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 ت أوليةاستنتاجا

  :   َّ                                            توصَّل الفريق العامل إىل توافق يف اآلراء حول ما يلي - ١

  ؛ "                هيئة مشورة اخلرباء "                                إن اسم الكيان اجلديد ميكن أن يكون  -

                                                        تكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط؛ -

                 اصة ببلدان حمددة؛         ُ                                                         ينبغي أن ُتعىن اهليئة بالقضايا املواضيعية وال ينبغي أن تتناول احلاالت اخل -

                                                                                  ينتخب جملس حقوق اإلنسان الكيان اجلديد بوصفه هيئة فرعية تابعة للمجلس وتكون مبثابة هيئة  -
                                                                       فكر ومشورة وال تشارك يف آليات حقوق اإلنسان األخرى إال بناء على طلب من اجمللس؛

                     تعزيز حقوق اإلنسان؛                                                            تتمثل الوظيفة األساسية هلذه اهليئة يف إسداء املشورة إىل اجمللس يف جمال -

                                                                                      ينبغي أن يعكس التكوين النهائي هليئة مشورة اخلرباء التمثيل اجلغرايف املنصف دون إغفال التوازن  -
                                                   بني اجلنسني ومتثيل األعراف القانونية واحلضارات الرئيسية؛

          م إىل اجمللس                                   ً       ً                            ُ   ّ    ميكن للهيئة اجلديدة أن تعمل، إفرادياً ومجاعياً، إلعداد دراسات وإجراء حتليالت ُتقّد -
  .                                                ً بشأن القضايا املواضيعية وأن تشكل أفرقة عاملة أيضاً

  :                                         وحتتاج القضايا التالية إىل مزيد من املشاورات - ٢

        هيكلها؛ /     وضعها /          طابع اهليئة  ) أ ( 

         وظائفها؛  ) ب ( 

       حجمها؛  ) ج ( 

  .              عملية اختيارها  ) د ( 

 وضع اهليئة

  .                                    َّ       ً     ً    الوفود أن يكون للهيئة هيكل واحد حمدَّد حتديداً جيداً                                      ِّ         فيما يتعلق بطابع هيئة مشورة اخلرباء، تؤيِّد أغلبية - ٣
           ورأت وفود    .                                                                             ً     ً                   إال أن بضعة وفود رأت أنه ال ميكن البت يف هذا اهليكل إال بعد حتديد وظائف اهليئة حتديداً جيداً                  

          قبل إنشاء                         ويف حني أن أغلبية الوفود ت  .                                                                أخرى أنه ال ميكن حتديد دور اهليئة ووظائفها إال إذا مت حل مسألة هيكلها
  .                           ً                                                              كيان ذي طابع دائم، فإن عدداً من الوفود األخرى تدعو إىل وضع قائمة باخلرباء أو اعتماد إجراء خمصص
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 الوظائف

                                                                                                          وفيما يتعلق بالوظائف، ترى بعض الوفود أنه باإلضافة إىل إسداء املشورة إىل اجمللس، ينبغي هليئة مشورة                 - ٤
                   ِّ                                      إال أن هذه الوفود حتذِّر من مشاركة هذه اهليئة يف أي             .           وق اإلنسان                                            اخلـرباء أن تساعد يف التطوير التدرجيي حلق       

ِ                                  ومع ذلك، فقد أشار أحد الوفود إىل أن هذه اهليئة ينبغي أن تشاِرك يف املناقشات اليت                   ".       احلماية "              نشاط يف جمال                                                              
                 ألنشطة التشريعية          ّ                 ّ                                             بيد أن قلّة من الوفود فقط أّيدت مشاركة هيئة مشورة اخلرباء يف ا              . ُ                       ُتجـرى مع اجملتمع املدين    

  .                                                 أو أنشطة وضع املعايري ولكن بناء على طلب من اجمللس فقط / و

 احلجم

                 ً     ً                                                                      بالرغم من أن عدداً كبرياً من الوفود تدعو إىل وضع قائمة باخلرباء، فإن آراء الوفود األخرى بشأن حجم  - ٥
              بيد أن العدد،   .   ٢٨             عدد األكرب فهو         ، أما ال ٥                       والعدد األصغر املقترح هو   .                               ً      ً  هيئة مشورة اخلرباء تتفاوت تفاوتاً واسعاً

  .  ١٨   و  ١٠    ً                          وفقاً آلراء األغلبية، يتراوح بني 

 عملية االختيار

                                   ويرى عدد كبري من الوفود أن املسؤولية   .                                                       تتفاوت اآلراء حول مسألة اختيار اخلرباء يف هيئة مشورة اخلرباء - ٦
                                        أخرى على أن يتم انتخاب هؤالء اخلرباء                            وبينما توافق وفود      .                                                  عن تسمية اخلرباء واختيارهم تعود إىل الدول فقط       

                                             املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري       (   ِ                                                             مـن ِقبل اجمللس، فإهنا ترى أن للجهات الفاعلة غري احلكومية            
                                                                          ويدعو عدد قليل من الوفود إىل األخذ بنهج يتألف من خطوتني حيث يكون               .     ً                     دوراً ما يف تسمية اخلرباء      )        احلكومية

                                                                                   الفرز املسبق للمرشحني احملتملني وحبيث تكون هناك مشاركة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               هناك نوع ما من
          ً                                ِ                     إال أن عدداً من الوفود تعارض هذه املشاركة من ِقبل اجلهات الفاعلة    .                                         اإلنسـان، واملنظمات غري احلكومية والدول     

ِ                            وتعاِرض وفود أخرى فكرة انتخا      .                             غري احلكومية يف تسمية اخلرباء                ِ                                   ب اخلرباء من ِقبل اجمللس، وتطالب بأن يتم اختيار       
  .                                                                                       اخلرباء مبوجب إجراء خاص يشتمل على املفوضة السامية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس اجمللس

                                                 ِ                                        ّ                         ويقـترح وفـد واحد على األقل أن يتم اختيار اخلرباء من ِقبل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بينما تبّنى                    - ٧
        ً      ً                                         ِ                                                   خـران هنجاً خمتلفاً بالكامل حيث دعا أحدمها إىل تعيني اخلرباء من ِقبل رئيس اجمللس بالتشاور مع املفوضة                            وفـدان آ  

  .                                                            ِ                                        السامية، بينما اقترح اآلخر عكس ذلك، أي أن يتم تعيني اخلرباء من ِقبل املفوضة السامية بالتشاور مع رئيس اجمللس
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