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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

مـن املمثـل    موجهة   ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١مذكرة شفوية مؤرخة        
   إىل رئيس جملس حقوق اإلنسانالدائم للهند

 املتعلق بتقارير اللجنة االستـشارية، وعلـى        PRST/13/1باإلشارة إىل بيان الرئيس       
 البيـان   الرغم من أن وفد اهلند قرر، بعد املشاورات معكم، االنضمام إىل توافق اآلراء بشأن             

استياء أعّرب عن  أن بشأن بعض جوانبه، أود  جّدية  حتفظات  املشار إليه أعاله رغم ما لدينا من        
  .٥/١عدم احترام قرار جملس حقوق اإلنسان يف اللجنة استمرار من حكوميت 
 ٧٧ إىل   ٧٥ومبا أنكم ُمدركون، بال شك، أن اجمللس يشري صراحة يف الفقرات من               

تقدمي خربهتا إال بطلب من اجمللس، فلـيس  للجنة االستشارية   ينبغي   ال   هإىل أن  ٥/١من قراره   
 أي جمال ألن تضطلع اللجنة مببادرة من تلقاء نفسها بشأن أي موضـوع يقـع                 مطلقاً هناك

أن تقوم، يف إطار أي طلب يكون       فاجملال الوحيد املتاح أمام اللجنة هو       . ضمن والية اجمللس  
مقترحات  اجمللس قد أحاله إليها بالفعل، بتقدمي مقترحات إلجراء مزيد من البحوث، أي أن            

  .أن ُتعترب إضافية للطلب احملال إىل اللجنة بالفعلهذه ينبغي البحوث إجراء 
هبا  إزاء الطريقة اليت تواصل      اجلّديةويف هذا الصدد، يود وفدي أن ُيعرب عن حتفظاته            

فمثالً اعتمدت  . اجمللسيكلفها هبا   مواضيع للدراسة مل    بشأن  اللجنة االستشارية تقدمي توصيات     
  وهـي ،أربـع توصـيات منـها علـى األقـل      توصية كانت   ١٣اللجنة، يف دورهتا األوىل     

 ألهنـا مل ُتقـدم      ٥/١ألحكام القـرار    ، غري ممتثلة    ١/١٣ و ١/١٢ و ١/١٠ و ١/٦ التوصيات
وباملثل، اعتمدت اللجنة يف دورهتا الثانية سبع توصيات منـها   . استجابة لطلب حمدد من اجمللس    

 يف دورهتا الثالثة سـت      ؛ واعتمدت اللجنة  ٥/١ألحكام القرار   مل متتثل   ) ٢/٤ التوصية(توصية  
يف دورهتا  اللجنة  ؛ وقدمت   ٥/١ألحكام القرار   مل متتثل   ) ٣/٦ و ٣/٥(توصيات منها توصيتان    

  .ألحكام القرارغري ممتثلة  منها ٤/٤الرابعة ست توصيات كانت التوصيات 
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 ٧٧ أشار صراحة يف الفقـرة        قد وفضالً عن ذلك، أود أن أُشري أيضاً إىل أن اجمللس           
ومع ذلك يتضح من    .  إىل أن اللجنة االستشارة ال تعتمد قرارات أو مقررات         ٥/١من قراره   

يف الدورات األربع املاضية اليت عقدهتا اللجنة أهنا تواصل اعتماد توصـيات ليـست              أعمال  
  .وإن ُسمّيت توصيات، طبيعتها إال قرارات أو مقررات

تـابع  واملشورة  لبحث  لويويل وفدي أمهية بالغة لعمل اللجنة االستشارية كمركز           
راء اآلالروح انضمت اهلند إىل توافـق  وهبذه . وإرشاداتهاجمللس بتوجيه من للمجلس يعمل   

بيانان صدرا بـدوافع منـها    ومها فيما يبدو PRST 13/1 وPRST 10/1بشأن بياين الرئيس 
. ٥/١واليت ال تنسجم مع القرار      احلاجة إىل مواجهة مشكلة التوصيات اليت تقدمها اللجنة         

أن توصيات اللجنة اليت مل يكلفها اجمللـس        البيانني عبارات متشاهبة مفادها       ويستخدم كال 
لكبار  وحقوق اإلنسان PRST 10/1  البيانتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف حالة(بتقدميها 

هي توصيات ميكن معاجلتها يف سياق عمل اجمللـس يف  ) "PRST 13/1  البيانالسن يف حالة
مثل هذا اإلجراء ال ينـشئ      "وقد صيغ البيانان باالستناد إىل فهم مفاده أن         ". املقبلةدوراته  

، "٥/١أية سابقة بالنسبة للتقارير املُقبلة للجنة االستشارية، اليت ستعاجل وفقاً لقرار اجمللس             
 ميثل، فيما يبدو نفيـاً  PRST 13/1على الرغم من أن ظهوره من جديد يف البيان الرئاسي 

  .PRST 10/1 د الوارد يف البيان الرئاسيلتأكيل
قـدمها   تُ د أن تسجل رأيها بأن أي توصيات أو دراسات        ، تود اهلن  تقدمويف ضوء ما      

اجمللس، هي توصيات من طلباً حمدداً قبل تلقيها طلب حمدد من اجمللس أو دون اللجنة االستشارية 
وتأمـل  . مجلس أن ينظر فيها    لل كن ولذلك، ال مي   ٥/١قرار اجمللس   أو دراسات تنتهك أحكام     

واليت أدت يف   الفرعية السابقة   اهلند أن ال تكرر اللجنة االستشارية األخطاء اليت ارتكبتها اللجنة           
باللجنة من أجل التـشاور بـشأن هـذا         ر اهلند أن جتتمع بكم أو       ما يسّ وبين. هاالنهاية إىل حلّ  

ويف الوقت نفسه، حتتفظ    . اللجنة الضرورة، فإهنا ترجو منكم نقل آرائها إىل         املوضوع، حسب 
  . من جانب اللجنة يف املستقبل٥/١اهلند مبوقفها فيما يتعلق بأي انتهاك مماثل ألحكام القرار 

ونظراً لالعتبارات الواردة أعاله، يود وفد اهلنـد أن ينـأى بنفـسه عـن بيـان                   
 دورتـه الثالثـة    بشأن تقارير اللجنة االستشارية، الذي اعتمده اجمللس يفPRST 13/1 الرئيس

  .٢٠١٠مارس / آذار٢٦عشرة يف 
  . بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الدورة الثالثة عشرةتفضلتموسأكون ممتناً لو   

  جوبيناثان. أ    )التوقيع(
        


