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  لحقوق ل ونمحفزال
المساهمة الفريدة للخبراء المستلقين التابعين لألمم المتحدة 

  والمعنيين بحقوق اإلنسان 

  تعزيز اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة لتقرير نهائي لمشروع أبحاث بروآجنز 

  تيد بيكون

  
  
  



  ملخص تنفيذي 
  

ون الدولية في آيفية تعزيز احترام المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان في عالم يمكن فيه إقناع ؤإحدى القضايا الهامة في الش تتمثل
فعلى مدى عقود مضت، قام المجتمع الدولي بإنشاء . الدول ذات السيادة بفعل الشيء الصحيح ولكن ال يمكن إجبارها على ذلك

إلعطاء معنى لهذا المفهوم، و. حق الفرد في الكرامة اإلنسانية  هوامحور اهتمامهعالمية التي منزل له أساس قوي من المعايير ال
. تنبت الدول معاهدات تحدد نطاق ومحتوى مجموعة آبيرة من الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والجماعية

 مجموعة من األدوات الالزمة قاموا بصياغةو.  والحد منهاقوقفلقد اتفقوا جميًعا على تنظيم سلطة الدول في انتهاء هذه الح
 في الوقت  والمساعدة عليههذه لحقوق واإلقناع بذلك حمايةفي  الدول التزاماتها، وللمساعدة  الذي تنفذ بهاألسلوبلمراقبة 
  .  هذا المنزل آان أحد أعظم اإلنجازات في النصف الثاني من القرن العشرينفبناًء. الحقيقي

  
تمثل في ضمان أداء المنزل لوظيفته بفاعلية إليواء يحقوق اإلنسان في هذا القرن قضية وأحد التحديات الحاسمة التي تواجه 

يبدو بسيًطا وإلنجاز هذا، ينبغي لنا أن نطرح سؤاًال . أولئك األفراد الذين هم بحاجة إلى حماية من التمييز واالعتداء والعنف
 عندما يتعلق األمر بالتعزيز والحماية الدوليْين لحقوق اإلنسان على المستوى الوطني؟  سيؤتي ثمارهعمل الذيما ال: ونجيب عليه

الخبراء المستقلون :  أنه يتعلق بجزء من منظومة حقوق اإلنسان في األمم المتحدةذلك السؤال لهذايبحث هذا التقرير عن إجابة 
 باسم ون، والمعروفعلى أرض الواقعحترام الدول لحقوق اإلنسان ى االمكلفون من قبل الحكومات بتقديم تقرير حول مد

  ". اإلجراءات الخاصة"
  

يأتي هذا التقرير في وقت يواصل فيه المنتدى الرئيسي الذي أنشأته الدول للتفاوض بشأن هذه األسئلة، أال وهو مجلس حقوق 
عدة أسبب أهمها الحساسية السياسية الشديدة لحقوق اإلنسان، ول. اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جينيف، مواجهة التدقيق المكثف

وفي هذا التقرير لسنا بصدد تقييم اإليجابيات . بات مجلس حقوق اإلنسان ساحة نزال للدفاع عن سمعة الدول في الخارج والداخل
يد أنه يهدف إلى تقييم عنصر مهم ب. والسلبيات المحيطة بهذا الكيان، حيث يصادف هذا التقرير تقييم الخمس سنوات لهذا الكيان

للعمل أجمع  العالم وفيفي عمل المجلس على أمل أن يسهم ذلك في الخلوص بتقييم أآثر موضوعية واتزاًنا في الواليات المتحدة 
  .  حينما يتعلق األمر بتعزيز حقوق اإلنسانالذي سيجدي نفًعا

  
  النتائج

   
ي الخبراء من معلومات، يرسم هذا ييدانية، وبفضل ما تقدمه مجموعة من مستشارالم والزياراتوالمقابالت  بعد أشهر من البحث

  :ما يلياستنتاج التقرير ومن بين .  اآللية الفريدةالتقرير صورة إلزامية لهذا
   

 يساعدون على تحويل , محفزون للحقوقن التابعون لألمم المتحدة والمعنيون بحقوق اإلنسان هم يأن الخبراء المستقل
 مكلفين من قبل األمم المتحدة، فقد أدت معظم مستقلين وبفضل وضعهم آخبراء. دئ المجردة إلى تغيير ذي مغزىالمبا

 دوًرا حاسًما في تشكيل محتوى معايير حقوق اإلنسان الدولية، مسلطًة بذلك - وال تزال تؤدي -اإلجراءات الخاصة 
 ، ما يعود بالنفع علىالذي تتصرف به الحكومات ألسلوبومؤثرة في االضوء على مدى امتثال الدول لهذه المعايير، 

  . ماليين من البشر
  

 حيث تتمثل العقبات الرئيسية الشائعة التي . عدم تعاون الدول مع اإلجراءات الخاصة يمثل العقبة الرئيسية في عملهم
اتهم، فضًال عن الهجمات  اهتمام في عدم قبول طلبات الزيارة، وعدم الرد على االدعاءات ومتابعة توصيإلىتحتاج 

  . المعادية على عملهم
  ،قد تعثرت أيًضا اإلجراءات الخاصة بسبب مجموعة من التحديات األخرى، بما في ذلك عدم آفاية الموارد والتدريب

  . وغياب الفهم الكافي للسياق المحلي لعملهم، وعدم اتخاذ خطوات منظمة لمتابعة توصياتهم
  ،الية في منظومة حقوق إال أن آلية اإلجراءات الخاصة تمثل واحدة من أآثر األدوات فّععلى الرغم من هذه العقبات

  . اإلنسان الدولية وتستحق المزيد من التعزيز والدعم من المجتمع الدولي
  ران قتوإن ال.  باعتبارها األداة األآثر فعالية للتأثير في مجموعة أدوات الخبراء المستقلينالقطريةآان ُينظر للزيارات

 في ا مباشًراعلم األمم المتحدة األزرق الذي يحملونه في مهمتهم بأحكام معدة إعداًدا جيًدا وتتسم بالمهارة السياسية أثًر
زيادة انتباه المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم والسياسيين إلى أهمية مشاآل حقوق 

  . تهاوحساسي اإلنسان
  ذات أهمية خاصة للمدافعين عن حقوق اإلنسان لمساعدتهم في حشد التأييد، وإشراك الضحايا، يةالقطرالزيارات 



  . ولفت االنتباه إلى المشاآل والحلول، والتأثير في سلوك الدول والسلوك الدولي حيال حقوق اإلنسان
  تأثير في سلوك الحكومات بمجموعة متنوعة من الطرق اإليجابيةالقطريةللزيارات :  

  
o   معاملة أفضل للسجناء السياسيين والصحفيين واإلفراج عنهم  
o  صدور قوانين وسياسات جديدة لحماية المهاجرين والمشردين داخلًيا  
o  الفصل والمالحقة القضائية للمسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة المتهمين بانتهاآات  
o  مراقبة السجون للحيلولة دون تعذيب السجناء  
o  توسيع فرص الحصول على التوعية الصحية والخدمات  
o  اعتماد تشريعات للتصدي للعنف المنزلي ضد النساء واألطفال بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية الضحايا

  والشهود 
o حماية حرية التعبير من خالل عدم تجريم التشهير  

  
   

 القطريةًة للزيارة العوامل الرئيسية التي تسّهل التصرفات اإليجابية للدول استجاب:  
  

o  المعنويةمصداقية األمم المتحدة وسلطتها   
o تتعلق بالتنمية السياسية في أي بلد نه إذ أ،توقيت الزيارة   
o  جودة ونوعية بحوث الخبراء وتوصياتهم  
o  استعداد الحكومة للتعاون مع الخبراء وقدرتها على ذلك  
o  شكاواهم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وعلى قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية على التعبير عن

  القيام بمتابعة الدعوة 
o  نتائجها عن الزيارة وتتبع اإلبالغ فيحرية وقدرة وسائل اإلعالم   
o قدرة موظفي األمم المتحدة على دعم الخبراء المستقلين من خالل اإلعداد وأنشطة المتابعة.  

  
  

 مشاآل متعلقة بحقوق اإلنساناإلدعاءات بوجودللحكومات والتي تنقل  - الخطية من اإلجراءات الخاصة بالغاتإن لل  
  .  تأثيًرا محدوًدا على بعض سلوك الدولة المؤثر ولكنها بصفة عامة ليست فعالة-

  من 58 دولة أن 174 إلى  والية17 ُأرسلت خالل خمس سنوات من بالغ 9000أظهر تحليل ُأجري لما يقرب من ٪
٪ من الردود، اتخذت 18في .  ردود غير هامةبشأنها ى أتد من الحكومات أودورأنها يأت بش لم بالغاتهذه ال

 ٪ من هذه 21الحكومات خطوات لمعالجة االدعاء محل المراسلة بطريقة أو بأخرى، بينما أظهرت نسبة قدرها 
  . الردود رفض هذه المزاعم دون أي دليل على إجراء تحقيق في االدعاء محل المراسلة

 وبالمثل، الدول . ، جاءت استجابة دول أوروبا واألمريكتين لالدعاءات أفضل من استجابة دول أفريقيا وآسيابوجه عام
التي ُتعد ديمقراطية لديها معدالت استجابة إيجابية أعلى بكثير من الدول غير الديمقراطية، ومعدل عدم الرد فيها أقل 

  . بكثير منه في الدول غير الديمقراطية
 يتأثر سلًبا بعدم وجود أية آلية مؤسسية لمتابعة توصيات الخبراء المستقلينبالغات والالقطريةت أثر الزيارا  .  

  
  التوصيات

   
استنادا إلى هذه نتائج والنتائج ذات الصلة، وبتأييد الفريق االستشاري لخبراء المشروع، يقدم التقرير التوصيات التالية لتعزيز 

  : آلية اإلجراءات الخاصة
  

 أن عملية اختيار الخبراء المستقلين قد تحسنت، إال أنها سوف تستفيد أآثر إذا آان ثمة مجموعة أآبر من في حين 
  . المرشحين المؤهلين وتدخل سياسي أقل من الدول األعضاء

  ينبغي للدول أن تفي بالتزاماتها في التعاون مع اإلجراءات الخاصة بإصدار دعوات دائمة، واالستجابة بسرعة لطلبات
 في الوقت المناسب بالغاتالزيارة، وقبول الشروط القياسية المرجعية لمثل هذه الزيارات واالستجابة لجميع ال

  . وبطريقة موضوعية
  البالغاتبيانات عن جميع قاعدة تعاون الدول مع الخبراء المستقلين، بما في ذلك وجود ينبغي إعداد سجل عام لكيفية 

 عند انتخاب أعضاء لمجلس حقوق اإلنسان وعند اتخاذ  هذاتعتمد على سجل التعاونينبغي للدول أن إذ . بشكل مستمر
  . القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقديم المساعدة التقنية للدول

  ،ينبغي لإلجراءات الخاصة تحسين أساليب عملها من خالل استثمار مزيد من الوقت للتحضير للزيارات القطرية



 وتقديم توصيات أآثر تحديًدا وقابلية للتنفيذ، وانتقاء الدول التي ستتم زيارتها ازًنا، بشكل أآثر تونتائجهاوعرض 
  . أآثر حرًصابشكل 

 تقديم تقارير منتظمة حول التقدم الذي تحرزه الدول، : هناك حاجة لعدد من خطوات المتابعة لتعزيز أثر اآللية، مثل
، وإدماج التوصيات الواردة في  للمتابعةزيارات دوريةراء إجوتحسين التنسيق بين اإلجراءات الخاصة وموظفيهم، و
مزيد من الرصد واإلبالغ من جانب المجتمع المدني ووسائل وخطط عمل فرق العمل القطرية التابعة لألمم المتحدة، 

  . اإلعالم
 ينبغي للدول لتتبعها الدوعمل اإلجراءات الخاصة على ترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات أفضل ال ا لكمنظًر ،

ومنظومة األمم المتحدة زيادة الموارد المخصصة لهم، ومواصلة خفض التخصيص، والتمويل المباشر لدعم تنفيذ 
  . توصيات الخبراء

 َّا من سيم ن، واللمزيد من الدعم المهني وزيادة الفعالية، من الضروري تدريب اإلجراءات الخاصة بشكل جديد ومحس
  .  لديهمتنمية المهارات الدبلوماسية ومهارات االتصال، آما يجب ابقةجانب أصحاب الوالية الس

 عن إساءة استخدام مدونة قواعد السلوك لإلجراءات الخاصة لمضايقة الخبراء المستقلين االمتناع على الدول يتوجب 
تنسيق لإلجراءات ينبغي توجيه الشكاوى من السلوك غير الالئق لجنة الآما . وانتقاد مثل هذا السلوك عندما يحدث

  . بقي المجلس على علم بالخطوات المتخذة للتعامل مع االدعاءاتالخاصة التي ينبغي أن ُت
  ينبغي لمنظومة األمم المتحدة بذل المزيد من الجهود إلدماج عمل اإلجراءات الخاصة في برامجها وأنشطتها وخطط

  .عملها، والبحث عن سبل لربط توصياتها بأولويات التمويل
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  


