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 ورقة غري رمسية بشأن اإلجراءات اخلاصة

  نظام اإلجراءات اخلاصة-١

  اختيار املكلفني بالواليات وتعيينهم-ألف 

 : الشروط التالية بالغة األمهية لدى ترشيح املكلفني بالواليات وتعيينهمستكون -١

 اخلربة؛ )أ( 

 التجربة يف جمال الوالية؛ )ب( 

 االستقاللية؛ )ج( 

 الرتاهة؛ )د( 

 االستقامة؛  )ه( 

 املوضوعية؛ )و( 

 .التوازن بني اجلنسني )ز( 

 :اة املبادئ التاليةوأثناء اختيار املكلفني بالواليات، ينبغي أيضاً مراع -٢

 التمثيل اجلغرايف العادل؛ )أ( 

 .متثيل خمتلف األنظمة القانونية )ب( 

 :وجيوز للكيانات التالية تسمية مرشحني ملناصب املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة -٣

 احلكومات؛ )أ( 

 ؛اجملموعات اإلقليمية النشطة يف إطار منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )ب( 

 ؛)مثل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان(املنظمات الدولية أو مكاتبها  )ج( 

 املنظمات غري احلكومية؛ )د( 

 سائر هيئات حقوق اإلنسان؛  )ه( 

 .الترشيحات املستقلة )و( 
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ئمة تديرها  وهي قا-وُيسجل املرشحون املناسبون لتقلد مناصب املكلفني بالواليات على قائمة املرشحني  -٤
وخيضع . وال ُيسجل على القائمة سوى املرشحني الذين يستوفون الشروط احملددة         . مفوضـية حقـوق اإلنسان    

املرشـحون ملنصب معني من القائمة، وأي مرشحني آخرين، لفرز أويل يقوم به فريق استشاري مكون من ممثلني              
ويعني الفريق االستشاري املكلفني    . ة حقوق اإلنسان  للجنة التنسيق وممثلني لفرع اإلجراءات اخلاصة التابع ملفوضي       

 . بالواليات الذين يستوفون الشروط ويتحلون باخلربة يف جمال والية حمددة

 .وسُتحدد وسائل االختيار الحقاً -٥

ويقـبل كـل مكلف بوالية مبدأ عدم اجلمع بني عدة وظائف يف آن واحد يف ميدان حقوق اإلنسان،                    -٦
وجيوز للمكلف بالوالية أداء واليتني متتاليتني تدوم .  سنوات٣عيني بعد فترة توقف ال تقل عن وإمكانية إعادة الت  

 . سنوات٣كل منهما 

 العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

 .اختيار املكلفني بالواليات -٧

 :اقتراحات امليّسر

التشاور مع املكتب واجملموعات    بتحسني إجراء التعيني بعد     ") اجمللس("قـيام جملـس حقـوق اإلنسان         -٨
 .اإلقليمية، والنظر يف اضطالع الفريق االستشاري بالترشيح

منـوذج خمتلط جيمع بني اضطالع الرئيس بتعيني مجيع املرشحني الذين سبق فرزهم حبسب عدد املناصب                 -٩
 .املتاحة وموافقة اجمللس على هذه الترشيحات

ترشيح واالنتخاب ضمن جمموعة سبق فرزها من املرشحني الذين         الـنموذج الربازيلي الذي جيمع بني ال       -١٠
 .يستوفون الشروط املطلوبة

  حتقيق االتساق والتنسيق الصحيح بني الواليات-باء 

يـتفق الفريق العامل على أن من الالزم حتسني االتساق فيما يتصل بإنشاء اإلجراءات اخلاصة وتشغيلها                 -١١
سم أساليب العمل بالشفافية والقابلية للتنبؤ، مما يتيح تعزيز حقوق اإلنسان ومن املهم أن تت   . وأسـاليب عمـلها   
 .ومحايتها بصورة فعالة

 .وينبغي أن تساهم اإلجراءات اخلاصة، بتوجيه من جلنة التنسيق، يف حتسني اتساق أساليب عملها -١٢

ئل والزيارات القطرية وتنفيذ    وينـبغي أن يـتعاون املكلفـون بالواليـات فيما يتصل بطلب املعلومات والرسا              -١٣
 .توصياهتم

وذلك مثالً بواسطة جلنة التنسيق،     (وال بد من إنشاء آلية شفافة قصد توحيد الواليات وأساليب عملها             -١٤
 . ، مع إبراز خصائص كل والية واحملافظة عليها)وعقد االجتماعات السنوية مع الدول األعضاء والتفاعل مع اجمللس
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ل مسامهات الدول ما جاء يف دليل عمل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان لألمم املتحدة، وميكن أن تكّم -١٥
 .الذي يشرح تطبيق أساليب العمل، يف حني ُيطلب إىل الفريق العامل تقدمي مسامهته يف هذا الصدد

 العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة 

  على امتثاهلا مبدأ االستقاللية؟إىل أي مدى ميكن توحيد الواليات مع اإلبقاء -١٦

هل يتوافق دليل العمل كوسيلة وضعتها اإلجراءات اخلاصة لتحديد أساليب العمل مع املبادئ املنصوص               -١٧
 عليها يف مدونة قواعد السلوك؟

 هل ُيترك أمر اعتماد دليل العمل للجنة التنسيق؟ -١٨

 اقتراحات امليّسر

إلقرار الواليات وأساليب عملها ونطاقها وأن يبقى باستطاعة املكلفني         ينبغي أن ُتستخدم وسائل موحدة       -١٩
  .بالواليات تطوير وسائلهم، برعاية جلنة التنسيق

ينبغي أن متكِّن أساليب العمل القيام بعملية موحدة وشفافة وحمايدة بواسطة حوار مع احلكومات املعنية،                -٢٠
  . يف التقارير املقدمة إىل اجمللس تنفيذاً فعاالًوهو ما قد يتيح أيضاً تنفيذ التوصيات الواردة

ميكـن أن يعرض دليل العمل الرامي إىل حتسني تشغيل اإلجراءات اخلاصة على أساس أفضل املمارسات                 -٢١
أسـاليب العمـل مبـا أدخله عليها املكلفون من بالواليات من حتسينات، فضالً عما أعربت عنه جلنة التنسيق                   

 .الل االجتماعات السنوية ويف اجمللسواحلكومات من آراء خ

  الصلة مع جملس حقوق اإلنسان-جيم 

وال بد أن   .  ال بـد من تعزيز شكل تقارير اإلجراءات اخلاصة وهيكلها وحمتوياهتا وتقدميها يف مواعيدها              -٢٢
سجلها يف جمال   تكون التقارير عملية وَحمدَّثة، وأن تقدم توصيات واقعية وممكنة التطبيق تتيح للحكومات حتسني              

 .حقوق اإلنسان

ينبغي أن يعهد اجمللس إىل اإلجراءات اخلاصة بدور توجيهي، لدى إقرار الواليات أو إسنادها أو متديدها،  -٢٣
كما يتعني على اجمللس حتديد آجال التقارير وحمتوياهتا العامة مبا يف ذلك            . أو اعـتماد استنتاجاهتا يف آخر املطاف      

غري أن القابلية للتنبؤ ينبغي أال حتد من ضرورة التصدي كما جيب إىل املسائل اليت تستحق                . عند تعديل والية ما   
 .االهتمام، وذلك بطرق من بينها التزويد اخلطي أو الشفوي بأحدث املعلومات عند الطلب

سب مع وينبغي الشروع مبكراً يف إعداد التقارير بعد التشاور كما جيب وعلى حنو شامل ويف الوقت املنا          -٢٤
وينبغي أن تقدم اإلجراءات اخلاصة، بعد البعثات القطرية، نسخاً أولية ). قاعدة األسابيع التسعة(احلكومات املعنية 

 .من تقاريرها إىل البلدان املعنية كيما يتسىن هلا إبداء آرائها



A/HRC/4/118 
Page 5 

 .فعالةوتعاون احلكومات يف جتميع التقارير وتنفيذ استنتاجاهتا ضروري لكي تكون الواليات  -٢٥

 .وال بد أن تقوم الواليات على معلومات موضوعية وجديرة بالثقة باالعتماد على مصادر متنوعة -٢٦

 .وال بد من ختصيص وقت متساو وكاف للنظر يف كل تقرير -٢٧

غري أن من املمكن إدخال املزيد من       . وتبني أن احلوار التفاعلي مفيد لتحسني فهم التقارير وتعزيز تأثريها          -٢٨
 .تحسينات بطرق من بينها جتميع النظر يف التقارير على حنو يتيح ترشيد الوالياتال

 .ومن املهم تدعيم متابعة التوصيات مبا يشمل الرصد املنتظم هبدف سد الثغرات يف تنفيذها -٢٩

 العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

ُنص عليه عند إقرار الواليات أو متديدها، جيوز        رغـم أن الـتفاعل بني اجمللس واملكلفني بالواليات قد             -٣٠
 .لإلجراءات اخلاصة أن تتلقى تعليقات من الدول بواسطة احلوار التفاعلي

فبينما رّجح البعض . اقُترحـت تدابـري شىت خبصوص كيفية حتسني متابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة   و -٣١
 آخرون تكليف اإلجراءات اخلاصة بأن تنشر بانتظام إشراك آلية االستعراض الدوري الشامل يف هذا الصدد، فضل

وعالوة على ذلك، ميكن اللجوء إىل االستعراض الدوري الشامل يف . معلومات عن حالة تنفيذ توصياهتا ومتابعتها  
وميكن أن يعزز االستعراض الدوري الشامل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة إذ ميكن            . حال عدم حدوث حتسينات   

 ).وذلك مثالً بضمان تنفيذ توصياهتا(عية على عملها أن تضفي الشر

 .وقد تستفيد احلوارات التفاعلية يف شكلها من زيادة الوقت املخصص هلا ومن توضيح آليات املشاركة فيها -٣٢

 عمليات(العادية والتقارير احملّدثة اليت تقدمها اإلجراءات اخلاصة إىل اجمللس          ) السنوية(الصلة بني التقارير     -٣٣
 .)حتديث احلوارات التفاعلية

 اقتراحات امليّسر

 .ميكن أن يقّدم اجمللس، عالوة على سبل توحيد الصالت، توجيهاً إىل اإلجراءات اخلاصة بشأن املضمون -٣٤

أوالً، ختصص اإلجراءات اخلاصة، بصفة عامة، أجزاء من        : اعـتماد آلية مبرحلتني لرصد تنفيذ التوصيات       -٣٥
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تتيح . غري أن ذلك قد ال خيلو من تبعات لوجستية ومالية        . نبتقاريـرها هلـذا اجلا    

 .الدول املعنية بوصفها فعاليات رئيسية، معلومات عن مدى التنفيذ

وينبغي أن يتاح لعروض    . وتـبني أن النقاشـات التفاعلية وسيلة أساسية للحوار مع اإلجراءات اخلاصة            -٣٦
.  دقيقة، تليها فترات زمنية خمصصة للبلدان املعنية وأعضاء اجمللس ومراقبيه          ٢٠ا ال يقل عن     املكلفني بالواليات م  

وسيكون . وتـبني أن مشاركة املنظمات غري احلكومية مفيدة مبا أهنا متلك معلومات حديثة عن التطورات املهمة               
 .توحيد اإلجراء مفيدا للنقاش التفاعلي
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رير، تقسيمها إىل تقارير سنوية تقدمها اإلجراءات اخلاصة على أساس          وقـد يكون من معايري تقدمي التقا       -٣٧
وميكن أن يقدم املكلفون بالواليات أحدث املعلومات عند . برنامج عمل سنوي وتقارير تتضمن أحدث املعلومات

 .، على أن يتزامن ذلك دوماً مع تقدمي التقارير اخلطية)الوصول إىل اجمللس بانتظام(البحث 

تقدمي اإلجراءات اخلاصة تقاريرها السنوية بصورة مرحلية سنوي على العمل الي أن ينص برنامج نبغوي  -٣٨
  .على مدى العام

  التعاون من جانب احلكومات ومعها-دال 

النداءات العاجلة، ورسائل االدعاء، وطلبات املعلومات، والتوصيات       (إن وسـائل اإلجـراءات اخلاصة        -٣٩
وتتوقف فعالية . ردود احلكومات عليها ضرورية لتحسني التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتهاو) ومتابعاهتا، والزيارات 

 .اإلجراءات اخلاصة على التعاون املتبادل

ويسّهل الوصول إىل . وينبغي االهتمام بالدعوات وقبول طلبات الزيارة فضالً عن مستوى تنفيذ التوصيات -٤٠
 .لى دعوة، ممارسة واليات اإلجراءات اخلاصةالبلدان والتنقل داخلها بال عوائق، بناء ع

وميكـن أن يتشـاور املكلفون بالواليات مع احلكومات بشأن أي مسألة يف إطار والياهتم، بينما تقوم                   -٤١
 .فاحلوار يسّهل التعاون. احلكومات بتقدمي تفسرياهتا

 : العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

  . النداءات العاجلة الرامية إىل تقدمي احلماية يف حالة الطوارئتوحيد إجراء وصيغة وتقدمي  -٤٢

 .الوصول إىل البلدان والتنقل داخلها بال عوائق وبال شروط  -٤٣

 :اقتراحات امليّسر

جيـب أن تكـون النداءات وطلبات املعلومات موضوعية ومربرة وذات مصداقية، شأهنا يف ذلك شأن                  -٤٤
وينبغي أن يقوم املكلفون    . أن تعكس ردود احلكومات عليها أو حاالت عدم الرد        تقاريـر اإلجراءات اخلاصة، و    

وجيب أن تساهم احلكومات يف تبادل      . بالواليات مبراقبة الرسائل املهمة املوجهة إىل احلكومات واإلذن بإصدارها        
 .املعلومات اليت تيّسر عمل اإلجراءات اخلاصة

  .جلة ورسائل االدعاءوينبغي زيادة توحيد شكل الرسائل العا -٤٥

وتشجع احلكومات على االتصال باإلجراءات اخلاصة يف الوقت        . وتعزيز التعاون من ُصلب حتسني النظام      -٤٦
ويتعّين أن  . وينبغي عدم إعفاء الدول غري املتعاونة من اخلضوع إىل فحص مدقّق          . املناسـب والرد على الرسائل    

مدى احلوار ومستوى التنفيذ وفعالية تعزيز حقوق اإلنسان        (كومات  تكون الشروط املتصلة بتقييم التعاون مع احل      
 .قابلة للتنبؤ وأن تتيح الثقة املتبادلة) ومحايتها على املستوى الوطين



A/HRC/4/118 
Page 7 

ومتثل الدعوات وسيلة من وسائل ضمان إجناز مهمة اإلجراءات اخلاصة املتمثلة يف تقييم مستوى التمتع                -٤٧
وعند زيارة البلدان   . غري أن توجيه الدعوات يتوقف على إرادة احلكومات       . احبقـوق اإلنسان وتعزيزها ومحايته    

  .ينبغي أن تراعي اإلجراءات اخلاصة التشريع الوطين وأن تقيم امتثاله لاللتزامات الدولية

ويـنظر أعضـاء اجمللس يف إقرار دعوات دائمة، مما يربهن عن استعدادها العام لقبول طلبات الزيارات                  -٤٨
 . على الدوامالقطرية

  الصلة بني املكلفني بالواليات وسائر هيئات حقوق اإلنسان-هاء 

ينبغي أن يبادر املكلّفون بالواليات بالتعاون وتبادل املالحظات فيما بينهم عمالً باملبادئ التوجيهية اليت               -٤٩
 . ويتحمل كل منهم مسؤولية تنفيذها يف إطار واليته. وضعتها جلنة التنسيق

) البيانات والتقارير املشتركة والتوصيات املنسقة(ع املكلّفون بالواليات على القيام بأنشطة مشتركة ويشج -٥٠
 .حيثما كان مناسباً

وتشكل استنتاجاهتا وتوصياهتا . وميكن أن تتفاعل اإلجراءات اخلاصة مع آلية االستعراض الدوري الشامل   -٥١
 . على أساسها امتثال احلكوماتجزءا من البيانات األساسية اليت ُتقّيم اآللية

 .سرية إجراء الشكاوى عند تبادل املعلومات ذات الصلة" آلية الشكاوى"وينبغي أن يراعي التفاعل مع  -٥٢

وميكن أن تكمل تلك اإلجراءات     . وتشجع اإلجراءات اخلاصة على حتسني التفاعل مع هيئات املعاهدات         -٥٣
 .واهليئات بعضها بعضاً رغم اختالف طابعها

والـتعاون مـع املنظمات غري احلكومية وغريها من الشركاء املهمني ضروري أيضاً إذ يتيح تقييم حالة                  -٥٤
وتساهم هذه اهليئات يف طلب املعلومات وتقييم مستوى . حقوق اإلنسان وحتسينها من منظور مواضيعي أو قطري

وال بد من   . ابة الحتياجات األفراد الضحايا   تنفـيذ النتائج وتقدمي اقتراحات بشأن تدارك الوضع وبالتايل االستج         
 . ضمان سالمة أعضاء املنظمات غري احلكومية واإلجراءات اخلاصة خالل زيارهتم للبلدان

 :العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

 .ميادين وسبل التعاون بني املكلفني بالواليات -٥٥

 " آلية الشكاوى" االستعراض الدوري الشامل، ومع نطـاق وتوقيـت تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع آلية         -٥٦
  .فيما يتصل بالشكاوى قيد النظر أو البالغات اليت ال تستويف الشروط الالزمة للشكاوى ومع نظام مشورة اخلرباء

 .وسائل ضمان تعاون ممثلي املنظمات احلكومية بال عوائق مع املكلّفني بالواليات -٥٧

ف مناطق العامل يف متثيل املنظمات غري احلكومية خالل التفاعل مع املكلفني            احـترام الـتوازن بني خمتل      -٥٨
 .بالواليات



A/HRC/4/118 
Page 8 

 

 :اقتراحات امليّسر

ميكـن تعزيز التعاون بني املكلّفني بالواليات عن طريق تبادل املعلومات بانتظام بني املكاتب املواضيعية                -٥٩
ود العاجلة وتقاسم قوائم االدعاءات واملعلومات      والقطـرية ملفوضـية حقوق اإلنسان، يف جماالت من بينها الرد          

 .املتعلقة باإلجراءات احمللية وردود احلكومات والبعثات والبيانات املشتركة ومتابعة التوصيات على حنو منسق

قـد يتراوح تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع آلية االستعراض الدوري الشامل ما بني تقدمي النتائج والوثائق          -٦٠
مراقبة اإلجراءات على مستوى الفريق العامل، والتفاعل على مستوى اجمللس، مع احتمال دعم توصيات املرجعية و

 .معينة أو تشجيع البلد املعين على التعاون مع واليات حمددة

 وقـد يكـون تقيـيم اإلجراءات اخلاصة للبلد املعين، يف حالة الشكاوى قيد النظر، مفيداً للتفاعل مع                   -٦١
  وميكن إحالة الرسائل اليت ال تستويف شروط تقدمي الشكاوى إىل اآلليات اخلاصة املعنية للحصول               .آلية الشكاوى 
 .على معلومات

تعتمد مسامهة املنظمات غري احلكومية على أنشطة غري مقيدة ال يتعرض أصحاهبا إىل أي تدابري انتقامية                 -٦٢
 . مهات موضوعيةوجيب أن تكون املسا. بسبب التعاون مع املكلفني بالواليات

وينبغي احترام التوازن يف متثيل املنظمات غري احلكومية ال يف دورات اجمللس العادية فحسب بل أيضاً يف                  -٦٣
 .أفرقته العاملة وسائر اآلليات

  دعم مفوضية حقوق اإلنسان لإلجراءات اخلاصة- التنظيم والتموين -واو 

وظفني أكفاء ومهنيني ومستقلني وحمنكني يعملون بعقود جيـب أن يعتمد نظام اإلجراءات اخلاصة على م       -٦٤
 .طويلة األمد وعلى أساس احترام التوازن اإلقليمي من أجل إرساء بيئة مستقرة

وينبغي استخدام الزيادة يف متويل امليزانية العادية       . وال بـد من تقدمي التمويل الكايف من امليزانية العادية          -٦٥
 حتسني الدعم املايل واللوجسيت املقدم إىل اإلجراءات اخلاصة مبا يف ذلك دعم             ملفوضـية حقوق اإلنسان من أجل     

وال بد من زيادة املوارد املخصصة للزيارات القطرية ورصد         . األولويات املواضيعية يف خطة عمل املفوضة السامية      
 .متابعة التوصيات

 .ديةوينبغي أن ميّول جل أنشطة اإلجراءات اخلاصة من امليزانية العا -٦٦

وينبغي . وال بد من االرتقاء بنوعية صياغة التقارير، عمالً مببدأ املساواة يف االهتمام جبميع فئات احلقوق               -٦٧
 .النظر بإمعان يف تعليقات احلكومات

 .وال بد أن يكون مستوى دعم مجيع الواليات متكافئاً -٦٨

 . اوينبغي بانتظام تقييم التحسينات اإلدارية وإبالغ اجمللس هب -٦٩
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جيب التدرج فيما تقوم به مفوضية حقوق اإلنسان من حتسينات، يف جماالت كتشغيل مكتب االستجابة                -٧٠
 .السريعة ودورات تدريب املكلفني بالواليات واملوظفني وترشيد أساليب العمل

 :العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

 .لفني بالواليات مبا يف ذلك أحدث التحسينات اإلداريةالدعم اإلداري واملايل املقدم إىل فرادى املك -٧١

اإلحصـاءات املتعلقة بالزيارات القطرية والرسائل والتوصيات املنفذة حبسب الواليات، مبسامهة مفوضية         -٧٢
 .حقوق اإلنسان

 :اقتراحات امليسر

ملهمة، مبا يف ذلك    ُتدعـى مفوضـية حقوق اإلنسان إىل موافاة الوفود بأحدث املعلومات عن املسائل ا              -٧٣
 .تقييمات التمويل من امليزانية العادية وتركيبة فرع اإلجراءات اخلاصة وأحدث التحسينات اإلدارية وفعاليتها

  مسائل أخرى تتعلق بأساليب العمل-زاي 

 .ينبغي تعزيز تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع وكاالت األمم املتحدة يف جمال الوالية، إذا كان ذلك مفيداً                -٧٤
وميكن أيضاً أن تكّمل آليات مشورة      . وميكن أن جتّمع مفوضية حقوق اإلنسان أفضل املمارسات يف هذا الصدد          

وينبغي إشراك املكاتب   . اخلـرباء املزمع إنشاؤها الصالت القائمة بني اإلجراءات اخلاصة ووكاالت األمم املتحدة           
الزيارات القطرية وصياغة توصيات اإلجراءات اخلاصة      امليدانـية للمفوضية بقدر كبري يف إعداد امللفات القطرية و         

 . كما ينبغي أن تتفاعل كيانات حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة مع اإلجراءات اخلاصة. وتنفيذها

بتقارير اإلجراءات اخلاصة عند الطلب، كما شاع به العمل         ) اللجنة الثالثة (وينبغي موافاة اجلمعية العامة      -٧٥
 .ض الوالياتيف إطار بع

والتعاون مع . ويساعد التعاون مع املنظمات اإلقليمية يف طلب اخلربات وصياغة التوصيات ورصد متابعتها -٧٦
 .املنظمات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية والدولية مفيد شريطة التزامها باالستقاللية واملوضوعية

ع الدول يف تعزيز فعالية هذه اإلجراءات تفاعالً        وينـبغي أن يكون تفاعل اإلجراءات اخلاصة السنوي م         -٧٧
 . مستمراً ُتكمله احلوارات التفاعلية يف دورات اجمللس

بيد أن من الالزم زيادة التوضيح أو وضع املزيد من الشروط لتمكني            . ويساهم تفاعل وسائط اإلعالم يف التوعية      -٧٨
 معلومات اإلجراءات اخلاصة متاحة ومنشورة قدر املستطاع        وال بد أن تكون   . أكثر وسائط اإلعالم نشاطاً من املشاركة     

 .وينبغي أن تؤدي جلنة التنسيق ومفوضية حقوق اإلنسان دوراً يف هذا الصدد. داخل منظومة األمم املتحدة

 :العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

 .باً، مع سائر هيئات األمم املتحدةشروط تفاعل اإلجراءات اخلاصة مع اجلمعية العامة، وحيثما كان مناس -٧٩
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  .سبل التفاعل مع وسائط اإلعالم -٨٠

ورصد متابعة توصيات املكلفني بالواليات ومفوضية حقوق اإلنسان . تقييم التعاون مع املكلفني بالواليات -٨١
 .على حنو يعكس أفضل املمارسات ويربز مواطن القصور

 :اقتراحات امليسر

ير وغري ذلك من مالحظات اإلجراءات اخلاصة إىل هيئات األمم املتحدة، بناًء على             ينـبغي إحالة التقار    -٨٢
غري أن من املمكن، يف حاالت طارئة، إحالة مالحظات اإلجراءات اخلاصة كجزء من             . طلبها أو بقرار من اجمللس    

 .املكرسةوينبغي يف هذا الصدد احترام اإلجراءات واملمارسات . تدابري منع انتهاكات حقوق اإلنسان

ُتشـجع األفرقة القطرية لألمم املتحدة على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، لدى إعداد زيارة ما وتقدمي                 -٨٣
 .توصيات ومتابعة تنفيذها

ورغـم أن تفـاعل وسائط اإلعالم يساهم يف التوعية مبسائل وحاالت حمددة، ينبغي إخطار احلكومات                 -٨٤
  .المها سلفاً مبواعيد صدور البيانات الصحفية وملخصهامسبقاً بإصدار النشرات الصحفية وإع

وجيب إبراز أوجه   . وينـبغي تدارك مواطن القصور اليت تعتري رصد تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة            -٨٥
  .التحسن ومواطن القصور على حد سواء

 الشروط العامة:  استعراض الواليات وترشيدها وتنسيقها-ثانياً 

  مسائل عامة-ألف 

تقوم املساواة يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان ويف االهتمام جبميع انتهاكات حقوق اإلنسان على مبادئ                -٨٦
مشولية حقوق اإلنسان وترابطها وتداخلها، والتعاون غري االنتقائي، ودعم تداخل حقوق اإلنسان، وحتقيق التوازن 

 . بني اإلجراءات اخلاصة

اخلاصة أيضاً على املساواة يف االهتمام جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك         وتعتمد فعالية نظام اإلجراءات      -٨٧
 .احلق يف التنمية

وتشـمل صالحيات وواجبات احلكومات واملكلفني بالواليات املسامهة يف حتسني التمتع جبميع حقوق               -٨٨
كون استمرار التركيز أو    وسي. اإلنسان الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك ذات الصلة           

حتسـينه مفـيداً ملسـائل موضـوعية من قبيل احلق يف التعليم، واحلد من الفقر، واحلماية من التمييز والتعذيب                    
 .والعنصرية، واحلق يف الغذاء، وحق التصويت والتجمع واملشاركة النقابية

ن واحلماية منها وتدعيم دور     وال بـد مـن تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان ومنع انتهاكات حقوق اإلنسا             -٨٩
 .اإلجراءات اخلاصة وحتسينه
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وُنوه مبسامهة اإلجراءات اخلاصة يف جمال اخلدمات االستشارية والتعاون التقين كمسامهة تدعم القدرات              -٩٠
 .الوطنية

ويفـترض االستعراض حتمل احلكومات واملكلفني بالواليات مسؤولية أكرب، والسعي إىل تفادي التكرار              -٩١
 .ومن ناحية أخرى، سيزيد توحيد املصطلحات وأمساء الواليات من شفافية النظام ووضوحه. لزائدا

وجيب أال تقوم هذه التغيريات     . وبغية إرساء نظام، ميكن تبسيط بعض الواليات أو دجمها أو حىت إلغاؤها            -٩٢
 ن الواليات واسعة وعامة    إال عـلى ضـرورة تعزيـز التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها، مع احلرص على أال تكو               

 . بصورة مفرطة

وميكن التصدي إىل ضرورة معاجلة مواطن القصور اجلوهرية مبعاجلة مواطن قصور احلماية عمالً بتوصيات  -٩٣
 . جلنة التنسيق

 .وينبغي تعزيز مساءلة املكلفني بالواليات -٩٤

 :العناصر اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة

ا يتعلق جبميع اإلجراءات اخلاصة واملساواة يف االهتمام بالتمتع جبميع احلقوق ومبسائل            حتسني النوعية فيم   -٩٥
  .انتهاكها

مسـامهة االسـتعراض الـدوري الشامل ودورات اجمللس االستثنائية يف حبث حاالت البلدان وصالهتا                -٩٦
 .بالواليات القطرية

التصويت إىل االنتقاد يف حني ساهم البعض تعرضـت الواليات القطرية اليت أقرت فيما مضى عن طريق           -٩٧
لذلك، ينبغي التمييز بني الواليات القطرية      . منها يف إذكاء التوترات السياسية بدالً من حتسني األوضاع يف بلد ما           

 .اليت أقرت فيما مضى بتوافق اآلراء وتلك اليت أقرت عن طريق التصويت

 وينبغي أن يتبع املكلّفون بالواليات أساليب العمل املكّرسة         .ال بد من حتسني مساءلة املكلفني بالواليات       -٩٨
ومن ناحية أخرى تشجع احلكومات على تقدمي أكرب قدر         . اليت ستقوم جلنة التنسيق باستعراضها على حنو منتظم       

 .من املساعدة إىل اإلجراءات اخلاصة عند االضطالع بوالياهتا

  . مواطن قصور احلماية النابعة من مواطن قصور جوهريةتدعى جلنة التنسيق إىل اقتراح سبل لتدارك -٩٩

 :اقتراحات امليّسر

ينـبغي إقامة توازن بني مجيع اإلجراءات اخلاصة واملكلّفني بالواليات حبيث يتسىن للجميع االعتماد على           -١٠٠
قوق من  وسيعزز ذلك ما حتظى به مجيع فئات احل       . مسـتوى متكافـئ من الدعم واخلدمات مبا يف ذلك التمويل          

غري أن من املمكن زيادة مستوى      . وتبدو أعداد الواليات اليت تغطي خمتلف فئات احلقوق متساوية        . اهتمام متساوٍ 
 .التمويل والتوظيف واخلدمات اخلاصة بالواليات



A/HRC/4/118 
Page 12 

 

وتتعدد احلجج املؤيدة واملعارضة للجمع بني الواليات القطرية واالستعراض الدوري الشامل والدورات              -١٠١
وكمـا أشـري إليه آنفاً، قد تستدعي بعض احلاالت، بسبب خطورهتا وأحياناً بسبب عدم تعاون                . نائيةاالسـتث 

وميكن أن تكمل هذه الواليات القطرية عملية االستعراض الدوري الشامل، اليت           . احلكومـة، إقرار والية قطرية    
التنفيذ  عانة يف هذا الصدد بشريك يف     تطول على حنو مفرط أحياناً، فضالً عن الدورات االستثنائية، وميكن االست          

 ٦٠/٢٥١وينص قرار اجلمعية العامة . تقص للحقائق أو االستفادة من مساعدة اإلجراءات اخلاصة       /كبعـثة حتقيق  
على اجلمع بني النظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، وخضوع الدول                

لذلك ينبغي أال يقتصر حبث حاالت البلدان على االستعراض         . عراض الدوري الشامل  بانـتظام لتدقيق آلية االست    
الـدويل الشـامل ملا سينطوي عليه ذلك من إخالل بقرار اجلمعية العامة الذي نص على فحص حاالت البلدان                   

  .كإحدى الوسائل املتاحة للمجلس

تند ذلك إىل توافق يف اآلراء، كما هو احلال يف   وإذا أريـد إقرار واليات قطرية يف املستقبل، حيّبذ أن يس           -١٠٢
ويف حاالت معينة، كحالة حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية من . تقدمي اخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية

قبيل اإلبادة اجلماعية أو التعذيب أو اإلعدام التعسفي أو االختفاء القسري أو الرق، ميكن اعتماد قرار بشأن البلد    
وإذا تعذّر حتقيق توافق اآلراء هبذا الشأن، ميكن اعتماد ذلك القرار . عـين بغية إقرار الوالية القطرية كحل أخري  امل

 .عن طريق التصويت

. وتتحمل مجيع الفعاليات، أي احلكومات واملكلّفون بالواليات على حد سواء، مسؤولية ضمان املساءلة             -١٠٣
 اإلجراءات اخلاصة وميكن حتسني االستجابة املتبادلة بواسطة حوارات         وجيـب أن تقترن سيادة الدول باستقاللية      

منـتظمة بـني اإلجراءات اخلاصة والدول بدالً من مراقبة أدائها بانتظام، وهو ما حيدث عند إقرار الواليات أو                   
 .متديدها

حلكومات عن التمتع   فهناك مسؤولية املكلّفني بالواليات اجتاه نظرائهم ومسؤولية ا       : واملسؤولية مزدوجة  -١٠٤
 ).تقدمي املعلومات ومحاية الضحايا املشتكني وما إىل ذلك       (حبقـوق اإلنسـان ومحايتها بطرق من بينها التعاون          

 ويوجـد تكـامل بـني مبدأ مسؤولية املكلفني بالواليات ومبدأ مسؤولية الدول عن ضمان محاية مجيع حقوق                  
 .اإلنسان واحترامها

ن بالواليات يف اعتبارهم احلاجة إىل املوضوعية واملساواة يف االهتمام جبميع           وينـبغي أن يضـع املكلفو      -١٠٥
وينبغي أن  . احلقـوق واحلـريات واملسائل املهمة، فضالً عن ضرورة الشفافية واحلياد والرتاهة وسهولة االتصال             

  .يتصرف املكلفون بالواليات على أساس تقييمهم املستقل لألمور

 ات حمددة اقتراحات بشأن والي-باء 

 استعراض الواليات القطرية القائمة اليت أقرت عن طريق التصويت يف إطار جلنة حقوق اإلنسان؛  -

  استعراض سري عمل األفرقة العاملة؛-معايري إنشاء األفرقة العاملة وسري عملها  -

 ة؛احلد من تعدد الواليات بشأن مسائل حمددة وجتنب التركيز على مسائل مفرطة يف العمومي -
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 تكييف اإلجراءات اخلاصة فيما يتصل مبسائل حقوق اإلنسان؛ -

 إقرار والية جديدة بشأن األشكال املعاصرة للرق؟ -

  مدونة قواعد السلوك-ثالثاً 

ميكـن فهـم مدونة قواعد السلوك على أهنا جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت جيب امتثاهلا عند تطبيق                   -١٠٦
 . اصة والتماس تعاون احلكوماتأساليب عمل اإلجراءات اخل

ومن ناحية أخرى، . وميكـن أن يعتمد اجمللس مدونة قواعد سلوك جتّمع املبادئ املتعلقة بالعمل والتعاون     -١٠٧
 . حيدد دليل العمل سبل العمل والتعاون امللموسة مع احترام املبادئ األساسية الواردة يف مدونة قواعد السلوك

أي يف إطار جلنة    (ة قواعد السلوك على مسؤولية املكلّفني بالواليات اجتاه نظرائهم          وينبغي أن تنص مدون    -١٠٨
فضالً عن مسؤولية احلكومات، على حنو يتيح التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيز مسؤولية مجيع              ) التنسـيق 
خبالف موظفي األمانة العامة النظام األساسي الذي ينظم مركز املسؤولني وينبغي أن تستند املدونة إىل . الفعاليات

  ٢٠٠٢، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام        واخلـرباء القـائمني مبهمـة وحقوقهـم وواجـباهتم األساسـية           
)ST/SGB/2002/9(وأن تكّمل املدونة هذا النظام األساسي ،. 

 .تحقق والتنفيذ الفّعالوجيب أن تؤكد املدونة مبادئ املوضوعية والشفافية والتعاون املتبادل واحلوار وال -١٠٩

 :وتشمل املبادئ األخرى اليت ميكن أن تضعها مدونة قواعد السلوك -١١٠

 املسؤولية الدولية للمكلفني بالواليات؛ )أ( 

 ممارسة والية نيابة عن األمم املتحدة؛ )ب( 

 احترام حقوق املكلّفني بالوالية وواجباهتم؛ )ج( 

 ائحها؛احترام قوانني بلدان الزيارة ولو )د( 

التزام الفعالية والكفاءة والرتاهة والعدل وأقصى حد من التكتم فيما يتصل جبميع املسائل املتعلقة  )ه  ( 
 . باملهام الرمسية

- - - - - 

 


