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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٥البند 
   هيئات وآليات حقوق اإلنسان

املمـثلني اخلاصـني،    /تقرير االجتماع السنوي التاسع عشر للمقررين         
إلجراءات اخلاصة  يف إطار ا  خلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة      وا

  )٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-١١جنيف، (جمللس حقوق اإلنسان 

  مذكرة مقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
  كنولغابرييال   :املقررة

  موجز    
 يف إطـار اإلجـراءات      ُعقد االجتماع السنوي التاسع عشر للمكلفني بواليات        

  . ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ إىل ١١اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف يف الفترة من 
وانُتخب اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت ميـشيل فورسـت               

وانُتخبت املقررة اخلاصة املعنيـة باسـتقالل القـضاة         . رئيساً لالجتماع وللجنة التنسيق   
املقرر اخلاص املعـين     اختيار   وأُقر.  غابرييال كنول مقررة وعضواً يف جلنة التنسيق       واحملامني

حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً تشالوكا بياين، واملقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان         
للمهاجرين فرانسوا كريبو، وعضو الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات           

. ان أعـضاًء يف اللجنـة     تسـيلفانا . وفان ج با من مؤسسات األعمال     عرب الوطنية وغريه  
  . يف العام املقبل،حبكم منصبهايف اللجنة، وستظل الرئيسة السابقة فريدة شهيد عضواً 

وتبادل املكلفون بالواليات اآلراء مع مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق             
عات مع عـدد مـن أصـحاب        وُعقدت اجتما .  جملس حقوق اإلنسان   ةاإلنسان ورئيس 
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املصلحة، مبن فيهم ممثلو الدول، واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واملنظمات           
 حقـوق   تعميم منظور وكانت قضية   . غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

  .اإلنسان إحدى القضايا املواضيعية الرئيسية اليت تناولتها املناقشات
ق اإلجراءات اخلاصة، وتنسي  املكلفني بواليات   شات على استقالل    وركزت املناق   

 املكلفني بالواليات مع خمتلف أصـحاب املـصلحة         اصلوأساليب العمل، وتدابري تعزيز ت    
زيادة املوارد املتاحة لإلجراءات اخلاصة مـن امليزانيـة         شدد على أمهية    و. لتدعيم فعاليتهم 

اركون علماً بإنشاء جملس حقوق اإلنسان أربـع        وأحاط املش . العادية ومن خارج امليزانية   
ماع الـسنوي الـسابق،     منذ االجت جديدتني  واليات مواضيعية جديدة وواليتني قطريتني      

  .واليات اجلديدة املشاركني يف االجتماع للمرة األوىلالورحبوا باملكلفني ب
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٩-٣  ............................................................... العملتنظيم  - ثانياً  
  ٥  ١٤-١٠  .........................................................أنشطة جلنة التنسيق  - ثالثاً  
  ٧  ١٨-١٥  ...................تبادل اآلراء مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - رابعاً  

  ٨  ٢٥-١٩  ...............................جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  - خامساً  
  ١١  ٣٧-٢٦  ...........................................القضايا املواضيعية وأساليب العمل  - سادساً  

  ١١  ٣١-٢٦  ....................................... منظور حقوق اإلنسانتعميم  - ألف     
  ١٣  ٣٧-٣٢  .............................تدعيم املتابعة والتنسيق وتبادل املعلومات  -  باء     

  ١٥  ٥٨-٣٨  .............................................املشاورات مع أصحاب املصلحة  - سابعاً  
  ١٥  ٤٢-٣٨  ............................................................ الدول  - ألف     
  ١٦  ٤٧-٤٣  ....................................اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -  باء     
  ١٨  ٥٣-٤٨  ...............................وميةاجملتمع املدين واملنظمات غري احلك  - جيم     
  ٢٠  ٥٧-٥٤  ...................................املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - دال     
  ٢١  ٥٨  ............................................................  خامتة  -  هاء     

  املرفق  
املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة الذين وجهت إليهم الدعوة حلضور االجتماع السنوي التاسع              

  ٢٢  .....................................................................................عشر
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  مقدمة  -أوالً  
ستقلون ورؤساء األفرقة العاملة يف إطار    يعقد املقررون واملمثلون اخلاصون واخلرباء امل       -١

   اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان اجتماعات سـنوية منـذ             
وقد أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق     . ١٩٩٤عام  

ات اخلاصة وتدعيمـه     أمهية احلفاظ على نظام اإلجراء     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   
هلـا  اعمأوأشارا على وجه التحديد إىل ضرورة متكني اإلجراءات واآلليات مـن تنـسيق               

  .)١( بعقد اجتماعات دوريةاوترشيده
ويف أثناء االجتماع السنوي، تبادل املكلفون بالواليات اآلراء مع مفوضـة األمـم               -٢

وُعقدت اجتماعات مـع  . نسان جملس حقوق اإلةرئيسمع املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و  
عدد من أصحاب املصلحة، مبن فيهم ممثلو الدول، واللجنة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان               

وكانت قـضية   . والشعوب، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
  .ات حقوق اإلنسان إحدى القضايا املواضيعية الرئيسية اليت تناولتها املناقشتعميم منظور

  تنظيم العمل  -ثانياً  
افتتحت االجتماع رئيسة االجتماع السنوي الثامن عشر ورئيـسة جلنـة تنـسيق               -٣

الواليات املعينني حديثاً، وأعربت عن ب باملكلفنيوقد رحبت . اإلجراءات اخلاصة فريدة شهيد
  .الواليات املنتهية واليتهم ملا قدموه من مسامهاتب للمكلفنيتقديرها 

يس فرع اإلجراءات اخلاصة باملشاركني وأطلعهم على ما اسـتجد مـن           ورحب رئ   -٤
، أنشأ جملس حقـوق     ٢٠١١يونيه  /فمنذ هناية حزيران  . تطورات يف نظام اإلجراءات اخلاصة    
الفريق العامل املعين بالشركات عرب الوطنية وغريها من        : اإلنسان أربع واليات مواضيعية هي    

؛ واملقـرر   )ل اخلاص لألمني العام املعين هبذه املسألة      الذي حيل حمل املمث   (مؤسسات األعمال   
اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار؛ واخلبري املستقل املعـين             
بتعزيز نظام دويل دميقراطي وُمنصف؛ واخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان            

وأنشئت واليتان قطريتان ملعاجلة احلالة     . يفة وصحية ومستدامة   ونظ آمنةاملتعلقة بالتمتع ببيئة    
 واليـة   ٤٦وإمجاالً، يبلغ عدد الواليـات      . )٢(يف كوت ديفوار واجلمهورية العربية السورية     

 املكلفـني تشمل ستة أفرقة عاملة يتألف كلٌ منها من مخسة أعضاء، وبذلك يـصل عـدد                
  . ٦٩الواليات إىل ب

__________ 

)١( A/CONF.157/24 (Part I) ٩٥، ثانياً، الفقرة. 
فيما يتعلق بالوالية الثانية، سيبدأ املقرر اخلاص واليته عند انتهاء والية جلنة التحقيق املعنية حبالـة حقـوق                   )٢(

 .اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية
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 زيارة، بينما ارتفع    ٨٢    بكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة     ، قام امل  ٢٠١١ويف عام     -٥
ويف .  دولة٩٠ إىل ٢٠١٠يف عام   دولة   ٨٠عدد الدول اليت أصدرت دعوة دائمة للزيارة من         

 يف املائة منـها  ٧٥ رسائل، ٦٠٤ اإلجراءات اخلاصة   ة، أرسل املكلفون بواليات   السنة املاضي 
ومـن  . تعلقة بأفراد حمددين وحـاالت حمـددة      بصورة مشتركة، إىل الدول بشأن شواغل م      

  . يف املائة٣٥ يف حدود ،املؤسف أن معدل استجابة الدول ظل منخفضاً
 سياسـة   ٢٠١١أن املفوضية السامية اعتمدت يف عام       بوأُعِلم املكلفون بالواليات      -٦

 طويلة  اإلجراءات اخلاصة منذ فترة   املكلفني بواليات   داخلية تشمل االعتراف بالتزام     جنسانية  
وقد طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مجيع       . ا حقوق املرأة واملساواة يف أعماهلم     بإدراج قضاي 

كبري مـن املكلفـني     قراراته املتعلقة بالواليات تقريباً، إدراج اجلوانب اجلنسانية وحبث عدد          
تفاوتاً يف   اإلجراءات اخلاصة كيفية تأثري القضايا اليت تدخل يف نطاق والياهتم تأثرياً م            بواليات

وُتجري املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حتليالً ألعمال املكلفني  . متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية   
  .بواليات يف هذا اجملال بغية تزويدهم مبعلومات حمّدثة

حلقـوق اإلنـسان      وُوّجه االهتمام إىل خطة اإلدارة اليت وضعتها املفوضية السامية            -٧
وتركز إحدى االستراتيجيات املواضيعية الست     . ٢٠١١لسنوي لعام    والتقرير ا  ٢٠١٢لعام  

 على تدعيم آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة،           بشكل خاص للمفوضية  
وُسـلّط  . خرى خلطة اإلدارة  األواضيعية  املستراتيجيات  اال سامهت أعماهلا أيضاً يف وضع       اليت

      اإلجراءات اخلاصـة والنتـائج الـواردة        بواليات   املكلفنيالضوء على أمثلة توّضح أنشطة      
  .يف التقارير

وانتخب املشاركون اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هـاييت ميـشيل               -٨
وانُتخبت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة      . فورست، رئيساً لالجتماع وللجنة التنسيق    

وأُقر اختيار املقرر اخلـاص املعـين       . عضواً يف جلنة التنسيق   واحملامني غابرييال كنول مقررة و    
 واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان         ،حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً تشالوكا بياين     

للمهاجرين فرانسوا كريبو، وعضو الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات            
وستظل . ان أعضاًء يف اللجنة   تسيلفانا. فان ج عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال بو      

  .فريدة شهيد، بوصفها الرئيسة السابقة، عضواً يف اللجنة حبكم منصبها يف العام املقبل
  .وأُقر جدل األعمال املؤقت بصيغته املنقحة  -٩

  أنشطة جلنة التنسيق  -ثالثاً  
         لجنـة يف   ل للجنة التنـسيق املـشاركني علـى أنـشطة ا          ة السابق ة الرئيس تأطلع  -١٠

 مع خمتلف أصحاب املصلحة،     اصل على تدعيم التو   تركيزها إىل   مشرية،  ٢٠١١/٢٠١٢الفترة  
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ومت التركيز أيضاً على  .  اإلقليمية حلقوق اإلنسان   نظممبن فيهم جملس حقوق اإلنسان والدول وال      
  .ياتحتديد احلاالت والقضايا الشاملة اليت حتظى باهتمام مشترك من املكلفني بالوال

ومبقتضى الدعوة الدائمة املوجهة إىل املكلفني بالواليات للمـشاركة يف الـدورات              -١١
دارت بني رئيس اجمللس ورئيس جلنـة       اليت  ناقشة  املاالستثنائية جمللس حقوق اإلنسان، ونتائج      

املكلفـني  ، اُتخذت الترتيبات لتيـسري مـسامهات        ٢٠٠٨نوفمرب  /التنسيق يف تشرين الثاين   
واليات ببيانات باسم   الوأدىل املكلفون ب  . إلجراءات اخلاصة يف الدورات االستثنائية    ابواليات  

مجيع اإلجراءات اخلاصة يف الدورات االستثنائية املعقودة بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف              
 ١ و ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢أغسطس و / آب ٢٢اجلمهورية العربية السورية يف     

 أيضاً ببيان باسم مجيع اإلجراءات اخلاصة يف حلقـة          ةرئيس ال وأدلت. ٢٠١٢ه  يوني/حزيران
   حقوق اإلنسان، املعقـودة يف أثنـاء الـدورة          املعنية بتعميم منظور  النقاش الرفيعة املستوى    
  .التاسعة عشرة للمجلس

 جملس حقوق اإلنسان ملناقـشة تفاعـل        ة مرتني مع رئيس   ة واملقرر ة الرئيس تواجتمع  -١٢
.  اجمللس وتبادل اآلراء بشأن القضايا الـيت حتظـى باهتمـام مـشترك             املكلفني بالواليات مع  

 املكلفـني   مع ممثلي خمتلف اجملموعات اإلقليمية للدول لتعزيز احلـوار بـني   ة الرئيس تواجتمع
 حلقـوق   النظام اإلقليمـي األفريقـي    وُعزز التعاون مع    .  اإلجراءات اخلاصة والدول   بواليات
 مثانية آخرين من املكلفني بواليات، منهم اثنـان مـن      نبإىل جا ،  ة الرئيس توشارك. اإلنسان

 واملكلفـني اإلجراءات اخلاصة للمجلـس  املكلفني بواليات أعضاء جلنة التنسيق، يف حوار بني      
اإلجراءات اخلاصة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب نظمته املفوضية السامية          بواليات  

 بالتعاون مـع اللجنـة      ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ١٧حلقوق اإلنسان يف أديس أبابا يف       
للمكلفـني  وأنشئ فريق عامل    . األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومفوضية االحتاد األفريقي      

  . إلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوببواليات ا
  وء سلوك املكلفـني بالواليـات   أي شكاوى تدعي سالتنسيق  جلنةومل ُتعرض على      -١٣

. ٢٠١١/٢٠١٢ومل ُتقدم إليها بالغات يف إطار اإلجراء االستشاري الـداخلي يف الفتـرة              
 ككل معاجلة استباقية، مع     متثل شاغالً للنظام  وتظل اللجنة على استعداد ملعاجلة احلاالت اليت        
  . إيالء االعتبار الواجب ملسؤولية كل مكلف بوالية

الواليـات  ب للمكلفنيفوضية السامية حلقوق اإلنسان دورتني توجيهيتني       ونظمت امل   -١٤
 أعـضاء جلنـة     ما، قّدم يف أثنائه   ٢٠١٢مايو  /وأيار ٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول   اجلُدد،

وفيما يتعلق مبتابعة القضايا اليت     . ربهتمخبن اللجنة وشاركوا    ع إىل املشتركني معلومات  التنسيق  
 بريـد  عنوانللمكلفني بالواليات  االجتماع السنوي الثامن عشر، أُتيح   تناولتها املناقشات يف    

، وأنشئت شبكة خارجية لتيسري تبادل املعلومات وأمكن حـل          ومي لكل منهم  إلكتروين عم 
إىل جملـس حقـوق     عن الرسائل   املقدم  املوحد  تقرير  الوأُشري إىل   . عدد من القضايا اإلدارية   

ويظل .  للغاية اًإجيابيباعتباره أمراً    ٢٠١١سبتمرب  /أيلولاإلنسان يف كل دورة من دوراته منذ        
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بـني  املشتركة  تدعيم التنسيق، وخباصة فيما يتعلق بالزيارات القطرية والقضايا ذات األولوية           
زيادة إبراز نظام اإلجراءات اخلاصة وتعمـيم       الواليات، هدفاً رئيسياً للعام املقبل، شأنه شأن        

مواصلة التفاعل غري الرمسي القائم بني اللجنة ورئيس اجمللس         وينبغي  . حقوق اإلنسان منظور  
  . واجملموعات اإلقليمية

  تبادل اآلراء مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -رابعاً  
 اإلجراءات اخلاصة عن طريـق  نظامالحظت املفوضة السامية أن التوسع املستمر يف          -١٥

.  الرئيسي يف آلية حقـوق اإلنـسان        أعماله ومركزه  يات جديدة يدل على أمهية    إنشاء وال 
اإلجـراءات  املكلفون بواليات   ؤديه  ي الذي   البالغ األمهية وسلّطت املفوضة الضوء على الدور      

هاكات حقوق اإلنسان، على حنو ما جتلى       الدعوة ملنع انت  يف   املبكر و  اإلنذاراخلاصة يف توفري    
 البيانات العامة الصادرة يف الدورات      ليت متثلت يف  واا جلنة التنسيق،    هتيسريف مشاركتهم، اليت    

االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان بشأن اجلمهورية العربية السورية والرسائل والبيانات العامة           
اإلجـراءات  املكلفني بواليـات    وأثنت املفوضة أيضاً على     . املتعددة املتعلقة حباالت أخرى   

 إىل القضايا البنيوية املؤثرة يف اجملتمع الدويل، مثـل          هتمام به من توجيه اال    ونقومياخلاصة ملا   
  . التنمية املستدامة، واألزمات املالية والعوملةعترض سبيلالتحديات اليت ت

املكلفـني بواليـات    التعاون مع   با املستمر   اهتمامهوشددت املفوضة السامية على       -١٦
 بالتزاماهتا بإصدار   يث تذكرها ح يف تفاعلها مع الدول،      إلجراءات اخلاصة ومتابعة توصياهتم   ا

املكلفني بواليات  الدعوات وتيسري الزيارات القطرية والرد على الرسائل ومحاية املتعاونني مع           
 لتخـصيص وقـت يف      ارتياحهـا وأعربت عن   . اإلجراءات اخلاصة من األعمال االنتقامية    

بالتعاون الوثيق مع    حقوق اإلنسان، نظراً ألن العمل       منظوراالجتماع السنوي ملناقشة تعميم     
وشـجعت  . مع السلطات تنفيذها  كيانات األمم املتحدة يزيد تأثري التوصيات وحيسن متابعة         

املكلفني بالواليات على مواصلة تطوير هذه الشراكات، وأشارت إىل أن املفوضية ستـستمر         
 ٥٨اً  وذكرت أن لدى املفوضية حالي    . يف تعزيز اإلجراءات اخلاصة يف منظومة األمم املتحدة       

 سـيقدمون الـدعم     ، أينما وجدوا على املستوى الوطين     ،وجوداً ميدانياً؛ وقالت إن الزمالء    
اإلجراءات اخلاصة يعزز ويكمل    املكلفني بواليات   وأشارت إىل أن عمل     . الكامل على الدوام  

  . نه يلعب دوراً بالغ األمهية يف إبراز القضايا واحلاالت احملددةأعمل املفوضية يف امليدان، و
وذكرت املفوضة السامية أن املنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنـسان شـريك رئيـسي               -١٧

 اخلاصني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان      ينورحبت بتوطيد تعاون املكلفني بالواليات مع املقرر      
والشعوب، وهو التعاون الذي جتلى يف خريطة الطريق املعتمدة يف االجتماع املشترك املعقود يف              

وذكرت أن تنفيذ القرار املتعلق بإعداد تقرير موحـد         . ٢٠١٢يناير  /أبابا يف كانون الثاين   أديس  
لرسائل كان إجيابياً، وأنه على الرغم من أن بعض الدول أعربت يف البداية عـن قلقهـا     بشأن ا 

. فيما يتعلق بالتقرير، مل يبد أي قلق منذ تقدمي التقرير إىل اجمللس يف دورتـه التاسـعة عـشرة                  
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ربت املفوضة السامية عن أسفها الشديد الستمرار األعمـال االنتقاميـة املوجهـة ضـد               وأع
 مع آليات حقوق اإلنسان، وأشارت إىل أن هذه القـضية جـذبت             ااألشخاص الذين تفاعلو  

 اجمللس وعدد   ةوقالت إهنا، ومعها رئيس   . االهتمام بشكل خاص يف الدورات األخرية للمجلس      
وأكدت أهنا ستستمر يف بذل أقصى ما يف وسـعها          . ذه األفعال هب انددومن املقررين اخلاصني،    

لضمان احترام الدول اللتزاماهتا حبماية املتعاونني مع آليات حقوق اإلنسان والرد بقوة على أي              
  .فعل ُيشتبه يف أنه من أفعال الترهيب أو االنتقام ومساءلة مرتكبيه

لى متديد واليتها وأعربوا عن تقـديرهم       وهنأ املكلفون بالواليات املفوضة السامية ع       -١٨
.  املـوظفني  مـالك للدعم الذي تقدمه املفوضية، وأشار عدد منهم إىل أمهية االستمرارية يف            

وأُشري إىل أن هناك حاجة لزيادة إبراز اإلجراءات اخلاصة وأن املتابعة ما زالـت حتتـاج إىل                 
اوهنم املثمر مع املكاتب امليدانيـة      وأعطى عدد من املكلفني بالواليات أمثلة على تع       . التدعيم

. للمفوضية يف أثناء الزيارات القطرية، بينما رأى عدد حمدود منهم أنه ميكن تدعيم هذا اجملال              
وأُشري أيضاً إىل إمكانية تعاون املفوضية مع قطاع األعمال، وخباصة شركات األعمال عـرب              

 حقـوق   منظوروضية يف تعزيز تعميم     وأشار املكلفون بالواليات إىل أمهية دور املف      . الوطنية
املكلفـني بواليـات    اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة، ورأوا أن من املفيد توثيـق جتربـة              

وفيما يتعلـق باالسـتعراض الـدوري       . القطرية ألمم املتحدة اأفرقة  اإلجراءات اخلاصة مع    
كلفون بالواليـات   الشامل، رأى بعض املكلفني بالواليات أنه سيكون من املفيد أن حيضر امل           

ممن قاموا مؤخراً بزيارة البلدان اخلاضعة لالستعراض عملية اسـتعراض هـذه البلـدان وأن               
 إزاء عـدم  وفيما يتعلق مبسائل الوثائق، أعرب املكلفون بالواليات عن قلقهم          . يشاركوا فيها 

رير املقدمـة إىل    توافر ترمجة لتقاريرهم باللغات الرمسية وإزاء املمارسات املتعلقة بتحرير التقا         
مع بني احلياة اُألسرية ومهام والية اإلجراءات اخلاصة،        اجلوأُشري إىل حتديات    . اجلمعية العامة 

ـ               ديثي الـوالدة  وخصوصاً يف احلاالت اليت يكون فيها املكلفون بالواليات آباء ألطفـال ح
املفوضـة  وأكـدت   .  أنه ميكن وضع مبادئ توجيهية يف هذا الشأن        أو صغار السن، ورئي   

االستمرار يف ضمان الدعم املايل لإلجراءات اخلاصـة، لكنـها          بالسامية من جديد التزامها     
 أن الوضع االقتصادي احلايل ليس مواتياً وأن هذا األمر كان له تـأثري أيـضاً يف                 أشارت إىل 
  .  فيما يتعلق مبسائل الوثائق والترمجةدعمهاوتعهدت بتقدمي . املفوضية

  وق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصةجملس حق  -خامساً  
ي السري، املمثلة وتبادل املشاركون اآلراء مع رئيسة جملس حقوق اإلنسان الورا دوب      -١٩

رئيس فرع جملـس حقـوق      مع  الدائمة ألوروغواي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، و        
  .اإلنسان باملفوضية ورئيس فرع االستعراض الدوري الشامل باملفوضية

أوضح رئيس فرع جملس حقوق اإلنسان التطورات اإلجيابية األخرية اليت شـهدها            و  -٢٠
جملس حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،            
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اإلجراءات اخلاصة، وقيام الدول مببادرات مشتركة وشـاملة        املكلفني بواليات   والتفاعل مع   
ئق اجلديدة اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسان ملعاجلة احلاالت املواضيعية لعدة أقاليم، والطرا

وأشار إىل أن اجمللس أنشأ عدداً من الواليات اجلديدة، وأسند          . والقطرية يف التوقيت املناسب   
لط الضوء وس. نةمهاماً جديدة إىل املفوضية، وعقد عدداً من حلقات النقاش بشأن قضايا راه          

  . املفوضية ومواردهاعملاجمللس يف حجم على تأثري أنشطة 
وأشار رئيس فرع االستعراض الدوري الشامل إىل إمكانيات التعاون مع االستعراض            -٢١

 اإلجراءات اخلاصة وآلية االسـتعراض      عالقة التآزر القائمة بني   وشدد على   . الدوري الشامل 
وار مع الـدول والعناصـر       على التوعية بواليات اإلجراءات اخلاصة وهتيئة بيئة للح        هتاوقدر

 دعوة دائمـة    ٩٠ دعوة دائمة من جمموع      ٣١وأشار رئيس الفرع إىل أن      . الفاعلة األخرى 
اإلجراءات اخلاصة هلا صلة باالستعراض الدوري الشامل، وذكر املكلفني بواليات موجهة إىل  
 ذلك مجع    أساسية يف خمتلف مراحل عملية االستعراض، مبا يف        املكلفني بالواليات أن مسامهة   

وأعرب املشاركون عن تقـديرهم     . املعلومات ومتابعة تنفيذ الدول للتوصيات وتقييم التنفيذ      
 منـها أن  ،للفرص اليت يتيحها االستعراض الدوري الشامل، لكنهم أبدوا بعض التحفظـات      

املكلفـني  االستعراض قد حيجب أمهية اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان ويقوض توصـيات            
اإلجراءات املكلفني بواليات   اقترحت وسائل لتدعيم مشاركة     و. ةاءات اخلاص اإلجربواليات  

اخلاصة يف عملية االستعراض، ومنها على سبيل املثال حضور املكلفني بالواليـات املتعلقـة              
ببلدان بعينها دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عند استعراض تلـك             

يت يكون فيها مكلف بوالية خاصة مبوضوع قد قام بزيارة حديثة إىل            البلدان أو يف احلاالت ال    
الدولة اخلاضعة لالستعراض أو عن طريق قيام املكلفني بالواليات بتـسليط الـضوء علـى               

وشدد املشاركون أيضاً على ضـرورة      . الشواغل اهلامة اليت ينبغي إظهارها يف تقرير التجميع       
  .وىلجتميع الدروس املستخلصة من اجلولة األ

. وأشارت رئيسة جملس حقوق اإلنسان إىل إجنازات اجمللس والتحديات اليت يواجهها     -٢٢
وذكرت أن اجمللس اختذ تدابري لتيسري التفاعل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف              
ذلك إتاحة مشاركتها عن طريق رسائل الفيديو، وهي ممارسة ستطبق أيـضاً فيمـا يتعلـق         

وذكرت أنه قد وردت بالغات عن حاالت انتقام من املدافعني عن           . ري احلكومية باملنظمات غ 
اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق    املكلفني بواليات   حقوق اإلنسان بعد تفاعلهم مع اجمللس و      

 هـذه   اء اجمللس اختذوا موقفاً صارماً يف مواجهـة       وقالت إهنا ومعها أعض   . اإلنسان األخرى 
واجهتها هلذه األعمال واتفقوا على أنه ينبغي بـذل  ملن على الرئيسة وأثىن املشاركو . األعمال

املزيد من اجلهود لضمان عدم تعرض املتعاونني مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنـسان               
  .وسائل منها زيادة تفعيل والية اجمللس وآلياتهبألعمال ترهيب وانتقام، 

ان جمال يستطيع فيه جملس حقـوق        حقوق اإلنس  منظوروذكرت الرئيسة أن تعميم       -٢٣
اقترحت أن  و. فعاليةأكثر   أن يكون اإلجراءات اخلاصة،   املكلفني بواليات   اإلنسان، مبساعدة   
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الذي سيجتمع يف أثنـاء     و حقوق اإلنسان    منظوريركز الفريق الرفيع املستوى املعين بتعميم       
. يف السياقات اإلنسانية  الدورة الثانية والعشرين للمجلس على تعميم مراعاة حقوق اإلنسان          

يف القطريـة  ألمـم املتحـدة   اورأت أن التعاون مع الكيانات األخرى لألمم املتحدة وأفرقة      
ورأت أيضاً أنه ينبغي اختاذ مزيد من    . القضايا املواضيعية والقضايا املتصلة بالبلدان أمر أساسي      

واليات الرئيسة املكلفني ب  وشجعت  . واقعالتدابري لزيادة إبراز اإلجراءات اخلاصة على أرض ال       
اإلجراءات اخلاصة على إدماج جوانب التعاون التقين عند هنوضهم بوالياهتم، والحظـت أن           
الكيانات األخرى لألمم املتحدة ميكن أن تلعب دوراً بالغ األمهية بدعم تنفيـذ توصـيات               

املكلفـني  وقالت إنه ينبغي تدعيم متابعة توصـيات        . اإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات   
 يف أثناء االستعراض الدوري الشامل، وإن التعاون مع والتوصياتاإلجراءات اخلاصة بواليات 

. اآلليات اإلقليمية هو وسيلة لتبادل املعلومات وضمان متابعة توصيات اإلجراءات اخلاصـة           
وأشارت الرئيسة إىل اجلولة الثانية لالستعراض وشجعت املكلفني بالواليات علـى مراعـاة             

  . جلدول الزمين لالستعراضات املقررة عند التخطيط للزيارات القطريةا
، مثل  كومية الدولية املوجودة يف املقر    وأُشري إىل أن التفاعل والتنسيق مع اهليئات احل         -٢٤

اجلمعية العامة وجملس األمن، ميكن حتسينهما وسلط املشاركون الضوء على أمثلـة حديثـة              
 حقوق منظوروأُشري إىل ضرورة تعميم .  تلك اهليئاتيفسان قضايا حقوق اإلنمعاجلة توضح  

جانب السالم واألمن،   إىل  اإلنسان يف هذه اهليئات، باعتبارها الركيزة الثالثة لألمم املتحدة،          
بالوقاية واإلنذار املبكر   فيما يتعلق   اإلجراءات اخلاصة   املكلفني بواليات   ونوقش دور   . والتنمية

ل حقوق اإلنـسان، وخباصـة      احة املعلومات املتعلقة بشواغ   كما نوقشت وسائل ضمان إت    
وذُكر أنه ينبغي . ، يف التوقيت املناسب وضمان مراعاهتا كما ينبغيالشواغل على أرض الواقع 

أن يستمر املكلفون بالواليات يف معاجلة القضايا احلساسة املتعلقة حبقوق اإلنسان بغية إحراز             
تفاعل مـع جلنـة     الوأكدت الرئيسة رغبتها يف تدعيم      . االتتقدم يف النقاش املتعلق هبذه اجمل     

  . التنسيق، ودعمها لدورها واستعدادها للدفاع عن استقالل املكلفني بالواليات
 للتواصلأعرب املشاركون عن ارتياحهم للفرص اليت أُتيحت للمكلفني بالواليات          و  -٢٥

قات النقاش على سبيل املثـال،      مع جملس حقوق اإلنسان، يف أثناء الدورات االستثنائية وحل        
لكنهم أشاروا إىل إمكانية حتسني نوعية احلوارات التفاعلية ورمبا بإعادة النظـر يف ممارسـة               

، واالسـتفادة مـن     بواليات اإلجراءات اخلاصة  عدد من املكلفني    لجتميع احلوارات التفاعلية    
 سـياق االسـتعراض      يف أطلقتالدروس املستخلصة فيما يتعلق مببادرات تنظيم الوقت اليت         

وناقش املكلفون بالواليات طرق حتسني تفاعلهم مع       . الدوري الشامل وحلقات نقاش اجمللس    
 تنظيم اجتماعات غري رمسية مع الدول ومناسبات جانبية ُيتاح فيها مزيـد مـن            مثلاجمللس،  

يف اخلاصة  إلجراءات  ا للمكلفني بواليات  وأُشري إىل فائدة املبادرات املشتركة    . الوقت للتفاعل 
ولوحظ أن البيانـات    . زيادة التأثري وضمان االتساق وزيادة الوعي بقضايا حقوق اإلنسان        

 اجمللس، والتقارير والزيارات املشتركة تثري حتـديات،        املوجهة إىل املشتركة، مبا فيها البيانات     
 أن  ورئيخصوصية الواليات القطرية،    وُسلط الضوء على    . لكنها بالغة الفائدة يف الوقت ذاته     
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واليات املواضيعية وسيلة جيدة لـضمان      املكلفني بال التعاون بني املكلفني بالواليات القطرية و     
  . فيما بني الوالياتوالتآزرالتكامل 

  القضايا املواضيعية وأساليب العمل  -سادساً  

   حقوق اإلنسانمنظورتعميم   -ألف  
يم يف ماليزيا كمـال مـاهلوترا،   تبادل املشاركون اآلراء مع منسق األمم املتحدة املق    -٢٦

ومستشار مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية لشؤون سياسات حقوق اإلنسان، وجمموعة األمم           
املتحدة اإلمنائية، وممثلي منظمة العمل الدولية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنـامج            

ة األمم املتحدة السامية لشؤون     األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضي       
، ومنظمة الصحة العامليـة، ومجيـع       )اليونيسيف (الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة    

  . حقوق اإلنسان مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائيةمنظورأعضاء آلية تعميم 
  يف وأشري إىل أن آلية حقوق اإلنسان مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائية قـد أنـشئت                 -٢٧
 حقوق اإلنسان يف العمل     منظور بناء على طلب األمني العام بغية ترسيخ تعميم          ٢٠٠٩عام  

 وكالة وصندوقاً وبرناجمـاً  ١٩هذه اآللية اليت تتألف من الغرض من   و. اإلمنائي لألمم املتحدة  
جيري شغل منصب نائـب     وتابعاً لألمم املتحدة وترأسها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،         

 تنسيق استجابات األمم املتحدة للطلبات املقدمة من هو، )اليونيسيف حالياً(سها بالتناوب رئي
وتتمثـل  . الدول األعضاء لدعم جهودها يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان           

أهدافها يف تدعيم االتساق والتعاون على نطاق املنظومة وتوفري الدعم للمنـسقني املقـيمني              
والشركاء الوطنيني يف جمال القطرية ألمم املتحدة اأفرقة  اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية وفرقةواأل

 عند وضع هنج متسق على نطـاق        ،وتتمثل إحدى األولويات  .  حقوق اإلنسان  منظورتعميم  
 يف دعم تعاون األفرقة القطريـة مـع         ،املنظومة لتدعيم النظم الوطنية حلماية حقوق اإلنسان      

 يف العمـل    جتارهبموتربز املعلومات الواردة من األفرقة القطرية بشأن        . ق اإلنسان آليات حقو 
مع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املسامهات اليت يقدمها املكلفون بالواليات لـدعم            

 املتحدة املتعلقة بوضع املعايري، واملتابعة على املستوى الوطين، والتوعية العامـة،             األمم أعمال
  . اجملتمع املدين احمللي، مع إثارة القضايا احلساسة املتعلقة حبقوق اإلنسانوتدعيم

وأشري إىل إمكانية تعاون املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية مع املكلفني              -٢٨
بواليات اإلجراءات اخلاصة يف مجيع جوانب والياهتم، مبا يف ذلـك التعـاون يف اإلعـداد                

وينبغي . وتنفيذها ومتابعتها والتعاون يف األعمال املتعلقة بالقضايا املواضيعية       للزيارات القطرية   
  . يف هذا السياق وضع خمتلف واليات اإلجراءات اخلاصة واألفرقة القطرية يف االعتبار
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ووافق املشاركون بقوة على ضرورة تعزيز تعميم منظور حقوق اإلنسان يف منظومة              -٢٩
طريق التعاون فيما بني املكلفني بواليات اإلجـراءات اخلاصـة،          األمم املتحدة، وخباصة عن     

ورحب املـشاركون بالتعـاون     . وأفرقة األمم املتحدة القطرية وكيانات األمم املتحدة باملقر       
اجلاري؛ ومع ذلك شددوا على أن جناح التعاون يتطلب التشاور املبكر والتنـسيق وتبـادل               

 جيريها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة فرصة       وتشكل الزيارات القطرية اليت   . املعلومات
بالغة األمهية لإلسهام يف تعزيز حقوق اإلنسان والتوعية بقضايا حقوق اإلنـسان وتـدعيم              

وتنهض األفرقة القطرية بدور هام يف تعزيـز متابعـة وتنفيـذ            . الدعوة ودعم اجملتمع املدين   
ستخدم األفرقة يف كثري مـن األحيـان        توصيات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، إذ ت      

. التقارير املتعلقة بالزيارات القطرية يف التخطيط ويف املناقشات مع الدول واجملتمـع املـدين             
وأُشري أيضاً إىل فائدة التعاون بشأن القضايا املواضيعية اليت حتظى باالهتمام املـشترك بـني               

ورأت وكاالت األمـم    . ملتحدة باملقر املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة وكيانات األمم ا      
املتحدة أن البيان املشترك بني املكلفني بالواليات بشأن مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالتنميـة               

وال تزال هناك حتديات كـبرية تـشمل        . يشكل مسامهة إجيابية للغاية   ) ٢٠+ريو(املستدامة  
مم املتحـدة وإشـراك املكلفـني       احلاجة إىل التوعية بدور اإلجراءات اخلاصة يف كيانات األ        

بواليات اإلجراءات اخلاصة يف عملية تعميم منظور حقوق اإلنسان عن طريـق االسـتفادة              
وميكن أن يتخذ ذلك عدة أشكال من بينـها املـشاركة يف احللقـات     . املالئمة من خرباهتم  

اقتـراح  الدراسية أو احللقات الدراسية الشبكية، أو استحداث مؤشرات وأساليب تقييم، أو            
وتتفاوت مشاركة أفرقة األمم املتحدة القطرية يف تعميم منظور  . مشاريع حمددة للتعاون التقين   

حقوق اإلنسان تفاوتاً شديداً، ويرجع ذلك يف كثري من األحيان إىل ضعف القدرة وعـدم               
 وسلط الضوء على أمهية الدور القيادي الذي يقوم       . الدراية الكافية بنظام اإلجراءات اخلاصة    

به املنسقون املقيمون يف هذا السياق واحلاجة إىل ضمان مراعاة األفرقة القطرية ملنظور حقوق              
وفيما يتعلق بالزيارات القطرية، ال بد من إيالء االعتبار لتوقيتها وتسلسلها واإلعداد        . اإلنسان

ن مـع   وأشار املشاركون أيضاً إىل أمهية إيالء األولوية ألمن األشخاص الذين جيتمعـو           . هلا
  .املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة وتدعيم وسائل محايتهم من األعمال االنتقامية

وحث املشاركون أفرقة األمم املتحدة القطرية على االستفادة من خـربة املكلفـني               -٣٠
بواليات اإلجراءات اخلاصة يف جمال القضايا املواضيعية، بوسائل منها حبث إمكانية تنظـيم             

عن نظام اإلجراءات اخلاصة يشارك فيها املكلفون بالواليات املوجودون يف          حلقات دراسية   
واستناداً إىل التجارب اإلجيابية اليت حتققت حـىت اآلن، ينبغـي أن يـدعِّم              . البلد إن أمكن  

املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة وكيانات األمم املتحدة باملقر تعاوهنما بشأن القـضايا            
وأوصـي  . ى باالهتمام املشترك، ما حيقق االستفادة من مزاياهم النـسبية         املواضيعية اليت حتظ  

بتحديث وتدعيم أدوات تدريب وتوجيه األفرقة القطرية مبسامهة مـن املكلفـني بواليـات       
اإلجراءات اخلاصة، كما أوصي بتحسني تبادل املعلومات بني املكلفني بواليات اإلجـراءات            

ومت التشديد على أمهية القيام خبطوات      . ت املوجودة باملقر  اخلاصة، واألفرقة القطرية والكيانا   
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عملية حقيقية وضمان إدارة املعارف املتعلقة بالتجارب، مبا يف ذلـك الـدروس املـستفادة            
  .واملمارسات اجليدة، كما مت التشديد على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف بناء القدرات

ورئي أن التوثيق املستمر ألشكال التعاون بني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة             -٣١
وأفرقة األمم املتحدة القطرية والكيانات املوجودة باملقر أمر أساسي السـتخالص الـدروس     

ورئي أن املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لديهم آراء هامـة          . وحتديد املمارسات اجليدة  
مهوا هبا واتفق على إعداد مذكرة يف أثناء الدورة بالتشاور مع جلنـة التنـسيق               ميكن أن يسا  

  .وتعميمها على مجيع املنسقني املقيمني

  تدعيم املتابعة والتنسيق وتبادل املعلومات  -باء  
ناقش املكلفون بالواليات خمتلف طرائق متابعة تنفيذ توصياهتم؛ وتشمل هذه الطرائق             -٣٢

 الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وتوفري املساعدة التقنيـة           تعميم استبيانات على  
والتعاون وتقارير املتابعة املستندة إىل زيارات املتابعة، ومجع املعلومات احملدَّثة من الدولة املعنية             

وقدمت أمثلة على أنشطة املتابعة اليت نظمها ممثلو الوجود امليـداين يف            . واألطراف األخرى 
. اإلنسان لتعزيز نشر املعلومات وتنظيم لقاءات مع أصحاب املصلحة املعنـيني          جمال حقوق   

ومشلت االقتراحات الرامية إىل إقامة نظام متابعة أكثر رسوخاً ومنهجيـة إنـشاء وحـدة               
متخصصة يف فرع اإلجراءات اخلاصة لتوثيق جهود املتابعة بغية إنشاء ذاكرة مؤسسية ألفضل             

 تدعيم احلوار بني الدول واملكلفني بالواليات وأن إعداد تقارير      ولوحظ أنه ينبغي  . املمارسات
وأشري إىل أن املتابعة ليست حكـراً للمكلفـني         . املتابعة يعرقلها حالياً عدم استجابة الدول     

ودعيـت  . بالواليات وأنه ينبغي إنشاء آليات وطنية ملتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم معدلـه           
سات الوطنية حلقوق اإلنسان ووكاالت األمـم املتحـدة إىل        املنظمات غري احلكومية واملؤس   

  .املسامهة يف هذه العمليات
والحظ املكلفون بالواليات ضعف املتابعة بصورة عامة يف منظومة األمم املتحـدة              -٣٣

وأشـري إىل أن باسـتطاعة املكلفـني        . وناقشوا مسالة نقص الوقت واملوارد يف هذا اجملال       
م مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل         بالواليات تدعيم تعاوهن  

ومن شأن حتسني التنسيق بني . واالستناد إىل توصيات بعضهم البعض ومالحظاته واستنتاجاته      
. اآلليات تيسري التعاون مع أفرقة األمم املتحدة القطرية وتعزيز قدرهتا على متابعة التوصـيات      

ات إىل أمهية االتصاالت واحلاجة إىل اتباع أسـلوب أكثـر           وأشار عدد من املكلفني بالوالي    
ونوقشت أيضاً طرق زيادة فعاليـة      . منهجية يف هذا اجملال احلاسم األمهية من جماالت العمل        

  .هذه الوسيلة، مبا يف ذلك عن طريق املتابعة
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مم وأُطلع املكلفون بالواليات على نتائج دراسة أجريت عن تأثري الوجود امليداين لأل             -٣٤
Influence on the Groundاملتحدة يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلماية، بعنـوان  

)٣( 
واستغرق إعدادها عامني، وتسلط الضوء على دراسات حالة لبلـدان حمـددة وتـستند إىل          

 جهة مت استقصاء آرائها، ومشلت جهـات تابعـة للدولـة            ٤٠٠املعلومات املقدمة من حنو     
وتوضح الدراسة أن أفـضل     . قوق اإلنسان ومنظمات للمجتمع املدين    وموظفني يف جمال ح   

وسيلة لتعزيز احلماية هي اتباع استراتيجية متعددة األوجه، تشمل الرصد عن طريق الوجود،             
وإقامة حوار مستمر مع الدولة مسألة حامسة األمهية        . والدعوة، والدبلوماسية، والتعاون التقين   

كما أن تعاون املسؤولني عن رصـد حقـوق         . ع املدين احمللي  شأهنا شأن بناء قدرات اجملتم    
اإلنسان مع السلطات له تأثري رادع هام ومينع االنتهاكات، وخباصة يف احلاالت اليت يعتـرب               

وُحددت أمثلة على التعاون االسـتراتيجي بـني        . فيها الوجود امليداين موثوقاً به ومشروعاً     
وحتدث زيـارات واتـصاالت     . ثلي الوجود امليداين  املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ومم    

عند تسليط الضوء على الشواغل، وهـي       " تأثري أقوى "املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة     
ومن املهم أن يقـوم املكلفـون       . مسألة بالغة األمهية بالنسبة للوجود امليداين األصغر حجماً       

ات الريفية، والتواصل مع عناصر اجملتمـع       بواليات اإلجراءات اخلاصة بزيارة املناطق واجملتمع     
املدين احمللي والنظر بدقة يف الطرق اليت ميكن أن جتعل تقارير البعثات مفيدة جملموعة متنوعـة              

  .من أصحاب املصلحة
ورحب املكلفون بالواليات بالدراسة وأشاروا إىل أن محاية الشهود واملصادر جيب             -٣٥

وذُكر أن املوظفني الوطنيني للوجود امليـداين لألمـم         . يةأن تظل دائماً شاغالً حيظى باألولو     
. املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان ميكن أن يكونوا أكثر عرضة للمخاطر من املوظفني الدوليني      

      والحظ بعض املكلفني بالواليات أن هناك حاجة إىل بنـاء قـدرات املـوظفني امليـدانيني                
واعترف املكلفون بالواليات   . فيها اإلجراءات اخلاصة  فيما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان، مبا       

بالدور احلاسم األمهية الذي يلعبه الوجود امليداين يف تعزيز املتابعة وبأن لإلجراءات اخلاصـة              
وذُكر أن احلفاظ على هذا التميز وعلـى اسـتقالل          . والوجود امليداين أدواراً مستقلة متميزة    
ساعد يف جتنب احلاالت احلساسة على الصعيد السياسي        املكلفني بالواليات مسألة أساسية ست    

وأشاروا أيضاً إىل تكامل أدوار الوجود امليـداين        . بالنسبة للموظفني امليدانيني لألمم املتحدة    
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وكيانات األمم املتحدة األخـرى املوجـودة يف امليـدان        

  .نسانواجملتمع املدين يف معاجلة قضايا حقوق اإل
ووجه اهتمام املكلفني بالواليات إىل أدوات تعزيز تبادل املعلومات، مبـا يف ذلـك                -٣٦

قاعدة البيانات احملدثة للمؤشر العاملي حلقوق اإلنسان؛ واجلدول الزمين الـسنوي آلليـات             
حقوق اإلنسان الذي تشترك يف إعداده شعبة معاهدات حقوق اإلنسان، وفرع اإلجـراءات             

__________ 

)٣( Liam Mahoney and Roger Nash, Influence on the Ground (Brewster, Fieldview Solutions, 2012). 
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جملس حقوق اإلنسان، والذي يشمل معلومـات عـن األنـشطة املتعلقـة             اخلاصة وفرع   
باإلجراءات اخلاصة، وجملس حقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات واالسـتعراض الـدوري           

وأشري إىل أن الوثائق األساسـية ال تتـرجم   . الشامل؛ والشبكة اخلارجية لإلجراءات اخلاصة   
لقواعد اليت تقيد عدد كلمات الوثائق ميكـن أن         أحياناً إىل مجيع لغات األمم املتحدة، وأن ا       

وقدمت اقتراحات للتحسني، وخباصة فيما يتعلق بـاملوقع        . تضر بأعمال املكلفني بالواليات   
  .الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وقدمت توصيات لتطوير أدوات إضافية

ت يف مناسبات سابقة    وأشار بعض املكلفني بالواليات من جديد إىل شواغل هامة أثري           -٣٧
بشأن سياسات وممارسات حترير الوثائق يف األمم املتحدة، وحتديداً فيما يتعلق بالتقارير املقدمة             
إىل اجلمعية العامة، وهي السياسات واملمارسات اليت تسفر أحياناً عن تغـيريات جوهريـة يف               

وأشري أيضاً إىل   . والية املعين التقارير، وخباصة يف اجملاالت احلساسة، دون التشاور مع املكلف بال         
أنه ينبغي السماح للمكلفني بالواليات الذين يعملون بأكثر من لغة رمسية من لغـات األمـم                
املتحدة بتقدمي مسامهة يف نصوص تقاريرهم باللغات األخرى، حيث ظهرت مـشاكل مماثلـة             

  .ذه املسائلواقترحت استراتيجيات ملعاجلة ه. لتلك املشاكل املتعلقة بتحرير الوثائق

  املشاورات مع أصحاب املصلحة  -سابعاً  

  الدول  -ألف  
أشار الرئيس إىل أن املكلفني بالواليات يسعون باستمرار لتعزيز التعاون واحلوار مع              -٣٨

الدول وأن إقامة حوار بناء مستمر يعزز اهلدف املشترك املتمثل يف حتسني محايـة حقـوق                
الدول بفرصة التفاعل وأعربت عن دعمهـا لعمـل         ورحبت  . اإلنسان على املستوى الوطين   

وأشار عدد من الدول إىل أمهية متسك املكلفني        . واستقالل املكلفني بواليات حقوق اإلنسان    
بواليات اإلجراءات اخلاصة باالستقالل وعدم االنتقائية وعدم التحيز وأمهية أدائهم لواليتهم           

 الدور احلاسم األمهية الذي يقـوم بـه   وأشارت دول أخرى إىل  . وفقاً ملدونة قواعد السلوك   
وأثار عدد من الدول مسألة متويل اإلجراءات اخلاصة،        . املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة   

بينما رأى بعضها أن هذا الدعم ينبغي توفريه من امليزانية العادية لألمم املتحدة فقط أو مـن                 
وأشري إىل ضـرورة    . ة حلقوق اإلنسان  املسامهات غري املخصصة املقدمة إىل املفوضية السامي      

  .الشفافية يف هذا اجملال لتجنب أي انطباع بعدم االستقالل
واستفسر عدد من الدول عما إذا كان هناك التزام بالدعوات الدائمـة يف التطبيـق                 -٣٩

العملي وعما إذا كانت هناك معلومات متاحة عن عدد الطلبات املوجهة إىل البلـدان الـيت                
وأثارت الدول أيضاً ضـرورة     .  دائمة ومع ذلك رفضت السماح بالدخول      أصدرت دعوات 

وأشار عدد من املكلفني    . زيادة التنسيق فيما بني املكلفني بالواليات قبل تقدمي طلبات الزيارة         
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بالواليات إىل أن طلبات الزيارة اليت يقدموهنا كثرياً ما تظل دون رد، وأن ذلك يضر بقدرهتم               
وأشري أيـضاً إىل    . طيطه، واستخدام مواردهم احملدودة استخداماً فعاالً     على تنسيق العمل وخت   

أنه مؤخراً، كانت موافقة الدولة على الزيارة تتأخر كثرياً يف بعض األحيان، ما تـسبب يف                
  .معوقات كبرية إلجراء البعثة

وأعرب عدد من الدول عن تقديره للزيارات اليت قـام هبـا مكلفـون بواليـات                  -٤٠
وأثريت تساؤالت بشأن اتساق أساليب العمل ومنهجيته يف        .  هذه الدول مؤخراً   استضافتهم
وأشار املكلفون بالواليات إىل رغبتهم يف تدعيم طرائق مواصلة املتابعـة بعـد             . جمال املتابعة 

الزيارات وأشاروا أيضاً إىل أمهية التنسيق الداخلي بني كيانات احلكومـة، نظـراً ألن وزارة         
.  ال تشرك دائماً بالقدر الكايف الوزارات واإلدارات املختـصة األخـرى           الشؤون اخلارجية 

وأجـاب املكلفـون بالواليـات بـأن        . وأثارت دول تساؤالت بشأن فائدة االستبيانات     
االستبيانات توفر هلم معلومات هامة بشأن املتابعة، وشجعوا الدول على الرد لضمان احلصول 

وشجعت الدول املكلفني بالواليات على تقدمي      . يعيةعلى نظرة شاملة بشأن الدراسات املواض     
املساعدة يف حتديد أفضل املمارسات للمسامهة يف وضع تشريعات يف جمـاالت مواضـيعية              

واستفسرت بعض الدول عن املعايري املستخدمة للبت يف مـسألة          . حمددة، مثل حرية التعبري   
كلفون بالواليات إىل أهنم يسعون     ورداً على ذلك، أشار امل    . توجيه رسالة وعن عملية التحقق    

ودعوا الدول إىل زيادة استجابتها للرسـائل، مبـا أن          . إىل التحقق عن طريق مصادر أخرى     
 يف املائة، وأن عدداً كبرياً منها يقتصر على مسائل          ٣٥الردود الواردة ال تتجاوز حالياً نسبة       

اة واملوت اليت يتوقف حلها على رد  وذُكر أن الرسائل تتعلق أحياناً مبسائل احلي      . قانونية حمددة 
  .فعل الدولة

وأشار عدد من الدول إىل أن تعزيز التعاون مؤخراً مع النظام األفريقـي حلقـوق                 -٤١
وأعرب ممثل جملس أوروبا عن االهتمام الشديد بتعزيز التعاون         . اإلنسان يشكل تطوراً إجيابياً   

 بني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصـة       اإلقليمي، مشرياً إىل أن التنسيق وتبادل املعلومات      
وآليات حقوق اإلنسان التابعة للمجلس، وخباصة مفوضة حقوق اإلنـسان، سـيفيدان يف             
ختطيط وتنفيذ الزيارات القطرية يف أوروبا، كما سيفيدان يف األعمال املواضـيعية املتعلقـة              

  .قوق املسننيبوضع املعايري، فيما خيص مثالً قطاع األعمال وحقوق اإلنسان وح
وأكد املكلفون بالواليات أن الدول ملزمة حبماية املصادر والشهود الذين يتفاعلون             -٤٢

وأشاروا إىل حاالت سعت فيها الدول للحصول على معلومات         . معهم من االنتقام والترهيب   
. سرية عن هوية األشخاص الذين اجتمعوا مع مكلفني بواليات يف أثناء زيـاراهتم القطريـة              

ب املكلفون بالواليات بالدعم السياسي الذي تقدمه الدول، على حنو ما يتجلى يف زيادة ورح
الواليات، ولكنهم دعوا الدول إىل ضمان إتاحة موارد مالية إضافية لتوفري الـدعم الكـايف               

  .لإلجراءات اخلاصة
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  اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -باء  
يات اإلجراءات اخلاصة وممثلي اإلجراءات اخلاصة     أتاح تبادل اآلراء بني املكلفني بوال       -٤٣

للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إجراء استعراض للتقدم احملرز يف تنفيـذ خريطـة              
الطريق املتفق عليها يف احلوار املعقود بني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق             

 كانون  ١٨ و ١٧ءات اخلاصة للجنة األفريقية يف      اإلنسان واملكلفني بالواليات يف إطار اإلجرا     
وأطلع ممثلو الفريق العامل املشترك املنشأ لتعزيز ورصـد         .  يف أديس أبابا   ٢٠١٢يناير  /الثاين

تنفيذ خريطة طريق أديس أبابا االجتماع على النقاط اهلامة وقدموا معلومات عن األعمـال              
عيني جهات تنسيق داخل أمانة كـل منـهما         اليت متت بعد احلوار بني اآلليتني، مبا يف ذلك ت         

وزيادة عمليات التبادل املنتظم للمعلومات، بوسائل مثل املذكرات اليت تشري إىل األنـشطة             
املتوقعة للنظامني؛ وإرسال نشرات اإلجراءات اخلاصة بانتظام إىل اللجنة األفريقية؛ ومشاركة           

ية، وإعداد مذكرة مقارنة بني نظامي      كل آلية يف دورات اآللية األخرى أو اجتماعاهتا السنو        
  .اإلجراءات اخلاصة؛ واملتابعة املتبادلة لتوصيات كل آلية؛ والتعلم من األقران

وشدد املكلفون بالواليات من كال النظامني على أمهية وفائدة خريطة الطريق الـيت               -٤٤
ريطـة، إذ رأوا يف     توفر إطاراً منظماً ملزيد من التعاون، وأعربوا عن دعمهم القوي هلـذه اخل            

وسلطوا الضوء على حاالت التعاون الناجح، وخباصـة     . العمل املشترك وسيلة لتعزيز تأثريهم    
الزيارات املشتركة للمقررين اخلاصني املعنيني حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف توغو يف             

واألنشطة املشتركة  ؛ والبيانات املشتركة للمقررين اخلاصني املعنيني حبرية التعبري؛         ٢٠٠٧عام  
وأوضح بعض املكلفني   . للمكلفني بالوالية املتعلقة بالتعذيب والوالية املتعلقة باملشردين داخلياً       

بالواليات أن خريطة الطريق قد أطلقت مناقشات بشأن عدد من املبادرات، من بينها الترتيب  
  .لعقد حلقات دراسية بشأن املسائل اليت حتظى باالهتمام املشترك

وُشدد على ضرورة إجراء متابعة منتظمة . وأشري إىل أمهية االعتراف بتكامل النظامني  -٤٥
وأوضـح املكلفـون    . لتوصيات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لكل نظـام         

بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة األفريقية القيمة اليت ميكنهم إضافتها إىل أعمـال      
يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وخباصة مـن حيـث       املكلفني بالوال 

واعتربت املعلومات املقدمة من اللجنة األفريقية حامسـة األمهيـة          . املعارف واخلربات احمللية  
لالستعراض الدوري الشامل، وذكر أنه ميكن إرسال توصيات املكلفني بواليـات يف إطـار           

ة إىل اللجنة لتعزيزها وإدراجها يف مناقشات التقارير الدورية         اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحد   
ونوقشت أيضاً احلاجة إىل تعزيز التعاون يف جمال البالغات، ومع ذلـك            . اليت تقدمها الدول  

رئي أن تفاصيل ذلك وطرائقه ستتطلب مزيداً من املناقشة، وخباصة ألن اإلطار الزمين احملدد              
فريقي أقصر من اإلطار الزمين احملدد فيما يتعلق بـاإلجراءات          إلعالن البالغات يف النظام األ    

  .اخلاصة لألمم املتحدة
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والحظ املكلفون بالواليات التقدم الكبري الذي أحرز يف تنفيذ خريطـة الطريـق،               -٤٦
 وسلطوا الضوء على أمهية توطيد التعاون يف اجملاالت املواضيعية اليت حتظى باهتمام مـشترك،              

ت االختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعليم، والشعوب األصـلية،         مبا يف ذلك حاال   
واملشردون داخلياً، والرق، وحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة، والتمييز ضد املرأة، وحقوق           

وأشري إىل أن اللجنة األفريقية ستحتفل بعيدها السنوي اخلامس         . الطفل، واالجتار باألشخاص  
 الثانية واخلمسني، وأن هذا االحتفال سيكون مناسبة لزيادة التعاون          والعشرين يف أثناء دورهتا   

بني املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واملكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة           
وأعرب مكلفون بواليات قطرية عن اهتمامهم ببحث طرق أخرى للتعاون مـع            . األفريقية

وأشار املكلفون بالواليات يف إطار اللجنة األفريقية       .  الطريق اللجنة األفريقية يف إطار خريطة    
  .إىل ضرورة زيادة الدعم املقدم إىل أمانة اللجنة للحفاظ على الشراكة

ووافق املكلفون بالواليات على مواصلة تبادل املعلومـات ووجهـوا الـشكر إىل               -٤٧
 وقرروا مواصلة العمل على حتديد      .األمانتني للوثائق املقدمة، مبا فيها توقعات أنشطة النظامني       

األنشطة املشتركة اليت ينبغي تنفيذها وإعادة النظر يف خريطة الطريق يف احلوار املقبـل بـني                
املكلفني بالواليات يف إطار جملس حقوق اإلنسان واملكلفني بالواليـات يف إطـار اللجنـة               

ويف ضـوء التقـدم     .  املوارد ، رهناً بتوافر  ٢٠١٣األفريقية، وهو احلوار املقرر عقده يف عام        
املشجع الذي أحرز يف تنفيذ خريطة الطريق، أعرب املكلفون بالواليات عن اهتمامهم بوضع             

  .طرائق لتوطيد تعاوهنم مع النظم اإلقليمية األخرى حلقوق اإلنسان

  اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية  -جيم  
تمع املدين واملنظمات غري احلكومية وطرح افتتح الرئيس تبادل اآلراء مع منظمات اجمل       -٤٨

سؤاالً بشأن طرق متكني اإلجراءات اخلاصة من توطيد التعاون واالتصال مع منظمات اجملتمع             
والحظ أن التهديدات واألعمال االنتقامية املرتكبة حبق منظمات اجملتمع املدين الـيت            . املدين

  .ملنظومة األمم املتحدة متثل شواغل قويةتتعاون مع املكلفني بالواليات أو مع كيانات أخرى 
وأعرب ممثلو منظمات اجملتمع املدين عن تقديرهم ألعمـال املكلفـني بالواليـات               -٤٩

وشجعوهم على ختصيص مزيد من الوقت لالجتماع مع اجملتمع املدين، واقترحوا أن يتم هذا              
دول أن حتسن تعاوهنا،    ورأوا أنه ينبغي لل   . االجتماع يف مرحلة مبكرة من االجتماع السنوي      

نظراً للشواغل اليت يثريها ضعف معدالت الرد على الرسائل والردود السلبية الـيت ترسـلها               
وشجعوا املكلفني  . الدول على طلبات الزيارة، مبا يف ذلك الدول اليت أصدرت دعوات دائمة           

ئي أنه ملعاجلة ور. بالواليات على إدراج معلومات عن التعاون مع الدول يف تقاريرهم السنوية      
عدم تعاون الدول بشكل كاٍف، يستطيع املكلفون بالواليات إرسال رسائل تذكري مشتركة،            

. أو إصدار نشرات صحفية أو اإلشارة إىل هذا األمر إشـارة مباشـرة يف دورات اجمللـس                
لتقييم مدى التعاون الذي أبدتـه      " مراجعة للتعاون "واقترحت منظمات اجملتمع املدين إجراء      
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ول جتاه املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، مشددة على أن الدعوة الدائمـة ليـست              الد
  .اهلدف النهائي وأن عدداً كبرياً من الدعوات الدائمة عدمي املفعول يف التطبيق العملي

وأُثين على التقارير املوحدة املقدمة بشأن الرسائل إىل جملس حقوق اإلنسان يف كل               -٥٠
ودعـي املكلفـون    . ؤدي إليه من حتسني الشفافية واحلصول على املعلومات       دورة، نظراً ملا ت   

بواليات اإلجراءات اخلاصة بقوة إىل تنظيم التقرير حبسب الدولة بدالً مـن تنظيمـه وفقـاً         
وحثت منظمات اجملتمع املـدين أيـضاً املكلفـني         . للتسلسل الزمين لتيسري االطالع عليها    

داء املالحظات بشأن الرسائل، وحبـذت إدراجهـا يف         بالواليات على التمسك مبمارسة إب    
وأعربت عن قلقها إزاء نقص املعلومـات املقدمـة بـشأن           . التقرير املتعلق بالرسائل نفسه   

اإلجراءات املتخذة لالستجابة إىل مالحظاهتا وأشارت إىل أن املصادر ال تتلقـى يف أحيـان               
 أيضاً عن أسفهم ألن النداءات العاجلـة        وأعرب ممثلو اجملتمع املدين   . كثرية إخطاراً باالستالم  

وأشار املكلفون بالواليات   . املوجهة من املنظمات غري احلكومية ال تلقى دائماً معاجلة عاجلة         
إىل أهنم يتلقون عدداً كبرياً من طلبات اإلجراءات الفردية لكنهم ال ميلكون القـدرة علـى                

ائق لإلخطار باستالم الرسائل وتنظيم     وأيدوا بعض االقتراحات، مثل وضع طر     . متابعتها كلها 
وأشار املكلفون بالواليات إىل أهنم متكنوا من متابعـة         . التقرير املتعلق بالرسائل حبسب البلد    

رسائلهم وزياراهتم القطرية عن طريق املنظمات غري احلكومية، وأن اجملتمع املدين قـد يـسَّر    
  .أيضاً تعاوهنم مع املنظمات اإلقليمية

املنظمات عن امتناهنا للمكلفني بالواليات اللتـزامهم مبواجهـة حـاالت       وأعربت    -٥١
واقُترح تنقـيح   . االنتقام، وشجعتهم على رفع صوهتم، بالتشاور مع الضحايا وأسر الضحايا         

دليل عمليات اإلجراءات اخلاصة حبيث يشمل فرعاً عن األعمال االنتقاميـة، بينمـا ذكـر               
ية من االنتقام حامسة األمهية إذ ينبغي أن يتصدى جملـس           املكلفون بالواليات أن آليات احلما    

حقوق اإلنسان بصورة أكثر منهجية لألعمال االنتقامية وأن يكون رد فعله تلقائياً وفورياً يف              
واعُترف مبسامهة املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يف تسليط الضوء علـى           . هذا السياق 

. نسان، مبا فيها امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية       قضايا حمددة وحساسة من قضايا حقوق اإل      
ووجهت املنظمات االنتباه إىل املناقشة املقبلة الرفيعة املستوى اليت ستعقدها اجلمعية العامـة             

، وشجعت املكلفني بالواليات علـى      ٢٠١٢بشأن سيادة القانون يف النصف الثاين من عام         
ئيس إىل أن املكلفني بالواليات سيعدون بياناً       وأشار الر . تقدمي مسامهات مجاعية وفردية فيها    

  .مشتركاً قبل انعقاد املناقشة الرفيعة املستوى
وأوضح املكلفون بالواليات أن املنظمات غري احلكومية عليها دور مهم يف تقـدمي               -٥٢

. أفكار بشأن حمور تركيز التقارير املواضيعية، وطلبوا اقتراحات لزيادة وضـوح تقـاريرهم            
. لفون بالواليات أيضاً معلومات بشأن تنفيذ توصياهتم على املـستوى القطـري           وطلب املك 

وشجعت منظمات اجملتمع املدين املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة على زيادة املـشاركة            
  .يف االستعراض الدوري الشامل
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. لوأعرب املكلفون بالواليات عن تقديرهم ملنظمات اجملتمع املدين ملا تؤديه من عم             -٥٣
واقترح الرئيس إنشاء آلية تنسيق تتألف من ثالثة من أعضاء جلنة التنـسيق وثالثـة ممـثلني              
ملنظمات اجملتمع املدين، على أن جتتمع هذه اآللية طوال العام وتعقد اجتماعها األول علـى               

  .هامش الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -دال  
ملكلفون بالواليات حواراً مع رئيس اللجنة االسـكتلندية حلقـوق اإلنـسان            أقام ا   -٥٤

واجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان آالن ميلر، ورئيس جلنـة جنـوب             
أفريقيا وشبكة املؤسسات الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان لورنس موشوانا، ومع كاترينـا            

وأشـار  . لتنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     روز من األمانة الدولية للجنة ا     
ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن منظماهتم تقوم بدور مد اجلسور بني اجلهات              

. الفاعلة التابعة للدول واملنظمات غري احلكومية، وبني اجملتمع الدويل واحلالة على أرض الواقع            
راءات اخلاصة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان شـركاء        ورئي أن املكلفني بواليات اإلج    

متكاملني طبيعيني، ألن وجود املؤسسات الوطنية الدائم يسمح بتقدمي الدعم قبل زيـارات             
وذُكر أنه ميكن اختـاذ     . املكلفني بالواليات ويف أثنائها وبعدها وفيما يتعلق بالرسائل واملتابعة        

. كلفني بالواليات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     خطوات عملية لتوطيد التعاون بني امل     
ويف إطار جلنة التنسيق الدولية، ُعززت عملية اعتماد املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان،        

وتؤخذ آراء املنظمات غـري     . وخيضع اعتماد املؤسسات حالياً إلعادة نظر كل أربع سنوات        
طيع املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصـة      احلكومية بعني االعتبار يف عملية االعتماد، ويست      

  . أيضاً القيام بدور مفيد يف تدعيم استقالل هذه املؤسسات
واقُترح حتسني دليل اإلجراءات اخلاصة بإضافة إرشادات بشأن العمل مع املؤسسات             -٥٥

الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وإدراج معلومات إضافية عن التفاعل مـع هـذه املؤسـسات يف               
توجيهية اليت سُتَنظم يف املستقبل للمكلفني بالواليات اجلدد؛ وإعداد وثيقة بـشأن     الدورات ال 

أفضل املمارسات يف التعاون بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملكلفـني بواليـات             
  .اإلجراءات اخلاصة

وذكر املكلفون بالواليات أهنم، يف أثناء زياراهتم القطرية، جيتمعون بصورة منتظمة             -٥٦
مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لكن جتربتهم خمتلطة، وخباصة ألن املؤسسات تتمتـع             

وأشـار ممثلـو    . بدرجات متفاوتة من االستقالل، بصرف النظر عن مـستوى اعتمادهـا          
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن توصيات االستعراض الدوري الشامل تدعو بانتظام      

وأشار ممثل جلنة التنسيق الدولية إىل أن حقـوق         . من الفئة ألف  الدول إىل إنشاء مؤسسات     
اإلنسان للمرأة واالجتار بالبشر يكتسبان أمهية متزايدة يف أعمال اللجنة الـيت ميكنـها اآلن               
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االتصال بلجنة وضع املرأة وأن مستوى إدماج املنظور اجلنساين يف أعمال املؤسسة الوطنيـة              
  . االعتبار يف عملية االعتمادحلقوق اإلنسان يؤخذ أيضاً بعني

وطلب املكلفون بالواليات معلومات عن كيفية إدراج القضايا اليت حتظى بأولويـة              -٥٧
وأُثريت أيضاً مـسألة    . اهتمامهم يف جدول أعمال االجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية        

ن وضع منهجية،   دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالرسائل، ورئي أنه ميك          
واتفق املكلفون بالواليات وممثلو املؤسسات     . تشمل وضع النماذج، وخباصة يف عملية املتابعة      

  . الوطنية حلقوق اإلنسان على معاجلة القضايا اليت أُثريت يف أثناء تفاعلهم مبزيد من العمق

  خامتة  -هاء  
صـة باملفوضـية    أعرب املكلفون بالواليات عن تقديرهم لفرع اإلجراءات اخلا         -٥٨

. السامية حلقوق اإلنسان لتنظيمه االجتماع السنوي التاسع عشر وللوثائق اليت وفرهـا           
واقترحوا أن يركز االجتماع السنوي العشرون على أساليب العمل، مبا يف ذلك وضـع              

ورئي أن تنسيق الزيارات    . أسلوب أكثر منهجية يف معاجلة الرسائل، ومنهجيات للمتابعة       
وير أدوات توعية لزيادة إبراز دور املكلفني بالواليات، وقضايا الـسياسات           القطرية، وتط 

  .املتعلقة مبصادر دعم املكلفني بالواليات تستدعي مناقشة متعمقة
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  املرفق

املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة الذين وجهت إلـيهم الـدعوة              
  حلضور االجتماع السنوي التاسع عشر

  يةالواليات املواضيع  -أوالً  
 اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف ةاملقرر  -١

   مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياقمستوى معيشي
  *)الربازيل(راكيل رولنيك 

  )اجلزائر(مايا سهلي   عضو الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي  -٢
  )باكستان(شاهني سردار علي   الحتجاز التعسفينائب رئيس الفريق العامل املعين با  -٣
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال واسـتغالهلم يف            -٤

  البغاء واملواد اإلباحية
  )املغرب(جناة معاهللا جميد 

  )باكستان(فريدة شهيد   املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية  -٥
الواليات املتحدة(ألفريد دي زاياس   يل دميقراطي ومنصفاخلبري املستقل املعين بتعزيز نظام دو  -٦

  )األمريكية
  )اهلند(كيشوري سينغ   املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  -٧
 مقرر الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء          -رئيس    -٨

  القسري أو غري الطوعي 
  )فرنسا(أوليفييه دو فروفيل 

 اإلعدام خـارج القـضاء أو       املقرر اخلاص املعين حباالت     -٩
  بإجراءات موجزة أو تعسفاً

  )جنوب أفريقيا(كريستوف هيرت 

  )شيلي(ماريا ماغدالينا سيبولفيدا   املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان-١٠
  )*بلجيكا(أوليفييه دي شوتر   املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء-١١
عين بآثار الديون اخلارجية للدول وما يتصل هبا        اخلبري املستقل امل  -١٢

من التزامات مالية دولية أخرى يف التمتع الكامل جبميع حقوق          
  اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )زامبيا(سيفاس لومينا 

__________ 

 .مل حيضر  *  
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املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع الـسلمي ويف          -١٣
  تكوين اجلمعيات

  )*كينيا(نا كياي ماي

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي           -١٤
  والتعبري 

ــوي ــام ال رو لي ــك ويلي فران
  )*غواتيماال(

  )أملانيا(هاينر بيليفيت   املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد-١٥
املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى        -١٦

  كن من الصحة البدنية والعقلية مم
  )اهلند(أناند غروفر 

  )أوغندا(مارغريت سيكاغيا   املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان-١٧
  )الربازيل(غابرييال كنول   املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني -١٨
الواليات املتحدة (جيمس أنايا   صلية املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األ-١٩

  )األمريكية
  )زامبيا(تشالوكا بياين   املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً-٢٠
عضو الفريق العامل املعين مبسالة استخدام املرتزقة كوسيلة        -٢١

النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف         
  تقرير املصري 

  )بولندا( كارسكا أجلبيتيا

  )كندا(فرانسوا كريبو   املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -٢٢
  )هنغاريا(ريتا إجياك   اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات-٢٣
املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات -٢٤

  عدم التكرار
  )كولومبيا(بابلو دي غريف 

املقررة اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز       -٢٥
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

  )كينيا(موتوما روتريي 

  )أرمينيا(غولنارا شاهينيان   املقرر اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة -٢٦
  )الفلبني(فريجينيا داندان    الدويلاخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن-٢٧
املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات       -٢٨

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 
اململكـة املتحـدة(بني إميرسـن    

 )لربيطانيا العظمى وآيرلندا ألشمالية
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب          -٢٩

  و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة أ
  

  )األرجنتني(خوان منديس 
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املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات         -٣٠
  والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان 

  )رومانيا(كالني جورجيسكو 

سيما النساء   املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال     -٣١
  واألطفال

  )نيجرييا(جوي نغوزي إيزيلو 

عضو الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان وشركات        -٣٢
  عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 

  )ماليزيا(بوفان سيلفاناتان 

املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه          -٣٣
  ف الصحيالشرب املأمونة وخدمات الصر

  )الربتغال(كاتارينا دي ألبوكريك 

 مقررة الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة   -رئيسة  -٣٤
  يف القانون واملمارسة 

  )إندونيسيا(كماال تشاندراكرينا 

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه          -٣٥
  وعواقبه

  )*جنوب أفريقيا(رشيدة ماجنو 

  الواليات القطرية  -انياًث  
  )نيبال(سوريا براساد سوبيدي   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا -٣٦
  )السنغال(دودو ايني   اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار -٣٧
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا   -٣٨

  لدميقراطيةالشعبية ا
  )إندونيسيا(مرزوقي دارومسان 

  )فرنسا(ميشيل فورست   اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت -٣٩
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران          -٤٠

  اإلسالمية
  )*ملديف(أمحد شهيد 

 )األرجنتني(توماس أوخيا كينتانا   اراملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامن -٤١
املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي            -٤٢

  ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 
الواليات املتحدة (ريتشارد فولك 

  )*األمريكية
  )بنغالديش(مشس الربي   اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال -٤٣
  )*نيجرييا(مسعود بدرين   خلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السوداناملقرر ا -٤٤

       


