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 احملتويات

 الصفحة الفصل

 القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة -أوالً

 القرارات -ألف
 ٣ ................بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ٥/١

 إطار اإلجراءات اخلاصة    مدونـة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف       ٥/٢
 ٣٥ .................................................جمللس حقوق اإلنسان

 املقررات -باء

بـناء قـدرات جملس حقوق اإلنسان ومشروع مدونة قواعد السلوك            ٥/١٠١
 ٤٣ ..للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 ٤٣ هاإرجاء النظر يف مجيع مشروعات القرارات واملقررات اليت مل ُيَبت في ٥/١٠٢
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القـرارات واملقـررات الـيت اعتمدها جملس حقوق          -أوالً 
 اإلنسان يف دورته اخلامسة

  القرارات-ألف 

  بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة- ٥/١

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١رها   للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرا          إذ يتصرف امتثاالً   
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

  يف مشروع النص املتعلق ببناء القدرات الذي قدمه إليه رئيس اجمللس،وقد نظر 

، بصيغته "بناء القدرات: جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" مشروع النص املعنون يعتمد -١ 
 الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يف ذلك تذيياله؛

 عرض مشروع القرار التايل على اجلمعية العامة العتماده على سبيل األولوية تيسرياً لوضع              رريق -٢ 
 :النص املدرج أدناه موضع التنفيذ يف الوقت احملدد

 إن اجلمعية العامة،

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان إذ حتيط علماً 

، بصيغته  "بناء القدرات : قوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة    جملس ح "بالـنص املعنون    ترّحـب    -١ 
 .الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يف ذلك تذيياله
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 رفقامل

 بناء املؤسسات: جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

  آلية االستعراض الدوري الشامل-أوالً 

 أساس االستعراض -ألف 

 : إىل الصكوك التاليةجتري عملية االستعراض استناداً -١

 ميثاق األمم املتحدة؛ )أ(

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ )ب(

 صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛ )ج(

توضـع يف االعتبار أيضاً يف عملية االستعراض التعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا يف ذلك                  -٢
 ؛")اجمللس"يشار إليه فيما بعد بعبارة (قدمي ترشيحها لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان تلك اليت تعهدت هبا عند ت

إضافة إىل ما َتقَدََّم، ونظراً ملا يتصف به القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من طابع  -٣
 .نون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيقتكاملي ومترابط وُمَعزِّز لبعضه البعض، تراعى يف االستعراض أحكام القا

  املبادئ واألهداف-باء 

  املبادئ-١

 ):االستعراض(ينبغي لالستعراض الدوري الشامل  -٤

 أن ُيعزز عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها؛ )أ(

 على حوار تفاعلي؛أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة و )ب(

 أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية للدول كافة؛ )ج(

 أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها األعضاء يف األمم املتحدة وأن يكون موجهاً حنو العمل؛ )د(

 أن ُيشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع االستعراض؛  )ه(

 خرى وال يشكل تكراراً هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة؛أن ُيكمِّل آليات حقوق اإلنسان األ )و(

 أن ُيجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغري انتقائية وبناءة وغري تصادمية وغري ُمسيَّسة؛ )ز(
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 أال يكون مرهقاً أكثر مما ينبغي للدولة املعنية أو جلدول أعمال اجمللس؛ )ح( 

ون واقعياً وأال يستحوذ على قدر غري متناسب من         أال يكون طويالً أكثر مما يلزم؛ وينبغي أن يك         )ط( 
 الوقت ومن املوارد البشرية واملالية؛

 أال ينال من قدرة اجمللس على االستجابة لألوضاع العاجلة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ )ي( 

 أن يراعي املنظور اجلنساين كامل املراعاة؛ )ك( 

مع عدم اإلخالل بااللتزامات الواردة يف العناصر       أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياهتا،        )ل( 
 املنصوص عليها يف أساس االستعراض؛

أن يكفل اشتراك مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واملؤسسات                )م( 
رار اجمللس االقتصادي    وق ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١الوطنـية حلقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة         

 .، فضالً عما قد يتخذه اجمللس من مقررات يف هذا الشأن١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١واالجتماعي 

  األهداف-٢

 :أهداف االستعراض هي -٥

 حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ )أ(

تقييم التطورات اإلجيابية والتحديات الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان و      )ب( 
 اليت تواجهها الدولة؛

 النهوض بقدرة الدولة وباملساعدة التقنية املقدمة هلا، بالتشاور مع الدولة املعنية ومبوافقتها؛ )ج(

 تبادل أفضل املمارسات فيما بني الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛ )د(

 ية حقوق اإلنسان؛دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحا  )ه(

تشجيع التعاون واالخنراط الكاملني مع اجمللس وغريه من هيئات حقوق اإلنسان، ومع مفوضية              )و( 
 ).املفوضية(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

  دورية االستعراض والترتيب الذي ُيتَّبع فيه-جيم 

 .يبدأ االستعراض بعد اعتماد اجمللس آليةَ االستعراض -٦

وينبغي حتديد ترتيب   . ن يتجلى يف الترتيب املتََّبع يف االستعراض مبدآ العاملية واملعاملة املتساوية          ينـبغي أ   -٧
 .االستعراض يف أقرب وقت ممكن بغية متكني الدول من االستعداد لـه استعداداً وافياً
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والً أوضاع أعضاء وُتستعَرض أ. ُتستعرض أوضاع مجيع الدول األعضاء يف اجمللس أثناء فترة عضويتها فيه -٨
وُتستعَرض أوضاع مزيج من الدول األعضاء يف اجمللس . اجمللس األوائل، وخباصٍة املنتَخبون منهم ملدة سنة أو سنتني

 .والدول ذات صفة املراقب فيه؛ ويراعى التوزيع اجلغرايف العادل لدى اختيار البلدان اليت سُتستعَرض أوضاعها

 ودولة ذات صفة املراقب ُيراد استعراض أوضاعهما من كل جمموعة إقليمية ُتختار بالقرعة أول دولة عضو -٩
وُيتبع بعد ذلك الترتيب اهلجائي ابتداًء من هاتني الدولتني، . بطريقة تكفل االحترام الكامل للتوزيع اجلغرايف العادل

 .ما مل تتطوع دول أخرى للخضوع لالستعراض

عراض مقبولة لكي تراعى فيها قدرة الدول على االستعداد للجولة تكون الفترة الفاصلة بني جوالت االست -١٠
 .التالية وقدرة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة على االستجابة للطلبات الناشئة عن االستعراض

 دولة يف ٤٨ويترتب على ذلك النظر يف أوضاع     . تكون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل أربع سنوات        -١١
 .)١(دورات للفريق العامل مدة كل منها أسبوعانالسنة خالل ثالث 

  عملية االستعراض وطرائقه-دال 

  الوثائق-١

 :جتري عملية االستعراض بناًء على ما يلي -١٢

معلومـات، قـد تكون يف شكل تقرير وطين، ُتعدُّها الدولة املعنية استناداً إىل مبادئ توجيهية عامة                  )أ( 
، وإىل أية معلومات أخرى تراها الدولة املعنية ذات         )الدورة األوىل من اجلولة الثانية     (يعتمدها اجمللس يف دورته السادسة    

 ٢٠صـلة باملوضوع، وميكن تقدميها إما شفوياً أو كتابةً، شريطة أال يتجاوز العرض املكتوب املوِجز هلذه املعلومات                  
وتشجَّع الدول على إعداد هذه املعلومات من       . ةصفحة، ضماناً ملعاملة مجيع الدول معاملةً متساويةً ولعدم إرهاق اآللي         

 خالل إجراء عملية تشاور واسعة على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات ذات الصلة صاحبة املصلحة؛

وإضـافةً إىل ذلـك، تقـوم املفوضية بتجميع املعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات،                )ب( 
ظات والتعليقات اليت تبديها الدولة املعنية، وبتجميع غري ذلك من وثائق           واإلجـراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالح      

 . صفحات١٠األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أال تتجاوز اجملموعة 

يـراعي اجمللـس أيضاً ما تقدمه جهات أخرى ذات صلة صاحبة املصلحة إىل االستعراض من معلومات                  -١٣
 . صفحات١٠وتقوم املفوضية بإعداد موجز هلذه املعلومات ال يتجاوز . إضافية موثوقة وميكن الركون إليها

                                                      

االسـتعراض عملـية آخـذة يف التطور؛ وللمجلس أن يقوم، بعد اختتام جولة االستعراض األوىل،                 )١(
 .لية ودوريتها، استناداً إىل أفضل املمارسات والدروس املستخلصةباستعراض طرائق هذه اآل
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تكـون الوثائق اليت ُتِعدُّها املفوضية متوافقة مع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده اجمللس فيما        -١٤
 .يتعلق باملعلومات اليت أعدهتا الدولة املعنية

ات اليت ُتِعدُّها املفوضية جاهَزين قبل موعد االستعراض        يكـون كل من عرض الدولة املكتوب وامللخص        -١٥
الذي جيريه الفريق العامل بستة أسابيع لضمان توزيع الوثائق يف وقت واحد باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، 

 .١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤ املؤرخ ٥٣/٢٠٨وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

  الطرائق-٢

 :ستعراض على النحو التايلتكون طرائق اال -١٦

 من الدول   ٤٧جيـري االستعراض يف إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس اجمللس ويتألف من               )أ( 
 ؛)٢(وتقرر كل دولة عضو عضويةَ وفدها. األعضاء يف اجمللس

 ي؛جيوز للدول ذات صفة املراقب أن تشارك يف االستعراض، مبا يف ذلك املشاركة يف احلوار التفاعل )ب( 

 جيوز للجهات األخرى ذات الصلة صاحبة املصلحة أن حتضر عملية االستعراض يف إطار الفريق العامل؛ )ج( 

تشكَّل جمموعة من ثالثة مقررين، ُيختارون بالقرعة من بني أعضاء اجمللس ومن خمتلف اجملموعات  )د( 
وتتوىل . لك إعداد تقرير الفريق العامل    من أجل تيسري كل عملية استعراض، مبا يف ذ        ) جمموعة ثالثية (اإلقليمـية   

 .املفوضية تقدمي املساعدة واخلربة الالزمتني إىل املقررين

جيوز للبلد املعين أن يطلب اختيار أحد املقررين الثالثة من جمموعته اإلقليمية، وله أيضاً أن يطلب استبدال  -١٧
 .مقرر مرةً واحدة فقط

 .شاركة يف عملية استعراضية حمددةجيوز ملقرر أن يطلب إعفاءه من امل -١٨

وجيوز للمقررين أن يقوموا    . جيري احلوار التفاعلي بني البلد موضع االستعراض واجمللس يف إطار الفريق العامل            -١٩
مبقارنـة القضايا أو املسائل اليت يتعني إحالتها إىل الدولة موضع االستعراض تيسرياً ملا تقوم به من إعداد وهبدف تركيز           

 .ر التفاعلي، مع ضمان اإلنصاف والشفافيةاحلوا

ال يتجاوز   وُيخصص وقت إضايف     . لكل بلد يف إطار الفريق العامل      تكون مدة االستعراض ثالث ساعات     -٢٠
 . لينظر اجمللس يف النتائج يف جلسة عامةساعة واحدة

                                                      

َيسِّر للبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً،               )٢( ينبغي إنشاء صندوق استئماين للتربعات لالستعراض، ُي
 .املشاركة يف آلية االستعراض
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 وينبغي. ق العامل ختصَّـص فترة نصف ساعة العتماد تقرير كل من البلدان موضع االستعراض يف الفري              -٢١
 .ختصيص فترة زمنية معقولة تفصل بني االستعراض واعتماد تقرير كل دولة يف الفريق العامل

 .يعتمد اجمللس النتائج النهائية يف جلسة عامة -٢٢

  نتائج االستعراض-هاء 

  شكل النتائج-١

، واالستنتاجات أو التوصيات    ُتعَرض نتائج االستعراض يف تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية االستعراض          -٢٣
 .أو كليهما، فضالً عن االلتزامات الطوعية للدولة الطرف

  مضمون النتائج-٢

 :وقد تشمل نتائجها ما يلي. االستعراض آلية تعاونية -٢٤

تقييم موضوعي وشفاف حلالة حقوق اإلنسان يف البلد املستعَرض، مبا يف ذلك التطورات اإلجيابية  )أ( 
  يواجهها البلد؛والتحديات اليت

 أفضل املمارسات؛ )ب( 

 التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ )ج( 

 ؛)٣(توصيات بشأن تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته )د( 

 .الستعراضااللتزامات والتعهدات الطوعية املقدمة من البلد موضع ا  )ه( 

  اعتماد النتائج-٣

فقبل اعتماد اجمللس نتائَج    . ُيشـَرك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف عملية استخالص النتائج           -٢٥
االسـتعراض يف جلسة عامة، تتاح للدولة املعنية فرصة تقدمي ردود على األسئلة أو املسائل اليت مل تعاجلَ معاجلةً                   

 .اعليكافية أثناء احلوار التف

ُتمَنح الدولة املعنية والدول األعضاء يف اجمللس، إضافة إىل الدول اليت هلا صفة مراقب، فرصة اإلعراب عن  -٢٦
وتتاح جلهات أخرى ذات صلة وصاحبة      . آرائهـا بشأن نتائج االستعراض قبل اختاذ إجراء بشأهنا يف جلسة عامة           

 .ئج يف جلسة عامةاملصلحة فرصة إلبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتا

                                                      

 .لية أم إنشاء آلية جديدةينبغي للمجلس أن يقرر ما إذا كان يتعني اللجوء إىل آليات التمويل احلا )٣(
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كما حياط علماً بالتوصيات األخرى، إىل جانب تعليقات . حتدَّد التوصيات اليت حتظى بتأييد الدولة املعنية   -٢٧
 .وُتدَرج كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده اجمللس. الدولة املعنية عليها

  متابعة االستعراض-واو 

َنفَّذ نتائج اال -٢٨ ستعراض، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة املعنية أوالً، وحسب االقتضاء، من جانب ُت
 .اجلهات األخرى ذات الصلة وصاحبة املصلحة

 .يركز االستعراض الالحق، يف مجلة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة -٢٩

 .عراضيكون للمجلس بند دائم ُمدرج يف جدول أعماله يكرَّس ملتابعة االست -٣٠

يسـاعد اجملـتمع الدويل على تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية،               -٣١
 .بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته

يقـرر اجمللس، لدى نظره يف نتائج االستعراض، ما إذا كان من الضـروري إجـراء أي متابعة حمددة                  -٣٢
 .ووقت إجرائها

ستنفاد مجيع اجلهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية االستعراض، ينظر اجمللس، حسب االقتضاء، بعد ا -٣٣
 .يف حاالت استمرار عدم التعاون مع اآللية

 اإلجراءات اخلاصة -ثانياً 

 تعيينهمأصحاب الواليات واختيار  -ألف 

 ؛ الفنيـة اخلربة )أ( :وتعيينهم الواليات   أصحاب التالية بالغة األمهية لدى ترشيح       املعايري العامة تكـون    -٣٤
 .املوضوعية )و( ؛ الشخصيةاالستقامة )ه ( الرتاهة؛ )د( االستقاللية؛ )ج( التجربة يف جمال الوالية؛ )ب(

يوىل االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل، إضافة إىل التمثيل املناسب ملختلف               -٣٥
 .نيةاألنظمة القانو

على الشروط التقنية واملوضوعية    ) الدورة األوىل من اجلولة الثانية    (يوافـق اجمللـس يف دورته السادسة         -٣٦
للمرشـحني املؤهلني لتقلد مهام أصحاب الواليات، من أجل احلرص على أن يكون املرشحون من ذوي األهلية                 

 .ية الواسعة يف ميدان حقوق اإلنسانالعالية والكفاءة املشهودة، واخلربة ذات الصلة والتجربة املهن

  احلكومات؛ )أ( :اليات اإلجراءات اخلاصة  أصحاب الو جيـوز للكـيانات التالـية تسـمية مرشحني ملناصب            -٣٧
مثل (املنظمات الدولية أو مكاتبها      )ج( يف إطار منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛      العاملة  اجملموعات اإلقليمية    )ب(

 .لفرديةالترشيحات ا )و( ؛ األخرىهيئات حقوق اإلنسان ) ه( املنظمات غري احلكومية؛ )د( ؛)نساناإلحقوق مفوضية 
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تقـوم املفوضية فوراً بوضع قائمة علنية بأمساء املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها دورياً وتكون ذات شكل     -٣٨
 .علن عن مناصب الواليات الشاغرة املقبلةوُي. موحد، وتشمل البيانات الشخصية وجماالت اخلربة والتجربة املهنية

 .ُيحَترم مبدأ عدم اجلمع يف آن واحد بني عدة وظائف يف ميدان حقوق اإلنسان -٣٩

وحتـدَّد فترة صاحب الوالية يف وظيفة معينة، سواء أكانت والية مواضيعية أم قطرية، يف مدة ال تتجاوز ست                    -٤٠
 ).يما خيص أصحاب الواليات املواضيعيةفترتان مدة كل منهما ثالث سنوات ف(سنوات 

ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أية منظمة أخرى أو كيان  -٤١
ويعمل أصحاب الواليات   . آخر، األمر الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية             

 .بصفتهم الشخصية

ن -٤٢ شـأ فريق استشاري َيقترح على الرئيس، قبل بدء الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب                 ُي
الواليات بشهر واحد على األقل، قائمةً بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية ويستوفون 

 .املعايري العامة والشروط اخلاصة

ي االعتبار الواجب الستبعاد املرشحني الذين تتم تسميتهم من القائمة العلنية           يويل أيضاً الفريق االستشار    -٤٣
 .باملرشحني املؤهلني الذين ُيسترعى انتباهه إليهم

يف بداية اجلولة السنوية للمجلس، تدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق االستشاري، يعمل  -٤٤
 . الفريقوتساعد املفوضية هذا. بصفته الشخصية

ينظر الفريق االستشاري يف املرشحني الواردة أمساؤهم يف القائمة العلنية؛ غري أنه جيوز للفريق أن ينظر يف          -٤٥
ترشـيحات إضافية مبؤهالت متساوية أو أكثر مالءمةً للوظيفة، يف ظل ظروف استثنائية وإذا بررت وظيفة معينة            

 .ة ومَدعَّمة باألسبابوتكون التوصيات املقدمة إىل الرئيس علني. ذلك

يراعي الفريق االستشاري، حسب االقتضاء، آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلاليون أو املنتهية واليتهم  -٤٦
 .يف حتديد الالزم من خربة وجتربة ومهارات وغري ذلك من الشروط ذات الصلة لكل والية

سعة، ال سيما عرب املنسقني اإلقليميني، حيدد رئيس        عـلى أساس توصيات الفريق االستشاري وتبعاً ملشاورات وا         -٤٧
 قائمة أولية   ويقدم الرئيس للدول األعضاء والدول ذات صفة املراقب       . اجمللـس املرشـح املناسـب لكل وظيفة شاغرة        

 .باملرشحني الذين سيقترحون قبل بداية الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف التعيينات بأسبوعني على األقل

س أن ُيجـري، إن دعت الضرورة، املزيد من املشاورات من أجل ضمان املوافقة على املرشحني                للرئـي  -٤٨
 .وُيكَتَمل تعيني أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة اجمللس عليه وقبل هناية الدورة. املقترحني
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  استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها-باء 

رشيدها وحتسينها، وكذلك أثناء وضع واليات جديدة، االسترشاد        جيـب أثـناء استعراض الواليات وت       -٤٩
، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية البناءين واملوضوعية والالانتقائية، وباحلوار والتعاون الدوليني الرتاهةمببادئ العاملية و

 .ق يف التنمية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل،مجيع حقوق اإلنسان

وجيوز . جيري استعراض كل والية وترشيدها وحتسينها يف سياق املفاوضات املتعلقة بالقرارات ذات الصلة -٥٠
 .تقييم الوالية يف جزء مستقل من احلوار التفاعلي بني اجمللس وأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة

الواليات ونطاقها ومضموهنا، يف إطار معايري      يركـز استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها على أمهية          -٥١
 .٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً ونظام اإلجراءات اخلاصة وقرار اجلمعية العامة 

ُيسَترشد دوماً، عند اختاذ أي قرار يقضي بتبسيط واليات أو دجمها أو إمكانية وقف العمل هبا، بضرورة                  -٥٢
 .يتهاتعزيز التمتع حبقوق اإلنسان ومحا

 :يسعى اجمللس جاهداً على الدوام إىل التحسني، وذلك على النحو التايل -٥٣

ها وأن تكون    فرصة واضحة لزيادة مستوى محاية حقوق اإلنسان وتعزيز         دائماً لوالياتبـأن تتيح ا    )أ( 
 مترابطةً منطقياً داخل منظومة حقوق اإلنسان؛

أن ينمَّ  توازن الواليات املوضوعية    لينبغي  و. املساواةيـوىل االهتمام جلميع حقوق اإلنسان على قدم          )ب( 
 ، مبا يف ذلك احلق يف التنمية؛االقتصادية واالجتماعية والثقافيةولحقوق املدنية والسياسية عن األمهية املتساوية لعموماً 

 ؛هـللزوم بذل كل جهد لتجنب االزدواج الذي ال ُيبذَل  )ج( 

غرات مواضيعية وتعالَج، مبا يف ذلك بوسائل غري إنشاء واليات          حتـدَّد اجملـاالت الـيت تشـكل ث         )د( 
لإلجراءات اخلاصة، كأن ُتوسَّع والية حالية، أو أن ُيسترعى انتباه أصحاب الواليات إىل قضية شاملة لقطاعات عديدة، 

 أو أن ُيطلَب إىل أصحاب الواليات املعنيني اختاذ إجراءات مشتركة؛

 مضمون كل والية ووظائفها املهيمنة، فضالً عن حجم ، للوالياتدمجأي عند النظر يف يراعى،   )ه( 
 ؛واليةصاحب العمل الذي يقع على كل 

خبري، ( كان هيكل اآللية إذاما استعراضها، جهود من أجل معرفة  الواليات أو إنشاءعند ُتبذَل،  )و( 
 ؛ة حقوق اإلنسانهو أكثر اهلياكل فعالية من ناحية زيادة محاي) أو مقرر أو فريق عامل

 .ُيتَوّخى أكرب قدر ممكن من الوضوح والدقة عند وضع آليات جديدة، جتنباً للغموض )ز( 

قد ُيستصَوب توحيد تسمية أصحاب الواليات وألقاب الواليات، وكذلك عملية االختيار والتعيني، قصد  -٥٤
 .جعل النظام بأكمله مفهوماً بشكل أفضل
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 .وُتحَددَّ فترات الواليات القطرية بسنة واحدة.  املواضيعية بثالث سنواتُتَحدَّد فترات الواليات -٥٥

َجّدَد الواليات املدرجة يف التذييل األول، حيثما ينطبق ذلك، إىل أن حيني موعد نظر اجمللس فيها وفقاً                  -٥٦ ُت
 .)٤(لربنامج العمل

يكونوا قد جتاوزوا فترة السنوات الست جيوز ألصحاب الواليات احلاليني االستمرار يف العمل، شريطة أال  -٥٧
وبصفة استثنائية، جيوز متديد فترة أصحاب الواليات الذين جتاوزت فترة عملهم ست            ). التذييل الثاين (احملـددة   

 .سنوات إىل حني نظر اجمللس يف الوالية ذات الصلة وانتهاء عملية االختيار والتعيني

واليات القطرية أو استعراضها أو وقف العمل هبا، مبدآ التعاون          ُيراعى أيضاً، لدى البت يف استحداث ال       -٥٨
 .واحلوار احلقيقي الراميني إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

دئ يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان أو عدم التعاون، اليت تقتضي من اجمللس إيالءها اهتمامه، ُتطبَّق مبا                -٥٩
 .املوضوعية وعدم االنتقائية وعدم الكيل مبكالني وَتَجنُّب التسييس

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان-ثالثاً 

، ")اللجنة االستشارية "املشار إليها فيما بعد بعبارة      (تكـون اللجـنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان          -٦٠
. ثابة هيئة فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه         خبرياً يعملون بصفتهم الشخصية، مب     ١٨املؤلفـة من    

 :وُتنشأ هذه اهليئة الفرعية وتؤدي أعماهلا وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة فيما يلي

  التعيني-ألف 

وينبغي للدول، . جيوز جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تقترح أو ُتقر مرشحني، كل من منطقته -٦١
ار مرشحيها، أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين والقيام يف هذا لدى اختي

 .الصدد بإدراج أمساء اجلهات اليت تؤيد مرشحيها

ضـماناً إلتاحة أفضل اخلربات املمكنة للمجلس، يقوم اجمللس يف دورته السادسة بوضع وإقرار الشروط                -٦٢
 :وتشمل هذه الشروط ما يلي). الدورة األوىل من اجلولة الثانية(ة لقبول املرشحني التقنية واملوضوعي

 التمتع مبؤهالت وخربات معترف هبا يف ميدان حقوق اإلنسان؛ )أ( 
 التحلي ُخبلُق رفيع؛ )ب( 
 .االستقالل والرتاهة )ج( 

                                                      

 :تستويف الواليات القطرية املعايري التالية )٤(
َبّت فيها بعد من املقّرر إجنازها؛ �   مثة والية للمجلس مل ُي
َبّت فيها بعد ويتعني إجنازها؛ �   مثة والية للجمعية العامة مل ُي
 .طابع الوالية َيُخصُّ اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية � 
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 يف أية منظمة أخرى أو كيان ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو -٦٣
ويعمل أعضاء اللجنة   . آخـر، األمـر الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية               

 .املنتخبون بصفتهم الشخصية

 .ُيحَترم مبدأ عدم اجلمع بني عدة واليات يف آن واحد يف ميدان حقوق اإلنسان -٦٤

  االنتخاب-باء 

س حقوق اإلنسان يف اقتراع سري أعضاء اللجنة االستشارية من قائمة املرشحني الذين قُدمت ينتخب جمل -٦٥
 .أمساؤهم وفقاً للشروط املتفق عليها

وتتيح األمانة للدول األعضاء وللجمهور قائمة      . ُتقفـل قائمـة املرشحني قبل تاريخ االنتخاب بشهرين         -٦٦
 .بشهر واحد على األقلاملرشحني واملعلومات ذات الصلة قبل انتخاهبم 

 .يوىل االعتبار الواجب ملسأليت التوازن بني اجلنسني والتمثيل املناسب ملختلف احلضارات والنظم القانونية -٦٧

 :يكون التوزيع اجلغرايف على النحو التايل -٦٨

 ٥: الدول األفريقية -

 ٥: الدول اآلسيوية -

 ٢: دول أوروبا الشرقية -

 ٣:  ومنطقة الكارييبدول أمريكا الالتينية -

 ٣: دول أوروبا الغربية والدول األخرى -

ويف . وجيوز إعادة انتخاهبم مرة واحدة    . يشـغل أعضاء اللجنة االستشارية مناصبهم ملدة ثالث سنوات         -٦٩
وُتَسحب قرعة للبت يف . الواليـة األوىل، يشـغل ثلث اخلرباء مناصبهم ملدة سنة واحدة، وثلث آخر ملدة سنتني          

 . العضوية املتداخلةفترات

  املهام-جيم 

مهمـة اللجـنة االستشارية هي توفري اخلربات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين يطلبهما اجمللس، مع                -٧٠
وباإلضافة إىل ذلك، ال تقدَّم     . التركيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدمي املشورة القائمة على البحوث          

 .لب اجمللس، باالمتثال لقراراته وبتوجيه منههذه اخلربات إال بناًء على ط

تركـز اللجنة االستشارية على النواحي التنفيذية ويقتصر نطاق مشورهتا على القضايا املواضيعية املتصلة               -٧١
 .بوالية اجمللس، أال وهي تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان



A/HRC/5/L.11 
Page 14 

 

قدم إىل اجمللس، ضمن نطاق العمل الذي       وهلا أن ت  . ال تعـتمد اللجـنة االستشارية قرارات أو مقررات         -٧٢
حيدده، مقترحات لزيادة تعزيز كفاءته اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما هلا أن تقدم إىل اجمللس، ضمن 

 .نطاق العمل الذي حيدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد من التحقيقات

ندما تطلب منه مسامهة فنية، ويقوم باستعراض       يصدر اجمللس مبادئ توجيهية حمددة للجنة االستشارية ع        -٧٣
 .مجيع هذه املبادئ التوجيهية أو أي جزء منها إذا رأى ضرورة لذلك يف املستقبل

  أساليب العمل-دال 

وميكن ترتيب  . تعقد اللجنة االستشارية دورتني على األكثر يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة أيام عمل              -٧٤
 .صص مبوافقة مسبقة من اجمللسدورات إضافية على أساس خم

. لـلمجلس أن يطلب إىل اللجنة االستشارية أن تنهض مبهام معينة يف إطار فريق مصغَّر أو بصفة فردية                  -٧٥
 .وتقدم اللجنة االستشارية تقارير عن هذه اجلهود إىل اجمللس

 يف الفترات الفاصلة بني     ُيشـجَّع أعضـاء اللجـنة االستشارية على التواصل ، فردياً أو يف إطار أفرقة،               -٧٦
 .غري أنه ال جيوز للجنة االستشارية إنشاء هيئات فرعية ما مل يأذن اجمللس هلا بذلك. الدورات

ُتَحـثُّ اللجـنة االستشارية، لدى اضطالعها بواليتها، بالتواصل مع الدول ومع املؤسسات الوطنية حلقوق                -٧٧
 .ات اجملتمع املدين وفقاً لطرائق اجمللساإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من كيان

األعضاء واجلهات املراقبة، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والوكاالت حيق للدول  -٧٨
املتخصصـة واملـنظمات احلكومـية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن املنظمات               

ارك يف أعمال اللجنة االستشارية استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي             احلكومـية الدولية، أن تش    
، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان واليت يتبعها اجمللس اآلن، مع ضمان ١٩٩٦/٣١واالجتماعي 

 .مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر ممكن من الفعالية

يف أنسب اآلليات ملواصلة عمل     ) الدورة األوىل من جولته الثانية    ( دورته السادسة    وَسـَيُبتُّ اجمللس، يف    -٧٩
 .األفرقة العاملة املعنية بالسكان األصليني؛ وبأشكال الرق املعاصرة؛ وباألقليات؛ وباملنتدى االجتماعي

  إجراء تقدمي الشكاوى-رابعاً 

  اهلدف والنطاق-ألف 

اوى من أجل معاجلة األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيَّدة بأدلة          جيـري العمـل على وضع إجراء للشك        -٨٠
موثـوق هبـا جلميـع حقـوق اإلنسان ومجيـع احلريات األساسية اليت تقـع يف أي جـزء من أجزاء العامل ويف أي                    

 .ظرف من الظروف
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 بصيغته  ١٩٧٠مايو  / أيار ٢٧املؤرخ  ) ٤٨ -د  (١٥٠٣واتُّخـذ قـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         -٨١
 أساساً للعمل، وجرى حتسينه عند الضرورة، من أجل ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٩ املؤرخ ٢٠٠٠/٣املنقحة بالقرار 

ضـمان أن يكـون إجـراء الشكاوى نزيهاً وموضوعياً وفعاالً وغرضه خدمة الضحايا وأن ُيعمل به يف الوقت                   
 .راء بغية تعزيز التعاون مع الدولة املعنيةويتم اإلبقاء على الطابع السري هلذا اإلج. املناسب

  معايري مقبولية البالغات-باء 

يكون البالغ املتصل بانتهاك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ألغراض هذا اإلجراء، مقبوالً، شريطة              -٨٢
 :ما يلي

املتحدة أال تكـون لــه دوافع سياسية واضحة وأن يكون موضوعه متوافقاً مع ميثاق األمم                 )أ( 
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى واجبة التطبيق يف جمال قانون حقوق اإلنسان؛

 أن يقدم شرحاً وقائعياً لالنتهاكات املدعى حدوثها، مبا يف ذلك احلقوق املُدعى انتهاكها؛ )ب( 

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

أن يصـدر عـن شخص أو جمموعة أشخاص يدَّعون أهنم تعرضوا النتهاكات حلقوق اإلنسان                )د( 
واحلريات األساسية أو عن شخص أو جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن نية                 

ئ حقوق اإلنسان، وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع سياسية خمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة               وفقـاً ملباد  
على أنه ال جيوز عدم قبول البالغات املؤيَّدة بأدلة         . ويدَّعون أن هلم علماً مباشراً وموثوقاً به باالنتهاكات املعنية        

ماً غري مباشر، شريطة أن تكون هذه البالغات        موثـوق هبـا جملرد كون أصحاهبا يعلمون بوقوع االنتهاكات عل          
 مشفوعة بأدلة واضحة؛

 أال يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائل اإلعالم؛  )ه( 

أال يشـري إىل حالـة يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان                  )و( 
راءات اخلاصة أو إحدى هيئات املعاهدات أو غري ذلك من املؤيدة بأدلة موثوق هبا وسبق تناوهلا يف إطار أحد اإلج

 إجراءات الشكاوى التابعة لألمم املتحدة أو إجراءات الشكاوى اإلقليمية املماثلة يف ميدان حقوق اإلنسان؛

أن تكون سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفذت، ما مل يتبيَّن أن هذه السبل غري فعالة أو تستغرق                  )ز( 
 . حدود املعقولزمناً يتجاوز

جيوز للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، املنشأة والعاملة وفق املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية              -٨٣
، وخباصٍة ما يتعلق منها باالختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها سبالً فعالةً ملعاجلة فرادى               )مبادئ باريس (

 .انتهاكات حقوق اإلنسان
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  العامالن الفريقان-جيم 

ُينشأ فريقان عامالن متميزان ُتسند إليهما والية حبث البالغات وتوجيه انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل                -٨٤
 .األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا النتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ويف حال عدم توافق اآلراء، ُتتَّخذ      . على أساس توافق اآلراء   يعمل كال الفريقني العاملني، قدر اإلمكان،        -٨٥
 .ولكل من الفريقني أن يضع النظام الداخلي اخلاص به. القرارات باألغلبية البسيطة لألصوات

 تكوينه وواليته وسلطاته:  الفريق العامل املعين بالبالغات-١

ٍل من اجملموعات اإلقليمية، مع املراعاة الواجبة       تعيِّن اللجنة االستشارية مخسة من أعضائها، واحٌد من ك         -٨٦
 .للتوازن بني اجلنسني، من أجل تشكيل الفريق العامل املعين بالبالغات

يف حـال وجود شاغر، تعيِّن اللجنة االستشارية من بني أعضائها خبرياً مستقالً ومؤهالً تأهيالً عالياً من            -٨٧
 .اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جة إىل خربات مستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق ببحث وتقييم ما يرد من بالغات، يعيَّن               نظـراً للحا   -٨٨
وجيوز . اخلـرباء املستقلون واملؤهلون تأهيالً عالياً األعضاء يف الفريق العامل املعين بالبالغات ملدة ثالث سنوات              

 .جتديد واليتهم مرة واحدة فقط

 بالبالغات، باالشتراك مع األمانة، بفَرز أويل ملا يرد من بالغات، استناداً  يقوم رئيس الفريق العامل املعين     -٨٩
ويستبعد الرئيس البالغات اليت يتبني أهنا ال تستند إىل أساس          . إىل معـايري املقبولية، قبل إحالتها إىل الدول املعنية        

خياً للمساءلة والشفافية، يزوِّد رئيس     وتو. سليم أو اليت يكون صاحبها جمهول اهلوية، فال ُتحال إىل الدولة املعنية           
وينبغي أن  . الفريق العامل املعين بالبالغات كافة أعضاء الفريق بقائمة جبميع البالغات املرفوضة بعد الفرز األويل             

وُتحال سائر  . تـبني هـذه القائمـة األسباب اليت استندت إليها مجيع القرارات اليت أفضت إىل رفض البالغات                
 .ملستبَعدة إىل الدولة املعنية التماساً آلرائها بشأن ادعاءات االنتهاكاتالبالغات غري ا

يقوم أعضاء الفريق العامل املعين بالبالغات بالبت يف مقبولية بالٍغ ما وتقييم األسس املوضوعية الدعاءات  -٩٠
ى أنه يكشف عن منط االنـتهاكات، مبا يف ذلك ما إذا كان يتبني من البالغ وحده أو باالقتران مع بالغات أخر          

ويقدِّم الفريق . ثابت من االنتهاكات اجلسيمة املؤيَّدة بأدلة موثوق من صحتها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
العامل املعين بالبالغات إىل الفريق العامل املعين باحلاالت ملفاً يتضمن مجيع البالغات املقبولة والتوصيات اخلاصة               

بقيها               وعندما تتطلب حالة  . هبا  ما مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، جيوز للفريق العامل املعين بالبالغات أن ُي
وللفريق العامل املعين بالبالغات أن . قيد استعراضه حىت دورته التالية وأن يطلب تلك املعلومات من الدولة املعنية          

ات مجيع قراراته بعد التطبيق الصارم ملعايري       وُيصِدر الفريق العامل املعين بالبالغ    . يقـرر رفض قضية أو دعوى ما      
 .املقبولية ويشفعها باملربرات حسب األصول
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 تكوينه وواليته وسلطاته:  الفريق العامل املعين باحلاالت-٢

تعـيِّن كـل جمموعة إقليمية ممثالً لدولة من الدول األعضاء يف اجمللس، مع املراعاة الواجبة للتوازن بني                   -٩١
وجيوز جتديد واليتهم مرة    . ويعيَّن األعضاء ملدة سنة واحدة    . ل يف الفريق العامل املعين باحلاالت     اجلنسـني، ليعم  

 .واحدة، إذا كانت الدولة املعنية عضواً يف اجمللس

وبغية ملء شاغر ما، تقوم اجملموعة      . يعمـل أعضـاء الفريق العامل املعين باحلاالت بصفتهم الشخصية          -٩٢
 . يعود إليها الشاغر بتعيني ممثل من دول أعضاء يف اجملموعة اإلقليمية ذاهتااإلقليمية املعنية اليت

ُيطلَـب إىل الفريق العامل املعين باحلاالت بأن يقوم، بناًء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق                 -٩٣
اجلسيمة املؤيَّدة بأدلة موثوق من     العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة من االنتهاكات            

صحتها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدِّم إىل اجمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه، ويكون 
وعندما تتطلب حالة ما مزيداً . ذلك عادة يف شكل مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق باحلاالت احملالة إليه

ت إضافية، جيوز ألعضاء الفريق العامل املعين باحلاالت إبقاء تلك احلالة قيد االستعراض حىت              من النظر أو معلوما   
 .وجيوز أيضاً للفريق العامل املعين باحلاالت أن يقرر رفض قضية ما. دورته التالية

َبيِّن  أسباب وقف               -٩٤  النظر يف   تكـون مجيع قرارات الفريق العامل املعين باحلاالت ُمربَّرة حسب األصول وُت
وُتعَتمد قرارات وقف النظـر يف احلاالت بتوافـق اآلراء، فإذا تعذَّر          . حالة ما أو اإلجراء املوصى باختاذه بشأهنا      

 .ذلك فباألغلبية البسيطة لألصوات

  طرائق العمل والسرية-دال 

ريقة سرية ويف   ملّـا كان من شروط إجراء الشكاوى أن يكون موّجهاً خلدمة الضحايا وأن ُيعمل به بط                -٩٥
الوقـت املناسب، فإنه يتعني على كال الفريقني العاملني أن جيتمعا مرتني يف السنة ملدة مخسة أيام عمل كل مرة،                  
بغية القيام على وجه السرعة ببحث ما يرد من بالغات، مبا يف ذلك ردود الدول عليها واحلاالت احملالة إىل اجمللس 

 .يف إطار إجراء الشكاوى

ن الدولة املعنية مع إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقدمي ردود موضوعية بإحدى لغات              تـتعاو  -٩٦
كما تبذل الدولة املعنية قصارى     . األمـم املـتحدة الرمسية على أي طلب من طلبات الفريقني العاملني أو اجمللس             

ز عند الضرورة متديد هذا األجل      وجيو. جهدها لتقدمي رٍد يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي الطلب            
 .بناء على طلب الدولة املعنية

تتـيح األمانـة امللفات السرية جلميع أعضاء اجمللس، قبل اجتماعه بأسبوعني على األقل، إلتاحة الوقت                 -٩٧
 .الكايف للنظر فيها
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نة، بالنظر يف   يقوم جملس حقوق اإلنسان، كلما اقتضى األمر ذلك، ولكن على األقل مرة واحدة يف الس               -٩٨
األمنـاط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيَّدة بأدلة موثوق بصحتها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت يوجه               

 .انتباهه إليها الفريق العامل املعين باحلاالت

اجمللس خالف  ُتـدَرس تقاريـر الفريق العامل املعين باحلاالت احملالة إىل اجمللس دراسةً سرية، ما مل يقرر                  -٩٩
وعندما يوصي الفريق العامل املعين باحلاالت اجمللس بالنظر يف حالة ما يف جلسة علنية، وال سيما إذا كان                  . ذلك

 .يوجد امتناع عن التعاون واضح وال لبس فيه، ينظر اجمللس يف تلك التوصية على أساس األولوية يف دورته التالية

وجهاً خلدمة الضحايا وفعاالً وأن ُيطَبَّق يف الوقت املناسب، جيب من ضماناً ألن يكون إجراء الشكاوى م -١٠٠
 . شهرا٢٤ًحيث املبدأ أال تتجاوز الفترة الزمنية الفاصلة بني إحالة الشكوى إىل الدولة املعنية ونظر اجمللس فيها 

   مشاركة صاحب الشكوى والدولة املعنية-هاء 

 : البالغ والدولة املعنية باإلجراءات يف املراحل الرئيسية التاليةيكفل إجراء الشكاوى إعالم كل من صاحب -١٠١

عندما يعترب الفريق العامل املعين بالبالغات البالغَ غري مقبول أو عندما ُيحال البالغ إىل الفريق                )أ( 
 لبالغَ؛العامل املعين باحلاالت لكي ينظر فيه؛ أو عندما ُيبقي أحد الفريقني العاملني أو اجمللس معلّقاً ا

 .عند صدور النتيجة النهائية )ب( 

 .وباإلضافة إىل ذلك، ُيحاط صاحب البالغ علماً بتاريخ تسجيل بالغه مبوجب إجراء الشكاوى -١٠٢

 .ال حيال البالغ إىل الدولة املعنية إذا طلب صاحبه عدم الكشف عن هويته -١٠٣

  التدابري-واو 

 :جراء املّتخذ فيما يتعلق حبالة معّينة أحَد اإلجراءات التاليةوفقاً للممارسة املعمول هبا، يكون اإل -١٠٤

 وقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد ما يربِّر مواصلة النظر فيها أو اختاذ إجراء بشأهنا؛ )أ( 

إبقاء احلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد من املعلومات يف غضون فترة                )ب( 
 قولة؛زمنية مع

إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل ومؤهل تأهيالً عالياً لرصد احلالة وتقدمي تقرير               )ج( 
 عن ذلك إىل اجمللس؛

 وقف استعراض املسألة مبوجب اإلجراء السري املتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛ )د( 

 تعاوناً تقنياً أو مساعدة يف جمال بناء القدرات أو خدمات توصية املفوضية بأن تقدم للدولة املعنية  )ه( 
 .استشارية
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  جدول األعمال وإطار لربنامج العمل-خامساً 

  املبادئ-ألف 

 الَسَريان على مجيع دول العامل -

 احلياد -

 املوضوعية -

 عدم االنتقائية -

 احلوار والتعاون البّناءان -

 القابلية للتنبؤ  -

 املرونة -

 فيةالشفا -

 املساءلة  -

 التوازن -

 مشولية/أن تكون جامعة -

 املنظور اجلنساين -

 تنفيذ القرارات ومتابعتها -

  جدول األعمال-باء 

 املسائل التنظيمية واإلجرائية -١البند 

 التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام -٢البند 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافةً، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك   -٣البند 
 احلق يف التنمية 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا -٤البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان -٥البند 

 االستعراض الدوري الشامل -٦البند 

 حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرىحالة  -٧البند 
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 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا -٨البند 

 متابعة وتنفيذ إعالن   : العنصـرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           -٩البند 
 وبرنامج عمل ديربان 

 دراتاملساعدة التقنية وبناء الق -١٠البند 

  إطار لربنامج العمل�جيم 

 املسائل التنظيمية واإلجرائية :١البند 

 انتخاب أعضاء املكتب -

 اعتماد برنامج العمل السنوي -

 اعتماد برنامج عمل الدورة، مع النظر يف مسائل أخرى -

 اختيار وتعيني أصحاب الواليات -

 انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان -

 عتماد تقرير الدورةا -

 اعتماد التقرير السنوي -

 التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام :٢البند 

 عرض التقرير السنوي وما استجد عليه  -

 عية والثقافية، مبا يف ذلك     تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافةً، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتما         :٣البند 
 احلق يف التنمية 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

 احلقوق املدنية والسياسية -

 حقوق الشعوب وفئات حمددة وأفراد ُمعيَّنني -

 احلق يف التنمية -

 الترابط بني حقوق اإلنسان واملسائل املواضيعية املتعلقة هبا -

 نسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت حقوق اإل :٤البند 
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 هيئات وآليات حقوق اإلنسان :٥البند 

 تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان -

 تقرير إجراء تقدمي الشكاوى -

 االستعراض الدوري الشامل :٦البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى :٧البند 

كات حقوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني واألراضي العربية           انـتها  -
 احملتلة األخرى من آثار يف حقوق اإلنسان

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه -

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا :٨البند 

 متابعة وتنفيذ إعالن   : ل بذلك من تعصب   العنصـرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتص        :٩البند 
 وبرنامج عمل ديربان 

 .املساعدة التقنية وبناء القدرات :١٠البند 

  أساليب العمل-سادساً 

، أن تتسم بالشفافية واحلياد واإلنصاف والرتاهة       ٦٠/٢٥١ينبغي ألساليب العمل، عمالً بقرار اجلمعية العامة         -١٠٥
 .وجيوز أيضاً تأوينها وتعديلها على مر الزمن. لوضوح والقابلية للتنبؤ والشموليةوالطابع العملي؛ وأن تؤدي إىل ا

  الترتيبات املؤسساتية-ألف 

  اجتماعات اإلحاطة علماً بالقرارات أو املقررات املتوقعة-١

علماً الجتماعات اإلحاطة علماً بالقرارات أو املقررات املتوقعة وظيفة إعالمية فقط، هي إحاطة الوفود               -١٠٦
 .وتعقد هذه االجتماعات الوفوُد املعنية. بالقرارات واملقررات املقدمة أو املزمع تقدميها

اجتماعات الرئيس اإلعالمية املفتوحة باب املشاركة بشأن القرارات  -٢
 واملقررات وغري ذلك من األعمال ذات الصلة

أن القرارات واملقررات وغري ذلك من      تقـدم اجـتماعات الرئيس اإلعالمية املفتوحة باب املشاركة بش          -١٠٧
األعمـال ذات الصـلة معلومات عن حالة املفاوضات بشأن مشروعات القرارات واملقررات لتمكني الوفود من                

وهلذه االجتماعات غرض إعالمي حمض ُيضاف إىل املعلومات       . تكويـن فكـرة عامة على حالة هذه املشروعات        
 .وال ُتستخَدم منرباً للتفاوض. بطريقة شفافة وجامعةاملعروضة على الشبكة اخلارجية، وُتعقد 
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  مشاورات غري رمسية بشأن املقترحات يعقدها مقدمو املقترحات الرئيسيون-٣

املشاورات غري الرمسية هي الوسيلة األساسية للتفاوض بشأن مشروعات القرارات واملقررات، وعقدها من              -١٠٨
عقَد على األقل مشاورة غري رمسية واحدة مفتوحة باب املشاركة بشأن وُت. هذه املشروعات) مقدمي(مسؤولية مقدم 
وينبغي بذل أكرب جهد ممكن لعقد املشاورات يف . مقرر قبل أن ينظر فيه اجمللس الختاذ إجراء بشأنه/كل مشروع قرار

 . منهاوقت مناسب وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ يف االعتبار القيود اليت تواجه الوفود، وخباصة الصغرية

  دور املكتب-٤

ويقوم املكتب باإلبالغ بانتظام عن مضامني اجتماعاته،      . يتـناول املكتـب املسائل اإلجرائية والتنظيمية       -١٠٩
 . وذلك يف تقرير موجز ُيقدم يف وقت مناسب

  جيوز أن تشمل أشكال العمل األخرى أفرقة نقاش وحلقات دراسية وموائد مستديرة-٥

استخدام أشكال العمل هذه، مبا فيها املوضوعات والصيغ، وذلك بالنظر يف كل حالة على يبّت اجمللس يف  -١١٠
. وتكون هذه األشكال مبثابة أدوات يستخدمها اجمللس يف تعزيز احلوار والتفاهم املتبادل بشأن مسائل معينة   . حدة

أو تكّمل  /غي هلا أن ُتعزز و    وُتستخَدم هذه األشكال يف سياق جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي، وينب           
وال ينبغي أن ُتستخدم هذه األشكال بديالً عن اآلليات احلالية حلقوق اإلنسان وأساليب             . طابعه احلكومي الدويل  

 .العمل املعمول هبا أو أن حتل حملها

  اجلزء الرفيع املستوى-٦

ويليه جزء عام جيوز فيه للوفود اليت       . يسيةُيعقد اجلزء الرفيع املستوى مرة يف السنة أثناء دورة اجمللس الرئ           -١١١
 .مل تشارك يف اجلزء الرفيع املستوى أن ُتديل ببيانات عامة

  ثقافة العمل-باء 

 :يلزم القيام مبا يلي -١١٢

 اإلبالغ املبكر باملقترحات؛ )أ( 

ع قبل  الـتقدمي املـبكر ملشاريع القرارات واملقررات، ويفضل أن يكون ذلك قبيل هناية األسبو              )ب( 
 األخري من الدورة؛

توزيـع مجيع التقارير يف وقت مبكر، وخباصة تقارير اإلجراءات اخلاصة، إلحالتها إىل الوفود يف وقت                 )ج( 
  يوماً على األقل من نظر اجمللس فيها، وجبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛١٥مناسب قبل 

ويفضل (ا على أكرب قدر ممكن من التأييد ملبادراهتم ينـبغي ملقـترحي أي قرار يتعلق ببلد ما أن حيصلو         )د( 
 قبل اختاذ اإلجراء؛)  عضوا١٥ًاحلصول على تأييد 
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الـتحفظ يف الـلجوء إىل إصدار القرارات، جتنباً لإلكثار من القرارات ومع عدم اإلخالل حبق                  )ه( 
 :الدول يف البت يف فترات التقدمي الدوري ملشاريع مقترحاهتا، وذلك عن طريق

 اللجنة الثالثة؛/التقليل إىل احلد األدىن من االزدواج الذي ال لزوم لـه مع مبادرات اجلمعية العامة `١` 

 جتميع بنود جدول األعمال؛ `٢` 

أو القرارات والنظر يف اإلجراءات الواجب اختاذها بشأن بنود         /التعاقـب يف تقـدمي املقررات و       `٣`
 .القضايا املطروحة/جدول األعمال

 احلصائل األخرى خالف القرارات واملقررات -جيم 

ونظراً إىل اآلثار   . قـد تشمل هذه احلصائل التوصيات واالستنتاجات وموجز املناقشات وبيانات الرئيس           -١١٣
 .القانونية املختلفة اليت تترتب على هذه احلصائل، فينبغي هلا أن ُتكَمِّل القرارات واملقررات ال أن حتل حملها

 الستثنائية للمجلس الدورات ا-دل 

 والنظام  ٦٠/٢٥١ُتكَمِّل األحكام التالية اإلطار العام الذي ينص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة               -١١٤
 .الداخلي جمللس حقوق اإلنسان

 .مجلسيكون النظام الداخلي للدورات االستثنائية متوافقاً مع النظام الداخلي املعمول به يف الدورات العادية لل -١١٥

.  يقدم إىل رئيس اجمللس وإىل أمانته      ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠طلب عقد دورة استثنائية وفقاً للفقرة        -١١٦
 .وُيحدَّد يف الطلب البند املقترح حبثه وُتدَرج فيه أية معلومات أخرى ذات صلة قد يرغب مقدمو الطلب يف عرضها

وقت ممكن بعد إرسال الطلب الرمسي، ولكنها تعقد، من حيث املبدأ،           ُتعقد الدورة االستثنائية يف أسرع       -١١٧
وال تتجاوز مدة الدورة    .  أيام عمل بعد تسلم الطلب رمسياً      ٥يف مهلـة ال تقـل عن يومي عمل وال وتزيد عن             

 .ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك)  جلسات عمل٦(االستثنائية ثالثة أيام 

ىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة طلب عقد دورة استثنائية وأي ترسـل أمانـة اجمللـس على الفور إ         -١١٨
معلومـات إضـافية مـن مقدمـيه، وكذلك تاريخ عقد الدورة االستثنائية، وتتيح األمانة هذه املعلومات للوكاالت                  

حلكومية ذات  املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وللمنظمات غري ا           
وتتاح وثائق الدورة االستثنائية، وخباصة مشروعات      . املركـز االستشـاري، وذلـك بأنسب سبل اإلبالغ وأسرعها         

 .القرارات واملقررات، جلميع الدول باللغات الرمسية كافةً لألمم املتحدة بإنصاف وشفافية ويف الوقت املناسب

ائية مشاورات إعالمية مفتوحة باب املشاركة بشأن تصريف ُيجري رئيس اجمللس قبل عقد الدورة االستثن -١١٩
ويف هذا الصدد، جيوز أن ُيطلَب أيضاً إىل األمانة أن تقدم معلومات إضافية، من بينها               . أعمال الدورة وتنظيمها  

 .معلومات عن أساليب العمل يف دورات استثنائية سابقة
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اِقبة والوكاالت املتخصصة والوكاالت احلكومية الدولية      جيوز ألعضاء اجمللس والدول املعنية والدول املر       -١٢٠
األخـرى واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك للمنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري، أن               

 .تساهم يف الدورة االستثنائية وفقاً للنظام الداخلي للمجلس

 طرح مشروعات قرارات أو مقررات يف الدورة        إذا اعتزمـت الدول طالبة االنعقاد أو غريها من الدول          -١٢١
ومع ذلك، ُيَحث مقدمو الطلب . االستثنائية، تتاح نصوصها وفقاً للمواد ذات الصلة من النظام الداخلي للمجلس

 .على عرض هذه النصوص يف أسرع وقت ممكن

وحاً بشأن مشروع   على مقدمي مشروع القرار أو املقرر إجراء مشاورات يكون باب املشاركة فيها مفت             -١٢٢
، وذلك لتحقيق أوسع مشاركة يف النظر )مشروعات مقرراهتم(أو مشروع مقررهم ) مشروعات قراراهتم(قرارهم 

 .فيها، وللتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا إذا أمكن ذلك

، وأن تسعى    إجراء مناقشة تقوم على أساس املشاركة، وُيتوخى منها حتقيق نتائج          ةتتيح الدورة االستثنائي   -١٢٣
للتوصل إىل حصائل عملية ميكن رصد تنفيذها واإلبالغ عنه يف الدورة العادية التالية هلا للمجلس ضماناً إلمكانية  

 .اختاذ قرار بشأن متابعتها

 )٥( النظام الداخلي-سابعاً 

 الدورات

 النظام الداخلي

 ]١١، الفقرة ٦٠/٢٥١القرار  [١املادة 

سب االقتضاء، النظام الداخلي الذي وضع للجان الرئيسية يف اجلمعية          يطـبق جملس حقوق اإلنسان، حب      
 .العامة، ما مل تقرر اجلمعية أو اجمللس خالف ذلك الحقاً

 الدورات العادية

 عدد الدورات

 ]١٠، الفقرة ٦٠/٢٥١القرار  [٢املادة 

، )٦(يف سنة اجمللس  جيتمع جملس حقوق اإلنسان بانتظام طوال السنة، ويعقد ما ال يقل عن ثالث دورات                
 .تضم دورة رئيسية، ومتتد لفترة ال يقل إمجاهلا عن عشرة أسابيع

                                                      

األرقام الواردة بني أقواس معقوفة إىل مواد مماثلة أو مطابقة من النظام الداخلي للجمعية العامة أو تشري  )٥(
 .جلاهنا الرئيسية، ما مل ُيذكَر غري ذلك

 .يونيه/ حزيران١٩تبدأ يف  )٦(
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 مباشرة العضوية

 ٣املادة 

الـدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان املنتخبة حديثاً تباشر عضويتها يف اليوم األول من سنة اجمللس                  
 .لتحل حمل الدول األعضاء اليت انتهت مدة عضويتها

 اعمكان االجتم

 ]١، الفقرة ٦٠/٢٥١القرار  [٤املادة 

 .يقع مقر جملس حقوق اإلنسان يف جنيف 

 الدورات االستثنائية

 عقد الدورات االستثنائية

 ٥املادة 

الـنظام الداخـلي للدورات االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان هو النظام الداخلي املعمول به فيما يتعلق                 
 .بالدورات العادية للمجلس

 ]١٠، الفقرة ٦٠/٢٥١القرار [ ٦املادة 

يعقـد جملس حقوق اإلنسان، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب من أحد أعضائه حيظى بتأييد ثلث           
 .أعضاء اجمللس

 مشاركة املراقبني لدى اجمللس والتشاور معهم

 ]١١، الفقرة ٦٠/٢٥١القرار  [٧املادة 

الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة، ما مل تقرر يطـبق اجمللس، حبسب االقتضاء، النظام الداخلي      )أ( 
اجلمعـية أو اجمللس خالف ذلك الحقاً، وأما مشاركة املراقبني والتشاور معهم، مبن فيهم الدول غري األعضاء يف                  
اجمللس، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً            

 املؤرخ  ١٩٩٦/٣١مات غري احلكومية، فيستندان إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي            عن املنظ 
، واملمارسات اليت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، ويضمنان يف الوقت ذاته اإلسهام األكثر             ١٩٩٦يوليه  / متـوز  ٢٥

 .فعالية هلذه الكيانات
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سان استناداً إىل ترتيبات وممارسات وافقت عليها جلنة تتم مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن )ب( 
، مع ضمان مسامهة هذه     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلك القرار          

 .املؤسسات بأكرب قدر من الفعالية

 تنظيم أعمال الدورات العادية وجداول أعماهلا

 االجتماعات التنظيمية

 ٨املادة 

لس يف بداية سنة اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه، وحبث واعتماد جدول يعقد اجمل )أ( 
األعمال وبرنامج العمل واجلدول الزمين للدورات العادية لسنة اجمللس، مبيناً إذا أمكن تارخياً حمدداً النتهاء أعماله، 

 .بندوالتواريخ التقريبية للنظر يف البنود، وعدد اجللسات املخصصة لكل 

يعقد أيضاً رئيس اجمللس اجتماعات تنظيمية قبل بدء كل دورة بأسبوعني، وإذا اقتضت الضرورة  )ب( 
 .يف أثناء دورات اجمللس، لبحث مسائل تنظيمية وإجرائية تتصل بتلك الدورة

 الرئيس ونواب الرئيس
 االنتخابات

 ٩املادة 

تنظيمي، من بني ممثلي أعضائه، رئيساً وأربعة       يف بداية سنة اجمللس، ينتخب اجمللس يف اجتماعه ال         )أ( 
 .ويعمل أحد نواب الرئيس مقرراً. ويكّون الرئيس ونواب الرئيس مكتب اجمللس. نواب للرئيس

لدى انتخاب رئيس اجمللس، يراعى مبدأ التعاقب اجلغرايف العادل يف هذا املنصب بني اجملموعات               )ب( 
لدول اآلسيوية، ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا الالتينية والكارييب،         الدول األفريقية، وا  : اإلقليمـية التالية  

وُينتخب نواب رئيس اجمللس األربعة على أساس التوزيع اجلغرايف العادل          . والـدول األوروبـية ودول أخـرى      
 .اقب اجلغرايفويستند اختيار املقرر إىل التع. للمجموعات اإلقليمية خالف اجملموعة اليت ينتمي إليها رئيس اجمللس

 املكتب

 ١٠املادة 

 .يتناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية 

 مدة َشْغل املناصب 

 ١١املادة 

وال جيوز إعادة   . ١٣يـتوىل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم ملدة سنة واحدة، مع مراعاة أحكام املادة               
 .انتخاهبم مباشرة للمنصب ذاته
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 تغيب أعضاء املكتب

 )٧(]١٠٥[١٢املادة 

إذا رأى الرئـيس ضـرورة لتغيبه عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، مسي أحد نواب الرئيس ليقوم                    
وإذا . ولنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات               . مقامه

اقون أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه إىل       ، مسي أعضاء املكتب الب    ١٣توقف الرئيس عن شغل منصبه عمالً باملادة        
 .حني انتخاب رئيس جديد

 استبدال الرئيس أو أحد نواب الرئيس

 ١٣املادة 

إذا مل يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً على أداء مهامه، أو إذا مل يعد ممثالً ألحد أعضاء اجمللس،  
 اجمللس، توقف عن شغل ذلك املنصب وانُتخب رئيس جديد أو إذا مل يعد عضو األمم املتحدة الذي ميثله عضواً يف

 .أو نائب جديد للرئيس للمدة املتبقية

 األمانة

 واجبات األمانة

 ]٤٧[١٤املادة 

ويف هذا الصدد، تتوىل َتلَقّي . تـؤدي مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان دور أمانة اجمللس           
ارات اجمللس وجلانه وهيئاته جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛ والترمجة وترمجة وطبع وتعميم وثائق وتقارير وقر  

؛ وحفظ الوثائق يف حمفوظات )٨(الشفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛ وإعداد حماضر الدورة وطبعها وتعميمها
، وتؤدي بوجه عام كل أعمال اجمللس وَتَعهُّدها بالصيانة الالزمة؛ وتوزيع كل وثائق اجمللس على األعضاء واملراقبني

 .الدعم األخرى اليت قد يتطلبها اجمللس

 احملاضر والتقرير

 التقرير الذي ُيقدَّم إىل اجلمعية العامة

 ١٥املادة 

 .يقدم اجمللس تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة 
                                                      

    ).ه(٣٠، املقدمة، الفقرة A/520/Rev.16انظر  )٧(
 .١٠٨، املرفق الرابع، الفقرة A/520/Rev.16انظر  )٨(
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 اجللسات العلنية والسرية جمللس حقوق اإلنسان

 مبادئ عامة

 ]٦٠[١٦املادة 

سات اجمللس انعقاداً علنياً ما مل ُيقرر اجمللس وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون اجللسة               ُتعقـد جل   
 .سرية

 اجللسات السرية

 ]٦١[١٧املادة 

 .كل قرارات اجمللس املتخذة يف جلسة سرية ُتعلن يف جلسة علنية للمجلس تتلوها بوقت قريب 

 تصريف األعمال

 األفرقة العاملة والترتيبات األخرى

 ١٨ادة امل

ويبّت األعضاء يف مسألة املشاركة يف هذه اهليئات،        . لـلمجلس أن ينشئ أفرقة عاملة وترتيبات أخرى        
والنظام الداخلي هلذه اهليئات يطابق النظام الداخلي للمجلس، حبسب االقتضاء، ما مل يقرر             . ٧استناداً إىل املادة    
 .اجمللس خالف ذلك

 النصاب القانوين

 ]٦٧[١٩املادة 

ويلزم . رئيس أن ُيعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث أعضاء اجمللس على األقللل 
 .حضور أغلبية األعضاء الختاذ أي قرار

 األغلبية املطلوبة

 ]١٢٥[٢٠املادة 

 .١٩يتخذ اجمللس قراراته بأغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين املصوتني، وفقاً للمادة  
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 ولالتذييل األ

 الواليات اجملددة ريثما ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان
 وفقاً لربنامج عمله السنوي

 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت 

 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

 ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندياخلبري املستقل ا

 اخلبري املستقل املعين بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 ا األقلياتاخلبري املستقل املعين بقضاي

اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،               
 وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 نسان يف السوداناملقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإل

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

تقرر أن تستمر هذه الوالية      (١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ            
 .)انتهاء االحتاللإىل غاية 

 املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  أو تعسفاًاملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة

 املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد

املقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على            
 التمتع حبقوق اإلنسان
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 النساء واألطفال املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سيما 

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين 

 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

 ري املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب

 املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 اص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني املقرر اخل

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

 ين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالاملمثل اخلاص لألمني العام املع

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

 ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقيفريق 

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

الفـريق العامل املعين مبسألة استخـدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف                
 تقرير املصري
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 التذييل الثاين
 فترة َشغل املناصب من ِقَبل أصحاب الواليات

 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلـبرية املسـتقلة املعنـية حبالة حقوق اإلنسان         
 يف ليبرييا

 شارلوت أباكا

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

ص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه املقرر اخلا
 وعواقبه

 ياكني إرتورك

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 مانويال كارمينا كاسترّيو الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       
 لطوعيغري ا

 جِولّ أِدبايو أِدكانَيه

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       
 غري الطوعي

 سعيد رجائي خوراساين

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 جو فرانز الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية األوىل(

 لياندرو دسبوي املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن 
 حقوق اإلنسان 

 هينا جيالين

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

 سوليداد فّياغرا دي بيدرمان عين باالحتجاز التعسفيالفريق العامل امل

 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من        
 عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

 ميلون كوثاري

 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

 جان زيغلَر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
 )فترة الوالية الثانية(

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  باولو سرجيو بينهريو

 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 )فترة الوالية األوىل(

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       
 غري الطوعي

 داركو غوتليشر
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب
 ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 )فترة الوالية الثانية(
 تاماس بان الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 ٢٠٠٧مايو /أيار
 )فترة الوالية الثانية(

اخلـبري املستقل املعيَّن من ِقَبل األمني العام واملعين         
 حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

 غامن النجار

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران
 )يةفترة الوالية الثان(

املقـرر اخلـاص املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف          
 ١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 

 جون دوغارد

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران
 )فترة الوالية الثانية(

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات    
 األساسية للسكان األصليني

 رودولفو ستاِفنهاِغن

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )ية األوىلفترة الوال(

اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر       
 املدقع

 أرجون سنغوبتا

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلـبري املسـتقل املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف     
 بوروندي

 أكيتش أوكوال

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 اإلنسان يف اخلـبري املسـتقل املعـين حبالة حقوق    
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 تيتينغا فِرِدريك باسريي

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء       
 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 فيليب آلسنت

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 أمساء جاهنغري ة الدين أو املعتقداملقررة اخلاصة املعنية حبري

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء     
املنـتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري       

 مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

 أوكيتشوكوو إبيانو

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الوُبس رر اخلاص املعين باحلق يف التعليماملق  فرنور مونيوس فّي

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال        
 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 خوان ميغيل َبتيت

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الة حقوق اإلنسان يف    املقـرر اخلـاص املعـين حب      
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 فيتيت مونتاربورن

 ٢٠٠٧أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

 ليلى زّروقي الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو        ٢٠٠٧أغسطس /آب
 غري الطوعي

 سانتياغو كوركويرا كابيزوت
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب
 )فترة الوالية األوىل(

 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية األوىل(

ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين       
 داخلياً

 فالتر كالني

 ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية األوىل(

املقـررة اخلاصـة املعنـية باالجتار باألشخاص،        
 ال سيما النساء واألطفال

 دىسيغما ُه

 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 )فترة الوالية الثانية(

اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات التكّيف اهليكلي 
والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق 
اإلنسان، وخاصةً احلقوق االقتصادية واالجتماعية     

 والثقافية

 برناردز آندرو نياموايا مودو

 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من         
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 املهينة

 مانفِرد َنواك

 ٢٠٠٨فرباير /شباط
 )فترة الوالية الثانية(

اخلـبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين         
 هاييتحبالة حقوق اإلنسان يف 

 لويه جوانيه

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلـبري املسـتقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن        
 الدويل

 رودي حممد رزقي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 غَي َمكدوغَل اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

قـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية    امل
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

 من تعصب

 دودو ديان

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 بوستامانيت. خورخه أ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      املقرر  
 يف سياق مكافحة اإلرهاب

 مارتني شاينني

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـررة اخلاصـة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف         
 السودان

 سيما َسَمر

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

لة حقوق املمـثل اخلـاص لألمني العام املعين مبسأ      
اإلنسـان والشـركات عـرب الوطنية وغريها من         

 مؤسسات األعمال

 جون ُرغي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

 سيد حممد هامشي الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب
 ٢٠٠٨يوليه /متوز

 )فترة الوالية األوىل(
الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام املرتزقة      

إلعاقـة ممارسة حق الشعوب يف تقرير       كوسـيلة   
 املصري

 جناة احلّجاجي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام املرتزقة      
كوسـيلة إلعاقـة ممارسـة حـق الشــعوب يف     

 تقرير املصري

 آمادا بينافيِدس ِد بِريس

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 العـامل املعـين مبسألة استخدام املرتزقة     الفـريق 
كوسـيلة إلعاقـة ممارسـة حـق الشــعوب يف     

 تقرير املصري

 أِلكَسنَدر إيفانوفيتش نيكيتني

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام املرتزقة      
كوسـيلة إلعاقـة ممارسـة حـق الشــعوب يف     

 تقرير املصري

 شاميمشايستا 

 ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية         
 الرأي والتعبري

 آمَبيي ليغابو

 ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى 
 مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 بُول َهنت

 ٢٠٠٨أغسطس /بآ
 )فترة الوالية الثانية(

 بيَتر ليسا ساندا الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       
 غري الطوعي

 توب. ستيفن ج

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

 َجّبور. جورج ن فريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقيال

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية الثانية(

 إيرينا زالَتسكو الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية األوىل(

تزقة الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام املر     
كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق الشعوب يف تقرير         

 املصري

 خوسيه غوِمس دل برادو

 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
 )فترة الوالية األوىل(

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف   
 كمبوديا

 ياش غاي

 اجللسة التاسعة
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 .]الثانظر الفصل الث. اعتمد دون تصويت[
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مدونـة قواعـد السـلوك لـلمكلفني بواليات يف إطار             - ٥/٢
 اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

مبا ينشأ  وإذ يسلم    بأهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،           إذ يسترشـد   
  يف تعزيز االحترام الكلي حلقوق اإلنسان اليت حتتل مكانة   عـنهما مـن التزامات تشمل التزامات الدول بالتعاون        

 رفيعة فيهما،

/  حزيران ٢٥يف   انـ العاملي حلقوق اإلنس   املؤمتر بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها        وإذ يذكّّر  
 ،١٩٩٣يونيه 

جملس "، املعنون   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بأن اجلمعية العامة يف قرارها       وإذ يذكّر أيضاً   
 ":حقوق اإلنسان

، وغري قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة،      أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية     من جديد أكـدت    )أ( 
القدر وبحقوق اإلنسان معاملة منصفة وعادلة، على قدم املساواة         مجيع   معاملةه يتعني   ويعـزز بعضها بعضاً، وأن    

 ؛من االهتمامنفسه 

منظومة األمم  م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليهاسال بأن الاعترفتو )ب( 
 ؛عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً ابأهنواملتحدة 

وقررت أن يتمسك األعضاء املنتخبون يف اجمللس بأعلى املعايري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،               )ج( 
 وأن يتعاونوا مع اجمللس تعاوناً كامالً؛

العاملية واملوضوعية  مببادئ  ، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان،        االلتزام"أمهية   وشددت على  )د( 
 ؛"والقضاء على أسلوب املعايري املزدوجة والتسييس الالانتقائية،و

ينبغي أن يستندا إىل مبادئ التعاون واحلوار       " بأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       وسلمت كذلك  )ه ( 
 هدفـا إىل تعزيـز قدرات الدول األعضاء على احترام التزاماهتا حبقوق اإلنسان مبا فيه مصلحة                احلقـيقي وأن ي   

 كل البشر؛

أن يسترشد اجمللس يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية والالانتقائية، وباحلوار           "قـررت    )و( 
إلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية    والـتعاون الدولـيني البنائني، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية مجيع حقوق ا           

 ؛"واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
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أن تتسم طرق عمل اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل إجراء حوار              "أيضاً قررت )ز( 
التوصيات وبتنفيذها، كما   حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق ب            

 ؛"تسمح بالتفاعل املوضوعي مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة

 عـلى الدور املركزي ملفهومي احلياد واملوضوعية، وعلى خربة املكلّفني بواليات، يف إطار              وإذ يشـدد   
 نما حتدث،اإلجراءات اخلاصة، وضرورة إيالء القدر الالزم من االهتمام جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان أي

 وجـوب تعزيز كفاءة نظام اإلجراءات اخلاصة عن طريق توطيد مركز املكلّفني  وإذ يضـع يف اعتـباره      
 بواليات واعتماد املبادئ واألنظمة اليت تراعي احلاالت اخلاصة بواليتهم،

 أن مـن الضروري مساعدة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية           وإذ يـرى   
 وق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، واألفراد، على حتسني فهم أنشطة املكلّفني بواليات ودعمها،حلق

 من املادة السادسة من اتفاقية ٢٢ من ميثاق األمم املتحدة، والفقرة ١٠٥ و١٠٤ و ١٠٠ إىل املـواد     وإذ يشـري   
 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦فقرة ، وال١٩٤٦فرباير / شباط١٣امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا املؤرخة 

ة دمل  بصفة استثنائية، الذي مّدد فيه اجمللس٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٢ إىل املقرر وإذ يشري 
 لتعزيز  للجنة الفرعية اويات اإلجراءات اخلاصة واملكلّفني هبذه اإلجراءات يف جلنة حقوق اإلنسان،            واحدة وال  سنة

 )٤٨ -د(١٥٠٣سان، فضالً عن اإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           ومحايـة حقوق اإلن   
 ،١٩٧٠مايو / أيار٢٧ملؤرخ ا

فريق عامل  ، الذي أنشأ اجمللس به      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠، املؤرخ   ١/١٠٤ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً   
راض مجيع الواليات واآلليات واملهام     حكومـي دويل مفـتوح العضوية مهمته وضع توصيات بشأن مسألة استع           

من أجل احملافظة على نظاٍم لإلجراءات اخلاصة       وإمكانية حتسينها وترشيدها يف جلنة حقوق اإلنسان        واملسؤوليات  
 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦وفقاً للفقرة 

ب اجمللس فيه إىل الفريق     ، الذي طل  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١ إىل القرار    وإذ يشري كذلك   
 ،"يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصة"العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن 

 أن مدونة قواعد السلوك هذه هي جزء ال يتجزأ من عملية االستعراض والتحسني والترشيد اليت        وإذ يرى  
ذي يسعى، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التعاون بني احلكومات واملكلّفني     ال ٦٠/٢٥١يدعو إليها قرار اجلمعية العامة      

 بواليات، وهو التعاون الضروري لسري النظام بفعالية،

أن مدونة قواعد السلوك هذه ستوطد قدرة املكلّفني بواليات على ممارسة مهامهم وستعزز يف              وإذ يرى أيضاً     
 ب إجراءات دعم هلا من أصحاب املصلحة اآلخرين، وال سيما الدول،الوقت ذاته سلطاهتم املعنوية وصدقيتهم وستتطل

 وجـوب التميـيز، من ناحية، بني استقالل املكلّفني بواليات، وهو استقالل مطلق، وبني   وإذ يـرى كذلـك    
 ى،واجباهتم، على النحو الذي حتدده واليتهم ووالية جملس حقوق اإلنسان وأحكام ميثاق األمم املتحدة، من ناحية أخر
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 أن من املستحسن توضيح واستكمال وزيادة إبراز القواعد واملبادئ اليت تنظم سلوك          وإذ يضع يف اعتباره    
 املكلّفني بواليات،

  العامة واخلرباء   األمانة األساسـي الـذي ينظم مركز املسؤولني خبالف موظفي           الـنظام  إىل   وإذ يشـري   
 ٢٧ املؤرخ  ٥٦/٢٨٠اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها      ، الذي   القـائمني مبهمـة وحقوقهم وواجباهتم األساسية      

 ،٢٠٠٢مارس /آذار

إىل مشروع دليل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، الذي اعتمده يف      وإذ يشري أيضاً     
  االجتماع السنوي السادس للمكلفني بواليات، بصيغته املعدلة،١٩٩٩عام 

 ترحات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض الواليات، مبداوالت ومقوإذ حييط علماً 

 الـدول كافة على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وتقدمي املساعدة إليها يف أداء مهامها،     حيـث  -١ 
لها اإلجراءات وتـزويدها جبميع املعلومات يف الوقت املناسب، والرد دون تأخري ال لزوم له على الرسائل اليت حتي  

 اخلاصة إليها؛

 مدونـة قواعـد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق              يعـتمد  -٢ 
اإلنسان، املرفق نصها هبذا القرار واليت يتعني على مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعميم أحكامها                

 .ء يف األمم املتحدة، واألطراف املعنية األخرىعلى املكلّفني بواليات، وعلى الدول األعضا
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 مرفق

 مشروع مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار
 اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

  الغرض من مدونة قواعد السلوك-١املادة 

يري السلوك  الغـرض من مدونة قواعد السلوك هذه هو تعزيز فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة بتحديد معا               
املُشار إليهم (األخالقي واملهين اليت يتعني على املكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

 .مراعاهتا يف أثناء االضطالع بوالياهتم") املكلّفني بواليات"فيما يلي باسم 

  مركز مدونة قواعد السلوك-٢املادة 

ينظم مركز  تكامالً متبادالً مع أحكام النظام األساسي الذي        تـتكامل أحكـام هـذه املدونة         -١ 
) ST/SGB/2002/9 ( العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجباهتم األساسيةاألمانةاملسؤولني خبالف موظفي 

 ؛")النظام األساسي"يشار إليه فيما يلي بعبارة (

 اإلنسان لدى األمم املتحدة أن تكون       اإلجراءات اخلاصة حلقوق  ينـبغي ألحكام مشروع دليل       -٢ 
 ؛منسجمة مع أحكام هذه املدونة

يعطي مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان املكلّفني بواليات، إضافة إىل الوثائق املتعلقة  -٣ 
 .مبهامهم، نسخة من هذه املدونة اليت جيب أن يقّروا باستالمها

  املبادئ العامة للسلوك-٣املادة 

وعليهم، يف أثناء االضطالع بواليتهم، القيام      . فون بواليات هم خرباء مستقلون لدى األمم املتحدة       املكلّ 
 :مبا يلي

التصرف بصورة مستقلة وممارسة مهامهم وفقاً لواليتهم، عن طريق تقييم مهين وحمايد للوقائع              )أ( 
 غري ذي صلة من أشكال التأثري أو        باالسـتناد إىل معـايري حقـوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، ودون أي شكل             

التحريض أو الضغط أو التهديد أو التدخل، مباشراً كان ذلك أم غري مباشر، من جانب أي طرف، سواء أكان                    
صاحب مصلحة أم ال، وألي سبب من األسباب، إذ يتصل مفهوم االستقالل مبركز املكلّفني بواليات وحبريتهم يف 

 ُيدعون لدراستها يف إطار واليتهم؛تقييم مسائل حقوق اإلنسان اليت 

عـدم إغفـال والية اجمللس الذي يعترب مسؤوالً عن تعزيز االحترام الكلي حلماية مجيع حقوق                 )ب( 
 ٦٠/٢٥١اإلنسان واحلريات األساسية للجميع عن طريق احلوار والتعاون على النحو احملدد يف قرار اجلمعية العامة 

 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥املؤرخ 

 األساسي ووفقاً هلذه املدونة؛ممارسة مهامهم طبقاً لواليتهم ووفقاً للنظام  )ج( 
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التركيز حصراً على تنفيذ واليتهم، مع احلرص دوماً على مراعاة االلتزامات األساسية بالصدق              )د( 
 واإلخالص واالستقالل فيما يتعلق بواليتهم؛

 مما يعين بشكل خاص وليس على سبيل احلصر         التمسك بأعلى معايري الكفاءة واألهلية والرتاهة،       )ه( 
 االستقامة واحلياد واإلنصاف واألمانة وحسن النية؛

عـدم التماس أو قبول توجيهات من أي حكومة أو فرد أو منظمة حكومية أو غري حكومية أو               )و( 
 جمموعة ضغط أياً كانت؛

 اعتماد سلوك يتماشى مع مركزهم يف مجيع األوقات؛ )ز( 

مهية واجباهتم ومسؤولياهتم، ومراعاة الطابع اخلاص لواليتهم والتصرف على حنو حيافظ           إدراك أ  )ح( 
 على الثقة اليت حيظون هبا من مجيع أصحاب املصلحة ويعززها؛

االمتـناع عـن اسـتخدام مناصبهم أو معارفهم اليت اكتسبوها من مهامهم يف حتقيق مكاسب        )ط( 
 ضد مصلحة أي فرد من العائلة أو شريك مقرب أو طرف ثالث؛أو /شخصية، مالية أو سواها، أو ملنفعة و

عدم قبول أي تكرمي أو وسام أو خدمة أو هدية أو مقابل مايل من أي مصدر حكومي أو غري                    )ي( 
 .حكومي لقاء األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية

  مركز املكلّفني بواليات-٤املادة 

 .فة شخصية، فمسؤولياهتم ليست وطنية وإمنا دولية حصراًميارس املكلّفون بواليات مهامهم بص -١ 

يف أثـناء ممارسة مهامهم، يكون للمكلفني بواليات احلق يف االمتيازات واحلصانات املنصوص              -٢ 
 من املادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة         ٢٢علـيها يف الصكوك الدولية ذات الصلة، ومنها الفقرة          

 .وحصاناهتا

دون املسـاس هبـذه االمتيازات واحلصانات، ينفذ املكلّفون بواليات والياهتم يف احترام كامل               -٣ 
وعند نشوء مسألة يف هذا الصدد، ميتثل       . للتشـريعات واللوائـح الوطنية يف البلد الذي يضطلعون فيه مبهمتهم          

  .من النظام األساسي) ه (١املكلّفون بواليات امتثاالً صارماً ألحكام املادة 

  اإلعالن الرمسي-٥املادة 

 :يتعني على املكلّفني بواليات، قبل تقلد مناصبهم، أن يدلوا كتابة باإلعالن الرمسي التايل 

 والضمري  خالصاإلوأعلـن رمسياً أنين سوف أؤدي واجبايت واضطلع مبهامي من منطلق احلياد             " 
سلوكي على حنو يتوافق متاماً مع      على حنو كامل، وبصدق، وأنين سوف اضطلع هبذه املهام وأتصرف يف            

شروط والييت، وميثاق األمم املتحدة، ومصاحل األمم املتحدة، هبدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون               
 ".التماس أو قبول أي توجيه من أي طرف آخر أياً كان
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  الواجبات-٦املادة 

 :ون بواليات مبا يليدون املساس بالواجبات املنصوص عليها يف إطار الوالية، يقوم املكلّف 

السعي دوماً لتقصي احلقائق، استناداً إىل معلومات موضوعية موثوقة مستمدة من مصادر ذات              )أ( 
 صلة وصدقية، حتققوا من صحتها حسب األصول، إىل أبعد حّد ممكن؛

عاةً شاملة مراعاة املعلومات اليت تقدمها خباصة الدولة املعنية بشأن احلاالت املتصلة بواليتهم، مرا )ب( 
 ويف الوقت املناسب؛

تقييم املعلومات كافة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً وذات الصلة بواليتهم،               )ج( 
 ويف ضوء االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة املعنية طرفاً فيها؛

اإلجراءات اخلاصة على   ممارسـة احلق يف أن يقدموا إىل اجمللس أي اقتراح يرجح أن يعزز قدرة                )د( 
 .االضطالع بوالياهتا

  التقيد بشروط الوالية-٧املادة 

عـلى املكلّفني بواليات أن ميارسوا مهامهم ممارسة يتقيدون فيها تقيداً دقيقاً بشروط والياهتم، وخباصة                
 .ضمان أال تتجاوز توصياهتم هذه الواليات أو والية اجمللس ذاته

  مصادر املعلومات-٨املادة 

 :يقوم املكلّفون بواليات يف سياق أنشطة مجع املعلومات مبا يلي 

 االسترشاد مببادئ احلصافة والشفافية واحلياد والرتاهة؛ )أ( 

 احملافظـة عـلى سرية مصادر الشهادات إذا كان من املمكن أن يؤدي كشفها إىل إحلاق ضرر                  )ب( 
 باألفراد املعنيني؛ 

ليهم وضعه من تقارير واستنتاجات على احلقائق املوضوعية اليت   االعـتماد يف صياغة ما يطلب إ       )ج( 
 ُيعتّد هبا استناداً إىل معايري األدلة املالئمة للطابع غري القضائي لتلك التقارير واالستنتاجات؛

إتاحـة الفرصة ملمثلي الدولة املعنية للتعليق على تقييم املكلّفني بواليات والرد على االدعاءات               )د( 
 .ضد هذه الدولة، وإرفاق ملخص الردود اخلطية للدولة بتقاريرهماملوجهة 

  رسائل االدعاء-٩املادة 

بغية حتقيق الفعالية والتنسيق يف تناول رسائل االدعاء يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يقّيم املكلّفون بواليات  
 :امتثاهلا للمعايري التالية
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 ح أو أال تكون مقدمة بدوافع سياسية؛أال تكون البالغات بال أساس على حنو واض )أ( 

 ؛وصفاً لوقائع االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسانأن تتضمن البالغات  )ب( 

 أال تكون لغة البالغ مسيئة؛ )ج( 

شخص أو جمموعة أشخاص يّدعون أهنم ضحية انتهاكات، أو أي شخص أو            أن يقـدم البالغ      )د( 
احلكومية، يتصرفون حبسن نية وفقاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وليس هلم جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري 

مواقف دوافعها سياسية ال صلة هلا بأحكام ميثاق األمم املتحدة أو خمالفة لتلك األحكام، ويدَّعون أن هلم معرفة                  
 مباشرة أو موثوقة هبذه االنتهاكات مدعومة مبعلومات واضحة؛

 .ىل تقارير منشورة يف وسائل اإلعالمأال تستند البالغات حصراً إ  )ه( 

  النداءات العاجلة-١٠املادة 

جيوز للمكلفني بواليات أن يلجأوا إىل توجيه نداءات عاجلة يف حاالت االنتهاكات املزعومة اليت يكون                
ايا فيها عامل الوقت حامساً ألهنا تنطوي على الوفاة أو تشكل خطراً على احلياة، أو تنطوي على إحلاق ضرر بضح

يكون ضرراً وشيكاً أو قائماً ذا طابع خطري للغاية وال ميكن معاجلته يف وقت مناسب باإلجراء املنصوص عليه يف                   
 . من هذه املدونة٩املادة 

  الزيارات امليدانية-١١املادة 

 :يقوم املكلّفون بواليات مبا يلي 

 ضمان أداء زياراهتم وفقاً الختصاصات واليتهم؛ )أ( 

 اء زياراهتم مبوافقة الدولة املعنية أو بدعوة منها؛ضمان أد )ب( 

التحضري لزياراهتم بتعاون وثيق مع البعثة الدائمة للدولة املعنية املعتمدة لدى مكتب األمم املتحدة  )ج( 
 جبنيف، إال إذا ّمست الدول املعنية سلطة أخرى هلذا الغرض؛

 مباشرة مع مسؤويل البلد املضيف بدعم إداري     وضـع الصيغة النهائية للربنامج الرمسي لزياراهتم       )د( 
أو ممثل املفوض السامي حلقوق اإلنسان الذي قد يساعد أيضاً يف           /ولوجسـيت مـن وكالة األمم املتحدة احمللية و        

 ترتيب عقد اجتماعات غري رمسية؛

 إذ  السـعي إىل إقامة حوار مع سلطات احلكومة املعنية ومع غريها من أصحاب املصلحة كافة،                )ه( 
يعترب تعزيز احلوار والتعاون هبدف ضمان الفعالية الكاملة لإلجراءات اخلاصة التزاماً مشتركاً للمكلفني بواليات،              

 وللدولة املعنية، وأصحاب املصلحة املذكورين؛ 
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بـناًء عـلى طلبهم، وبالتشاور مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبعد التوصل إىل تفاهم                )و( 
كومة املضيفة وبينهم، احلصول على محاية أمنية رمسية يف أثناء زيارهتم دون املساس باخلصوصية              مشـترك بني احل   

 .والسرية اللتني حيتاج إليهما املكلّفون بواليات لالضطالع بوالياهتم

  اآلراء الشخصية والطابع العام للوالية-١٢املادة 

 :على املكلّفني بواليات 

رة ضمان أال متس آراؤهم السياسية الشخصية تنفيذ مهمتهم، وأن          أن يضعوا يف اعتبارهم ضرو     )أ( 
 يستندوا يف استنتاجاهتم وتوصياهتم إىل تقييمات موضوعية حلاالت حقوق اإلنسان؛ 

أن يبدوا لذلك، يف تنفيذ واليتهم، التحفظ واالعتدال واحلصانة لتاليف تقويض التسليم بالطابع              )ب( 
 .زمة لتصريف مهام واليتهم على النحو السليماملستقل لواليتهم أو البيئة الال

  التوصيات واالستنتاجات-١٣املادة 

 :على املكلّفني بواليات

عـند إبداء آرائهم املدروسة، ال سيما يف تصرحياهتم العامة بشأن ما يزعم من انتهاكات حلقوق        )أ( 
 ية؛اإلنسان، أن يشريوا أيضاً برتاهة إىل الردود املقدمة من الدولة املعن

عـند تقدمي تقرير عن دولة معينة، أن يضمنوا انسجام تصرحياهتم يف مجيع األوقات بشأن حالة                 )ب( 
حقـوق اإلنسان يف البلد املعين مع واليتهم ومع ما يقتضيه مركزهم من استقامة واستقالل وحياد وما يرجح أن                   

 ز ومحاية حقوق اإلنسان؛يعزز إقامة حوار بناء بني أصحاب املصلحة، فضالً عن التعاون يف تعزي

أن يضمنوا كون سلطات احلكومة املعنية هي أول من يتلقى استنتاجاهتم وتوصياهتم بشأن هذه               )ج( 
 .الدولة، وإتاحة وقت كاف هلا للرد، وكذلك كون اجمللس أول متلق لالستنتاجات والتوصيات املوجهة إليه

  االتصال مع احلكومات-١٤املادة 

يات مجيع رسائلهم إىل احلكومات املعنية من خالل القنوات الدبلوماسية ما مل ُيّتفق             يوجه املكلّفون بوال   
 . على خالف ذلك بني فرادى احلكومات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  املسؤولية جتاه اجمللس-١٥املادة 

 .املكلّفون بواليات مسؤولون أمام اجمللس يف أثناء اضطالعهم بواليتهم 

 اسعةاجللسة الت
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد دون تصويت[
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  املقررات-باء 

بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان ومشروع مدونة قواعد السلوك          -٥/١٠١
 للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

، أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨عقودة يف قـرر جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته التاسعة امل          
" بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة   "يـتفق عـلى الـنص الـذي عرضـه الرئيس وعنوانه             

(A/HRC/5/L.2)                 الـذي مت الـنظر فيه باالقتران مع مشروع مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار 
 .(A/HRC/5/L.3/Rev.1)اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

 .]انظر الفصل الثاين[

 إرجـاء الـنظر يف مجـيع مشروعات القرارات واملقررات اليت            -٥/١٠٢
 مل ُيَبتّْ فيها

، إرجاء ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨قرر جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته التاسعة املعقودة يف  
 :البت يف ما يلي

 :ملقدمة يف دورته اخلامسةمشروعات القرارات التالية ا )أ( 

  - A/HRC/5/L.4 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن متابعة " املعنون
 ؛"تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

  - A/HRC/5/L.5    متابعة : حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة      " املعـنون
 ؛"٣/١-ودإ ١/١-قراري جملس حقوق اإلنسان دإ

  - A/HRC/5/L.6    الذي  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨مـتابعة القرار    " املعـنون 
 ٤/١٠١-متابعة املقرر دإ  "اعـتمده جملـس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون           

 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
 ؛"`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`نون االستثنائية الرابعة واملع

 املؤرخ ٤/١٠٥مشروعات املقرََّرين والقرار التالية املؤجَّلة من دورات سابقة عمالً مبقرر اجمللس           )ب( 
 :٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

  - A/HRC/2/L.19    استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة       " املعـنون
 ؛" املصريممارسة حق الشعوب يف تقرير

  - A/HRC/2/L.30 - ؛"الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان" املعنون 
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  - A/HRC/4/L.3    االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية يف القدس       " املعـنون
 ؛"الشرقية احملتلة

  - A/HRC/4/L.4" ؛"حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

 .مشروع التقرير عن دورته اخلامسة )ج( 

 .]انظر الفصل الثاين[

_ _ _ _ _ 

 


