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  نظام اإلجراءات اخلاصة-أوالً 

  اختيار املكلفني بواليات وتعيينهم-ألف 

التجربة يف  ) ب(اخلربة؛  ) أ: (ملكلفني بواليات وتعيينهم  ستكون املعايري التالية بالغة األمهية لدى ترشيح ا        -١
 .التوازن بني اجلنسني) ز(املوضوعية؛ ) و(االستقامة؛  ) ه(احلياد؛ ) د(االستقاللية؛ ) ج(جمال الوالية؛ 

 التمثيل اجلغرايف العادل؛   ) أ: (وأثـناء اختـيار املكلفـني بواليات، ينبغي أيضاً مراعاة املبدأين التاليني            -٢
 .متثيل خمتلف األنظمة القانونية) ب(

: وجيوز للكيانات التالية تسمية مرشحني لشغل مناصب املكلفني بواليات يف إطـار اإلجراءات اخلاصة             -٣
املنظمات ) ج(اجملموعات اإلقليمية العاملة يف إطار منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛           ) ب(احلكومات؛  ) أ(

سائر  ) ه(املنظمات غري احلكومية؛    ) د(؛  )فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     مثل م (الدولية أو مكاتبها    
 .الترشيحات املستقلة) و(هيئات حقوق اإلنسان؛ 

 وهي قائمة تديرها    -وُيسجل املرشحون املناسبون لتقلد مناصب املكلفني بواليات على قائمة املرشحني            -٤
وال ُيسجل على القائمة سوى املرشحني الذين يستوفون الشروط         . اإلنسانمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      

وخيضع املرشحون لشغل منصب معني من بني املرشحني املدرجة أمساؤهم على القائمة، وأي مرشحني              . احملـددة 
صة التابع آخرين، لفرز مسبق تقوم به هيئة استشارية مكونة من ممثلني للجنة التنسيق وممثلني لفرع اإلجراءات اخلا

وتسمي اهليئة االستشارية املكلفني بالواليات الذين يستوفون املعايري وتتوفر لديهم اخلربة . ملفوضية حقوق اإلنسان
 . يف جال الوالية املعنية

ويقـبل كـل مكلف بوالية مبدأ عدم اجلمع يف آن واحد بني عدة وظائف يف ميدان حقوق اإلنسان،                    -٥
وجيوز للمكلف بواليات أداء والياهتم لفترتني متتاليتني       .  فترة توقف لثالث سنوات    وإمكانـية إعادة التعيني بعد    

 . سنوات٣تدوم كل منهما 

بتحسني إجراء التعيني بعد التشاور مع املكتب واجملموعات        ") اجمللس("قيام رئيس جملس حقوق اإلنسان       -٦
 .اإلقليمية، مع مراعاة الترشيح املقدم من اهليئة االستشارية

 )وأ(
اعتماد منوذج خمتلط جيمع بني قيام الرئيس بتعيني مجيع املرشحني الذين سبق فرزهم حبسب عدد املناصب       -٧

 .املتاحة كمجموعة وموافقة اجمللس على هذه التعيينات

 أو 
 من ضمن فرادى املكلفني بواليات الواحد تلو اآلخرالنموذج الربازيلي الذي جيمع بني ترشيح وانتخاب  -٨

 . سبق فرزها من املرشحني الذين يستوفون املعايري املطلوبةجمموعة

 أو 
 .قيام اجمللس بانتخاب املكلفني بواليات -٩
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  حتقيق االتساق والتنسيق الصحيح بني الواليات-باء 

وينبغي أن . من الضروري حتسني االتساق فيما يتصل بإنشاء اإلجراءات اخلاصة وتشغيلها وأساليب عملها -١٠
 .يب العمل بالشفافية والقابلية للتنبؤ، مما يتيح تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة فعالةتتسم أسال

 .وينبغي أن تساهم اإلجراءات اخلاصة، بتوجيه من جلنة التنسيق، يف حتسني اتساق أساليب عملها -١١

ت، والبالغات والزيارات   وينـبغي للمكلفني بواليات أن يتعاونوا مع بعضهم البعض فيما يتصل بطلب املعلوما             -١٢
 .القطرية، وتنفيذ توصياهتم

ومن الضروري إنشـاء آليـة شفافـة قصـد توحيد الواليات، مع إبراز اخلصائص احملددة، لكتل والية  -١٣
 .واحملافظة عليها

ني وينبغي أن ُتستخدم وسائل موحدة إلقرار الواليات وأساليب عملها ونطاقها وأن يبقى باستطاعة املكلف -١٤
 .  من جلنة التنسيقمبسامهةهبا تطوير وسائلهم، 

 أن يكون   ومن الضروري وينـبغي ألساليب العمل أن تتيح سري العمل بطريقة موحدة وشفافة وحمايدة              -١٥
 . هناك حوار مع احلكومات املعنية، وهو ما يتيح تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير املقدمة إىل اجمللس تنفيذاً فعاالً

ومن شأن دليل العمل الذي يهدف إىل حتسني تشغيل اإلجراءات اخلاصة على أساس أفضل املمارسات أن  -١٦
 .يوضح أساليب العمل

  العالقة مع جملس حقوق اإلنسان-جيم 

وينبغي أن . من الضروري تعزيز شكل تقارير اإلجراءات اخلاصة وهيكلها وحمتوياهتا وتقدميها يف مواعيدها -١٧
ر عملية وَحمدَّثة، وأن تقدم توصيات واقعية وممكنة التطبيق تتيح للحكومات حتسني سجلها يف جمال               تكون التقاري 

 .حقوق اإلنسان

وينبغي أن ُيسند اجمللس إىل اإلجراءات اخلاصة دوراً توجيهياً لدى إقرار الواليات أو إسنادها أو متديدها،  -١٨
ني على اجمللس حتديد آجال التقارير وحمتوياهتا العامة، مبا يف ذلك           كما يتع . أو اعتماد استنتاجاهتا يف هناية املطاف     

غري أن القابلية للتنبؤ ينبغي أال حتد من ضرورة التصدي كما جيب للمسائل اليت تستحق               . عـند تعديل والية ما    
 .االهتمام، وذلك بطرق من بينها التزويد اخلطي أو الشفوي بأحدث املعلومات عند الطلب

عـداد الـتقارير يف حيـنها بعد التشاور كما جيب وعلى حنو شامل ويف الوقت املناسب مع     وينـبغي إ   -١٩
وينبغي أن يقدم املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بعد          ). قاعدة األسابيع الستة  (احلكومـات املعنية    

 . إبداء آرائهاالبعثات القطرية، نسخاً أولية من تقاريرهم إىل البلدان املعنية كيما يتسىن هلا

 .وتنفيذ استنتاجاهتا ضروري لكي تكون الواليات فعالةوصياغتها وتعاون احلكومات يف جتميع التقارير  -٢٠
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 .وينبغي أن تستند التقارير إىل معلومات موضوعية وجديرة بالثقة باالعتماد على مصادر متنوعة -٢١

 .وينبغي ختصيص وقت متساو وكاف للنظر يف كل تقرير -٢٢

ومن املمكن إدخال املزيد من التحسينات بطرق من بينها النظر يف التقارير بشكل جمّمع، مما يتيح ترشيد                  -٢٣
 .الواليات

وجيب إبراز . ومن املهم تدعيم متابعة التوصيات، مبا يف ذلك الرصد املنتظم هبدف سد الثغرات يف تنفيذها -٢٤
 ) ٨٥مع الفقرة أُدجمت . (أوجه التحسن ومواطن القصور على حد سواء

 .وميكن للمجلس أن يقّدم توجيهات إىل اإلجراءات اخلاصة بشأن املسائل املوضوعية -٢٥

أوالً، ختصص اإلجراءات اخلاصة، بصفة عامة، أجزاء       : اعتماد آلية لرصد تنفيذ التوصيات على مرحلتني       -٢٦
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تتيح      . اليةغري أن ذلك قد ال خيلو من تبعات لوجستية وم         . من تقاريرها هلذا اجلانب   

 .الدول املعنية بوصفها فعاليات رئيسية، معلومات عن مدى التنفيذ

وقد يكون من معايري تقدمي التقارير أن يتم تقسيمها إىل تقارير سنوية يقدمها املكلفون بواليات يف إطار                  -٢٧
 وميكن أن يقدم املكلفون بواليات املعلومات .اإلجـراءات اخلاصة على أساس برنامج عمل سنوي وتقارير حمّدثة       

  .، على أن يتزامن ذلك دوماً مع تقدمي التقارير اخلطية)الوصول إىل اجمللس بانتظام(احملّدثة لدى النظر يف احلاالت 

  التعاون من جانب احلكومات ومعها-دال 

لبات املعلومات، والتوصيات   النداءات العاجلة، ورسائل االدعاء، وط    (إن وسـائل اإلجـراءات اخلاصة        -٢٨
وتتوقف فعالية . وردود احلكومات عليها ضرورية لتحسني التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها) ومتابعاهتا، والزيارات

 .اإلجراءات اخلاصة على التعاون املتبادل

لوصول إىل وا.  وقبول طلبات الزيارة فضالً عن مستوى تنفيذ التوصياتالزيارةوينبغي االهتمام بدعوات  -٢٩
 .البلدان والتنقل داخلها بال عوائق ييّسران ممارسة واليات اإلجراءات اخلاصة

 . وميكن أن يتشاور املكلفون بواليات مع احلكومات بشأن أي مسألة تندرج يف إطار والياهتم -٣٠

شأن وجيـب أن تكـون النداءات وطلبات املعلومات موضوعية ومربرة وذات مصداقية، شأهنا يف ذلك                 -٣١
وينبغي أن ُيشرف املكلفون بواليات . تقارير اإلجراءات اخلاصة، وأن تعكس ردود احلكومات أو عدم ردها عليها

ضمن اآلجال وجيب أن تساهم احلكومات، . على أية رسائل موضوعية توجه إىل احلكومات وأن يأذنوا بتوجيهها
 .اصة، يف تبادل املعلومات اليت تيّسر عمل اإلجراءات اخلاملطلوبة

وتشجَّع احلكومات على االتصال باإلجراءات اخلاصة يف       . وتعزيز التعاون يدخل يف ُصلب حتسني النظام       -٣٢
ويتعّين أن . وينبغي عدم إعفاء الدول غري املتعاونة من اخلضوع لفحص مدقّق. الوقت املناسب والرد على الرسائل
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مدى احلوار ومستوى التنفيذ وفعالية تعزيز حقوق اإلنسان  (تكون املعايري املطبقة على تقييم التعاون مع احلكومات
 .قابلة للتنبؤ) ومحايتها على املستوى الوطين

ومتثل الدعوات وسيلة من وسائل ضمان إجناز مهمة اإلجراءات اخلاصة املتمثلة يف تقييم مستوى التمتع                -٣٣
وعند زيارة البلدان   . لى إرادة احلكومات  غري أن توجيه الدعوات يتوقف ع     . حبقـوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها    

 . ينبغي أن تراعي اإلجراءات اخلاصة التشريع الوطين وأن تقيم مدى امتثاله لاللتزامات الدولية

ويـنظر أعضاء اجمللس يف توجيه دعوات دائمة، مما يربهن على استعدادهم العام لقبول طلبات الزيارات                 -٣٤
 .القطرية على الدوام

  بني املكلفني بواليات ومع سائر هيئات حقوق اإلنسان العالقة-هاء 

باملبادئ ينـبغي أن يكـون املكلّفـون بواليات رواداً يف التعاون وتبادل املالحظات فيما بينهم عمالً                  -٣٥
 وأية مبادئ توجيهية أخرى وضعتها      التوجيهـية الواردة يف مشروع الدليل الذي أعّده مجيع املكلّفني بواليات          

 . يقجلنة التنس

) البيانات والتقارير املشتركة والتوصيات املنسقة(ويشجع املكلّفون بواليات على القيام بأنشطة مشتركة     -٣٦
 .حيثما كان ذلك مناسباً

وميكن . وميكن أن يتفاعل املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مع آلية االستعراض الدوري الشامل -٣٧
. هتا جزءاً من البيانات األساسية اليت يتم باالستناد إليها تقييم مدى امتثال احلكومات            أن تشكل استنتاجاهتا وتوصيا   
 .سرية إجراء الشكاوى عند تبادل املعلومات ذات الصلة" آلية الشكاوى"وينبغي أن يراعي التفاعل مع 

 . وتشجع اإلجراءات اخلاصة على حتسني التفاعل مع هيئات املعاهدات -٣٨

ظمات غري احلكومية شريكة هامة يف تقييم وحتسني حالة حقوق اإلنسان من منظور مواضيعي أو وتعترب املن -٣٩
وتساهم هذه املنظمات يف طلب املعلومات وتقييم مستوى تنفيذ النتائج وتقدمي اقتراحات بشأن تدارك              . قطـري 

ري احلكومية على أنشطة غري وتعتمد مسامهة املنظمات غ. الوضع وبالتايل االستجابة الحتياجات األفراد الضحايا
وجيب أن تكون . مقـيدة ال يـتعرض القائمون هبا إىل أي تدابري انتقامية بسبب التعاون مع املكلفني بواليات          

ضمان سالمة أعضاء املنظمات غري احلكومية الذين يلتقون باملكلفني         ومـن الضروري    . املسـامهات موضـوعية   
 )٦٢أُدجمت مع الفقرة . (يارهتم للبلدانبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة خالل ز

وميكـن حتسني التعاون بني املكلّفني بواليات عن طريق تبادل املعلومات بانتظام بني املكاتب املواضيعية                -٤٠
والقطـرية ملفوضـية حقوق اإلنسان، يف جماالت من بينها الردود العاجلة وتقاسم قوائم االدعاءات واملعلومات                

 .ت احمللية وردود احلكومات والبعثات والبيانات املشتركة ومتابعة التوصيات على حنو منسقاملتعلقة باإلجراءا
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 دعم مفوضية حقوق    -) اللوجستيات(التنظيم واالمدادّيات    -واو 
 اإلنسان لإلجراءات اخلاصة

ن جيـب أن يعـتمد نظام اإلجراءات اخلاصة على موظفني أكفاء ومهنيني ومستقلني وذوي خربة يعملو                -٤١
 .بعقود طويلة األمد وعلى أساس مراعاة التوازن اإلقليمي من أجل إرساء بيئة مستقرة

وينبغي استخدام الزيادة يف متويل امليزانية العادية . ومن الضروري توفري التمويل الكايف من امليزانية العادية -٤٢
ويلزم زيادة املوارد .  اإلجراءات اخلاصةملفوضية حقوق اإلنسان من أجل حتسني الدعم املايل واللوجسيت املقدم إىل

 .املخصصة للزيارات القطرية ورصد متابعة التوصيات

 .وينبغي أن ميّول جل أنشطة اإلجراءات اخلاصة من امليزانية العادية -٤٣

 .وينبغي أن يكون مستوى دعم مجيع الواليات متكافئاً -٤٤

 .نات اإلداريةوينبغي أن يتم بانتظام إطالع اجمللس على التحسي -٤٥

طلب إحصاءات تتعلق بالزيارات القطرية والرسائل ومدى تنفيذ        إىل  وُتدعى مفوضية حقوق اإلنسان      -٤٦
وموافاة الوفود بأحدث املعلومات عن املسائل املطروحة، مبا يف ذلك تقييمات           ،  التوصـيات حبسـب الواليات    

 .ة وأحدث التحسينات اإلدارية وفعاليتهاالتمويل من امليزانية العادية وتركيبة فرع اإلجراءات اخلاص

  مسائل أخرى تتعلق بأساليب العمل-زاي 

ينـبغي تعزيز تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع وكاالت األمم املتحدة يف جمال الوالية ذلت الصلة، إذا كان                  -٤٧
قطرية والتحضري للزيارات وينبغي إشراك املكاتب امليدانية للمفوضية إىل حد كبري يف إعداد امللفات ال. ذلك مفيداً

كما ينبغي أن تتفاعل العناصر املتعلقة حبقوق اإلنسان يف         . القطرية وصياغة توصيات اإلجراءات اخلاصة وتنفيذها     
وُتشجع األفرقة القطرية لألمم املتحدة على التعاون مع اإلجراءات . بعثات األمم املتحدة مع اإلجراءات اخلاصة

 )٨٣أُدجمت مع الفقرة . (ما وتقدمي توصيات ومتابعة تنفيذهااخلاصة لدى اإلعداد لزيارة 

وفقاً للممارسة  بتقارير اإلجراءات اخلاصة عند الطلب،      ) اللجنة الثالثة (وينـبغي موافاة اجلمعية العامة       -٤٨
 .طلبت منها اجلمعية العامة القيام بذلكاملتبعة من قبل تلك اإلجراءات اخلاصة اليت 

والتعاون مع . ع املنظمات اإلقليمية يف طلب اخلربات وصياغة التوصيات ورصد متابعتهاويساعد التعاون م -٤٩
 .املنظمات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية والدولية مفيد شريطة أن تكون هذه املنظمات مستقلة وموضعية

إلجراءات تفاعالً  وينـبغي أن يكون تفاعل اإلجراءات اخلاصة السنوي مع الدول يف تعزيز فعالية هذه ا               -٥٠
 . مستمراً ُتكمله احلوارات التفاعلية يف دورات اجمللس

 أن تكون معلومات اإلجراءات اخلاصة متاحة ومنشورة قدر         وينبغي. وتفـاعل وسائط اإلعالم يسهم يف التوعية       -٥١
االت حمددة،  ورغم أن تفاعل وسائط اإلعالم ييّسر التوعية مبسائل وح        . املسـتطاع داخل منظومة األمم املتحدة     
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ينبغي إخطار احلكومات مسبقاً بإصدار النشرات الصحفية وإعالمها سلفاً مبواعيد صدور البيانات الصحفية             
 )٨٤أدجمت مع الفقرة . (وملخصها

 التقارير وغري ذلك من مالحظات اإلجراءات اخلاصة إىل هيئات األمم املتحدة، بناًء على          إحالةوينـبغي    -٥٢
غري أن من املمكن، يف حاالت طارئة، إحالة مالحظات اإلجراءات اخلاصة كجزء من             . لسطلبها أو بقرار من اجمل    

 .وينبغي يف هذا الصدد مراعاة اإلجراءات واملمارسات املتبعة. تدابري منع انتهاكات حقوق اإلنسان

 املعايري العامة:  استعراض الواليات وترشيدها وتنسيقها-ثانياً 

  عام-ألف 

اة يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان ويف االهتمام جبميع انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس              تقوم املساو  -٥٣
مـبادئ مشولية هذه احلقوق وترابطها وتداخلها، والتعاون غري االنتقائي، ودعم تداخل حقوق اإلنسان، وحتقيق               

 املساواة يف االهتمام جبميع     وتتوقف فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة أيضاً على      . التوازن بني اإلجراءات اخلاصة   
 )٨٧أدجمت مع الفقرة . (حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

ومن حق وواجب احلكومات وكذلك املكلفني بالواليات املسامهة يف حتسني التمتع جبميع احلقوق الواردة  -٥٤
استمرار التركيز أو حتسينه مفيداً     وسيكون  . يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من صكوك حقوق اإلنسان         

والعنف ضد الفئات ملعاجلـة مسـائل موضوعية من قبيل احلق يف التعليم، واحلد من الفقر، واحلماية من التمييز              
وُينتخب، واحلق يف الوصول إىل     ، والتعذيب والعنصرية، واحلق يف الغذاء، وحق الفرد يف أن ينتخب            الضـعيفة 

 .حق التجمع وتشكيل اجلمعيات، وحق اخلصوصية واحلقوق الثقافية، والقضاء ويف حماكمة منصفة

وُنـوه مبسامهة اإلجراءات اخلاصة يف جمال اخلدمات االستشارية والتعاون التقين باعتبارها مسامهة تدعم               -٥٥
 .القدرات الوطنية

االزدواجية اليت ال واالستعراض يعين ضمناً حتمل احلكومات واملكلفني بواليات مسؤولية أكرب، مع تفادي  -٥٦
ومـن ناحية أخرى، من شأن توحيد املصطلحات وتسميات الواليات أن يزيد من شفافية النظام               . داعـي هلـا   

 .ووضوحه

وجيب أال تقوم هذه التغيريات     . وبغية إرساء نظام، ميكن تبسيط بعض الواليات أو دجمها أو حىت إلغاؤها            -٥٧
 ن ومحايتها، مع احلرص على أال تكون الواليات واسعة وعامة          إال عـلى ضـرورة تعزيـز التمتع حبقوق اإلنسا         

 .إال أنه جيب على املكلفني بواليات رصد مسؤولية مجيع أصحاب املصلحة يف أية حالة بعينها. بصورة مفرطة

وميكن التصدي لضرورة سّد الفجوات املوضوعية القائمة من خالل سّد ثغرات احلماية بناء على توصيات  -٥٨
 . التنسيقمن جلنة

وينـبغي التمييز بني الواليات القطرية اليت أنشئت يف املاضي بتوافق اآلراء وتلك اليت أنشئت عن طريق                  -٥٩
 .التصويت
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وينبغي أن يتبع املكلّفون بواليات أساليب العمل املتبعة اليت         . وينـبغي حتسني مساءلة املكلفني بواليات      -٦٠
ومن ناحية أخرى ُتشجَّع احلكومات على تقدمي       . اضها على حنو منتظم   يـتعني على جلنة التنسيق أن تقوم باستعر       

 .أكرب قدر من املساعدة إىل اإلجراءات اخلاصة عند االضطالع بوالياهتا

وينـبغي إقامة توازن بني مجيع اإلجراءات اخلاصة واملكلّفني بواليات حبيث يتسىن للجميع االعتماد على                -٦١
ومن شأن ذلك أن يعزز ما حتظى به مجيع فئات احلقوق . ت مبا يف ذلك التمويلمستوى متكافئ من الدعم واخلدما

السياسية واحلقوق  /ويوجد عادة توازن يف األعداد بني الواليات اليت تشمل احلقوق املدنية          . من اهتمام متساوٍ  
 .الثقافية وفئات حمددة/االجتماعية/االقتصادية

بني الواليات القطرية واالستعراض الدوري الشامل والدورات  وتـتعدد احلجـج املؤيدة واملعارضة للجمع         -٦٢
. وقد تستدعي بعض احلاالت، بسبب خطورهتا وأحياناً بسبب عدم تعاون احلكومة، إنشاء والية قطرية             . االستثنائية

اً، وميكن أن تكمل هذه الواليات القطرية دورة عمليات االستعراض الدوري الشامل اليت تطول على حنو مفرط أحيان
تقص للحقائق أو من    /فضالً عن الدورات االستثنائية اليت ميكن أن تستفيد من مسامهة شريك يف التنفيذ كبعثة حتقيق              

 على اجلمع بني النظر يف انتهاكات حقوق        ٦٠/٢٥١وينص قرار اجلمعية العامة     . مسـاعدة اإلجـراءات اخلاصـة     
وع الدول بانتظام للتدقيق يف إطار آلية االستعراض        اإلنسـان، مبـا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، وخض         

ولذلك ينبغي أال يقتصر النظر يف حاالت البلدان على االستعراض الدويل الشامل ملا سينطوي عليه               . الدوري الشامل 
 . ذلك من إخالل بقرار اجلمعية العامة الذي نص على فحص حاالت البلدان كإحدى الوسائل املتاحة للمجلس

أُنشئت واليات قطرية يف املستقبل، فثمة تفضيل قوي ألن يتم ذلك بتوافق اآلراء، كما هو احلال يف تقدمي                  وإذا   -٦٣
ويف حاالت معينة، كحالة حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية من قبيل اإلبادة           . اخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية    

لقسري أو الرق، ميكن اعتماد قرار بشأن البلد املعين بغية إقرار           اجلماعـية أو التعذيـب أو اإلعدام التعسفي أو االختفاء ا          
 .وإذا تعذّر حتقيق توافق اآلراء هبذا الشأن، ميكن اعتماد ذلك القرار عن طريق التصويت. الوالية القطرية كمالذ أخري

ان  مسؤولية ضم  - احلكومات واملكلّفون بواليات على حد سواء        -وتـتحمل مجـيع اجلهات الفاعلة        -٦٤
ويوجـد تكـامل بني مبدأ مسؤولية املكلفني بواليات جتاه نظرائهم وجتاه اجمللس، ومبدأ مسؤولية          . املسـاءلة 

تقدمي املعلومات  (احلكومـات عن التمتع حبقوق اإلنسان وضمان محايتها واحترامها بطرق من بينها التعاون              
املتبادلة بواسطة حوارات منتظمة بني     وميكن حتسني االستجابة    . )ومحايـة الضـحايا املشـتكني ومـا إىل ذلك         

أُدجمت . (اإلجراءات اخلاصة والدول بدالً من مراقبة أدائها بانتظام، وهو ما حيدث عند إنشاء الواليات أو متديدها
 ) ١٠٤مع الفقرة 

وينـبغي أن يسترشد املكلفون بواليات بضرورة توخي املوضوعية واملساواة يف االهتمام جبميع احلقوق               -٦٥
وينبغي أن يتصرف املكلفون . ريات واملسائل املطروحة، فضالً عن الشفافية واحلياد والرتاهة وسهولة االتصال      واحل

 . بواليات على أساس تقييمهم املستقل لألمور

أي دورة سنتني للواليات    (وميكـن للواليات اليت يتم ترشيدها أن تعمل من جديد يف إطار دورة موّحدة                -٦٦
. مدهتاقضاء  األصلي الن  تاريخوميكن متديد الواليات يف أربع جمموعات خمتلفة، وفقاً لل        ). يةاملواضـيعية والقطـر   
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أو يتجاوزونه،  )  سنوات ٦أي  (املكلفني بالواليات الذين يقتربون من احلد األقصى لفترة الوظيفة          وينبغي استبدال   
وميكن القيام جمدداً باستعراض    . مـع مـراعاة العبء اإلداري الذي يترتب على استحداث إجراء اختبار جديد            

  .الواليات اليت يتم ترشيدها وذلك عندما حيني موعد جتديدها، من أجل احملافظة على استقرار بيئة النظام

  مدونة قواعد السلوك-ثالثاً 

ميكن فهم مدونة قواعد السلوك على أهنا جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت جيب االمتثال هلا عند تطبيق                  -٦٧
مما يتيح التفاعل بني املكلّفني بواليات يف إطار   أسـاليب عمـل اإلجراءات اخلاصة والتماس تعاون احلكومات،          

 .اإلجراءات اخلاصة والدول يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

ويكملها دليل  وميكـن أن يعتمد اجمللس مدونة قواعد سلوك تبني بوضوح املبادئ املتعلقة بالعمل والتعاون،                -٦٨
 .عمل لإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت توفد يف إطار اإلجراءات اخلاصةال

) أي يف إطار جلنة التنسيق(وينبغي أن تنص مدونة قواعد السلوك على مسؤولية املكلّفني بالواليات اجتاه نظرائهم     -٦٩
النظام وينبغي أن تستند املدونة إىل . حبقوق اإلنسان ومحايتهافضـالً عـن مسـؤولية احلكومات، من أجل إتاحة التمتع       

، األساسي الذي ينظم مركز املسؤولني خبالف موظفي األمانة العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجباهتم األساسية
 .، وأن تكّمل هذا النظام األساسي)ST/SGB/2002/9(٢٠٠٢الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام 

وجيب أن تؤكد املدونة مبادئ املوضوعية والشفافية والتعاون املتبادل واحلوار والتحقق من الوقائع والتنفيذ  -٧٠
 .الفّعال

 :وتشمل املبادئ األخرى اليت ميكن أن تدرج يف مدونة قواعد السلوك ما يلي -٧١

 املسؤوليات الدولية للمكلفني بواليات؛ )أ( 

 ألمم املتحدة؛ممارسة الوالية باسم ا )ب( 

 احترام حقوق وواجبات املكلّفني بواليات؛ )ج( 

مع تقييم مدى مطابقتها    احـترام قوانني وأنظمة البلدان اليت يقوم املكلفون بواليات بزيارهتا،            )د( 
 ؛للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان بغية عدم منع املكلفني بواليات من أداء والياهتم

اءة والرتاهة واإلنصاف وأقصى حد من التكتم فيما يتصل جبميع املسائل           توخـي الفعالية والكف    )ه  ( 
 املتعلقة باملهام الرمسية؛

تعـاون احلكومات، ضمن اآلجال احملددة، لتيسري الزيارات القطرية، والردود على طلبات             )و( 
 . تقدمي املعلومات وعلى النداءات العاجلة ومتابعة التوصيات عن طريق احلوار

- - - - - 


