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 مقدمة

             ، املنشأ مبوجب                                                                      الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض الواليات                         بعـد اجـتماعات      - ١
         تشرين    ٢٤                                                           ، والعرض الشفهي لالستنتاجات األولية يوم اجلمعة املوافق            ١٠٤ / ١                                 مقـرر جملـس حقـوق اإلنسـان         

ّ             ، طلب رئيس اجمللس من كل ميّسر تقدمي استن    ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين   .                                          تاجات أولية خطية بشأن آليات اجمللس ذات الصلة                        

                                                                                                          وهتـدف هذه االستنتاجات األولية اخلطية إىل عرض اآلراء املبداة فيما يتعلق بآلية التظلم أثناء نقاشات                 - ٢
                                                                                وهذه االستنتاجات ليست استنتاجات هنائية أو حىت شاملة بأي شكل من األشكال، وهي متثل رأي   .              الفريق العامل

ّ      امليّسر ال                                                                                                وقد صيغت فقط لتيسري بدء عملية التفاوض بشأن اإلجراء املتعلق بالشكاوى، واليت سيضطلع هبا                .      غري    
                                                                     والوفود مدعوة إلبداء آرائها وتقدمي اقتراحاهتا من أجل إكمال هذه            .    ٢٥١ /  ٦٠         ً                          اجمللس وفقاً لقرار اجلمعية العامة      

  .                        االستنتاجات األولية وصقلها

  اهلدف-   ً أوال  

      مقدمة

     ً                أساساً للعمل وحتسينه     )   ٤٨- د (    ١٥٠٣                                                   آلراء لصاحل اختاذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                   توافقـت ا   - ٣
  .                             ً                     ، مع إدخال بعض التعديالت وفقاً ملقترحات الدول           ١٥٠٣       ّ                               ولذلك متّ اإلبقاء على صياغة القرار         .             عند االقتضاء 

  .                      ومتثلت النتيجة فيما يلي

                             الصيغة اليت اتفقت عليها اآلراء

                                                                             حقوق اإلنسان، من خالل اإلجراء املتعلق بتقدمي الشكاوى، أي منط ثابت من             ُ                ُيعـرض على جملس    - ٤
                                                                                            االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت تكون مدعمة بأدلة موثوقة، ويتناوهلا اجمللس على 

  .                                         حنو حمايد وموضوعي وفعال ومساند للضحية وسريع

          التعليقات

  :                      تضمنت التعليقات ما يلي - ٥

                                                                 الذي ورد يف املشروع األول لورقة العمل هذه، وكذلك يف الصيغة             "      منهجي "ُ               ُحـذف تعـبري      -
            تغطي بالفعل   "     ثابت "       فمفردة    ).   ٤٨- د (    ١٥٠٣                                         الفرنسية من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                                                  ً  فكرة االنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان بصورة تشكل منطاً؛

                                              بوضوح إىل أن اجمللس لن يتناول سوى انتهاكات حقوق              ، إذ أشري     "       ادعاءات "ُ        ً          ُحذف أيضاً تعبري     -
                             اإلنسان املدعومة بأدلة موثوقة؛
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                                                                                                طرحـت بعض الوفود فكرة الدور الوقائي أو اإلنذار املبكر، الذي ميكن أن يضطلع به اإلجراء                 -
       ولكن مل   .                                أو الناشئة النتهاكات حقوق اإلنسان /                                       املتعلق بالشكوى للكشف عن األمناط القائمة و

  .                                 التوصل إىل توافق يف اآلراء هبذا الشأن     يتسن 

  النطاق-     ً ثانيا  

      مقدمة

     ّ     فما ميّيز    .          القائم     ١٥٠٣                                                                                 فيما يتعلق بنطاق اآللية، اتفقت اآلراء بشكل واسع على ضرورة اتباع اإلجراء              - ٦
    قوق                                                                                                          آلية التظلم عن اآلليات األخرى حلماية حقوق اإلنسان هو قدرهتا على تناول االنتهاكات اليت تطال مجيع ح                

                                                       وباإلضافة إىل ذلك، فإن عتبة االنتهاكات جيب أن تكون           .                                                   اإلنسـان واحلـريات األساسية يف أحناء العامل كافة        
ّ             مرتفعة، ملقتضيات اإلدارة واجلدوى، أي أن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان جيب أن تنّم عن منط ثابت                                                                           .  

                             الصيغة اليت اتفقت عليها اآلراء

  .                                             مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عتبة مرتفعة                   جيب أن تكون النتهاكات - ٧

          التعليقات

  :                      تضمنت التعليقات ما يلي - ٨

ّ      وقد شّددت    . ُ                                                               ً            ُحذفت اإلشارة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بسبب اعتبارها حصرية جداً           -      
                 كحقوق املهاجرين،   (                                                                      عدة وفود على احلاجة إىل إدراج حقوق غري مذكورة يف اإلعالن العاملي             

  ؛ )                                واإلعاقات، واحلق يف التنمية وغري ذلك

  .   ً                              بناًء على توصيات العديد من الوفود  "               احلريات األساسية "                          أضيفت اإلشارة التقليدية إىل  -

  معايري املقبولية-     ً ثالثا  

      مقدمة

  .                                                           ً                 تالقت اآلراء بشأن املعايري التراكمية املبينة أدناه، واملطبقة سلفاً يف اإلجراء القائم - ٩

                  اتفقت عليها اآلراء           الصيغة اليت 

  :             ينبغي للشكاوى -  ١٠

ّ                              أن تتضمن وصفاً لالنتهاكات املّدعى حدوثها يستند إىل الوقائع؛ -              ً              

   ّ                   أالّ تستخدم لغة مسيئة؛ -
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   ّ                         أالّ يكون صاحبها جمهول اهلوية؛ -

ّ                                                              أن تصـدر عن شخص أو جمموعة تّدعي أهنا ضحية هذه االنتهاكات، أو عن أي شخص أو                  -                          
ّ              ً       ً             ظمات غري احلكومية، تتصرف حبسن نية وتّدعي أن هلا علماً مباشراً                                  جمموعة، مبا يف ذلك املن                                      

        ً                وموثوقاً هبذه االنتهاكات؛

   ّ           ً                                                                أالّ تستند حصراً إىل تقارير وسائل اإلعالم اجلماهريي أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -

          أو تستغرق    ُ                                                                     أن ُتقدم بعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية، ما مل يتضح أن هذه السبل غري فعالة  -
  .    ً                   زمناً يتجاوز احلد املعقول

          التعليقات

  :                      تضمنت التعليقات ما يلي -  ١١

                                                                                                إن مفهـوم اسـتنفاد سبل االنتصاف احمللية حمدد ومقبول يف القانون الدويل العام، مبا يف ذلك                  -
                                               اشتراط أن تكون سبل االنتصاف احمللية فعالة وسريعة؛

                                 ً             ؤسسات الوطنية، إذا كانت تعمل وفقاً ملبادئ        ُ                                               طُـرح سـؤال يتعلق بإمكانية االستفادة من امل         -
                                       وباإلضافة إىل ذلك، يتعني تقييم فعالية هذه   .                                              باريس التوجيهية، بوصفها سبل انتصاف حملية فعالة

  .                                  املؤسسات وصالحياهتا يف كل حالة على حدة

                       ً           اجملاالت اليت تستدعي مزيداً من النقاش

  :                  للمقبولية، من قبيل                                      مل يتحقق توافق يف اآلراء بشأن معايري أخرى  -  ١٢

   ّ               ّ                أالّ تكون الشكوى مسّيسة بشكل ظاهر؛ -

                                        ً       أن تراعي أحكام ميثاق األمم املتحدة مراعاةً تامة؛ -

                                              خاضعة للدراسة يف إطار إجراء خاص آخر أو هيئة      )                     مقابل البالغ الفردي   (  ّ                   أالّ تكـون احلالـة       -
  .                      أخرى منشأة مبوجب معاهدة

          التعليقات

  :                      تضمنت التعليقات ما يلي -  ١٣

                                                ً  فقد أشري إىل أن من املمكن تفسري أي شكوى بأن هلا دافعاً    ".   ّ    مسّيسة "   ب    "       سياسية "  ُ           اسُتبدل تعبري  -
       ً                                 سياسياً بعض الشيء ولكن ال ينبغي تسييسها؛
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ّ                                                                                      بينما شّددت بعض الوفود على احلاجة إىل اإلشارة إىل ميثاق األمم املتحدة، رأت وفود أخرى                -        
                              ليس على األفراد مقدمي الشكاوى؛                                أن امليثاق ال ينطبق إال على الدول و

ّ                                          يف حني أقّرت وفود كثرية بوجود خطر االزدواجية          -                  ً                           رغم أنه تقلص كثرياً خالل السنوات املاضية،        (       
                                  وعالوة على ذلك، ينبغي أن يؤخذ        .                   ً                         فإن من الواجب أيضاً إدراك ثغرات احلماية        )     ً            وفقـاً لألمانـة   

                                              شأة مبوجب معاهدات تتمثل يف معاملة القضايا                                                         باالعتبار أن أهداف اإلجراءات اخلاصة واهليئات املن      
                                                                                             الفـردية، يف حـني أن هـدف اإلجـراء املتعلق بالشكوى هو الكشف عن وجود منط ثابت من                   

                            لتمييز احلاالت اليت يتناوهلا      "      احلالة "                   ولذلك أضيف تعبري      .                                    االنـتهاكات اجلسـيمة حلقوق اإلنسان     
                                      عاجلها اآلليات األخرى حلماية حقوق اإلنسان؛                                              اإلجراء املتعلق بالشكوى عن القضايا الفردية اليت ت

     ً                                                    ً      ً                               وأخـرياً، يف حـني بـدت بعـض الوفود مؤيدة لتطبيق هذه املعايري تطبيقاً صارماً على مجيع                   -
      ، فإن  )                              املعين بالتدابري اليت ينبغي اختاذها (                                                 املستويات، مبا يف ذلك على مستوى الفريق العامل الثاين 

                                                   الفريق العامل األول، املكرس لبحث األسس املوضوعية            ً                                 وفوداً أخرى أبدت تفضيلها ألن يكون       
   .                                         للقضية، هو وحده املسؤول عن معايري املقبولية

  عدد املراحل-     ً رابعا  

      مقدمة

                          ِّ                                ً                                           خبصـوص عدد مراحل اإلجراء، تفضِّل األغلبية الساحقة من الوفود إجراًء من مرحلتني، على غرار ما                 -  ١٤
   .         الراهن    ١٥٠٣               يقضي به اإلجراء 

          يف اآلراء          ظهور توافق

  :           خالل املرحلتني -  ١٥

   ِّ                                                                                    يركِّـز الفـريق العامل األول على معايري مقبولية االدعاءات حبدوث االنتهاكات وأسسها              -
                                                                         املوضوعية، مع اضطالع هذا الفريق مبهمة تقدمي التقارير إىل الفريق العامل الثاين؛

                               الفريق العامل الثاين التدابري                                                                      باالستناد إىل املعلومات املقدمة من الفريق العامل األول، يقترح           -
  .                                                       اليت يتعني على اجمللس اختاذها بشأن حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

          التعليقات

ّ                     تضّمنت التعليقات ما يلي -  ١٦   :  

                      فال ميكن لألمانة يف الوقت   .                                                            خبصـوص دور األمانـة، يقتصر هذا الدور على أداء مهام حمدودة      -
                   أو اجملهولة املصدر،    /                                أهنا تقوم على أسس واهية و                                     ّ          احلاضر سوى أن ترفض البالغات اليت يّتضح      

                                                                                                ويتعني عليها إحالة الشكاوى إىل رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات بالنسبة جلميع القرارات             
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                                     وبعبارات أخرى، تعمل األمانة كهيئة       .                                                     األخـرى املتصلة مبقبولية قضية ما وأسسها املوضوعية       
                                                  ج يف املهام بني خمتلف آليات محاية حقوق اإلنسان،                                ُّ                  تنسـيق فقـط، وذلك بغية جتنُّب االزدوا       

ّ                     ولكنها ال تبّت يف مقبولية قضية ما؛             

                                                                                                   يـود بعـض الوفود أن تقوم األمانة بإحالة الشكاوى إىل الفريق العامل املعين بالبالغات هبيئته                 -
      ١٥٠٣                                                                                           الكاملـة؛ إال أن هـذا املقترح ينطوي يف واقع األمر على قيود أكثر مقارنة باإلجراء                 

    ً                            وبدالً من ذلك، ينبغي أن يكون        .                                                              الراهن، وقد يؤدي إىل التمديد يف فترة اإلجراءات بقدر كبري         
             ً                         ِّ                                       الرئيس مسؤوالً أمام فريقه العامل وأن يربِّر قرارات الفريق بعدم مقبولية قضية ما؛

ّ                   أكـد عدد قليل من الوفود على أنه ميكن تعزيز دور األمانة فيما يتعلق بعملية التحّري                -      ورأت   .                                                                           
                                                                                       ذه الوفود أنه ينبغي لألمانة أن تتسلم املهام املنوطة بالفريق العامل احلايل املعين بالبالغات، حىت  ه

                                           يتوىل فريق عامل واحد معاجلة العملية بأكملها؛

ّ                                                يف اخلـتام، وفـيما يتعلق بتكوين األمانة، شّددت وفود عديدة على ضرورة أن يقوم املوظفون      -                                      
ّ             الدائمون بتحٍر أّويل للبالغات،    ٍ   .                    كما هو احلال بالفعل            

  السرية-     ً خامسا  

      مقدمة

ِ                            وقد احُتِفظ باخليارين الواردين أدناه  .                                                             فيما يتعلق مبسألة السرية، هناك حاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات -  ١٧  ُ      .  

                                       اجملاالت اليت تتطلب إجراء مزيد من املناقشات

  :                      تتضمن هذه اجملاالت ما يلي -  ١٨

               ِّ                    سرية ما مل يقرِّر اجمللس خالف ذلك؛ أو                        ينبغي أن تظل كافة املراحل  ) أ ( 

                                      ِّ                                                         ينـبغي أن تظـل كافة املراحل سرية ما مل يقرِّر الفريق العامل الثاين خالف ذلك، بسبب عدم                 ) ب ( 
  .                   تعاون الدولة املعنية

          التعليقات

                                                                                                       بيـنما يعترب بعض الوفود أن هناك حاجة ضرورية للحفاظ على سرية مجيع املراحل، ما مل يقرر اجمللس                   -  ١٩
                 ولذلك، ترى هذه     .                                                                                         الف ذلك، يتوخى البعض اآلخر استعمال السرية كأداة للحصول على تعاون الدولة املعنية             خ

                                                   ِّ                                                                     الوفـود أنه ينبغي السماح للفريق العامل الثاين بأن يقرِّر النظر يف احلالة يف إطار جلسة علنية دون احلصول على                    
  .                    موافقة مسبقة من اجمللس
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  مشاركة صاحب البالغ-     ً سادسا  

     قدمة م

  .                                                                      هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إبقاء صاحب البالغ على علم مبختلف املراحل -  ٢٠

                   ظهور توافق يف اآلراء

  :                                                  ينبغي إخطار صاحب البالغ خالل املراحل الرئيسية التالية -  ٢١

                                      عند تلقي الشكوى من جانب آلية الشكاوى؛ -

ِ                        إذا اعُتـِبرت الشـكوى غري مقبولة أو إذا ُشِرع يف الن            -  ُ                             ِ         ويف هذه   (                        ظر يف أسسها املوضوعية           ُ 
                                                                               ً  املرحلة، ينبغي إعالم أصحاب البالغات بأنه جيوز هلم تقدمي أية معلومات إضافية، وذلك وفقاً 

  ؛ )              ملعايري املقبولية

  .                         عند إعالن النتيجة النهائية -

          التعليقات

ّ                     تضّمنت التعليقات ما يلي -  ٢٢   :  

                                      لومات اإلضافية اليت يتعني إرساهلا إىل                                                            أعـرب بعض الوفود عن هاجسني اثنني فيما يتصل باملع          -
                                                 يتعلق اهلاجس األول باحتمال زيادة عبء العمل على       .                                    صـاحب الـبالغ يف الوقـت املناسب       

                                              ُّ            األمانة، يف حني يتصل الثاين باحتمال تفاقم خطر تسرُّب املعلومات؛

     صاحب                                                                                      مـن املسائل اهلامة يف هذا الصدد احلفاظ على سرية مصادر املعلومات، عندما يطلب                -
                                                                        البالغ عدم اإلفشاء عن هويته إىل الدولة املعنية، بغية عدم تعريض سالمته للخطر؛

ّ                                          شّدد بعض الوفود على أنه إذا كان من حق صاحب   :                                           أثري هاجس آخر يتعلق بدور الدولة املعنية      -  
َ                 البالغ أن يطّلع على تطورات اإلجراءات، فال بد أن تعاَمل الدولة باملثل    نة                  ولذلك، تواصل األما  .            ّ                                    

  .                                                                               إبقاء الدولة على علم أثناء نفس املراحل الرئيسية، على حنو ما تقوم به مع صاحب البالغ

 احلاالت/ تكوين وحجم األفرقة العاملة املعنية بالنظر يف البالغات-     ً سابعا  

      مقدمة

           لعامل األول                                       ِّ                                              على افتراض اإلبقاء على فريقني عاملني، تفضِّل الغالبية العظمى من الوفود أن يتألف الفريق ا -  ٢٣
                              وعالوة على ذلك، يبدو أن الوفود   .                                                                   من خرباء مؤهلني ومستقلني وأن يتألف الفريق العامل الثاين من ممثلني للدول 
  .                                                                       متفقة على ضرورة احترام مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل يف الفريق العامل الثاين
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                   ظهور توافق يف اآلراء

  :                           مثة توافق يف اآلراء حول ما يلي -  ٢٤

                                                     ي أن يتألف الفريق العامل األول من خرباء مؤهلني ومستقلني؛    ينبغ -

  .                                                                                      ينبغي أن يتألف الفريق العامل الثاين من ممثلني للدول، مع احترام مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل -

                                       اجملاالت اليت تتطلب إجراء مزيد من املناقشات

  :                      تضمنت هذه اجملاالت ما يلي -  ٢٥

   ً   فعالً،   .                                                           يق مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل يف الفريق العامل األول                                      اختلفت اآلراء حول ضرورة تطب     -
                                                               ً                                 دفـع بعض الوفود بأن التمثيل اجلغرايف العادل ال ينبغي أن يكون معياراً لالختيار، حيث جيب                

                                  اختيار اخلرباء حسب كفاءهتم واستقالهلم؛

  ً                     داً كثرية أبدت ارتياحها                                                               أبدت الوفود مرونة بشأن عدد أعضاء كال الفريقني العاملني، إال أن وفو -
                                                                           ومع ذلك، يفضل بعض الوفود زيادة عدد أعضاء كال الفريقني العاملني، حىت              .              للعـدد احلايل  

                     ً       ً                                                                  يـؤدي الفريق األول دوراً مباشراً يف عملية التحري وميثل الفريق الثاين جملس حقوق اإلنسان               
   ).                ، على سبيل املثال ٥          ً      أعضاء بدالً من   ١٠ (    ً       متثيالً أفضل 

        التعليق

                                                                                       جيدر إجراء مزيد من املناقشات حول فكرة تعيني رئيس مستقل ال يتمتع حبق التصويت، يقتصر دوره على  -  ٢٦
   .                                    اإلشراف، على رأس الفريق العامل الثاين

  اختيار خرباء الفريق العامل األول-     ً ثامنا  

      مقدمة

                      مع تفضيل أغلبية من     (        لتاليني                                                                                إذا تألف الفريق العامل األول من خرباء، فإن اآلراء تتأرجح بني اخليارين ا             -  ٢٧
    )): أ (              الوفود للخيار 

  :                                      اجملاالت اليت تتطلب إجراء مزيد من املناقشات -

                                                                        يتم اختيار اخلرباء باالستناد إىل النظام اجلديد ملشورة اخلرباء التابع للمجلس؛ أو  ) أ (

                       األمم املتحدة السامية                                                                           يتم اختيار اخلرباء من قائمة باخلرباء املستقلني واملؤهلني حتتفظ هبا مفوضية            ) ب (
  .                                       حلقوق اإلنسان وتقوم بتحديثها بصورة منتظمة
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          التعليقات

ّ                    تتضّمن التعليقات ما يلي -  ٢٨    :  

                                                                                             يتمـثل أحد املقترحات املقدمة يف انتخاب اخلرباء من جانب اجمللس باالستناد إىل قائمة باخلرباء               -
                 املؤهلني واملستقلني؛

  .                                                                   ا ستؤول إليه املناقشات بشأن نظام مشورة اخلرباء التابع للمجلس                                 ً      ً       ترتبط هذه املسألة ارتباطاً وثيقاً مب      -
  .                                                                      لذلك، يصعب اختاذ أي قرار قبل االطالع على شكل هذا النظام اجلديد ملشورة اخلرباء

 انتخاب أعضاء الفريق العامل/ تعيني-  ًا تاسع

      مقدمة

  .                      موضع نقاش مستفيض        األخرى       هي              أن تكون   ني  مل ا      الع  ني    فريق  ال       أعضاء                  تعيني أو انتخاب                  تستحق مسألة    �  ٢٩
    )). أ (        اخليار    حتبذ    ً                    علماً بأن أغلبية الوفود  (                                         ويبدو أن اآلراء منقسمة بني اخليارات التالية 

                            جماالت تتطلب املزيد من النقاش 

ّ                    تتضّمن هذه اجملاالت ما يلي -  ٣٠    :  

                موعات اإلقليمية؛                                                                     يقوم رئيس جملس حقوق اإلنسان بتعيني األعضاء، بعد التشاور مع املكتب أو مع اجمل  ) أ ( 

  . م هب ا  تخ   بان             الدول األعضاء      تقوم   ) ب ( 

        التعليق

      ُ                                              ً                                                      إذا انُتخـب أعضـاء الفريقني العاملني، ينبغي على اجمللس أيضاً أن يقرر ما إذا كان حيق جلميع الدول                    -  ٣١
         دة، وما                                                                                                       األعضاء يف األمم املتحدة املشاركة يف التصويت، على اعتبار أن اآللية ختص مجيع األعضاء يف األمم املتح                

  .                          ً                           إذا كان هذا االنتخاب مقصوراً على أعضاء جملس حقوق اإلنسان

  مدة والية أعضاء الفريقني العاملني وتناوهبم-     ً عاشرا  

      مقدمة

  .     اليوم                                                                                      أبدت الوفود مرونة يف هذه املسألة، ولكن معظمها أعرب عن تفضيله لالحتفاظ بنفس النظام القائم  -  ٣٢
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      اآلراء  يف            ظهور توافق 

  :                                  توافق اآلراء الذي أخذ يتبلور مبا يلي      يتعلق  -  ٣٣

                                                                  والية مدهتا ثالث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، للفريق العامل األول؛ - 

  .                                              والية مدهتا عام واحد بالنسبة للفريق العامل الثاين - 

        التعليق

               عايري املقبولية                                      ، وهو الذي سريكز على النظر يف م                             إىل قدر أكرب من اخلربة                                    حيـتاج الفـريق العامل األول        -  ٣٤
                                                                          ومن مث ينبغي أن تكون والية أعضائه أطول مدة وقابلة للتجديد، لضمان              .                               واألسـس املوضـوعية للشـكاوى     

                                                                                                    وميكـن أن تكون والية أعضاء الفريق العامل الثاين أقصر، حيث إنه سينظر يف التدابري اليت يتعني                   .             االسـتمرارية 
  .                                       اختاذها للتصدي حلاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

  نظر جملس حقوق اإلنسان يف احلاالت-ادي عشر ح

      مقدمة

                                                                 ذي بال يف اآلراء بشأن الوترية اليت سينظر هبا جملس حقوق اإلنسان يف حاالت       جديد                   مل حيصـل أي توافـق    -  ٣٥
  يف  (                                                               بعض الوفود نظر اجمللس يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان مرات متواترة    حيبذ       فبينما   .                     انتهاكات حقوق اإلنسان

                  وبعد االستماع إىل     .                             ً                    ، تفضل وفود أخرى النظر سنوياً يف هذه احلاالت         )                                      ورة من دورات اجمللس على سبيل املثال           كل د 
  .                                                                  نظر يف احلل الوسط التايل بشأن تواتر النظر يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان                ُ مجيع الوفود، قد ُي

  .               عامل الثاين بذلك                                                           مرة واحدة يف السنة على األقل، وأكثر من مرة إذا أوصى الفريق ال - 

  املدة اليت تستغرقها العملية-ثاين عشر 

      مقدمة

                                                                                                          اتفقـت مجـيع الوفود، فيما يتعلق باملدة اليت تستغرقها العملية، على ضرورة إجياد آلية موجهة خلدمة                  -  ٣٦
         أن كيفية                  آراء متباينة بش         ه أعرب عن      على أن   .    ً  مدةً    أقصر                                                     الضحايا، وبالتايل على ضرورة العمل بإجراء أكثر فاعلية و

  .            ة هذا اإلجراء         حتسني فعالي

                           جماالت تتطلب املزيد من النقاش

                                                                                                        بيـنما كان بعض الوفود مييل إىل حتديد أجل للدول لتقدمي ردودها أو زيادة وترية اجتماعات الفريقني                  -  ٣٧
      على                                                                                                         العاملني لكي تتوافق بشكل أفضل مع العدد الكبري من دورات اجمللس، أبدت وفود أخرى تفضيلها لالعتماد               

  .                                                            تقدير اخلرباء واملمثلني وعدم تقييد مدة العملية مبهلة زمنية مصطنعة
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        التعليق

                                                                                                       تـتوقف مـدة العملية على عدة عوامل، مثل تواتر اجتماعات كل واحد من الفريقني، ونظر اجمللس يف                   -  ٣٨
                        املناسب، وتأجيل الفريق                                                                                          احلاالت، واألجل احملدد للدول لتقدمي ردودها، واملوارد الوطنية لتقدمي الردود يف الوقت             

                                               وعليه، ستكون مسألة مدة العملية موضع نقاش         .                                                                 العامل النظر يف احلالة لعدم حصوله على املعلومات الالزمة، إخل         
  .                                    مستفيض بالنظر إىل هذه العوامل املختلفة

                                                         الـتدابري اليت ميكن أن يتخذها جملس حقوق اإلنسان بشأن           -         ثالث عشر 
               العامل الثاين                         املقترحات املقدمة من الفريق

      مقدمة

                                                                                            هناك اتفاق على نطاق واسع على ضرورة اإلبقاء على التدابري األربعة القائمة اليت سبق أن ذكرت يف قرار  -  ٣٩
                                                                  وعالوة على ذلك، فقد تبلور توافق يف اآلراء بشأن ضرورة إضافة             .  ٣ /    ٢٠٠٠                             اجمللـس االقتصادي واالجتماعي     

                  ً                                    بيد أن هناك تبايناً يف وجهات النظر بشأن إمكانية           .                  لبناء القدرات                                               إجـراء يتعلق بتقدمي مساعدة تقنية ومساعدة      
                                            ومل يكن باإلمكان، سواء بسواء، التوصل إىل اتفاق   .                                                  إقامة صلة بني إجراء الشكوى واالستعراض الدوري الشامل

  .                  بشأن عملية املتابعة

                   ظهور توافق يف اآلراء

  :          جلس ما يلي                                          يعين توافق اآلراء اآلخذ يف التبلور بالنسبة للم -  ٤٠

                                                                      مواصلة النظر يف احلالة وانتظار تلقي املزيد من املعلومات من الدولة املعنية؛ -

                                                                                  إبقاء احلالة قيد النظر وتعيني خبري لرصد احلالة وإبالغ اجمللس مبا يتوصل إليه من استنتاجات؛ -

                   وقف النظر يف احلالة؛ -

                               رار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                                                            إحالـة املسألة على اإلجراء العلين الذي أنشئ مبوجب ق          -
  ؛ )  ٤٢- د (    ١٢٣٥

                                                                                          توصـية مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتقدمي املساعدة التقنية واملساعدة على بناء              -
  .                     القدرات إىل البلد املعين

                           جماالت تتطلب املزيد من النقاش

ّ                    تتضّمن هذه اجملاالت ما يلي -  ٤١    :  

                                            عين بسرعة عن طريق االستعراض الدوري الشامل؛ أو                                    التوصية بضرورة استعراض حالة البلد امل -
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   ً                      مثالً بإحالة العملية إىل     (                                                                           مـتابعة العملية إذا مل متتثل الدولة لقرارات اجمللس أو رفضت التعاون              -
               ً                                                                                   اإلجـراء اخلـاص مثالً، أو بإنشاء جلنة لتقصي احلقائق، أو بتوصية اجلمعية العامة باختاذ قرار                

   ).          وية يف اجمللس                          بشأهنا، أو بتعليق حقوق العض

          التعليقات

         املزيد من   "    طلب "      بكلمة   "            انتظار تلقي "                              يرمي األول إىل االستعاضة عن كلميت   .                      لقد قدمت عدة اقتراحات -  ٤٢
                                                         وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إضافة أجل حمدد، كي ال تبقى            .        أعاله   ٤٠                                             املعلومات، يف البند األول من بنود الفقرة        

          الدخول يف   "                                                                 ، ميكن أن يكون اإلجراء اإلضايف الذي يتخذه جملس حقوق اإلنسان                  ً وثانياً  .                    ً     العملـية مفتوحة متاماً   
     ً    ُ                                           وأخرياً، اقُترح تعديل البند اخلامس من البنود الواردة     ".                                                          حوار مع الدولة، وكذلك إجراء زيارات إذا اقتضى األمر        

                               القدرات للبلد املعين، شريطة أال                                       تقدمي املساعدة التقنية واملساعدة على بناء   : "                      أعاله على النحو التايل  ٤٠         يف الفقرة 
      لتقدمي    : "                ُ ِّ                                        ويف اجلملة ذاهتا، قُدِّم اقتراح بإضافة العبارة التالية          ".                                              تكون االنتهاكات نتاج سياسة مقصودة ومنهجية     

   ".                                                                              مساعدة تقنية ومساعدة على بناء القدرات إىل البلد املعين، إذا ما طلبها هذا األخري فقط

                                                                كوى كآلية لإلنذار املبكر تفضي إىل التوصية بضرورة تناول حالة الدولة                            وميكـن أن يستخدم إجراء الش   -  ٤٣
                                                        وعالوة على ذلك، ميكن استخدام حالة االنتهاكات اجلسيمة          .                                                 املعنية بسرعة يف إطار االستعراض الدوري الشامل      

ّ                                                                 حلقـوق اإلنسان كجزء من املعلومات اجملّمعة عن الدولة املستعرضة يف إطار االستعراض الدوري الش                   كما   .    امل                               
                                                                                                         ميكن إحالة احلالة اخلطرية النتهاكات حقوق اإلنسان إىل االستعراض الدوري الشامل يف حماولة الستئناف احلوار               

                                                              على أن عدة وفود رأت عدم جدوى إقامة أية صلة بني االستعراض الدوري   .                                 مع الدولة املعنية بأنسب صورة ممكنة
                                                      التوفيق بني سرية إجراء الشكوى والطابع العلين لالستعراض     ً                 فأوالً، سيكون من الصعب  .                     الشامل وإجراء الشكوى

      ً                                                     ً                                    وثانياً، سيكون من الصعب استعراض حالة دولة ما بشكل طارئ، نظراً للطابع الدوري املنتظم                .               الدوري الشامل 
  .       ً                                                                        وثالثاً، فإن االستعراض الدوري الشامل عبارة عن آلية تعاونية وليس مبحكمة            .                             لالسـتعراض الـدوري الشامل    

  . ً                                                                   اً، فإن خضوع الدولة املعنية لعدة آليات يف نفس الوقت قد يرهق هذه الدولة    وأخري

                                             ً                 ً                                    ومسألة تدابري املتابعة تتطلب مناقشات أكثر تعمقاً، فعلى الوفود مثالً أن تنظر يف كيفية تقييم مدى امتثال  -  ٤٤
  .       دولة ما

- - - - - 

 


