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 ورقة غري رمسية بشأن اإلجراء املتعلق بالشكاوى

ورات بشأن اإلجراء املتعلق بالشكاوى، أن      حاول امليسِّر قدر املستطاع، بعد عقد عدة جوالت من املشا          -١
والقصد منه أن يساعد على . يأخذ املواقف اليت أُعرب عنها خالل هذه املشاورات يف االعتبار لتقدمي املقترح التايل

ويرحَّب بأية تعليقات ومقترحات تود     . صوغ وثيقة سوف تعرض يف النهاية على جملس حقوق اإلنسان ليعتمدها          
 . الستكمال املقترح وحتسينهالوفود إبداءها

  اهلدف والنطاق-أوالً 

، أن يضطلع اجمللس جبميع     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ٦٠/٢٥١قـررت اجلمعـية العامة، يف القرار         -٢
واليـات وآلـيات ومهـام ومسـؤوليات جلنة حقوق اإلنسان وباستعراضها وكذلك، عند االقتضاء، حتسينها                

 .اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى[...] لى وترشيدها، من أجل احملافظة ع

، بصيغته ١٩٧٠مايو / أيار٢٧املؤرخ ) ٤٨-د(١٥٠٣وسوف ُيتخذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -٣
، أساساً للعمل وسوف حيسَّن عند الضرورة، حبيث يضمن أن يكون اإلجراء املتعلق ٢٠٠٠/٣املنقحة بقرار اجمللس 

 . وفعاالً وموجهاً خلدمة الضحية وأن ُيعمل به يف الوقت املطلوببالشكاوى حمايداً وموضوعياً

ُينشأ إجراء لتقدمي الشكاوى هبدف معاجلة األمناط الثابتة من االنتهاكات اجلسيمة جلميع حقوق اإلنسان               -٤
واحلـريات األساسية اليت حتدث يف أي جزء من أجـزاء العامل ويف أي ظرف من الظروف، واليت تكون مدعمة                   

 .دلة موثوقةبأ

  معايري عدم قبول البالغات-ثانياً 

 :يكون البالغ املتعلق بانتهاك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مقبوالً، ما عدا يف احلاالت التالية -٥

إذا كانت لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه ال يتفق مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن      - 
 غريمها من الصكوك الواجبة التطبيق يف جمال قانون حقوق اإلنسان؛ أوالعاملي حلقوق اإلنسان و

إذا كـان ال يتضمن وصفاً لالنتهاكـات املدعى حدوثهـا يستند إىل الوقائع، مبا يف ذلـك احلقوق                 - 
 اليت انتهكت؛

يف غري أنه ميكن النظر يف مثل هذا البالغ إذا كان يستو          . إذا كانـت اللغة املستخدمة فيه مسيئة       - 
 املعايري األخرى للمقبولية بعد حذف اللغة املسيئة؛ أو 

إذا مل يصـدر عـن شخص أو جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، تتصرف             - 
على أنه ال ينبغي اعتبار البالغ      . حبسن نية وتدعي أن هلا علماً مباشراً وموثوقاً هبذه االنتهاكات         



A/HRC/4/120 
Page 3 

ل جملرد أن صاحبه يعلم بصورة غري مباشرة بوقوع االنتهاك، شريطة املدعم بأدلة موثوقة غري مقبو
 أن يكون هذا البالغ مشفوعاً بأدلة واضحة؛ أو

 إذا كان يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائل اإلعالم اجلماهريي؛ أو - 

ان إذا كـان يتعلق حبالة يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنس                - 
املدعمـة بأدلـة موثوقة ولكن سبق أن مت تناوهلا يف إطار إجراء خاص أو هيئة منشأة مبوجب                  

 معاهدة؛ أو

إذا مل يتم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، ما مل يتضح أن هذه السبل غري فعالة أو تستغرق زمناً                   - 
إذا كانت تعمل وفقاً وميكن اعتبار املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،   . يتجاوز احلد املعقول  

  .ملبادئ باريس التوجيهية وتستويف معايري اهليئات القضائية، سبل انتصاف حملية فعالة

  الفريقان العامالن-ثالثاً 

ينشأ فريقان عامالن متميزان وُتسند إليهما والية حبث البالغات وتوجيه عناية جملس حقوق اإلنسان إىل                -٦
 . اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت تكون مدعمة بأدلة موثوقةاألمناط الثابتة من االنتهاكات

كما يعمالن بصورة سرية بغية تعزيز . يعمل كال الفريق العاملني، قدر اإلمكان، على أساس توافق اآلراء      -٧
 . التعاون مع الدول املعنية

 تكوينه وواليته وسلطاته: الفريق العامل األول -ألف 

/ بعد إجراء مشاورات مع أعضاء املكتب[، ]نظام مشورة اخلرباء/حقوق اإلنسان جملس[ئيس يعني ر[ -٨
باالستناد [ ومع املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف، مخسة خرباء مستقلني ذوي مؤهالت عالية ]اجملموعات اإلقليمية

؟ الدول؟ املنظمات   اإلنسان قوقحلمن قائمة خرباء حتتفظ هبا مفوضية األمم السامية         /إىل نظام مشورة اخلرباء   
 . لتشكيل فريق عامل أول]غري احلكومية؟ املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؟

نظراً إىل احلاجة إىل اخلربة املستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق ببحث البالغات وتقييمها، يعيَّن اخلرباء                -٩
وتكون واليتهم قابلة للتجديد . العامل األول ملدة ثالث سنواتاملستقلون ذوو املؤهالت العالية األعضاء يف الفريق 

 .مرة واحدة فقط

 خبرياً مستقالً ذا مؤهالت     ]نظام مشورة اخلرباء  / حقوق اإلنسان  جملس[يف حـال وجود شاغر، يعني رئيس         -١٠
فظ هبا مفوضية األمم    من قائمة خرباء حتت   /من نظام مشورة اخلرباء التابع للمجلس     [عالـية مـن نفس املنطقة اجلغرافية        

 .]قوق اإلنسان؟ الدول؟ املنظمات غري احلكومية؟ املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساناملتحدة السامية حل
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ويستبعد الرئيس . ُيطلب من رئيس الفريق العامل األول أن يقوم مع األمانة، بإجراء فحص أويل للبالغات -١١
. يكون صاحبها جمهول اهلوية، وبالتايل، ال حييلها إىل الدولة املعنية         البالغات اليت ال تستند إىل أي أساس أو اليت          

ولضـمان املساءلة، يزوِّد رئيس الفريق العامل األول مجيع أعضاء فريقه بقائمة جبميع البالغات اليت ُرفضت بعد                 
. هبا رفض البالغات  وينبغي أن تبيِّن القائمة األسباب اليت استندت إليها مجيع القرارات اليت مت             . الفحـص األويل  

وحتـال مجيع البالغات األخرى، اليت مل يتم فحصها، إىل الدولة املعنية من أجل التماس آراء هذه األخرية بشأن                   
 .االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات

يبـت أعضـاء الفريق العامل األول يف مقبولية البالغ، ويقيِّمون األسس املوضوعية لالدعاءات املتعلقة                -١٢
هاكات، ويقدمون إىل الفريق العامل الثاين ملفاً يتضمن مجيع البالغات املقبولة اليت يبدو أهنا تكشف عن                باالنـت 

وإذا كانت هناك قضية    . أمنـاط ثابتة من االنتهاكات اجلسيمة املدعمة بأدلة موثوقة، فضالً عن توصيات بشأهنا            
ق العامل األول أن يقرروا إبقاء هذه القضية قيد         تتطلب املزيد من النظر أو معلومات إضافية، ميكن ألعضاء الفري         

وينبغي أن تتعلق مجيع قرارات الفريق العامل األول مبعايري املقبولية وأن يكون . االستعراض إىل دورة الفريق القادمة
 .هلذه القرارات ما يربرها

 جنسيتها، ال يشارك عـندما يبحث الفريق العامل األول بالغاً يتعلق بدولة حيمل أحد أعضاء الفريق    -١٣
 .هذا األخري يف عملية اختاذ القرار

 تكوينه وواليته وسلطاته:  الثاينالعامل الفريق -باء 

، بعد إجراء مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية واملراعاة الواجبة للتمثيل حقوق اإلنسان جملسيعني رئيس  -١٤
. حقوق اإلنسان جملسا بصفتهم الشخصية ويشكلوا اجلغـرايف، مخسـة ممثلني للدول األعضاء يف اجمللس ليعملو  
 .ويعينون ملدة سنة واحدة وتكون واليتهم غري قابلة للتجديد

 يف أي وقت، من أجل ملء شاغر حدث يف الفريق العامل، أن ميأل هذا            حقوق اإلنسان  لـس وجيـوز جمل   -١٥
 . الشاغر بأحد ممثلي الدول األعضاء املنتمية إىل نفس املنطقة اجلغرافية

، العامل األول الفريق أن يقوم، استناداً إىل املعلومات والتوصيات املقدمة من الثاين العامل الفريقوُيطلـب مـن    -١٦
 واحلريات األساسية اإلنسان قوق عن األمناط الثابتة من االنتهاكات اجلسيمة حلحقوق اإلنسان جملسبـتقدمي تقريـر إىل   

جمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه، ويكون هذا اإلجراء عادة يف شكل            املدعمـة بأدلة موثوقة، وأن يقدم إىل ا       
وإذا احتاجت حالة من احلاالت مزيداً من النظر أو معلومات          . مشروع قرار أو مشروع مقرر يتعلق باحلاالت املشار إليها        

 تعراض إىل دورة الفريق العامل القادمة؛إضافية، ميكن ألعضاء الفريق العامل الثاين أن يقرروا إبقاء هذه احلالة قيد االس

تكون جلميع قرارات الفريق العامل الثاين أسباب تربرها، وتبيِّن القرارات أسباب رفض قضية من القضايا  -١٧
 ؛]بأغلبية مشروطة/بتوافق اآلراء[وُتتخذ القرارات املتعلقة برفض القضايا أو تقدمي توصية بشأهنا؛ 

 حالة تتعلق بدولة حيمل أحد أعضاء الفريق جنسيتها، ال يشارك هذا الثاين املالع الفريقعندما يبحث  -١٨
 . األخري يف عملية اختاذ القرار
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  يف احلاالت ومدة العمليةحقوق اإلنسان جملس نظر -رابعاً 

 الوقت مبـا أن اإلجراء املتعلق بالشكاوى جيب أن يكون، يف مجلة أمور، موجهاً خلدمة الضحية وأن ُيعمل به يف          -١٩
، إلتاحة ما يكفي من الوقت لبحث البالغات، مبا يف ذلك           مرتني يف السنة على األقل    املطلوب، جيتمع الفريقان العامالن     

 .ردود الدول عليها، فضالً عن احلاالت اليت أحيلت بالفعل إىل اجمللس مبوجب اإلجراء املتعلق بالشكاوى

ق بتقدمي الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقدمي ردود موضوعية         تتعاون الدولة املعنية مع اإلجراء املتعل      -٢٠
، حقوق اإلنسان جملسبإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة على أي من الطلبات اليت يقدمها الفريقان العامالن أو 

 على أنه ميكن متديد هذا األجل عند الضرورة بناء على.  بعد تقدمي الطلب  ثالثة أشهر وذلـك يف موعد أقصاه      
 .طلب الدولة املعنية

، قبل أسبوعني على األقل من انعقاده     وُيطلـب إىل األمانة إتاحة امللفات السرية جلميع أعضاء اجمللس،            -٢١
 . إلتاحة ما يكفي من الوقت للنظر يف امللفات

ساسية  واحلريات األقوق اإلنسان يف األمناط الثابتة من االنتهاكات اجلسيمة حلحقوق اإلنسان جملسينظر  -٢٢
كلما اقتضى األمر   /مرة واحدة سنوياً على األقل    [املدعمة بأدلة ثابتة اليت يوجه عنايته إليها الفريق العامل الثاين           

 .]ذلك، ولكن مرة واحدة سنوياً على األقل

 حقوق اإلنسان  جملسما مل يقرر    [ بصورة سرية،    قوق اإلنسان  ح جملسُتبحث مجيع احلاالت احملالة إىل       -٢٣
 .] احلالة يف جلسة علنيةحقوق اإلنسان جملس أن يبحث الثاين العامل الفريقما مل يقرر / غري ذلك

 فيه  حقوق اإلنسان  جملسينبغي أال تزيد الفترة الزمنية املمتدة من تاريخ استالم األمانة للبالغ حىت نظر               -٢٤
 الضحية وفعاالً وأن ُيعمل به       شهراً، لضمان أن يكون اإلجراء املتعلق بالشكاوى موجهاً خلدمة         ]١٨/٢٤[على  

 .يف الوقت املطلوب

  اشتراك صاحب البالغ والدولة املعنية-خامساً 

ينبغي أن يكفل اإلجراء املتعلق بالشكاوى متكني كل من صاحب البالغ والدولة املعنية من االشتراك يف                 -٢٥
وباملثل، ُيبلَّغ كل من    . ن الفريقني العاملني  اإلجـراء املذكور بتقدمي املعلومات التكميلية اخلطية اليت يطلبها أي م          

 :الدولة املشتكية والدولة املعنية باألعمال يف املراحل الرئيسية التالية

 الثاين العامل الفريقعندما يعترب الفريق العامل األول البالغ غري مقبول أو عندما حيال البالغ إىل  )أ( 
 للنظر فيه؛

 .عند صدور النتيجة النهائية )ب( 
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وباإلضـافة إىل ذلـك، ُتبلَّغ اجلهة املشتكية بالتاريخ الذي مت به تسجيل بالغها مبوجب اإلجراء املتعلق                  -٢٦
 .بالشكاوى

 . إذا طلبت اجلهة املشتكية إبقاء هويتها سرية، ال ُتبلَّغ الدولة املعنية هبذه اهلوية -٢٧

  التدابري-سادساً 

 :وجيوز لـه، بوجه خاص، أن يقرر. إجراءاتللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من  -٢٨

 أن يوقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد مربر ملواصلة النظر فيها أو اختاذ إجراء بشأهنا؛ - 

أن يبقي احلالة قيد االستعراض وأن يطلب إىل الدولة املعنية تقدمي املزيد من املعلومات يف غضون  - 
 مهلة زمنية معقولة؛

الة قيد االستعراض وأن يعني خبرياً مستقالً وذا مؤهالت عالية لريصد احلالة ويقدم             أن يبقي احل   - 
 ؛حقوق اإلنسان جملستقريراً عن ذلك إىل 

أن يوقـف الـنظر يف املسألة مبوجب اإلجراء السري لتقدمي الشكاوى من أجل النظر يف نفس                  - 
) ٤٢ -د (١٢٣٥صادي واالجتماعي املسألة مبوجب اإلجراء العلين الذي ينظمه قرار اجمللس االقت

 ؛١٩٦٧يونيه / حزيران٦املؤرخ 

أن يوصي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بتقدمي مساعدة تقنية ومساعدة يف جمال  - 
 .بناء القدرات وخدمات استشارية إىل البلد املعين

 ـ ـ ـ ـ ـ


