإلنسان
 -7يويل جملد حقدو اإلنسدان  21/16وقدرا اجلمعيد العامد  281/65بشدلن اسدتعرا
عمل جمل حقو اإلنسان مكان خاص ملؤسسا حقو اإلنسان من الفئ "بلف" الي متتثدل
رلي ا ملبا با ي  .ونتيج ل لمج ،منح ه ه املؤسسا  ،يف إطا عملي االستعرا الدو ي
الشامل ،مكان خاص يف املدوجز املتعلدا بهسدهامها يف التقريدر املتعلدا باجلهدا املعنيد  .فيحدا ادا
التدخل مباشر بعد الدول موضوأ االستعرا يف املدداوال املتعلقد بدهقرا نتدائس االسدتعرا يف
اجللس د العام د للمجل د  .وؤددا للمؤسسددا مددن الفئ د "بلددف" بيض د ا التدددخل مباشددر بعددد البلددد
املعين خ ل احلوا التفاعل  ،وذلمج بعد بن يقد صاحب الوالي يف إطا اإلجراء اخلاص يقريدره
للبعث الق ري  .وجيو اا يسمي مرشحا لشغل واليا يف إطا اإلجراءا اخلاص .
 -8ويش د ددجع اجلمعيد د د العامد د د يف قرا ه د ددا  163/70ي د ددع آلي د ددا األم د ددم املتح د ددد املعنيد د د
وعملياهتا ،وفق ا لوالي رل منها ،عل بن يسمح مبسامه املؤسسا الوطني حلقو اإلنسان الي
متتثدل بالكامدل ملبدا بدا ي يف يلدمج اآلليددا والعمليدا  ،آخد يف احلسدبان يعاو دا مدع جملد
حقو اإلنسان وآليايه.
 -9ويددؤ ي حقددو املشددار احملسددن للمؤسسددا الوطنيد حلقددو اإلنسددان مددن الفئد "بلددف"
يف جمل حقو اإلنسان وهددفها املتمثدل يف احلصدول علد حقدو اثلد يف اآلليدا والعمليدا
األخ ددرل التابعد د لتم ددم املتح ددد ض ددمنيا إىل املزي ددد م ددن املس ددؤوليا علد د اللجند د الفرعيد د املعنيد د
باالعتما املعهو إليها بتقييم امتثال املؤسسا الوطني حلقو اإلنسان ملبا با ي .
 -10ول لمج ،اخت التحالف العامل يدابري شىت لتحسا إجراءا االعتما :
بصددبح عملي د اسددتعرا املؤسسددا الوطني د حلقددو اإلنسددان الددي هتددد إىل
(ب)
يقييم فعالي ه ه املؤسسا وب ائها برثر صدرام ا أل دا يسدتند اآلن إىل ب لد موثقد يقددمها املؤسسد
املستعرض وإىل معلوما وا من منظما اجملتمع املدين وسواها من بصحاب املصلح ؛
َ
(ب) بصبح عمليد االسدتعرا برثدر إنصداف ا ،إذ يعمدل بدهجراء يتديح للمؤسسدا
فرص ال عن يف التوصيا الصا عن اللجن الفرعي املعني باالعتما ؛
(ج)

بعد اللجن الفرعي م حظا عام يفسر مبا

با ي  ،واعتمدها املكتب؛

( ) يرح ددب اللجن د الفرعي د بتق ددا ير منظم ددا اجملتم ددع امل دددين ع ددن ب اء املؤسس ددا
الوطني حلقو اإلنسان املستعرض ورفاءهتدا .وبطلعد املؤسسدا املعنيد علد يلدمج التقدا ير رد
يعلا عليها بو يقد يوضيحا بشل ا ؛
(ه) يعددد األماند مددوجزا جلميددع الوثددائا الدوا مددن املؤسسددا وي لددع املؤسسددا
املعني عليها قبل االستعرا  .ومتنح املؤسسا الوطني حلقو اإلنسان بسبوعا للكشف عن بي
بخ اء وقائعي يف املوجزا  .مث يوجه املوجزا والتعليقا إىل بعضاء اللجن الفرعي ؛ 
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(و) جتري اللجن الفرعي خ ل الددو مقداب
املستعرض ؛
اإلنسان
َ

هايفيد مدع املؤسسدا الوطنيد حلقدو

( ) يصد اللجند الفرعيد يوصديا متوائمد مدع احتياجدا املؤسسدا الوطنيد حلقدو
اإلنسان املستعرض  ،حىت يف احلاال الي يوص فيها مبررز من الفئ "بلف"؛
(ح) ينشر التوصيا الي يقدمها اللجن الفرعي يف يقريرهدا فدو إقرا هدا مدن مكتدب
اللجن  .ويوضع التقرير عل موقع التحالف العامل (.)2
 -11ووفق دا للمددا  2-16مددن النظددا األساس د  ،جيددو ل درئي التحددالف العددامل بو ل درئي
اللجن د الفرعي د  ،مددىت طدرب بي يغيددري عل د ددرو بي مؤسس د وطني د حلقددو اإلنسددان مصددنف يف
الفئ د "بلددف" قددد يددؤثر يف امتثااددا ملبددا بددا ي  ،بن يشددرأ يف اسددتعرا خدداص العتمددا يلددمج
املؤسس د  .وقددد يس دفر االسددتعرا اخلدداص إمددا عددن احلفدداس عل د مررددز املؤسس د الوطني د حلقددو
اإلنسان وإما خفضه .

 -12ويددنص املددا  2-18مددن النظددا األساس د علد بندده مددىت وجددد ئددي التحددالف العددامل
رفد ا اسددتثنائي ا يقتض د النظددر عدداج ا يف التعليددا الفددو ي ملؤسس د معتمددد يف الفئ د "بلددف" ،جددا
للمكتب بن يقدر يعليدا يصدنيف اعتمدا هد ه املؤسسد علد الفدو والشدروأ يف عمليد اسدتعرا
خاص عم ا باملا  .2-16ويو املا  3-18وصفا لإلجراء الواجدب ايباعده مدن بجدل يعليدا
االعتمدا فددو ا يف الظددرو االسددتثنائي  .ويددنص املدا  4-18علد بندده "ألغدرا املددا يا 2-18
و ،3-18يشري "الظر االستثنائ " إىل يغيري طا وحاسم يف النظا السياس الدداخل لدولد مدن
ال دددول" ،مد دن قبي ددل يع ددل النظ ددا الدس ددتو ي بو ال دددحقراط بو إعد د ن حالد د ال د دوا بو وق ددوأ
انتهار ددا جس دديم حلق ددو اإلنس ددان؛ عل د بن يراف ددا ذل ددمج بي ددا يل د ( :ب) ح دددو يغي ددري يف
املؤسس د الوطني د حلقددو اإلنسددان يفسددح اجملددال بمددا يش دريع بو قددانون آخددر معمددول بدده يندداق
مبا با ي ؛ بو (ب) حددو يغيدري يف يرريبد املؤسسد ال يراعد عمليد االختيدا و/بو التعيدا
احملد ؛ بو (ج) يصر املؤسس الوطني حلقو اإلنسان عل حنو يقو امتثااا ملبدا بدا ي
يقويض ا شديدا.
 -13ووفق د دا إلج د دراء االعتم ددا املنص ددوص علي دده يف امل ددا  12م ددن النظ ددا األساس د د  ،يق ددد
يوصدديا اللجن د الفرعي د املعني د باالعتمددا إىل املكتددب لك د يتب د الق درا النهددائ بشددلن مررددز
اعتما املؤسسا الوطني حلقو اإلنسان املستعرض وفا العملي التالي :
(ب)

إحال يوصي اللجن الفرعي إىل اجله مقدم ال لب؛

(ب) جيدو للجهد مقدمد ال لدب بن يعددة علد التوصدي بتوجيده سدال خ يد إىل
ئددي جلند التنسدديا الدوليد  ،يف غضددون  28يومد ا مددن يددا ي يلقد التوصددي  ،عددن طريددا مفوضددي
األمم املتحد السامي حلقو اإلنسان؛

__________
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(ج) إحال يقرير اللجن الفرعي بعدئ  ،مبا يف ذلدمج التوصدي  ،إىل املكتدب لكد يتبد
ق درا ا بش ددلنه .ف ددهن و اعةاض ددا م ددن املؤسس د الوطني د حلق ددو اإلنس ددان موض ددوأ االس ددتعرا ،
ب ِسددل االعةاضددا  ،إضدداف إىل بيانددا االمتثددال واملددوجزا الددي بعدددهتا املفوضددي جلميددع الوثددائا
الي قدمتها املؤسسا املعني  ،إىل بعضاء املكتب لتمكينهم من يقييم صح يلمج االعةاضا ؛
( ) إن بخ ر األمان بتلييد االعةا عل يوصي اللجن الفرعي من ب بع بعضداء
علد األقددل مددن املكتددب ينتمددون إىل مددا ال يقددل عددن جممددوعتا إقليميتددا ،يف غضددون  20يومدا مددن
يددا ي يلق د التقريددر واالعةاضددا  ،بحيل د التوصددي إىل االجتمدداأ التددايل للمكتددب مددن بجددل اختدداذ
قرا بشل ا؛
(ه) يعتددا املكتددب بندده بقددر التوصددي إن ي يعددة عليهددا ،يف غضددون  20يومدا مددن
يا ي يلقيها ،ب بع بعضاء عل األقل من جمموعتا إقليميتا بو برثر؛
(و) يكون قرا مكتب جلن التنسيا الدولي بشلن االعتما ائيا.
 -14ويظل يوصيا اللجند الفرعيد املعنيد باالعتمدا سدري إىل حدا االنتهداء مدن عمليد االعتمدا
املوصوف بع ه واختاذ قرا ا ائي  ،وال ي لع عليها إال املؤسس الوطني حلقو اإلنسان املعني .
 -15وباإلض دداف إىل بعض دداء اللجند د الفرعيد د و ثلد د املفوض ددي  ،جي ددو حض ددو ثلد د بمان ددا
اجلهددا التالي د اجتماعددا اللجن د الفرعي د بصددف مراقددب :شددبك املؤسسددا الوطني د األفريقي د
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
اإلنسان يف األمريكتا ،و ثل للتحالف العامل  .ورل مدن ؤضدر اجتماعدا اللجند الفرعيد ملدز
بشرط السري إىل بن يصبح قدرا ا االعتمدا ائيد وينشدر اللجند الفرعيد يقا يرهدا ويضدعها علد
املوقع الشبك للتحالف العامل .
 -16وحتي اللجن الفرعي املعني باالعتما املفوضي عل ما ببديه من رفاء مهني ويفان يف
اض عها مبها األمان ويقدمي خدماهتا بنجاح لدو يا يف السن .

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

 -17عقد الدو الثانيد للجند الفرعيد املعنيد باالعتمدا يف عدا  2014يف الفدة مدن 27
إىل  31يشرين األول/برتوبر .وخ ل يلمج الدو  ،يلق اللجن الفرعي  ،مبوجب املدا  10مدن
النظ ددا األساسد د  ،طلب ددا اعتم ددا م ددن املؤسسد د الوطنيد د حلق ددو اإلنس ددان الفنلنديد د  ،ومف ددو
احلقدو األساسدي يف هنغا يددا ،واجمللد الددوطين للحريدا املدنيد وحقدو اإلنسددان يف ليبيدا ،الد ي
بنش ددله اجمللد د ال ددوطين االنتق ددايل يف ليبي ددا يف ع ددا  .2011واستعرضد د اللجند د الفرعيد د  ،عمد د ا
باملا  15من نظامها األساس  ،استمرا املؤسسا التالي يف االمتثدال الكامدل ملبدا بدا ي :
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جلن حقدو اإلنسدان األفغانيد املسدتقل  ،وبمدا املظداي يف بلبانيدا ،واللجند الوطنيد الكينيد حلقدو
اإلنس ددان ،واللجن د امل وي د حلق ددو اإلنس ددان ،واللجن د الوطني د حلق ددو اإلنس ددان يف مو يش دديو ،
واللجند الوطنيد حلقددو اإلنسددان يف منغوليددا ،وبمددا املظدداي يف بددا اغواي ،واللجند الوطنيد حلقددو
اإلنسددان يف رو يددا ،ومكتددب مفددو حقددو اإلنسددان باالحتددا الروس د  ،واللجن د الوطني د حلقددو
اإلنسان يف يايلند ،ومفو الاملان األورراين حلقو اإلنسان .ومبوجب املا  2-16من النظدا
األساس  ،خضع ل ستعرا رل من اللجن الوطني حلقو اإلنسان يف نيبدال ،وبمدا املظداي يف
هو ي فنزوي البوليفا ي  .وير نتائس الدو يف اجلدول املرفا.

باء -الدورة األولى في عام 2015
 -18عقد ددد الد دددو األوىل يف عد ددا  2015مد ددن  16إىل  20آذا /مد ددا  .وخ د د ل يلد ددمج
الدددو  ،استعرض د املؤسسددا التالي د قصددد اعتما هددا وفق د ا للمددا  10مددن النظددا األساس د :
املفوضددي العليددا حلقددو اإلنسددان يف العدرا  ،و يدوان املظدداي يف هو يد اليفيددا ،واملؤسسد الوطنيد
حلقددو اإلنسددان وبمددا املظدداي يف بو وغ دواي .وبعيددد اعتمددا مؤسسددا الدددول التالي د مددن الفئ د
"بلددف" بو بجددل إعددا اعتما هددا مبقتض د املددا  15مددن النظددا األساس د  :آيرلندددا ،وإر دوا و ،
وبملانيد ددا ،وب د ددنغ ي  ،و هو ي د د رو ي د ددا ،واس د ددكتلندا ،وص د دربيا ،والك د ددامريون ،وم د د وي ،واليون د ددان.
واستعرض املؤسس الوطني حلقو اإلنسان يف هو ي فنزوي البوليفا يد يف إطدا املدا .2-16
ويبا املرفا نتائس الدو .

جيم -الدورة الثانية في عام 2015
 -19يف الف ددة م ددن  16إىل  20يشد درين الث دداين/نوفما  ،2015استعرضد د اللجند د الفرعيد د
املعنيد باالعتمددا املؤسسددا الوطنيد حلقددو اإلنسددان يف آيرلندددا وقدداص وميااددا بغيد اعتما هددا،
وفقا للما  10من النظا األساس  .ووفقا للما  15مدن النظدا األساسد  ،بجدري اسدتعرا
للمؤسسا من الفئ "بلف" بالدول اآليي  :األ ن ،وبملانيا ،وبري انيا العظم  ،و ول فلسد ا،
وق ددر ،ولكسددما  ،وماليزيددا ،واملغددرب .واستعرض د املؤسس د الوطني د حلقددو اإلنسددان يف يايلنددد
مبوجب املا  1-18من النظا األساس  .وير نتائس الدو يف املرفا.

اا  -الدورة األولى في عام 2016
 -20يف الدددو األوىل يف عددا  ،2016الددي عقددد يف الفددة مددن  9إىل  13بيا /مددايو ،مبوجددب
املا  10من النظا األساس  ،استعرض اللجن الفرعي املعني باالعتما املؤسسدا الوطنيد حلقدو
اإلنسددان للدددول التالي د قصددد اعتما هددا :بو وغ دواي ،والبح درين ،واجلبددل األسددو  ،و مبددابوي ،وسدداموا،
ورددو يف دوا  .ومبقتض د املددا  15مددن النظددا األساس د  ،استعرض د مؤسسددا الدددول التالي د بغي د
إعد ددا اعتما هد ددا :آيرلند دددا الشد ددمالي  ،و هو ي د د رو يد ددا ،وس د درياليون ،والكد ددامريون ،ورند دددا ،وم د د وي،
ونيو يلندددا ،وهندددو ا  ،واليونددان .واستعرض د مؤسس د رددل مددن بو وندددي و هو ي د فنددزوي البوليفا ي د
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يف إطا املدا  2-16مدن النظدا األساسد  .وستنشدر نتدائس الددو بعدد إمتدا اإلجدراء املنصدوص عليده
يف املا  12من النظا األساس .
 -21وق دددم اللجند د الفرعيد د املعنيد د باالعتم ددا  ،خد د ل ال دددو ا األ ب ددع حم ددل االس ددتعرا ،
يوصيا شد عل ضرو بن يكون عملي اختيا بعضاء املؤسسا الوطني حلقو اإلنسان
واضددح وشددفاف ويشدداري  ،وفق دا ملقتضدديا مبددا بددا ي وامل حظددا العام د للجن د الفرعي د .
وبرد اللجن الفرعي عل بمهي يدوفري الددول متدوي ا بساسدي ا رافيد ا لتلدمج املؤسسدا رد حتقدا
اس ددتق اا وارتفاءه ددا امل ددايل .وباإلض دداف إىل ذل ددمج ،بق ددر اللجن د د الفرعي د د بلمهي د د م ددنح بعض دداء
املؤسسددا الوطنيد حلقددو اإلنسددان حصددان مددن املسدداءل القانونيد علد مددا يقددو بدده مددن بعمددال
بصفتها الرمسي  .وبرد بيضا عل ضرو يوثيا التعاون بينها وبا املنظومتا اإلقليمي والدوليد
حلقو اإلنسان .


والتوصيات
رابعا -الستنتاجات
 -22يسووتل م تورابو حقوووق اإلنسووان وعوودم ابليتهووا للتج ووة أن تتضوومن الوليووة الواسووعة
للمؤسسووات الوطنيووة لحقوووق اإلنسووانص التووي توون عليهووا معووااب بوواريس وتؤ وود ا اللجنووة
الفرعيو ووة المعنيو ووة بالعتمو ووااص تع ي و و جميو ووع الحقو وووق  -المدنيو ووة والسياسو ووية وال ت و ووااية

وحمايتها.
والجتماعية والثقافية  -لكل فرا
 -23تستوجب معااب بواريس أن يوؤمن تكووين المؤسسوات الوطنيوة لحقووق اإلنسوان وتعيوين
أعضووا هاص سوواء بالنتأوواغ أو بايووريص التمثيوول التعووداي للقووول الجتماعيووة (المجتمووع الموودني)
المشووار ة فووي حمايووة حقوووق اإلنسووان وتع ي ووا .وتفسوور اللجنووة الفرعيووة المعنيووة بالعتموواا ذلو
الحكووم بأن و يتطلووب عمليووة اختيووار وتعيووين واضووحة وشووفافة و ا مووة علووى الجوودارة والمشووار ة.
وتوص ووي بإض ووفاء ص ووعاة رس وومية عل ووى عملي ووة الختي ووار والتعي ووين ووذي ف ووي التشو وريعات المنشو و ة
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و/أو في معااب توجيهية إاارية مل مةص حسب ال تضاء.
تشجع المؤسسوات الوطنيوة لحقووق اإلنسوان المنشوأة حوديثا علوى طلوب العتمواا
-24
َّ
مون التحووالف العووالمي بايووة التحوواور بفاعليووة مووع المؤسسووات الن يوورة ومووع الن ووامين الوودولي
واإل ليمي لحقوق اإلنسان.
 -25تُح و المؤسسووات الوطنيووة لحقوووق اإلنسووان علووى تنفيووذ التوصوويات ال وواارة عوون
اللجنة الفرعية المعنيوة بالعتمواا ود الرتقواء بمسوتول امتثالهوا لمعوااب بواريس وفعاليتهوا
وجع الحكومووات وغير ووا موون الجهووات صوواحعة الم وولحةص بمووا فيهووا
فووي أااء وليتهووا .وتشو َّ
يانات األمم المتحدةص على مساعدة تل المؤسسات على تنفيذ تل التوصيات.
 -26يشوويد األمووين العووام باللجنووة الفرعيووة المعنيووة بالعتموواا علووى أاا هوواص ويعوور اعووم
المفوضية لعملها بكل تفان ومهنيةص بما في ذل أثناء عملية العتماا.
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 -27ت ل معااب باريس والمالح ات العاموة للجنوة الفرعيوة المعنيوة بالعتمواا التوي تفسور
تلو و و المع و ووااب األس و وواي ال و ووذي تس و ووتند إليو و و اللجن و ووة الفرعي و ووة ف و ووي اعتم و وواا المؤسس و ووات
الوطنيووة لحقوووق اإلنسووان .ولوودعم ووذي العمليووةص توودعو اللجنووة الفرعيووة من مووات المجتمووع
المستعرضووةص باإلضووافة إلووى التشوريعات والوثووا
الموودني إلووى اإلسووهام فووي عموول المؤسسووات
َ
األخرل المقدمة من المؤسسات.
 -28يش ووجع األم ووين الع ووام ال وودو األعض وواء وغير ووا م وون أص ووحاغ الم وولحة عل ووى أن
تكفلص بواسطة التعرع الماليص استمرار تقديم المفوضية خدمات فا قوة الجوواة إلوى اللجنوة
الفرعية المعنية بالعتماا.
 -29م وع تعووا م مووا تقوووم ب و المؤسسووات الوطنيووة لحقوووق اإلنسووان الم وونفة فووي الف ووة
"ألووف" فووي إج وراءات مجلووس حقوووق اإلنسووان واحتمووا تحقي و الشوويء نفس و فووي ليووات
تشجع اللجنة الفرعية على أن تكوون أ ثور يق وة وصورامة
وعمليات أخرل لألمم المتحدةص َّ
عنوود موونف الف ووة "ألووف" ضوومانا ل ت ووار السووتفااة موون الم ايووا الممنوحووة لتل و الف ووة علووى
المؤسسات التي تمتثل امتثال امال لمعااب باريس.
 -30إن اور المفوضووية فووي تقووديم خوودمات األمانووة للجنووة الفرعيووة وفووي عقوود اجتماعووات
ووذي اللجنووة الفرعيووة تحووز رعايتهووا يع و م وودا ية عمليووة العتموواا أمووام الن ووامين الوودولي
واإل ليمي لحقوق اإلنسان .ولوجوا المفوضية أثناء عملية صونع القورار أ ميوة فوي التأ ود مون
تقيد ذي العملية بالن ام الداخلي المعمو ب ويسهم في شفافيتها ون ا تها وصرامتها.
 -31ل يذ ر الن ام األساسي للتحالف العالمي والن ام الوداخلي للجنوة الفرعيوة شوي ا عون
الحالت التي ل ي ل فيها الت ويز إلوى ورار أثنواء الموداولت .ولتجنوب الجمووا فوي وذي
الحالتص يوصي األمين العام بأن تقدم اللجنة الفرعيةص بتأييد من األمانة (المفوضية)ص حلوول
مقترحة لكفالة الحترام الكامل لمعااب باريس وأ ى در من الكفاءة لعملية العتماا.
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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

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:
A
National Centre for Human Rights

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

Asia and the Pacific
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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:
A
Provedoria for Human Rights and
Justice

April 2008
November 2013

Africa
Burundi:
Commission nationale
indépendante des droits de
l’homme

A

Cameroon:
A
National Commission on Human
Rights and Freedoms
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1999
October 2006 – (B)
March 2010 – A
March 2015 – deferred to first session of 2016
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Status

Year reviewed

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:
A
Commission on Human Rights and
Administrative Justice

2001
November 2008
March 2014

Kenya:
A
National Commission on Human
Rights

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:
A
National Commission for Human
Rights

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

May 2011

A
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Institution

Status

Year reviewed

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

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

Americas

El Salvador:
A
Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos
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Institution

Status

Year reviewed

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:
A
Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos

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

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

Europe

GE.16-12213
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Institution

Status

Year reviewed

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:
A
Danish Institute for Human Rights

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

Finland:
Finnish National Human Rights
Institution

October 2014 – A

A

France:
A
Commission nationale consultative
des droits de l’homme

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:
A
National Commission for Human
Rights

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

November 2013 – deferred to October 2014
October 2014 – A

A

Ireland:
A
Irish Human Rights and Equality
Commission

November 2015 – A

Latvia:
Ombudsman of the Republic of
Latvia

March 2015 – A

A

GE.16-12213
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Institution

Status

Year reviewed

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:
A
Commissioner for Human Rights
in the Russian Federation

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:
A
Ukrainian Parliament
Commissioner for Human Rights

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

“B”statusinstitutions(29)
Institution

Status

Year reviewed

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

B

May 2011
March 2015 – B

Americas
Honduras:
Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos

Asia and the Pacific
Bangladesh:
National Human Rights
Commission

GE.16-12213
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Iraq:
High Commission for Human
Rights

B

March 2015 – B

Maldives:
Human Rights Commission

B

April 2008
March 2010

Myanmar:
B
Myanmar National Human Rights
Commission

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

Kazakhstan:
The Commissioner for Human
Rights

B

March 2012

Kyrgyzstan:
The Ombudsman

B

March 2012

Tajikistan:
The Human Rights Ombudsman

B

March 2012

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

Central Asia

Africa
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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:
B
The Austrian Ombudsman Board

2000
May 2011

Bulgaria:
Commission for Protection
Against Discrimination

B

October 2011

Bulgaria:
The Ombudsman

B

October 2011

Cyprus:
B
Commissioner for Administration
and Human Rights

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:
B
Slovak National Centre for Human
Rights

2002 – C
October 2007
March 2012 – Accreditation lapsed due to nonsubmission of documentation
March 2014 – B

Slovenia:
Human Rights Ombudsman

B

2000
March 2010

Sweden:
Equality Ombudsman

B

May 2011

The former Yugoslav Republic of B
Macedonia:
The Ombudsman

GE.16-12213
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“C”statusinstitutions(10)
Institution

Status

Year reviewed

Africa
Benin:
C
Commission béninoise des droits
de l’homme

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

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

Americas

Asia and the Pacific
Hong Kong, China:
C
Equal Opportunities Commission

2000

Iran (Islamic Republic of):
Islamic Human Rights
Commission

C

2000

C

March 2007
May 2011

Switzerland:
C
FederalCommissionforWomen’s
Issues

March 2009

Switzerland:
Federal Commission against
Racism

1998 – (B)
March 2010 – C

Europe
Romania:
Romanian Institute for Human
Rights
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Suspended institutions
Institution

Status

Year reviewed

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

Removed
Note: Dissolved in February
2010

March 2010 – removed further to
its dissolution in February 2010

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

Asia and the Pacific
Fiji:
Human Rights
Commission

Africa
Niger:
Commission
nationale des droits
del’hommeetdes
libertés
fondamentales
Americas
Paraguay:
Defensoría del
Pueblo

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

GE.16-12213

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
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