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                جملس حقوق اإلنسان
              الدورة اخلامسة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

                                             احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بتنفيذ                          الفـريق العـامل      
     ُ       ً     ، املُنشأ عمالً      ٢٥١ /  ٦٠                                    من منطوق قرار اجلمعية العامة        ٦        الفقرة  

    ١٠٤ / ١                                                       مبقرر جملس حقوق اإلنسان 

 ∗ورقة غري رمسية بشأن مشورة اخلرباء

ّ              ِّ                             أ عد ت بإشراف امليس ر ونائب رئيس جملس حقوق اإلنسان،  ُ   
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )األردن(سى بريزات سعادة السيد مو

                                                      

ّ                وّزعت هذه الوثيقة ∗   .          كما وردت 
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 ورقة غري رمسية بشأن مشورة اخلرباء

    ً  خبرياً   ]   ٢٣-  ١٣ [          تكون من    ي                     خرباء حقوق اإلنسان،      ]            هيئة، فريق  [                                  يقـرر جملس حقوق اإلنسان إنشاء        
                                      ً      وسيجري إنشاء هذه اهليئة وتشغيلها وفقاً       .    ً                بناًء على توجيهاته                                                 لـيكون مبـثابة مركـز فكري للمجلس ويعمل          

  :                               للتوجيهات املنصوص عليها فيما يلي

        االختيار -   ً  أوالً 

  :                                   ستجري عملية االختيار على النحو التايل 

        الترشيح  ) أ ( 

    ...    لدول ا - ١      اخليار 

    ...     الدول      ً  وأساساً   ،        الفاعلة         يع اجلهات  مج - ٢      اخليار 

                                    تقوم األمانة بتجميع قائمة بأمساء     س و                                                       ميكـن أن تقدم مرشحني إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان،            
                وعلى الدول أن     .                              على الترشيح يف هذه القائمة              فرض قيد        وال ي   .            فرز املرشحني                           املرشحني لتنظر فيها جلنة     

  .                                                                  تتشاور مع املؤسسات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين لدى حتديد أمساء مرشحيها

    فرز  ال  ) ب ( 

              اللجنة من                                                                                قوم جملس حقوق اإلنسان بإنشاء جلنة لفرز املرشحني قبل انتخاهبم، وتتكون هذه             سي 
           لتوفري أفضل                                                            جمموعة من اجملموعات اإلقليمية الستعراض وثائق اعتماد املرشحني                             مخسة أعضاء ميثلون كل     

                                   ومع ذلك، جيب أن يكون اهلدف منه         .    تقين                                           ً               اخلربات املمكنة للمجلس ويتسم إجراء الفرز أساساً بطابع         
                             ستقاللية ومسو األخالق والرتاهة                                                                       هـو ضمان متتع املرشحني بكفاءات عالية وصفات كاملة؛ ال سيما اال           

                  وتقدم جلنة الفرز     .                                                                                الـتامة واالحـتراف والكفاءة واخلربة يف جمال أو أكثر من جماالت حقوق اإلنسان             
                        وتوصيات بشأن كل واحد                                                                         بشأن مداوالهتا إىل جملس حقوق اإلنسان وسيشمل هذا التقرير تعليقات                      تقريـرها   

  .        املرشحني  من

                                      بيانات خطية، إن هي أرادت ذلك، بشأن           الفرز              قدم للجنة                                      وملخـتلف اجلهـات الفاعلـة أن ت        
              على أن اجمللس     .                                        لدى تقدمي توصياهتا النهائية للمجلس                     الرعاية الواجبة            اللجنة                            إجراءات الفرز، وستوليها  

           ورد أعاله،      ما                 وبصرف النظر ع    .                             كيفية التصرف هبذه املعلومات         قرير   ت   ة   سلط                           حيـتفظ يف هنايـة األمـر        
                                         عند اختاذ القرار النهائي بشأن هذا          ٢٥١ /  ٦٠                                   لدوام بروح قرار اجلمعية العامة                             سيسترشـد اجمللس على ا    

    ً  علماً                                                                          احلوارات التفاعلية مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين موضع ترحيب                   وستكون    .         املوضـوع 
  .                                                       أن القرارات النهائية بشأن هذه املسائل تظل من اختصاص اجمللس ب
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        االنتخاب  ) ج ( 

  ]                                                    هيئة خرباء حقوق اإلنسان، فريق خرباء حقوق اإلنسان        [                  ق اإلنسان أعضاء                   ينتخب جملس حقو   
  :     يلي                             ويراعي اجمللس لدى اختاذ قراره ما  .                 اءهم يف اقتراع سري    أمس       الفرز                              من قائمة املرشحني الذين تقدم جلنة

                             واخلرباء الذين أدوا خدماهتم     .                                            هي ثالث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة                          فترة والية األعضاء     -
                       أما الذين أدوا خدماهتم    .                                                                    لفـترة واحدة فقط أن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى بعد ثالث سنوات           

  .                                                               لفترتني متتاليتني فيجوز هلم أن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى بعد ست سنوات

  .           تشكيلة اجمللس و       يتفق   مبا                           مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل  -

                           أما عضوية الثلثني اآلخرين   ،              اء سنة واحدة                                           الوالية األوىل، تدوم مدة عضوية ثلث اخلرب              فـترة      يف   -
   .                 ذاكرة مؤسسية الئقة          احلفاظ على                                    فتدوم سنتني، وذلك لضمان االستمرارية و

                                                             متثيل التقاليد والتوجهات القانونية والثقافية واحلضارية          ً            فضالً عن مراعاة                       التوازن بني اجلنسني،     -
  .           عل الدوام        الرئيسية

              املعايري العامة -     ً  ثانياً 

                                                             يئة خرباء حقوق اإلنسان مبثابة هيئة فرعية تابعة جمللس حقوق اإلنسان؛      تكون ه -

                                          أية توجيهات من أي جهة أخرى باستثناء                   وال يتلقون                                           يعمل اخلرباء يف اهليئة بصفتهم الشخصية        -
                 جملس حقوق اإلنسان؛

                                                                  يصدر اجمللس توجيهات حمددة للهيئة عندما يطلب منها تقدمي مسامهة موضوعية؛ -

                                                                  لس سري عملية اختيار خرباء اهليئة دائما بشكل منصف وشفاف وشامل للجميع؛       يكفل اجمل -

  .                                                                 ً           يراجع اجمللس مجيع هذه التوجيهات أو أية أجزاء منها إذا رأى ذلك ضرورياً يف املستقبل -

        الوظائف -     ً  ثالثاً 

         اجمللس مع                                                              يف إسداء املشورة للمجلس بالطريقة والشكل اللذين طلبهما           ]               اهليئة، الفريق  [                تتمـثل وظيفة     
   ً       بناًء على                      ال تقدم هذه املشورة إال      هذا و  .  ث   بحو  ال        دراسات و  ال                          على املشورة اليت تستند إىل  ي    أساس     بشكل          التركيز  

                       ذات منحى تنفيذي وأن      ]               اهليئة، الفريق  [                          وينبغي أن تكون مسامهات       .                       بقراراته وتوجيهاته               ً     طلـب اجمللس، عمالً   
                                                  تتعلق بوالية جملس حقوق اإلنسان، أي تعزيز حقوق             اليت       عية                         ً                         يكون نطاق مشورهتا مقصوراً على القضايا املواضي      

   أو                تخذ أية قرارات  ي                          يف أي حالة قطرية بعينها وال       يتدخل   ال   ]              اهليئة، الفريق [              ومن املعلوم أن   .                اإلنسـان ومحايتها 
                                            يف نطاق العمل الذي حدده اجمللس، مقترحات                                              مستبعد من ذلك، فيجوز لـه أن يقدم                الفريق           ومبا أن     .       مقررات

          على إقامة   ]              اهليئة، الفريق [  ث                ُ  َ  ويف هذا السياق، ُتَح  .                         لكي ينظر فيها اجمللس ويقرها                     تعزيز كفاءة إجراءاته          لـزيادة  
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                                                                                            ً                   عالقـة تفاعلـية مع الدول واملؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية وغريها من كيانات اجملتمع املدين وفقاً                
  .                        للطرائق اليت اعتمدها اجمللس

          طرق العمل -     ً رابعاً

     وحيسب   .       تقوميية                 عمل كل سنة                عشر يوم     اثىن                                     دورة واحدة أو دورتني ملدة أقصاها         ]               اهليئة، الفريق  [      تعقد   
  .       من اجمللس                                       على أساس كل حالة على حدة ومبوافقة مسبقة             أي وقت إضايف 

                                أو يف إطار فريق أو بشكل                                  ً     القيام مبهام بعينها إما مجاعياً      ]               اهليئة، الفريق  [                            وجيوز للمجلس أن يطلب من       
                                               ً                                                        ولكـن اهليئة بكامل أعضائها هي اليت جيب أن توافق أوالً على ما تسفر عنه هذه اجلهود من توصيات                     .       فـردي 

   .                                     واستنتاجات هنائية قبل إحالتها إىل اجمللس

           ختصاص اجمللس                                           مبحضى إرادته، ألن إنشاء هذه األفرقة من ا                          أن ينشئ أي فريق عمل      ]                للهيئة، الفريق  [           وال جيـوز    
             وبشكل فرادى                     فيما بني الدورات                   إجراء اتصاالت                                              نفسه، يستطيع أعضاء هذه اهليئة اجلماعية                  ويف الوقت     .     ً حصراً

      أسلوب        تحديد   ب                 ويف تاريخ الحق،      ]               اهليئة، الفريق  [                                            وعلى أية حال، يقوم اجمللس، بالتشاور مع          .                   أو يف إطار أفرقة   
                             طار التفاعل بني اهليئة من جهة،                                       ومن املعلوم أن برنامج العمل هذا سيحدد إ  .                    مبا يف ذلك برنامج عمل         عمل مفصل 

  .      أخرى        من جهة ،                                    واملؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية                                        ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        والدول 

                    كالفريق العامل املعين  (          ابع مستمر                  اليت يتسم عملها بط   أو                     مل ينته عملها بعد                العمل اليت                   بالنسبة ألفرقة        أما   
                                       ؛ والفريق العامل املعين بأشكال الرق                   حملفل االجتماعي      ؛ وا               املعين باألقليات         العامل           والفريق     ؛                   بالشـعوب األصـلية   

  .                      كل منها يف دورته اخلامسة    وضع        بشأن                  ً فسيتخذ اجمللس قراراً  ،  )       املعاصرة

     ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٢٧     نيف،  ج 

ّ                                يتحمل امليّسر املسؤولية كاملة عن هذه الورقة          .  

_ _ _ _ _ 

 


