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 جملس حقوق اإلنسان
  الرابعةالدورة
  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"املعنون 

 مذكرة من األمانة
 بشأن الورقة غري الرمسية اليت أعدها امليسر عن مشورة اخلرباء

حتتوي هذه الوثيقة على نص الورقة غري الرمسية بشأن مشورة اخلرباء اليت أعدها امليسر املعين هبذه املسألة،  -١
رابعة جمللس حقوق اإلنسان شفوياً يف وقد عرض امليسر هذه الوثيقة على الدورة ال). األردن(السيد موسى بريزات 

 .٢٠٠٧مارس / آذار١٥جلستها السابعة املعقودة يف 

 .وترد الوثيقة بشكلها املقدم من امليسر -٢
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 ورقة غري رمسية بشأن مشورة اخلرباء

 خرباء  ٥[حلقوق اإلنسان تتكون من     ] دائمة[ذات طبيعة   ] هيئة، آلية [يقرر جملس حقوق اإلنسان إنشاء       -١
جهازاً فرعياً للمجلس   ] اهليئة[وستكون هذه   . حمايداً، ومستقالً، ومتخصصاً، ومؤهالً تأهيالً عالياً     ] خبريا٢٥ًإىل  

تكون مدة العضوية هلؤالء اخلرباء ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة          وس. وسـتعمل بناء على توجيهات منه فقط      
ميكنها أن تؤدي دوراً معيناً مثل وضع [نفيذي املنحى جممعاً للفكر الت] اهليئة[ومن املتوخى أن تكون . واحدة فقط

  ].املعايري

وبناء على طلب   يف إسداء املشورة جمللس حقوق اإلنسان يف القضايا املواضيعية          ] اهليئة[وظيفة  وتتمـثل    -٢
وقد تسدي املشورة بشأن جوانب أخرى حلقوق [وتتمـثل واليتها أساساً يف تعزيز حقوق اإلنسان         . اهليـئة األم  

 ]. اإلنسان بناء على طلب اجمللس

على أساس الكفاءة فقط عن طريق عملية شفافة يضطلع         ] اهليئة[وينبغي اختيار اخلرباء العاملني يف هذه        -٣
وينبغي أن جتري اجلهات الراعية للمرشحني      . وإدارهتم] انتخاهبم، تعيينهم [فـيها اجمللس بدور ريادي يف كل من         

من أجل ضمان استيفائهم ملتطلبات االحتراف، والكفاءة، واخلربة،        ] انتخاهبم[ية قبل   تقييماً كامالً لسريهم الذات   
ويف نفس الوقت، ينبغي أن يعكس التكوين النهائي هلذا الكيان مبدأ التمثيل اجلغرايف املنصف املتوافق . واالستقالل

وتقوم .  وكذلك األعراف القانونية   وينبغي مراعاة التوازن بني اجلنسني واختالف النظم      . متامـاً مع تكوين اجمللس    
مجيع اجلهات [بتسمية املرشحني وتقدميهم إىل    ] السامية حلقوق اإلنسان، املنظمات غري احلكومية     الدول، املفوضية   [

 ].انتخاهبم، تعيينهم، اعتمادهم[قبل ] الفاعلة

 :أساليب العمل

 .ينبغي إقرار جدول األعمال من جانب اجمللس -

االجتماعات بالتشاور مع اجمللس وال ينبغي أن تزيد على أسبوعني يف السنة            ينـبغي حتديد مدة      -
 .التقوميية الواحدة

جيوز للخرباء االجتماع فردياً أو مجاعياً، وجيوز هلم االجتماع مرة واحدة أو عدة مرات لفترات                -
 .صغرية سنوياً

 .ُتشجع االتصاالت غري الرمسية باملنظمات غري احلكومية -

 .رباء يف اختاذ املبادرات يف نطاق حمدد بوضوح من عملهم وبناء على طلب اجمللسحرية اخل -

- - - - - 


