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املمثلني /نـ عشر للمقرري  امساع اخل ـن االجتم ـتقرير ع 
  األفرقة العاملة يف إطـار     واخلرباء املستقلني ورؤساء   اخلاصني
   حقوق اإلنسانلسجمل  اإلجراءات اخلاصة        

  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧- ٢٣جنيف، 

  شوتردي أوليفييه : املقرر

  موجز

 /حزيران ٢٧ إىل ٢٣راءات اخلاصة يف جنيف يف الفترة من       ـ عشر لإلج  امسـوي اخل ـنُعقد االجتماع الس    
  .٢٠٠٨ يونيه

. وانتخب املشاركون يف االجتماع أمساء جاهاجنري رئيسة لالجتماع السنوي اخلامس عشر وللجنـة التنـسيق              
بينما انُتخب كل من سـيفاس لومينـا، وماريـا          . اً لالجتماع وعضواً يف جلنة التنسيق     وانُتخب أوليفييه دي شوتر مقرر    

  . فهي عضو حبكم املنصبأما الرئيسة السابقة غي ماكدوغال. ماجدلينا سيبولفيدا، وغولنارا شاهينيان أعضـاء يف اللجنة

جمللس حقوق اإلنـسان والـرئيس   وتبادل املكلفون بواليات اآلراء مع نائبة املفوضة السامية والرئيس السابق         
كما التقى املشاركون مبمثلني ملنظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق         . احلايل للمجلس وأعضاء مكتب اجمللس    

  .اإلنسان، وعقدوا اجتماعاً مشتركاً مع املشاركني يف االجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

كما ناقـشوا   . ى تنسيق أساليب عملهم واعتماد اإلجراءات ذات الصلة       وركز املشاركون مناقشاهتم عل   
 من املكلفني ١٦ورحبوا كذلك بتعيني . نتيجة استعراض واليات اإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل

  .بواليات جدد

  . أساليب العملواعتمد املكلفون بواليات كتيبهم املنقح واإلجراء االستشاري الداخلي ملراجعة املمارسات و
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ٣-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٥  ٧-  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم العمل  - ثانياً 
  ٦  ١٢-  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة جلنة التنسيق  - ثالثاً 
  ٧  ٢٧- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  - رابعاً 

استعراض الواليات  : معلومات مستكملة عن التطورات املستجدة      - ألف
  ٧  ١٥- ١٣  . . . . .  االستعراض الدوري الشامل واختيار املكلفني بوالياتوآلية

  ٧  ١٩- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل اآلراء مع الرئيس السابق للمجلس  - باء 
  ٨  ٢٢- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل اآلراء مع رئيس جملس وأعضاء املكتب  - جيم
  ٩  ٢٧- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة  - دال 

  ٩  ٥٤- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل  - خامساً
مشروع الكتيب املنقح للمكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات          - ألف

  ٩  ٣١- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلاصة
مدونة السلوك واإلجراء االستشاري الداخلي ملراجعة املمارسات         - باء 

  ١٠  ٣٣- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأساليب العمل
  ١٠  ٣٧- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . الرسائل واملتابعة: تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة  - جيم
  ١١  ٤٣- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سان اإلقليميةالتعاون مع آليات حقوق اإلن  - دال 
العمل مع األفرقة القطرية لألمم : التعاون مع منظومة األمم املتحدة  - هاء 

  ١٣  ٤٦- ٤٤  . . . . . . . . . . . . املتحدة ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها
  ١٣  ٥٠- ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع هنج مشترك حلاالت األزمات اخلاصة  - واو 
  ١٤  ٥٢- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . موجزات صديق احملكمة وغريها: املسائل القانونية  - زاي 
  ١٤  ٥٤- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات التبليغ غري العادي ولكنه حيوي  - حاء 

  ١٥  ٥٨- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل وجهات النظر مع نائبة املفوضة السامية  - سادساً
  ١٦  ٦٧- ٥٩  . . . . . . . . . إدماج هنوج حقوق اإلنسان وآلياهتا يف عمل اإلجراءات اخلاصة  - سابعاً

  ١٦  ٦٠- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز إدماج املنظور اجلنساين  - ألف
ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري        اتفاق  - باء 

  ١٦  ٦٢- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امللحق هبا
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  )تابع(سابعاً 
  ١٧  ٦٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة الدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال  - جيم
  ١٧  ٦٧- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  - دال 

  ١٨  ٧٢- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسانالتعاون مع  - ثامناً 
  ١٩  ٧٨- ٧٣  . املشاورات مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان  - تاسعاً

  املرفقات

  املرفق
قائمة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وسائر املكلفـني               - األول 

  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلضور االجتماع اخلامس عشربواليات املدعون 
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرار املتخذ يف االجتماع السنوي اخلاص عشر لإلجراءات اخلاصة  - الثاين 
  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراء االستشاري الداخلي ملراجعة املمارسات وأساليب العمل  - الثالث
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   مقدمة-  أوالً
 يف إطـار اء ورؤساء األفرقة العاملة املمثلني اخلاصني واخلرب/ اجتماعات سنوية للمقررين  ١٩٩٤ منذ عام    ُتعقد  - ١

 اللذان اعتمـدمها    وأكد إعالن وبرنامج عمل فيينا    . للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان     اإلجراءات اخلاصة   
نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه، ونصا علـى       على   احملافظة أمهية   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥مؤمتر حقوق اإلنسان يف     
، A/CONF.157/24 (part II)(ها وترشـيده  تنسيق عملمن  اإلجراءات واآلليات متكن دورية ضرورة عقد اجتماعات

  .)٩٥الفقرة 

 /حزيـران  ٢٧ إىل   ٢٣ترة من   ـوُعقد االجتماع السنوي اخلامس عشر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الف            - ٢
 اليت أعدها املكلفون بواليات     وُعرض على االجتماع جدول أعمال مؤقت بشروحه وسلسلة من الوثائق         . ٢٠٠٨ يونيه

  .واألمانة ومصادر أخرى

وتبادل املكلفون بواليات اآلراء مع نائبة املفوضة السامية والرئيس السابق جمللس حقوق اإلنـسان والـرئيس             - ٤
كما التقى املشاركون مبمثلني ملنظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق         . احلايل للمجلس وأعضاء مكتب اجمللس    

  .نسان، وعقدوا اجتماعاً مشتركاً مع املشاركني يف االجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنساناإل

   تنظيم العمل-  ثانياً
افتتحت االجتماع غي ماكدوغال، رئيسة االجتمـاع السنـوي الرابع عشر ورئيسة جلنة تنسيق اإلجراءات               - ٤

عرب الربيد اإللكتروين قبـل     اليت جرت    لعملية التعيينات يف اللجنة      ه شرحاً كما قدم رئيس اللجنة املنتهية واليت     . اخلاصة
  .بداية االجتماع

وانُتخـب  . وانتخب املشاركون يف االجتماع أمساء جاهاجنري رئيسة لالجتماع السنوي اخلامس عشر وللجنة             - ٥
 / حزيران ٢٦ يف   توافق اآلراء يني انُتخبوا ب  واألعضاء الثالثة املتبق  . شوتر مقرراً لالجتماع وعضواً يف اللجنة     دي  أوليفييه  

فهي عضو يف اللجنـة     أما الرئيسة السابقة    . لنارا شاهينيان غوسيفاس لومينا، وماريا ماجدلينا سيبولفيدا، و     : يونيه وهم 
  .حبكم املنصب

ة واليتـه   وأعرب املشاركون يف االجتماع عن بالغ تقديرهم للعمل الذي أجنزه على مدار العام الرئيس املنتهي                - ٦
. وأعضاء جلنة التنسيق اآلخرون، ال سيما فيما يتصل باستعراض عملية واليات اجمللس واختيار املكلفني بواليات اجلدد               

كما شكر الرئيس املنتهية واليته شعبة اإلجراءات اخلاصة على دعمها للجنة وإبقاء املكلفني بواليـات علـى علـم                   
  .كلفون بواليات جدول األعمال املنقحواعتمد امل. مبستجدات اجمللس طيلة السنة

وحضر هذه االجتماعات   . وُنظم عدد من االجتماعات املوازية خارج إطار جدول األعمال الرمسي لالجتماع            - ٧
كمـا  . ومشلت االجتماعات مناقشات عن منظورات حقوق الطفل والعمل مع وسائط اإلعالم          . عدة مكلفني بواليات  

  . فردية مع رئيس وحدة السفر يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسانعقد املكلفون بواليات اجتماعات
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   أنشطة جلنة التنسيق- ثالثاً 
 رئيسة جلنة التنسيق املنتهية واليتها بتقدمي معلومات موجزة للمشاركني عن أنشطة اللجنة خالل فتـرة                تقام  - ٨

ذ االجتماع السنوي السابق، واليت تواجههـا        من التحديات اليت تصدت هلا اللجنة اجلديدة من        وأبرزت عدداً . رئاستها
 وتنفيذ مدونة السلوك اليت اعتمدها ٥/١وتشمل هذه التحديات عملية بناء املؤسسة مبوجب القرار . اإلجراءات اخلاصة

مـن   املزيـد  وتنقيح كتيب اإلجراءات اخلاصة ووضع اإلجراء االستشاري الداخلي وتيسري       ٥/٢اجمللس مبوجب قراره    
  .شتركةاألنشطة امل

الفاعلة بشأن  وتعلقت اجملموعة األوىل من أنشطة اللجنة بالتفاعل مع جملس حقوق اإلنسان وغريه من اجلهات                 - ٩
وكان اهلدف هو التأكد من أن استعراض الواليات سيسفر عن نظـام            . استعراض اجمللس لواليات اإلجراءات اخلاصة    

الثانية من أنشطة اللجنة فتعلقت بإجراءات اختيار وتعيني املكلفـني          أما اجملموعة   . لإلجراءات اخلاصة أكثر فعالية وقوة    
بواليات؛ وقد وجهت اللجنة رسالة إىل رئيس اجمللس توضح آراءها بشأن الشروط التقنية للمرشحني املؤهلني للتكليف   

ـ             . بواليات ـ  ويف هذا الصدد، عقد رئيس اللجنة خالل الدورتني السادسة والسابعة للمجلس اجتماعات م  يةع املفوض
وركزت اللجنة خـالل    .  حلقوق اإلنسان ورئيس اجمللس وأعضاء الفريق االستشاري ومنسقي األفرقة اإلقليمية          ةالسامي

هذه االجتماعات على استقالل اإلجراءات اخلاصة، يف حني وضحت وجهات نظرها وحاولت املساعدة يف بناء الثقة                
  .يف نظام اإلجراءات اخلاصة ككل

 بشأن فترة والية املكلفني بواليات      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨بيان الرئيس الذي اعتمده اجمللس يف       ولوحظ أن     - ١٠
 وشـدد   .كما اعترف باللجنة بوصفها هيئة متثل اإلجراءات اخلاصة       . أشار إىل امتثال املكلفني بواليات ملدونة السلوك      

 انتقائية، مبا يتمشى مـع اسـتقالل ونزاهـة          بق اإلجراء اجلديد بشفافية وعدل وعدم     طَاملشاركون على ضرورة أن يُ    
  .اإلجراءات اخلاصة ككل، وأن خيدم هذه األغراض نفسها اإلجراء االستشاري الداخلي الذي ُوضع برعاية اللجنة

وقد أعـدت   .  الثالثة من األنشطة مبسألة صياغة كتيب اإلجراءات اخلاصة يف شكله النهائي           ةوتعلقت اجملموع   - ١١
. جبانب اللجنة مع مراعاة التعليقات الواردة من اجلهات املعنية ومدونة السلوك اليت اعتمدها اجمللس             املسودة فرقة عمل    

وأُعدت مسودة هنائية تشمل مجيـع التعليقـات الـواردة         . وأُرسلت املسودة إىل مجيع املكلفني بواليات للتعليق عليها       
  .سطة مجيع املكلفني بوالياتملناقشتها يف االجتماع السنوي اخلامس عشر بغية اعتمادها بوا

واسُتشري املكلفون  . وعقدت اللجنة بعض االجتماعات يف جنيف ومداوالت عرب اهلاتف كل ستة أشهر تقريباً              - ١٢
التوصـل إىل   بواليات عن طريق الربيد اإللكتروين واهلاتف ووسائل أخرى يف مناسبات عديدة هبدف تيسري التعاون و              

  .اليت تطرأ يف أثناء السنةاستجابة مشتركة بشأن املسائل 
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   جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة- رابعاً 
استعراض الواليـات   : معلومات مستكملة عن التطورات املستجدة      -  ألف

  وآلية االستعراض الدوري الشامل واختيار املكلفني بواليات

ك الدورتان األوليان لالسـتعراض الـدوري   أطلع أمني اجمللس املشاركني على التطورات املستجدة، مبا يف ذل   - ١٣
وأشـار إىل   . الشامل واحلوار التفاعلي وإجراء الشكاوى واألفرقة املواضيعية والدورات االستثنائية واللجنة االستشارية          

  .رير واألفرقة والدورات االستثنائيةاإسهام اإلجراءات اخلاصة يف التق

ثت تغيريات إجيابية يف آلية حقوق اإلنسان جبعلها نظر اجمللس يف           وتوسع يف حديثه عن العملية فذكر أهنا أحد         - ١٤
وقال إنه جيب أن يتفاعل مع اجمللس خالل . ، متالفية خماطر االنتقائية وسط الدولشاملةحاالت البلدان مسألة منتظمة و

 ظلت ُتعرض يف    وأضاف أن استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة     .  دولة ١٩٢السنوات األربع القادمة ما جمموعة      
ورحب بعض الدول موضع االستعراض بعمل اإلجراءات اخلاصة وتعهدت بـدعوهتا،           . كثري من مداوالت االستعراض   

والتطور اإلجيايب بالنسبة إىل اإلجراءات اخلاصة هو أن توصياهتا         . كما تعهد عدد قليل من الدول بتوجيه دعوة مفتوحة        
وقد استفادت املنهجيـة    . عاهداتاململالحظات اخلتامية وآراء هيئات     تشكل نصف تقارير االستعراض، مكملة بذلك ا      

 األفريقيـة اليت طورهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتقييم كل بلد من اآلليات اإلقليمية القائمـة، مثـل اآلليـة                   
  .الستعراض األقران

 الدورات االستثنائية عن القضايا     وناقش املشاركون مسألة الوقت املخصص حلوارهم التفاعلي يف اجمللس ويف           - ١٥
املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف    من  بادرة  مب ، وذلك املواضيعية، مبا يف ذلك عن األثر السليب على إعمال احلق يف الغذاء           

  .املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحةمن بادرة مب ، وفيات األمهاتوعن عن األفرقة، الغذاء فضالً

  الرئيس السابق للمجلس تبادل اآلراء مع -  باء

ركز السفري رومولو كوستيا، الرئيس السابق للمجلس واملمثل الدائم لرومانيا، خطابـه علـى التطـورات                  - ١٦
وأشار إىل أن نظام . املستجدة يف اجمللس واليت تؤثر يف نظام اإلجراءات اخلاصة ويف عالقته باالستعراض الدوري الشامل 

 الفقري آللية حقوق اإلنسان، كما أكد احلاجة إىل احملافظة على اسـتقالل املكلفـني               اإلجراءات اخلاصة مبثابة العمود   
وأشار إىل بيان الرئيس الذي اعتمده اجمللس يف دورته الثامنة واخلاص بفترة والية             . بواليات وحريتهم يف تنفيذ والياهتم    

ليت أثارها بعض الدول األعضاء، فقد كان       كما ذكر أنه يف حني أن البيان هدف إىل حسم القضية ا           . املكلفني بواليات 
 ملـصداقية اإلجـراءات اخلاصـة ويف        الغرض منه كذلك احلفاظ على استقالل املكلفني بواليات بوصف ذلك شرطاً          

وفيما يتصل بإجراء االختيار، أشار الرئيس السابق إىل العمل الكبري الذي اضطلع            .  يف واقع األمر   مصداقية اجمللس نفسه  
 بشأن مدونة السلوك ودور املكلفني بواليـات        ٥/٢وذكر أن تنفيذ قرار اجمللس رقم       . ستشاري واألمانة به الفريق اال  

  .واللجنة يف هذا الصدد ال يزال أحد التحديات اليت تواجه اإلجراءات اخلاصة

ءات وذكر أن االستعراض الدوري الشامل يشمل ويكّمل العديد من آليات حقوق اإلنسان، مبا فيها اإلجـرا                 - ١٧
وفيما خيـص   .  من النقاش  وقد تطلب االستعراض وكيفية إسهام اإلجراءات اخلاصة فيه على حنو أفضل مزيداً           . اخلاصة
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االستعراض وترشيد الواليات وحتسينها، أبدت الدول األعضاء آراء خمتلفة بشأن الطريقة اليت ينبغي أن ُتستعرض هبـا                 
  .كرة توجيهيةالواليات، كما أُصدرت قائمة مرجعية متجددة كمذ

وأشار الرئيس السابق إىل أن التعاون التام من جانب الدول وامتثال املكلفـني بواليـات ملدونـة الـسلوك                    - ١٨
كما أشار إىل احلاجة إىل منح املكلفني بواليات .  بتنفيذ صكوك حقوق اإلنسانسيساعدان يف محاية النظام والدفع قدماً

بوصفه أحد معايري اختيار املكلفني بواليات، فقـد        التفرغ  وباإلشارة إىل   . لس إلجراء حوار حقيقي مع اجمل      كافياً وقتاً
 وإىل أقصى حد ممكن، ولكنه أقر بأن حاالت الضرورة القصوى           نصحهم حبضور دورات اجمللس مىت كان ذلك مطلوباً       

  .لتنبؤ به بشكل أفضل لقابالً ميكن أن حتول دون ذلك، كما أشار إىل أنه ينبغي أن يكون برنامج عمل اجمللس مستقبالً

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أثار املشاركون مسائل تتعلق بالدروس املستخلصة من الدورات االسـتثنائية                 - ١٩
وإسهام اإلجراءات اخلاصة يف عملية االستعراض الدوري الشامل وإمكانية التنبؤ بالتقارير املقدمة من اإلجراءات اخلاصة 

اعلية مع اجمللس وتنفيذ مدونة السلوك وترمجة التقارير واحلاجة إىل إضفاء مزيد من القوة علـى                وإجراء احلوارات التف  
واغتنم رئيس اللجنة السابق الفرصة ليشكر الرئيس السابق للمجلس على عمله وتقبله لعديـد      . عمل املكلفني بواليات  

  .من القضايا اليت أثارهتا اللجنة فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة

   تبادل اآلراء مع رئيس اجمللس وأعضاء املكتب-  جيم

تبادل املشاركون اآلراء مع رئيس اجمللس، السفري مارتن إيوغيان أوهومويبهي، ومع أعضاء املكتب وهم ممثلو                 - ٢٠
جان وأذربي) الوزير راؤول باالئيز  (واألرجنتني  ) السفري إيرليندا باسيليو  (والفلبني  ) السفري تريي كورمييه  (كل من كندا    

  ). السكرتري  الثاين حممد طالبوف(

وباإلشارة إىل نقاش سابق مع الرئيسني احلايل والسابق للجنة التنسيق، رحب الرئيس بإمكانية مقابلة مجيـع                  - ٢١
 اإلجراءات اخلاصة بدعمه ومشاركته املستمَرين،      ومتىن الرئيس، مطمئناً  . املكلفني بواليات يف أثناء اجتماعهم السنوي     

 وشكر اللجنة حبرارة على مشاركتها يف عملية بناء املؤسسات        . الل العام القادم  ـ مع املكلفني بواليات خ    وثيقاً تعاوناً
كما شجع اإلجراءات اخلاصة    .  لتشكيل جهاز قوي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان       ، وقد كانت مشاركة قيمة للغاية     - 

  . بشأن التعاون املستقبلي مفتوحاًاشاًعلى أن تظل مشارِكة يف املناقشات ذات الصلة، وأن جتري نق

ورحب املشاركون بإمكانية االجتماع مع الرئيس احلايل للمجلس وأعضاء مكتب اجمللس، والذي من شـأنه                 - ٢٢
واقترح املشاركون إعطاء مساحة أكرب     . متتني العالقة بني اجمللس وإجراءاته اخلاصة ملنفعة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

 أكرب لتقارير   وينبغي أن يويل اجمللس اهتماماً    . ضيعية يف أثناء احلوار التفاعلي الذي جيريه املكلفون بواليات        للتقارير املوا 
وأعرب .  حمددةتنفيذيةسيما التوصيات اليت تضع معايري حلقوق اإلنسان أو اليت تنص على تدابري  اإلجراءات اخلاصة، ال

واعُترب . الدوري الشامل لتوصيات اإلجراءات اخلاصة كما ينبغي      بعض املشاركني عن رضاهم عن مراعاة االستعراض        
كما لوحظ أن اجمللس اعترب مدونة الـسلوك أداة        .  يسمح للمجلس باالنتقال إىل مرحلة التنفيذ       كبرياً االستعراض إجنازاً 

اون املعَزز قد حتقـق يف    واعُترب كذلك أن التع   . ملساعدة اإلجراءات اخلاصة على احملافظة على معايري االستقالل والرتاهة        
  .نتائج الدورة املواضيعية االستثنائية األوىل بشأن أزمة الغذاء العاملية
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   االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة-  دال

وأُشري إىل أن   . قدمت األمانة للمشاركني إحاطة عن االستعراض الدوري الشامل وصلته باإلجراءات اخلاصة            - ٢٣
 اخلتامية تشمل تقرير الفريق العامل ورد الدولة على التوصيات الواردة يف التقرير والقرار التقين الذي                وثيقة االستعراض 
  .اعتمده اجمللس

 من تقارير األمم املتحدة التجميعيـة الـيت تعـدها            رئيسياً وقد تبني أن إسهام اإلجراءات اخلاصة ميثل جزءاً         - ٢٤
وبصورة عامة، أُشري يف كثري . ا اجمللس يف عملية االستعراض الدوري الشاملاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لينظر فيه   

ويف الكثري من املناسبات، قبلت الدول      . ة يف أثناء االستعراض   ـراءات اخلاص ـات اإلج ـنتائج وتوصي إىل  من األحيان   
 ما تستشهد الدولـة موضـع       ويف هذه احلاالت، كثرياً   . أو أيدت التوصيات املتعلقة بقضايا أثارهتا اإلجراءات اخلاصة       

ويف حاالت قليلة، رفضت الدول صراحة التوصيات املتعلقـة بقـضايا أثارهتـا             . االستعراض باإلطار الوطين  القائم    
  .سيما حيث صدرت توصيات حمددة بإلغاء تشريع أو إنشاء مؤسسات اإلجراءات اخلاصة، ال

اصة، أشار بعض البلدان إىل النظر يف هذه الطلبات         وفيما خيص التوصيات بتوجيه دعوات إىل اإلجراءات اخل         - ٢٥
واغتنم بعض الدول فرصة االستعراض الدوري الشامل لتعلن استعدادها لدعوة املكلفني بواليات يف إطار . بشكل إجيايب

  .اإلجراءات اخلاصة لزيارهتا

 سياق مكافحـة اإلرهـاب،   وأطلع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف           - ٢٦
كما أثريت مسألة متابعـة     . مارتن شينني، املشاركني على مالحظاته على االستعراض الدوري الشامل وصلته بواليته          

وأُشري إىل أنه، مبا أن االستعراض الدوري الشامل ميكن أن يسهم يف فعاليـة     . اإلجراءات اخلاصة لتوصيات االستعراض   
لدول على التعاون وبإشارته إىل التوصيات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة، فإن اإلجراءات            اإلجراءات اخلاصة بتشجيع ا   

اخلاصة تشري إشارة مفيدة إىل تعهدات والتزامات معينة قطعتها الدول يف عملية االستعراض؛ وهكذا، وعلى الرغم من                 
  . اآلخر من اآلليتني مستقل عن اآلخر، ميكن، إىل حد ما، أن يعزز كل منهماأن كالً

واقترح املشاركون كذلك تبادل املزيد من املعلومات فيما خيص األغراض املختلفة اليت ختـدمها اإلجـراءات          - ٢٧
كما اقُترح رصد مسألة إدراج توصـيات اإلجـراءات اخلاصـة يف تقـارير              . اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل   

  .االستعراض النهائية

   أساليب العمل-خامساً 
  الكتيب املنقح للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مشروع - ألف 

والكتيـب آليـة    . ناقش املشاركون مشروع الكتيب املنقح للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة             - ٢٨
، ُعمـم  ٢٠٠٦ويف عام .  مببادرة من املكلفني بواليات، وهي وثيقة حية ختضع للتنقيح بانتظام       ١٩٩٩ُوضعت يف عام    

ويف عـام   . وع نسخة منقحة على احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى للتعليـق عليـه              مشر
، كّون املكلفون بواليات جلنة مهمتها إجراء مزيد من التنقيح للكتيب حىت جيسد التغيريات يف أساليب العمل،                 ٢٠٠٧

  . اجمللسيفاجلديدة تطورات الاليت أحدثتها مدونة السلوك، وغريها من 
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وأُدرجت يف الكتيب املنقح الذي قدمته فرقة العمل التعليقات الواردة من احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين                 - ٢٩
؛ ومعايري اختـاذ    ٥/١ ملا ورد يف قرار اجمللس       وتعلقت التغيريات اجلوهرية بتعيني املكلفني بواليات وفقاً      . على املشروع 

ءات العاجلة إىل احلكومات املعنية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما مل ُيتفق علـى  إجراء بشأن البالغات وإحالة الندا   
 ملا نصت عليه مدونة السلوك؛ وإرفاق ردود احلكومات مع تقارير البعثات؛ وإطالع احلكومـات               خالف ذلك، وفقاً  

  .املعنية على التصرحيات العامة قبل وقت كاف من نشرها

، اقترح املشاركون العديد من اإلضافات على الكتيب، إذ اقترحوا ضـرورة أن          ويف النقاش الذي أعقب ذلك      - ٣٠
يذكر الكتيب بوضوح أن االستنتاجات والتوصيات موجهة إىل احلكومات وكذلك املنظمات الدولية واجملتمع املـدين               

ـ           . وغري ذلك من اجلهات املعنية      مـن التـصرحيات     دالًوأُشري إىل أنه ينبغي أن يشري الكتيب إىل التصرحيات العامة ب
ووافق االجتماع على أن الكتيب وثيقة تنفيذية       . الصحفية، وذلك من أجل استخدام مصطلح يتفق مع مدونة السلوك         

وسلّم املشاركون بأمهية الكتيب يف توجيه املكلفني بواليات يف عملهم من           . وحية يتم حتديثها مىت كان ذلك ضرورياً      
واقترحوا أن يتضمن الكتيـب إشـارة إىل أنـواع          . مبا يتمشى مع مدونة السلوك    أجل مساعدهتم على تنفيذ والياهتم      

الرسائل، خبالف رسائل االدعاءات أو النداءات العاجلة، مثل الرسائل املتعلقة مبشروع قانون أو مفاوضـات دوليـة                 
  .أساليب العملنطاق جارية، من أجل جتسيد كامل 

مجاع إل قامت به فرقة العمل، واعتمدوا مشروع الكتيب املنقح باوأعرب املشاركون عن تقديرهم للعمل الذي  - ٣١
وسيتوىل فريق حترير مكون من مخسة من املكلفني بواليات مهمة إعداد الكتيب يف صورته النهائية               . بشرط االستشارة 

  .للنشر، وذلك خالل ستة أسابيع من انتهاء االجتماع السنوي

الداخلي ملراجعـة   مدونة السلوك واإلجراء االستشاري       -  باء
  املمارسات وأساليب العمل

وذكّرت . قدمت الرئيسة اإلجراء االستشاري الداخلي املؤقت إىل االجتماع اخلامس عشر للنظر فيه واعتماده              - ٣٢
املكلفني بواليات بأن هدف اإلجراء هو تيسري تنفيذ مدونة السلوك وكتيب اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان،   

 عـن  ، فضالًيف إطاره املكلفني بواليات ىية تعزيز الفعالية واالستقالل لنظام اإلجراءات اخلاصة ككل ولفراد     وذلك بغ 
  .تقدمي املساعدة إىل مجيع اجلهات املعنية حيث ُتثار مسائل متعلقة بتنفيذ مدونة السلوك وبالكتيب

يف أي موضوع ُيوجه انتباهها إليه فيما خيص ويف االجتماع السنوي الرابع عشر، أُذن للجنة بالنظر كما ينبغي   - ٣٣
ويف النقاش اخلاص بدور اللجنة يف إطار اإلجراء االستشاري الداخلي، مت التشديد على .  بوالياتكلفنيأساليب عمل امل

ن أنه ميكن أن يسهم اإلجراء يف تعزيز املبدأ الرئيسي الستقالل املكلفني بواليات، كما ينبغي أن يؤكد أن أي تقصري م                   
.  ملدونة السلوك أو توصيات الكتيب يتم التصدي له يف أقرب مرحلة ممكنة            جانب املكلفني بواليات عن التصرف وفقاً     

  .توافق اآلراءوقرر االجتماع اعتماد اإلجراء االستشاري الداخلي ب

  الرسائل واملتابعة:  تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة-  جيم

  أساسياً ورقة عن الرسائل من إعداد األمانة، مشرية إىل أن الرسائل تشكل جزءاً  قدمت الرئيسة املنتهية واليتها     - ٣٤
وتتمثل استجابة معظم املكلفني بواليات النتـهاكات حقـوق   . من احلوار املنتظم بني اإلجراءات اخلاصة واحلكومات    
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ة إحلاح احلالة اليت ُيوجه     اإلنسان يف توجيه النداءات العاجلة أو رسائل اإلدعاءات إىل احلكومات، وذلك حسب درج            
ائص والياهتم، لشواغل أكثر عمومية، سواء أكانت مسائل هيكلية ـ خلصاًـويتصدى بعض اخلرباء، تبع. انتباههم إليها

 على مر السنني مع زيادة نـسبة        وأشارت الرئيسة إىل أنه على الرغم من أن نظام الرسائل قد تطور كثرياً            . أم تشريعية 
وتشمل .  من التدبرىل جانب تبسيط إجراءات العمل داخل األمانة، فإن بعض املسائل يستحق مزيداً         الرسائل املشتركة إ  

 ومحاية الشهود وتقدمي املعلومات املستقاة إىل املـصادر وإصـدار     هذه املسائل معدل ردود احلكومات املنخفض نسبياً      
  .تقرير دوري مشترك عن الرسائل

ئل بإصدار تقرير دوري مشترك عن الرسائل املقارنة لكل بلد على حدة، ألن             وقد أيد املشاركون املقترح القا      - ٣٥
ذلك مينع التعارض بني تقارير املكلفني بواليات إىل اجمللس عن الرسائل نفسها؛ ويتحاشى االزدواجية غري الضرورية يف                 

 يف قضايا حقـوق اإلنـسان   العمل؛ وخيفف عبء العمل على املكلفني بواليات ويرّشد وثائقهم؛ ويتيح إمكانية النظر    
  .الشاملة؛ ويؤكد أن حمتوى الرسائل وأية متابعة هلا يفيدان عملية االستعراض الدوري الشامل بفعالية أكثر

وأُشري إىل أن ردود احلكومات على الرسائل ليست        . وناقش املشاركون كذلك أثر رسائل اإلجراءات اخلاصة        - ٣٦
 يف معايري تقييم أثر عمل  وأُشري كذلك إىل استصواب التفكري ملياً     . راءات اخلاصة املؤشر الوحيد لتقييم فعالية عمل اإلج     

كما ناقش املشاركون مسألة الرسـائل      . اإلجراءات اخلاصة ويف حتسني تعاون الدول بشأن رسائل اإلجراءات اخلاصة         
دة مقارنة الُنهج ووضع استراتيجيات ويف حني أُشري إىل مدى فائ. املشتركة بني البلدان واملقررين القطريني واملواضيعيني    

مشتركة، مت التشديد على أن أي قرار باختاذ إجراء بشأن حالة أو وضع ما يظل حسب تقدير املكلف بوالية يف ضوء                     
  .واليته واملعايري احملددة يف مدونة السلوك

وقد . واليات على مر السنني   وأطلعت األمانة املشاركني على ممارسات املتابعة اليت وضعها ونسقها املكلفون ب            - ٣٧
مشلت العديد من التدابري اليت اُتخذت لتشجيع تنفيذ التوصيات وتيسريها ورصدها من جانب أي مـن اإلجـراءات                  

 لعوامل مثل ما إذا كانـت       ولإلجراءات املختلفة أساليب عمل متنوعة وأساليب متابعة مالئمة تتفاوت وفقاً         . اخلاصة
واملسامهة املتوقعة من التعاون التقين للتصدي للقضايا املثارة يف الرسائل والتعاون وحـسن       الوالية مواضيعية أم جغرافية     

قد صدرت  فأنشطة املتابعة لتقييم فعالية اإلجراءات اخلاصة،       نظراً ألمهية   و. احلكومات املعنية /النوايا من جانب احلكومة   
  . ملتابعة املالئمة وتبادل اخلربات بعضهم مع بعضتوصية بأن يواصل املكلفون بواليات توسيع مدى أساليبهم لضمان ا

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية-  دال

عرض املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، لياندرو ديسبوي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب         - ٣٨
ألنشطة اليت اضطلعا هبا خـالل      ، ا أو املهينة، مانفريد نواك   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          

وذكر األول مشاركته يف البعثة اليت أرسلتها املفوضية السامية         . العام املنصرم فيما يتصل بالتعاون مع اآلليات اإلقليمية       
ة ألهنا تتيح فرصة الفهم     واعترب أن مثل هذه اللقاءات مفيد     . حلقوق اإلنسان إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       

كما ذكر أن البعثة أتاحت له وللمفوضية فرصة إطالع كبار املوظفني           . املتبادل هلياكل كل منظمة وأهدافها وأنشطتها     
  .يف اللجنة على اإلجراءات اخلاصة
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يارات القطرية  واقترح املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني تعزيز تبادل املعلومات عن الرسائل والز              - ٣٩
التابعني للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملختـصني يف         " واليات املقررين اخلاصني  "بني اإلجراءات اخلاصة و   
حرية التعبري وحقوق املرأة و العمال املهاجرون وأفراد أسرهم واملدافعون عن حقوق اإلنسان : اجملاالت املواضيعية التالية

وكان إنشاء مراكـز التنـسيق   .  األصلية وحقوق اإلنسان لألشخاص احملرومني من حريتهموحقوق اإلنسان للشعوب  
وفيما خيص الزيارات القطرية، مت تشجيع اللجنة واإلجراءات اخلاصة على استعمال وجتميع املعلومات اليت      . تطور إجيايب 

 التنسيق مع   ترح املقرر اخلاص أن يتم مسبقاً     واق). املتصلة باحلاالت الفردية والتقارير والتوصيات    (حيتفظ هبا كل منهما     
  .اللجنة بشأن حتديد واختيار الزيارات اليت يقوم هبا املكلفون بواليات

 حلقوق اإلنسان والشعوب    األفريقيةوأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل زياراته املنتظمة إىل اللجنة              - ٤٠
فقد متت دعوته بانتظام حلـضور دورات       . با ومنظمة البلدان األمريكية   وأوربا ومنظمة األمن والتعاون يف      ووجملس أور 

كما أن ذلك أتاح الفرصة لكل واحدة من القوى املؤثرة          . هذه اهليئات اإلقليمية، وتلك فرصة لتنسيق األنشطة احلالية       
ي بأمهية خاصـة هـو      وما ُحظ . لتنسيق وجهات النظر واآلراء من أجل تعزيز كل واحدة من اآلليات بصورة متبادلة            

 لالزدواجية ولتقوية أثرها بشكل متبادل      التخطيط الدقيق للزيارات القطرية بني آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية تفادياً         
وأعرب املقرر اخلاص عن أسفه لعدم قيام بعثة مشتركة إىل توغو مع املقرر اخلـاص               . عن طريق ضمان زيارات املتابعة    

  . ، وذلك بسبب نقص التمويلاألفريقيحتجاز التابع لالحتاد املعين بالسجون وأوضاع اال

وقدمت أمانة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل املشاركني معلومات مستكملة عن ثالث بعثات قام هبـا                  - ٤١
ويف .  لالجتماع مع ممثلني ملنظمات إقليمية حلقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٧موظفو شعبة اإلجراءات اخلاصة يف أواخر عام        

، سافرت بعثة مشتركة بني الفروع تابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان إىل جلنـة               ٢٠٠٧أكتوبر  /رين األول تش
. البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لتحديد سبل حتسني التنسيق بني اللجنة وآليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة                

 حلقوق اإلنسان والشعوب اليت ُعقدت يف       األفريقيةربعني للجنة   كما شارك موظفو الشعبة يف الدورة العادية الثانية واأل        
وقد كان اهلدف الرئيسي من مشاركتهم يف تلك الدورة         . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨- ١٥برازافيل يف الفترة من     

ـ                 ات غـري   هو حتديد جماالت عملية للتعاون الفعلي بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأمانة اللجنة ومـع املنظم
، سافر فريق من ممثلي املفوضية من مجيع الفروع، مبـا يف ذلـك شـعبة                ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . احلكومية

با يف ستراسبورغ يف فرنسا، وذلك لدراسة السبل املمكنة لزيادة التعـاون            واإلجراءات اخلاصة، يف بعثة إىل جملس أور      
سيما املكلفون بواليات اجلدد،     وقد ُشجع املشاركون، ال   . ة لكل منهما  واالستفادة من التآزر يف عمل املنظمات التابع      
  .وطلب املشاركون دعم األمانة املتواصل لتطوير وتيسري التعاون. على وضع استراجتيات لتفاعلهم يف هذا امليدان

البلدان األمريكيـة   وتبادل املشاركون خرباهتم، مبا يف ذلك يف اجتماع للخرباء ُعقد يف املقر الرئيسي ملنظمة                 - ٤٢
ونـاقش  . للعمل على إعداد مشروع التفاقية بني البلدان األمريكية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب             

املشاركون كذلك التطورات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، واقترحوا تعزيز التعاون بني املنظمات اإلقليمية الـسياسية                
واقترح املشاركون كذلك تعزيز تعاوهنم . دة يف ظل غياب آلية آسيوية مكتملة حلقوق اإلنسانواالقتصادية واألمم املتح

  .مع املنظمات اإلقليمية ملتابعة تقارير ونتائج عمل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

دة بشأن حقوق اإلنسان،  رضاء اجمللس عن التعاون املستمر مع األمم املتح    با جمدداً ودت ممثلة جملس أور   ـوأك  - ٤٣
وذكرت . سيما فيما خيص املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنصرية وكراهية األجانب وحقوق األقليات والتعذيب             ال
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أن اجمللس خيطط لنشر كتاب سنوي عن حقوق اإلنسان يشتمل على ملخصات الستنتاجات وتوصيات هيئات الرصد                
 من الدول األعضاء يف اجمللـس، كمـا سـيكون أداة مفيـدة        ٤٧حلالة يف   وستتيح الوثيقة معلومات عن ا    . بيةواألور

وأشارت املمثلة إىل أن قضايا اهلجرة من شواغل اجمللس الذي .  الدوري الشاملاالستعراضلإلجراءات اخلاصة يف سياق 
  .ينظر يف إعداد اتفاقية جديدة عن التجنيس، وخباصة بغية تيسري جتنيس األطفال املهاجرين

 مع األفرقة القطريـة     العمل: التعاون مع منظومة األمم املتحدة      -  هاء
  لألمم املتحدة ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها

استهل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، فرينور مونوز فياللوبوس، النقاش عن التعاون مع منظومة األمـم                - ٤٤
وأكد أمهية األفرقـة    . ألمم املتحدة ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها      املتحدة، مبا يف ذلك األفرقة القطرية ل      

  . لبعثات اإلجراءات اخلاصة القطرية ولتنفيذ التوصياتبالنسبة القطرية 

ويف النقاش الذي أعقب ذلك، تبادل املشاركون آراءهم عن املمارسات اجليدة وكيفيـة حتـسني التعـاون                   - ٤٥
وتقدم املشاركون ببعض املقترحات العملية من أجـل تعزيـز هـذا التعـاون              . بعثات القطرية والتحديات يف أثناء ال   

 ٢٠وأطلعت األمانة كذلك املشاركني على النقاش الذي أجرته جلنة السياسات التابعة لألمني العام بتاريخ               . واستغالله
. مل األمم املتحدة يف جمـال التنميـة        على الدور املركزي حلقوق اإلنسان يف ع       ، والذي أكد جمدداً   ٢٠٠٨مايو  /أيار

وشددت جلنة السياسات على عاملية حقوق اإلنسان والدور اهلام الذي يضطلع به كبار املسؤولني، مبن فيهم املنسقون                 
  .املقيمون، يف تعميم مراعاة حقوق اإلنسان على الصعيد القطري

سيما فيما يتصل بـاحلق يف التعلـيم          اخلاصة، ال   لتجربته اإلجيابية مع اإلجراءات    وقدم ممثل اليونسكو وصفاً     - ٤٦
 استعداد كما أكد جمدداً. ومكافحة العنصرية وحقوق األقليات واستراتيجيات مكافحة الفقر وحقوق العمال املهاجرين

  . والتعاون معهاساعدة اإلجراءات اخلاصةملاليونسكو 

   وضع هنج مشترك حلاالت األزمات اخلاصة- واو 

وقد قدَّم السيد ميلون    . ون مناقشة حول وضع هنج مشتـرك ملواجهة حاالت األزمات اخلطرية         أجرى املشارك   - ٤٧
كوثري، املقرر اخلاص السابق املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسـب، مـذكرة                  

  .معلومات أساسية حول هذه املسألة

ة يف األنشطة املشتـركة للمكلفني بواليات، يف شكل رسائل ونظراً ألن السنوات اخلمس املاضية شهدت زياد  - ٤٨
مشتركة، وبعثات مشتركة، وبيانات مشتركة، فقد اقترح املقرر اخلاص السابق أن تتم منهجة االستجابات اجلماعية من 

ور فيها األوضاع   قبل املكلفني بواليات، مع التفريق بني األعمال الوقائية اليت يقومون هبا يف احلاالت اليت ميكن أن تتط                
حتديـد عـدد مـن املبـادرات          ومت. إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، واألعمال اجلماعية يف حاالت الطوارئ         

ن اجملـاورة املعنيـة، أو      املشتـركة اليت ميكن اختاذها من قبل اإلجراءات اخلاصة، وهي تشمل تقدمي توصيات للبلـدا             
وقد أُشري إىل وسيلتني ُيحتمل أن تكونا مفيـدتني،         . للمجتمع الدويل، أو لوكاالت األمم املتحدة، ملساعدة البلد املعين        

مها الطلب من جملس حقوق اإلنسان عقد دورة استثنائية عند وقوع األزمات، والقيام، حيثما أمكن، بـدور وسـيط            
  .طراف الفاعلة املسؤولة عن األزمةلضمان إجراء حوار بني األ
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وقدَّمت رئيسة االجتماع السنوي الشكر للمقرر اخلاص السابق إلسهاماته، وأضافت أن العمل اجلماعي من                - ٤٩
قبل اإلجراءات اخلاصة جيب أن يتم يف ظروف جيدة التحديد، مثل وجود حالة طوارئ؛ أو هتديد للسالم واألمن؛ أو                   

خطر انتهاك حقوق   معلقة؛ أو هتديد بإبادة مجاعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية؛ أو       أزمة إنسانية وشيكة أو     
  ). أدناه٥٤انظر الفقرة (اإلنسان على نطاق واسع أو بشكل منهجي 

وأكد أحد املشاركني على أن حاالت الكوارث وما بعد الكوارث ينبغي أن تكـون ذات أمهيـة خاصـة                     - ٥٠
 ألمهية حتديد اُألطر املناسبة حلقوق اإلنسان يف الوقت املناسب، وتذكري احلكومات بالتزاماهتا             لإلجراءات اخلاصة، نظراً  

كما ينبغي أن يؤدي املكلفون بواليـات       . الدولية املتعلقة مبسؤوليتها عن محاية السكان يف حاالت األزمات اإلنسانية         
م املتحدة أو وكاالت املعونة أثنـاء توزيـع املعونـة           دوراً يف الدعوة إىل محاية حقوق اإلنسان، باالشتـراك مع األم         

وأكد املشاركون على أن نظام اإلجراءات اخلاصة حيتل موقعاً فريداً خيوله العمل كنظام لإلنذار املبكـر يف                 . اإلنسانية
عامل احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وذلك بفضل قدرته على رصد الوضع يف أي بلد يف ال            

كما أُشري يف االجتماع إىل أنه من املمكن لعدد من املكلفني بواليات وضع تعليقات عامـة أو                 . يف إطار واليته احملددة   
  .مبادئ توجيهية حول متطلبات حقوق اإلنسان يف سياق التصدي لألزمات اإلنسانية

  موجزات صديق احملكمة وغريها:  املسائل القانونية- زاي 

جونسون، األمني العام املساعد للشؤون القانونية، املكلفني بواليات مبعلومات موجزة          . ري د أحاط السيد ال    - ٥١
حول تقدمي موجزات صديق احملكمة أمام احملاكم، أو املشاركة يف اإلجراءات القانونية بصفة أخرى، وال سيما فيمـا                  

  .يتعلق بنطاق حصاناهتم وامتيازاهتم

ملكلفني بواليات بأن تقدمي املوجزات يف اإلجراءات القانونية أمام احملاكم الوطنية           وذكَّر األمني العام املساعد ا      - ٥٢
وبـدون  . وسيلة مفيدة ومهمة، إال أنه ينبغي مع ذلك النظر بعناية يف هذه املوجزات بغية تعزيز إنفاذ القانون تدرجيياً                 

املساعد واملستشارة القانونية ملفوضـية األمـم   اإلخالل باستقاللية نظام اإلجراءات اخلاصة، ذكَّر كل من األمني العام          
املتحدة حلقوق اإلنسان، السيدة مىن ريشماوي، املشاركني بأن موجزات صديق احملكمة ينبغي أن تصاغ بعناية، مـع                 
نشر بيان إخالء مسؤولية يبني أن املكلفني بواليات يعربون عن وجهات نظرهم الشخصية اليت ال تعكس بالـضرورة                  

وينبغي أيضاً إحاطة األمني العام، من خالل مكتب الشؤون القانونية، بـأي            . ملتحدة أو رأي األمني العام    رأي األمم ا  
خرباء يف  "وذكر األمني العام املساعد أنه عند تقدمي موجزات صديق احملكمة، ُيعترب املكلفون بواليات              . موجزات ُتقدَّم 

عتقاهلم، واحلصانة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل           ، فُيمنحون احلصانة من القبض عليهم أو ا       "مهمة رمسية 
ومع ذلك ينبغي هلم احلذر من االنـزالق يف مواقف قد ُتفسَّر           . أثناء قيامهم مبهامهم، واحلصانة القضائية جبميع أنواعها      

طُرح تساؤل حـول    فإذا  . فيها مشاركتهم يف إجراءات قانونية معينة على أهنا تنازل عن هذه االمتيازات واحلصانات            
  .االمتيازات واحلصانات املمنوحة للمكلفني بواليات، فُيرجى منهم دائماً التماس مشورة مكتب الشؤون القانونية

   إجراءات التبليغ غري العادي ولكنه حيوي- حاء 

ات العامة للمكلفني   ناقش املكلفون بواليات عدداً من احلاالت اليت ُتعترب فيها املتابعة من خالل التبليغ أو البيان                - ٥٣
بواليات، الذين يعملون بصورة مجاعية، مهمة، مبا يف ذلك أماكن االحتجاز السرية، وحالة املهاجرين، واالنتـهاكات            
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واقتـرحت الرئيسة أنه يف ضوء املمارسـة الـسابقة،         . اخلطرية حلقوق اإلنسان يف البلدان اليت ُتنشأ هبا والية جغرافية         
  . عمال االجتماعات املقبلة للمكلفني بواليات ملناقشة موضوعات مماثلةينبغي إضافة بند جلدول أ

واتفقوا على أن ُتعرض أوالً     . وناقش املشاركون اإلجراء الالزم لعرض احلاالت اخلاصة يف االجتماع السنوي           - ٥٤
ة املقـررة يف االجتمـاع      احلاالت املهمة أمام اللجنة، اليت هلا أن تقرر اإلجراء الذي سُيتخذ يف ضوء املبادئ التوجيهي              

وللجنة أن تدرس احلالة وأن تدرج املسألة يف جدول أعمال االجتماع السنوي إذا اسـتوفيت               . السنوي اخلامس عشر  
  ). أعاله٤٩انظر الفقرة (معايري اإلجراء املشترك 

   تبادل وجهات النظر مع نائبة املفوضة السامية-سادساً 
لمتها، بالنيابة عن املفوضة السامية، أمام االجتماع الـسنوي للمكلفـني           أكدت نائبة املفوضة السامية يف ك       - ٥٥

وأشارت إىل أن املكلفني بواليات واجهوا يف       . بواليات، على دورهم احملوري يف النظام الشامل حلماية حقوق اإلنسان         
وأكدت كذلك على . اليتهمالسنوات األخرية عدداً من التحديات اليت أطلقت تفكرياً مجاعياً مثمراً حول سبل تعزيز فع            

  .تأثري إنشاء جلنة تنسيق يف زيادة فعالية وتنسيق اإلجراءات اخلاصة

وشـكرت اللجنـة    . ورحبت نائبة املفوضة السامية بتعيني املكلفني بواليات وفقاً لإلجراء اجلديد لالختيـار             - ٥٦
ارهتا إىل إهناء ثالث واليات قطرية، ذكرت ويف معرض إش. والعاملني يف املفوضية املؤيدين هلذا اإلجراء على مشاركتهم

 مها األشكال املعاصرة للرق، مبا يف ذلك أسـبابه وعواقبـه، واحلـق يف               - أنه مت إنشاء واليتني مواضيعيتني جديدتني       
 فمن شأن هاتني الواليتني أن يساعدا بال شك على سد الثغرات            - احلصول على مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي        

  . نظام محاية حقوق اإلنساناحلالية يف 

وفيما يتعلق بعملية بناء املؤسسات، والتغريات النامجة عنها يف أساليب العمل، أعربت نائبة املفوضـة عـن                   - ٥٧
تأييدها للرأي القائل بأنه إذا طُبقت مدونة السلوك تطبيقاً شامالً وعادالً وغري انتقائي، فستكون أداة لبناء مزيد من الثقة 

ويف إشارة إىل بيان الرئيس بشأن مدة واليات املكلفني بواليات، اليت تنص على             . صلحة، ولتعزيز النظام  مع أصحاب امل  
طريقة للتحقيق يف حاالت االهتام بعدم االلتزام املستمر، نصحت نائبة املفوضة املكلفني بواليات بأن يكونـوا علـى                  

  . استعداد، من خالل اللجنة، لتنفيذ ذلك اإلجراء اجلديد

وذكرت نائبة املفوضة السامية أن التعاون مع القائمني باالستعراض الدوري الشامل هو إحدى األولويـات                 - ٥٨
ميكـن    األخرى لإلجراءات اخلاصة، إذ ميثل هذا االستعراض منتدى سياسياً فريداً ملتابعة عمل اإلجراءات اخلاصة، كما 

ودعت نائبة املفوضة املكلفني بواليـات إىل  . استـراتيجياًلإلجراءات اخلاصة أن تستخدم نتائج االستعراض استخداماً  
  .االطمئنان إىل دعم ومشاركة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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إدماج هنوج حقوق اإلنسان وآلياهتا يف عمل         - سابعاً 
  اإلجراءات اخلاصة

  تعزيز إدماج املنظور اجلنساين - ألف 

عمل اإلجراءات اخلاصة، عرضت رئيسة اجللسة جتربتها وأكدت على         فيما يتعلق بإدماج املنظور اجلنساين يف         - ٥٩
  . احلاجة إىل النظر يف انتهاكات معينة ضد املرأة أو يف إسهامات خاصة للمرأة يف تعزيز حقوق اإلنسان

وقام منسق وحدة حقوق املرأة والشؤون اجلنسانية يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتحديث معلومـات                 - ٦٠
فني بواليات حول اجلهود املبذولة يف هذا اجملال، وال سيما التحليل القانوين الرامي إىل حتسني أسلوب الـدول يف                   املكل

ومشلت جماالت االهتمام الرئيسية القوانني اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، والعنف اجلنـسي،              . معاجلة حقوق املرأة  
اءات اخلاصة أن تستفيد من اإلطار املعياري الدويل، مبا يف ذلك قرارات            وميكن لإلجر . واحلقوق االجتماعية االقتصادية  

وكانت هنالك جتارب إجيابية يف إدماج القضايا اجلنسانية يف أعمال املقـرر            . جملس األمن، يف الدفاع عن حقوق املرأة      
 خصَّص املقرر اخلـاص املعـين       فعلى سبيل املثال،  . اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق        

كما عكف على التحـضري     . مبسألة التعذيب تقريراً مواضيعياً للقضايا اجلنسانية والتعذيب، ونظَّم حلقة دراسية حوهلا          
واتفق املشاركون على ضرورة اتباع هنـج كلـي لــدى    . لزيارة مشتركة مع املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة 

  .سانيةالنـظر يف القضايا اجلن

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول         - باء 
  االختياري امللحق هبا

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أحاطت األمانة املشاركني مبعلومات موجزة حول اتفاقيـة حقـوق                   - ٦١
، ٢٠٠٦ديـسمرب   /ألول كـانون ا   ١٣األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، اللذين اعُتمدا يف           

 مؤمتر الدول األطراف، حيث     ٢٠٠٨ومن املقرر أن ُيعقد يف أواخر عام        . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣ودخال حيز النفاذ يف     
  . وستقوم املفوضية بدور األمانة يف اللجنة املقبلة. ستختار هذه الدول أعضاء اهليئة اجلديدة املنشأة مبوجب االتفاقية

اون بني األمانة واإلجراءات اخلاصة، بغية إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطة             ومت تبادل أمثلة التع     - ٦٢
فعلى سبيل املثال، شارك املقرر اخلاص املعين بالتعليم مشاركة فعالة يف احللقات الدراسية للمفوضية              . املكلفني بواليات 

حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم؛  ٢٠٠٦السامية حلقوق اإلنسان، اليت ُعقدت على مستوى اخلرباء يف عام 
، حـول حـق   ٢٠٠٧كما شارك املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف احللقة الدراسية للخرباء، اليت ُعقدت يف عام             

. األشخاص ذوي اإلعاقة يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينـة               
أوىل املقرران اخلاصان، كل يف نطاق واليته، عناية خاصة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، سواًء يف التقارير وبعد ذلك   

ورحَّب املكلفون بواليات باملعلومات املوجزة املقدمة من األمانة،        . املواضيعية أم يف بعثات تقصي احلقائق اليت قاما هبا        
  .لتنسيق معهاوأكدوا على احلاجة إىل توثيق أواصر التعاون وا
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   متابعة الدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال- جيم 

اجلمعية   وقرار. أحاطت األمانة املشاركني مبعلومات موجزة حول متابعة الدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال             - ٦٣
ألطفال، ينص حتديداً   ، الذي أُنشئت مبوجبه والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد ا             ٦٢/١٤١العامة  

على ضرورة تعاون آليات األمم املتحدة مع املمثل اخلاص، وتقدمي املعلومات الالزمة، عند االقتضاء، حـول التـدابري                  
طلبت اجلمعية العامة مـن آليـات حقـوق           كما. املتخذة لضمان حقوق األطفال يف احلماية من العنف واحتـرامها        

وجرى . اإلسهام يف القضاء على العنف ضد األطفال  من والياهتا، بأقصى فعالية، بغيةاإلنسان النظر يف كيفية االستفادة 
التأكيد على أنه إذا كان العنف ضد األطفال مثار قلق لبعض الواليات املواضيعية، مثل املقررة اخلاصة املعنيـة ببيـع                    

ملعين باالجتار باألشـخاص وخباصـة النـساء        األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، واملقرر اخلاص ا          
  . واألطفال، فإن على مجيع املكلفني بواليات االضطالع بدور يف التصدي ملختلف مظاهر العنف وأسبابه وعواقبه

وقدَّمت األمانة عدداً من االقتـراحات الواقعية للمساعدة على تعزيز عمل اإلجراءات اخلاصة يف هذا اجملال،                 - ٦٤
ظروف /صيص تقارير مواضيعية تتناول مظاهر معينة للعنف ضد األطفال، أو للعنف املمارس يف سياقات             مبا يف ذلك خت   

 كما اقُتــرح تــرتيب عقـد        .معينة أو ضد مجاعات معينة، ووضع توصيات حمددة يف التقارير اخلاصة باألطفال           
البعثات اليت يقوم هبا املكلفون بواليات،      اجتماعات مع املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق األطفال، وذلك يف إطار            

وميكن كذلك العمل، يف إطار واليات حمددة، على تيسري         . وتنظيم مشاورات مع األطفال والشباب أثناء هذه البعثات       
التبادل والتفاعل على حنو أكثر انتظاماً مع جلنة حقوق الطفل، كوسيلة مهمة إليالء مزيد من االهتمام حلقوق األطفال                  

  . ألة العنف ضدهموملس

 االهتمـام ومشلت جماالت . وتبادل املكلفون بواليات خرباهتم فيما يتعلق بعملهم يف جمال العنف ضد األطفال       - ٦٥
االستغالل االجتماعي لألطفال، والعنف املمارس من األطفال والنظام اجلنائي الوطين، واألماكن اليت ُيحرم فيها األطفال 

وأيد املكلفون بواليات ضـرورة  . فال فيما يتعلق باالحتجاز التعسفي، والتعليم، والتبين    من حريتهم، والعنف ضد األط    
  .تعزيز مشاركتهم وإسهامهم يف التصدي للعنف ضد األطفال

   إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية- دال 

لشعوب األصلية، الذي اعتمدته أحاطت األمانة املشاركني مبعلومات حول إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ا         - ٦٦
ويؤكد . وميثل اإلعالن عالمة بارزة للشعوب األصلية     . ٦١/٢٩٥ بقرارها   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣اجلمعية العامة يف    

هذا اإلعالن على احلقوق األساسية للشعوب األصلية يف عدد من اجملاالت ذات االهتمام اخلاص هلذه الشعوب، إذ يقر                  
كما يشري اإلعالن إىل احلق يف املساواة وعدم التمييز؛ واحلق يف احملافظة على ثقافتها؛ واحلق يف                . حقها يف تقرير املصري   

األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية؛ واحلق يف احلكم الذايت واالستقالل؛ واحلق يف املوافقة احلرة املـسبقة واملـستنرية؛         
دول بتعزيز احتـرام اإلعالن وتطبيق أحكامه تطبيقاً كامالً، وينص اإلعالن بشكل خاص على التزام ال. وحقوق أخرى
  .ومتابعة فعاليته

 أن عمل   وعلىواُتفق على أن حقوق الشعوب األصلية قضية شاملة هتم مجيع الواليات املواضيعية واجلغرافية،                - ٦٧
ن عدداً من توصيات املكلفني     ومت التأكيد على أ   . مجيع املكلفني بواليات مهم لتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها        
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. بواليات تتعاطى مع شواغل الشعوب األصلية، ولكن مثة حاجة برغم ذلك إىل تعزيز متابعة تنفيذ تلـك التوصـيات                  
واتفق املكلفون بواليات على أن التنفيذ الفعال لإلعـالن    . وتبادل املشاركون خرباهتم وممارساهتم اجليدة يف هذا الشأن       

  .  يف املستقبل، وقرروا تعزيز جهودهم يف هذا الصددميثل حتدياً رئيسياً

   التعاون مع اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان-ثامناً 
 النظر حول املسائل املتعلقة مبتابعة وجهاتأُتيحت للمشاركني فرصة مقابلة رؤساء هيئات املعاهدات، وتبادل      - ٦٨

ت، مبا يف ذلك التوصيات الصادرة يف سياق االستعراض الـدوري           تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدا     
  .  بنتا فيكتوار داه، رئيسة جلنة القضاء على التمييز العنصري- وشاركت يف رئاسة االجتماع السيدة فاتيمتا . الشامل

 اإلجـراءات   وعمـل واتفق املشاركون على أن االستعراض الدوري الشامل يتمم عمل هيئات املعاهـدات               - ٦٩
وأشار رؤساء هذه اهليئات إىل أهنم سينظرون يف تضمني توصيات االستعراض الدوري الشامل يف دراسـاهتم                . خلاصةا

القطرية، مبا يف ذلك التعهدات الصادرة عن الدول أثناء عملية االستعراض، برغم أن ذلك سيمثل فقط أحد مـصادر                   
  .حتديد القضايا املطروحة يف الدراسات القطرية

 والتنـسيق ثلو كل من اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات على رفع املستوى الـراهن للتعـاون               واتفق مم   - ٧٠
وُشدِّد على احلاجة إىل ضمان مزيد من التفاعل، مبا يف ذلك التفاعل من خالل املكلفني بواليـات املعنـيني                   . املتبادلني

واعُترب ذلك أمراً حامساً، وال سيما يف حاالت        . دولالذين يتعاملون مباشرة مع هيئات املعاهدات يف استعراض تقارير ال         
وأُلقي الضوء كذلك على أمهية ضمان تبادل املعلومات بني هيئات املعاهـدات واملكلفـني       . عدم وجود تقارير للدول   

ويف إطار إعداد التعليقات العامة حول تفسري املعاهدات اليت تـرصدها هيئات املعاهدات، تتـشاور هـذه                . بواليات
  .واُتخذ قرار بضرورة استمرار هذه العملية. يئات مع املكلفني بواليات املعنينياهل

متكن   وأوضح أحد املكلفني بواليات أنه    . وأكد العديد من املشاركني على أمهية البناء على توصيات اآلخرين           - ٧١
وتوصـيات هيئـات    من الدخول يف حوارات جادة مع احلكومات نظراً الستناد توصياته القطريـة إىل مالحظـات                

واقتـرح مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق               . املعاهدات
مكافحة اإلرهاب، أن تنظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إعداد تعليق عام حول تأثري تدابري مكافحة 

صادية واالجتماعية والثقافية، وأن تنظر كذلك جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز    اإلرهاب على احلقوق االقت   
وأشـار أحـد   . ضد املرأة يف إعداد تعليقات عامة حول تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب على حقوق النساء واألطفـال       

ي بلد قبل النظر يف حالته من ِقبل إحـدى          املكلفني بواليات إىل إمكانية قيام املكلفني بواليات بتـرتيب زيارهتم إىل أ          
  .اهليئات اليت تتوىل رصد القضايا الواقعة يف نطاق والياهتم

 االجتماع بعقد مشاورات مسبقة بشأن املسائل اإلجرائية واملواضيعية املشتركة املقرر مناقـشتها يف              وأوصى  - ٧٢
  .لعام التايلاالجتماع املشتـرك بني هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة يف ا
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املشاورات مع املنظمـات غـري احلكوميـة          - تاسعاً 
  واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان

 املشاركون مناقشة مفتوحة مع ممثلي املنظمات غري احلكومية واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان، الذين              عقد  - ٧٣
  .ءات اخلاصةُدعوا ملناقشة مسألة زيادة التفاعل من أجل تعزيز متابعة عمل اإلجرا

 منظمات اجملتمع املدين عن تقديرها للمهنية والفعالية اللتني اتسمت هبما مشاركة اللجنة وسائر املكلفني               وأعربت  -٧٤
وأعرب ممثلو املنظمات غري احلكومية عن أملهم يف أن تتعاون اللجنة عن كثب مـع               . بواليات يف عملية بناء املؤسسات    

 عدد من ممثلي اجملتمع املدين باعتماد اإلجراء االستـشاري الـداخلي اخلـاص مبراجعـة                ورحَّب. الرئيس يف العام التايل   
متثل هـذه اإلجـراءات      املمارسات وأساليب العمل وكتّيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، إذ            

  .ى معايري الفعالية والنـزاهةمبادئ توجيهية سليمة من شأهنا أن تساعد املكلفني بواليات على احملافظة على أعل

واتفقت هذه املنظمات   . وأعربت املنظمات غري احلكومية مجيعها عن دعمها القوي لنظام اإلجراءات اخلاصة            - ٧٥
وتتبادل بعض منظمات اجملتمع املدين     . على أن تعاوهنا أمر بالغ األمهية لضمان متابعة وتنفيذ توصيات املكلفني بواليات           

وأُشري أيضاً إىل تنظيم احللقات الدراسية املتعلقة مبتابعـة       . يف متابعة تنفيذ توصيات املكلفني بواليات     املمارسات اجليدة   
وقد أيد عدد من املنظمات غري      . التوصيات أو املبادئ التوجيهية القطرية امللحقة بالتقارير املواضيعية للمقررين اخلاصني         

  . لرسائلاحلكومية فكرة موافاة اجمللس بتقرير مشترك عن ا

 غري احلكومية كيف ميكن استخدام عمل اإلجراءات اخلاصة يف الدعوة وتعزيز احترام حقوق              املنظماتوبيَّنت    - ٧٦
وقدَّمت هذه املنظمات اقتراحات حول كيفية متابعة عمل اإلجراءات اخلاصة، . اإلنسان، وال سيما على الصعيد الوطين

تعراض الدوري الشامل بوصفه مدخالً مهماً للبناء على التوصيات         حيث أشارت بشكل خاص يف هذا الصدد إىل االس        
وأُلقي الضوء على الرسائل اليت توجهها اإلجراءات اخلاصة بوصفها أداة مهمة، كمـا             . املقدمة من اإلجراءات اخلاصة   

لزيـارات  وُنوِّه كذلك باألنشطة املشتـركة لإلجراءات اخلاصة، من قبيل ا        . صدرت توصيات بغرض مواصلة حتسينها    
وأشارت املنظمات غري احلكومية كذلك إىل الدور املهم الذي أدته          . القطرية وتقارير املتابعة، باعتبارها تطورات إجيابية     

وطُرحت أيضاً قضايا مواضيعية تدخل يف نطـاق واليـات          . يف رصد تنفيذ اإلجراءات اخلاصة على الصعيد القطري       
وأُشري أيضاً إىل احلاجة إىل حتديد . املخدرات  س، والتوجه اجلنسي، وتعاطيخمتلفة، من قبيل حقوق األطفال، ونوع اجلن

وبينما ال تـرى اللجنة واملكلفون بواليات أن دورهم يتضمن مراجعة ثغرات احلمايـة، وال              . ثغرات احلماية وسدها  
واليات حرية تقدمي   ُتركت لفرادى املكلفني ب     سيما بغرض حتديد مدى احلاجة إىل إنشاء إجراءات خاصة جديدة، فقد          

  .مالحظات يف هذا الصدد يف إطار وفاء كل منهم بواليته

 ممثل للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على أمهية قيام املكلفني بواليات بتنظيم               وأكد  - ٧٧
ات املقدمـة يف أي زيـارة       اجتماعات مع هذه املؤسسات يف سياق زياراهتم القطرية، والتعاون معها يف متابعة التوصي            

وُعرض منوذج يتعلق بلجنة أوغندا الوطنية حلقوق اإلنسان، والدور الذي أدته أثناء املهمة اليت قام هبا يف أوغندا                  . قطرية
ولكي ُتعتمد . واعُترب ذلك من املمارسات اجليدة. املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، ودورها يف متابعة تنفيذ توصياته

ات الوطنية أو ُيجدَّد اعتمادها، وفقاً ملبادئ باريس، ينبغي اآلن أن تعرض هذه املؤسسات اخلطوات اليت اختذهتا                 املؤسس
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واعُترب ذلك تطوراً . يف سبيل التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة
  .جديداً لقي كل التـرحيب

ون بواليات عن عميق تقديرهم لعمل املنظمات غري احلكومية، واعتـرفوا بالدور املهم الـذي              املكلف وأعرب  - ٧٨
. أدته هذه املنظمات يف دعم نظام اإلجراءات اخلاصة، مستشهدين بعدة مناذج حققت فيه تلك العالقة جناحاً خاصـاً                 

أثريهم عن طريق الرسائل وسـائر      وأكدوا كذلك أن مناقشاهتم خالل ذلك األسبوع تضمنت النظر يف كيفية حتسني ت            
وفيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل، أشار املكلفون بواليات إىل احلاجة إىل تتبع التقدم احملرز              . األنشطة األخرى 

وأُعيد التأكيد على أمهية دور اللجنة، مع االلتـزام مبواصـلة           . يف التنفيذ يف السنوات الواقعة بني عمليات االستعراض       
وقـد اغتـنم بعـض      . مع رئيس اجمللس ومع اجمللس نفسه يف معاجلة القضايا اليت هتم نظام اإلجراءات اخلاصة             التعاون  

  .املكلفني اجلدد بواليات تلك الفرصة لتقدمي أنفسهم للمنظمات غري احلكومية
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  املرفقات
  املرفق األول

  قائمة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
  وسائر املكلفني بواليات املدعوين حلضور االجتماع اخلامس عشر

   الواليات املواضيعية- أوالً 
املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، راكيـل رولنيـك              - ١

  *)الربازيل(

  ) زامبيا(يقي، بيتر كاساندا  مقرر فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفر- رئيس   - ٢

  )*إسبانيا( مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، مانويال كارمينا كاستـريو - رئيسة   - ٣

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، جنـاة جميـد معـال                     - ٤
  )*املغرب(

  )*كوستاريكا(ملعين باحلق يف التعليم، فرينور مونيوز فياللوبوس املقرر اخلاص ا  - ٥

اخلبري املستقل املعين باآلثار املترتبة على الدول من جراء الدين اخلارجي وغريه من االلتزامات املالية الدوليـة                   - ٦
فية، سيفاس لومينا   فيما يتعلق بالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا           

  )*زامبيا(

، ممثالً بعـضو    )املكسيك( مقرر الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري، سانتياغو كوركويرا           - رئيس    - ٧
  )*كرواتيا(الفريق السيد داركو غوتليشر 

  )أستراليا(ون املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فيليب ألست  - ٨

  )*شيلي(اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ماريا سيبولفيدا   - ٩

  )*بلجيكا(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه دوشوتر   - ١٠

  )*كينيا(املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، أمبيي ليغابو   - ١١

  )*باكستان(املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، أمسا جاهاجنري   - ١٢

                                                      

 .الذين حضروا االجتماع *
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املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بـول هنـت                     - ١٣
  )نيوزيلندا(

  )*أوغندا(سيكاغيا املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مارغريت   - ١٤

  )*األرجنتني(املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، لياندرو ديسبوي   - ١٥

الواليـات  (املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، جيمس أنايا               - ١٦
  )*املتحدة األمريكية

  )سويسرا(سان للمشردين داخلياً، وولتر كالني ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلن  - ١٧

الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير املصري،                 - ١٨
  )*االحتاد الروسي(ألكسندر نيكينت 

  *)املكسيك(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، خورخي بوستامينيت   - ١٩

  )*الواليات املتحدة األمريكية(اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غاي ماكدوغال   - ٢٠

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن                  - ٢١
  )*السنغال(تعصب، دودو ديني 

  )*إندونيسيا(والتضامن الدويل، رودي رزقي اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان   - ٢٢

  )*أرمينيا(املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، غولنارا شاهينيان   - ٢٣

املقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهـاب الـسيد         - ٢٤
  )*فنلندا( مارتني شاينني

املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                     - ٢٥
  )*النمسا(نواك   مانفريد

املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بطريقة غري مشروعة على                 - ٢٦
  )نيجرييا( اإلنسان، اوكيشوكوو إيبيانو التمتع حبقوق

  )بنغالديش(املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، سيغما هدى   - ٢٧

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال          - ٢٨
  )اليات املتحدة األمريكيةالو(التجارية، جون روغي 

  )تـركيا(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ياكني إرتورك   - ٢٩
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   الواليات القطرية- ثانياً 
  )كينيا(اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، أكيك أوكوال   - ٣٠

  )كينيا(قوق اإلنسان يف كمبوديا، ياش غاي املمثل اخلاص لألمني العام املعين حب  - ٣١

  )*تايلند(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فيتيت مونتاربورن   - ٣٢

  )*فرنسا(اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، لويس جوانيه   - ٣٣

  )*غانا(اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا، شارلوت أباكا   - ٣٤

  )*األرجنتني(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، توماس أوخيا كوينتانا   - ٣٥

، ريتـشارد فولـك     ١٩٦٧ منذ عام    املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة           - ٣٦
  )*الواليات املتحدة األمريكية(

  )*بنغالديش(اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مشس الباري   - ٣٧

  )*أفغانستان(املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، سيما مسر   - ٣٨

   واليات أخرى- ثالثاً 
  )سري النكا(ة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع املسلح، راديكا كوماراسوامي املمثلة اخلاص  - ٣٩

  )السودان(املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة والفظائع اجلماعية، فرانسيس دينغ   - ٤٠
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  املرفق الثاين

  اخلامس عشر القرار املتخذ يف االجتماع السنوي
  لإلجراءات اخلاصة

   احلاالت اخلاصة على االجتماع السنوياإلجراء املتخذ لعرض

وافق االجتماع على أن ُتعرض أي حالة مثرية للقلق على جلنة التنسيق أوالً لتقرر اإلجراء الواجب اختـاذه يف          
وسوف تدرس اللجنة احلالة وتدرج املسألة . ضوء املبادئ التوجيهية اليت اُتفق عليها يف االجتماع السنوي اخلامس عشر     

  . *مال االجتماع السنوي إذا استوفيت معايري العمل املشتـركيف جدول أع

                                                      

 .A/HRC/10/24 من الوثيقة ٤٨انظر الفقرة   *
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  املرفق الثالث

  اإلجراء االستشاري الداخلي ملراجعة املمارسات وأساليب العمل
أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا على أمهية احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه، ونصا على ضـرورة      

وُيعد استقالل املكلفني بواليـات     ). ٩٥اجلزء الثاين، الفقرة    (تنسيق عملها وتـرشيده    متكني اإلجراءات واآلليات من     
. مبوجب اإلجراءات اخلاصة حجر الزاوية لنـزاهتهم، ومن مث ينبغي أن ال ُيسمح بأي شيء يقوض هذه االسـتقاللية                 

سلوب يتمشى مع هدف محاية     ولكن يف نفس الوقت يوافق املكلفون بواليات على القيام مبهامهم وتنظيم سلوكهم بأ            
  . حقوق اإلنسان وتعزيزها

ويف حالة اإلجراءات اخلاصة، ُيعترب التنظيم الذايت مناسباً وأساسياً ما مل خيل مبالحظـات وحيـاد املكلفـني                  
  .وال غىن عن مبدأ التنظيم الذايت لتحقيق التواؤم واحليوية ألي نظام قائم على االستقالل. بواليات

فيد املكلفون بواليات من املعايري املدرجة يف كتيب اإلجراءات اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، وينبغي أن يست 
احملدَّثة مبا يتفق مع مدونة السلوك، باعتبارها دليالً ملواءمة ممارساهتم وسلوكهم وأساليب عملـهم مـع مـسؤولياهتم                  

فهذه هي املسؤولية املهنية لكـل فـرد مـن     . إلنساناألساسية املتمثلة يف محاية الضحايا احملتملني النتهاكات حقوق ا        
  .املكلفني بواليات

ولتيسري هذه العملية وحتسني فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة واحملافظة على نـزاهته، مت وضع إجراء استشاري        
 ويستهدف هذا   .داخلي ليكون مبثابة آلية دائمة تضمن االلتزام املستمر مبمارسات اإلجراءات اخلاصة وأساليب عملها            

اإلجراء اغتنام أقرب فرصة الختاذ إجراء عندما ُتطرح قضية بشأن مدى استيفاء املكلفني بواليات للمعايري الالزمـة يف                  
وتـركز هذه العملية على إصدار مالحظات توجيهية حول التفسري املناسب للكتّيب، ليعكس تقييما             . أدائهم ملهامهم 

  .كما ُيستفاد من اإلجراء يف تسجيل األساليب املبتكرة وتوثيق أفضل املمارسات. ةللسلوك الفعلي واملمارسات الفعلي

وال ينطبق اإلجراء االستشاري الداخلي على عمليات التقييمات املوضوعية اليت يقوم هبا املكلفون بواليـات                
صاص كل مكلف بوالية وحده،     فاملسائل املوضوعية تدخل يف اخت    . فيما يتعلق باحلاالت القطرية أو القضايا املواضيعية      

  . مبا يتفق مع والية كل منهم واحلياد وأعلى درجات النـزاهة

تدعو إىل اختبار مدى فعاليـة أو مالءمـة         ) أ(عندما ُتحال مسألة إىل جلنة التنسيق، فهي إما أن          : مىت وماذا 
ممارسات أو إجراءات حمددة تتوافق     أن تدعو إىل النظر يف ما إذا كانت         ) ب(أساليب العمل املفصلة يف الكتّيب؛ وإما       

أن ُتعترب ممارسة ختل بنـزاهة واستقالل وحياد نظام اإلجـراءات          ) ج(مع أفضل املمارسات الواردة يف الكتّيب؛ وإما        
  . اخلاصة أو بنظام محاية حقوق اإلنسان

كلفني بواليـات،   الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وسائر امل           : من
  .وسائر أصحاب املصلحة

وينبغي أن تكون الرسالة موقعة . برسالة مكتوبة توجه مباشرة إىل رئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة: كيف
حادثـة    فإن كان موضوع الرسالة يتعلق بنشاط معـني أو . ومؤرخة وحتتوي على معلومات االتصال صاحب الرسالة     
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فالتأخري الشديد يف طرح املسألة جيعل النظر فيها بشكل عادل أمـراً            . الة يف الوقت املناسب   معينة، ينبغي أن ُتعد الرس    
  .مستحيـالً أو ضعيفاً

ما إذا كان هنـاك إجـراء       ) أ(لدى تلقي رسالة، يقوم الرئيس أوالً باستعراضها لتقرير         : إجراء االستعراض 
ما إذا كانت األحداث اليت وقعت بعدئذ قد ) ب(واسع؛ تصحيحي اُتخذ أو ميكن اختاذه بشأهنا بدون احلاجة إىل تقص 

ما إذا كان موضوع الرسالة يتعلق مباشرة بقرارات جوهريـة        ) ج(جعلت اإلجراء املتخذ بشأن الرسالة غري ضروري؛        
ما إذا كانت احلالة موضوع الرسالة يف ظاهرهـا ال تـشوهبا أي             ) د(اختذها أحد املكلفني بواليات يف نطاق واليته؛        

فإذا انطبـق  . أو أن هناك سبباً آخر جيعل استعراض املسألة غري مناسب من حيث املبدأ/ئبة، أو أهنا تفتقد الصحة، و     شا
  .أي من هذه احلاالت، يقوم الرئيس بتبليغ صاحب الرسالة كتابياً أو شفهياً

 فيحيـل الـرئيس     فإذا مل ينطبق أي من هذه احلاالت، وكانت الرسالة تتعلق بسلوك أحد املكلفني بواليات،             
فإن كانت الرسالة . ويتم توزيع الرد والرسالة على مجيع أعضاء جلنة التنسيق. الرسالة إىل املكلف بالوالية طالباً منه الرد

  . ذات طبيعة بالغة العمومية، فيتم توزيعها فوراً على سائر أعضاء جلنة التنسيق للنظر فيها والتعليق عليها
سلوك أحد املكلفني بواليات، فينبغي أن ُتعامل الرسالة واإلجراء املتخذ بشأهنا           وإن كان موضوع الرسالة هو      

ومع ذلك، جيوز للرئيس أن يتواصل كتابياً أو شفهياً مع كاتب الرسالة، ومع املكلف بوالية املعين، ومع                 . بسرية كاملة 
وال جيـوز   . ي وثائق ذات صـلة    سائر أصحاب املصلحة الذين لديهم معرفة باألمر، كما جيوز للرئيس أن يستعرض أ            

  .للرئيس وال للجنة العمل على التوصل إىل استنتاجات بشأن احلقائق املتعلقة بأي مسألة حمل نـزاع معقول
لدى نظر اللجنة يف املسائل احملالة إليها، يف شكل رسائل، فإن على اللجنة أن تتصرف من منطلـق                  : النتائج

وتقتـصر سـلطة   . ت اخلاصة وتعزيزه، على أساس النـزاهة واالستقالل واحلياد  اهتمامها باحملافظة على نظام اإلجراءا    
  .اللجنة على اختصاصها بتحسني وتيسري عمل املكلفني بواليات

إعداد مذكرة إرشـادية    : ولدى النظر يف الرسائل، جيوز للجنة أن تتخذ واحداً أو أكثر من اإلجراءات التالية             
لى صاحب الرسالة، تبني القضايا واحلقائق ذات الصلة، وتوضح وجهـة نظـر             توزع على مجيع املكلفني بواليات وع     

اللجنة حول املسألة، وتدرج هبا توصية، إن لزم األمر، بتعديل الكتيب ليقدم التوجيهات الالزمـة جلميـع املكلفـني                   
م صاحب الرسالة أو وينبغي أن ال حتتوي املذكرة على اس. بواليات حول أفضل سبل التعامل مع هذه احلاالت مستقبالً

ويتم التحقق من التغيريات املوصى هبا من       . اسم املكلف بالوالية املعين، إن كان سلوكه الشخصي هو موضوع الرسالة          
  . قبل هيئة اإلجراءات اخلاصة بأكملها

فإن كانت احلالة فاضحة، ووجدت اللجنة أن سلوك املكلف بوالية يهدد نـزاهة نظام اإلجراءات اخلاصـة                
فللجنة أن ختطر املكلف بالوالية باألمر وأن تقدم له التوجيه الالزم يف رسالة مكتوبة، إذا رغب يف اختاذ إجراء                   ككل،  
  .وتقدم اللجنة بعد ذلك نتائجها إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان. مناسباً

 مفوضية حقـوق  وتقدم أمانة. ويبلِّغ رئيُس اللجنة رئيَس جملس حقوق اإلنسان مبا ُيتخذ مبوجب هذا اإلجراء     
  .اإلنسان الدعم املعتاد للجنة يف ممارسة مهامها مبوجب هذا اإلجراء

 -  -  -  -  -  


