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 الدورة األوىل للفريق العامل بني الدورات احلكومي الدويل املفتوح العضوية
 ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦املعين بتنفيذ الفقرة 

                      ِّ                  االستنتاجات األولية مليس ر استعراض الواليات،
 )اجلمهورية التشيكية(السيد توماس هوساك 

                                         ُ   َّ           إنشاء فريق عامل بني الدورات مفتوح العضوية ُيكلَّف           ،     ١٠٤ / ١                                   قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره        - ١
                                                                                                        بوضع توصيات حمددة بشأن مسألة استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات، وحتسينها وترشيدها             

                               أو أربعني جلسة مدة كل منها       (             ُ                                           ً             وقرر اجمللس أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرين يوماً              .            عند اللزوم 
  .   َّ                 توفَّر هلا كافة اخلدمات  )      ساعات    ثالث 

ِ                                     ومتـت مناقشة مسألة استعراض الواليات أثناء تسع جلسات للفريق العامل ُعِقدت يف دورته األوىل يف                 - ٢  ُ                                                                
                واستطاع الفريق    .                                     وبشكل عام وفت اإلجراءات بالتوقعات      .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤       إىل     ١٣            الفترة من   

ِ                    العامل أن ُيسِهب يف حتديد مبادئ اال             ً     واستطاع أيضاً أن   .            ً                                 ستعراض، فضالً عن اإلسهاب يف تفصيل أهدافه وهيكله          ُ  
  .          ً        ً       ً                                                  يقيم حواراً موضوعياً ومثمراً بني الوفود واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

                                       َّ                                                   وأفاد الفريق العامل من النقاش احلي واملنظَّم الذي مسح بإحراز تقدم يف املفاوضات يف جمموعة واسعة من  - ٣
ـ                                                 ً                                                       وكان معظم الوفود قد أحال بيانات إىل األمانة مسبقاً كيما يتسىن إدراجها على موقع مفوضية األمم                  .    ائل     املس

   .                                      املتحدة حلقوق اإلنسان على الشبكة اخلارجية

                                                        ً                                        ومتـت معاجلـة املسائل املفاهيمية منذ بداية النقاش، ومبا أن عدداً من الوفود قد طلب إيضاحات حول         - ٤
َ                             روحة للنقاش، أشار امليسِّر إىل أن قائمة املسائل ذات الصلة جيب أالّ ُتستخَدم إال كأداة                                     طبـيعة املوضوعات املط        ُ ّ                                    ِّ                      

   ً                                                                      فعالً فإن قائمة املسائل ذات الصلة كان قد مت تنقيحها مرتني بعد ذلك               .                                        توجيهـية للـنقاش وليس كأداة شاملة      
                              ائمة املسائل غري الشامل سوف يظل                                              ً        ً                  لتشمل إضافات اقترحتها بعض الوفود، وأعيد مراراً وتكراراً تأكيد أن طابع ق

               ِّ      ، سوف يقوم امليسِّر      ")    اجمللس "                             املشار إليه فيما بعد ب         (                                            وعلى إثر موافقة مكتب جملس حقوق اإلنسان          .          كمـا هو  
                                                                                                            بتجمـيع االسـتنتاجات األولية للنقاش واإلشراف عليها، مع املراعاة الالزمة ألوسع جمموعة ممكنة من املشاغل                

َ        املعَرب عنها    .  

ّ                                                                         عدة وفود أيضاً أن ُتعّد املفوضية وثائق املعلومات األساسية، كما طلب ذلك اجمللس يف مقرره                       وطلبـت    - ٥   ُ    ً              
                    ولو أن إحدى اجملموعات   .                                                                 وقد حظيت فكرة مصفوفة متابعة الواليات وسريها بالتأييد على نطاق شامل  .    ١٠٤ / ١

ّ                         ً                                     اإلقليمـية كانـت قد وّجهت طلبها هبذا اخلصوص مسبقاً إىل األمانة إال أن الط               َ                     لب الرمسي مل ُيطَرح أثناء دورة                           ُ           
                   ً                                                                     وأوضحت املفوضية، رداً على ذلك، أن التحضريات كانت قد بدأت وأن املصفوفة سوف تضفى                .               الفريق العامل 

                               واملصفوفة اليت مت إدراجها على       .                                                                                   عليها الصبغة النهائية يف الوقت املناسب لتيسري مزيد املداوالت يف الفريق العامل           
     ُ                       سوف ُتستخدم كأساس الستعراض     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤               ة على الشبكة يف                        املوقـع اخلارجي للمفوضي  

                                                                                                       الواليـات وتيسري اعتماد هنج حتليلي ومنهجي، قصد التوصل ليس فقط إىل حلول توافقية على نطاق شامل وإمنا           
  .    ً                             أيضاً قصد التوصل إىل توافق يف اآلراء
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   ّ   وركّز   .                                        مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة                             ً                          وأفادت نوعية النقاش أيضاً من احلضور األساسي لل        - ٦
                                                                                                               كـل من السيدة ليلى زروقي، والسيد فيتيت مونتارهبورن، والسيد لوي جوانيه، والسيد سانتياغو كوركويرا،                
                                                                                                               والسـيد دودو ديان، على تعاون احلكومات والتعاون معها، والوصول إىل البلدان، والتفاعل مع اجمللس واجملتمع                

   ّ       ً            ً                   وسلّموا فضالً عن ذلك أيضاً باحلاجة إىل مزيد   .                                             كوك حلماية الضحايا، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة           الدويل، والص
  .                         ّ                      ّ                صقل نظام ميكن أن يستخدم كتّيب اإلجراءات اخلاصة املنقّح، على حنو أفضل

  .   ّ                                                          ومتثّلت املناقشة املوضوعية يف تبادل لوجهات النظر حول املسائل أدناه - ٧

  بالواليات اختيار وتعيني املكلفني-١

                                                                                                    بـدأت املـداوالت بتبادل لوجهات النظر حول املعايري للمكلفني بالواليات، مثل التأهيل واالستقاللية               - ٨
                ً       كما مت النظر أيضاً يف      .                                            ُ  ُ                                                والرتاهـة والتمثيل اجلغرايف العادل ومتثيل مجيع الُنظُم القانونية وخمتلف الثقافات واألديان           

            ومن بني أكثر   .                                                    للتعيني والتثبيت يف املنصب، مبا يف ذلك عملية الفرز املسبق                                مسائل التوازن بني اجلنسني، واإلجراء 
                                                                                                              اجلوانب مناقشة البدائل بني االنتخاب من جانب اجمللس أو التعيني من قبل رئيس اجمللس بناء على مشاورات مع                  

                         ائل مثل عدد الواليات وعدم              ً     ُ  ُ                          ً          ومت النظر أيضاً يف الُنظُم األخرى املمكنة للتعيني، فضالً عن مس  .                 اجملموعات اإلقليمية
  .                               اجلمع بني عدة وظائف وإعادة التعيني

                                                                                         وكان هناك اتفاق عام على احلاجة إىل مزيد حتسني معايري االختيار، ويف نفس الوقت احلفاظ على استقاللية  - ٩
      قدير،                                                                                    ووافق العديدون على ضرورة فرض حد أقصى للواليات، أي واليتان متتاليتان كأقصى ت            .                 املكلفـني بواليات  

                      مثل العضوية يف آلية     (                                                                                         وضـرورة احلـيلولة دون اجلمع بني عدة وظائف يف ميدان حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة                 
                                      وال ميكن ممارسة سوى والية واحدة فقط يف جمال    ).                                                               إسـداء مشورة اخلرباء املقبلة يف اجمللس أو يف اهليئات التعاهدية        

                                                        وفيما يتعلق بتسمية املرشحني، اتفق املشاركون على أن املرشحني    .                                              حقوق اإلنسان داخل األمم املتحدة يف آن واحد       
                                                                                                    ميكـن أن ترشحهم اجملموعات اإلقليمية أو سائر هيئات حقوق اإلنسان، وعلى أنه ميكن أن تكون هناك ترشيحات        

        إنشاء               ً                                                                  وكان هناك أيضاً اتفاق حول ضرورة حتسني الفرز املسبق للمرشحني، وذلك يف هناية األمر من خالل  .       مستقلة
                                                            وميكن أن يتألف مثل هذا الفريق من ممثلني عن جلنة تنسيق             .                                                   فـريق استشاري ملفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

                     َّ                         واملفوضية، وميكن أن يكلَّف بفحص املرشحني قصد          ")             جلنة التنسيق  "                              املشار إليها فيما بعد ب         (                   اإلجـراءات اخلاصة    
  .                       رات مع اجملموعات اإلقليمية                           ً          تيسري التعيني أو االنتخاب، فضالً عن املشاو

                                                                                                وكانـت هناك اختالفات من املمكن التوفيق بينها فيما يتعلق بالطريقة اليت يتعني استنباطها قصد ضمان       -  ١٠
  .                                                         التمثيل املتساوي ملختلف املناطق أو لضمان التناوب على الواليات

                ومل ختلص الوفود     .                    االنتخاب الفعلية                                                                    وسوف حيتاج األمر إىل تكريس املزيد من املناقشات آللية التعيني أو           -  ١١
                                                                                                          إىل مـا إذا كانت االنتخابات هبذا اخلصوص ستضمن شرط االستقالل الالزم، ذلك أن هذا األمر ميكن أن خيلق                   

                     ُ                                                                      وعلى الرغم من أنه مل ُيقترح يف واقع األمر أي حل هنائي فإنه ميكن األخذ كما ينبغي                    ".       ً              تـنازعاً يف املصـاحل     "
  .                                                                 وميكن أن جيمع هذا النهج بني عناصر التعيني واالنتخاب يف آن واحد          .             حل وسط ممكن   ك  "                الـنموذج اهلجني   "     ب    

                                                                                                    وميكـن على سبيل املثال أن يتخذ شكل تعيني، بعد الفرز السابق الالزم من جانب الفريق االستشاري للمكلفني       
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                      اجمللس اليت ميكن أن                                                                                               بواليـات، مـن جانب رئيس اجمللس أو املفوضة السامية أو األمني العام، مع صالحية تأييد               
َ             متاَرس عند الطلب   .  

  جماالت الواليات ذات األولوية-٢

                                                                                                    أتاحـت املناقشة الفرصة لتبادل لوجهات النظر حول احلاالت اليت تتطلب عناية على املستوى القطري                -  ١٢
َ                        واملسـائل املوضوعية اليت جيب التركيز عليها حول كيفية ضمان وجاهة حقوق اإلنسان املتباَدلة وتكر                         يس عناية                                                                              

  .                                                متوازنة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان وتقييم الثغرات

                                                                                                  وكان هناك اتفاق عام على احلاجة إىل مزيد تعزيز وصقل دور اإلجراءات اخلاصة لتحسني التمتع حبقوق              -  ١٣
                                   وال بد من حتسني متاسك آلية حقوق        .            ً                                                           اإلنسان، فضالً عن الوقاية من انتهاك حقوق اإلنسان ومحاية هذه احلقوق          

                                         ِ                    وحظي تعزيز النهج املواضيعي بتأييد واسع من ِقبل كل من اإلجراءات   .            ً                         اإلنسان إمجاالً، مبا فيها اإلجراءات اخلاصة
ِبر التركيز       .                                                                            اخلاصة ومن خالل تعزيز التفاعل مع هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة                            ُ ِ                 ومن جهة أخرى، اعُت

                                                      تعلق بالتمتع حبقوق اإلنسان ووقاية هذه احلقوق ومحايتها إمنا              ً     ً                             القطري أساسياً أيضاً، ذلك أن أوجه القصور فيما ي
ُ  ِّ                                        أما فيما يتعلق بالواليات القطرية فقد اتُِّفق على أن اجلدل الذي ُسجِّل يف املاضي فيما يتعلق                  .                  حتصـل يف البلدان                        ِ ُّ                                      

                 ري جديدة وقابلة                                      ومع ذلك حيتاج األمر إىل وضع معاي        .                               ً                             بالبعض منها جيب أال يزداد اتساعاً ويعيق نظر اجمللس فيها         
ّ                                                                          وشّدد عدد من الوفود على إسهام اإلجراءات اخلاصة يف ميدان اخلدمات االستشارية         .                         للتنـبؤ هبـذا اخلصـوص        

ِ                  ً                                   واتُِّفق على أن هناك جماالً ملزيد التحسني والتعزيز يف هذا اجملال  .               والتعاون التقين ُّ   .  

ّ                وبـرزت مـن خالل النقاش أيضاً الثغرات اليت ميكن سّدها           -  ١٤                                 بعض الوفود حتديد األثر القطري            وطلبت    .                         ً                  
                                  ودعت وفود أخرى إىل اإلبقاء على        .                                                                            للواليـات املواضـيعية، ولو أنه مل يتم تفصيل هذه املقترحات أو حتديدها            

         ومع ذلك    .                                      ً                                                         الواليات القطرية يف ظروف استثنائية، مثالً للتصدي لالنتهاكات الصارخة واملنتظمة حلقوق اإلنسان           
                        ومل يتم التوصل إىل أي       .              أو مزيد صقل   /                                     عايري يف هذا اجملال حتتاج إىل حتديد و                                          وافقـت وفـود عديدة على أن امل       

                                                                                                        استنتاج حول ما إذا كان جيب أال ترصد اإلجراءات اخلاصة إال االنتهاكات الصارخة واملنتظمة أو كل انتهاكات           
                    اخلاصة أن تساهم يف                          ً                                         وما زال األمر حيتاج أيضاً إىل حتديد مىت وكيف ميكن لإلجراءات              .                    حقوق اإلنسان األخرى  

     ً       وإمجاالً كانت    .     ٢٠٠٥                                                              اليت أعيد تأكيدها يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العاملي لسنة             "                           املسؤولية عن محاية السكان    "
ُ  ِّ                                         هناك دالئل عديدة تشري إىل ظهور مسار صوب جتاوز اجلدل الذي ُسجِّل يف املاضي والذي أثارته بعض الواليات                                                          

                                ُ                                                 العديد من الواليات القطرية إمنا أُنشئت بتوافق اآلراء وهي تساهم يف توفري                               ً      وأبرزت الوفود أيضاً أن     .          القطـرية 
  .                               اخلدمات االستشارية والتعاون التقين

                                                                                                           وحيـتاج النقاش أثناء دورات الفريق العامل املقبلة إىل مزيد تركيز النقاش حول التفاعل بني االستعراض                 -  ١٥
       ِّ                                                  فود بودِّها أن ترى االستعراض الدوري الشامل، ورمبا يف                                                             الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة، ذلك أن بعض الو       

             واعترضت وفود   .                                                                                       هنايـة املطـاف الدورات االستثنائية للمجلس، يلعب دور أداة أساسية لعمليات النظر القطرية    
       وتعلقت   .                                                                                                    أخرى رأت أن الطابع الدوري املزمع لالستعراض الدوري الشامل قد يؤدي إىل وجود ثغرة يف احلماية               

                                                                                                 خرى من املسائل موضوع البحث مبدى إمكانية إسهام االستعراض الدوري الشامل يف إنشاء اإلجراءات                      مسألة أ 
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     ً                                                                                                وأخـرياً، عرض أحد الوفود املعايري، أي النصاب القانوين لتقدمي القرارات القطرية وإلقامة الواليات                .        اخلاصـة 
  .                    القطرية يف هناية املطاف

 املعايري العامة:  استعراض الواليات وترشيدها ومواءمتها-٣

                                                                                                     أنعمـت الوفود النظر يف سبل حتسني الطابع العاملي حلقوق اإلنسان وإجياد التوازن املناسب بني احلقوق                 -  ١٦
                                                                                                    املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واحلق يف التنمية، ويف آفاق حتسني التمتع حبقوق اإلنسان، ويف 

                                    التصدي لكل من القضايا املواضيعية       :        ً                              شت أيضاً املسائل التالية ذات الصلة         ونوق  .                            مسـتوى محاية حقوق اإلنسان    
                                                                                                        والقطـرية، ومسـاءلة اجلهات الفاعلة كشرط مسبق لضمان حقوق اإلنسان، واجملاالت ذات األولوية للواليات               

        مبا فيها                           أي انتهاكات حقوق اإلنسان -                                                                      املواضـيعية، وحتديد احلاالت اليت تتطلب االهتمام على الصعيد القطري           
                                                                                               االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان، وتقييم االزدواج غري الضروري وتالفيه، ومعايري إنشاء الواليات، 

                املقررون اخلاصون   (                                                                                    ودمـج الواليات أو تعديلها، وحبث مضمون الواليات وحجم عملها، وتوحيد املصطلحات             
  .                ، وتقييم الثغرات )               واملمثلون اخلاصون

ـ    -  ١٧                                                                                        ود كثرية على ضرورة أن تكون معايري االستعراض معايري ميكن التنبؤ هبا وميكن تطبيقها                            ووافقـت وف
                                                                                                   وينـبغي لالستعراض أن خيدم ويفيد اهلدف العام املتمثل يف حتسني التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها من                  .        مبـرونة 

                                  والتوازن بني خمتلف فئاهتا، مبا                                                                      وسريمي االستعراض نفسه إىل حتسني الطابع العاملي للحقوق والترابط          .          االنتهاكات
                                                                        وقد يفضي االستعراض إىل دمج أو حل بعض الواليات، ومن الضروري يف الوقت نفسه      .                        يف ذلك احلق يف التنمية    

                                                                                                      ضمان تغطية مجيع احلقوق املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من صكوك حقوق اإلنسان تغطية                
                                                                           ملصفوفة اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان سوف تيسر             ُ        ً               واُتفـق أيضاً على أن ا       .         مناسـبة 

     ُ         كما طُلب إىل     .                                                  ً        ولذلك، ينبغي تطبيق معايري االستعراض هي واملصفوفة معاً         .                              االستعراض وتشكل إحدى ركائزه   
             ي تأييد واسع   ُ   وأُبد  .                                                                                  املكلفـني بالواليـات وجلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة توضيح نظرهتم إىل نتيجة االستعراض        

                                 ، وإلمكانية قيام األمني العام بتعيني  )                              املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون (                               لتوحيد مصطلحات الواليات وأمسائها 
  .                                بعض املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة

                        ففي حني رأى البعض أن       .                                                                            ومت التوصـل إىل اتفاق جزئي فقط بشأن نتائج التداخل بني خمتلف الواليات             -  ١٨
ـ                                                                                                         اد الواليات أمر ال ميكن استمراره وأن بعض اإلجراءات اخلاصة ميكنها العمل على أساس ثنائي أو مجاعي،                     ازدي

            وتوجد فيما    .                                                                            ً     ً               دعا البعض اآلخر إىل قبول التداخل اجلزئي ألن الطابع العاملي حلقوق اإلنسان يتطلب هنجاً شامالً              
                                                  أبدى البعض تأييده لالكتفاء بتطبيق املعايري عند               وبينما    .                                                  خيـص معايري إنشاء الواليات اختالفات ميكن جتاوزها       

                  وتوجد بوادر اتفاق   .                                                                                   ً إنشاء الواليات، دعا البعض اآلخر إىل استعماهلا عند إنشاء الواليات وأثناء مدة أدائها أيضاً
                                                                                                               عـلى ضرورة عمل الواليات املواضيعية باالقتران مع الواليات القطرية، عند احلاجة أو اللزوم، بعد أن ساد رأي            

                                                 ومع ذلك، يلزم املزيد من التوضيح حول توحيد الواليات   .                                                  ً عام بضرورة النظر يف القضايا املواضيعية والقطرية معاً
                      ً                                         وتطرقت بعض الوفود أيضاً إىل الثغرات املوضوعية، مثل احلق يف            .                                           املعنـية باملسـتوى القطري ووضع معايريها      

  .                                           الرعاية املؤسسية، وحقوق األقليات، وما إىل ذلك                                                 التصويت، واألوضاع يف اجليش والسجون، واحلقوق يف إطار   
ُ                                                                             وُعرض مقترح مثري لالهتمام يدعو إىل إنشاء آلية تشري بصفة منهجية إىل الثغرات املوضوعية  .  
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  ُ    وطُرح   .                                                                                           وهناك قضايا أخرى ال تزال تتعني مناقشتها، مثل العالقة املتبادلة بني اجمللس واإلجراءات اخلاصة         -  ١٩
  .                                                                                 ضمان مساءلة مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة                                    سـؤال مالزم عن كيفية      

                      ومت التشديد على ضرورة    .                                                                                  ورأت بعـض الوفـود أن سيادة الدول واستقالل اإلجراءات اخلاصة أمران متالزمان            
                            يف األرقام، ينبغي النظر                           وبينما مت حتقيق توازن     .                         ً                     وطرحت أغلبية الوفود سؤاالً آخر عن التوازن        .                 التجاوب املتبادل 

          ً                             وظهرت أيضاً بعض االختالفات حول كيفية        .                              ً                                 يف إدخـال حتسينات أخرى تتعلق مثالً بالتمويل ونطاق االهتمام         
                                                                                        ويف حني طلبت بعض الوفود حصر استعراض القضايا القطرية يف االستعراض الدوري الشامل،               .              حتسـني احلماية  

                                              ً                 ايل وهو قيام اإلجراءات اخلاصة بتقصي احلقائق، مشددةً على أن                                                       نادت وفود أخرى مبواصلة العمل بالنموذج احل      
                                            وقد يكون استعراض الواليات وتقييمها بصفة        .                                                            التمـتع حبقـوق اإلنسان تكفله آليات حقوق اإلنسان األخرى         

  .          ً                       منتظمة جماالً من جماالت التركيز األخرى

  حتقيق االنسجام والتنسيق املناسب بني الواليات-٤

                                                                            ُ                    على إمكانية إنشاء آلية لتقييم احلاجة إىل توحيد الواليات وتنسيق أساليب العمل، وُبحثت                         ركز النقاش  -  ٢٠
                                                                                                          يف الوقـت نفسه السمات احملددة لفرادى الواليات ودليل اإلجراءات اخلاصة واإلسهامات فيه، وكذلك القواعد               

ُ                ً               وُوجه االنتباه أيضاً إىل ضرورة        ).                     مدونة قواعد السلوك   (                                                    الناظمة ملركز املسؤولني وحقوقهم وواجباهتم األساسية         
                   ستحظى مسامهات جلنة    (                                                                                  حتسـني املسـاءلة ودور املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة عن طريق تبسيط النظام              

   ).                            التنسيق يف هذا الصدد بالتقدير

                                                                                                     وأظهـر النقاش وجود اتفاق على ضرورة زيادة التنسيق فيما يتعلق بإنشاء اإلجراءات اخلاصة وتصريف              -  ٢١
        وميكن أن   .    ُ                                                               واعُترف مبا تضطلع به جلنة التنسيق من دور رئيس يف مواءمة أساليب العمل   .                  ا وأساليب عملها      شؤوهن

                       ً                   ً                                                                        يدرج الفريق العامل أيضاً يف جدول أعماله بنداً يتعلق بصياغة الدليل املنقح لإلجراءات اخلاصة من أجل مواصلة                 
                       ً       تقدمي الدولة املعنية طلباً بشأن   :                   ذلك إىل عدة عوامل                                            وفيما يتعلق بإنشاء واليات جديدة، ميكن أن يستند  .        مناقشته

   ُ        ً         واعُترف جمدداً بتالزم   .                                                                             التعاون التقين، وتقدمي هيئة من هيئات حقوق اإلنسان توصية يف هذا الشأن، وما إىل ذلك
  .                       احملورين املواضيعي والقطري

  .                   حلاجة إىل إنشاء واليات                                                             ويوجد اختالف ميكن جتاوزه فيما خيص إمكانية إنشاء آلية تشري إىل مدى ا -  ٢٢

                                                                                                                وتنبغي مواصلة النقاش حول وضع معايري ملدونة قواعد سلوك أو مدونة قواعد أخالقية، وحول ما إذا كان على                   -  ٢٣
                               ورأت بعض الوفود أن مدونة قواعد   .                                                                       جملـس حقوق اإلنسان أن يتدخل يف عملية تنقيح مشروع دليل اإلجراءات اخلاصة     

                                                                                     ن القواعد الناظمة ملركز املسؤولني وحقوقهم وواجباهتم األساسية اليت اعتمدهتا اجلمعية                           ً                 السـلوك تشكل جزءاً ال يتجزأ م      
  .                                                                    وحظيت مسألة االرتقاء مبسؤولية كل من احلكومات واإلجراءات اخلاصة بتأييد عام  .     ٢٠٠٢             العامة يف عام 

  العالقة مع جملس حقوق اإلنسان-٥

                                                    اجمللس وهيكلها ودقة مواعيدها، والدور التوجيهي                                                          حبثـت الوفـود مسـائل شكل التقارير املقدمة إىل          -  ٢٤
          ً                وأثريت أيضاً مسائل احلوار      .                                                                                    للمجلس، وتقدمي املعلومات وإعداد التقارير، والنظر يف التقارير ومتابعة التوصيات         

  .                                                  ً                             التفاعلي، وهنج اجملموعات، والوصول املنتظم إىل اجمللس، فضالً عن التحديثات اخلطية والشفوية
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                                                                                              إىل اتفـاق بشأن الشكل التنفيذي واحملدث للتقارير، اليت ينبغي أن تقدم توصيات واقعية                           ومت التوصـل   -  ٢٥
   ُ                                          واعُترب تعاون اإلجراءات اخلاصة وتفاعلها مع اجمللس   .                                             وجمدية كيما يتسىن للحكومات حتسني سجل حقوق اإلنسان

  .                             شأن حمتوى تقاريرها بتأييد عام                                                 وحظي نداء لتحسني تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع احلكومات ب  .     ً            أمراً بالغ األمهية
  ُ                                                                                                          وأُبديـت حتفظات مشتركة بشأن الثغرات يف متابعة التوصيات، وهي مسألة تنبغي معاجلتها بطرق منها حتسني                

ُ        ً                                          وُرئي أيضاً أن على اإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري   .   ُ                                  وقُدمـت مقترحات شىت يف هذا الصدد        .        الرصـد   
  .                             الشامل أن يسامها يف حتسني املتابعة

                                                                                                         ومت بلـوغ اتفـاق جزئي بشأن العالقة بني التقارير املنتظمة واحملدثة اليت تقدمها اإلجراءات اخلاصة إىل                  -  ٢٦
                                                  كما تتطلب املقترحات اخلاصة بتعميم املعلومات عن         .                                                        اجمللـس وبشأن سبل حتسني تنفيذ التوصيات الواردة فيها        

  .                                   ً          حالة تنفيذ التوصيات ومتابعتها مزيداً من النظر

  احلكومات والتعاون معها تعاون-٦

 ُ                                    ً                                                                 طُرحـت عـدة قضايا على بساط البحث التماساً آلراء الوفود، منها شكل النداءات العاجلة ورسائل                 -  ٢٧
  .                                                                                                             االدعـاء وعرضها، وفئة مصادر املعلومات والردود على النداءات العاجلة، ورسائل االدعاء وطلبات املعلومات             

                                                                 صيات، والدعوات الدائمة، وقبول الزيارة والوصول بال عائق إىل                           ً                           وانصب االهتمام أيضاً على مستوى تنفيذ التو      
  .                                                                                        البلدان والتنقل داخلها، ومتابعة التوصيات والزيارات، والنظر يف تقييم التعاون على وجه اإلمجال

    أما   .                                                    ً                                            ونوقـش عـدد كبري من القضايا، ولقي معظمها الترحيب، رهناً يف بعض األحيان بزيادة حتسينها                -  ٢٨
                                                                       ً                             رة فهي متثل أداة رئيسة لضمان التعاون، كما يطلب ميثاق األمم املتحدة، ومؤشراً على التزام الدولة                      دعوات الزيا 

ُ                                                                                   وُدعي أعضاء اجمللس إىل النظر يف إصدار دعوات دائمة، باعتبار أن الزيارات القطرية شرط ال بد   .            حبقوق اإلنسان  
        وظهر من   .           ً                      فترض مسبقاً موافقة احلكومة املعنية                        إال أن الزيارات القطرية ت  .                                   مـنه ألداء مهمـة اإلجراءات اخلاصة    

                                                      وينطبق األمر ذاته على التعامل مع النداءات العاجلة        .                                                           الـنقاش أن التعاون شرط مسبق لفعالية اإلجراءات اخلاصة        
                    ً                                      ويبدو من املقبول أيضاً حتديد مهل زمنية خمتلفة للردود املنتظمة   .                ً                           اليت تتطلب ردوداً مناسبة التوقيت من احلكومات

                                                            ومت تشجيع توحيد اإلجراءات وشكل النداءات العاجلة وعرضها، وكذلك   .                    ً               العاجلة، ولكن دائماً بالزمن احلقيقي و
                                     وسيكشف مشروع الدليل موقف جلنة التنسيق   .                                                     توحيد أساليب العمل من خالل مشروع دليل اإلجراءات اخلاصة 

                                           تتطلب االهتمام مجع وتوضيح املبادئ اليت                                           ومن القضايا األخرى ذات الصلة اليت       .                                من الشكل املقبل لنظام متوائم    
  .                                                جيب أن حتظى باالحترام من احلكومات ومن اإلجراءات اخلاصة

                     واقترح البعض إبقاء     .                                                     ً                             ومـن جهة أخرى، ال ينبغي إخضاع احلكومات املتعاونة تلقائياً ملزيد من التدقيق             -  ٢٩
                                                 ت اخلاصة يف التدقيق مع املفوضية السامية حلقوق                                                  ً                       التدقيق للبلدان غري املتعاونة، بطرق منها مثالً اشتراك اإلجراءا        

                                                                                                            ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تكون املعايري املطبقة لتقييم مدى التعاون مع احلكومات قابلة للتنبؤ وعادلة                  .       اإلنسان
ُ                                                                          وُسلط الضوء على ضرورة حتلي التقارير باملوضوعية، إذ ميكن أن تتضمن هذه التقارير   .      ً                حتقيقاً للثقة املتبادلة      ردود  

       وينبغي   .   ُ                                                        واُتفق على أن إجياد إجراء موحد مفيد للحوار التفاعلي          .                                         احلكومات على استنتاجات اإلجراءات اخلاصة    
                                             ومن شأن توحيد املصطلحات وتوضيحها أن جيعال         .     ً                                                    أيضاً توخي توحيد شكل الرسائل العاجلة ورسائل االدعاء       
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ُ                           وُشجع املكلفون بالواليات عل     .              ً                الـنظام مفهوماً جلمهور أوسع                                                     ى أن يأذنوا لإلجراءات اخلاصة بتبادل البالغات        
  .                                      وإعدادها على أساس معلومات جديرة بالثقة

                                                                                                    وسـعت وفود عديدة إىل وضع معايري تعاون اإلجراءات اخلاصة مع احلكومات واألفرقة القطرية التابعة                -  ٣٠
ُ              وُسلط الضوء يف    .                                                                    لألمـم املتحدة، كما شددت على حقوق وواجبات مجيع األطراف املعنية                                   اآلن ذاته على أمهية      

                                               وينبغي أن يتخذ التعاون بني اإلجراءات اخلاصة         .                                                             الوصـول دون عائق إىل البلدان وضمنها وشروط هذا الوصول         
  .                                                                                          واملفوضية واحلكومات شكل التفاعل وليس التدخل، حبيث تسهم اإلجراءات اخلاصة يف وفاء الدول بالتزاماهتا

                                                                امهة االستعراض الدوري الشامل يف ضمان تنفيذ توصيات اإلجراءات           ّ             ً                    ومتّ التأكيد جمدداً على إمكانية مس      -  ٣١
ُ                                                                                     وباإلضافة إىل ذلك، ُشدد على أن من شأن االستعراض الدوري الشامل أن يعزز التعاون مع اإلجراءات                  .      اخلاصة                  

  .                                        اخلاصة ألن بإمكانه إضفاء الشرعية على عملها

                  اآلليات واجلهات                                                         العالقـة بني املكلفني بالواليات والعالقة بينهم وبني        - ٧
                                الفاعلة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان

                                                                                                       تركز النقاش يف إطار هذا البند على التعاون وتبادل املالحظات بني خمتلف املكلفني بالواليات، والعالقة                -  ٣٢
   ية                                                                                              بني االستعراض الدوري الشامل واإلجراء املتعلق بالشكاوى واإلجراءات اخلاصة، وسبل معاجلة القضايا املواضيع

  .                                                          والتفاعل مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واملنظمات غري احلكومية

                                                                                        وفيما خيص التعاون وتبادل املالحظات، شددت أغلبية املتحدثني على الدور القيادي للمكلفني بالواليات  -  ٣٣
              ً    ر املفاهيمي بدالً                                                                                              ورغم الدور الذي قد تضطلع به جلنة التنسيق يف هذا السياق، فإن عليها أن تتبىن اإلطا                 .       أنفسهم

    ً                                                                    وبدالً من التركيز على متابعة فرادى التوصيات، فإن عليها املسامهة يف             .                                    من اخلوض يف تفاصيل فرادى الواليات     
  .                                                                                                                تعزيـز تنسيق أساليب العمل، وطلبات املعلومات، ومعاجلة النداءات العاجلة، والزيارات القطرية وما إىل ذلك              

ُ                               وُشجع املكلفون بالواليات بصورة ال ل   ُ                       وطُرح مرة أخرى موضوع عدم   .                                 بس فيها على االضطالع بأنشطة مشتركة 
      وحتدثت   .        ُ                                                          ولذلك قُدمت للمجلس مقترحات لرصد تنفيذ التوصيات بشكل منهجي          .                             كفاية املتابعة واالهتمام هبا   

                                              ورغم االتفاق على أن نتائج اإلجراءات اخلاصة         .                                                             عدة وفود بإفاضة عن التفاعل مع االستعراض الدوري الشامل        
  -       ُ  ّ                               واليت سُيقّيم االمتثال على أساسها       -                  ً                                                     توصياهتا ستشكل جزءاً من املواد األساسية اليت يستند إليها االستعراض            و

  .                                                                                                 مل يكن هناك اتفاق بشأن إمكانية تفاعل املكلفني بالواليات مع االستعراض الدوري الشامل وتوقيت هذا التفاعل
             ورغم ذلك فقد   .                                        عاة الطابع السري لإلجراء املتعلق بالشكاوى         ينبغي مرا  "             آلية الشكاوى "                        وفيما يتعلق بالتفاعل مع 

ٌ                                                                         أُبدي تأييٌد لتفاعل اإلجراءات اخلاصة مع اإلجراء املتعلق بالشكاوى عن طريق تبادل النتائج         ُ .  

ّ                                                       وكُـّرس اهتمام خاص جمدداً جملاالت تركيز الواليات، إذ أُقّر بأن الواليات املواضيعية وخباصة الواليات                -  ٣٤  ُ                         ً                  ّ ُ  
                      ومع اإلقرار باستمرار     .                                                                        نـت من أوجه قصور معينة، بلغت حد الضغوط السياسية يف بعض احلاالت                         القطـرية عا  

                                                                                                            جـدوى احملافظـة على التركيز املوضوعي والقطري لإلجراءات اخلاصة، فقد برز توافق آراء على أن الواليات                 
  .                              تسييس والتوترات اليت ال داعي هلا                   ُ                                                                القطـرية ينبغي أن ال ُتنشأ إال بعد حتقق معايري ميكن التنبؤ هبا، بغية تفادي ال            

                                                 ً                                                           ومـن جهة أخرى، ال يتعني أن يكون تعاون احلكومات مشروطاً، أي أن يتوقف على مستوى انتقاد اإلجراءات                  
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         ً                                                                                     اخلاصة مثالً، ألن اإلجراءات اخلاصة مكلفة باملسامهة يف حتسني التمتع حبقوق اإلنسان وحتديد النواقص القائمة مع 
  .      اإلنسان                    السهر على محاية حقوق 

ُ                        ً                                                                       وُشجعت اإلجراءات اخلاصة أيضاً على حتسني التفاعل مع اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات، وإن كان               -  ٣٥  
                                                      وال يبدو أن إمكانية مسامهة اإلجراءات اخلاصة يف وضع           .                                                    مـن الضـروري أن تظل هاتان الدعامتان مستقلتني        

   ُ              واعُتربت املنظمات    .                ُ                 جب املعاهدات قد ُبحثت بالكامل                                                             التعليقات العامة واملالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبو      
          فهي شريك    .                 ً     ً                                                                           غـري احلكومية شريكاً هاماً آخر عند تقييم حالة حقوق اإلنسان من املنظور املوضوعي أو القطري               

                               وينبغي أن تستمر املنظمات غري       .                                                                             أساسـي يف طلـب املعلومات ويف تقييم مستوى تنفيذ النتائج على حد سواء             
        وانتقدت   .                                                                               اء دورها يف تلبية احتياجات فرادى الضحايا، باملسامهة يف النداءات العامة عند االقتضاء            احلكومية يف أد

  .                                                                       عدة وفود استهداف ممثلي املنظمات غري احلكومية بسبب التعاون مع اإلجراءات اخلاصة

  دعم املفوضية السامية لإلجراءات اخلاصة- التنظيم واخلدمات اللوجستية -٨

                                                                           قشة يف إطار هذا املوضوع على وسائل ضمان املوظفني املؤهلني واملستقلني يف األجل الطويل،          ركزت املنا -  ٣٦
  .                                                                                              والتمويل الكايف من امليزانية العادية، وحتسني نوعية جتميع التقارير، والتحسينات اإلدارية، ورصد املتابعة

                ً     ً      غري أن هناك توقعاً عاماً       .              جراءات اخلاصة                                                                      وأشارت وفود إىل النقص السائد يف متويل امليزانية العادية لفرع اإل           -  ٣٧
                                                      الذي يقضي مبضاعفة موارد امليزانية العادية املخصصة          ٢٠٠٥                                                           بعـالج هذه احلالة مبوجب قرار مؤمتر القمة العاملي لعام           

  ي                                                     وينبغي أال تقف الزيادة املتوقعة يف التمويل العاد         .                                                               للمفوضـية السامية حلقوق اإلنسان خالل األعوام اخلمسة التالية        
                                      وكان هناك شبه إمجاع على دعم تعيني         .     ً                                                       ً             حائالً دون تقدمي التربعات اليت يفضل أن تكون غري خمصصة أو خمصصة قليالً            

                                                                                                                      موظفـي الفئة الفنية بعقود طويلة األجل وعلى حنو يتسم بالتوازن اإلقليمي يف فرع اإلجراءات اخلاصة من أجل توفري                   
                                              ً                       بعض التحسينات اليت أجرهتا املفوضية السامية حديثاً، مثل تشغيل                       وعرضت األمانة   .                              االسـتقرار للمكلفني بالواليات   

                                                                                                               مكتـب االستجابة العاجلة، وتأثري الزيادة يف متويل امليزانية العادية، والدورات التوجيهية للمكلفني بالواليات وموظفي      
  .                                                                 غري أن تقدمي املزيد من املعلومات يف هذا الشأن قد يعطي الوفود صورة أوضح  .       األمانة

  قضايا أخرى متعلقة بأساليب العمل-٩

                                                                                            ركزت الوفود، كل مبفرده، على التفاعل مع هيئات األمم املتحدة األخرى وأفرقتها القطرية، والتعاون مع  -  ٣٨
                                                                     كما مت التركيز على املبادالت السنوية مع الدول، وأنشطة التوعية،            .                                         املنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية    

  .                                        م لنظام، وتقدمي مناذج للتعاون وعدم التعاون               وعرض وسائط اإلعال

                                                                                                     ومت التوصـل إىل اتفاق عام بشأن التعاون ذي االجتاهني بني اإلجراءات اخلاصة واألفرقة القطرية لألمم                 -  ٣٩
                                            ً                                                         فإسـهامها أساسي ليس فقط جلمع البيانات، بل أيضاً فيما يتعلق بالتخطيط للزيارات، ورصد تنفيذ                 .         املـتحدة 
  .        التوصيات

                                                                                   مل يتحقق سوى اتفاق جزئي بشأن مستوى تعاون اإلجراءات اخلاصة مع هيئات األمم املتحدة األخرى،  و -  ٤٠
  .    ً                                     نظراً لضرورة تركيز اهليئات على جوهر والياهتا
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 املرفق

 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦تنقيح للنص املؤرخ (مواضيع للمناقشة 

  استعراض الواليات-   ً أوال  

           ني بالواليات                  اختيار وتعيني املكلف - ١ 

                                                            املعايري اخلاصة باملكلفني بالواليات، مثل املؤهالت واالستقالل والرتاهة، - 

                       التمثيل اجلغرايف العادل، - 

                                                              متثيل مجيع النظم القانونية، وخمتلف الثقافات واألديان يف هناية األمر، - 

                  التوازن بني اجلنسني، - 

                                 وق اإلنسان، وهيئات حقوق اإلنسان،                                    ترشـيحات املفوضـية السامية حلق      (                    إجـراء الترشـيح      -
  ، )               الترشح التلقائي                                          واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، باإلضافة إىل 

                                                        إجراء التقييم السابق لتقلد املنصب الذي جيريه جملس استشاري، - 

                                                                                           االنـتخاب الـذي جيريه جملس حقوق اإلنسان أو التعيني الذي جيريه رئيس اجمللس بعد إجراء                 -
  ، )                        ُ          مع اجملموعات اإلقليمية، أو ُنظم أخرى؟ (         املشاورات 

   ٣     بعد   (                                                    ، عدم اجلمع بني الوظائف وإمكانية إعادة التعيني          )                  واليتان متتاليتان؟  (                حـدود الوالية     -
  ، )      أعوام؟

              املعايري العامة  :                                  استعراض الواليات وترشيدها وتنسيقها - ٢ 

                             وسائل حتسني عاملية حقوق اإلنسان، - 

                                                                     قوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واحلق يف التنمية،                    التوازن املناسب بني احل - 

                                                           إمكانيات زيادة التمتع حبقوق اإلنسان ومستوى محاية حقوق اإلنسان، - 

                                              معاجلة القضايا املواضيعية والقطرية على حد سواء، - 

                                                     مساءلة العناصر الفاعلة كشرط أساسي لضمان حقوق اإلنسان، - 

                                             الت اليت حتظى بأولوية اهتمام الواليات املواضيعية،   اجملا - 
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                               انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  (                            ً                    حتديد احلاالت اليت تتطلب اهتماماً على املستوى القطري  -
  ، )                     مسؤولية ضمان احلماية-                          االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية 

                            تقييم االزدواج بال مربر وجتنبه، - 

                     معايري إنشاء الواليات، - 

                                                      دمج أو تعديل الواليات، مع التفكري يف مضموهنا وحجم أعماهلا، - 

  ، )                               املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون؟ (               توحيد املصطلحات  - 

     احلق                                                                          على سبيل املثال، احلق يف حرية التجمع، والتصويت، والتنمية، والعمل، و           (                تقييم الثغرات    -
   ).              ذلك من احلقوق                                              يف الكرامة والتحرر من الفقر، وحقوق األقليات، وغري

                                       حتقيق االتساق والتنسيق السليم بني الواليات - ٣ 

                                آلية تقييم احلاجة إىل إنشاء والية، - 

                                                             توحيد وتنسيق أساليب العمل مع التفكري يف اخلصائص احملددة لكل والية، - 

                                  دليل اإلجراءات اخلاصة واملسامهات فيه، - 

             مدونة قواعد   /                             ني وحقوقهم وواجباهتم األساسية                                                األنظمـة الـيت حتكم النظام األساسي للمسؤول        -
                               السلوك وحتسني املسؤوليات وغري ذلك،

   ).                  مسامهات جلنة التنسيق (                                              دور املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يف تنسيق نظام  - 

                          العالقة مع جملس حقوق اإلنسان - ٤ 

                                                    صيغة التقارير املقدمة إىل اجمللس وهيكلها ودقة مواعيدها، - 

                   التوجيهي للمجلس،     الدور - 

                               تقدمي املعلومات وإعداد التقارير، - 

                                   النظر يف التقارير ومتابعة التوصيات، - 

                               احلوار التفاعلي، والنهج اجلماعي، - 

  .                                            ً       ً  االتصال املنتظم باجمللس وتقدمي أحدث املعلومات خطياً وشفوياً - 
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                            تعاون احلكومات والتعاون معها - ٥ 

                     ورسائل االدعاء األخرى،                           صيغة وعرض النداءات العاجلة  - 

                مصادر املعلومات، - 

                                       الردود على رسائل االدعاء وطلب املعلومات، - 

                                           االستجابة للنداءات العاجلة وتنفيذ التوصيات، - 

                                                     الدعوات الدائمة وقبول الزيارة وإتاحة الوصول بال عائق، - 

                           متابعة التوصيات والزيارات، - 

  .             تقييم التعاون - 

                                                                   ملكلفني بالواليات ومع اآلليات والعناصر الفاعلة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان           العالقة بني ا - ٦ 

                                                التعاون وتبادل املالحظات بني خمتلف املكلفني بالواليات، - 

                                                                 العالقة بني االستعراض الدوري الشامل وإجراء الشكاوى واإلجراءات اخلاصة، - 

                               وسائل معاجلة القضايا املواضيعية، - 

  .                                              اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واملنظمات غري احلكومية           التفاعل مع  - 

                                                 دعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لإلجراءات اخلاصة-                          التنظيم واخلدمات اللوجستية  - ٧ 

                                                      املوظفون املؤهلون واملستقلون والعاملون بعقود طويلة األجل، - 

                                   التمويل الكايف من امليزانية العادية، - 

                                           ميع التقارير، مع مراعاة آراء الدول املعنية،           حتسني نوعية جت - 

                                         مكتب االستجابة السريعة وتقاسم املعلومات،-                  التحسينات اإلدارية  - 

  .           رصد املتابعة - 
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                               قضايا أخرى متصلة بأساليب العمل - ٨ 

                                                     التفاعل مع هيئات األمم املتحدة األخرى وأفرقتها القطرية، - 

                             التعاون مع املنظمات اإلقليمية، - 

                               التعاون مع املنظمات غري احلكومية، - 

                          املبادالت السنوية مع الدول، - 

                                 التوعية وتقدمي وسائط اإلعالم لنظام، - 

  .                              تقدمي مناذج للتعاون وعدم التعاون - 

 : استعراض الواليات الفردية-     ً ثانيا  

                                              تقييم إمجايل حملتويات وجماالت تركيز الواليات الفردية - ١ 

                                                                          ليت تعدها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف شكل رسم بياين أو مصفوفة،                               الوثائق األساسية ا   -
                                           للمقارنة بني الواليات وجماالت تركيزها وأدائها؛

                         حتديد ثغرات وأوجه التداخل - ٢ 

                                                      البيئة، وظروف السجن، وعمل األطفال، وحرية تكوين اجلمعيات   :                            أمثلة على الثغرات املواضيعية -
         وغري ذلك؛                     وحرية التجمع وحدودمها 

                                تداخل الواليات والتدابري املوازية؛ - 

                                                          التوصيات الرامية إىل تنسيق أساليب العمل أو الواليات الفردية - ٣ 

  .                                                           جتنب االزدواج وضمان توجيه االهتمام املناسب إىل مجيع احلقوق واحلريات - 

----- 


