رقم الوثيقة:
 51مايو/أاير 9002

IOR 41/023/2009

اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان :عدم التعلم من التجارب
يساور منظمة العفو الدولية شعور خبيبة األمل من أن تقرير الثامن من مايو/أاير  9002للمجموعة االستشارية لرئيس جملس
حقوق اإلنسان ،واملتعلق بتعيني حاملي تفويضات اإلجراءات اخلاصة يف اجللسة  ،55كان دول مستوى مقتضيات اجلزء ( 9أ)
من ملحق قرار اجمللس  5/1املؤرخ يف  51يونيو/حزيران  ،9002بنصه وروحه.
فتعيني خرباء مستقلني وغري متحيزين ومؤهلني ،من الرجال والنساء ومن مجيع أقاليم العامل ،أمر أساسي لضمان نظام يقوم بدوره
على خري وجه لإلجراءات اخلاصة ،وهو أمر له أمهيته احلامسة يف قيام جملس حقوق اإلنسان مبهامه على أحسن وجه.
ومن األمهية مبكان ملصداقية عملية التعيينات أن تعلن توصيات اجملموعة االستشارية على املأل وأن تكون جيدة اإلسناد .فليس
كافياً أن تقوم اجملموعة االستشارية ببساطة ابقرتاح أمساء من قائمة معدة دون تعليل :إذ جيب أن تصف القائمة األوجه اليت يليب
فيها املرشحون املعايري العامة حلاملي التفويضات ،واملعايري اخلاصة الختيار شاغل كل تفويض من هذه التفويضات .وهبذه الطريقة
فقط ميكن للمجلس وذوي املصلحة املشاركني فيه أن يثقوا بشفافية العملية وسالمتها.
فالعديد من األشخاص الذين جرت تسميتهم يف تقرير اجملموعة االستشارية ومالحقها يتمتعون ابخلربة واملعرفة الواسعتني يف
جماالت اختصاصهم .ولكن عوضاً عن البناء فوق اخلطوات األولية من أجل ترسيخ ما مت أتسيسه يف  00يوليو/متوز  ،9002ال
تورد اجملموعة االستشارية أية تفاصيل حول ميزات املرشحني اخلاصة ،وتلجأ إىل عملية شكلية مبهمة لتربير اختيارها ألربعة من
مخسة مرشحني جرت التوصية هبم .وغياب الشفافية هذا خميب لآلمال بصورة مزدوجة نظراً ألن التقرير ال يشري على أي حنو إىل
املتطلبات اخلاصة ابلتفويض اليت قيَّمت اجملموعة املرشحني بناء عليها ،أو يتحدث عما إذا كان قد أخذ يف احلسبان آراء ذوي
املصلحة ،مبن فيهم حاملو التفويضات احلاليني أو املنصرفني ،يف اختاذ قراراهتا.
وقد اختارت اجملموعة االستشارية أيضاً إعادة أتويل القاعدة اليت أرساها جملس حقوق اإلنسان بشأن عدم جتاوز فرتة خدمة
حاملي التفويضات يف مهمة بعينها مدة ست سنوات (فرتتني من ثالث سنوات) ،كما هو مطبق حىت اآلن من جانب اجملموعة
االستشارية .ففيما سبق ،فسرت اجملموعة القاعدة على أهنا تعين عدم أهلية حاملي التفويضات الذين يشغلون املنصب لدورتني
ألن ُيتاروا إلشغال تفويض آخر بعد ذلك مباشرة.
وأوصت اجملموعة كذلك بتعيني عضو عامل يف هيئة إحدى معاهدات حقوق اإلنسان إلشغال منصب حامل التفويض ألحد
اإلجراءات اخلاصة ،بينما ينص ملحق القرار  5/1بوضوح على احرتام مبدأ عدم اجلمع بني أكثر من وظيفة واحدة تتعلق حبقوق
اإلنسان.
ومع أن اثنني من شواغر اإلجراءات اخلاصة خمصصان ملقعدين يف جمموعات العمل ،اليت تتألف كل منها من مخسة أشخاص،
وهي تلك املعنية حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي ،وابألشخاص من أصول أفريقية من جمموعة الدول الغربية والدول
األخرى ،ومع أن شاغراً واحداً خمصص لشخص من اجملموعة اآلسيوية ليشغل عضوية جمموعة العمل املعنية ابالعتقال التعسفي،

إال أنه من املخيب لآلمال مالحظة أن أكثرية املرشحني اآلخرين ،مبن فيهم الشخصان املوصى هبما ،أيتون من دول تنتبع اإلقليم
اجلغرايف نفسه.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إجراءات االختيار احملددة يف القرار  5/1جمللس حقوق اإلنسان ميكن ،إذا ما طبقت إبخالص ،أن
تؤدي إىل تعيني أشخاص رفيعي الكفاءة ومن ذوي اخلربة والتجربة املناسبة لكل تفويض شاغر من التفويضات .وال ينبغي تطبيق
هذه اإلجراءات إبخالص فحسب؛ وإمنا جيب أن يرى أبهنا قد طبقت كذلك.
إن جملس حقوق اإلنسان قد كان موضوع انتقادات علنية شديدة ،وبعضها له ما يربره متاماً .ومن واجب اجمللس وآلياته الفرعية
النظر جبدية إىل القواعد اليت أرساها اجمللس لنفسه إذا ما أراد أن يليب التوقعات اليت أحاطت إبنشائه .ولسو احلظ ،فإن اجملموعة
االستشارية قد نسيت ،على ما يبدو ،تلك التوقعات والقواعد املقرة ،يف آن واحد ،عندما أعدت تقريرها املؤرخ يف  1مايو/أاير
.9002
خلـفية:
يرسي اجلزء ( 9أ) من ملحق القرار  5/1جمللس حقوق اإلنسان القواعد الختيار وتعيني حاملي التفويضات يف اإلجراءات
اخلاصة .وكلفت جمموعة استشارية تتألف من عضو واحد من كل جمموعة إقليمية لألمم املتحدة ،يشغل منصبه بصفته أو صفتها
الشخصية ،أبن تقرتح على رئيس جملس حقوق اإلنسان قائمة من املرشحني ممن ميتلكون أعلى املؤهالت للتفويضات قيد النظر
ويلبون املعايري العامة للمتطلبات اخلاصة بكل شاغر من شواغر التفويضات .ويساعد اجملموعة مكتب املفوض السامي حلقوق
اإلنسان .ويف الوقت احلاضر ،تتألف اجملموعة االستشارية من سفراء بلغاراي والسنغال وأسبانيا وسري النكا وأوروغواي يف جنيف،
الذين يشغلون مناصبهم بصفتهم الشخصية.
أما املعايري العامة ذات األمهية الكربى لرتشيح واختيار وتعيني حاملي تفويضات اإلجراءات اخلاصة فهي اخلربة والتجربة يف حقل
احليدة واملصداقية الشخصية واملوضوعية .وينبغي إيالء االعتبار الواجب أيضاً للتوازن بني اجلنسني
التفويض نفسه ،واالستقاللية و ْ
ومتثيل األقاليم على حنو متساو ،وكذلك التمثيل املناسب للنظم القانونية املختلفة .وينتظر من اجملموعة االستشارية أن أتخذ يف
احلسبان آراء ذوي املصلحة من املشاركني ،مبن فيهم حاملو التفويضات احلاليني أو املنصرفني ،يف حتديد اخلربات والتجارب
واملهارات الضرورية ،وغريها من املتطلبات ذات الصلة أبي تفويض شاغر من التفويضات .وينبغي أن تكون توصيات اجملموعة
املرفوعة إىل الرئيس علنية ومعلّلة ابألسانيد الكافية.
أما منظمة العفو الدولية فرتّكز تعليقاهتا على عملية اختيار حاملي تفويضات اإلجراءات اخلاصة وتعيينهم .وطبقاً لسياستها
الراسخة ،فإن املنظمة ال تتخذ أي موقف لصاحل أي مرشح أو حامل للتفويض أو ضده.

