دعوة إىل تسمية مرشحني إلشغال منصب "مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز ومحاية
حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب"
يعّي رئيس "جملس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة ،يف الدورة  71للمجلس ،اليت تنعقد يف يونيو/حزيران  ،2177خبرياً
نِ
مستقالً حلقوق اإلنسان إلغشاا منصب "املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة
اإلرهاب".
والقصد من قائمة املراجعة التالية هو أن تكون أداة تفسريية للمتطلبات الواجب توافرها يف املرغشحّي ،واليت حددها قرار "جملس
حقوق اإلنسان"  ،7/5وكذلك قراره .712/6
وتدعو منظمة العفو الدولية ،و"مجعية منع التعذيب" ،و"هيومان رايتس ووتش" ،و"اهليةة الدولية للقضاة احمللفّي" ،و"املنظمة
العاملية ملناهضة التعذيب" احلكومات واملنظمات غري احلكومية واألطراف األخرى ،مبا يف ذلك الشبكات املهنية ذات الصلة ،إىل
اعتماد قائمة املراجعة التالية يف حتديد املرغشحّي املؤهلّي ألن ينظر اجمللس يف ترغشيحهم لشال منصب "املقرر اخلاص املعين بتعزيز
ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب".
وحتض منظماتنا احلكومات على توجيه دعوة معلنة على املأل إىل املرغشحّي كي يتقدموا برتغشيحاهتم ،أي عرب اإلعالن يف وسائل
اإلعالم ،وعلى التشاور مع اجملتمع املدين على الصعيد الوطين قبل تسميتها مرغشحيها.
وينباي على املنظمات غري احلكومية وسواها من اجلهات اليت ترغب يف تسمية مرغشحّي ،أن تبعث أبمساء املرغشحّي املؤهلّي،

عقب التشاور مع الشخص املعين/األغشخاص املعنيّي ،إىل "مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان" قبل حلو يوم اجلمعة ،
 25مارس/آذار  ،1122لتضمينها يف القائمة اليت سوف يستند إليها يف التعيّي .وميكن كذلك االطالع على مزيد من
املعلومات بشأن املناصب اليت ستشار حلاملي صالحيات اإلجراءات اخلاصة وسيتم ملؤها يف يونيو/حزيران  2177من الشبكة
اخلارجية إلجراءات األمم املتحدة اخلاصة على املوقع اإللكرتوين:
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm
وبينما تعترب املنظمات املق نرتحة هلذه املعايري االلتزام حبقوق اإلنسان العاملية ،واخلربة والكفاءة يف هذا املضمار ،واملصداقية الشخصية
متطلبات إلزامية ألي غشخص كي يكون مرغشحاً مؤهالً هلذا املنصب ،فإن هذه املنظمات ال ترى أنه يتعّي حلامل الصالحيات

تلبية كل بند تفصيلي يرد يف قائمة املراجعة التالية كشرط للرتغشيح .بيد أنه ينباي توافر عدد جوهري من هذه املواصفات يف
املرغشحّي األكثر قدرة على املنافسة .وال يقصد بقوائم املراجعة هذه أن تشمل كل غشيء.
وينباي أن يكون غشاغلو املناصب املنتظرون على علم أبهنم سيقومون بدور تطوعي غري مدفوع األجر .وإمنا سيحصلون على
تاطية للنفقات املعقولة اليت تستدعيها مهام عملهم ،ولكن دون أن يكون هناك راتب منتظم .كما تستدعي مهام املنصب
ختصيص وقت جوهري من الشخص ،مبا يف ذلك استعداده للسفر ولالستجابة للحاالت العاجلة ،وفق ما توضحه قائمة
املراجعة.

قائمة املراجعة الختيار املرشحني لشغل مهام مقرر األمم املتحدة
اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
يف سياق مكافحة اإلرهاب
ينباي أن تتم تسمية املرغشحّي املقرتحّي إلغشاا املنصب على أساس ما تتطلبه مهام الوظيفة من مؤهالت فنية ومهنية ،وغري
ذلك من املؤهالت.
إذ حيدد القرار  7/5الصادر عن جملس حقوق اإلنسان املعايري العامة "ذات األمهية العظمى" أثناء ترغشيح واختيار وتعيّي املكلفّي
احليدة؛ املصداقية
بصالحيات املنصب ،وهي( :أ) اخلربات؛ (ب) اخلربة يف ميدان الصالحيات؛ (ج) االستقاللية؛ (د) ْ
الشخصية؛ (هـ) املوضوعية".
وحيدد قرار جملس حقوق اإلنسان  712/6أربعة متطلبات فنية وموضوعية (املؤهالت ،اخلربة ذات الصلة ،الكفاءة املثبتة،
املرونة/اجلاهزية ،توافر الوقت) ينباي النظر إليها يف اختيار حاملي صالحيات اإلجراءات اخلاصة.
وينباي أن يؤسس التعيّي على الدوام على هذه املعايري وعلى املتطلبات املوضوعية.
وفيما يلي قائمة مراجعة يقصد هبا أن تساعد على توضيح هذه املتطلبات:

 .2املؤهالت (واملهارات) :املؤهالت التعليمية ذات الصلة واخلربات املهنية املرافقة هلا يف مضمار حقوق اإلنسان؛ ومهارات
جيدة يف جما االتصا بلاتّي رمسيتّي من اللاات العاملة يف األمم املتحدة.
قائمة املراجعة:
•
•

درجة جامعية عليا تلي البكالوريوس أو ما يعادهلا يف فرع دراسي يتصل مباغشرة بصالحيات املنصب ،ويفضل أن يكون
جما االختصاص القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،أو القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل اخلاص ابلالجةّي؛
منشورات أكادميية أو مواد منشورة (مقاالت ،دراسات ،تقارير ،أوراق حبث ،أو أية مادة مكتوبة تظهر معرفة معمقة
ابملوضوع) تتناو موضوعات على صلة بصالحيات املنصب ،ومن منظور حقوق اإلنسان؛

•

•

مهارات اتصا لاوية غشفوية وكتابية ممتازة يف ما ال يقل عن لاتّي من اللاات العاملة يف األمم املتحدة (اإلجنليزية
والفرنسية واألسبانية – ومن غشأن املعرفة بلاات تستخدم على نطاق واسع أو رمسية ابلنسبة لألمم املتحدة ،كالعربية أو
الصينية أو الروسية ،أن يشكل ميزة إضافية)؛
خربة واسعة يف خماطبة اجلمهور (يف احللقات الدراسية اخلاصة ابخلرباء مثالً) ،والقدرة على خماطبة وسائل اإلعالم
واحلكومات وغريمها من األطراف املعنية مبجا العمل والتعامل معها على أفضل وجه.

 .1خربات ذات صلة :املعرفة ابالتفاقيات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ واملعرفة ابلصالحيات (التفويضات) املؤسسية ذات
الصلة بعمل األمم املتحدة أو غريها من املنظمات الدولية واإلقليمية يف جما حقوق اإلنسان؛ وخربة عملية مثبتة يف ميدان حقوق
اإلنسان.
قائمة املراجعة:
•
•

•

•
•
•

املعرفة املوسعة ابلقانون واملعايري الدوليّي حلقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساين الدويل ،والقانون الدويل اخلاص ابلالجةّي؛
ما ال يقل عن  71سنوات من اخلربة العملية املسؤولة على حنو مطرد يف مضمار حقوق اإلنسان ،وال سيما يف جما
إجراء التحقيقات املتعلقة حبقوق اإلنسان أو مراقبتها ،وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق مبا يلي )7( :التدابري املتخذة
ابسم مكافحة اإلرهاب أو األمن القومي؛ و( )2معاملة ضحااي اإلرهاب وضحااي اهلجمات العشوائية من قبل مجاعات
مسلحة أخرى ،وضحااي اهلجمات اليت تستهدف املدنيّي؛
معرفة جيدة ابألطر القانونية وقوانّي الدعاوى الدولية واإلقليمية ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،من قبيل احلظر غري القابل للتعطيل املفروض على التعذيب وعلى غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واحلق يف احلياة؛ واحلظر املفروض على االختفاء القسري؛
واحلظر املفروض على االعتقا التعسفي؛ والضماانت والتقييدات املتعلقة بفرض عقوبة اإلعدام؛ واملعايري الدولية
الستخدام القوة؛ وحقوق احملاكمة العادلة؛ ومقاضاة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم اخلطرية ،مبا فيها تلك املتعلقة ابألمن
القومي؛ واحلق يف االنتصاف وجرب الضرر ،مبا يف ذلك التعويض على الضحااي وإعادة أتهيلهم؛ وتقدمي مرتكيب
انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة؛ وكذلك احلق يف اخلصوصية ومبدأ عدم التمييز؛
معرفة ممتازة ابلصالحيات املؤسسية لألمم املتحدة أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى يف مضمار حقوق اإلنسان،
والقانون اإلنساين الدويل ،والقانون الدويل اخلاص ابلالجةّي؛
معرفة ممتازة ابلضماانت والتقييدات املتعلقة بفرض التدابري غري اجلزائية/اإلدارية اليت تتخذ ابسم مكافحة اإلرهاب أو
محاية األمن القومي؛
معرفة جيدة ابألطر القانونية الدولية واإلقليمية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،وفهم للواثئق املهمة يف هذا اجملا  ،ومن ذلك
اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

 .3األهلية املثبتة :الكفاءة املعرتف هبا وطنياً أو إقليمياً أو دولياً ابلعالقة مع حقوق اإلنسان.
قائمة املراجعة:

•

املعرفة واخلربة املمتازة بسبل الرد املستندة إىل حقوق اإلنسان يف مضمار العدالة اجلنائية ،وكذلك يف جماالت تطبيق
العدالة وحكم القانون ،يف سياق األمن القومي وابلنسبة جلرائم خطرية من قبيل األعما اإلرهابية؛
خربة واسعة يف التحليل النقدي للمعلومات والبياانت توفر القدرة على مراجعة احلاالت الفردية وكذلك حتديد
االجتاهات ورفع التوصيات الفعالة بشأهنا ،وكذلك يف تقييم تشريعات األمن القومي لتفحص مدى تقيدها ابملعايري
الدولية حلقوق اإلنسان؛
املعرفة ابملبادئ واملنهجيات القائمة على حقوق اإلنسان لزايرة أماكن االعتقا ومقابلة األفراد ،ويفضل كذلك توافر
اخلربة يف زايرة األفراد ومقابلتهم يف ظروف صعبة ويف بلدان خمتلفة؛
القدرة على إجراء األحباث األكادميية وامليدانية اليت يتطلبها عمل بعثات تقصي احلقائق؛
اخلربة يف التفاعل مع سبل معاجلة ضحااي اإلرهاب وضحااي اهلجمات العشوائية من قبل مجاعات مسلحة أخرى،
وضحااي اهلجمات اليت تستهدف املدنيّي؛
اخلربة يف التفاعل مع األغشخاص الذين ميكن أن تكون حقوقهم اإلنسانية وحرايهتم األساسية قد انتهكت نتيجة لتدابري
اختذت ابسم مكافحة اإلرهاب أو محاية األمن القومي؛
اخلربة يف العمل مع السلطات املسؤولة عن وضع قوانّي وسياسات األمن القومي فيما يتعلق ابثآلاثر اليت ترتبها هذه
القوانّي والسياسات على حقوق اإلنسان ،وابلقضااي املتعلقة ابملساءلة؛
اخلربة يف العمل مع السلطات املسؤولة عن األغشخاص احملرومّي من حريتهم (مبن فيهم حرس السجن والشرطة
واملوظفون الطبيون وغريهم من املوظفّي) ،وخباصة يف سياق التدابري اليت تتخذ ابسم مكافحة اإلرهاب أو محاية األمن
القومي؛
اخلربة يف تصميم أطر املساعدات يف مضمار حقوق اإلنسان وحكم القانون وتقدمي هذه املساعدات ميدانياً ،مبا يف
ذلك تدريب املوظفّي املكلفّي إبنفاذ القوانّي واملهنيّي القانونيّي ممن يعملون يف مضمار مكافحة اإلرهاب ،وكذلك
وضع اسرتاتيجيات لتعزيز مؤسسات حكم القانون وضمان تقيدها بقانون حقوق اإلنسان؛
الوعي بنقاط الضعف لدى الفةات اخلاصة ،مبا يف ذلك األقليات اإلثنية والدينية ،واألغشخاص من غري املواطنّي،
وأعضاء اجلماعات السياسية املعارضة ،وغريهم ممن واجهت حقوقهم اإلنسانية خطر االنتهاكات على حنو خاص نتيجة
لتدابري اختذت ابسم مكافحة اإلرهاب أو محاية األمن القومي؛
القدرة على التعامل بصورة نقدية مع املعنيّي مبكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف سياق اسرتاتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،و"فريق املهام املعين بتنفيذ اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب" و"جلنة مكافحة اإلرهاب"
التابعة جمللس األمن الدويل وإدارهتا التنفيذية؛

•

االلتزام ابلعمل الوثيق مع طيف من املعنيّي ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

ومن غشأن اخلربة يف التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب يف سياق مكافحة اإلرهاب وبداعي األمن القومي أمام
اهليةات القضائية أو غشبه القضائية أن يشكل ميزة إضافية.

 .4املرونة/اجلاهزية وتوافر الوقت للقيام بفعالية ابملهام املوكلة مبوجب الصالحيات ،والتجاوب مع املتطلبات ،مبا يف ذلك القيام
ابلزايرات وإعداد التقارير وحضور جلسات جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة.
قائمة املراجعة:
•

•
•
•

•

االستعداد والقدرة على إجراء حتقيقات داخل البلدان ،ويف مجيع أقاليم العامل ،يف السياسات احلكومية والتشريعات
واملمارسات ذات الصلة بتدابري مكافحة اإلرهاب واليت تفضي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان ،وكذلك يف املمارسات
اليت ال حترتم حقوق ضحااي اإلرهاب ،وضحااي اهلجمات العشوائية من قبل مجاعات مسلحة أخرى ،وضحااي اهلجمات
اليت تستهدف املدنيّي؛
االلتزام املثبت بقانون ومعايري وقيم حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك فهم املرتتبات احملتملة الطويلة األجل على حقوق
اإلنسان لقوانّي وسياسات الطوارئ واألمن القومي الرامية إىل مكافحة اإلرهاب؛
وحيدة التفويض املمنوح للمقرر اخلاص؛
االلتزام ابحرتام مصداقية واستقاللية ْ
االستعداد والقدرة على تكريس قسط جوهري من ساعات العمل لتحقيق متطلبات الصالحيات املمنوحة ،ما يشمل
القيام بزايرتّي قطريتّي أو ثالث يف العام ،وإعداد التقارير وعرضها على جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة (مبا يف
ذلك التقارير السنوية وتقارير البعثات القطرية) ،وحضور حلقات دراسية واجتماعات أخرى لألمم املتحدة؛
االستعداد والقدرة على التصرف بصورة عاجلة فيما خيص القضااي أو احلاالت اليت تتطلب اهتماماً فورايً.
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