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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

يق الدولية يف اعتماد املؤسسات اإلجراءات اليت تتبعها حالياً جلنة التنس
الوطنـية امتـثاالً ملـبادئ بـاريس وضمان تعزيز هذه اإلجراءات            
 باستعراضها دورياً على النحو املناسب وتقدمي تقرير عن سبل ووسائل          

 اإلنسان يف أعمال اللجنة  تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق 

 الذي طلب فيه اجمللس إىل مفوضة األمم        ٢/١٠٢نسان  يقـدم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإل         -١
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاًَ جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة          "املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

 ".حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة

ر األخري إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان         يوجز هذا التقرير التقدم احملَرز منذ تقدمي التقري        -٢
. (E/CN.4/2006/102)" املؤسسات الوطنية والترتيبات اإلقليمية   : فعالـية عمل آليات حقوق اإلنسان     "املعـنون   

نسان ويوِرد هذا التقرير تفاصيل اإلجراءات اليت تّتبعها حالياً جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإل              
قرار اجلمعية العامة   (يف اعتماد هذه املؤسسات باعتبارها تعمل وفقاً ملبادئ باريس املتعلقة بوضع هذه املؤسسات              

 ). ، املرفق٤٨/١٣٤

وتـناول الـتقرير األخـري بالتفصـيل معلومات عن اخلطوات املتَّخذة يف اتِّجاه زيادة املشاركة الفعالة        -٣
، وألقى نظرة عامة على عملية االعتماد       )١(يف دورات جملس حقوق اإلنسان    للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

                                                      

انظـر أيضاً تقرير األمني العام عن تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أعمال جلنة                 )١(
 .(E/CN.4/2005/107)حقوق اإلنسان املقدَّم إىل دورهتا احلادية والستني 
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يف جلـنة التنسـيق الدولية، ووصف تكوين وعمل اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، وحبث                 
وفقاً ملبادئ باريس، املقترح املتعلق بإجراء إعادة تقييم منتِظمة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باعتبارها تعمل 

 .هذا املقتَرح املنتظَر حبثه يف الدورة القادمة للجنة التنسيق الدولية

أبريل /ووفقـاً للتوصيات اليت وضعتها جلنة التنسيق الدولية يف دورهتا السابعة عشرة املعقودة يف نيسان               -٤
سان املعتَمدة باعتبارها مؤسسات ، اتُِّفق على الشروع يف عملية استعراض للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلن         ٢٠٠٦

وهي املؤسسات اليت   " ألف"أما املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املعتَمدة يف الفئة         . تعمـل وفقاً ملبادئ باريس    
تعتربها جلنة التنسيق الدولية مؤسسات تعمل وفقاً ملبادئ باريس، فيخضع وضعها املعتَمد لالستعراض كل مخس               

ويرد اجلدول املقتَرح إلعادة االعتماد الذي أُِقر يف . ٢٠٠٦أكتوبر  /ة يف تشرين األول   وبدأت هذه العملي  . سنوات
واتُِّفق أيضاً على إجراء استعراض مستمر العتماد املؤسسات الوطنية         . الدورة السابعة عشرة كمرفق هبذا التقرير     

 .اتحلقوق اإلنسان كل مخس سنوات اعتباراً من تاريخ االعتماد األول لتلك املؤسس

وأُجريـت اجلولـة األوىل من عمليات استعراض إعادة االعتماد يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيق                 -٥
وأُعيد اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق     . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧الدولـية الـيت ُعِقدت يف بوليفيا يف         

األرجنتني، أستراليا، بنما، كندا، كوستاريكا، :  الدوليةلعضوية جلنة التنسيق" ألف"اإلنسان للبلدان التالية يف الفئة 
وبناًء ". باء"وُمِنحت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الكامريون االعتماد يف الفئة      . املكسيك، نيوزيلندا، اهلند  

عادة عـلى طلـب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا، وافقت اللجنة الفرعية على تأجيل النظر يف طلب إ                  
 االعـتماد هـذا إىل الدورة القادمة ألن املفاوضات جارية حالياً بشأن مشروع قانون لتعديل التشريع التمكيين                 

 .للجنة الفرنسية

ويف الدورة السابعة عشرة للجنة التنسيق الدولية أيضاً، طُِلب إىل اللجنة الفرعية التابعة هلا أن ُتعدَّ ورقة                  -٦
وقُدِّمت ورقة إىل أعضاء جلنة التنسيق الدولية يف        .  االعتماد يف جلنة التنسيق الدولية     لتعزيز طُرق العمل وإجراءات   

وسوف ُينظَر يف تعديالت مقتَرحة يف الدورة القادمة للجنة التنسيق          . دورهتـا الثامـنة عشرة ملواصلة النظر فيها       
 .٢٠٠٧مارس /الدولية اليت ُتعقَد يف آذار

 حلقوق اإلنسان املعتَمدة لدى جلنة التنسيق الدولية باعتبارها مؤسسات          وال حيق إال للمؤسسات الوطنية     -٧
ولذلك فإن قيام نظام . تعمل وفقاً ملبادئ باريس وللجنة التنسيق الدولية نفسها أن تتكلم يف جملس حقوق اإلنسان

ق اإلنسان اليت صارم لالعتماد وإجراء عملية استعراض منتظمة يساعدان يف ضمان صدقية املؤسسات الوطنية حلقو
 .تتكلم يف اجمللس
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 مرفق

 جدول مقترح للنظر يف وضع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 كجزء من عملية إعادة االعتماد

 ٥الدورة 
النصف الثاين من عام 

٢٠٠٨ 

 ٤الدورة 
النصف األول من عام 

٢٠٠٨ 

 ٣الدورة 
النصف الثاين من عام 

٢٠٠٧ 

 ٢الدورة 
النصف األول من عام 

٢٠٠٧ 

 ١الدورة 
 أكتوبر/تشرين األول
٢٠٠٦ 

 األرجنتني بريو السنغال أوغندا أملانيا

 أستراليا الفلبني جنوب أفريقيا إكوادور غانا

 الكامريون الربتغال إسبانيا غواتيماال منغوليا

 كندا بولندا سري النكا لكسمربغ باراغواي

 كوستاريكا السويد توغو ماليزيا ألبانيا

 فرنسا بوليفيا كولومبيا موريشيوس كالبوسنة واهلرس

 اهلند هندوراس الدامنرك نيبال كينيا

 املكسيك إندونيسيا اليونان النيجر آيرلندا

 نيوزيلندا فيجي املغرب فنـزويال مجهورية كوريا

 بنما مالوي رواندا اجلزائر تايلند

  نيجرييا   

باعتبارها مؤسسات تعمل وفقاً ملبادئ " ألف"ة كل مؤسسات البلدان املذكورة أعاله اعُتِمدت يف الفئ 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٤باريس حىت 

- - - - - 


