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 - 1/5بناء مؤسسات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
إف ؾبلس حقوؽ اإلنساف،
إذ يتصرؼ امتثالً للولية اليت أسندهتا إليو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف قرارىا ٓ ٕ٘ٔ/ٙاؼبؤرخ ٘ٔ
آذار/مارس ،ٕٓٓٙ
وقد نظر يف مشروع النص اؼبتعلق ببناء اؼبؤسسات الذي قدمو إليو رئيس اجمللس،
ٔ -يعتمد مشروع النص اؼبعنوف "ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لألمم اؼبتحدة :بناء اؼبؤسسات"،
بصيغتو الواردة يف مرفق ىذا القرار ،دبا يف ذلك تذيياله؛
ٕ -يقرر عرض مشروع القرار التايل على اعبمعية العامة لعتماده على سبي اوأولوية تيساراً لوعع
النص اؼبدرج أدناه موعع التنفيذ يف الوقت احملدد:

"إف اعبمعية العامة،
"إذ ربيط علماً بقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف ٘ 1/اؼبؤرخ  18حزيراف/يونيو ،ٕٓٓٚ
"ٔ  -ترحّب بالنص اؼبعنوف "ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لألمم اؼبتحدة :بناء اؼبؤسسات" ،بصيغتو
الواردة يف مرفق ىذا القرار ،دبا يف ذلك تذيياله.

اعبلسة 9
حزيراف/يونيو
18
2007
[اعتُمد القرار بدوف تصويت].

()1

() 1

انظر  ، A/HRC/5/21الفص الثالث ،الفقرات .62- 60

المرفق

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة :بناء المؤسسات
أوالً  -آلية االستعراض الدوري الشامل
ألف  -أساس االستعراض
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ذبري عملية الستعراض استناداً إىل الصكوؾ التالية:
(أ)

ميثاؽ اوأمم اؼبتحدة؛

(ب)

اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف؛

(ج)

صكوؾ حقوؽ اإلنساف اليت تكوف الدولة طرفاً فيها؛

التعهدات واللتزامات الطوعية من جانب الدوؿ ،دبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عند تقدَل
(د)
ترشيحها لالنتخ اب يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف (يشار إليو فيما بعد بعبارة "اجمللس")؛
َّـ  ،ونظراً ؼبا يتصف بو القانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساٍل الدويل من
 -2إعافة إىل ما تَػ َق د َ
وم عَ ِّزز لبعضو البعض ،تراعى يف الستعراض أحكاـ القانوف اإلنساٍل الدويل الواجبة
طابع تكاملي ومًتابط ُ
التطبيق.
باء  -المبادئ واألىداف
 - ١المبادئ
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ينبغي لالستعراض الدوري الشام :
(أ)

أف يُعزز عاؼبية صبيع حقوؽ اإلنساف وترابطها وعدـ قابليتها للتجزئة وتشابكها؛

(ب)

أف يكوف آلية تعاونية قائمة على معلومات موعوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي؛

(ج)

أف يكف ال تغطية العاؼبية واؼبعاملة اؼبتساوية للدوؿ كافة؛

(د)

أف يكوف عملية حكومية دولية يدفعها اوأعضاء يف اوأمم اؼبتحدة وأف يكوف موجهاً كبو
العم ؛

(ى )

أف يُشرؾ فيو بصورة كاملة البلد موعع الستعراض؛

(و)
(ز)
(ح)

كم آليات حقوؽ اإلنساف اوأخرى ول يشك تكراراً ؽبا ،وبذلك يشك قيمة مضافة؛
أف يُ ِّ
أف ُهب رى بطريقة موعوعية وشفافة وغار انتقائية وبناءة وغار تصادمية وغار ُم سيَّسة؛
أل يشك عبئاً يثق كاى الدولة اؼبعنية أو جدوؿ أعماؿ اجمللس أكثر فبا ينبغي؛

(ط) أل يكوف طويالً أكثر فبا يلزـ؛ وينبغي أف يكوف واقعياً وأل يستحوذ على قدر غار متناسب من
الوقت ومن اؼبوارد البشرية واؼبالية؛
(ي)

أل يناؿ من قدرة اجمللس على الستجابة لألوعاع العاجلة اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف؛

(ؾ)

أف يراعي اؼبنظور اعبنساٍل كام اؼبراعاة؛

(ؿ) أف يراعي مستوى تنمية البلداف وخصوصياهتا ،مع عدـ اإلخالؿ باللتزا مات الواردة يف العناصر
اؼبنصوص عليها يف أساس الستعراض؛
أف يكف اشًتاؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة ،دبا يف ذلك اؼبنظمات غار اغبكومية
(ـ)
واؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ،وفقاً لقرار اعبمعية العامة ٓ ٕ٘ٔ/ٙاؼبؤرخ  15آذار/مارس  2006وقرار اجمللس
القتصادي والجتماعي  ٖٔ/ٔ99ٙاؼبؤرخ  25سبوز/يوليو  ،1996فضالً عما قد يتخذه اجمللس من مقررات يف ىذا
الشأف.
 - ٢األىداف
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أىداؼ الستعراض ىي:
(أ)

ربسني حالة حقوؽ اإلنساف على أرض الواقع؛

(ب) الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداهتا يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف وتقييم التطورات اإلهبابي ة والتحديات
اليت تواجهها الدولة؛
(ج)

النهوض بقدرة الدولة وباؼبساعدة الفنية اؼبقدمة إليها ،بالتشاور مع الدولة اؼبعنية ودبوافقتها؛

(د)

تبادؿ أفض اؼبمارسات فيما بني الدوؿ وأصحاب اؼبصلحة اآلخرين؛

(ى )

دعم التعاوف يف ؾباؿ تعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف؛

(و) تشجيع التعاوف واللبراط الكاملني مع اجمللس وغاره من ىيئات حقوؽ اإلنساف ،ومع مفوعية
اوأمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف.
جيم  -دورية االستعراض والترتيب الذي يُ تَّبع فيو
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يبدأ الستعراض بعد اعتماد اجمللس آليةَ الستعراض الدوري الشام .
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ينبغي أف يتجلى يف الًتتيب اؼبتَّبَع يف الستعراض مبدآ العاؼبية واؼبعاملة اؼبتساوية.
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ينبغي ربديد ترتيب الستعراض يف أقرب وقت فبكن بغية سبكني الدوؿ من الستعداد لػو استعداداً وافياً.
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تُستعرض أوعاع صبيع الدوؿ اوأعضاء يف اجمللس أثناء فًتة عضويتها فيو.

-9

ٍ
اؼبنتخ بوف منهم ؼبدة سنة أو سنتني.
ستعرض أولً أوعاع أعضاء اجمللس اوأوائ  ،وخباصة َ
تُ َ

ستعرض أوعاع مزيج من الدوؿ اوأعضاء يف اجمللس والدوؿ اليت ؽبا صفة اؼبراقب فيو؛
 -10تُ َ

ستعرض أوعاعها.
 -11يراعى التوزيع اعبغرايف العادؿ لدى اختيار البلداف اليت ستُ َ
 -12ستُختار بالقرعة أوؿ دولة عضو ودولة ؽبا صفة اؼبراقب يُراد استعراض أوعاعهما من ك ؾبموعة إقليمية
بطريقة تكف الحًتاـ الكام للتوزيع اعبغرايف العادؿ .ويُتبع بعد ذلك الًتتيب اؽبجائي ابتداءً من ىاتني
الدولتني ،ما مل تتطوع دوؿ أخرى للخضوع لالستعراض.
 -13تكوف الفًتة الفاصلة بني جولت ال ستعراض مقبولة لكي تراعى فيها قدرة الدوؿ على الستعداد للجولة
التالية وقدرة أصحاب اؼبصلحة اآلخرين على الستجابة للطلبات الناشئة عن الستعراض.
 -14ستكوف دورية الستعراض يف اعبولة اوأوىل أربع سنوات .وسوؼ يًتتب على ذلك النظر يف أوعاع ٗٛ
دولة يف السنة خالؿ ثال ث دورات للفريق العام مدة ك منها أسبوعاف(أ).
دال  -عملية االستعراض وطرائقو
 - ١الوثائق
 -15يستند الستعراض إىل الوثائق التالية:
معلومات ،قد تكوف يف شك تقرير وطين ،تُعدُّىا الدولة اؼبعنية استناداً إىل مبادئ توجيهية عامة
(أ)
يعتمدىا اجمللس يف دورتو السادسة (الدورة اوأوىل من اعبولة الثانية) ،وأية معلومات أخرى تراىا الدولة اؼبعنية ذات صلة
باؼبوعوع ،ويبكن تقديبها إما شفوياً أو كتابةً ،شريطة أل يتجاوز العرض اؼبكتوب ِ
اؼبوجز ؽبذه اؼبعلومات ٕٓ صفحة،
تشجع الدوؿ على إعداد ىذه اؼبعلومات من خالؿ
عماناً ؼبعاملة صبيع الدوؿ معاملةً متساويةً ولعدـ إرىاؽ اآللية .و َّ
إجراء عملية تشاور واسعة على اؼبستوى الوطين مع صبيع أصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة؛
(ب) وإعافةً إىل ذلك ،تقوـ اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف بتجميع اؼبعلومات الواردة يف تقارير
ىيئات اؼبعاىدات ،واإلجراءات اػباصة ،دبا يف ذلك اؼبالحظات والتعليقات اليت تبديها الدولة اؼبعنية ،وبتجميع
غار ذلك من وثائق اوأمم اؼبتحدة الرظبية ذات الصلة ،على أل تتجاوز اجملموعة ٓٔ صفحات.
(ج) يراعي اجمللس أيضاً ما يقدمو أصحاب اؼبصلحة ذوو الصلة اآلخروف يف إطار الستعراض
الدوري الشام من معلومات إ عافية موثوقة ويبكن الركوف إليها .وتقوـ اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف بإعداد
موجز ؽبذه اؼبعلومات ل يتجاوز ٓٔ صفحات.
ػػػػػػ
الستعراض الدوري الشام عملية آخذة يف التطور؛ وللمجلس أف يقوـ ،بعد اختتاـ جولة
(أ)
الستعراض اوأوىل ،باستعراض طرائق ىذه اآللية ودوريتها ،استناداً إىل أفض اؼبمارسات والدروس اؼبستخلصة.

 -16تكوف الوثائق اليت تُعِدُّىا اؼبفوعية متوافقة مع ىيك اؼببادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده اجمللس فيما
يتعلق باؼبعلومات اليت أعدهتا الدولة اؼبعنية.

 -17يكوف العرض اؼبكتوب اؼبقدـ من الدولة وكذلك اؼبلخصات اليت تُعِدُّىا اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف
جاىزة قب موعد الستعراض الذي هبريو الفريق العام بستة أسابيع لضماف توزيع الوثائق يف وقت واحد باللغات
الرظبية الست لألمم اؼبتحدة ،وفقاً لقرار اعبمعية العامة ٖ٘ ٕٓٛ/اؼبؤرخ ٗٔ كانوف الثاٍل/يناير .ٔ999
 - ٢الطرائق
 -18تكوف طرائق الستعراض على النحو التايل:
َس يجري الستعراض يف إطار فريق عام واحد ،يرأسو رئيس اجمللس ويتألف من الدوؿ ال 47
(أ)
(ب)
اوأعضاء يف اجمللس .وستقرر ك دولة عضو تكوين وفدىا ؛
(ب)

هبوز للدوؿ اليت ؽبا صفة اؼبراقب أف تشارؾ يف الستعراض ،دبا يف ذلك اؼبشاركة يف اغبوار التفاعلي؛

(ج) هبوز وأصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة اآلخرين أف وبضروا عملية الستعراض يف إطار الفريق العام ؛
س َّ
تشك ؾبموعة من ثالثة مقررينُ ،ىب تاروف بالقرعة من بني أعضاء اجمللس ومن ـبتلف
(د)
َ
اجملموعات اإلقليمية (ؾبموعة ثالثية) من أج تيسار ك عملية استعراض ،دبا يف ذلك إعداد تقرير الفريق العام .
وستتوىل اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف تقدَل اؼبساعدة واػبربة الفنية الالزمتني إىل اؼبقررين.
 -19هبوز للبلد اؼبعين أف يطلب اختيار أحد اؼبقررين الثالثة من ؾبموعتو اإلقليمية ،ولو أيضاً أف يطلب
استبداؿ مقرر مرةً واحدة فقط.
 -20هبوز ؼبقرر أف يطلب إعفاءه من اؼبشاركة يف عملية استعراعية ؿبددة.
 -21سيجري اغبوار التفاعلي بني البلد موعع الستعراض واجمللس يف إطار الفريق العام  .وهبوز للمقررين أف
يضعوا قائمة بالقضايا أو اؼبسائ اليت يتعني إحالتها إىل الدول ة موعع الستعراض لتمكينها من الستعداد ،مث من
إقامة اغبوار التفاعلي حوؿ نقاط ؿبددة ،مع عماف اإلنصاؼ والشفافية.
خص ص وقت إعايف ل
 -22س تكوف مدة الستعراض ثالث ساعات لك بلد يف إطار الفريق العام  .وسيُ ّ
يتجاوز ساعة واحدة لينظر اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة.
تخصص فًتة نصف ساعة لعتماد تقرير ك من البلداف موعع الستعراض يف الفريق العام .
َ -23س َّ
 -24ينبغي زبصيص فًتة زمنية معقولة تفص بني الستعراض واعتماد تقرير ك دولة يف الفريق العام .
 -25سيعتمد اجمللس النتائج النهائية يف جلسة عامة.
ػػػػػػ
(ب) ينبغي إنشاء صندوؽ استئماٍل للتربعات خاص بالستعراض الدوري الشام  ،يػُيَ ِّس ر للبلداف النامية،
ل سيما أق البلداف مبواً ،اؼبشاركة يف آلية الستعراض الدوري الشام .

ىاء  -نتائج االستعراض

 - ١الشكل الذي تتخذه النتائج

عرض نتائج الستعراض يف تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الستعراض ،والستنتاجات
َ -26س تُ َ
و/أو التوصيات ،واللتزامات الطوعية للدولة الطرؼ.
 - ٢مضمون النتائج
 -27الستعراض الدوري الشام ىو آلية تعاونية .وقد تشم نتائجو ما يلي:
اؼبستعرض ،دبا يف ذلك التطورات
تقييم موعوعي وشفاؼ غبالة حقوؽ اإلنساف يف البلد
(أ)
َ
اإل هبابية والتحديات اليت يواجهها البلد؛
(ب)

تقاسم أفض اؼبمارسات؛

(ج)

التشديد على زيادة التعاوف من أج تعزيز حقوؽ اإلنساف وضبايتها؛

(د)

تقدَل اؼبساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد اؼبعين ودبوافقتو(ج)؛

(ى )

اللتزامات والتعهدات الطوعية اؼبقدمة م ن البلد موعع الستعراض.
 - ٣اعتماد النتائج

شرؾ البلد موعع الستعراض إشراكاً كامالً يف عملية استخالص النتائج.
 -28يُ َ
نتائج الستعراض يف جلسة عامة ،تتاح للدولة اؼبعنية فرصة تقدَل ردود على اوأسئلة
 -29قػَ بْ َ اعتماد اجمللس َ
أو اؼبسائ اليت مل تعاًفَ معاعبةً كاف ية أثناء اغبوار التفاعلي.
َ -30س تُمنَح الدولة اؼبعنية والدوؿ اوأعضاء يف اجمللس ،إعافة إىل الدوؿ اليت ؽبا صفة مراقب ،فرصة إبداء
آرائها بشأف نتائج الستعراض قب ازباذ إجراء بشأهنا يف جلسة عامة.
ستتاح وأصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة اآلخرين فرصة إلبداء تعليقات عامة قب اعتماد النتائج يف
-31
ُ
جلسة عامة.
َ -32س تحدَّد التوصيات اليت ربظى بتأييد الدولة اؼبعنية .كما وباط علماً بالتوصيات اوأخرى ،إىل جانب
درج كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده اجمللس.
تعليقات الدولة اؼبعنية عليها .وستُ َ
ػػػػػػ
(ج)

ي نبغي للمجلس أف يقرر ما إذا كاف يتعني اللجوء إىل آليات التموي اغبالية أـ إنشاء آلية جديدة.

واو  -متابعة االستعراض
 -33تػُنَػ فَّذ نتائج الستعراض الدوري الشام  ،بوصفو آلية تعاونية ،من جانب الدولة اؼبعنية أولً ،وحسب
القتضاء ،من جانب أصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة اآلخرين.
 -34يركز الستعراض الالحق ،يف صبلة أمور ،على تنفيذ النتائج السابقة.
يكرس ؼبتابعة الستعراض الدوري الشام .
 -35يكوف للمجلس بند دائم ُم درج يف جدوؿ أعمالو َّ
َ -36س يُساعد اجملتمع الدويل على تنفيذ التوصيات والستنتاجات اؼبتعلقة ببناء القدرات واؼبساعدة الفنية،
بالتشاور مع البلد اؼبعين ودبوافقتو.
َ -37س يقرر اجمللس ،لدى نظره يف نتائج الستعراض الدوري الشام  ،ما إذا كاف من الضػروري إجػراء أي
متابعة ؿبددة ووقت إجرائها.
 -38بعد استنفاد صبيع اعبهود لتشجيع الدولة على التعاوف مع آلية الستعراض الدوري الشام  ،سينظر
اجمللس ،حسب القتضاء ،يف حالت استمرار عدـ التعاوف مع اآللية.

ثانياً  -اإلجراءات الخاصة
ألف – اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم
 -39ستكوف اؼبعايار العامة التالية بالغة اوأنبية لدى ترشيح أصحاب الوليات وتعيينهم( :أ) اػبربة الفنيػة؛
(ب) اػبربة يف ؾباؿ الولية؛ (ج) الستقاللية؛ (د) النزاىة؛ (ى ) الستقامة الشخصية؛ (و) اؼبوعوعية.
 -40ينبغي إيالء العتبار الواجب للتوازف بني اعبنسني والتمثي اعبغرايف العادؿ ،إعافة إىل التمثي اؼبناسب
ؼبختلف اوأنظمة القانونية.
 -41يوافق اجمللس يف دورتو السادسة (الدورة اوأوىل من ا عبولة الثانية) على الشروط التقنية واؼبوعوعية
للمرشحني اؼبؤىلني لتقلد مهاـ أصحاب الوليات ،من أج اغبرص على أف يكوف اؼبرشحوف من ذوي اؼبؤىالت
العالية والكفاءة اؼبشهودة واػبربة الفنية اؼبناسبة والتجربة اؼبهنية الواسعة يف ميداف حقوؽ اإلنساف.
 -42هبوز للكيانات التالية تسمية مرشحني لشغ مناصب أصحاب الوليات يف إطار اإلجراءات اػباصة:
(أ) اغبكومات؛ (ب) اجملموعات اإلقليمية العاملة يف إطار منظومة اوأمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف؛ (ج) اؼبنظمات الدولية
أو مكاتبها (مث اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف)؛ (د) اؼبنظمات غار اغبكومية؛ (ى) ىيئات حقوؽ اإلنساف اوأخرى؛
(و) الًتشيحات الفردية.
 -43تقوـ اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف فوراً بوعع قائمة علنية بأظباء اؼبرشحني اؼبؤىلني وحفظها وربديثها
دورياً وتكوف ذات شك موحد ،وتشم البيانات الشخصية وؾبالت اػبربة الفنية والتجربة اؼبهنية .ويُعلن عن مناصب
الوليات الشاغرة اؼبقبلة.

ُ -44وب ًَتـ مبدأ عدـ اعبمع يف آف واحد بني عدة وظائف يف ميداف حقوؽ اإلنساف.
 -45وربدَّد فًتة صاحبة الولية يف وظيفة معينة ،سواء أكانت ولية مواعيعية أـ قطرية ،دبدة ل تتجاوز ست سنوات
(فًتتاف مدة ك منهما ثالث سنوات فيما ىبص أصحاب الوليات اؼبواعيعية).
 -46يُستبعد اوأشخاص الذين يشغلوف مناصب تُتخذ فيها قرارات يف اغبكومة أو يف أية منظمة أخرى أو
كياف آخر ،اوأمر الذي قد ينشأ عنو تضارب يف اؼبصاٌف مع اؼبسؤوليات اؼبتضمنة يف الولية .وسيعم أصحاب
الوليات بصفتهم الشخصية.
 -47يُنشأ فريق استشاري يَقًتح على الرئيس ،قب بدء الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب
الوليات بشهر واحد على اوأق  ،قائمةً بأظباء اؼبرشحني ذوي أعلى اؼبؤىالت اػباصة بالوليات اؼبعنية ويستوفوف
اؼبعايار العامة والشروط اػباصة.
 -48يويل أيضاً الفريق الستش اري العتبار الواجب لستبعاد اؼبرشحني الذين تتم تسميتهم من القائمة العلنية
باؼبرشحني اؼبؤىلني اليت تُرفع إليو.
 -49يف بداية اعبولة السنوية للمجلس ،تدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق الستشاري،
يعم بصفتو الشخصية .وسيحص ىذا الفريق على اؼبساع دة من اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف.
 -50سينظر الفريق الستشاري يف اؼبرشحني الواردة أظباؤىم يف القائمة العلنية؛ غار أنو هبوز للفريق أف ينظر
يف ترشيحات إعافية دبؤىالت متساوية أو أكثر مالءمةً للوظيفة ،يف ظ ظروؼ استثنائية وإذا بررت وظيفة معينة
ومد عَّمة باوأسباب.
ذلك .وتكوف التوصيات اؼبقدمة إىل الرئيس علنية َ
 -51ينبغي للفريق الستشاري أف يراعي ،حسب القتضاء ،آراء أصحاب اؼبصلحة ،دبن فيهم أصحاب الوليات
اغباليوف أو اؼبنتهية مدهتم ،يف ربديد ما يلزـ من خربة فنية وذبربة ومهارات وغار ذلك من الشروط ذات الصلة لك
ولية.
 -52على أساس توصيات الفريق الستشاري وعقب مشاورات واسعة ،ل سيما عرب اؼبنسقني اإلقليميني ،سيحدد
رئيس اجمللس اؼبرشح اؼبناسب لك وظيفة شاغرة .وسيقدـ الرئيس إىل الدوؿ اوأعضاء والدوؿ اليت ؽبا صفة اؼبراقب قائمة
أولية باؼبرشحني الذين سيُقًتحوف قب بداية الد ورة اليت سينظر فيها اجمللس يف التعيينات بأسبوعني على اوأق .
 -53سيُجري الرئيس ،إف دعت الضرورة ،اؼبزيد من اؼبشاورات من أج عماف اؼبوافقة على اؼبرشحني
عني أصحاب
اؼبقًتحني .ويُكتَ َم تعيني أصحاب الوليات يف إطار اإلجراءات اػباصة إثر موافقة اجمللس عليو .ويُ َّ
ا لوليات قب هناية الدورة.

باء  -استعراض الواليات وترشيدىا وتحسينها
 -54هبب أثناء استعراض الوليات وترشيدىا وربسينها ،وكذلك أثناء وعع وليات جديدة ،السًتشاد
دببادئ العاؼبية والنزاىة واؼبوعوعية والالانتقائية ،وباغبوار والتعاوف الدوليني البناءين ،هبدؼ النهوض بتعزيز وضباية
صبيع حقوؽ اإلنساف ،اؼبدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ،دبا يف ذلك اغبق يف التنمية.

 -55هبري استعراض ك ولية وترشيدىا وربسينها يف سياؽ اؼبفاوعات اؼبتعلقة بالقرارات ذات الصلة .وهبوز
تقييم الولية يف جزء مستق من اغبوار التفاع لي بني اجمللس وأصحاب الوليات يف إطار اإلجراءات اػباصة.
 -56يركز استعراض الوليات وترشيدىا وربسينها على أنبية الوليات ونطاقها ومضموهنا ،يف إطار معايار
حقوؽ اإلنساف اؼبعًتؼ هبا دولياً ونظاـ اإلجراءات اػباصة وقرار اعبمعية العامة ٕٓ٘ٔ./ٙ
 -57ينبغي دوماً ،عند ازباذ أي قرار يقضي بتبسيط وليات أو دؾبها أو إمكانية وقف العم هبا ،السًتشاد
بضرورة تعزيز التمتع حبقوؽ اإلنساف وضبايتها.
 -58ينبغي للمجلس أف يسعى دائماً إىل التحسني ،وذلك على النحو التايل:
ينبغي أف تتيح الوليات دائماً فرصة واعحة لزيادة مستوى ضباية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا ومستوى
(أ)
التماسك داخ منظومة حقوؽ اإلنساف؛
(ب) ينبغي إيالء الىتماـ عبميع حقوؽ اإلنساف على قدـ اؼبساواة .وينبغي لتوازف الوليات اؼبواعيعية
ينم عموماً عن القبوؿ بتساوي اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية يف اوأنبية مع اغبقوؽ والقتصادية والجتماعية والثقافية،
أف َّ
دبا يف ذلك اغبق يف التنمية؛
(ج)

ينبغي بذؿ ك جهد لتجنب الزدواج الذي ل لزوـ لػو؛

َستُحدَّد اجملالت اليت تشك ثغرات مواعيعية وتعا ًَف ،دبا يف ذلك بوسائ غار إنشاء وليات يف
(د)
يوج و انتباه أصحاب الوليات إىل قضية شاملة لقطاعات
وسع ولية حالية ،أو أف َّ
إطار اإلجراءات اػباصة ،كأف تُ َّ
عديدة ،أو أف يُطلَب إىل أصحاب الوليات اؼبعنيني ازباذ إجراءات مشًتكة؛

(ى ) ينبغي ،عند النظر يف أي دمج للوليات ،أف يػُ َراعَى مضموف ك ولية ووظائفها اؼبهيمنة ،فضالً
عن حجم العم الذي يقع على ك صاحب ولية؛
(و) ينبغي ،عند إنشاء الوليات أو استعراعها ،بذؿ جهود من أج معرفة ما إذا كاف ىيك اآللية
(خبار أو مقرر أو فريق عام ) ىو أكثر اؽبياك فعالية من ناحية زيادة ضباية حقوؽ اإلنساف؛
(ز)

ينبغي توخي أكرب قدر فبكن من الوعوح والدقة عند وعع آليات جديدة ،ذبنباً للغموض.

ستصوب توحيد تسمية أصحاب الوليات وألقاب الوليات ،وكذلك عملية الختيار
 -59ينبغي أف يُ َ
والتعيني ،قصد جع النظاـ بأكملو مفهوماً بشك أفض .
ورب َد دَّ فًتات الوليات القطرية بسنة واحدة.
ح دَّد فًتات الوليات اؼبواعيعية بثالث سنواتُ .
َ -60س تُ َ
ج ّد َد الول يات اؼبدرجة يف التذيي اوأوؿ ،حيثما ينطبق ذلك ،إىل أف وبني موعد نظر اجمللس فيها
َ -61س تُ َ
(د)
وفقاً لربنامج العم .
 -62هبوز وأصحاب الوليات اغباليني الستمرار يف العم  ،شريطة أل يكونوا قد ذباوزوا فًتة السنوات الست
احملددة (التذيي الثاٍل) .وبصفة استثنائية ،هبوز سبد يد فًتة أصحاب الوليات الذين ذباوزت فًتة عملهم ست
سنوات إىل حني نظر اجمللس يف الولية ذات الصلة وانتهاء عملية الختيار والتعيني.

 -63ينبغي أف يُراعى أيضاً ،لدى البت يف استحداث الوليات القطرية أو استعراعها أو وقف العم هبا،
مبدآ التعاوف واغبوار اغبقيقي الرامياف إىل تعزيز قدرة الدوؿ اوأعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ؾباؿ حقوؽ
اإلنساف.
 -64يف حالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف أو عدـ التعاوف اليت تقتضي من اجمللس إيالءىا اىتمامو ،ينبغي تطبيق
وذبَنُّب التسييس.
مبادئ اؼبوعوعية وعدـ النتقائية وعدـ الكي دبكيالني َ

ثالثاً  -اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان
َ -65س تكوف اللجنة الستشارية جمللس حقوؽ اإلنساف (يُشار إليها فيما بعد بعبارة "اللجنة الستشارية")،
اؼبؤلفة من  ٔٛخباراً يعملوف بصفتهم الشخصية ،دبثابة ىيئة فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعم بتوجيو منو.
وستُنشأ ىذه اؽبيئة الفرعية وتؤدي أعماؽبا وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة فيما يلي.
ألف  -التعيين
 -66هبوز عبميع الدوؿ اوأعضاء يف اوأمم اؼبتحدة أف تقًتح أو تُقر مرشحني ،ك من منطقتو .وينبغي للدوؿ،
لدى اختيار مرشحيها ،أف تستشار مؤسساهتا الوطنية اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف ومنظمات اجمل تمع اؼبدٍل والقياـ يف
ىذا الصدد بإدراج أظباء اعبهات اليت تؤيد مرشحيها.
 -67واؽبدؼ من ذلك ىو عماف إتاحة أفض اػبربات اؼبمكنة للمجلس وربقيقاً ؽبذا الغرض ،سيقوـ اجمللس
يف دورتو السادسة بوعع وإقرار الشروط التقنية واؼبوعوعية لقبوؿ اؼبرشحني (الدورة اوأوىل من اعبولة الثانية).
وينبغي أف تشم ىذه الشروط ما يلي:
ػػػػػػ
(د)

تستويف الوليات القطرية اؼبعايار التالية:

-

ت فيها بعد ويتعني إقبازىا؛ أو
شبة ولية للمجلس مل يػُبَ ّ
ت فيها بعد ويتعني إقبازىا؛ أو
شبة ولية للجمعية العامة مل يػُبَ ّ

(أ)

التمتع دبؤىالت وخربات معًتؼ هبا يف ميداف حقوؽ اإلنساف؛

(ب)

التحلي خبُلُق رفيع؛

-

(ج)

ص اػبدمات الستشارية واؼبساعدة الفنية.
طابع الولية َىبُ ُّ

الستقالؿ والنزاىة.

 -68يُستبعد اوأشخاص الذين يشغلوف مناصب تُتخذ فيها قرارات يف اغبكومة أو يف أية منظمة أخرى أو
كياف آخر ،اوأمر الذي قد ينشأ عنو تضارب يف اؼبصاٌف مع اؼبسؤوليات اؼبتضمنة يف الولية .وسيعم أعضاء
اللجنة اؼبنتخبوف بصفتهم الشخصية.
ُ -69وب ًَتـ مبدأ عدـ اعبمع بني عدة مهاـ يف آف واحد يف ميداف حقوؽ اإلنساف.
باء  -االنتخاب

 -70ينتخب اجمللس يف اقًتاع سري أعضاء اللجنة الستشارية من قائمة اؼبرشحني الذين قُدمت أظباؤىم وفقاً
للشروط اؼبتفق عليها.
 -71تُقف قائمة اؼبرشحني قب تاريخ النتخاب بشهرين .وتتيح اوأمانة للدوؿ اوأعضاء وللجمهور قائمة
اؼبرشحني واؼبعلومات ذات الصلة قب انتخاهبم بشهر واحد على اوأق .
 -72ينبغي إيالء العتبار الواجب ؼبسأليت التوازف بني اعبنسني والتمثي اؼبناسب ؼبختلف اغبضارات والنظم القانونية.
 -73يكوف التوزيع اعبغرايف على النحو التايل:
الدوؿ اوأفريقية٘ :
الدوؿ اآلسيوية٘ :
دوؿ أوروبا الشرقيةٕ :
دوؿ أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبٖ :
دوؿ أوروبا الغربية والدوؿ اوأخرىٖ :
 -74يشغ أعضاء اللجنة الستشارية مناصبهم ؼبدة ثالث سنوات .وهبوز إعادة انتخاهبم مرة واحدة .ويف
الولية اوأوىلَ ،س يشغ ثلث اػبرباء مناصبهم ؼبدة سنة واحدة ،وثلث آخر ؼبدة سنتني .وستُسحب القرعة للبت
يف فًتات العضوية اؼبتداخلة.
جيم  -المهام
 -75مهمة ال لجنة الستشارية ىي توفار اػبربات للمجلس بالشك والطريقة اللذين يطلبهما اجمللس ،مع
الًتكيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدَل اؼبشورة القائمة على البحوث .وباإلعافة إىل ذلك ،ل تقدَّـ
ىذه اػبربات إل بناءً على طلب اجمللس ،بالمتثاؿ لقراراتو وبتوجيو منو.
 -76ينبغي للجنة الستشارية أف تركز على النواحي التنفيذية وأف يقتصر نطاؽ مشورهتا على القضايا
اؼبواعيعية اؼبتصلة بولية اجمللس ،أل وىي تعزيز وضباية صبيع حقوؽ اإلنساف.
 -77ل تعتمد اللجنة الستشارية قرارات أو مقررات .وؽبا أف تقدـ إىل اجمللس ،عمن نطاؽ العم الذي
وبدده ،مقًتحات لزيادة تعزيز كفاءتو اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها ،كما ؽبا أف تقدـ إىل اجمللس ،عمن
نطاؽ العم الذي وبدده ،مقًتحات بشأف إجراء مزيد من البحوث.
 -78يصدر اجمللس مبادئ توجيهية ؿبددة للجنة الستشارية عندما تطلب منو مسانبة فنية ،ويقوـ باستعراض
صبيع ىذه اؼببادئ التوجيهية أو أي جزء منها إذا رأى عرورة لذلك يف اؼبستقب .
دال  -أساليب العمل
 -79تعقد اللجنة الستشارية دورتني على اوأكثر يف السنة ل تتجاوز مدهتما عشرة أياـ عم  .ويبكن ترتيب
دورات إعافية على أساس ـبصص دبوافقة مسبقة من اجمللس.

 -80هبوز للمجلس أف يطلب إىل اللجنة الستشارية أف تنهض دبهاـ معينة يبكن أداؤىا صباعياً أو يف إطار
فريق مصغَّر أو بصفة فردية .وستقدـ اللجنة تقارير عن ىذه اعبهود إىل اجمللس.
شج ع أعضاء اللجنة الستشارية على التواص  ،فردياً أو يف إطار أفرقة ،يف الفًتات الفاصلة بني
 -81يُ َّ
الدورات .غار أنو ل هبوز للجنة إنشاء ىيئات فرعية ما مل يأذف اجمللس ؽبا بذلك.
ث اللجنة الستشارية ،لدى اعطالعها بوليتها ،على التواص مع الدوؿ ومع اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ
ُ -82ربَ ُّ
اإلنساف واؼبنظمات غار اغبكومية وغارىا من كيانات اجملتمع اؼبدٍل وفقاً لطرائق اجمللس.
 -83هبوز للدوؿ اوأعضاء واعبهات اؼبراقبة ،دبا يف ذلك الدوؿ غار اوأعضاء يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف
والوكالت اؼبتخصصة واؼبنظمات اغبكومية الدولية اوأخرى واؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ،فضالً عن
اؼبنظمات غار اغبكومية ،أف تشارؾ يف أعماؿ اللجنة الستشارية استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس
القتصادي والجتماعي  ، ٖٔ/ٔ99ٙواؼبمارسات اليت كانت تتبعها عبنة حقوؽ اإلنساف واليت يتبعها اجمللس
اآلف ،مع عماف مسانبة ىذه الكيانات بأكرب قدر فبكن من الفعالية.
ت اجمللس ،يف دورتو السادسة (الدورة اوأوىل م ن جولتو الثانية) يف أنسب اآلليات ؼبواصلة عم
َ -84س يَبُ ُّ
اوأفرقة العاملة اؼبعنية بالسكاف اوأصليني؛ وأشكاؿ الرؽ اؼبعاصرة؛ واوأقليات؛ واؼبنتدى الجتماعي.

رابعاً  -إجراء تقديم الشكاوى
ألف  -الهدف والنطاق
 -85العم قائم على إنشاء إجراء لتقدَل الشكاوى من أج معاعبة اوأمباط الثابتة لالنتهاكات اعبسيمة
واؼبؤيَّدة بأدلة موثوؽ هبا عبميع حقوؽ اإلنساف وصبيع اغبريات اوأساسية اليت تقع يف أي جزء من أجزاء العامل ويف
أي ظرؼ من الظروؼ.
ُّ -86ازب ذ قرار اجمللس القتصادي والجتماعي ٖٓ٘ٔ(د  )ٗٛ -اؼبؤرخ  ٕٚأيار/مايو ٓ ٔ9ٚبصيغتو
اؼبنقحة بالقرار ٕٓٓٓ ٖ/اؼبؤرخ  ٔ9حزيراف/يونيو ٕٓٓٓ أساساً للعم وجرى ربسينو عند القتضاء ،من أج
عماف أف يكوف إجراء تقدَل الشكاوى ؿبايداً وموعوعياً وفعالً وموجهاً ػبدمة الضحايا وأف يُعم بو يف الوقت
اؼبناسب .وسيتم اإلبقاء على الطابع السري ؽبذا اإلجراء بغية تعزيز التعا وف مع الدولة اؼبعنية.
باء  -معايير مقبولية البالغات
 -87يكوف البالغ اؼبتص بانتهاؾ غبقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية مقبولً ،وأغراض ىذا اإلجراء ،شريطة
استيفائو ما يلي:
إذا مل تكن لػو دوافع سياسية واعحة وكاف موعوعو متفقاً مع ميثاؽ اوأمم اؼبتحدة واإلعالف
(أ)
العاؼبي غبقوؽ اإلنساف والصكوؾ اوأخرى واجبة التطبيق يف ؾباؿ قانوف حقوؽ اإلنساف؛
(ب)

إذا كاف يتضمن وصفاً وقائعياً لالنتهاكات اؼبزعومة ،دبا يف ذلك اغبقوؽ اؼبزعوـ انتهاكها؛

(ج) إذا كانت اللغة اؼبستخدمة فيو غار مسيئة .إل أنو هبوز النظر يف بالغ ل يستجيب ؽبذا الشرط
إذا استوىف معايار اؼبقبولية اوأخرى بعد حذؼ العبارات اؼبسيئة؛

إذا كاف صادراً عن شخص أو ؾبموعة أشخاص يدَّعوف أهنم عحايا لنتهاكات حقوؽ
(د)
اإلنساف واغبريات اوأساسية أو عن شخص أو ؾبموعة أشخاص ،دبن فيهم اؼبنظمات غار اغبكومية ،يتصرفوف
حبسن نية وفقاً ؼببادئ حقوؽ اإلنساف ،ول يستندوف إىل مواقف ذات دوافع سياسية ـبالفة وأحكاـ ميثاؽ اوأمم
اؼبتحدة ويدَّعوف أف ؽبم علماً مباشراً وموثوقاً بو هبذه النتهاكات .على أنو ل هبوز عدـ قبوؿ البالغات اؼبؤيَّدة
بأدلة موثوؽ هبا جملرد كوف أصحاهبا يعلموف بوقوع النتهاكات علماً غار مباشر ،شريطة أف تكوف ىذه البالغات
مشفوعة بأدلة واعحة؛
(ى )

إذا كاف ل يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالـ؛

إذا كاف ل يشار إىل حالة يبدو أهنا تكشف عن مبط ثابت من النتهاكات اعبسيمة غبقوؽ
(و)
اإلنساف اؼبؤيدة بأدلة موثوؽ هبا وهبري تناوؽب ا يف إطار أحد اإلجراءات اػباصة أو إحدى ىيئات اؼبعاىدات أو
غار ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة لألمم اؼبتحدة أو إجراءات الشكاوى اإلقليمية اؼبماثلة يف ميداف
حقوؽ اإلنساف؛
(ز) إذا استنفدت سب النتصاؼ احمللية ،ما مل َّ
يتبني أف ىذه السب غار فعالة أو تستغرؽ زمناً
يتجاوز حدود اؼبعقوؿ.
 -88يبكن للمؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ،اليت تُنشأ وتعم وفق اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز اؼبؤسسات
الوطنية (مبادئ باريس) ،ل سيما يف ما يتعلق بالختصاص شبو القضائي ،أف تعم بوصفها سبالً فعالةً يف
معاعبة فرادى انتهاكات حقوؽ اإلنساف.

جيم  -الفريقان العامالن
 -89يُنشأ فريقاف عامالف متميزاف تُسند إليهما ولية حبث البالغات وتوجيو انتباه اجمللس إىل اوأمباط الثابتة
لالنتهاكات اعبسيمة اؼبؤيدة بأدلة موثوؽ هبا غبقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية.
 -90يعم كال الفريقني العاملني ،قدر اإلمكاف ،على أساس توافق اآلراء .ويف حاؿ عدـ توافق اآلراء ،تػُتَّخذ
القرارات باوأغلبية البسيطة لألصوات .ولك من الفريقني أف يضع النظاـ الداخلي اػباص بو.
 -1الفريق العامل المعني بالبالغات :تكوينو وواليتو وسلطاتو
تعني اللجنة الستشارية جمللس حقوؽ اإلنساف طبسة من أعضائها ،واح ٌد من ك ٍ من اجملموعات
-91
ِّ
اإلقليمية ،مع اؼبراعاة الواجبة للتوازف بني اعبنسني ،من أج تشكي الفريق العام اؼبعين بالبالغات.
تعني اللجنة الستشارية من بني أعضائها خباراً مستقالً ومؤىالً تأىيالً عالياً من
 -92يف حاؿ وجود شاغرِّ ،
اجملموعة اإلقليمية ذاهتا.
يعني اػبرباء
 -93نظراً للحاجة إىل خربات مستقلة وإىل الستمرارية فيما يتعلق ببحث البالغات وتقييمهاَّ ،
اؼبستقلوف واؼبؤىلوف تأىيالً عالياً اوأعضاء يف الفريق العام اؼبعين بالبالغات ؼبدة ثالث سنوات .وتكوف وليتهم
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
 -94يُطلب إىل رئيس الفريق العام اؼبعين بالبالغات أف يقوـ ،بالشًتاؾ مع اوأمانة ،ب َف رز أويل للبالغات،
استناداً إىل معايار اؼبقبولية ،قب إحالتها إىل الدوؿ اؼبعنية .ويستبعد الرئيس البالغات اليت يتبني أهنا ل تستند إىل
أساس سليم أو اليت يكوف صاحبها ؾبهوؿ اؽبوية ،ول ُرب اؿ بالتايل إىل الدولة اؼبعنية .وتوخياً للمساءلة والشفافية،
يزود رئيس الفريق العام اؼبعين بالبالغات كافة أعضاء الفريق بقائمة جبميع البالغات اؼبرفوعة بعد الفحص
ِّ
اوأويل .وينبغي أف تبني ىذه القائمة اوأسباب اليت استندت إليها صبيع القرارات اليت أفضت إىل رفض البالغات.
ورب اؿ سائر البالغات غار اؼبستبعَدة إىل الدولة اؼبعنية للحصوؿ على آرائها بشأف ادعاءات النتهاكات.
ُ
 -95يقوـ أعضاء الفريق العام اؼبعين بالبالغات بالبت يف مقبولية بال ٍغ من البالغات وتقييم اوأسس
اؼبوعوعية لدعاءات النتهاكات ،دبا يف ذلك ما إذا كاف يتبني من ال بالغ وحده أو بالقًتاف مع بالغات أخرى
أنو يكشف عن مبط ثابت من النتهاكات اعبسيمة اؼبؤيدة بأدلة موثوؽ هبا غبقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية.
ويقدِّـ الفريق العام اؼبعين بالبالغات إىل الفريق العام اؼبعين باغبالت ملفاً يتضمن صبيع البالغات اؼبقبولة
والتوصيات اػباصة هبا .وعندما تتطلب إحدى القضايا مزيداً من النظر أو معلومات إعافية ،هبوز للفريق العام
اؼبعين بالبالغات أف يُبقيها قيد استعراعو حىت دورتو التالية وأف يطلب تلك اؼبعلومات من الدولة اؼبعنية .وللفريق
العام اؼبعين بالبالغات أف يقرر رفض قضية ما .وي ِ
صد ر ال فريق العام اؼبعين بالبالغات صبيع قراراتو بعد التطبيق
ُ
الصارـ ؼبعايار اؼبقبولية ويشفعها باؼبربرات الواجبة.

 -2الفريق العامل المعني بالحاالت :تكوينو وواليتو وسلطاتو
تعني ك ؾبموعة إقليمية فبثالً لدولة من الدوؿ اوأعضاء يف اجمللس ،مع اؼبراعاة الواجبة للتوازف بني
ِّ -96
ويعني ىؤلء اوأعضاء ؼبدة سنة واحدة .وتكوف وليتهم قابلة
اعبنسني ،ليعم يف الفريق العام اؼبعين باغبالتَّ .
للتجديد مرة واحدة إذا كانت الدولة اؼبعنية عضواً يف اجمللس.
 -97يعم أعضاء الفريق العام اؼبعين باغبالت بصفتهم الشخصية .وبغية م ء شاغر ما ،تقوـ اجملموعة
اإلقليمية اؼبعنية اليت يعود إليها الشاغر بتعيني فبث من الدوؿ اوأعضاء يف اجملموعة اإلقليمية ذاهتا.
 -98يُطلَب إىل الفريق العام اؼبعين باغبالت ،بأف يقوـ ،بناءً على اؼبعلومات والتوصيات اؼبقدمة من الفريق
العام اؼبعين بالبالغات ،دبوافاة اجمللس بتقرير عن اوأمباط الثابتة لالنتهاكات اعبسيمة اؼبؤيدة بأدلة موثوؽ هبا
غبقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية ،وأف يقدِّـ إىل اجمللس توصيات بشأف اإلجراء الواجب ازباذه ،ويكوف ذلك
عادة يف شك مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق باغبالت احملالة إليو .وعندما تتطلب إحدى اغبالت
مزيداً من النظر أو معلومات إعافية ،هبوز وأعضاء الفريق العام اؼبعين باغبالت إبقاء تلك اغبالة قيد
الستعراض حىت دورتو التالية .وللفريق العام أيضاً أف يقرر رفض النظر يف قضية ما.
 -99ينبغي أف تكوف صبيع قرارات الفريق العام اؼبعين باغبالت ُم َد عَّمةً باؼبربرات الواجبة وأف تبني أسباب
وقف النظر يف حالة من اغبالت أو اإلجراء اؼبوصى بازباذه بشأهنا .وينبغي أف تػُ تَّخذ قرارات وقف النظر بتوافق
اآلراء ،فإذا َّ
تعذ ر ذلك فباوأغلبية البسيطة لألصوات.
دال  -طرائق العمل والسرية
موج هاً ػبدمة الضحايا وأف يُعم بو بطريقة سرية ومناسبة
 -100ؼبّا كاف من شروط إجراء الشكاوى أف يكوف ّ
التوقيت ،هبتمع كال الفريقني العاملني مرتني يف السن ة على اوأق ؼبدة طبسة أياـ عم ك دورة ،بغية القياـ على
وجو السرعة ببحث البالغات ،دبا يف ذلك ردود الدوؿ عليها ،وكذلك اغبالت اؼبعروعة على اجمللس أصالً يف
إطار إجراء الشكاوى.
 -101تتعاوف الدولة اؼبعنية يف إطار إجراء الشكاوى وتبذؿ قصارى جهدىا لتقدَل ردود موع وعية بإحدى
لغات اوأمم اؼبتحدة الرظبية على أي طلب من طلبات الفريقني العاملني أو ؾبلس حقوؽ اإلنساف .كما تبذؿ
ىذه الدولة قصارى جهدىا لتقدَل ٍ
رد يف موعد ل يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدَل الطلب .وهبوز عند
القتضاء سبديد ىذه اؼبهلة بناء على طلب الدولة اؼبعنية.
 -102يتعني على اوأمانة أف تتيح اؼبلفات السرية عبميع أعضاء اجمللس ،قب اجتماعو بأسبوعني على اوأق ،
إلتاحة الوقت الكايف للنظر فيها.
 -103يقوـ اجمللس ،كلما اقتضى اوأمر ذلك ،ولكن على اوأق مرة واحدة يف السنة ،بالنظر يف اوأمباط الثابتة
لالنتهاكات اعبسيمة اؼبؤي دة بأدلة موثوؽ هبا غبقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية اليت يوجو انتباىو إليها الفريق
العام اؼبعين باغبالت.

 -104تُبحث تقارير الفريق العام اؼبعين باغبالت احملالة إىل اجمللس بطريقة سرية ،ما مل يقرر اجمللس خالؼ ذلك.
وعندما يوصي الفريق العام اؼبعين باغبالت اجمللس بالنظر يف حالة من اغبالت بصورة علنية ،ول سيما إذا كاف يوجد
امتناع واعح ول لبس فيو عن التعاوف مع الفريق ،ينظر اجمللس يف تلك التوصية على أساس اوأولوية يف دورتو التالية.
 -105لضماف أف يكوف إجراء الشكاوى موجهاً ػبدمة الضحايا وفعالً وأف يُعم بو يف ا لوقت اؼبناسب ،هبب
من حيث اؼببدأ أل تتجاوز الفًتة الزمنية الفاصلة بني إحالة الشكوى إىل الدولة اؼبعنية ونظر اجمللس فيها ٕٗ
شهراً.
ىاء  -مشاركة صاحب الشكوى والدولة المعنية
 -106يكف
الرئيسية التالية:

إجراء الشكاوى إعالـ ك

من صاحب البالغ والدولة اؼبعنية باإلجراءات يف اؼبراح

عندما يعترب الفريق العام اؼبعين بالبالغات البالغ غار مقبوؿ أو عندما ُوب اؿ البالغ إىل الفريق
(أ)
العام اؼبعين باغبالت لكي ينظر فيو؛ أو عندما يُبقي أحد الفريقني العاملني أو اجمللس البالغ معلّقاً؛
(ب)

عند صدور النتيجة النهائية.

 -107با إلعافة إىل ذلكُ ،وب اط صاحب البالغ علماً بتاريخ تسجي بالغو دبوجب إجراء تقدَل الشكاوى.
 -108ل وباؿ البالغ إىل الدولة اؼبعنية إذا طلب صاحبو عدـ الكشف عن ىويتو.
واو  -التدابير
 -109وفقاً للممارسة اؼبعموؿ هبا ،ينبغي أف يكوف اإلجراء اؼبتّخذ فيما يتعلق حبالة معيّنة أحد اػبيارات التالية:
(أ)
(ب)
زمنية معقولة؛

وقف النظر يف اغبالة إذا كاف ل يوجد ما يربِّر مواصلة النظر فيها أو ازباذ إجراء بشأهنا؛
إبقاء اغبالة قيد الستعراض والطلب من الدولة اؼبعنية تقدَل مزيد من اؼبعلومات يف غضوف مهلة

(ج) إبقاء اغبالة قيد الستعراض وتعيني خبار مستق ومؤى تأىيالً عالياً لرصد اغبالة وتقدَل تقرير
عن ذلك إىل اجمللس؛
(د)

وقف استعراض اؼبسألة دبوجب اإلجراء السري اؼبتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛

(ى ) توصية اؼبفوعية بأف تقدـ إىل الدولة اؼبعنية تعاوناً فنياً ،أو مساعدة يف ؾب اؿ بناء القدرات ،أو
خدمات استشارية.

خامساً  -جدول األعمال وإطار لبرنامج العمل
ألف  -المبادئ

النطباؽ على صبيع دوؿ العامل (العاؼبية)

اغبياد
اؼبوعوعية
عدـ النتقائية
اغبوار والتعاوف البنّاءاف
القابلية للتنبؤ
اؼبرونة
الشفافية
اؼبساءلة
التوازف
اإلمشاؿ/الشموؿ
اؼبنظور اعبنساٍل
تنفيذ القرارات ومتابعتها
باء  -جدول األعمال
البند ٔ -اؼبسائ التنظيمية واإلجرائية
البند ٕ -التقرير السنوي ؼبفوض اوأمم اؼبتحدة السامي غبقوؽ اإلنساف وتقريرا اؼبفوعية السامية غبقوؽ اإلنساف
واوأمني العاـ
البند ٖ -تعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف كافةً ،اؼبدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ،دبا فيها اغبق
يف التنمية
البند  - 4حالت حقوؽ اإلنساف اليت تتطلب اىتماـ اجمللس هبا
البند ٘ -ىيئات وآليات حقوؽ اإلنساف
البند  -ٙالستعراض الدوري الشام
البند  -ٚحالة حقوؽ اإلنساف يف فلسط ني ويف اوأراعي العربية احملتلة اوأخرى
البند  -ٛمتابعة وتنفيذ إعالف وبرنامج عم فيينا
البند  - 9العنصرية والتمييز العنصري وكره اوأجانب وما يتص بذلك من تعصب ،ومتابعة وتنفيذ إعالف
وبرنامج عم ديرباف
البند  - 10اؼبساعدة الفنية وبناء القدرات

جيم  -إطار لبرنامج العمل
البند  - 1اؼبسائ التنظيمية واإلجرائية
انتخاب أعضاء اؼبكتب
اعتماد برنامج العم السنوي
اعتماد برنامج عم الدورة ،مع النظر يف مسائ أخرى
اختيار وتعيني أصحاب الوليات
انتخاب أعضاء اللجنة الستشارية جمللس حقوؽ اإلنساف
اعتماد تقرير الدورة
اعتماد التقرير السنوي
البند  - 2التقرير السنوي ؼبفوض اوأمم اؼبتحدة السامي غبقوؽ اإلنساف وتقريرا اؼبفوعية واوأمني العاـ
عرض التقرير السنوي واإلعافات التحديثية
البند  - 3تعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف كافةً ،اؼبدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ،دبا فيها اغبق
يف التنمية
اغبقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية
اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية
حقوؽ الشعوب وفئات ؿبددة وأفراد ُم عيَّنني
اغبق يف التنمية

الًتابط بني حقوؽ اإلنساف واؼبسائ اؼبواعيعية اؼبتعلقة هبا
البند  - 4حالت حقوؽ اإلنساف اليت تتطلب اىتماـ اجمللس هبا
البند  - 5ىيئات وآليات حقوؽ اإلنساف
تقرير اللجنة الستشارية جمللس حقوؽ اإلنساف
تقرير إجراء تقدَل الشكاوى
البند  - 6الستعراض الدوري الشام
البند  - 7حالة حقوؽ اإلنساف يف فلسطني ويف اوأراعي العربية احملتلة اوأخرى

انتهاكات حقوؽ اإلنساف وما يًتتب على الحتالؿ اإلسرا ئيلي لفلسطني وغارىا من اوأراعي العربية
احملتلة من آثار يف حقوؽ اإلنساف
حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصاره
البند  - 8متابعة وتنفيذ إعالف وبرنامج عم فيينا
البند  - 9العنصرية والتمييز العنصري وكره اوأجانب وما يتص بذلك من تعصب ،ومتابعة وتنفيذ إعالف
وبرنامج عم ديرباف
البند  - 10اؼبساعدة الفنية وبناء القدرات

سادساً  -أساليب العمل
 -110ينبغي وأساليب العم  ،عمالً بقرار اعبمعية العامة ٓ ، ٕ٘ٔ/ٙأف تتسم بالشفافية واغبياد واإلنصاؼ والنزاىة
والطابع العملي؛ وأف تؤدي إىل الوعوح والقابلية للتنبؤ واإلمشاؿ .ويبكن أيضاً ربديثها وتعديلها دبرور الوقت.
ألف  -الترتيبات المؤسسية
 -1اجتماعات اإلحاطة علماً بالقرارات أو المقررات المتوقعة
 -111لجتماعات اإلحاطة ىذه وظيفة إعالمية فقط ،وىي إحاطة الوفود علماً بالقرارات/اؼبقررات اؼبقدمة أو
اؼبزمع تقديبها .وستتوىل عقد ىذه الجتماعات الوفود اؼبعنية.
 -2اجتماعات الرئيس اإلعالمية المفتوحة باب المشاركة
بشأن القرارات والمقررات وغير ذلك من األعمال
ذات الصلة
 -112تقدـ ىذه الجتماعات معلومات عن حالة اؼبفاوعات بشأف مشاريع القرارات و/أو اؼبقررات لتمكني
الوفود من تكوين فكرة عامة عن حالة ىذه اؼبشاريع .وؽبذه اؼبشاورات غرض إعالمي ؿبض يُضاؼ إىل اؼبعلومات
اؼبعروعة على الشبكة اػبارجية ،وتُعقد بطريقة شفافة وجامعة .ولن تكوف دبثابة منرب للتفاوض.
 -3المشاورات غير الرسمية بشأن المقترحات التي يعقدىا مقدمو المقترحات الرئيسيون
 -113اؼبشاورات غار الرظبية ىي الوسيلة ا وأساسية للتفاوض بشأف مشاريع القرارات و/أو اؼبقررات ،وعقدىا من
مسؤولية مقدـ (مقدمي) ىذه اؼبشاريع .وينبغي أف تعقد على اوأق مشاورة غار رظبية واحدة مفتوحة باب اؼبشاركة
بشأف ك مشروع قرار/مقرر قب أف ينظر فيو اجمللس لزباذ إجراء .وينبغي بذؿ أكرب جهد فبكن لعقد اؼبشاورات يف
وقت مناسب وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ يف العتبار القيود اليت تواجو الوفود ،وخباصة الوفود الصغارة منها.
 -4دور المكتب

 -114يتناوؿ اؼبكتب اؼبسائ اإلجرائية والتنظيمية .ويُبلغ اؼبكتب بانتظاـ عن مضامني اجتماعاتو ،وذلك يف
تقرير موجز يُقدـ يف وقت مناسب.
 -5يمكن أن تشمل أشكال العمل األخرى أفرقة نقاش ،وحلقات دراسية ،وموائد مستديرة
يبت اجمللس يف استخداـ ىذه اوأشكاؿ ،دبا فيها اؼبوعوعات والصيغ ،وذلك بالنظر يف ك حالة على
ّ -115
حدة .وتكوف ىذه اوأشكاؿ دبثابة أدوات يستخدمها اجمللس يف تعزيز اغبوار والتفاىم بش أف مسائ معينة .وينبغي
استخداـ ىذه اوأشكاؿ يف سياؽ جدوؿ أعماؿ اجمللس وبرنامج عملو السنوي .وينبغي ؽبا أف تُعزز
تكم طابعها اغبكومي الدويل .ول يبكن أف تُستخدـ ىذه اوأشكاؿ كبدي عن اآلليات اغبالية غبقوؽ
و/أو ّ
اإلنساف وأساليب العم اؼبعموؿ هبا أو أف رب ؿبلها.
 -6الجزء الرفيع المستوى
 -116يُعقد اعبزء الرفيع اؼبستوى مرة يف السنة يف أثناء دورة اجمللس الرئيسية .ويليو جزء عاـ يبكن فيو للوفود
اليت مل تشارؾ يف اعبزء الرفيع اؼبستوى أف تُديل ببيانات عامة.
باء  -ثقافة العمل
 -117يلزـ القياـ دبا يلي:
(أ)
(ب)
اوأخار من الدورة؛

اإلبالغ اؼببكر باؼبقًتحات؛
التقدَل اؼببكر ؼبشاريع القرارات واؼبقررات ،ويفض أف يكوف ذلك قبي هناية اوأسبوع قب

(ج) التوزيع اؼببكر عبميع التقارير ،وخباصة تقارير اإلجراءات اػباصة ،إلحالتها إىل الوفود يف وقت
مناسب قب أف ينظر فيها اجمللس ب ٘ٔ يوماً على اوأق  ،وذلك جبميع اللغات الرظبية باوأمم اؼبتحدة؛
تقع على مقًتحي أي قرار يتعلق ببلد ما مسؤولية اغبصوؿ على أكرب قدر فبكن من التأييد
(د)
ؼببادراهتم (ويفض اغبصوؿ على تأييد  15عضواً) قب ازباذ اإلجراء؛
(ى ) التحفظ يف اللجوء إىل القرارات وذلك لتجنب تكاثر القرارات دوف اؼبساس حبق الدوؿ يف البت
يف فًتات التقدَل الدوري ؼبشاريع مقًتحاهتا وذلك عن طريق:
``1

التقلي إىل اغبد اوأدٌل من الزدواج الذي ل لزوـ لػو مع مبادرات اعبمعية العامة/اللجنة الثالثة؛

``2

ذبميع بنود جدوؿ اوأعماؿ؛

``3

التعاقب يف تقدَل اؼبقررات و/أو القرارات والنظر يف اإلجراءات اؼبتعلقة ببنود/قضايا جدوؿ اوأعماؿ.
جيم  -النتائج األخرى خالف القرارات والمقررات

 -118قد تشم ىذه النتائج التوصيات ،والستنتاجات ،وموجزات اؼبناقشات ،وبيانات الرئيس .ونظراً إىل اآلثار
القانونية اؼبختلفة اليت تًتتب على ىذه النتا ئج ،فإنو ينبغي ؽبا أف تستكم القرارات واؼبقررات ل أف رب ؿبلها.

دال  -الدورات االستثنائية للمجلس
تكم اوأحكاـ التالية اإلطار العاـ الذي ينص عليو قرار اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة ٕٓ٘ٔ/ٙ
ِّ -119
والنظاـ الداخلي جمللس حقوؽ اإلنساف.
 -120يكوف النظاـ الداخلي للدورات الستثنائية متوافقاً مع النظاـ الداخلي اؼبعموؿ بو يف الدورات العادية للمجلس.
 -121يقدـ طلب عقد دورة استثنائية للمجلس ،وفقاً للشرط اؼبنصوص عليو يف الفقرة ٓٔ من قرار اعبمعية
العامة  ، 251/60إىل رئيس اجمللس وإىل أمانتو .وربدد يف ىذا الطلب اؼبسألة اؼبراد تناوؽبا يف الجتماع وتدرج
فيو أية معلومات أخرى ذات صلة قد يرغب مقدمو الطلب يف عرعها.
 -122تُعقد الدورة الستثنائية يف أسرع وقت فبكن بعد إرساؿ الطلب الرظبي ،ولكنها تعقد ،من حيث اؼببدأ،
يف مهلة ل تق عن يومي عم ول تزيد عن ٘ أياـ عم بعد تسلم الطلب رظبياً .ول تتجاوز مدة الدورة
الستثنائية ثالثة أياـ (ست جلسات عم ) ما مل يقرر اجمللس خالؼ ذلك.
 -123ترس أمانة اجمللس على الفور الطلب وأي معلومات إعافية يدرجها فيو مقدموه ،وكذلك تاريخ عقد الدورة
الستثنائية ،إىل صبيع الدوؿ اوأعضاء يف اوأمم اؼبتحدة ،وتتيح اوأمان ة ىذه اؼبعلومات للوكالت اؼبتخصصة؛ واؼبنظمات
اغبكومية الدولية اوأخرى ،واؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ،واؼبنظمات غار اغبكومية ذات اؼبركز الستشاري،
وذلك بأنسب وأسرع سب اإلرساؿ .وينبغي إتاحة وثائق الدورة الستثنائية ،وخباصة مشاريع القرارات واؼبقررات،
للدوؿ كافةً جبميع اللغات الرظبية يف اوأمم اؼبتحدة بطريقة تتسم باؼبساواة والتوقيت اؼبناسب والشفافية.
 -124ينبغي لرئيس اجمللس أف ُهب ري قب عقد الدورة الستثنائية مشاورات إعالمية مفتوحة باب اؼبشاركة بشأف
تصريف أعماؿ الدورة وتنظيمها .ويف ىذا الصدد ،هبوز أف يطلب أيضاً إىل اوأمانة أف تقدـ معلومات إعافية
تشم فيما تشملو معلومات عن أساليب العم يف دورات استثنائية سابقة.
 -125هبوز وأعضاء اجمللس ،والدوؿ اؼبعنية ،والدوؿ اليت ؽبا صفة اؼبراقب ،والوكالت اؼبتخصصة والوكالت
اغبكومية الدولية اوأخرى ،واؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلن ساف ،وكذلك للمنظمات غار اغبكومية ذات اؼبركز
الستشاري ،أف تساىم يف الدورة الستثنائية وفقاً للنظاـ الداخلي للمجلس.
 -126إذا اعتزمت الدوؿ اليت تطلب عقد دورة استثنائية أو غارىا من الدوؿ طرح مشاريع قرارات أو مقررات،
ينبغي ؽبا إتاحة النصوص وفقاً للمواد ذات الصلة من مواد النظاـ الداخلي للمجلس .ومع ذلكُ ،وب ث مقدمو
اؼبشاريع على عرض ىذه النصوص يف أسرع وقت فبكن.
 -127ينبغي ؼبقدمي مشروع القرار أو اؼبقرر إجراء مشاورات مفتوحة باب اؼبشاركة بشأف نص مشروع قرارىم
(مشاريع قراراهتم) أو مشروع مقررىم (مشاريع مقرراهتم) ،وذلك لت حقيق أوسع مشاركة يف النظر فيها ،وللتوص
إىل توافق يف اآلراء بشأهنا إذا أمكن ذلك.
 -128ينبغي أف تتيح الدورة الستثنائية إجراء مناقشة تقوـ على أساس اؼبشاركة ،وأف يُتوخى منها ربقيق نتائج،
وأف تسعى إىل التوص إىل نتائج عملية يبكن رصد تنفيذىا واإلبالغ عنها يف ا لدورة العادية التالية للمجلس
عماناً إلمكانية ازباذ قرار بشأف متابعتها.

سابعاً  -النظام الداخلي

(ى )

الدورات
النظاـ الداخلي
المادة 1
يطبق ؾبلس حقوؽ اإلنساف ،حبسب القتضاء ،النظاـ الداخلي الذي وعع للجاف الرئيسية يف اعبمعية
العامة ،ما مل تقرر اعبمعية أو اجمللس خالؼ ذلك لحقاً.

الدورات العادية
عدد الدورات
المادة 2
هبتمع ؾبلس حقوؽ اإلنساف بانتظاـ طواؿ السنة ،ويعقد ما ل يق عن ثالث دورات يف سنة اجمللس،
تضم دورة رئيسية ،وسبتد لفًتة ل يق ؾبموعها عن عشرة أسابيع.
ػػػػػػ
تشار اوأرقاـ الواردة بني أقواس معقوفة إىل مواد فباثلة أو مطابقة من النظاـ الداخلي للجمعية العامة
(ى )
أو عباهنا الرئيسية ( .)A/520/Rev.16

مباشرة العضوية
المادة 3
الدوؿ اوأعضاء يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف اؼبنتخبة حديثاً تباشر عضويتها يف اليوـ اوأوؿ من سنة اجمللس
لتح ؿب الدوؿ اوأعضاء اليت انتهت مدة عضويتها.

مكاف اجتماع اجمللس
المادة 4
يقع مقر ؾبلس حقوؽ اإلنساف يف جنيف.

الدورات االستثنائية
عقد الدورات الستثنائية
المادة 5

النظاـ الداخلي للدورات الستثنائية جمللس حقوؽ اإلنساف ىو النظاـ الداخلي اؼبعموؿ بو فيما يتعلق
بالدورات العادية للمجلس.
المادة 6
يعقد ؾبلس حقوؽ اإلنساف ،عند الضرورة ،دورات استثنائية بطلب من أحد أعضائو وبظى بتأييد ثلث
أعضاء اجمللس.

مشاركة المراقبين لدى المجلس والتشاور معهم
المادة 7
يطبق اجمللس ،حبسب القتضاء ،النظاـ الداخلي الذي تعم بو عباف اعبمعية العامة ،ما مل تقرر
(أ)
اعبمعية أو اجمللس خالؼ ذلك لحقاً ،وأما مشاركة اؼبراقبني والتشاور معهم ،دبن فيهم الدوؿ غار اوأعضاء يف
اجمللس ،والوكالت اؼبتخصصة ،واؼبنظمات اغبكومية الدولية اوأخرى ،واؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف ،فضالً
عن اؼبنظمات غار اغبكومية ،فيستنداف إىل ترتيبات منها قرار اجمل لس القتصادي والجتماعي  ٖٔ/ٔ99ٙاؼبؤرخ
ٕ٘ سبوز/يوليو  ، ٔ99ٙواؼبمارسات اليت تتبعها عبنة حقوؽ اإلنساف ،ويضمناف يف الوقت ذاتو اإلسهاـ اوأكثر
فعالية ؽبذه الكيانات.
(ب) تتم مشاركة اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف استناداً إىل ترتيبات وفبارسات وافقت عليها
عبنة ح قوؽ اإلنساف ،دبا يف ذلك القرار  74/2005اؼبؤرخ  20نيساف/أبري  ، 2005مع عماف مسانبة ىذه
اؼبؤسسات بأكرب قدر من الفعالية.

تنظيم أعمال الدورات العادية وجدول أعمالها
الجتماعات التنظيمية
المادة 8
يعقد اجمللس يف بداية سنة اجمللس اجتماعاً تنظيمياً لنتخاب أعض اء مكتبو ،وحبث واعتماد
(أ)
جدوؿ اوأعماؿ ،وبرنامج العم  ،واعبدوؿ الزمين للدورات العادية لسنة اجمللس ،مبيناً إذا أمكن تارىباً ؿبدداً
لنتهاء أعمالو ،والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود ،وعدد اعبلسات اؼبخصصة لك بند.
(ب) يعقد أيضاً رئيس اجمللس اجتماعات تنظيمية ق ب بدء ك دورة بأسبوعني ،وإذا اقتضت الضرورة
يف أثناء دورات اجمللس ،لبحث مسائ تنظيمية وإجرائية تتص بتلك الدورة.

الرئيس ونواب الرئيس
النتخابات
المادة 9

يف بداية سنة اجمللس ،ينتخب اجمللس يف اجتماعو التنظيمي رئيساً وأربعة نواب للرئيس من بني
(أ)
ويكوف الرئيس ونواب الرئيس مكتب اجمللس .ويعم أحد نواب الرئيس مقرراً.
فبثلي أعضائوّ .
(ب) لدى انتخاب رئيس اجمللس ،يراعى مبدأ التعاقب اعبغرايف العادؿ يف ىذا اؼبنصب بني
اجملموعات اإلقليمية التالية :الدوؿ اوأفريقية ،والدوؿ اآلسيوية ،ودوؿ أوروبا الشرقية ،ودوؿ أمريكا الالتينية
والكارييب ،والدوؿ اوأوروبية ودوؿ أخرى .ويُنتخب نواب رئيس اجمللس اوأربعة على أساس التوزيع اعبغرايف العادؿ
للمجموعات اإلقليمية خالؼ اجملموعة اليت ينتمي إليها رئيس اجمللس .ويستند اختيار اؼبقرر إىل التعاقب اعبغرايف.

اؼبكتب
المادة 11
يتناوؿ اؼبكتب اؼبسائ اإلجرائية والتنظيمية.

مدة شَغْ اؼبناصب
المادة 11
يتوىل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم ؼبدة سنة واحدة ،مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  .13ول هبوز إعادة
انتخاهبم مباشرة للمنصب ذاتو.

تغيب أعضاء اؼبكتب
المادة ]115[12
إذا رأى الرئيس عرورة لتغيبو عن إحدى اعبلسات أو عن جزء منها ،ظبي أحد نواب الرئيس ليقوـ
مقامو .ولنائب الرئيس الذي يتوىل مهاـ الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليو ما على الرئيس من واجبات .وإذا
توقف الرئيس عن شغ منصبو عمالً باؼبادة  ، 13ظبى أعضاء اؼبكتب الباقوف أحد نواب الرئيس ليقوـ مقامو إىل
حني انتخاب رئيس جديد.

استبداؿ الرئيس أو أحد نواب الرئيس
المادة 13
إذا مل يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً على أداء مهامو ،أو إذا مل يعد فبثالً وأحد أعضاء
اجمللس ،أو إذا مل يعد عضو اوأمم اؼبتحدة الذي يبثلو عضواً يف اجمللس ،توقف عن شغ ذلك اؼبنصب وانتُخب
رئيس جديد أو نائ ب جديد للرئيس للمدة اؼبتبقية.

األمانة
واجبات اوأمانة
المادة ]47[14

تؤدي مفوعية اوأمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف دور أمانة اجمللس .ويف ىذا الصدد ،تتلقى وتًتجم
وتطبع وتعمم وثائق وتقارير وقرارات اجمللس وعبانو وىيئاتو جبميع اللغات الرظبية يف اوأمم اؼبتحدة؛ وتقوـ بالًتصبة
الشفوية للكلمات اليت تُلقى يف اعبلسات؛ وتُعِ ُّد ؿباعر الدورة وتطبعها وتعممها؛ وربفظ الوثائق يف ؿبفوظات
اجمللس وتتعهدىا بالصيانة الالزمة؛ وتوزع ك وثائق اجمللس على اوأعضاء واؼبراقبني ،وتؤدي بوجو عاـ ك أعماؿ
الدعم اوأخرى اليت قد وبتاجها اجمللس.

المحاضر والتقرير
التقرير الذي يُقدَّـ إىل اعبمعية العامة
المادة 15
يقدـ اجمللس تقريراً سنوياً إىل اعبمعية العامة.

الجلسات العلنية والسرية لمجلس حقوق اإلنسان
مبادئ عامة
المادة ]61[16
تُعقد جلسات اجمللس علناً ما مل يُقرر اجمللس وجود ظروؼ استثنائية تقت ضي أف تكوف اعبلسة سرية.

اعبلسات السرية
المادة ]61[17
ك قرارات اجمللس اؼبتخذة يف جلسة سرية تُعلن يف جلسة علنية للمجلس تتلوىا بوقت قريب.

تصريف األعمال
اوأفرقة العاملة والًتتيبات اوأخرى
المادة 18
ويبت اوأعضاء يف م سألة اؼبشاركة يف ىذه اؽبيئات،
للمجلس أف ينشئ أفرقة عاملة وترتيبات أخرىّ .
استناداً إىل اؼبادة  . 7والنظاـ الداخلي ؽبذه اؽبيئات يطابق النظاـ الداخلي للمجلس ،حبسب القتضاء ،ما مل
يقرر اجمللس خالؼ ذلك.

النصاب القانوٍل
المادة ]67[19
للرئيس أف يُعلن افتتاح اعبلسة وأف يسمح بسار اؼبناقشة عند حضور ثلث أعضاء اجمللس على اوأق .
ويلزـ حضور أغلبية اوأعضاء لزباذ أي قرار.

اوأغلبية اؼبطلوبة
المادة ]125[21
يتخذ اجمللس قراراتو بأغلبية بسيطة من اوأعضاء اغباعرين اؼبصوتني ،وفقاً للمادة .19

التذييل األول

الواليات المجددة ريثما ينظر فيها مجلس حقوق اإلنسان
وفقاً لبرنامج عملو السنوي
اػببار اؼبستق اؼبعني من قب اوأمني العاـ واؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف ىاييت
اػببار اؼبستق اؼبعني من قب اوأمني العاـ واؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف الصوماؿ
اػببار اؼبستق اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف بوروندي
اػببار اؼبستق اؼبعين بالتعاوف ا لتقين واػبدمات الستشارية يف ليباريا
اػببار اؼبستق اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف صبهورية الكونغو الديبقراطية
اػببار اؼبستق اؼبعين حبقوؽ اإلنساف والتضامن الدويل
اػببار اؼبستق اؼبعين بقضايا اوأقليات
اػببار اؼبستق اؼبعين بآثار سياسات التكيف اؽبيكلي والديوف اػبارجية على التمتع الكام جبميع حقوؽ
اإلنساف ،وخاصة اغبقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية
اػببار اؼبستق اؼبعين دبسألة حقوؽ اإلنساف والفقر اؼبدقع
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف السوداف
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف ميامبار
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف صبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف اوأراعي الفلسطينية احملتلة منذ ( 1967تقرر أف تستمر ىذه الولية
إىل غاية انتهاء الحتالؿ)
اؼبقرر اػباص اؼبعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر اغبق يف مستوى معيشي مناسب
اؼبقرر اػباص اؼبعين باوأشكاؿ اؼبعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره اوأجانب وما يتص بذلك من تعصب
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبرية الدين أو اؼبعتقد
اؼبقرر اػباص اؼبعين باآلثار الضارة لنق وإلقاء اؼبنتجات والنفايات السمية واػبطرة بصورة غار مشروعة على
التمتع حبقوؽ اإلنساف
اؼبقرر اػباص اؼبعين جبوانب حقوؽ اإلنساف لضحايا الذبار باوأشخاص ،ل سيما النساء واوأطفاؿ

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبقوؽ اإلنساف للمهاجرين
اؼبقرر اػباص اؼبع ين باستقالؿ القضاة واحملامني
اؼبقرر اػباص اؼبعين بتعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية يف سياؽ مكافحة اإلرىاب
اؼبقرر اػباص اؼبعين بتعزيز وضباية اغبق يف حرية الرأي والتعبار
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبق ك إنساف يف التمتع بأعلى مستوى فبكن من الصحة البدنية والعقلية
اؼبقرر اػباص اؼبعين باغبق يف التعليم
اؼبقرر اػباص اؼبعين باغبق يف الغذاء
اؼبقرر اػباص اؼبعين ببيع اوأطفاؿ وبغاء اوأطفاؿ واستغالؿ اوأطفاؿ يف اؼبواد اإلباحية
اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية للسكاف اوأصليني
اؼبقرر اػباص اؼب عين دبسألة التعذيب وغاره من عروب اؼبعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اؼبهينة
اؼبقرر اػباص اؼبعين دبسألة العنف عد اؼبرأة وأسبابو وعواقبو
اؼبمث اػباص لألمني العاـ اؼبعين دبسألة حقوؽ اإلنساف والشركات عرب الوطنية وغارىا من مؤسسات اوأعماؿ
اؼبمث اػب اص لألمني العاـ اؼبعين حبقوؽ اإلنساف يف كمبوديا
اؼبمث اػباص لألمني العاـ اؼبعنية حبالة اؼبدافعني عن حقوؽ اإلنساف
فبث اوأمني العاـ اؼبعين حبقوؽ اإلنساف للمشردين داخلياً
فريق اػبرباء العام اؼبعين باؼبنحدرين من أص أفريقي
الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي
الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي
الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة لنتهاؾ حقوؽ اإلنساف وإعاقة فبارسة حق الشعوب يف
تقرير اؼبصار

التذييل الثاني

فترة َش غل أصحاب الواليات لمناصبهم
صاحب الوالية

الوالية

فترة َشغل المنصب

شارلوت أباكا

اػببارة اؼبستقلة اؼبعنية حبالة حقوؽ اإلنساف يف ليباريا

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

ياكني إرتورؾ

اؼبقررة اػباصة اؼبعنية دبسألة العنف عد اؼبرأة وأسبابو وعواقبو

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

مانويال كارمينا كاسًتيّو

الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

جوي أديبايو أديكانيو

الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية الثانية)

سعيد رجائي خرساٍل

الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

جو فرانس

الفريق العام اؼبعين باؼبنحدرين من أص أفريقي

سبوز/يوليو 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

لياندرو ديسبوي

اؼبقرر اػباص اؼبعين باستقالؿ القضاة واحملامني

آب/أغسطس 2006
(فًتة الولية اوأوىل)

ىينا جيالٍل

اؼبمثلة اػباصة لألمني العاـ اؼبعنية حبالة اؼبدافعني عن حقوؽ آب/أغسطس 2006
(فًتة الولية الثانية)
اإلنساف

سوليداد
بيدرماف

فيياغرا

ميلوف كوثاري

دي الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي

آب/أغسطس 2006
(فًتة الولية الثانية)

اؼبقرر اػباص اؼبعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر اغبق يف أيلوؿ/سبتمرب 2006
(فًتة الولية الثانية)
مستوى معيشي مناسب

جوف زيغلر

اؼبقرر اػباص اؼبعين باغبق يف الغذاء

أيلوؿ/سبتمرب 2006
(فًتة الولية الثانية)

باولو سارجيو بينهارو

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف ميامبار

كانوف اوأوؿ/ديسمرب
2006
(فًتة الولية الثانية)

داركو غوتليشر

الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي

كانوف الثاٍل/يناير 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

تاماس باف

نيساف/أبري 2007
الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي
(فًتة الولية الثانية)
اؼبعني من قِبَ اوأمني العاـ واؼبعين حبالة حقوؽ أيار/مايو 2007
اػببار اؼبستق
َّ

غاًل النجار

صاحب الوالية

الوالية
اإلنساف يف الصوماؿ

فترة َشغل المنصب
(فًتة الولية الثانية)

جوف دوغارد

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف اوأراعي الفلسطينية حزيراف/يونيو 2007
(فًتة الولية الثانية)
احملتلة منذ 1967

رودولفو ستافنهاغن

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف واغبريات اوأساسية حزيراف/يونيو 2007
(فًتة الولية الثانية)
للسكاف اوأصليني

أرجوف سينغوبتا

اػببار اؼبستق اؼبعين دبسألة حقوؽ اإلنساف والفقر اؼبدقع

سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

أكيش أوكول

اػببار اؼبستق اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف بوروندي

سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

تيتينغا فردريك باساري

اػببار اؼبستق اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف صبهورية الكونغو سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
الديبقراطية

فيليب ألستوف

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
موجزة أو تعسفاً

أظباء جهاقبار

اؼبقررة اػباصة اؼبعنية حبرية الدين أو اؼبعتقد

سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

أوكيشوكو إبيانو

اؼبقرر اػباص اؼبعين باآلثار الضارة لنق وإلقاء اؼبنتجات سبوز/يوليو 2007
والنفايات السمية واػبطرة بصورة غار مشروعة على التمتع (فًتة الولية اوأوىل)
حبقوؽ اإلنساف
سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

فارنور مونيوز فيّالوبوس

اؼبقرر اػباص اؼبعين باغبق يف التعليم

خواف ميغي بيتيت

اؼبقرر اػباص اؼبعين ببيع اوأطفاؿ وبغاء اوأطفاؿ واستغالؿ سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية الثانية)
اوأطفاؿ يف اؼبواد اإلباحية

فيتيت مونتاربورف

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبالة حقوؽ اإلنساف يف صبهورية كوريا سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
الشعبية الديبقراطية

ليلى زروقي

الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي

آب/أغسطس 2007
(فًتة الولية الثانية)

سانتياغو كوركويرا كابيزوت

الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي

آب/أغسطس 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

فالًت كالني

فبث اوأمني العاـ اؼبعين حبقوؽ اإلنساف للمشردين داخلياً

أيلوؿ/سبتمرب 2007
(فًتة الولية اوأوىل)

سيغما ُىدى

اؼبقررة اػباصة اؼبعنية بالذبار باوأشخاص ،ل سيما النساء تشرين اوأوؿ/أكتوبر 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
واوأطفاؿ

برناردس أندرو نياموايا اػببار اؼبستق اؼبعين بآثار سياسات التكيّف اؽبيكلي والديوف تشرين الثاٍل/نوفمرب 2007

فترة َشغل المنصب

صاحب الوالية

الوالية

مودو

اػبارجية على التمتع الكام جبميع حقوؽ اإلنساف ،وخاصةً (فًتة الولية الثانية)
اغبقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية

مانفريد نوفاؾ

اؼبقرر اػباص اؼبعين دبسألة التعذيب وغاره من عروب اؼبعاملة أو تشرين الثاٍل/نوفمرب 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اؼبهينة

لويس جوانيو

اػببار اؼبستق اؼبعني من قب اوأمني العاـ واؼبعين حبالة حقوؽ شباط/فرباير 2008
(فًتة الولية الثانية)
اإلنساف يف ىاييت

رودي ؿبمد رزقي

اػببار اؼبستق اؼبعين حبقوؽ اإلنساف والتضامن الدويل

سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)

غاي ماكدوغاؿ

اػببار اؼبستق اؼبعين بقضايا اوأقليات

سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)

دودو دياف

اؼبقرر اػباص اؼبعين باوأشكاؿ اؼبعاصرة للعنصرية والتمييز سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية الثانية)
العنصري وكره اوأجانب وما يتص بذلك من تعصب
سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)

خورخي أ .بوستامنيت

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبقوؽ اإلنساف للمهاجرين

مارتني شاينني

اؼبقرر اػباص اؼبعين بتعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف يف سياؽ سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
مكافحة اإلرىاب
سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)

سيما ظبر

اؼبقررة اػباصة اؼبعنية حبالة حقوؽ اإلنساف يف السوداف

جوف روغي

اؼبمث اػباص لألمني العاـ اؼبعين دبسألة حقوؽ اإلنساف سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
والشركات عرب الوطنية وغارىا من مؤسسات اوأعماؿ

سيد ؿبمد ىامشي

الفريق العام اؼبعين بالحتجاز التعسفي

قباة اغبجاجي

الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة إلعاقة سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
فبارسة حق الشعوب يف تقرير اؼبصار

آمادا بينافيديس دي باريس

الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة إلعاقة سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
فبارسة حق الشعوب يف تقرير اؼبصار

ألكسندر
نيكيتني
شايستا شاميم

سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية الثانية)

إيفانوفيتش الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة إلعاقة سبوز/يوليو 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
فبارسة حق الشعوب يف تقرير اؼبصار
الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة إلعاقة سبوز/يوليو 2007
(فًتة الولية اوأوىل)
فبارسة حق الشعوب يف تقرير اؼبصار
آب/أغسطس 2008
(فًتة الولية الثانية)

أميب ليغابو

اؼبقرر اػباص اؼبعين بتعزيز وضباية اغبق يف حرية الرأي والتعبار

بوؿ ىنت

اؼبقرر اػباص اؼبعين حبق ك إنساف يف التمتع بأعلى مستوى آب/أغسطس 2008

الوالية

فترة َشغل المنصب

صاحب الوالية

فبكن من الصحة البدنية والعقلية

(فًتة الولية الثانية)

بيًت ليسا كاسندا

الفريق العام اؼبعين باؼبنحدرين من أص أفريقي

آب/أغسطس 2008
(فًتة الولية الثانية)

ستيفن ج .تويب

الفريق العام اؼبعين حبالت الختفاء القسري أو غار الطوعي

أيلوؿ/سبتمرب 2008
(فًتة الولية الثانية)

جورج ف .جبور

الفريق العام اؼبعين باؼبنحدرين من أص أفريقي

أيلوؿ/سبتمرب 2008
(فًتة الولية الثانية)

إيرينا زلتسكو

الفريق العام اؼبعين باؼبنحدرين من أص أفريقي

تشرين اوأوؿ/أكتوبر 2008
(فًتة الولية الثانية)

خوسيو غوميز دي برادو

الفريق العام اؼبعين دبسألة استخداـ اؼبرتزقة كوسيلة إلعاقة تشرين اوأوؿ/أكتوبر 2008
(فًتة الولية اوأوىل)
فبارسة حق الشعوب يف تقرير اؼبصار

ياش غاي

اؼبمث اػباص لألمني العاـ اؼبعين حبقوؽ اإلنساف يف كمبوديا
----

تشرين الثاٍل/نوفمرب 2008
(فًتة الولية اوأوىل)

