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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٨ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  عاموتقارير املفوضية السامية واألمني ال
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

ؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق     مجلنة التنسيق الدولية لل   أنشطة      
  اً ملبادئ باريسوفق يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية فيما اإلنسان

  تقرير األمني العام     

  موجز    
ـ  ١٧/٩ُيقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان              ١٦ؤرخ   امل
عن األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعية       ، ويتضّمن معلومات    ٢٠١١يونيه  /حزيران

املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
 يتعلق بالنظر يف طلبات اعتماد املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             فيما،  ٢٠١١يف عام   

  .، وباستعراض هذه الطلبات االعتماداتطلبات إعادة اعتمادها واستعراضو
ويلقي التقرير الضوء على التحسينات اليت شهدهتا عملية االعتماد ويتضّمن            

أعدته اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد من مالحظات عامة، ترمي إىل          معلومات مفصلة عما    
  . يف الوقت نفسهة، لكن أكثر عدالً وشفافيةحتقيق عملية اعتماد واستعراض أكثر صرام
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  مقدمة  -أوالً  
طلب فيـه   ، الذي   ١٧/٩ر جملس حقوق اإلنسان     يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرا      - ١

دم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين تقريراً عـن           أن يق "اجمللس إىل األمني العام     
، وهي  "أنشطة جلنة التنسيق الدولية فيما يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية وفقاً ملبادئ باريس           

  .املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناملبادئ املتعلقة مبركز 
 تقدمي التقريـر الـسابق املتعلـق        ويلقي التقرير الضوء على ما أُحرز من تقدم منذ          -٢

 مع تقرير   ن قراءته باالقترا  وينبغي (A/HRC/16/77)باعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      
، الذي يتضمن،   )A/HRC/20/9(األمني العام عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

ة السامية حلقوق اإلنسان من أنشطة       يتضمنه، معلومات عما اضطلعت به مفوضية األمم املتحد        فيما
هتدف إىل إنشاء هذه املؤسسات وتعزيزها؛ وما اختذته احلكومـات مـن تـدابري بـشأن هـذه                  

 مع النظام الدويل    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   املؤسسات؛ فضالً عن معلومات عن تعاون       
   .حلقوق اإلنسان

اد التابعـة للجنـة التنـسيق الدوليـة         تتمثل والية اللجنة الفرعية املعنية باالعتم     و  - ٣
  هـذه املؤسـسات    للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف استعراض وحتليل طلبات اعتماد        
ـ املؤسـسات   وتقدمي توصيات إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية بشأن امتثال             ةمقدم

  واحـدة  سة وطنية  ممثلني ملؤس   املعنية باالعتماد  وتضم اللجنة الفرعية  . الطلبات ملبادئ باريس  
عن كل جمموعة من اجملموعات اإلقليميـة األربـع         " ألف" الفئة  يف  حلقوق اإلنسان معتمدة    

وتعـّين  .  وأوروبا ، احمليط اهلادئ  - وآسيا   ،أفريقيا واألمريكتان : للجنة التنسيق الوطنية وهي   
 عنييو. ديداجملموعات اإلقليمية أعضاء اللجنة الفرعية لفترة ثالث سنوات قابلة للتج         كل من   
وخالل .  اللجنة الفرعية بتوافق اآلراء أحد أعضائها رئيساً هلا لفترة سنة قابلة للتجديد            أعضاء

من املؤسسات الوطنيـة حلقـوق       اللجنة الفرعية أعضاء  تألف  ،  ٢٠١١الدورة األوىل لعام    
ت  وعينت اجملموعة األوروبية للمؤسـسا     .أملانيا ومجهورية كوريا  ووتوغو   كندا ن يف اإلنسا

، فرنـسا   ٢٠١١مـايو   / أيار ١٧الوطنية حلقوق اإلنسان، يف اجتماعها اإلقليمي املعقود يف         
 .بوصفها العضو اجلديد يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد، لتحل حمل أملانيا يف دورهتا الثانية             

نيـة   مراقب دائم يف اللجنـة الفرعيـة املع         األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     فوضيةمو
  .تهاأمانباالعتماد وتضطلع بدور 

ويرد يف مرفق هذا التقرير اجلدول الذي يبني فئات اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق           - ٤
  . ٢٠١١ديسمرب /اإلنسان اعتباراً من كانون األول
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  حتسني عملية االعتماد يف إطار جلنة التنسيق الدولية   -ثانياً  
نة الفرعية املعنية باالعتماد، بدعم من مفوضية األمم        شهدت عملية االعتماد اليت جتريها اللج       -٥

   .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، حتسناً على مدى السنوات، وأصبحت أكثر صرامة وعدالً وشفافية
واعتمدت جلنة التنسيق الدوليـة يف اجتماعهـا الـسنوي العـشرين املعقـود يف                 -٦

د، تناولت بالبحث ثالثة جماالت حمـددة   ورقة قرار بشأن عملية االعتما ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
إجـراءات  ) ب(تكوين اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ودورهـا ومـسؤولياهتا؛          ) أ: (هي

  .موضوع املعايري أو القواعد الدنيا احملددة لالعتماد) ج(االعتماد؛ 
 يف تقييم فعالية املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق          عملية االعتماد دوراً حامساً   وتؤدي    -٧

ومن هذا املنطلق، اختذت جلنـة التنـسيق        . اإلنسان وتعزيز أدائها أثناء االضطالع بواليتها     
  :كالتايل الدولية عدداً من التدابري الرامية إىل حتسني إجراءات االعتماد اليت تتبعها، هي

ازدادت عملية االستعراض شفافيةً وصرامةً، ذلك أهنا تقوم علـى أسـاس              )أ(  
يت تقدمها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املتقدمـة بطلـب االعتمـاد،            األدلّة املوثّقة ال  

 أيـضاً عملية طعن   وتتيح  . وكذلك على أساس املعلومات الواردة من منظمات اجملتمع املدين        
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املتقدمة بطلب االعتماد الفرصة للطعن يف التوصيات اليت            

  تصدرها اللجنة الفرعية؛
 لكل مؤسـسة وطنيـة حلقـوق        دأصدرت اللجنة الفرعية املعنية باالعتما      )ب(  
توصيات أكثر تركيزاً لضمان    ) على حد سواء  " جيم"أو  " باء"أو  " ألف"من الفئة   (اإلنسان  

  امتثاهلا التام ملبادئ باريس؛
 بني املؤسسات الوطنية    فيماتنشر اللجنة الفرعية توصياهتا على نطاق أوسع          )ج(  

 هذه املؤسسات واجلهـات     حىت تؤدي نسان وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة       حلقوق اإل 
األمم املتحدة أو هيئات التنسيق اإلقليميـة       تقوم به   دوراً مباِدراً يف سياق نشاط املتابعة الذي        

 وُتنشر تقارير اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد على شبكة. للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
  .(www.nhri.ohchr.org)اإلنترنت 

اللجنة التشجيع مهام من  من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية،    ٧ووفقاً للمادة     -٨
ويف هذا  . على إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها مبا يتسق مع مبادئ باريس           

 خلطتـها   فوفقاً. اخلصوص، تواصل جلنة التنسيق الوطنية إيالء أمهية قصوى لعملية االعتماد         
يف احلفاظ على عمليـة االعتمـاد   ، يتمثل هدفها األول ٢٠١٣-٢٠١٠االستراتيجية للفترة   

وتعزيزها، بإعداد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بشكل أفـضل السـتعراض عمليـة             
االعتماد، وإصدار اللجنة الفرعية توصيات توضع خصيصاً ملؤسسات وطنية حمددة ووضـع            

ها، وتعزيز شفافية عملية االعتماد، وحتسني إمكانية اتصال املؤسسات       هذه التوصيات يف سياق   
  .الوطنية حلقوق اإلنسان والشبكات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين باللجنة الفرعية
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أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية توجيهاتـه إىل        أصدر   ،٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٩
راض عملية االعتماد احلالية من أجل التعجيل مبراجعة فئة اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد باستع

اعتماد أي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان قد تطرأ عليها ظـروف اسـتثنائية تـؤثر علـى            
مث اعتمد االجتماع السنوي الرابع والعشرون للجنة التنسيق الدولية،   . استقالليتها وعلى أدائها  

النظام األساسي، فاشتمل النظام األساسي مبوجبـه      ، تعديالً على    ٢٠١١مايو  /املعقود يف أيار  
  :على حكمني جديدين على النحو التايل

 تنص على أنه مىت رأى رئيس جلنة التنسيق الدوليـة وجـود        ٢-١٨املادة    )أ(  
، "ألـف "ظرف استثنائي يقتضي النظر عاجالً يف التعليق الفوري ملؤسسة معتمدة يف الفئـة              

عتماد هذه املؤسسة فوراً والـشروع يف إجـراء عمليـة           للمكتب أن يقرر تعليق تصنيف ا     
  استعراض خاصة؛

 يف  اإلجراء الواجب اتباعه من أجل تعليق االعتماد فـوراً         ٣-١٨املادة  تنظم    )ب(  
ومن املقرر النظر يف مقترح لتعريف معىن الظروف االستثنائية يف االجتماع           . الظروف االستثنائية 

  . ٢٠١٢ مارس/يق الدولية املزمع عقده يف آذارتنسالسنوي اخلامس والعشرين للجنة ال
 من النظام األساسـي للجنـة       ١٢ووفقاً إلجراء االعتماد املنصوص عليه يف املادة          -١٠

التنسيق الدولية، عندما توصي اللجنة الفرعية مكتب جلنة التنسيق باختاذ القرار النهائي بشأن             
يت اسُتعرضت، يتخذ املكتب قراره بعـد       فئات اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ال      

  :اخلطوات التالية
  ُتحال توصية اللجنة الفرعية أوالً إىل اجلهة مقدمة الطلب؛  )أ(  
جيوز للجهة مقدمة الطلب الطعن يف التوصية بتقدمي طعن مكتوب إىل رئيس   )ب(  

 بوصفها أمانة   جلنة التنسيق الدولية، عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          
   يوماً من تاريخ تلقي التوصية؛٢٨جلنة التنسيق الدولية، يف غضون 

ُتحال التوصية بعد ذلك إىل أعضاء مكتب جلنة التنسيق الدولية، مـشفوعةً      )ج(  
وإذا ورد طعن من اجلهـة مقدمـة        . جبميع املواد الواردة املتصلة بالطلب، الختاذ قرار بشأهنا       

  ىل أعضاء املكتب؛الطلب، حيال هذا الطعن إ
 ٢٠ُيخطر أي عضو من أعضاء املكتب ال يوافق على التوصية، يف غضون               )د(  

وُتخِطر األمانة  . يوماً، رئيس اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد وأمانة جلنة التنسيق الدولية بذلك          
وإذا . هفوراً مجيع أعضاء املكتب باالعتراض املقدم وتقدم مجيع املعلومات الضرورية لتوضيح          

أخطر أربعة أعضاء على األقل من مكتب جلنة التنسيق الدولية ينتمون إىل ما ال يقـل عـن                  
 يوماً من تاريخ تلقي تلك املعلومات، األمانة بأن لديهم          ٢٠جمموعتني إقليميتني، يف غضون     

ل اختاذ  اعتراضاً مماثالً، ُتحال التوصية إىل االجتماع التايل ملكتب جلنة التنسيق الدولية من أج            
  قرار بشأهنا؛



A/HRC/20/10 

GE.12-12885 6 

إذا مل يعترض على التوصية أربعة أعضاء على األقل من جمموعتني إقليميتني              )ه(  
 يوماً من تاريخ تلقيها، تعترب التوصية قد أُقرت من جانب مكتب جلنة           ٢٠أو أكثر يف غضون     
  التنسيق الدولية؛

  .ياًُيعترب قرار مكتب جلنة التنسيق الدولية بشأن االعتماد هنائ  )و(  
  :ووفقاً للنظام الداخلي للجنة الفرعية املعنية باالعتماد، فتصنيفات االعتماد هي كالتايل  -١١

 االمتثال ملبادئ باريس؛  ":ألف"الفئة  •

عدم االمتثال التام ملبادئ باريس أو عدم كفاية املعلومـات املقدمـة              ":باء"الفئة  •
 قرار بشأن فئة االعتماد؛ الختاذ

 .متثال ملبادئ باريسعدم اال  ":جيم"الفئة  •

مـايو  /ما يتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اسُتعرضـت يف أيـار           وفي  -١٢
، تلقت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد أيضاً معلومـات مـن           ٢٠١١أكتوبر  /وتشرين األول 

ـ . امنظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق بعمل هذه املؤسسات ومدى كفاءهتا يف بلداهن            دت وأع
األمانة موجزات جلميع الوثائق املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان املطلوبـة              

. العتمادها وأطلعت املؤسسات املعنية على هذه املوجزات قبل أن تستعرضها اللجنة الفرعية           
 مث. وكان لكل مؤسسة أن تبدي تعليقاهتا على هذه املوجزات يف غضون أسـبوع واحـد              

  .ما بعد إىل أعضاء اللجنة الفرعيةالتعليقات فيأُرسلت املوجزات و
كثّفت اللجنة الفرعية جهودها إلشراك شبكات التنسيق اإلقليمية        ،  ٢٠١١ويف عام     -١٣

 ورحبت اللجنة الفرعية حبضور ممثلني .للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية االعتماد
وق اإلنسان؛ وشـبكة املؤسـسات   أمانة شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية حلق عن كل من    

الوطنية حلقوق اإلنسان يف األمريكتني؛ وأمانة منتدى آسيا واحملـيط اهلـادئ؛ واجملموعـة              
 جلنة التنـسيق الدوليـة      ةاألوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ كما رحبت مبمثل       

  .جنيف يف

  ٢٠١١عملية االعتماد يف عام   -ثالثاً  
نشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها مبا يتسق مـع          مثة اهتمام متزايد بإ     -١٤

مبادئ باريس، وقد ازداد عدد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعُتمـدت يف الفئـة               
  .٢٠١١ مؤسسة يف عام ٦٩إىل " ألف"

 اعترافاً أكرب بعملية االعتماد اليت جتريهـا        ٦٤/١٦١وتعترف اجلمعية العامة يف قرارها        -١٥
 الفرعية املعنية باالعتماد بتشجيع املؤسسات الوطنية، مبا فيها مؤسسات أمني املظامل، على    اللجنة

  .السعي إىل اعتماد وضعها عن طريق جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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واعُتمدت . ، نظرت اللجنة الفرعية يف مثانية طلبات اعتماد جديدة        ٢٠١١ويف عام     -١٦
كل من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بنغالديش، ومكتب أمـني املظـامل             " باء"يف الفئة   

وجلنة مناهضة التمييز يف مجهورية بلغاريا، واملفوَّض الربملاين للحقوق املدنيـة يف هنغاريـا،              
. ومكتب أمني املظامل يف مجهورية مقدونيا، ومكتب أمني املظامل لتحقيق املساواة يف السويد            

وأُرجئ قرار اعتماد مكتب أمني . جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون  " ألف" الفئة   واعُتمدت يف 
  .املظامل يف مجهورية برمودا إىل الدورة املقبلة للجنة الفرعية

استعراضـات إعـادة    (فئات اعتمـاد    واستعرضت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد        -١٧
وآيرلنـدا  نتني وأرمينيا وأسـتراليا      مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من األرج      ٢٣) االعتماد

بوركينا فاسو ومجهورية ترتانيا املتحدة ورومانيا وزامبيـا         و وبنما) اململكة املتحدة (الشمالية  
والسلفادور وسلوفاكيا وكندا وكوستاريكا ومصر واملكسيك وموريتانيا وناميبيا والنـرويج          

ت اللجنتان الوطنيتان حلقوق اإلنـسان      وُرقّي. والنمسا ونيجرييا ونيكاراغوا ونيوزيلندا واهلند    
وأُعيد اعتماد املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان        ". ألف"موريتانيا ونيجرييا إىل الفئة      يف
ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيـا     ) اململكة املتحدة (وآيرلندا الشمالية   األرجنتني وأستراليا    يف

 ونيكـاراغوا ونيوزيلنـدا واهلنـد يف     والسلفادور وكندا وكوستاريكا واملكسيك وناميبيـا     
 املعهد  وأُعيد اعتماد ". باء"وأُعيد اعتماد جملس أمني املظامل يف النمسا يف الفئة          ". ألف" الفئة

 خبفض فئة   املركز النروجيي حلقوق اإلنسان   وأُوصَي  ". جيم"حلقوق اإلنسان يف الفئة     الروماين  
دم خطياً، يف غضون عام واحد، األدلة الوثائقية وأُتيحت له الفرصة ليق" باء"اعتماده إىل الفئة  

وأُرجئ قرار اعتماد املؤسـسات     . اليت تعّد ضرورية إلقرار استمرار اتساقه مع مبادئ باريس        
الوطنية حلقوق اإلنسان يف كل من أرمينيا وبنما وبوركينا فاسـو وسـلوفاكيا ومـصر إىل              

   .الدورات املقبلة للجنة الفرعية
 من النظام األساسي للجنة التنسيق الدوليـة، إذا بـدا أن            ٢- ١٦ووفقاً للمادة     - ١٨

تتغري تغرياً قد يـؤثر  " ألف"ظروف أي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان اعُتمدت يف الفئة    
على امتثاهلا ملبادئ باريس، فلرئيس جلنة التنسيق أو اللجنة الفرعية املعنية باالعتمـاد أن              

ويف هذا الصدد، أجـرت اللجنـة       . ذه املؤسسة يشرع يف إعادة النظر يف فئة اعتماد ه       
 من النظام األساسي، استعراضات خاصة للمؤسسات       ١٨ و ١٧الفرعية، وفقاً للمادتني    

وأُوصيت املؤسستان  . الوطنية حلقوق اإلنسان يف أذربيجان والسنغال ونيبال وهندوراس       
وأُتيحت " باء"ئة الوطنيتان حلقوق اإلنسان يف أذربيجان والسنغال خبفض مركزمها إىل الف

هلما الفرصة لتقدما خطياً، يف غضون عام واحد، األدلة الوثائقية اليت تعّد ضرورية إلقرار       
وُخفض مركز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان       . استمرار اتساقهما مع مبادئ باريس    

 يف  وأُعيد اعتماد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال       ". باء"هندوراس إىل الفئة      يف
  ". ألف"الفئة 
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وأصدرت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد، خالل دورتيها الـسابقتني، توصـيات             -١٩
وشـددت اللجنـة    . ُوضعت خصيصاً للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اسُتعرضت       

الفرعية على أنه ينبغي أن ينص القانون املنشئ للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بوضـوح              
كما سلّمت مراراً وتكـراراً بـأن       . واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     على والية   

الغرض من التقارير السنوية املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إلقاء الضوء على             
التطورات الرئيسية اليت تشهدها حالة حقوق اإلنسان يف بلد ما وتقدمي كشف عام ملستوى              

. ة حلقوق اإلنسان، فتتيح، من ثَم، التدقيق اجلماهريي ملستوى فعاليتها         فعالية املؤسسة الوطني  
وواصلت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التشديد على أمهية اتسام عملية اختيار أعضاء هذه             
املؤسسات بالوضوح والشفافية وروح املشاركة ضماناً الستقاللية القيادة العليا للمؤسسات          

ويف هذا الصدد، شجعت اللجنة الفرعية على تـدوين عمليـة           . ر فيها الوطنية وثقة اجلمهو  
اختيار األعضاء رمسياً يف تشريع أو نظام أو مبادئ توجيهية إدارية ملزمة، حسبما يكون ذلك            

وقد شددت على احلاجة إىل تعزيز أواصر التعاون واملشاركة بني املؤسسات الوطنية            . مالئماً
 حلقوق اإلنسان، وكذلك مع منظمات اجملتمع املدين، ضماناً         حلقوق اإلنسان والنظام الدويل   

  .الستقاللية هذه املؤسسات وتعدديتها وفعاليتها

  مالحظات عامة  -رابعاً  
، وضعت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد مالحظات       ٢٠٠٦أكتوبر  /منذ تشرين األول    -٢٠

ريية بشأن قضايا عامـة أو هامـة        وقد أُعدت هذه األدوات التفس    . عامة تتعلق بعملية االعتماد   
تتعلق مببادئ باريس والغرض منها أن تكون مبثابة إرشادات ألعضاء اللجنة الفرعية بشأن عملية              

  :وميكن استخدام املالحظات العامة لألغراض التالية. االعتماد وتنفيذ مبادئ باريس
ة هبـا،   توجيه املؤسسات لدى قيامها باستحداث العمليات واآلليات اخلاص         )أ(  

  من أجل ضمان االمتثال ملبادئ باريس؛
كومات بتناول ومعاجلة املسائل املتعلقة بامتثال املؤسسات للمعايري        احلإقناع    )ب(  

  املبينة يف املالحظات العامة؛
توجيه اللجنة الفرعية يف اختاذ قراراهتا بشأن طلبـات االعتمـاد اجلديـدة          )ج(  

  .ت اخلاصةاالعتماد أو االستعراضالبات إعادة وط
، أعدت اللجنة الفرعية املعنية باالعتمـاد جمموعـة مـن      ٢٠٠٩مارس  /وحىت آذار   -٢١

املالحظات العامة تتعلق بإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان وواليتـها وتكوينـها             
 /ويف تـشرين الثـاين    . واستقالليتها واختصاصاهتا ومسؤولياهتا، ضـمن مـسائل أخـرى        

جلنة التنسيق الدولية اقتراحات ترمي إىل حتسني عمليـة إعـداد    مكتب  ، قدم   ٢٠٠٩ نوفمرب
وقررت اللجنة الفرعيـة يف دورهتـا       . املالحظات العامة وكيفية اإلفادة من هذه املالحظات      
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 الشروع يف إجراء اسـتعراض للمالحظـات   ٢٠١٠أبريل / نيسان - مارس/املعقودة يف آذار  
 االجتماع السنوي الرابع والعشرين للجنـة        وقُدمت ورقة قرار واعتمدت يف     .العامة احلالية 

  .٢٠١١مايو /التنسيق الدولية املعقود يف أيار
وتتضمن ورقة القرار عدداً من التوصيات اليت هتدف إىل وضع معايري لعملية إعـداد              -٢٢

املالحظات العامة وتنقيحها، وإذكاء وعي اجلهات صاحبة املصلحة بعملية االعتماد وكيفية           
وقد طلبت جلنة التنسيق الدولية إىل اللجنة الفرعيـة املعنيـة           . الحظات العامة اإلفادة من امل  

  :باالعتماد االضطالع مبا يلي
إنشاء قنوات اتصال رمسية مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية وشبكات التنسيق   )أ(  

ها اإلقليمية ضماناً لدراية األعضاء باملالحظات العامة يف املرحلة األوىل من عمليـة صـياغت             
  وقدرهتم على اإلسهام يف هذه العملية؛

تضمني املالحظات العامة قدراً أكرب من املعلومات عن مربرات صياغتها وكيفية             )ب(  
  تطبيقها، مع أخذ خمتلف النماذج املؤسسية والنظم السياسية يف احلسبان، حسب االقتضاء؛

اعتماد إجراءات تيّسر إعداد املالحظات اخلتامية يف الوقت املناسب وإجراء            )ج(  
استعراض للمالحظات العامة احلالية، مع إيالء املراعاة الواجبة لتعزيز إمكانية فهمها ومـدى             

  أمهيتها ووضوحها؛
تطوير استراتيجياهتا املتعلقة باالتصال والتوعية من أجل تعزيز فهم كيفيـة             )د(  

دة من عملية االعتماد ومن توصيات اللجنة الفرعية املعنية باالعتمـاد، مبـا يف ذلـك                اإلفا
  .املالحظات العامة

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
يتواصل ازدياد عدد طلبات االعتماد املقدمة من املؤسسات الوطنيـة حلقـوق              -٢٣

اللية هذه املؤسـسات    اإلنسان، وهو ما يعكس مدى أمهية عملية االعتماد يف تعزيز استق          
  . وفعاليتها، مما سيؤدي يف النهاية إىل تعزيز النظم الوطنية حلماية حقوق اإلنسان

، مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة اليت تعـي        ومن التطورات اجلديرة بالترحيب     -٢٤
أمهية عملية االعتماد مشاركةً نشطة يف هذه العملية، كمشاركة هيئات التنسيق اإلقليمية            

سات الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها هيئات مراِقبة، فضالً عن تزايـد اهتمـام             للمؤس
وُتـشجَّع  . منظمات اجملتمع املدين بتقدمي معلومات إىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتمـاد          

اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد على التعاون مع منظمات اجملتمع املدين على حنـو أكثـر              
  .ض طلبات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمنهجية أثناء استعرا
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فئـة  اليت اختذهتا جلنة التنسيق الدولية للتعجيل مبراجعـة         أيضاً باخلطوات   يرحَّب  و  -٢٥
اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف احلاالت اليت تطرأ فيها ظروف استثنائية تؤثر             

 عملية اعتمـاد  لن   اإلجراء احملسَّ  هذاع  شجِّيو.  وعلى أدائها  على استقاللية هذه املؤسسات   
 يف مجيـع    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة الوفاء بوالياهتا على حنو فعـال           

  . الذكربيلاالنقالبات العسكرية أو حاالت الطوارئ على سكما يف حاالت ، األحوال
ملؤسسات وتصدر اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد، كنتيجة الستعراضات طلبات ا   -٢٦

وُيطلـب  . الوطنية حلقوق اإلنسان، توصيات موضوعة خصيصاً لكل مؤسسة اسُتعرضت       
إىل الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة، أن توّحد              

 املؤسسات الوطنية   لتمكنيجهودها وتتابع تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد         
  .لى حد سواء عوممارسةً ، قانوناًان من االمتثال التام ملبادئ باريسحلقوق اإلنس

 اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد أنه ينبغي أن تكون للمؤسسات الوطنيـة            ؤكدوت  -٢٧
حلقوق اإلنسان والية واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق             

وُتشجَّع الدول على منح املؤسسات الوطنية حلقـوق        . ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي  
اإلنسان والية بأوسع نطاق ممكن تشمل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان احملـددة يف               

  .الصكوك الدولية واإلقليمية
يف عـضاء   األعملية تعيني   ضرورة اتسام    على   ريةوتعلّق اللجنة الفرعية أمهية كب      -٢٨

، مبـشاركة اجلهـات صـاحبة        بالشفافية واالنفتاح  نساناملؤسسات الوطنية حلقوق اإل   
 وشفافية  انفتاحوُيطلب إىل الدول ضمان     . ة املعنية، مبا فيها منظمات اجملتمع املدين      حاملصل

   .عملية التعيني
املؤسسات الوطنية  وتشدد اللجنة الفرعية على فائدة التقارير السنوية املقدمة من            -٢٩

ء على الشواغل والتطورات الرئيسية املتعلقة حبالة حقـوق          يف إلقاء الضو   حلقوق اإلنسان 
ويف . ملستوى فعالية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانكشف عام اإلنسان يف بلد ما وتقدمي 

 على أن تقدم بانتظام تقارير عـن  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هذا الصدد، ُتشجَّع    
دان كل منها، وتـضمن نـشر هـذه         أنشطتها، وكذلك عن حالة حقوق اإلنسان يف بل       

  .التقارير على نطاق واسع
، وميثل استعراض املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد مبـادرة هامـة             -٣٠
، ع أيضاًشجَّيو. هذه املالحظات تشكل أداة تفسريية إضافية وتدرجيية ملبادئ باريسأن  ذلك

مسائل من بينها املؤسسات    ملة  ة تتعلق جب   على وضع مالحظات عامة إضافي     يف هذا السياق،  
الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعمل كآليات وطنية للرصد والوقاية، واالختـصاصات شـبه        

  .القضائية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتقييم أداء هذه املؤسسات
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  املرفق

مركز املؤسسات الوطنية اليت اعتمـدهتا جلنـة التنـسيق الدوليـة                
   الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانللمؤسسات

  ٢٠١١ديسمرب /فئة االعتماد اعتباراً من كانون األول    
وفقاً ملبادئ باريس والنظام األساسي للجنة التنسيق الدوليـة، تـستخدم اللجنـة               

  :التصنيفات التالية لالعتماد
  ؛ ملبادئ باريساالمتثال :ألف  
  ؛ملبادئ باريسعدم االمتثال التام  :باء  
  ؛عدم االمتثال ملبادئ باريس :يمج  
يف احلاالت اليت قُـدمت فيهـا   ) االعتماد مع التحفّظ(ُمنحت هذه الفئة   ):تاء(ألف  
وُتبقي عليها  . ؛ ومل َتُعد تستخدم يف النظام األساسي للجنة       "ألف"غري كافية ملنح الفئة      وثائق

  .٢٠٠٨أبريل /فئة قبل نيسانذه الاللجنة فقط يف حالة املؤسسات الوطنية اليت اعُتمدت يف ه

  "ألف"مؤسسات الفئة     
  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية

      آسيا واحمليط اهلادئ
  :أفغانستان

  اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان 
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  ألف

  وضعت قيد االستعراض
   ألف- ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :أستراليا
  حلقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص االسترالية اللجنة 

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠١١مايو /أيار
  :اهلند

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند 
  ١٩٩٩  ألف

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١مايو /أيار

  ٢٠١٣ُتستعرض يف النصف األول من عام 
  :ندونيسياإ

  سيا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اندوني
  ٢٠٠٠  ألف

  ٢٠٠٧مارس /آذار
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :األردن

  املركز الوطين حلقوق اإلنسان 
  ٢٠٠٦أبريل /نيسان  ألف

  ٢٠٠٧مارس /آذار
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  :ماليزيا
  )سوهاكم (جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا

  ألف
  

٢٠٠٢  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

   ألف- ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول
  :منغوليا

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا 
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٢  ألف

٢٠٠٣  
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :نيبال
  نيباليف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  )تاء(  ألف- ٢٠٠١  ألف
   ألف- ٢٠٠٢

  ٢٠٠٧أكتوبر  - تشرين األول
  ٢٠١١مايو /أيار

  :نيوزيلندا
  وزيلندا  ني يفنة حقوق اإلنسانجل

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠١١مايو /أيار
  :األرض الفلسطينية احملتلة

  اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن 
  )تاء( ألف ٢٠٠٥  ألف

   ألف- ٢٠٠٩مارس /آذار
  :قطر

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )اءب( ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ألف

   ألف- ٢٠٠٩مارس /آذار
   ألف- ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  :الفلبني
  الفلبنييف جلنة حقوق اإلنسان 

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٧مارس /آذار

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  :ليشيت - تيمور

  ةلاقوق اإلنسان والعدمكتب أمني املظامل املعين حب
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ألف

  :مجهورية كوريا
  ة كوريااللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهوري

  ٢٠٠٤  ألف
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :دتايلن
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  ٢٠٠٤  ألف
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
      أفريقيا

  :الكامريون
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات

   ألف- ١٩٩٩  ألف
 ٢٠١٠مارس  / باء آذار  - ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 

   ألف-
  :مصر

  لقومي حلقوق اإلنسان اجمللس ا
   باء- ٢٠٠٦أبريل /نيسان  ألف

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
أُرجئ االسـتعراض إىل    : ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول 
  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

  :غانا
  جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية 

  ٢٠٠١  ألف
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :كينيا
  يف كينيا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

   ٢٠٠٥  ألف
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :مالوي
  مالوييف نة حقوق اإلنسان جل

  ٢٠٠٠  ألف
  ٢٠٠٧مارس /آذار

  :موريتانيا
  حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية 

   باء- ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين  
  ٢٠١١مايو /أيار

  :موريشيوس
  حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية 

  ٢٠٠٢  ألف
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  :املغرب
  اإلنسان يف املغرباجمللس االستشاري حلقوق 

  )تاء(  ألف- ١٩٩٩  ألف
٢٠٠١  

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
   ألف- ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول

  ٢٠١٢ُيستعرض يف النصف الثاين من عام س
  :ناميبيا

  مكتب أمني املظامل
  )تاء( ألف ٢٠٠٣  ألف

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان
  ٢٠١١مايو /أيار

  :نيجرييا
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا

  )تاء(  ألف- ١٩٩٩  ألف
   ألف- ٢٠٠٠

   باء- ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١مايو /أيار

  :رواندا
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  ٢٠٠١  ألف
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :السنغال
  السنغالية حلقوق اإلنساناللجنة 

  ٢٠٠٠  ألف
  ٢٠٠٧ر أكتوب/تشرين األول

 / أُرجئ القـرار إىل تـشرين األول       - ٢٠١١ مايو/أيار
  ٢٠١١أكتوبر 

أُوصـَي باعتمادهـا يف     : ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول 
  باء الفئة

  :سرياليون
  جلنة حقوق اإلنسان

  ٢٠١١مايو /أيار  ألف

  :جنوب أفريقيا
  جنوب أفريقيايف جلنة حقوق اإلنسان 

  )تاء(  ألف- ١٩٩٩  ألف
٢٠٠٠  

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  :توغو

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )تاء(  ألف- ١٩٩٩  ألف

٢٠٠٠  
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  :أوغندا
   يف أوغنداجلنة حقوق اإلنسان

  )اءت(  ألف- ٢٠٠٠  ألف
٢٠٠١  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  : املتحدةترتانيامجهورية 
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /رين األولتش

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١٣أكتوبر /سُتستعرض يف تشرين األول

  :زامبيا
  زامبيايف جلنة حقوق اإلنسان 

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

      نااألمريكت
  :األرجنتني

  مكتب أمني املظامل يف األرجنتني
  ١٩٩٩  ألف

  ٢٠٠٦أكتوبر /رين األولتش
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  :) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
  مكتب أمني املظامل

   باء- ١٩٩٩  ألف
٢٠٠٠  
  ٢٠٠٧مارس /آذار
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :كندا

  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان
  ١٩٩٩  ألف

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١مايو /أيار

  :كولومبيا
  مكتب أمني املظامل

  ٢٠٠١  ألف
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  :كوستاريكا
  مكتب أمني املظامل

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  :كوادورإ
  مكتب أمني املظامل

  )تاء(  ألف- ١٩٩٩  ألف
٢٠٠٢  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
٢٠٠٩  

  :السلفادور
  حقوق اإلنسانمكتب النائب العام للدفاع عن 

  ٢٠٠٦ل أبري/نيسان  ألف
  ٢٠١١مايو /أيار

  :غواتيماال
  غواتيمااليف قوق اإلنسان مكتب النائب العام املعين حب

   باء- ١٩٩٩  ألف
   )تاء(  ألف- ٢٠٠٠
٢٠٠٢  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  :املكسيك
  قوق اإلنسانحل اللجنة الوطنية

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول

  :نيكاراغوا
  حقوق اإلنسانللدفاع عن  نائب العامالمكتب 

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان  ألف
  ٢٠١١مايو /أيار

  :بنما
  يف بنما مكتب أمني املظامل

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
أُرجئ االسـتعراض إىل    : ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول 
   ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول

  :باراغواي
  يف مجهورية باراغواي مكتب أمني املظامل

  ٢٠٠٣  لفأ
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :بريو
  مكتب أمني املظامل

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٧مارس /آذار

  ): البوليفارية-مجهورية  (فرتويال
  مكتب أمني املظامل

  ٢٠٠٢  ألف
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
      أوروبا
  :ألبانيا

  مجهورية ألبانيايف الشعب حمامي 
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣  ألف

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين

  :أرمينيا
   أرمينيايف عن حقوق اإلنسان هيئة الدفاع

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٦أبريل /نيسان  ألف
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
أُرجئ االسـتعراض إىل    : ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول 
  ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول

  :أذربيجان
  )أمني املظاملمكتب ( حقوق اإلنسان يةمفوض

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ألف
  ٢٠١٠أكتوبر /األول يف تشريناستعراض خاص ُوضعت قيد 

  باء أُوصي باعتمادها يف الفئة: ٢٠١١مايو /أيار
  :البوسنة واهلرسك

أمني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة مكتب 
  واهلرسك

  ألف 
  

  )تاء(  ألف- ٢٠٠١
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٢
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣
٢٠٠٤  

ـ  :٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين   ئ االسـتعراض إىل    أُرج
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين-أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين-ستعراض اال ُوضع قيد
   ألف- ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠١٢سُيستعرض يف النصف الثاين من عام 
  :كرواتيا
   أمني املظامل يف مجهورية كرواتيامكتب

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ألف

  :منركاالد
  الدامنركي حلقوق اإلنسانعهد امل

   باء- ١٩٩٩  ألف
٢٠٠١  

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  :فرنسا

  اإلنساناللجنة الوطنية االستشارية حلقوق 
  ١٩٩٩  ألف

 إىل  أُرجئ االسـتعراض  : ٢٠٠٦أكتوبر  / األول تشرين
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  :جورجيا
  احملامي العاممكتب 

  ٢٠٠٧أكتوبر /شرين األولت  ألف
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :أملانيا
  حلقوق اإلنسانعهد األملاين امل

  )تاء(  ألف- ٢٠٠١  ألف
  )تاء( ألف - ٢٠٠٢
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
  :)اململكة املتحدة (بريطانيا العظمى

  املساواة وحقوق اإلنسانجلنة 
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  ألف

  ٢٠١٠أكتوبر /ألوليف تشرين ا استعراض خاص ُوضعت قيد
  :اليونان

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٠  ألف

٢٠٠١  
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين اسُتعرضت

  ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين -أُبقي على الفئة ألف 
  ٢٠١٠مارس /آذار

  :آيرلندا
  اآليرلنديةجلنة حقوق اإلنسان 

  )تاء( لف أ- ٢٠٠٢  ألف
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
  :لكسمربغ

 لكسمربغاإلنسان لدوقية اللجنة االستشارية حلقوق 
  الكربى

  ألف 
  

  )تاء(  ألف- ٢٠٠١
٢٠٠٢  

  ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاينيف اسُتعرضت 
   ألف- ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  :النرويج
  مركز حقوق اإلنسان

  )تاء( ف أل- ٢٠٠٣  ألف
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٤
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٥
  ٢٠٠٦أبريل /نيسان
 /أُرجئ االستعراض إىل تشرين األول    : ٢٠١١مايو  /أيار

  ٢٠١١أكتوبر 
  أُوصي باعتماده يف الفئة باء: ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  ):اململكة املتحدة(يرلندا الشمالية آ
  يرلندا الشماليةآ  يفجلنة حقوق اإلنسان

   باء- ٢٠٠١  ألف
   باء- ٢٠٠٦أبريل /نيسان

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١١مايو /أيار

  :بولندا
   محاية احلقوق املدنيةيةمفوض

  ١٩٩٩  ألف
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :الربتغال

  أمني العدالة
  ١٩٩٩  ألف

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  :االحتاد الروسي

   حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسييةمفوض
   باء- ٢٠٠٠  ألف

   باء- ٢٠٠١
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  :)اململكة املتحدة(ا اسكتلند
  قوق اإلنسانحل ةلجنة االسكتلنديال

إىل أُرجـئ االسـتعراض     : ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين   ألف
  ٢٠١٠مارس /آذار
  ٢٠١٠مارس /آذار

  :صربيا
   مجهورية صربيايف املواطنني حامي

  ٢٠١٠مارس /آذار  ألف

  :إسبانيا
  مكتب أمني املظامل

  ٢٠٠٠  ألف
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  :أوكرانيا
   حلقوق اإلنسانة األوكرانيية الربملاناملفوضية

   باء- ٢٠٠٨  ألف
   ألف- ٢٠٠٩مارس /آذار

  "باء" مؤسسات الفئة    
  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية

      آسيا واحمليط اهلادئ
  :بنغالديش

   اإلنسان يف بنغالديشاللجنة الوطنية حلقوق
  ٢٠١١مايو /أيار  باء

  :سري النكا
  جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا

  ٢٠٠٠  باء
  ٢٠٠٧مارس /يف آذارستعراض الاُوضعت الفئة ألف قيد 

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠٠٩مارس /اسُتعرضت يف آذار

  :ملديف
  جلنة حقوق اإلنسان

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  باء
  ٢٠١٠مارس /آذار

      ريقياأف
  :اجلزائر

  حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية 
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٠  باء

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٢
  ألف - ٢٠٠٣

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان-ستعراض اال وضعت قيد
    باء- ٢٠٠٩
أُرجئ االسـتعراض إىل تـشرين      : ٢٠١٠مارس  /آذار
  ٢٠١٠أكتوبر /األول

   باء- ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
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  :بوركينا فاسو

  حلقوق اإلنسانة الوطنية اللجن
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٢  باء

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣
  )باء(٢٠٠٥
  ٢٠٠٧مارس /، آذار٢٠٠٦أبريل /نيسان

أُرجئ االسـتعراض إىل    : ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول 
  ٢٠١٢مارس /آذار

  :تشاد
  حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية 

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٠  باء
  )تاء(  ألف- ٢٠٠١
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣

  )اءب (- ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  :نغووالك

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول  باء

  :تونس
  األساسيةاحلريات و حلقوق اإلنساناللجنة العليا 

  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين  باء

      األمريكتان
  :هندوراس

  املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان
   ألف- ٢٠٠٠  باء

   ألف- ٢٠٠٧أكتوبر /ن األولتشري
أُوصـي باعتمادهـا يف     : ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

  باء الفئة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

      أوروبا
  :النمسا

  االنمس يف جملس أمني املظامل
  ٢٠٠٠  باء

  ٢٠١١مايو /أيار
  :بلجيكا

  مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية
  ١٩٩٩  باء

  ٢٠١٠مارس /آذار
  :بلغاريا
   احلماية من التمييز يف مجهورية بلغارياجلنة

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  باء

  :بلغاريا
  مكتب أمني املظامل يف مجهورية بلغاريا

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  باء

  :هنغاريا
  املفوضية الربملانية للحقوق املدنية 

  ٢٠١١مايو /أيار  باء

  :مقدونيا
  مكتب أمني املظامل يف مجهورية مقدونيا

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  ءبا

  :مجهورية مولدوفا
   يف مولدوفامركز حقوق اإلنسان

  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين  باء
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  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
  :هولندا

   هولندايفجلنة املساواة يف املعاملة 
   باء- ١٩٩٩  باء

٢٠٠٤  
  ٢٠١٠مارس /آذار

  :سلوفاكيا
  املركز الوطين حلقوق اإلنسان

   جيم- ٢٠٠٢  باء
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
أُرجئ االسـتعراض إىل    : ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

  ٢٠١١مايو /أيار
أُرجـئ االسـتعراض إىل تـشرين       : ٢٠١١مايو  /أيار

   ٢٠١١أكتوبر /األول
أُرجئ االستعراض إىل   : ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

  ٢٠١٢مارس /آذار
  :سلوفينيا
يف مجهورية حقوق اإلنسان أمني مظامل مكتب 
  سلوفينيا

  ٢٠٠٠  باء
  ٢٠١٠مارس /ارآذ

  :السويد
  مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف السويد

  ٢٠١١مايو /أيار  باء

  "جيم"مؤسسات الفئة     
  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية

      آسيا واحمليط اهلادئ
  :غ الصينية اإلدارية اخلاصة كونغهونمنطقة 

  غ كونغهونيف نة تكافؤ الفرص جل
  ٢٠٠٠  جيم

  :) اإلسالمية-مجهورية  (إيران
  حلقوق اإلنسان ةسالمياإللجنة ال

  ٢٠٠٠  جيم

      أفريقيا
  :بنن

  حقوق اإلنسان يف بننجلنة 
  ٢٠٠٢  جيم

  :مدغشقر
  مدغشقريف  حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية 

  )تاء(  ألف- ٢٠٠٠  جيم
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٢
  )تاء(  ألف- ٢٠٠٣
   ُسحب املركز- ٢٠٠٦أبريل /نيسان

  ٢٠٠٦أكتوبر /ولتشرين األ
      األمريكتان

  :أنتيغوا وبربودا
  مكتب أمني املظامل

  ٢٠٠١  جيم
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  :بربادوس

  مكتب أمني املظامل
  ٢٠٠١  جيم

  ):الواليات املتحدة األمريكية (بورتوريكو
دولة بورتوريكو احلرة مكتب النائب العام ملواطين 

  املرتبطة

  ٢٠٠٧مارس /آذار  جيم

      أوروبا
  :رومانيا

   يف رومانيا اإلنسانمعهد حقوق
  ٢٠٠٧مارس /آذار  جيم

  ٢٠١١مايو /أيار
  :سويسرا

   لقضايا املرأةاللجنة االحتادية 
  ٢٠٠٩مارس /آذار  جيم

  :سويسرا
   العنصرية ناهضة ملالحتاديةاللجنة ا

   باء- ١٩٩٨  جيم
  ٢٠١٠مارس /آذار

 املؤسسات اليت ُعلّقت    

  سنة االستعراض  الفئة  املؤسسة الوطنية
      حمليط اهلادئآسيا وا
  :فيجي
  فيجييف نة حقوق اإلنسان جل

 فيجي  تاستقال: مالحظةُعلقت  
  من جلنة التنسيق الدولية 

٢٠٠٠  
إلجـراء   ٢٠٠٧مـارس   /يف آذار لق االعتماد   ُع

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األوليف استعراض 
 ٢جلنة التنسيق الدوليـة يف     من    اللجنة تاستقال
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

      أفريقيا
  :رالنيج

حلقوق اإلنسان اللجنة الوطنية 
  واحلريات األساسية

ُحلَّت اللجنة يف   : ظةمالح ُشطبت
  ٢٠١٠فرباير /شباط

 ُشطبت اللجنة بسبب حلّها   : ٢٠١٠مارس  /آذار
  ٢٠١٠فرباير /شباطيف 

       


