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 )نيابة عن اجملموعة األفريقية(مشروع قرار مقدم من اجلزائر 

مدونـة قواعـد السـلوك لـلمكلفني بواليات يف إطار             -/... ٥
 اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

مبا ينشأ  وإذ يسلم   ،   بأهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         إذ يسترشـد   
 عـنهما مـن التزامات تشمل التزامات الدول بالتعاون يف تعزيز االحترام الكلي حلقوق اإلنسان اليت حتتل مكانة          

 رفيعة فيهما،

يونيه / حزيران٢٥يف   العاملي حلقوق اإلنساناملؤمتر بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها وإذ يذكّّر 
١٩٩٣، 

جملس "، املعنون   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بأن اجلمعية العامة يف قرارها       ضاًوإذ يذكّر أي   
 ":حقوق اإلنسان

، وغري قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة،      أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية     من جديد أكـدت    )أ( 
القدر وب، على قدم املساواة     حقوق اإلنسان معاملة منصفة وعادلة    مجيع   معاملةه يتعني   ويعـزز بعضها بعضاً، وأن    
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منظومة األمم  م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليها بأن السالاعترفتو )ب( 
 ؛عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً ابأهنواملتحدة 

يز ومحاية حقوق اإلنسان،   وقررت أن يتمسك األعضاء املنتخبون يف اجمللس بأعلى املعايري يف تعز           )ج( 
 وأن يتعاونوا مع اجمللس تعاوناً كامالً؛

العاملية واملوضوعية  مببادئ  ، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان،        االلتزام"أمهـية    وشـددت عـلى    )د( 
 ؛"والقضاء على أسلوب املعايري املزدوجة والتسييس الالانتقائية،و

ينبغي أن يستندا إىل مبادئ التعاون واحلوار       "اإلنسان   بأن تعزيز ومحاية حقوق      وسلمت كذلك  )ه ( 
 احلقـيقي وأن يهدفـا إىل تعزيـز قدرات الدول األعضاء على احترام التزاماهتا حبقوق اإلنسان مبا فيه مصلحة                   

 كل البشر؛

أن يسترشد اجمللس يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية والالانتقائية، وباحلوار           "قـررت    )و( 
الـتعاون الدولـيني البنائني، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية               و

 ؛"واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

أن تتسم طرق عمل اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل إجراء حوار              "أيضاً قررت )ز( 
كون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما             حقيقي، وأن ت  

 ؛"تسمح بالتفاعل املوضوعي مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة

 عـلى الدور املركزي ملفهومي احلياد واملوضوعية، وعلى خربة املكلّفني بواليات، يف إطار              وإذ يشـدد   
 رة إيالء القدر الالزم من االهتمام جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان أينما حتدث،اإلجراءات اخلاصة، وضرو

 وجـوب تعزيز كفاءة نظام اإلجراءات اخلاصة عن طريق توطيد مركز املكلّفني  وإذ يضـع يف اعتـباره     
 بواليات واعتماد املبادئ واألنظمة اليت تراعي احلاالت اخلاصة بواليتهم،

اعدة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية      أن مـن الضروري مس     وإذ يـرى   
 حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، واألفراد، على حتسني فهم أنشطة املكلّفني بواليات ودعمها،

  من املادة السادسة    ٢٢ مـن ميثاق األمم املتحدة، والفقرة        ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠ إىل املـواد     وإذ يشـري   
 من قرار اجلمعية العامة ٦، والفقرة ١٩٤٦فرباير / شباط١٣امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا املؤرخة من اتفاقية 

٦٠/٢٥١ ، 

  ة  د مل                    بصفة استثنائية  ، الذي مّدد فيه اجمللس    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢ إىل املقرر    وإذ يشري  
          لتعزيز                للجنة الفرعية  ا واءات يف جلنة حقوق اإلنسان،      يات اإلجراءات اخلاصة واملكلّفني هبذه اإلجر                 واحدة وال       سـنة 

ملؤرخ  ا   )  ٤٨  - د (    ١٥٠٣                      ً                                                                 ومحايـة حقوق اإلنسان، فضالً عن اإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي              
 ،١٩٧٠مايو / أيار٢٧
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ريق عامل  ف، الذي أنشأ اجمللس به      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠، املؤرخ   ١/١٠٤ إىل املقرر    وإذ يشـري أيضاً    
حكومي دويل مفتوح العضوية مهمته وضع توصيات بشأن مسألة استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات               

 من  ٦من أجل احملافظة على نظاٍم لإلجراءات اخلاصة وفقاً للفقرة          وإمكانية حتسينها وترشيدها يف جلنة حقوق اإلنسان        
 ،٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة 

ـ    ، الذي طلب اجمللس فيه إىل الفريق ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١ إىل القرار ري كذلـك  وإذ يش
 ،"يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصة"العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن 

اض والتحسني والترشيد اليت يدعو      أن مدونة قواعد السلوك هذه هي جزء ال يتجزأ من عملية االستعر            وإذ يرى  
 الذي يسعى، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التعاون بني احلكومات واملكلّفني بواليات، وهو ٦٠/٢٥١إليها قرار اجلمعية العامة 

 التعاون الضروري لسري النظام بفعالية،

ارسة مهامهم وستعزز يف    أن مدونة قواعد السلوك هذه ستوطد قدرة املكلّفني بواليات على مم          وإذ يـرى أيضاً      
 الوقت ذاته سلطاهتم املعنوية وصدقيتهم وستتطلب إجراءات دعم هلا من أصحاب املصلحة اآلخرين، وال سيما الدول،

 وجـوب التمييز، من ناحية، بني استقالل املكلّفني بواليات، وهو استقالل مطلق، وبني              وإذ يـرى كذلـك     
  ووالية جملس حقوق اإلنسان وأحكام ميثاق األمم املتحدة، من ناحية أخرى،واجباهتم، على النحو الذي حتدده واليتهم

 أن من املستحسن توضيح واستكمال وزيادة إبراز القواعد واملبادئ اليت تنظم سلوك         وإذ يضع يف اعتباره    
 املكلّفني بواليات،

  العامة واخلرباء   األمانة األساسـي الـذي ينظم مركز املسؤولني خبالف موظفي           الـنظام  إىل   وإذ يشـري   
 ٢٧ املؤرخ ٥٦/٢٨٠، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها        القـائمني مبهمـة وحقوقهم وواجباهتم األساسية      

 ،٢٠٠٢مارس /آذار

إىل مشروع دليل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، الذي اعتمده يف     وإذ يشري أيضاً     
 ادس للمكلفني بواليات، بصيغته املعدلة، االجتماع السنوي الس١٩٩٩عام 

  مبداوالت ومقترحات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض الواليات،وإذ حييط علماً 

 الدول كافة على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وتقدمي املساعدة إليها يف أداء مهامها، وتزويدها               حيث -١ 
  يف الوقت املناسب، والرد دون تأخري ال لزوم له على الرسائل اليت حتيلها اإلجراءات اخلاصة إليها؛جبميع املعلومات

 مدونـة قواعـد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق              يعـتمد  -٢ 
قوق اإلنسان تعميم أحكامها    اإلنسان، املرفق نصها هبذا القرار واليت يتعني على مفوضية األمم املتحدة السامية حل            

 .على املكلّفني بواليات، وعلى الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واألطراف املعنية األخرى
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 مرفق

 مشروع مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
 جمللس حقوق اإلنسان

  الغرض من مدونة قواعد السلوك-١املادة 

 قواعد السلوك هذه هو تعزيز فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة بتحديد معايري السلوك األخالقي              الغرض من مدونة   
املُشار إليهم فيما يلي باسم     (واملهـين اليت يتعني على املكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان               

 .ممراعاهتا يف أثناء االضطالع بوالياهت") املكلّفني بواليات"

  مركز مدونة قواعد السلوك-٢املادة 

ينظم مركز املسؤولني   تـتكامل أحكـام هذه املدونة تكامالً متبادالً مع أحكام النظام األساسي الذي               -١ 
يشار إليه فيما   ) (ST/SGB/2002/9 ( العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجباهتم األساسية       األمانةخبالف موظفي   

 ").نظام األساسيال"يلي بعبارة 

اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة أن تكون منسجمة          ينبغي ألحكام مشروع دليل      -٢ 
 .مع أحكام هذه املدونة

يعطـي مفـوض األمـم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان املكلّفني بواليات، إضافة إىل الوثائق املتعلقة           -٣ 
 .يت جيب أن يقّروا باستالمهامبهامهم، نسخة من هذه املدونة ال

  املبادئ العامة للسلوك-٣املادة 

 :وعليهم، يف أثناء االضطالع بواليتهم، القيام مبا يلي. املكلّفون بواليات هم خرباء مستقلون لدى األمم املتحدة 

 باالستناد التصرف بصورة مستقلة وممارسة مهامهم وفقاً لواليتهم، عن طريق تقييم مهين وحمايد للوقائع      )أ( 
إىل معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، ودون أي شكل غري ذي صلة من أشكال التأثري أو التحريض أو الضغط أو                     
الـتهديد أو الـتدخل، مباشراً كان ذلك أم غري مباشر، من جانب أي طرف، سواء أكان صاحب مصلحة أم ال، وألي        

مبركز املكلّفني بواليات وحبريتهم يف تقييم مسائل حقوق اإلنسان اليت          سـبب من األسباب، إذ يتصل مفهوم االستقالل         
 ُيدعون لدراستها يف إطار واليتهم؛

عـدم إغفال والية اجمللس الذي يعترب مسؤوالً عن تعزيز االحترام الكلي حلماية مجيع حقوق اإلنسان                 )ب( 
 ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١دد يف قرار اجلمعية العامة واحلـريات األساسـية للجميع عن طريق احلوار والتعاون على النحو احمل    

 ؛٢٠٠٦مارس /آذار

 األساسي ووفقاً هلذه املدونة؛ممارسة مهامهم طبقاً لواليتهم ووفقاً للنظام  )ج( 



A/HRC/5/L.3/Rev.1 
Page 5 

التركـيز حصـراً عـلى تنفيذ واليتهم، مع احلرص دوماً على مراعاة االلتزامات األساسية بالصدق                 )د( 
 علق بواليتهم؛واإلخالص واالستقالل فيما يت

التمسـك بأعـلى معـايري الكفاءة واألهلية والرتاهة، مما يعين بشكل خاص وليس على سبيل احلصر                   )ه( 
 االستقامة واحلياد واإلنصاف واألمانة وحسن النية؛

عدم التماس أو قبول توجيهات من أي حكومة أو فرد أو منظمة حكومية أو غري حكومية أو جمموعة                   )و( 
 ت؛ضغط أياً كان

 اعتماد سلوك يتماشى مع مركزهم يف مجيع األوقات؛ )ز( 

إدراك أمهـية واجباهتم ومسؤولياهتم، ومراعاة الطابع اخلاص لواليتهم والتصرف على حنو حيافظ على               )ح( 
 الثقة اليت حيظون هبا من مجيع أصحاب املصلحة ويعززها؛

ها من مهامهم يف حتقيق مكاسب شخصية،       االمتـناع عن استخدام مناصبهم أو معارفهم اليت اكتسبو         )ط( 
 أو ضد مصلحة أي فرد من العائلة أو شريك مقرب أو طرف ثالث؛/مالية أو سواها، أو ملنفعة و

عدم قبول أي تكرمي أو وسام أو خدمة أو هدية أو مقابل مايل من أي مصدر حكومي أو غري حكومي            )ي( 
 .لقاء األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية

  مركز املكلّفني بواليات-٤دة املا

 .ميارس املكلّفون بواليات مهامهم بصفة شخصية، فمسؤولياهتم ليست وطنية وإمنا دولية حصراً -١ 

يف أثناء ممارسة مهامهم، يكون للمكلفني بواليات احلق يف االمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف               -٢ 
 .من املادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا ٢٢الصكوك الدولية ذات الصلة، ومنها الفقرة 

دون املساس هبذه االمتيازات واحلصانات، ينفذ املكلّفون بواليات والياهتم يف احترام كامل للتشريعات              -٣ 
فون بواليات امتثاالً   وعند نشوء مسألة يف هذا الصدد، ميتثل املكلّ       . واللوائح الوطنية يف البلد الذي يضطلعون فيه مبهمتهم       

 . من النظام األساسي) ه (١صارماً ألحكام املادة 

  اإلعالن الرمسي-٥املادة 

 :يتعني على املكلّفني بواليات، قبل تقلد مناصبهم، أن يدلوا كتابة باإلعالن الرمسي التايل 

الضمري على حنو    و خالصاإلوأعلن رمسياً أنين سوف أؤدي واجبايت واضطلع مبهامي من منطلق احلياد            " 
كامل، وبصدق، وأنين سوف اضطلع هبذه املهام وأتصرف يف سلوكي على حنو يتوافق متاماً مع شروط والييت،                 
وميـثاق األمـم املتحدة، ومصاحل األمم املتحدة، هبدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون التماس أو قبول أي                  

 ".توجيه من أي طرف آخر أياً كان
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 ت الواجبا-٦املادة 

 :دون املساس بالواجبات املنصوص عليها يف إطار الوالية، يقوم املكلّفون بواليات مبا يلي 

السـعي دوماً لتقصي احلقائق، استناداً إىل معلومات موضوعية موثوقة مستمدة من مصادر ذات صلة                )أ( 
 وصدقية، حتققوا من صحتها حسب األصول، إىل أبعد حّد ممكن؛

اليت تقدمها خباصة الدولة املعنية بشأن احلاالت املتصلة بواليتهم، مراعاةً شاملة ويف            مـراعاة املعلومات     )ب( 
 الوقت املناسب؛

تقيـيم املعلومـات كافة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً وذات الصلة بواليتهم، ويف                  )ج( 
 ضوء االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة املعنية طرفاً فيها؛

ممارسـة احلـق يف أن يقدمـوا إىل اجمللـس أي اقتراح يرجح أن يعزز قدرة اإلجراءات اخلاصة على                     )د( 
 .االضطالع بوالياهتا

  التقيد بشروط الوالية-٧املادة 

على املكلّفني بواليات أن ميارسوا مهامهم ممارسة يتقيدون فيها تقيداً دقيقاً بشروط والياهتم، وخباصة ضمان أال                 
 .ياهتم هذه الواليات أو والية اجمللس ذاتهتتجاوز توص

  مصادر املعلومات-٨املادة 

 :يقوم املكلّفون بواليات يف سياق أنشطة مجع املعلومات مبا يلي 

 االسترشاد مببادئ احلصافة والشفافية واحلياد والرتاهة؛ )أ( 

 إىل إحلاق ضرر احملافظـة عـلى سـرية مصـادر الشـهادات إذا كان من املمكن أن يؤدي كشفها                )ب( 
 باألفراد املعنيني؛ 

االعتماد يف صياغة ما يطلب إليهم وضعه من تقارير واستنتاجات على احلقائق املوضوعية اليت ُيعتّد هبا                 )ج( 
 استناداً إىل معايري األدلة املالئمة للطابع غري القضائي لتلك التقارير واالستنتاجات؛

ية للتعليق على تقييم املكلّفني بواليات والرد على االدعاءات املوجهة          إتاحـة الفرصة ملمثلي الدولة املعن      )د( 
 .ضد هذه الدولة، وإرفاق ملخص الردود اخلطية للدولة بتقاريرهم

  رسائل االدعاء-٩املادة 

ثاهلا بغية حتقيق الفعالية والتنسيق يف تناول رسائل االدعاء يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يقّيم املكلّفون بواليات امت                
 :للمعايري التالية
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 أال تكون البالغات بال أساس على حنو واضح أو أال تكون مقدمة بدوافع سياسية؛ )أ( 

 ؛وصفاً لوقائع االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسانأن تتضمن البالغات  )ب( 

 أال تكون لغة البالغ مسيئة؛ )ج( 

 ضحية انتهاكات، أو أي شخص أو جمموعة        شخص أو جمموعة أشخاص يّدعون أهنم     أن يقدم البالغ     )د( 
أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن نية وفقاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وليس هلم مواقف دوافعها 
 سياسـية ال صلة هلا بأحكام ميثاق األمم املتحدة أو خمالفة لتلك األحكام، ويدَّعون أن هلم معرفة مباشرة أو موثوقة هبذه                    

 االنتهاكات مدعومة مبعلومات واضحة؛

 .أال تستند البالغات حصراً إىل تقارير منشورة يف وسائل اإلعالم  )ه( 

  النداءات العاجلة-١٠املادة 

جيـوز للمكلفني بواليات أن يلجأوا إىل توجيه نداءات عاجلة يف حاالت االنتهاكات املزعومة اليت يكون فيها                  
طوي على الوفاة أو تشكل خطراً على احلياة، أو تنطوي على إحلاق ضرر بضحايا يكون ضرراً          عامل الوقت حامساً ألهنا تن    

 . من هذه املدونة٩وشيكاً أو قائماً ذا طابع خطري وال ميكن معاجلته يف وقت مناسب باإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

  الزيارات امليدانية-١١املادة 

 :يقوم املكلّفون بواليات مبا يلي 

 ضمان أداء زياراهتم وفقاً الختصاصات واليتهم؛ )أ( 

 ضمان أداء زياراهتم مبوافقة الدولة املعنية أو بدعوة منها؛ )ب( 

التحضـري لـزياراهتم بـتعاون وثيق مع البعثة الدائمة للدولة املعنية املعتمدة لدى مكتب األمم املتحدة       )ج( 
 ذا الغرض؛جبنيف، إال إذا ّمست الدول املعنية سلطة أخرى هل

وضـع الصـيغة النهائـية للـربنامج الرمسي لزياراهتم مباشرة مع مسؤويل البلد املضيف بدعم إداري                  )د( 
أو ممثل املفوض السامي حلقوق اإلنسان الذي قد يساعد أيضاً يف ترتيب عقد             /ولوجسيت من وكالة األمم املتحدة احمللية و      

 اجتماعات غري رمسية؛

ار مع سلطات احلكومة املعنية ومع غريها من أصحاب املصلحة كافة، إذ يعترب      السـعي إىل إقامـة حو       )ه( 
تعزيز احلوار والتعاون هبدف ضمان الفعالية الكاملة لإلجراءات اخلاصة التزاماً مشتركاً للمكلفني بواليات، وللدولة املعنية،         

 وأصحاب املصلحة املذكورين؛ 
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ية السامية حلقوق اإلنسان، وبعد التوصل إىل تفاهم مشترك بني          بناًء على طلبهم، وبالتشاور مع املفوض      )و( 
احلكومـة املضيفة وبينهم، احلصول على محاية أمنية رمسية يف أثناء زيارهتم دون املساس باخلصوصية والسرية اللتني حيتاج                  

 .إليهما املكلّفون بواليات لالضطالع بوالياهتم

 لوالية اآلراء الشخصية والطابع العام ل-١٢املادة 

 :على املكلّفني بواليات 

أن يضعوا يف اعتبارهم ضرورة ضمان أال متس آراؤهم السياسية الشخصية تنفيذ مهمتهم، وأن يستندوا                )أ( 
 يف استنتاجاهتم وتوصياهتم إىل تقييمات موضوعية حلاالت حقوق اإلنسان؛ 

 لتاليف تقويض التسليم بالطابع املستقل      أن يبدوا لذلك، يف تنفيذ واليتهم، التحفظ واالعتدال واحلصانة         )ب( 
 .لواليتهم أو البيئة الالزمة لتصريف مهام واليتهم على النحو السليم

  التوصيات واالستنتاجات-١٣املادة 

 :على املكلّفني بواليات

ن، عند إبداء آرائهم املدروسة، ال سيما يف تصرحياهتم العامة بشأن ما يزعم من انتهاكات حلقوق اإلنسا           )أ( 
 أن يشريوا أيضاً برتاهة إىل الردود املقدمة من الدولة املعنية؛

عـند تقدمي تقرير عن دولة معينة، أن يضمنوا انسجام تصرحياهتم يف مجيع األوقات بشأن حالة حقوق                  )ب( 
 إقامة حوار   اإلنسان يف البلد املعين مع واليتهم ومع ما يقتضيه مركزهم من استقامة واستقالل وحياد وما يرجح أن يعزز                 

 بناء بني أصحاب املصلحة، فضالً عن التعاون يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

أن يضمنوا كون سلطات احلكومة املعنية هي أول من يتلقى استنتاجاهتم وتوصياهتم بشأن هذه الدولة،                )ج( 
 .جهة إليهوإتاحة وقت كاف هلا للرد، وكذلك كون اجمللس أول متلق لالستنتاجات والتوصيات املو

  االتصال مع احلكومات-١٤املادة 

يوجـه املكلّفـون بواليات مجيع رسائلهم إىل احلكومات املعنية من خالل القنوات الدبلوماسية ما مل ُيّتفق على               
 . خالف ذلك بني فرادى احلكومات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  املسؤولية جتاه اجمللس-١٥املادة 

 .ت مسؤولون أمام اجمللس يف أثناء اضطالعهم مبهمتهماملكلّفون بواليا 

- - - - - 


