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مقدمـة
يستعد مجلس حقوق اإلنس�ان )المجلس( إلجراء مراجعة ي 

لنش�اطه وطريقة عمله بناء على بند في القرار الذي أُنشئ 
بموجب�ه،1 ومن المرج�ح أن يتم االنته�اء من المراجع�ة في عام 
2011. ونتوقع إجراء مناقشات مسهبة لنظام اإلجراءات الخاصة 
أثناء مراجعة نش�اط المجلس وطريقة عمله. ومن الضروري بذل 
كل جهد ممك�ن من أجل ضمان خروج نظ�ام اإلجراءات الخاصة 

من هذه العملية أقوى مما كانت عليه.

إن نظام اإلج�راءات الخاصة – أي اآلليات الموضوعية والقطرية المس�تقلة 
ذات الخبرة – يعتبر أمراً أساس�ياً ف�ي عمل المجلس. وق�د ورث المجلس هذا النظام 
عن لجنة حقوق اإلنس�ان الس�ابقة )اللجنة( وتبنَّاه بناء على طلب الجمعية العامة بأن 

»يكون للمجلس نظام إجراءات خاصة«.2
وعل�ى الرغم من وجود إش�ارات إلى توافق اآلراء بين ال�دول األعضاء على أال 
تحاول المراجعة إعادة فتح ملف القرار الذي أُنشئ المجلس بموجبه، أو القرارات التي 
حددت حيثيات عمله )والمعروفة باسم نص »بناء المؤسسات«( في هذه العملية، فإننا 

نتوقع أال يؤدي ذلك إلى منع محاوالت تقييد فعالية نظام اإلجراءات الخاصة.3

ــم: A/RES/60/251، بتاريخ 15 مارس/آذار 2006 على مراجعة  ــص قرار الجمعية العامة رق ين  1
ــاط المجلس وطريقة عمله بعد مرور خمس سنوات على إنشائه، وعلى تقديم تقرير بهذا الشأن  نش

إلى الجمعية العامة.
يُستخدم مصلطح »اإلجراءات الخاصة« لإلشارة إلى مناصب المقررين الخاصين والممثلين   2
ــئها مجلس حقوق اإلنسان. ويُشار إليها  ــتقلين ومجموعات العمل التي ينش الخاصين والخبراء المس
ــى نطاق عالمي، أو  ــة بمراجعة انتهاكات معينة عل ــات موضوعية«، إذا كانت مفوض ــى أنها »آلي عل
ــؤولو آليات اإلجراءات  ــد أو منطقة واحدة. ومس ــت صالحياتها محددة ببلد واح ــات قطرية« إذا كان »آلي
ــر المأجورة. ويوجد  ــتقلة وغي ــراء من جميع مناطق العالم، يعملون بصفتهم المس الخاصة هم خب
ــبكة  ــة و 31 آلية موضوعية )يمكن االطالع على قائمة باالجراءات الخاصة على الش ــاً 8 آليات قطري حالي

.)http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm :الدولية عبر الوصلة التالية
A/HRC/ :ــان رقم ــرار مجلس حقوق اإلنس ــم: A/RES/60/251  وق ــرار الجمعية العامة رق ق  3

ــي 18 يونيو/حزيران 2007.  ــان ف ــات الذي اعتمده مجلس حقوق اإلنس ــص بناء المؤسس RES/5/1، ون
ــأن اختيار أصحاب الواليات وبشأن مراجعة الصالحيات. وبناء  ــات أحكاماً بش ويتضمن نص بناء المؤسس
ــات مع قرار  ــان رقم: A/HRC/DEC/5/101، فقد اعُتمد نص بناء المؤسس على قرار مجلس حقوق اإلنس
مجلس حقوق اإلنسان رقم: A/HRC/RES/5/2  بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات في آليات 

اإلجراءات الخاصة.

مبادئ إرشادية بشأن نجاح نتائج مراجعة 10
أداء مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

فيما يتعلق بنظام اإلجراءات الخاصة
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ومنذ إنش�اء المجل�س حدثت تط�ورات إيجابية فيما 
يتعلق باإلجراءات الخاصة. وتش�مل هذه التطورات – من دون 
االقتصار عليها – إتاحة فرص متك�ررة للدول إلظهار التزامها 
بنظ�ام اإلج�راءات الخاصة من خالل تعهدات ال�دول األعضاء، 
وعملي�ة االنتخابات وعملية المراجع�ة الدورية العالمية. ويولي 
المجل�س اهتمام�اً متزاي�داً لتقاري�ر ونتائج آلي�ات االجراءات 
الخاص�ة ويجعل ظهوره�ا مرئياً، من خ�الل النظر في تقارير 
آلي�ات اإلج�راءات الخاصة خ�الل العام، ومن خالل اس�تخدام 
النتائج الت�ي تتوصل إليها تل�ك اآلليات أثناء إج�راء المراجعة 
الدورية العالمية، وم�ن خالل الحوارات التفاعلية التي تش�مل 
الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسس�ات الوطنية لحقوق 
اإلنسان، وُتنش�ر على الش�بكة العنكبوتية. وقد سعى المجلس 
إلى نش�ر آليات اإلج�راءات الخاص�ة أو اس�تخدامها للتصدي 
لألوضاع التي تتس�م بانتهاكات صارخة لحقوق اإلنس�ان. وقد 
اعترف المجلس رس�مياً بدور لجنة التنس�يق، وهي الهيئة التي 
أنشأها نظام اإلجراءات الخاصة وتضم بعض أصحاب الواليات، 

من أجل تنسيق مختلف جوانب أنشطته.4
بيد أن ثمة تطورات س�لبية كذلك، من بينها إضعاف 
أصحاب الواليات األفراد عن طريق الهجمات الشخصية المتكررة 
ضدهم بما يلقي ظالالً من الش�ك على نزاهتهم، وإطالق مزاعم 
غامضة بانتهاك مدونة قواعد الس�لوك، واستخدام المفاوضات 
بش�أن الق�رارات لتحذي�ر أصح�اب الوالي�ات عندم�ا تتصدى 
تقاريرهم للقضايا التي ال تسرُّ بعض الدول. وينبغي أن يتصدى 
المجلس بشكل س�ليم لمثل هذه األفعال، إذ يجب أال ُيسمح لها 
بتقويض العناصر األساس�ية لنظام اإلجراءات الخاصة، والتي 

تجعل منها جزءاً مميزاً وحيوياً من عمل المجلس. 
وتتي�ح المراجع�ة القادم�ة فرص�ة لتعزي�ز نظ�ام 
اإلجراءات الخاصة. ويمكن اس�تخدام المبادئ العشرة التالية 

كمرشد لنجاح النتائج:

ــراءات الخاصة في  ــيق بموجب نظام اإلج ــئت لجنة التنس أُنش  4
ــات، وللقيام بدور  ــيق بين أصحاب الوالي ــاعدة على التنس عام 2005 للمس
الجسر بينها وبين المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع 
ــة. واعترف المجلس  ــز موقف اإلجراءات الخاص ــي وغيرها في تعزي المدن
ــي رقم: »PRST/8/2، مدة شغل المناصب من  بدور اللجنة في البيان الرئاس
ــراءات الخاصة«، بتاريخ 18 يونيو/حزيران  قبل أصحاب الواليات في آليات اإلج
ــغال  ــيق في تجديد فترة إش ــي دوراً للجنة التنس 2008. ويتصور البيان الرئاس
ــيق،  ــاب الواليات لمناصبهم. وعالوة على ذلك، فإن رئيس لجنة التنس أصح
ــان بصورة منتظمة منذ  أو أحد أعضائها، ظل يخاطب مجلس حقوق اإلنس
ــى عقد دورات خاصة  ــس يدعو أصحاب الواليات إل ــدء عمله. كما أن الرئي ب
ــيق )كما ُذكر في تقرير االجتماع السادس  للمجلس عن طريق لجنة التنس
ــتقلين ورؤساء  ــر للمقررين الخاصين/الممثلين الخاصين والخبراء المس عش
ــان، رقم  مجموعات العمل الخاصة باإلجراء الخاص لمجلس حقوق اإلنس

الوثيقة: UN Doc. A/HRC/12/47، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2009(.

ــس أن يدعم نظام 1  يتعين على المجل
ــة  المراقب ــي  ف ــة  الخاص ــراءات  اإلج
ــة التي تُرتكب  ــدي لالنتهاكات المزعوم والتص
ــع في كل  ــع على نطاق أوس ــراد أو تق ضد األف
ــي ذلك عن طريق  ــان في العالم، بما ف مـكـ

الرد السريع.
ومن شأن ذلك ضمان أن يظل نظام اإلجراءات الخاصة 
يمثل آليات تتسم باالبتكار واالستجابة السريعة والمرونة. 
وينبغي أن يكون المجلس متأهباً للتحذيرات الصادرة عن نظام 
اإلجراءات الخاصة والمتعلقة بوجود أو ظهور انتهاكات خطيرة 
وهائلة لحقوق اإلنس�ان، وأن يتخذ اإلج�راءات الالزمة بناء على 
مثل تلك التحذيرات. كما ينبغي أن يقوم المجلس باإلدماج التام 
للمعلومات والتحليالت القادمة من نظام اإلجراءات الخاصة في 
حواراته القطرية والموضوعي�ة، وأن يأخذها بعين االعتبار في 

عملية صنع القرار.

ــس دور نظام 2  ــي أن يحترم المجل ينبغ
اإلجراءات الخاصة في تقديم المشورة 
المستقلة والمستندة إلى الخبرة، وإيالء االعتبار 
ــاب الواليات في  ــا أصح ــي يثيره ــا الت للقضايـ

الوقت المناسب.
إن نظام اإلج�راءات الخاصة يقدم مش�ورة مس�تقلة 
وموضوعية ونابعة من الخبرة – وهي خصائص طالما امتدحتها 
الدول، واعترف بها المجلس بطلبه مدخالت من آليات اإلجراءات 
الخاص�ة ف�ي مداوالت�ه وتكليفها بتحلي�الت المتابع�ة وتقديم 
التقارير إليه. فعلى سبيل المثال، لضمان التعامل مع التوصيات 
التي تصدر عن البعثات القطرية في الوقت المناس�ب، ينبغي أن 
تكون آليات اإلجراءات الخاصة قادرة على تقديم تقارير البعثات 

إلى المجلس في أسرع وقت ممكن بعد إرسال البعثة.

ــة 3  حاج ــس  المجل ــرم  يحت أن  ــب  يج
ــات إلى االس��تمرار في  أصحاب الوالي
ــورة  ــم بص ــاليب عمله تكيي��ف وتطوي��ر أس
ــا في ذلك  ــر الظروف، بم ــاً لتغي ــتقلة وفق مس

ظهور التقنيات الجديدة.
وقد تطورت أس�اليب عمل نظام اإلج�راءات الخاصة 
على مدى فترة تزيد على 30 عاماً، وجاءت خالصتها في »دليل 
نظام اإلجراءات الخاصة لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة«. 
وفي أغس�طس/آب 2008، تم اعتماد طبعة منقحة من الدليل، 
تأخ�ذ بعين االعتبار أح�كام مدونة قواعد الس�لوك ومالحظات 
المعنيي�ن، وهي متاح�ة على موق�ع مكتب المفوض الس�امي 
لحق�وق اإلنس�ان على الش�بكة العنكبوتي�ة. وتعتب�ر الحاالت 
الفردية من المجاالت التي تتطلب االهتمام من أصحاب الواليات 
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والدعم م�ن المجلس. وينبغي أن تبقى ه�ذه الحاالت مطروحة 
أم�ام المجلس بانتظار البت فيها ف�ي حالة عدم تلقي ردود، أو 
إذا كان�ت الردود غير كافية، أو ال تقنع أصحاب الواليات بأنه تم 

التصدي لتلك الحاالت بشكل سليم.

ــدرة لجنة 4  ــرم المجلس ق ــب أن يحت يج
ــيق على اإليفاء بدورها المتعلق  التنس
ــلوك المهني، من دون  بتعزيز أرفع معايير الس

تدخل.
وق�د اعتم�د المجلس مدون�ة لقواعد الس�لوك هدفها 
المعلن توفير الوضوح بش�أن معايير الس�لوك المهني المتوقع 
من نظ�ام اإلجراءات الخاص�ة. إذ أن لجميع أصح�اب الواليات 
مصلح�ة مش�تركة في تأدي�ة عمله�م وفقاً ألرف�ع معايير 
السلوك المهني وفي احترام س�المة نظام اإلجراءات الخاصة 
ككل. وإن مب�دأ النظام النظير يكتس�ي أهمية كبرى بالنس�بة 
لتماس�ك النظام المس�تقل وقابليته للحياة؛ ولهذا السبب قامت 
آليات اإلجراءات الخاصة نفس�ها بتكليف لجنة التنسيق التابعة 
له�ا ب�دور رئيس�ي تضطلع به عن�د إث�ارة القضاي�ا المتعلقة 
بكيفية إيف�اء أصحاب الواليات بالمعايي�ر المتفق عليها لتأدية 
واجباتهم.5 وقد اعترف المجلس بدور لجنة التنسيق في تعزيز 

أرفع المعايير الخاصة بالسلوك المهني.6

ــاً 5  متأهب ــس  المجل ــون  يك أن  ــب  يج
ــتمرار  ــتهين باس ــدول التي تس ــاه ال تج
ــؤوليتها نحو التعاون مع نظام اإلجراءات  بمس
ــرعة إلصالح االستمرار  الخاصة، وأن يتصرف بس

في التقاعس عن التعاون. 
إن تع�اون ال�دول عنص�ر أساس�ي لتمكي�ن آلي�ات 

اإلجراءات الخاصة من اإليفاء بصالحياتها بصورة فعالة.
لقد ق�ررت الجمعية العام�ة أن تقوم ال�دول األعضاء 
في المجل�س بالتعاون التام مع المجلس.7 ول�دى اعتماد مدونة 
قواعد الس�لوك، شدد المجلس على أهمية تعاون الدول مع نظام 
اإلج�راءات الخاصة، وذلك بحثِّ »جميع ال�دول على توفير كافة 
المعلومات في الوقت المناسب، والرد على المراسالت التي ترسلها 

إليها آليات اإلجراءات الخاصة بدون تأخير ال مبرر له«.8
ويتعين على جميع ال�دول األعضاء في األمم المتحدة 

ــاوري داخلي لمراجعة الممارسات وأساليب العمل،  إجراء تش  5
25 يونيو/حزيران 2008.

ــاب  ــب أصح ــغل مناص ــدة ش ــي »PRST/8/2، م ــان الرئاس البي  6
الصالحيات في آليات اإلجراءات الخاصة«، 18 يونيو/حزيران 2008.

 ،A/RES/60/251 :ــم ــدة رق ــة لألمم المتح ــرار الجمعية العام ق  7
الفقرة النافذة 9.

ــم: A/HRC/RES/5/2، الفقرة  ــان رق ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ق  8
النافذة 1، 18 يونيو/حزيران 2007.

توجيه دعوة دائمة9 آلليات اإلجراءات الخاصة، وتس�هيل تنفيذ 
طلباته�ا المتعلق�ة بإرس�ال بعث�ات، وفقاً لنط�اق صالحيات 
اإلجراءات الخاصة بشأن الزيارات. وإذا لم تكن الدول قد وجهت 
دعوات دائمة بعد، فإنها ينبغي أن تفعل ذلك عندما تس�عى إلى 
نيل عضوية مجلس حقوق اإلنسان. وينبغي أن يتم التعاون في 
جمي�ع مراحل البعثة، بما في ذلك بعد عودتها من خالل متابعة 

التوصيات.
وينبغ�ي أن يش�كل التع�اون م�ع نظام اإلج�راءات 
الخاصة عنصراً رئيس�ياً في تقييم مدى أهلية دولة ما النتخابها 

في المجلس.
ف�ي عام 2009، أرس�لت آلي�ات اإلج�راءات الخاصة 
689 رسالة إلى 119 دولة، تتعلق بما ال يقل عن 1840 شخصاً 
على األقل. وم�ع ذلك، ففي 31 ديس�مبر/كانون األول 2009، 
لم تك�ن الحكومات قد ردت إال على 32% من تلك الرس�ائل.10 
وع�الوة على ذلك، ال تزال آليات اإلج�راءات الخاصة تتحدث عن 
وجود عدد كبير من طلبات الزيارة المعلقة؛ وغالباً ما يكون مردُّ 
ذلك إلى عدم رد ال�دول على طلبات الزيارة، أو تأخر الدول في 
اقتراح مواعي�د واالتفاق عليها. وتم تجاه�ل العديد من طلبات 

الزيارة، مراراً وتكراراً، على مدى سنوات عدة.
وينبغ�ي أن يض�ع المجل�س معايي�ر بش�أن معنى 
»التعاون« في الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال، في حاالت 
المناش�دات العاجلة، يتعين على الحكومة المعنية أن ترسل رداً 
شافياً في غضون خمسة أيام من تلقي البعثة الدبلوماسية لتلك 

الدولة رسالة المجلس.11
وفيما يتعلق بالزي�ارات، فإن جميع الدول يجب أن ترد 
عل�ى طلب الزيارة في غضون ش�هرين. ويتعين على الدولة التي 
تقب�ل بمب�دأ الزيارة، أن تقت�رح موعداً لها في غضون ش�هر. إن 
الدعوات الدائمة تعتبر مؤشراً على التعاون للوهلة األولى. وإذا لم 
ت�رد الدولة التي وجهت دعوة دائمة على طلب الزيارة في غضون 
مدة تزيد على عام واحد، فإن الدعوة الدائمة يجب أن تعتبر الغية.

ــارات آليات  ــهيل زي ــيطة والفعالة لتس تتمثل إحدى الطرق البس  9
اإلجراءات الخاصة للدول األعضاء في توجيه دعوات دائمة إلى جميع آليات 
اإلجراءات الخاصة لزيارة بلدانها. وهذا من شأنه أن: 1( يُظهر التزامها بالتعاون 
ــاالت التأخير وتخفيف  ــزز فعالية العملية بتقليص ح ــع هذه اآلليات؛ 2( يع م
ــن اآلليات )فردياً وجماعياً(  ــاء اإلدارية عن كاهل جميع األطراف؛ 3( يمكِّ األعب
ــة، علماً بأن  ــا على نحو أكثر فعالي ــارات وتحديد أولوياته ــن التخطيط للزي م
ــراً ألن الدعوات  ــة. ونظ ــاًل وتظل مفتوح ــودة أص ــى الزيارة موج ــوة إل الدع
ــمية واالتفاق  الدائمة ال تزال تقتضي من الحكومة المعنية إصدار دعوة رس
على مواعيد الزيارة، فإن من المهم أال توجه الدول الدعوات فحسب، وإنما 

أن تحترمها كذلك.
انظر: حقائق وأرقام بشأن آليات اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم   10
http://www2. :ــبكة الدولية المتحدة، 2009، على الموقع التالي على الش

 .ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Facts_Figures2009.pdf
ــات من مجموعة العمل  ــذه اإلحصاءات ال تتضمن بيان ويرجى العلم أن ه
المعنية بحاالت االختفاء القسري، التي تستخدم إحصاءات وأساليب عمل 

مختلفة.
ــة  إذا لم يتم تلقي رد من الحكومة المعنية في غضون خمس  11

أيام، فإنه ينبغي إعادة إرسال الرسالة إلى وزارة الخارجية.
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كم�ا ينبغ�ي أن يق�وم المجل�س بمراجع�ة منتظمة 
لتعاون الدول مع نظام اإلجراءات الخاصة وباستكش�اف آليات 
للتعام�ل مع حاالت عدم التعاون المس�تمر. كما ينبغي أن يبلغ 
نظام اإلجراءات الخاصة المجلس رس�مياً بحاالت عدم التعاون 

المستمر.

ــة 6  ــوة أي ــس بق ــض المجل ــب أن يرف يج
محاوالت تبذلها الدول الستخدام مدونة 
ــات اإلجراءات  ــلوك كأداة لترهيب آلي قواعد الس

الخاصة أو إضعافها، فردياً أو جماعياً.
ولدى اعتماد مدونة قواعد السلوك، حث المجلس »جميع 
الدول على التعاون مع آليات اإلجراءات الخاصة ومساعدتها في 
تأدية مهامه�ا«.12 ويتطلب مثل ه�ذا التعاون وهذه المس�اعدة 
أن تلت�زم جميع الدول بأرفع معايير الس�لوك عندما تتعامل مع 
نظ�ام اإلج�راءات الخاص�ة. وإن أي نوع من التهدي�دات آلليات 
اإلجراءات الخاصة بس�بب التصدي لقضايا معينة أو استخالص 
نتائ�ج ال تتفق معها بعض الدول، أم�ر غير مقبول. فالدول التي 
ال تواف�ق على النتائج أو االس�تنتاجات التي تتوص�ل إليها آليات 
اإلج�راءات الخاصة يجب أن تتعامل م�ع جوهر مثل تلك النتائج 
أو االس�تنتاجات. إذ أن الهجمات والتهديدات الموجهة إلى آليات 
اإلج�راءات الخاصة تعتبر هجوماً على المجلس نفس�ه، ويتعين 

عليه بالتالي أن يرد عليها بشكل مالئم.

ــى أفعال 7  ــس عل ــرد المجل ــب أن ي يج
ــة ضد  الترهي��ب أو االنتق��ام الموجه
ــراءات  ــع آليات اإلج ــون م ــن يتعاون ــك الذي أولئ

الخاصة أو يسعون إلى التعاون معها.
إن الردود المناسبة تشمل الطلب من الدول أن تجري 
تحقيقاً في مزاعم الترهيب أو االنتقام، وأن تحيط المجلس علماً 
بالجه�ود التي تبذلها للتحقي�ق في مثل تل�ك المزاعم، وتقديم 

مرتكبيها إلى ساحة العدالة.

ينبغي أن يكفل المجلس أن يكون نظام 8 
ــتعداً للرد  ــراءات الخاصة ككل مس اإلج
ــيمة لحقوق  ــاكات الجس ــاالت االنته على ح
ــاملة لمهمة  ــورة ش ــدي بص ــان، والتص اإلنس

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

ــاها  ــلوك، التي تتناس ــة قواعد الس ــادة 3 )أ( من مدون ــص الم تن  12
ــتقلون من  ــات هم خبراء مس ــى أن »أصحاب الوالي ــن الدول، عل ــد م العدي
ــل  ــم: )أ( العم ــن عليه ــم، يتعي ــم لوالياته ــاء تأديته ــدة. وأثن ــم المتح األم
ــة مهامهم... من دون التعرض ألي نوع من  بصفتهم المستقلة، وممارس
ــر أو غير  التأثير الخارجي أو التحريض أو الضغط أو التهديد أو التدخل، المباش
ــة أو غيرها، وربط  ــواء كان من األطراف المعني ــر، لصالح أي طرف، س المباش
مبدأ االستقالل بصفة أصحاب الواليات وبحريتهم في تقييم مسائل حقوق 

اإلنسان التي يُدعون إلى فحصها بموجب والياتهم.«

ولتحقي�ق ذلك، ينبغي أن يخل�ق المجلس صالحيات 
جديدة آلليات اإلجراءات الخاصة رداً على االنتهاكات الجس�يمة 
لحقوق اإلنس�ان، ولس�د الفج�وات في حماية حقوق اإلنس�ان 
وتعزيزها. وينبغي أن ينظر المجلس في إمكانية إنش�اء آليات 
لتحديد مثل تلك الفجوات، وأن يشجع آليات اإلجراءات الخاصة 
عل�ى مواصلة تحديد الفجوات الموضوعية والظرفية في عملها، 
وفقاً للشروط الواردة في »نص بناء المؤسسات«.13 وفي الوقت 
الذي يبني فيه المجلس على نقاط القوة التي تتسم بها النماذج 
القائمة لنظ�ام اإلجراءات الخاصة، من قبي�ل أصحاب الواليات 
األفراد ومجموعات العمل، فإن المجلس يجب أن يكون مستعداً 

الستكشاف نماذج جديدة.

ــل المجلس التطبيق الصارم 9  يجب أن يكف
لمعايير االختيار والتعيين الواردة في »نص 
ــار وتعيين  ــات«، وذلك لضمان اختي بناء المؤسس

أصحاب صالحيات مؤهلين على نحو سليم.
اعترف المجلس بأن عملية تعيين أصحاب الواليات 
في آلي�ات اإلج�راءات الخاصة يج�ب أن تكفل ك�ون الخبرات 
والتج�ارب في مج�ال حقوق اإلنس�ان واالس�تقاللية والحيدة 
والن�زاه�ة الش�خصية والموضوعية ه�ي االعتبارات األس�مى 
في عملية اختي�ار أصحاب الواليات.14 إن مبدأ الش�فافية يمثل 
األس�اس الذي تس�تند إليه عملية االختيار في الفصل II )أ( من 

القرار رقم 15.1/5

 ،5/1,A/HRC/RES/5/3 ــم:  رق ــان  اإلنس ــوق  حق ــس  مجل ــرار  ق  13
الملحق، الفقرات 58، 60، 63، 64، بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2007.

ــار وتعيين  ــم: II.A ,5/1، اختي ــان رق ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ق  14
أصحاب الواليات.

ــب القرار رقم 1/5  ــئت بموج تمر عملية التعيين الجديدة التي أُنش  15
بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2007، في عدة مراحل. إذ أن األساس في عملية التعيين 
ــروط الفنية  ــحين المؤهلين، بحيث يعكس الش يتمثل في إعداد قائمة بالمرش
والموضوعية، وإعمالها وتحديثها بانتظام من قبل مكتب المفوض السامي 
ــيح واختيار وتعيين  ــان. ويتضمن القرار رقم 1/5 معايير عامة لترش لحقوق اإلنس
ــن للتعيين في مناصب أصحاب  ــحين المؤهلي أصحاب الواليات، ويدعو المرش
ــم ذات الصلة  ــى إظهار خبراتهم وتجاربه ــراءات الخاصة إل ــات في اإلج الوالي
واستقاللهم وحيدتهم ونزاهتهم الشخصية وموضوعيتهم. وينبغي أن تنعكس 
هذه المعايير في »الشروط الفنية والموضوعية للمرشحين المؤهلين«، لوضع 
أسمائهم في السجل، وفي تقرير متطلبات محددة للواليات الفردية من قبل 
المجموعة االستشارية. وقد اعتمد المجلس المجموعة األولى من الشروط 
في دورته السادسة التي ُعقدت في سبتمبر/أيلول 2007 في القرار رقم 102/6، 
الجزء ج- »الشروط الفنية والموضوعية للمرشحين المؤهلين لمناصب أصحاب 
الصالحيات«. وفي تقرير المجموعة الثانية من الشروط، أي الخبرات والتجارب 
والمهارات الضرورية وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بكل والية، فإن القرار رقم 
1/5 يدعو المجموعة االستشارية إلى أن تأخذ بعين االعتبار آراء المعنيين، بمن 
فيهم أصحاب الواليات الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المنصرفين، بحسب 
ــباً. كما يقضي القرار 1/5 بإعالن جميع توصيات المجموعة  ما يكون ذلك مناس
ــكل علني ومثبت. واستناداً إلى توصيات  االستشارية المقدمة إلى الرئيس بش
المجموعة االستشارية والمشاورات الواسعة التي أعقبتها، والسيما من خالل 
المنسقين اإلقليميين، فإنه يتعين على رئيس المجلس أن يحدد مرشحاً مناسباً 
لكل منصب شاغر، وأن يقدم إلى الدول األعضاء والمراقبين قائمة بالمرشحين 
ــبوعين على األقل من بدء الدورة التي سينظر خاللها  القتراح أسمائهم قبل أس
المجلس في التعيينات. إن تعيين أصحاب الصالحيات يعتمد كلياً على موافقة 

المجلس على ترشيحات الرئيس.
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ويتعي�ن على المجل�س أن يطب�ق معايي�ر االختيار 
والتعيين، نصاً وروحاً، كما وردت في »نص بناء المؤسس�ات«. 
الترش�يح والتوصي�ة والتعيي�ن  ويج�ب أن تتس�م عملي�ات 

بالشفافية.
في تقريرها العام يجب أن تثبت المجموعة االستشارية 
هة إلى الرئيس، والس�يما بتبيين كيف  جميع توصياته�ا الموجَّ
يفي المرشحون المقترحون بالمعايير العامة ألصحاب الواليات 
)الخبرات، التجارب، االس�تقاللية، الحيدة، الن�زاهة الشخصية 
والموضوعية( وبالمعايير المحددة الخاصة بكل صاحب والية. 
وينبغ�ي أن ُتتاح لجميع المعنيين فرصة حقيقية لإلس�هام في 

عملية االختيار في كل مرحلة. 
وينبغي أن يكون دور المجموعة االستشارية ذا طبيعة 
تش�اورية، وأن تضم المجموع�ة خبراء مس�تقلين ومحايدين. 
ويج�ب أال يكون هؤالء األش�خاص في مواقع صن�ع القرار في 
حكومات بلدانهم أو أية منظمة أخرى أو كيان آخر، مما قد ينجم 
عنه نشوء تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتأصلة التي 

تقتضيها عضوية المجموعة االستشارية.

ــام اإلجراءات 10  ــي زيادة م��وارد نظ ينبغ
الخاصة، سواء على مستوى فردي أو 
ــادة كبيرة، كما  ــتوى النظام ككل، زي على مس
ينبغي إجراء ترتيبات مبتكرة وفعالة ومسانِدة. 

ال ت�زال آليات اإلج�راءات الخاصة تعان�ي من نقص 
التمويل المزمن ألن م�وارد الميزانية المنتظم�ة لألمم المتحدة 
غي�ر كافية للعمل الفعال، مما يعي�ق قدرتها على تأدية مهامها 
)معظ�م أصحاب الواليات يقتصرون على إرس�ال بعثتين فقط 
في العام الواحد؛ كما تتأخر بعض التقارير كثيراً بس�بب نقص 
الموارد الالزمة لترجمتها إلى اللغات الرس�مية لألمم المتحدة(، 
باإلضاف�ة إلى معرف�ة أي ال�دول األعضاء تطلب م�ن أصحاب 
الوالي�ات االضطالع بمهمات إضافية. ومن هن�ا فإن ثمة حاجة 
ملح�ة إلى زيادة الدعم لنظام اإلج�راءات الخاصة من الميزانية 
المنتظم�ة بش�كل كبي�ر. وباإلضاف�ة إلى ذل�ك، فإن�ه ينبغي 
استكش�اف خيارات أخرى إلصالح النقص المزمن في الموارد 
الضرورية لنظام اإلجراءات الخاص�ة، من خارج األمانة العامة 
وداخلها. إذ أن المهام اإلضافية التي ُتكلف بها آليات اإلجراءات 
الخاصة، إلى جانب خطط العمل المنتظمة والمستقلة المتعلقة 
بممارس�ة صالحياتها، تتطلب موارد إضافية، وينبغي تمويلها. 
كم�ا يتعين على جمي�ع األطراف إي�الء االهتم�ام الواجب وفي 
الوقت المناس�ب لتعزي�ز الدع�م للموظفين، وه�ي مهمة ذات 

طبيعة أساسية.

خلفيـة
عقب إنش�اء المجلس ف�ي ع�ام 2006، خضع نظام 
اإلجراءات الخاصة إلى تقييم أجراه المجلس ودام س�نة كاملة، 
به�دف مراجعة آليات اإلجراءات الخاصة وتحس�ين مس�تواها 
وترشيدها حيثما يكون ذلك ضرورياً. وتتوفر نتائج تلك العملية 
في »ن�ص بناء المؤسس�ات« وف�ي مدون�ة قواعد الس�لوك.16 
ويتناول نص بناء المؤسس�ات عملية تعيي�ن أصحاب الواليات 
ويح�دد إطاراً لمراجعة كل والية منف�ردة، وخلق واليات جديدة 

أو إلغاء واليات قائمة.
وفيم�ا بعد، وخالل عام�ي 2007 و 2008، خضعت 
جميع واليات آلي�ات اإلجراءات الخاص�ة الموضوعية لمراجعة 

فردية قبل تمديدها.17
وبالمقاب�ل، فقد أُلغيت الواليات التي أنش�أتها اللجنة 
الس�ابقة المعنية بكل من بيالروس وكوبا في وقت اعتماد نص 
بناء المؤسس�ات. وقد أعاد الن�ص إلى األذه�ان أن مدة الوالية 
المتعلق�ة بأوض�اع حقوق اإلنس�ان في األراضي الفلس�طينية 
المحتل�ة منذ ع�ام 1967، »تمت�د حتى انتهاء االحت�الل«. وقد 
اس�ُتخدم ه�ذا النص، بش�كل غير مقن�ع، كمبرر لع�دم إجراء 
مراجعة لهذه الوالية.18 كما ألغى المجلس الصالحيات الخاصة 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا من دون إجراء تقييم 
موضوعي لضرورة استمرارها. وقد تم استبدال المقرر الخاص 
المعني بالسودان وحل محله خبير مستقل من دون إبداء أسباب 

منطقية مقنعة إلجراء ذلك التغيير.19

ــم: A/HRC/RES/5/2، بتاريخ 18  ــان رق ــس حقوق اإلنس قرار مجل  16
يونيو/حزيران 2007.

ــأ  ــة؛ وبالفعل فقد أنش ــات موضوعي ــاء أو دمج والي ــم إلغ ــم يت ل  17
ــق بالحصول على  ــة جديدة – وهي تتعل ــس ثالث واليات موضوعي المجل
ــا حكومتا ألمانيا  ــدات الصحية )مبادرة قادته ــرب النظيفة، والتمدي مياه الش
ــا أن الوالية الخاصة  ــبانيا(، والحقوق الثقافية )بقيادة حكومة كوبا(. كم وأس
ــة الفرعية  ــة تحت مظلة اللجن ــرة، والتي كانت قائم ــكال الرق المعاص بأش
ــرراً خاصاً«  ــت »مق ــان، قد أصبح ــوق اإلنس ــة حق ــز وحماي ــة بتعزي المعني

موضوعياً.
ــاز وأحادية  ــأن االنحي ــه عن قلقه بش ــرب المقرر الخاص نفس أع  18
ــان  ــرائيلية لحقوق اإلنس ــة التي تنطبق على االنتهاكات اإلس ــب للوالي الجان
ــطينية المحتلة. وفي هذا  ــي األراضي الفلس ــاني الدولي ف والقانون اإلنس
ــران 2008، دعا المقرر  ــي 16 يونيو/حزي ــى المجلس ف ــان الذي ُقدم إل البي

الخاص المجلس إلى إعادة النظر في الوالية.
ــاص المعني  ــاء والية المقرر الخ ــبب إللغ ــم يكن هناك من س ل  19
ــيما أن تعيين صاحب والية  ــتقل، والس ــاء آلية خبير مس ــودان بغية إنش بالس
جديد قطع استمرارية اهتمام الخبراء بأوضاع حقوق اإلنسان في السودان.


