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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٦ و٥ و١البنود 

 املسائل التنظيمية واإلجرائية

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 االستعراض الدوري الشامل

 مشروع مقرر مقدم من الرئيس: ٥/١س حقوق اإلنسان متابعة قرار جمل

 :، ما يلي٢٠٠٧سبتمرب /أيلول... املعقودة يف ... اعَتمد جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته 

املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف       -أوالً 
 إطار االستعراض الدوري الشامل

يد األحكام ذات الصلة، املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل، إذ يؤكد من جدإن جملس حقوق اإلنسان،  
 املؤرخ  ٥/١، ومن قرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     

 : واملتضمن برنامج بناء املؤسسات، يعتمد املبادئ التوجيهية العامة التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

نهجية وعملية التشاور الواسعة املتبعتني إلعداد املعلومات املقدمة يف إطار االستعراض           وصف امل  -ألف  
 الدوري الشامل؛

معلومـات أساسية عن البلد اجلاري استعراضه وإطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما               -باء 
 واألحكام القضائية الوطنية، والبنية     الدستور، والتشريعات، وتدابري السياسة العامة،    : اإلطار املعياري واملؤسسي  

األساسـية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ونطاق االلتزامات الدولية احملددة يف                
 ؛٥/١ ألف من مرفق القرار -الوارد يف الفرع أوالً " أساس االستعراض"
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 االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان     تنفيذ: تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع       -جيم 
، والتشريعات الوطنية   ٥/١ ألف من مرفق القرار      -الوارد يف الفرع أوالً     " أسـاس االسـتعراض   "واحملـددة يف    

وااللتزامات الطوعية الوطنية، وأنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتوعية العامة حبقوق اإلنسان، والتعاون 
 ؛...وق اإلنسان مع آليات حق

 حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود؛ -دال 

األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت تعتزم الدولة املعنية أخذها على عاتقها             -هاء 
 للتغلب على هذه التحديات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛

 ات الدولة املعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية؛توقع -واو 

 .عرض تقدمه الدولة املعنية ألعمال املتابعة املتعلقة باالستعراض السابق -زاي 

الشروط التقنية واملوضوعية للمرشحني املؤهلني      -ثانياً 
 لتقلد مهام أصحاب الواليات

  اخللفية-ألف 

ستكون املعايري العامة التالية بالغة األمهية لدى ترشيح أصحاب الواليات واختيارهم "، ٥/١ب القرار مبوج 
االستقامة الشخصية؛    ) ه(الرتاهة؛ ) د(االستقاللية؛ ) ج(اخلربة يف جمال الوالية؛   ) ب(اخلربة الفنية؛   ) أ: (وتعيينهم

ازن بني اجلنسني، وكذلك إىل التمثيل املناسب ملختلف النظم         وينبغي إيالء االعتبار الواجب للتو    ". املوضوعية) و(
يكون املرشحون من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية    . "القانونـية 

 ).٤١-٣٩الفقرات " (الواسعة يف ميدان حقوق اإلنسان

عايري املشار إليها آنفاً، مع جتنب اإلفراط يف فرض القواعد أو وهذه الورقة غري الرمسية هي حماولة لوضع امل 
 . املغاالة يف التقييد

  اجلوانب العامة-باء 

فوراً بوضع قائمة علنية مَوحَّدة بأمساء      "تتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسؤولية القيام         -١ 
البيانات الشخصية وجماالت اخلربة الفنية والتجربة      "وتشمل القائمة   ". املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها دورياً    

 ).٥/١ من القرار ٤٣الفقرة " (املهنية

وجيوز أن توفر األمانة استمارة مَوحَّدة، استناداً إىل الشروط التقنية واملوضوعية املنصوص عليها              -٢ 
 يف جماالت حمددة، تيسرياً الختيار      أدناه، ليقوم املرشحون مبلئها، وتسمح بإبراز ما قد يتوافر لديهم من خربة فنية            

 .املرشحني املناسبني من القائمة مىت دعت الضرورة إىل إجراء تعيينات لالضطالع بواليات معينة
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وتكـون البيانات واملعلومات اليت يقدمها املرشحون ُمَدعََّمةً بوثائق تفويض خطية مالئمة ُترفَق        -٣ 
 .ببيانات السرية الذاتية

 استشاري َيقتِرح على الرئيس، قبل شهر واحد على األقل من بدء الدورة اليت سَينظر ُينشأ فريق" -٤ 
فـيها اجمللس يف اختيار أصحاب الواليات، قائمة بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية                

 ).٥/١ من القرار ٤٧الفقرة " (والذين يستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة

  الشروط التقنية واملوضوعية اليت ينبغي مراعاهتا-يم ج

 :ينبغي النظر فيما يلي 

املؤهالت الدراسية ذات الصلة أو ما يعادهلا من خربة مهنية يف ميدان حقوق اإلنسان؛ : املؤهالت -١ 
 .ومهارات التواصل اجليد بواسطة إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة

الدراية بالصكوك والقواعد واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان؛ وكذلك        : لةاخلربة الفنية ذات الص    -٢ 
الدراية بالواليات املؤسسية املتصلة بعمل األمم املتحدة أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى يف جمال حقوق                

 .اإلنسان؛ واخلربة العملية املؤكدة يف ميدان حقوق اإلنسان

اءة املعترف هبا على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل فيما يتعلق            الكف: الكفـاءة املشهودة   -٣ 
 . حبقوق اإلنسان

االستعداد والوقت الكايف ألداء مهام الوالية واالستجابة ملتطلباهتا بفعالية، مبا يف ذلك            /املـرونة  -٤ 
 .حضور دورات جملس حقوق اإلنسان

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان-ثالثاً 

 واملوضوعية لتقدمي الترشيحاتالفنية الشروط 

، سيقوم اجمللس يف دورته السادسة بوضع وإقرار الشروط ٥/١جملس حقوق اإلنسان  عمالً بقرار :الوالية 
 :وتشمل هذه الشروط ما يلي. )الدورة األوىل من اجلولة الثانية (لترشيحات اتقدميواملوضوعية لالفنية 

 حقوق اإلنسان؛ترف هبما يف ميدان التمتع بكفاءة وخربة مع -

 التحلي خبلق رفيع؛ -

 .االستقالل والرتاهة -

وينـبغي للدول، لدى اختيار مرشيحها، أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات                
 :شحيها، وهياجملتمع املدين وأن تطبق املبادئ التوجيهية التالية بشأن الشروط الفنية واملوضوعية لتقدمي مر
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  الكفاءة واخلربة-ألف 

أو اخلربة باألدوار   /دراسـات أكادميية يف ميدان حقوق اإلنسان أو ما يتصل به من جماالت، و              -
 القيادية يف ميدان حقوق اإلنسان وممارستها على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل؛ 

  ميدان حقوق اإلنسان؛وإسهامات الشخصية يف)  سنوات٥ال تقل عن (خربة طويلة  -

الدراية مبنظومة األمم املتحدة وبالواليات والسياسات املؤسسية املتصلة بالعمل يف جمال حقوق             -
اإلنسـان، وكذلك الدراية بالصكوك والقواعد والتخصصات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،            

 ويفضَّل اإلملام مبختلف النظم القانونية واحلضارات؛

 ية يف واحدة على األقل من لغات األمم املتحدة الرمسية؛الكفاءة اللغو -

توافـر الوقـت الكايف ألداء عمل اللجنة االستشارية بأسلوب فعال، سواء حبضور دوراهتا أو                -
 .باالضطالع باألنشطة املوكلة إليها بني الدورات

  التحلي باخللق الرفيع-باء 

 [...] 

  االستقالل والرتاهة-جيم 

اد الذين يشغلون مناصب ُتتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أي منظمة أخرى أو كيان       ُيسـتبعد األفر   
وسيعمل أعضاء اللجنة   . آخـر، األمـر الـذي قد ينشأ معه تعارض مصاحل مع املسؤوليات اليت تشملها الوالية               

 .االستشارية املنتخبون بصفتهم الشخصية

  اعتبارات أخرى-دال 

 .يف آن واحدميدان حقوق اإلنسان  عدة مهام يف ُيحترم مبدأ عدم اجلمع بني 

يـويل اجمللس، عند انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية، االعتباَر الواجب للتوازن بني اجلنسني والتمثيل               
 .املناسب ملختلف احلضارات والنظم القانونية

- - - - - 


