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 مقدمة

بعـد إجراء مشاورات دامت عدة أشهر، سعى املُيّسر جاهداً وإىل أقصى حد ممكن، إىل مراعاة املواقف                  
والغرض . املُعرب عنها أثناء املشاورات وتقدمي املقترح النهائي التايل الذي أُحيل إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان              

النهائي املقدم من امليّسر هو املساعدة يف صياغة وثيقة تتعلق بالبناء املؤسسي ُتحال يف آخر األمر إىل                 من املقترح   
 . ٢٠٠٧ يونيه/حزيرانجملس حقوق اإلنسان العتمادها حبلول 

  اهلدف والنطاق-ألف 

 اجمللس   اجلمعية أن يقوم   قررت،  ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٣ املؤرخ   ٦٠/٢٥١وفقـاً لقـرار اجلمعية العامة        -١
حتسينها   اإلنسان، وباستعراضها وكذلك   حقوقباالضـطالع جبمـيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة          

 .تقدمي الشكاوى إجراء على[...] وترشيدها، عند االقتضاء، من أجل احملافظة 

ملنقحة  بصيغته ا١٩٧٠مايو / أيار٢٧املؤرخ ) ٤٨-د(١٥٠٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويكون  -٢
 مبثابة أساس للعمل وجيري     ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣بقـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي       

حتسينه، عند االقتضاء، من أجل ضمان أن يكون إجراء الشكاوى حمايداً وموضوعياً وموجهاً خلدمة الضحايا وأن      
 .ُيعمل به يف الوقت املناسب

للشكاوى من أجل التصدي لألمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيَّدة         وجيري العمل على وضع إجراء       -٣
بأدلـة موثوق هبا جلميع حقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساسية اليت تقع يف أي جزء من أجزاء العامل ويف أي                    

 .ظرف من الظروف

  معايري مقبولية البالغات-باء 

 : واحلريات األساسية مقبوالً، إال يف احلاالت التاليةيكون البالغ املتصل بانتهاك حلقوق اإلنسان -٤

إذا كانت لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه ال يتفق مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن     )أ( 
 العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى املنطبقة يف جمال قانون حقوق اإلنسان؛ أو

 النتهاكات املزعومة، مبا يف ذلك احلقوق املُدعى انتهاكها؛ أوإذا كان ال يتضمن وصفاً وقائعياً ل )ب( 

إال أنه جيوز النظر يف مثل هذا البالغ إذا استوىف          . إذا كانـت يف اللغة املستخدمة ألفاظ مسيئة        )ج( 
 معايري املقبولية األخرى بعد حذف العبارات املسيئة؛ أو

 ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان     إذا مل يقدمـه شـخص أو جمموعـة أشخاص يدَّعون أهنم            )د( 
واحلريات األساسية أو أي شخص أو جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن نية                 
وفقـاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع سياسية خمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة                 

على أنه ال جيوز عدم قبول البالغات املؤيَّدة بأدلة         . وموثوقاً به هبذه االنتهاكات   ويدَّعـون أن هلم علماً مباشراً       
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موثـوق هبـا جملرد كون أصحاهبا يعلمون بوقوع االنتهاكات علماً غري مباشر، شريطة أن تكون هذه البالغات                  
 مشفوعة بأدلة واضحة؛ أو

 اجلماهريي؛ أوإذا كان يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم   )ه( 

إذا كـان يشري إىل حالة يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان                  )و( 
املعاهدات أو غري ذلك من      املؤيـدة بأدلة موثوق هبا وسبق تناوهلا يف إطار أحد اإلجراءات اخلاصة أو إحدى هيئات              

  أوقوق اإلنسان؛إجراءات الشكاوى التابعة لألمم املتحدة يف ميدان ح

إذا كانـت سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنفد، ما مل يتبيَّن أن هذه السبل قد تكون غري فعالة أو                    )ز( 
 .تستغرق زمناً يتجاوز حدود املعقول

  الفريقان العامالن-جيم 

اإلنسان إىل  ُينشأ فريقان عامالن متميزان ُتسند إليهما والية حبث البالغات وتوجيه انتباه جملس حقوق               -٥
 .األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ويف حال عدم توافق اآلراء، ُتتَّخذ . ويعمل كال الفريقني العاملني، قدر اإلمكان، على أساس توافق اآلراء -٦
يقني العاملني بطريقة سرّية بغية تعزيز التعاون مع الدولة ويعمل كال الفر  . القـرارات باألغلبية البسيطة لألصوات    

 . ولكل من الفريقني أن يضع النظام الداخلي اخلاص به. املعنية

 تكوينه وواليته وسلطاته: الفريق العامل األول

هيئة اخلرباء إلسداء   /رئيس جملس حقوق اإلنسان   [بعـد إجراء مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية، ُيعّين          -٧
من قائمة خرباء تضعها املفوضّية السامية حلقوق اإلنسان؟        [ مستقلني ومؤهلني تأهيالً عالياً      ء مخسة خربا  ]ملشورةا

التابعة  من هيئة اخلرباء إلسداء املشورة    /الـدول؟ املـنظمات غري احلكومية؟ املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؟         
 .م الواجب للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيبغية تشكيل فريق عامل أول، مع إيالء االحترا] للمجلس

التابعة   هيئة اخلرباء إلسداء املشورة   /رئيس جملس حقوق اإلنسان   [عـيِّن   ُيويف حـال وجـود شـاغر،         -٨
خبرياً مستقالً ومؤهالً تأهيالً عالياً من اجملموعة اإلقليمية        ، بعد إجراء مشاورات مع اجملموعة اإلقليمية،        ]للمجلس
من قائمة خرباء تضعها املفوضّية السامية حلقوق اإلنسان؟ الدول؟ املنظمات غري احلكومية؟ املؤسسات              [نفسـها 

 ].للمجلسالتابعة  من هيئة اخلرباء إلسداء املشورة/الوطنية حلقوق اإلنسان؟

ن اخلرباء  ونظراً للحاجة إىل خربات مستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق ببحث البالغات وتقييمها، ُيعيَّ             -٩
وتكون واليتهم قابلة   . املسـتقلون واملؤهلـون تأهيالً عالياً األعضاء يف الفريق العامل األول ملدة ثالث سنوات             

 .للتجديد مرة واحدة فقط
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ويستبعد الرئيس  . ويتعني على رئيس الفريق العامل األول أن يقوم، باالشتراك مع األمانة، بفحص أويل للبالغات              -١٠
وتوخياً . يتبني أهنا ال تستند إىل أساس سليم أو اليت يكون صاحبها جمهول اهلوية، فال ُتحال إىل الدولة املعنية        البالغات اليت   

للمسـاءلة والشـفافية، يزوِّد رئيس الفريق العامل األول كافة أعضاء الفريق العامل بقائمة جبميع البالغات املرفوضة بعد                  
. مة األسباب اليت استندت إليها مجيع القرارات اليت أفضت إىل رفض البالغات           وينبغي أن تبني هذه القائ    . الفحص األويل 

 .وُتحال سائر البالغات غري املستبَعدة إىل الدولة املعنية التماساً آلرائها بشأن ادعاءات االنتهاكات

ضوعية ويقـوم أعضـاء الفـريق العامل األول بالبت يف مقبولية بالٍغ من البالغات وتقييم األسس املو                 -١١
الدعاءات االنتهاكات، مبا يف ذلك ما إذا كان يتبني من البالغ وحده أو باالقتران مع بالغات أخرى أنه يكشف                

ويقدِّم الفريق . عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وعندما تتطلب  .  يتضمن مجيع البالغات املقبولة والتوصيات اخلاصة هبا       العامل األول إىل الفريق العامل الثاين ملفاً      

بقيها قيد استعراضه حىت        إحـدى احلـاالت مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، جيوز للفريق العامل األول أن ُي
ل األول مجيع   ويصدر الفريق العام  . دورته التالية وأن يطلب تلك املعلومات من الدولة املعنية ومن صاحب البالغ           

 .قراراته بعد التطبيق الصارم ملعايري املقبولية ويشفعها باملربرات الواجبة

وعندما يبحث الفريق العامل املعين بالبالغات بالغاً يتعلق بدولة حيمل أحد أعضائه جنسيتها، ال يشارك                -١٢
 .هذا العضو يف عملية اختاذ القرار

 سلطاتهتكوينه وواليته و: الفريق العامل الثاين

 مع اجملموعات اإلقليمية ومع املراعاة الواجبة       إجراء مشاورات يعـيِّن رئيس جملس حقوق اإلنسان، بعد         -١٣
تشكيل فريق عامل   والقيام ب  بصفتهم الشخصية    للعملللتمثـيل اجلغرايف، مخسة ممثلني من دول أعضاء يف اجمللس           

مرة تكون واليتهم قابلة للتجديد /قابلة للتجديدغري تهم تكون والي[. ويعيَّن هؤالء األعضاء ملدة سنة واحدة. ثان
 ]. إذا كانت الدولة املعنية عضواً يف اجمللس،واحدة

وبغية ملء أحد الشواغر، يقوم رئيس جملس حقوق اإلنسان، بعد التشاور مع اجملموعة اإلقليمية، بتعيني                -١٤
 .عضو من إحدى الدول األعضاء يف اجملموعة اإلقليمية نفسها

، أن األول، باالستناد إىل املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل الثاينويتعني على الفريق العامل  -١٥
يوايف جملس حقوق اإلنسان بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان 

يات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه، ويكون ذلك عادة يف شكل          واحلـريات األساسية، وأن يقدِّم إىل اجمللس توص       
وعندما تتطلب إحدى احلاالت مزيداً من النظر أو . مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق باحلاالت احملالة إليه

وأن يطلب التالية  إبقاء تلك احلالة قيد االستعراض حىت دورته الثاينمعلومات إضافية، جيوز ألعضاء الفريق العامل 
 .تلك املعلومات من الدولة املعنية ومن صاحب البالغ

 مشفوعة باملربرات الواجبة وتشري إىل أسباب وقف النظر يف          الثاينوتكـون مجيع قرارات الفريق العامل        -١٦
ر ذلك  وُتتَّخذ قرارات وقف النظر بتوافق اآلراء، فإذا تعذَّ       . حالـة من احلاالت أو اإلجراء املوصى باختاذه بشأهنا        

 .فباألغلبية البسيطة لألصوات
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حالة تتعلق بدولة حيمل أحد أعضائه جنسيتها، ال ُيشارك هذا العضو          الثاين  وعندما يبحث الفريق العامل      -١٧
 .يف عملية اختاذ القرار

 طرائق العمل والسرية -دال 

يف يا وأن ُيعمل به  موّجهاً خلدمة الضحا، ضمن أمور أخرى،   كونيأن  ينبغي   إجـراء الشكاوى     مبـا أن   -١٨
يتعني على  الفريق    /يتعني على كال الفريقني العاملني أن جيتمعا مرتني يف السنة على األقل            [، املناسـب  التوقيـت 

بغية القيام ، ]العامل األول أن جيتمع مرتني يف السنة ويتعني على الفريق العامل الثاين أن جيتمع مرة واحدة يف السنة
الغات، مبا يف ذلك ردود الدول عليها، وكذلك احلاالت املعروضة على اجمللس أصالً             على وجه السرعة ببحث الب    
 .يف إطار إجراء الشكاوى

وتتعاون الدولة املعنية مع إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقدمي ردود موضوعية بإحدى لغات               -١٩
كما تبذل هذه الدولة . لس حقوق اإلنساناألمم املتحدة الرمسية على أي طلب من طلبات الفريقني العاملني أو جم 

 اوجيوز عند االقتضاء متديد هذ. قصارى جهدها لتقدمي رٍد يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي الطلب
 .األجل بناء على طلب الدولة املعنية

سبوعني على األقل،   ويـتعني على األمانة أن تتيح امللفات السرية جلميع أعضاء اجمللس، قبل اجتماعه بأ              -٢٠
 .إلتاحة الوقت الكايف للنظر فيها

بالنظر يف  ويقوم جملس حقوق اإلنسان، كلما اقتضى األمر ذلك، ولكن على األقل مرة واحدة يف السنة،  -٢١
األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت يوجه انتباهه               

 .الثاينإليها الفريق العامل 

 :وُتبحث مجيع احلاالت احملالة إىل جملس حقوق اإلنسان بطريقة سرية -٢٢

مـا مل يقـرر الفريق العامل الثاين أن يقوم جملس حقوق اإلنسان بالنظر يف حالة من احلاالت                   `١`
 مبوجب إجراء علين؛ أو

 ما مل يقرر جملس حقوق اإلنسان خالف ذلك؛ أو `٢`

وعندما يوصي الفريق العامل الثاين جملس حقوق .  مل يقرر جملس حقوق اإلنسان خالف ذلك      ما `٣`
اإلنسـان بالـنظر يف حالة من احلاالت مبوجب إجراء علين ال سيما يف حالة االفتقار الواضح                 

 .والصريح للتعاون، ينبغي أن ينظر اجمللس  يف احلالة على أساس األولوية يف دورته التالية

ان أن يكون إجراء الشكاوى موجهاً خلدمة الضحايا وفعاالً وأن ُيعمل به يف الوقت املناسب، جيب ولضم -٢٣
من حيث املبدأ أال تتجاوز الفترة الزمنية الفاصلة بني إحالة الشكوى إىل الدولة املعنية ونظر جملس حقوق اإلنسان 

 .شهراً] ١٨/٢٤[فيها 
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 مشاركة صاحب الشكوى والدولة املعنية -هاء 

يكفل إجراء الشكاوى متكني كل من صاحب البالغ والدولة املعنية من املشاركة يف إجراء الشكاوى من خالل                  -٢٤
وباملثل، ُيطلع كل من صاحب البالغ والدولة       . تقـدمي املعلومـات التكميلية اخلطية اليت يطلبها أي من الفريقني العاملني           

 :يةاملعنية باإلجراءات يف املراحل الرئيسية التال

عندما يعترب الفريق العامل األول أن البالغ غري مقبول أو عندما ُيحال البالغ للنظر فيه من ِقبل                  )أ( 
 الفريق العامل الثاين؛ أو عندما ُيبقي أحد الفريقني العاملني أو جملس حقوق اإلنسان البالغ معلّقاً؛

 .عند صدور النتيجة النهائية )ب( 

 .ط صاحب البالغ علماً عند تسجيل بالغه مبوجب إجراء الشكاوىوباإلضافة إىل ذلك، ُيحا -٢٥

 . وال حيال البالغ إىل الدولة املعنية إذا طلب صاحبه عدم الكشف عن هويته -٢٦

  التدابري-واو 

) ٤٨-د(١٥٠٣وفقـاً للممارسة املعمول هبا مبوجب اإلجراء الذي ُينظّمه قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي               -٢٧
 ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣ بصيغته املنقحة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ١٩٧٠مـايو   / أيـار  ٢٧املـؤرخ   
 : ، ينبغي أن يكون اإلجراء املّتخذ فيما يتعلق حبالة معّينة أحد اخليارات التالية٢٠٠٠يونيه /حزيران

 وقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد ما يربِّر مواصلة النظر فيها؛  �

حلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد من املعلومات يف غضون مهلة         إبقاء ا  �
 زمنية معقولة؛

إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل ومؤهل تأهيالً عالياً لرصد احلالة وتقدمي تقرير               �
 عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان؛

لسري املتعلق بالشكاوى بغية استئناف النظر يف املسألة وقف استعراض املسألة مبوجب اإلجراء ا �
نفسـها مبوجـب إجراء علين مشابه لإلجراء الذي ُينظِّمه قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

 ؛١٩٦٧ يونيه/حزيران ٦املؤرخ ) ٤٢-د(١٢٣٥

 ببناء القدرات توصية مفوضية حقوق اإلنسان بأن تقدم إىل البلد املعين املساعدة التقنية واملتعلقة �
 .واخلدمات االستشارية

- - - - - 

 


