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املمثلني اخلاصني  /تقرير االجتماع السادس عشر للمقررين    
  واخلرباء املستقلني ورؤسـاء األفرقـة العاملـة يف إطـار          

  اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان          
  )٢٠٠٩يوليه / متوز٣ - يونيه / حزيران٢٩جنيف، (

  الّجناة جميد مع: املقررة

  موجز

 ٣يونيه إىل / حزيران٢٩ُعقد االجتماع السنوي السادس عشر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الفترة من   
أمساء املكلفني بواليات الذين بوترد يف املرفق قائمة باإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان و. ٢٠٠٩يوليه /متوز

  .حضروا االجتماع السنوي السادس عشر

 لالجتماع السنوي السادس عشر وللجنـة       اً يف االجتماع سانتياغو كوركويرا رئيس     وانتخب املشاركون   
كما انُتخب جوي نغوزي إزيلو، وفرانك      .  مقررة لالجتماع وعضواً يف اللجنة     الّجناة جميد مع  وانُتخبت  . التنسيق

 جاهاجنري، عضواً حبكم    وليام الرو ليوي، ومانفرد نوفاك أعضاء يف اللجنة وتقرر أن تكون الرئيسة السابقة، أمسا             
  .منصبها خالل العام القادم

، ومع الرئيس    اجمللس وتبادل املكلفون بواليات اآلراء مع املفوضة السامية ورئيس اجمللس وأعضاء مكتب            
وعقد املشاركون اجتماعاً مشتركاً مع املشاركني يف االجتماع احلادي والعـشرين لرؤسـاء             . السابق للمجلس 

عاهدات حقوق اإلنسان، وتبادلوا اآلراء مع رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،             املنشأة مب يئات  اهل
. جلماعيةاواملمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال واملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة                

  .قوق اإلنسانوالتقوا مبمثلني عن منظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية ُتعىن حب

وركز املشاركون مناقشاهتم على استقالل اإلجراءات اخلاصة وفعاليتها وعلى تنسيق أسـاليب عمـل                 
وناقشوا أيضاً الروابط القائمة بينهم وبني آلية االستعراض الدوري الشامل والقضايا املواضيعية، . املكلفني بواليات

ستة مكلفني بواليات جدد وأشادوا بـاملكلفني  ورحبوا بتعيني . مبا يف ذلك محاية الضحايا والشهود، وتغري املناخ     
  .بواليات املنتهية مدة واليتهم
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٤  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٧- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم العمل  -  ثانياًً

  ٥  ١٢- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة جلنة التنسيق  - ثالثاً 
  ٥  ١٦- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل اآلراء مع املفوضة السامية  - رابعاً 
  ٦  ٢٣- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  -  خامساً
  ٨  ٣٧- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل  - سادساً 
  ١٠  ٤٣- ٣٨  . . . . . . . . . دمج ُنُهج وآليات حقوق اإلنسان يف أعمال اإلجراءات اخلاصة  - سابعاً 
  ١٢  ٤٧- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان  - ثامناً 

  ١٢  ٥٦- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املعنية باألمراملشاورات مع اجلهات  - تاسعاً 
  قائمة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وسائر املكلفني  - املرفق 

  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بواليات املدعوين حلضور االجتماع السادس عشر  
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   مقدمة- أوالً 
ورؤساء األفرقة العاملـة يف    املمثلني اخلاصني واخلرباء    / اجتماعات سنوية للمقررين   ١٩٩٤قد منذ عام    ُتع  - ١

برنامج عمل فيينا اللـذان     ووأكد إعالن   . إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان        
 أمهية احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه،      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اعتمدمها مؤمتر حقوق اإلنسان يف      

ية متكّـن اإلجـراءات واآلليـات مـن تنـسيق عملـها وترشـيده               ونصا على ضرورة عقد اجتماعات دور     
)A/CONF.157/24 (part II) ٩٥، الفقرة(.  

يونيه / حزيران ٢٩وقد ُعقد االجتماع السنوي السادس عشر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الفترة من                - ٢
فون بواليات واألمانـة    وُعرض عليه جدول أعمال مؤقت مشروح ووثائق أعدها املكل        . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣إىل  

  . ومصادر أخرى

 وجهات النظر مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق          ، خالل االجتماع  ،وتبادل املكلفون بواليات    - ٣
وعقـد املـشاركون    . اإلنسان ورئيس جملس حقوق اإلنسان وأعضاء مكتب اجمللس، والرئيس السابق للمجلس          

اع احلادي والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وتبادلوا       اجتماعاً مشتركاً مع املشاركني يف االجتم     
بالعنف ة اخلاصة لألمني العام املعنية وجهات النظر مع رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملمثل    

 منظمات غري حكومية  والتقوا مبمثلني عن  . جلماعيةاضد األطفال واملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة          
  .ومؤسسات وطنية ُتعىن حبقوق اإلنسان

  تنظيم العمل -  ثانياً
ورئيسة جلنة تنسيق اإلجراءات  امس عشر   افتتحت االجتماع أمسا جاهاجنري، رئيسة االجتماع السنوي اخل         - ٤

  ").اللجنة"املشار إليها فيما يلي باسم (اخلاصة 

ـ     السادس  تماع السنوي    لالج اًوانُتخب سانتياغو كوركويرا رئيس     - ٥  مقـررة   الّوللجنة، وجناة جميـد مع
يوليه / متوز١ الذين انُتخبوا باإلمجاع أعضاًء يف اللجنة يف ةأما األعضاء الباقون الثالث. لالجتماع وعضواً يف اللجنة

بها  جاهاجنري حبكم منـص   ةوستبقى السيد . فكانوا جوي نغوزي إزيلو، وفرانك وليام الرو ليوي، ومانفرد نوفاك         
  .عضواً يف اللجنة خالل العام القادم

سائر الرئيسة املنتهية واليتها و   السنة  وأعرب املشاركون عن بالغ تقديرهم للعمل الذي أجنزته على مدار             - ٦
واختيار املكلفـني بالواليـات     استعراض الواليات اليت أجراها اجمللس،ةأعضاء اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بعملي 

وشكرت الرئيسة املنتهيـة واليتـها شـعبة        . إزاء حاالت حقوق اإلنسان املثرية للقلق     ج منسق   اتباع هن  و ،اجلدد
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على دعمها للجنة وإبقاء املكلفني بواليات لدى اإلجراءات اخلاصة 

  .وأقر املكلفون بواليات جدول األعمال. على علم مبستجدات اجمللس طيلة السنة

األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان على مؤسـسة        يف مشروع يتعلق بتأثري آليات      ونظم مدير البحوث      - ٧
ملكلفون اوعقد  .  جلسة إحاطة إعالمية للمكلفني بواليات خارج إطار جدول األعمال الرمسي لالجتماع           رتيبروك
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حلقوق اإلنسان وأُتيحـت هلـم فرصـة        بواليات اجتماعات فردية مع رئيس وحدة السفر يف املفوضية السامية           
  .لالجتماع مبوظفي وحدة جتهيز الوثائق يف املفوضية

   أنشطة جلنة التنسيق- ثالثاً 
قدمت الرئيسة املنتهية واليتها معلومات للمشاركني عن أنشطة اللجنة خالل فترة رئاستها واقترحـت                - ٨

وشكرت مجيع املكلفني بواليـات     . فني بواليات إجراء املزيد من النقاش حول خري وسيلة لضمان استقالل املكل         
ونّوهت اللجنة أيضاً مع االمتنان . السنة املاضيةطوال مة يف عملها وملا أعربوا عنه من تشجيع وثقة سامهاهتم القّيمل

  .قدمه املفوضية السامية حلقوق اإلنسانتبالدعم املهين والناجع الذي 

 التفاعل مع اجمللس وغريه من اجلهات املعنية بـشأن          ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وتناولت األنشطة الرئيسية للجنة يف عام       - ٩
اشتراك اإلجراءات اخلاصة يف عمل اجمللس، مبا يف ذلك دوراته االستثنائية؛ واحملافظة على استقالل اإلجراءات اخلاصة؛                

وأعضاؤها حـواراً  وأجرت رئيسة اللجنة . وتعيينهمواستعراض واليات اإلجراءات اخلاصة؛ واختيار املكلفني بواليات      
وعقدت الرئيسة اجتماعات مع املفوضة السامية، ونائب املفوضة الـسامية ورئـيس       . مع اجمللس وسائر اجلهات املعنية    

 اجملموعات اإلقليمية وغريها من اجملموعات التابعة للمجلس خالل الدورة          ياجمللس، وأعضاء الفريق االستشاري ومنسق    
 خالل هذه االجتماعات على أمهية فعالية واستقالل نظـام          ةوشددت الرئيس . العاشرة للمجلس ويف مناسبات أخرى    

  . لعمل اإلجراءات اخلاصةرباإلجراءات اخلاصة وعلى ضرورة أن تقدم الدول دعماً أك

عمليات اإلجراءات  لكتيب  وفيما يتعلق بأساليب العمل، أشارت الرئيسة السابقة إىل أن النسخة النهائية              - ١٠
ومل ُتثر رمسياً أية اعتراضات عن طريق اإلجـراء         . ٢٠٠٩سبتمرب  / يف أيلول  تقوق اإلنسان ُنشر  اخلاصة جمللس ح  

 ة الرئيـس  توأجر. ٢٠٠٨يونيه  / يف االجتماع اخلامس عشر يف حزيران      كتيباالستشاري الداخلي منذ اعتماد ال    
تعاون، واستخدام تلك الدول مناقشات مع رئيس اجمللس بشأن مشاعر القلق اليت يثريها عدم التزام بعض الدول بال

  .لغة غري الئقة يف التفاعل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

يف تعزيز فعالية النظام واستقالله أكرب وأنشط وأكد املشاركون وجوب أن تنهض اللجنة بدور استراتيجي   - ١١
اء مع جملس حقوق اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق    .بتطبيق وتفسري مدونة قواعد السلوكوضمان قيام حوار بّن

واسُتشري الكثري من املكلفني . وعقدت اللجنة اجتماعاً يف جنيف ومداوالت عرب اهلاتف كل شهرين تقريباً  - ١٢
بواليات عن طريق الربيد اإللكتروين واهلاتف ووسائل أخرى يف مناسبات خمتلفة، هبدف تيسري التعاون وإجيـاد                

  .ت يف أثناء السنةاحللول للقضايا اليت طرأ

   تبادل اآلراء مع املفوضة السامية- رابعاً 
املفوضة الـسامية   قدمت  و. تبادل املشاركون اآلراء مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان نافانيثيم بيالي           - ١٣
  .أولويات املفوضية يف املستقبلن عملية التخطيط االستراتيجي الراهنة وعمعلومات عن لمشاركني ل
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ت املفوضة السامية إىل أن اإلجراءات اخلاصة تشكل أنشط آليات حقوق اإلنسان الفريـدة مـن                وأشار  - ١٤
مت بالتحديات اليت تواجهها اإلجراءات اخلاصة، ولكنـها        وسلَّ. نوعها املعنية بتقصي احلقائق والرصد والدعوة     
. للعيـان ا قد جعلها أكثر بروزاً      ملتأزمة واقتراح احللول هل   االت ا احلأشارت إىل أن اشتراك هذه األخرية يف تقييم         

ورحبت بتعيني مكلفني بواليات جدد مبوجب إجراءات االنتقاء اجلديدة وشكرت اللجنة ومـوظفي املفوضـية               
  .السامية الذين يدعموهنا، لدعمهم استقالل اإلجراءات اخلاصة

متر استعراض نتائج ديربان يف     ؤملوطلبت املفوضة السامية إىل املكلفني بواليات االستعانة بالوثيقة اخلتامية            - ١٥
واخلربة املستقلة لإلجراءات اخلاصة،    شامل  ورحبت أيضاً بأوجه التآزر القائمة بني االستعراض الدوري ال        . عملهم

يف إطار عملية السامية اليت تغطي والياهتا مواضيع حقوق اإلنسان احملددة بوصفها األولويات املواضيعية للمفوضية 
  .وأكدت للمكلفني بواليات التزامها بعملهم ودعم املفوضية السامية له. ٢٠١١- ٢٠١٠التخطيط للفترة 

تعزيز استقالل اإلجراءات اخلاصة وفعاليتها، ودمج عمل ، ومنها وأثار املكلفون بواليات عدداً من القضايا  - ١٦
ائم على حقوق اإلنـسان     اإلجراءات اخلاصة يف جماالت العمل ذات األولوية للمفوضية السامية، مثل اتباع هنج ق            

وأعرب املشاركون عن قلقهم لعدم إيالء جملس حقوق اإلنسان الواليات القطرية درجة كافية مـن               . إزاء التنمية 
  . االهتمام، وناقشوا ضرورة معاجلة احلاالت امللحة حلقوق اإلنسان معاجلة مستعجلة مع الدول

   جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة- خامساً 
   معلومات عن آخر التطورات املستجدة- ألف 

السامية حلقوق اإلنسان معلومات موجزة األمم املتحدة قدمت مديرة شعبة اإلجراءات اخلاصة يف مفوضية   - ١٧
سبتمرب /وأشارت إىل أن استعراض الواليات قد أُجنز يف أيلول        . للمشاركني عن التطورات اليت طرأت على اجمللس      

وعلى الرغم من وقف العمل     . ت أيضاً واليات جديدة   ئنشوأُ. مجيع الواليات املواضيعية   وأسفر عن متديد     ٢٠٠٨
بأربع واليات قطرية يف السنتني املاضيتني، استمر تناول احلاالت القطرية يف االستعراض الـدوري الـشامل ويف                 

وأشارت املديرة . ات مواضيعيةالدورات االستثنائية كما يتم تناوهلا بصورة متزايدة من خالل أنشطة املكلفني بوالي
إىل املسامهات اهلامة اليت قدمتها اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بعدد من آليات وأنشطة األمم املتحدة املعنية حبقوق 

، ٢٠٠٩أبريل / ونيسان٢٠٠٨يونيه /اإلنسان، ومنها أربع دورات استثنائية للمجلس ُعقدت يف الفترة بني حزيران
، ٢٠٠٩ أبريـل /يع فنية ُعقدت أثناء دورات اجمللس، ومؤمتر استعراض نتائج ديربان يف نيسان           وأفرقة معنية مبواض  

، والدورة األوىل آللية اخلرباء املتعلقـة حبقـوق         ٢٠٠٨ديسمرب  /واحملفل املعين بقضايا األقليات يف كانون األول      
  .٢٠٠٨سبتمرب /، واحملفل االجتماعي يف أيلول٢٠٠٨أكتوبر /الشعوب األصلية يف تشرين األول

ويف إلجراءات اخلاصة اليت يفوضها اجمللس إىل اوتباحث املشاركون يف تزايد نطاق األنشطة واملسؤوليات       - ١٨
كما تباحث املشاركون فيما يالحظ من حماوالت . احلاجة إىل االلتزام بتنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة ومتابعتها

  .، وخاصة يف سياق تنفيذ مدونة قواعد السلوكا وفعاليتهلتقليص استقالل اإلجراءات اخلاصة
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   تبادل اآلراء مع الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان- باء 

املمثل الدائم لنيجرييا لدى مكتب األمـم املتحـدة يف          ايهوغيان اوهومويييب،    مارتن   ريشدد سعادة السف    - ١٩
ت حقوق اإلنسان ينبغي أن يظلوا موضع       جنيف والرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان، على أن ضحايا انتهاكا         

وسلَّط الضوء على الدور اجلوهري لإلجراءات اخلاصة، وخاصـة بالنـسبة إىل       . للمجلس وآلياته األول  االهتمام  
 الذي اعتمده ١١/١١وأشار إىل أن القرار . اجمللس، وقدم تأكيدات بأنه سيبذل مساعيه احلميدة للتوسط لآلليات

  . نوه بدور اإلجراءات اخلاصة وعزز هذا الدورةة عشراجمللس يف دورته احلادي

ونّوه املكلفون بواليات . وأشار السفري على اللجنة بأن تشارك بشكل مرئي أكرب مع مجيع اجلهات املعنية  - ٢٠
الذي أُعد  الكتيب  مبا أبداه السفري من روح التعاون وأشاروا إىل اجلهود املبذولة لتنسيق أساليب العمل من خالل                

أشاروا إىل قضايا تشكل مبعث قلق فيما يتعلق بتفسري مدونة قواعد السلوك خالل السنة املاضية، وهي                كما  م؛  هل
قضايا حاولوا تفاديها ومعاجلتها من خالل إنشاء إجراء استشاري داخلي الستعراض املمارسات وأساليب العمل              

بأمهية متابعـة توصـيات   أيضاً قضايا تتعلق املشاركون وأثار . يكون مفتوحاً أمام أصحاب املصلحة ذوي الصلة  
  .وشكرت السيدة جاهاجنري السفري لتعاونه ولدعمه زيادة تعزيز عمل املكلفني بواليات. اإلجراءات اخلاصة

  اآلراء مع رئيس جملس حقوق اإلنسان وأعضاء مكتب اجمللس تبادل - جيم 

 ،)بلجيكا(دة السفري أليكس فان ميووين      ، سعا اآلراء مع رئيس جملس حقوق اإلنسان     تبادل املشاركون     - ٢١
، وسعادة )مصر(، وسعادة السفري هشام بدر )شيلي(ومع أعضاء مكتب اجمللس، سعادة السفري كارلوس بورتاليس 

  ).سلوفينيا(، وسعادة السفري أندريه لوغار )إندونيسيا(جاين د. السفري ديان ت

الثقة تعزيز  خلاصة لتقييم تأثري تقارير املكلَّفني بواليات و      وأشار الرئيس إىل أمهية تعزيز نظام اإلجراءات ا         - ٢٢
يف تنفيذ باالستقالل الذايت وعدم التبعية وشّدد، فضالً عن ذلك، على أمهية متتُّع املكلفني بواليات . يف النظام ككل

لرئيس من جديد   وأكد ا . والياهتم وعلى ضرورة أن تتعاون الدول تعاوناً كامالً لضمان فعالية اإلجراءات اخلاصة           
عزمه على التعاون وعلى العمل بشكل وثيق مع مجيع آليات اجمللس بغية جعل عمل اجمللس أكثر فائدة وجناعـة                    

 ودعـوا إىل    ١١/١١وأشار أعضاء املكتب إىل اعتماد القرار       . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل       
وأشاروا إىل  .  تتعاون الدول تعاوناً كامالً مع اإلجراءات اخلاصة       التقيد مبدونة قواعد السلوك وذكّروا بوجوب أن      

اء مع املكلفني بواليات والتعاون معهم وتأمني استقالهلم أمور تتصف ببالغ األمهية   .أن إقامة حوار بّن

، وأثار املشاركون قضايا من قبيل االشتراك النشط يف أعمال اجمللس، وتعاون الدول مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢٣
والتقيد مبدونة قواعد السلوك، وما يالَحظ من اتباع هنج انتقائي من جانب بعض أعضاء اجمللـس فيمـا يتعلـق          

سياسة الباب املفتوح   اإلبقاء على   وأشار املشاركون مع التقدير إىل اعتزام الرئيس واملكتب         . باإلجراءات اخلاصة 
اليات أنه سيواصل املمارسة اليت اتبعها الرئيس السابق        وأكد الرئيس للمكلفني بو   . فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة   

  .املتمثلة يف دعوهتم إىل حضور مجيع الدورات االستثنائية عن طريق جلنة التنسيق
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   أساليب العمل- سادساً 
  تقرير مشترك عن الرسائل:  تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة- ألف 

وعقـب  . ن من خطوات إلصدار تقرير مشترك عن الرسـائل أبلغت األمانة املشاركني مبا اتُِّخذ حىت اآل       - ٢٤
الرسائل املقاَرنة لكل بلد علـى      بشأن تقرير مشترك عن     املناقشة اليت جرت يف االجتماع السنوي اخلامس عشر         

وميكن تقدمي التقرير املشترك    . حدة، حبثت األمانة القضايا التقنية واملوضوعية اليت يستتبعها إعداد مثل هذا التقرير           
 شريطة استكمال حتسني قاعـدة البيانـات املواضـيعية حبلـول            ٢٠١٠سبتمرب  /األول بشأن الرسائل يف أيلول    

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

يساعد على تنسيق أساليب عمل املكلفني بواليات الذين من شأن تقرير من هذا القبيل أن واتُِّفق على أن   - ٢٥
يتحاشى االزدواجية غري الضرورية يف العمل؛      أن  اإلنسان؛ و يرفعون تقارير بشأن نفس الرسائل إىل جملس حقوق         

وُيخفِّف عبء العمل على املكلفني بواليات وعلى املوظفني أو يتيح وقتاً إضافياً للعمل املتعلق بقضايا موضوعية                
 حمتوى يبسِّط الوثائق وُيرشِّدها؛ ويتيح حبث وتقييم قضايا متداخلة تتعلق حبقوق اإلنسان؛ ويضمن أنأن أخرى؛ و

  . االستعراض الدوري الشامل بفعالية أكربةعملييرفدان الرسائل وأية متابعة هلا 

  .وقرر املكلفون بواليات إصدار تقرير مشترك عن الرسائل يف إطار املبادئ التوجيهية اليت اقترحتها األمانة  - ٢٦

   آلية االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة- باء 

معلومات عن عملية االستعراض الدوري الشامل وأمهيتها بالنسبة لإلجراءات         للمشاركني  قدمت األمانة     - ٢٧
فقد ُعِقدت الدورات الثالثة والرابعة واخلامسة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل علـى              . اخلاصة

ءات اخلاصة وغريها من    وأُدرجت توصيات اإلجرا  .  بلداً يف كل دورة    ١٦السنة املاضية، وجرى استعراض     ار  مد
وأشارت الدول إىل عدد من هـذه  . املعلومات يف التقارير التجميعية اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
وأُدرج عدد من التوصيات يف تقارير . التوصيات خالل احلوار التفاعلي الذي جرى مع الدول موضوع االستعراض

  .ذه التوصيات صراحةالستعراض هاليت خضعت لالدورات، وقبِلت الدول 

وأشري إىل أن االستعراض الدوري الشامل جعل اإلجراءات اخلاصة أكثر وضوحاً للعيان ووفّر قناة إضافية   - ٢٨
وميكن أن يستند احلوار التفاعلي والتوصيات اليت تقدمها        . إلثارة عدد من توصيات اإلجراءات اخلاصة يف اجمللس       

  .القضايا اليت تثريها اإلجراءات اخلاصةمجلة أمور، إىل بني الدول، 

 عقد دورات االستعراض الدوري الـشامل       مناخلاصة  اإلجراءات  ومن الفوائد اإلضافية اليت تعود على         - ٢٩
توجيه دعوات إلجراء زيارات قطرية، من قبيل التزام الدول بتعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، من خالل أمور 

. ولوحظ هذا االلتـزام بـدرجات خمتلفـة       . بإجراءات خاصة، وتنفيذ توصيات حمددة    ودعوات ثابتة للمكلفني    
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تستفيد اإلجراءات اخلاصة من وفرة املعلومات الواردة يف وثائق االستعراض الدوري 

يها آليات أخـرى لألمـم   اليت ُتعّد قبل الدورات كي تطّلع على النتائج اليت توصلت إل  والشامل املتعلقة بالبلدان    
وأشري إىل أنه ميكن . املتحدة معنية حبقوق اإلنسان فضالً عن منظمات غري حكومية ومنظمات تابعة لألمم املتحدة   
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لإلجراءات اخلاصة أن تسترشد بتلك الوثائق لدى مقاربة البلدان، وإىل أن املكلفني بواليات ميكن أن يستخدموا                
وُشجِّع املكلفـون بواليـات علـى       . دوري الشامل كأداة لتعزيز توصيات حمددة     التقارير اخلتامية لالستعراض ال   

 زياراهتم إىل البلدان، وعلى االضطالع      ةاالستعانة باجلدول الزمين لدورات االستعراض الدوري الشامل يف جدول        
 تقـارير    وعلى اسـتخدام التوصـيات الـواردة يف        ،على وثائق االستعراض الدوري الشامل قبل القيام ببعثاهتم       

وأشري إىل أن عملية االستعراض الدوري الشامل سوف ختـضع          . االستعراض الدوري الشامل يف رسائلهم املقبلة     
  .إلعادة نظر يف سياق استعراض اجلمعية العامة لعمل جملس حقوق اإلنسان

ل اآلليات  وناقش املشاركون أيضاً التحديات القائمة، وأشاروا إىل أن االستعراض الدوري الشامل يكمِّ             - ٣٠
وينبغي أال حتل النتائج اليت يسفر عنها حمل توصيات املكلفني بواليات اليت مل ُتدرج           . القائمة ولكنه ليس بديالً هلا    

على أن متابعـة    . بني التوصيات اليت قبلتها الدول أو مل يتم النظر فيها داخل الفريق العامل أو يف اجللسة العامة                
  .تعراض الدوري الشامل ينبغي أال ُتِخل باستقالهلماملكلفني بواليات لنتائج االس

العرب املستخلَصة والتطورات األخرية فيما يتعلق بالُنُهج املـشتركة           - جيم 
متابعة االجتماع الـسنوي اخلـامس      : إزاء حاالت حقوق اإلنسان   

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عشر والتطورات اليت حدثت يف 

، وال سيما الُنُهج املـشتركة إزاء حـاالت حقـوق           أجرى املكلفون بواليات مناقشة ألساليب عملهم       - ٣١
  . اإلنسان، وذلك متابعةً لنقاش بدأ يف االجتماع السنوي اخلامس عشر

وأشار املشاركون إىل مسؤولية مجيع اإلجراءات اخلاصة، وفقاً للوالية اليت أسندها إليها اجمللس، عن اختاذ   - ٣٢
ن، وناقشوا تقدمي إرشادات إىل جلنة التنسيق يف وضع هنج ذي طابع تدابري فعالة لزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسا

منهجي أكرب إزاء احلاالت اليت قد يكون فيها تقدمي إجابات مجاعية من جانب اإلجراءات اخلاصة أمـراً ُمـربَّراً                   
ىل اللجنة أن وطُِلب إ.  املشترك اجلاري الذي يقوم به بعض املكلفني بوالياتلومرغوباً فيه من دون املساس بالعم

تنطوي علـى انتـهاكات     شديدة اجلسامة   تضع يف اعتبارها أن احلاالت من هذا القبيل ينبغي أن تكون حاالت             
صارخة ومنهجية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة اجلماعية، أو على                
احتمال حدوث تلك االنتهاكات؛ أو حاالت جيري فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى حلقوق اإلنـسان أو                

 احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أو يف التهديد بارتكاهبا، وتتداخل مع طائفة واسعة من
  .احلاالت اليت ال يتم فيها متكني املكلفني بواليات من القيام بعملهم أو اليت يتم فيها التعرُّض الستقالهلم

   التخطيط واملوارد- دال 

 املشاركني معلومات عن الترمجة خدمات املؤمترات إىللدى شعبة قدم مسؤولون من دائرة الترمجة الفورية   - ٣٣
وأشري إىل أنه مت حتقيق تقدم كبري على الرغم من التزايد املطّرد يف عبء العمل ومن التحدي الذي متثِّله                   . الفورية

وُشجِّع على استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقـة       . وُرحِّب بقيام تعاون وثيق وبّناء مع األمانة      . البعثات القطرية 
ولكي يكون التعاون ناجحاً، جيب إيالء . مع آليات حقوق اإلنساناملوفدة ترمجة الفورية خالل البعثات خبدمات ال
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والطول املفرط لساعات العمل ميكن أن ُيقلِّل من جـودة          . ملرحلة التحضريية للبعثة وإىل تدبُّر الوقت     إىل ا اهتمام  
  .لسياسية واألمنيةالترمجة الفورية، وخاصة يف البعثات احلساسة من الناحيتني ا

اليت يقدمها الترامجة الشفويون ونّوهـوا بـدعمهم        باخلدمات املمتازة واملهنية    وأشاد املكلفون بواليات      - ٣٤
وأشار املشاركون أيضاً إىل أن للبعثات املختلفة متطلبات خمتلفة وإىل أن الترتيبات ينبغي أن تكـون،                . اجلوهري

  . املمارسات اجليدة، مثل استخدام األجهزة احملمولةومت خالل احلوار تقاسم. بالتايل، مرنة

وقدم ممثلون عن قسم االتصاالت يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للمشاركني معلومات عن أمهيـة                 - ٣٥
 يف وسـائط    إلجراءات اخلاصة ا القسم لتحسني صورة     ةإصدار نشرات صحفية سهلة االستعمال وعن استراتيجي      

كون خالل تبادل اآلراء قضايا تتعلق بتوقيت النشرات الصحفية ومدى وصوهلا إىل اجلمهور وناقش املشار. اإلعالم
ونوقشت أيضاً مقترحات تتعلق باستخدام أدوات اتصال أخرى        . وما هلا من آثار وعواقب على البعثات القطرية       

  .استخداماً فعاالً

ضية السامية حلقوق اإلنسان ورئيس قسم خدمات دعم وإدارة الربامج يف املفو املسؤول عن   رئيس  الوقدم    - ٣٦
الشؤون املالية وشؤون امليزانية للمشاركني معلومات عن املوارد املالية وما يتصل هبا من ختطيط الزيارات القطرية، 
. وناقشا عدداً من القضايا احملددة املتعلقة بتقدمي الدعم اإلداري إىل املكلفني بواليات يف جمايل السفر والتأمني الطيب

إلجراءات اخلاصة قد ازدادت    إىل ا ولفتا االنتباه إىل أن األنشطة واملسؤوليات اليت يعهد هبا جملس حقوق اإلنسان             
  .وأنه يتعني استيعاب معظمها ضمن املوارد القائمة

وناقش املكلفون بواليات القضايا اللوجستية فيما يتعلق مبمارسة والياهتم، فضالً عن الطلبات املتعلقـة                - ٣٧
وقدمت األمانة معلومات مستكملة عن التقدم احملَرز واملفاوضات اليت ُتجرى مع . أشريات الدخول ووثائق اهلويةبت

  .الشركاء من أجل حتسني الشؤون املتعلقة بالسفر والشؤون املالية

   دمج ُنُهج وآليات حقوق اإلنسان يف أعمال اإلجراءات اخلاصة-سابعاً 
   محاية الضحايا والشهود- ألف 

تباحث املشاركون يف محاية الضحايا والشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان الـذين يتعـاونون مـع                  - ٣٨
اإلجراءات اخلاصة، وأشاروا إىل أن هذه القضية متس صميم عمل اإلجراءات اخلاصة وشّددوا على أمهية ضـمان       

تعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان     عدم تعرُّض األشخاص الذين ساعدوا يف تقصي احلقائق ويف تقدمي التقارير امل           
ؤالء، كما يرد يف عدد هبعلى عاتق مجيع املكلفني بواليات مسؤولية عدم إحلاق أي أذى تقع ولئن كانت . لالنتقام

  .من الوثائق التوجيهية، فقد أشري إىل أن املسؤولية الرئيسية عن محايتهم تقع على عاتق الدول

رسات اجليدة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك احلصول على موافقة الضحايا            وتبادل املشاركون اخلربات واملما     - ٣٩
وسلّط املشاركون الضوء على مبـدأ      . الرسائل بوصفها وسيلة للتدخل السريع    آلية  والشهود إىل احلد املمكن، و    

 التناقض بني وأشاروا إىل. الغفليةستخدام املعلومات اليت قدمها، وأحدها الختلف اخليارات املتاحة مبإبالغ املصدر 
توقعات الناس الذين يريدون التعاون معهم، وافتقارهم إىل الوسائل الكفيلة بتوفري األمن للـشهود والـضحايا                
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وأشار املشاركون أيضاً إىل أمهية زيادة الوعي       . وُوجِّه اهتمام األمني العام إىل هذه املسألة      . ومحايتهم من االنتقام  
ونوقـشت  . م املتحدة واجلهات الفاعلة من غري الدول خالل الزيارات القطريـة          فيما بني املوظفني امليدانيني لألم    

  .احلاجة إىل مبادئ توجيهية ألجل املكلفني بواليات، مبا يف ذلك بشأن مسألة األطفال ضحايا االنتقام

   حقوق اإلنسان وتغري املناخ- باء 

يف قوق اإلنـسان  حلهنج اتباع ويل بشأن  استمع املشاركون إىل عرض قدمه ممثل مركز القانون البيئي الد           - ٤٠
ضمان إعمال ومحاية ، ويف الوقت ذاته، أشار إىل التحدي املتمثل يف ضرورة معاجلة تغري املناخف. غري املناخمعاجلة ت

يف تسهم  حقوق اإلنسان، وهو أمر يقتضي آليات وعمليات دمج تقوم على فهم القيمة املضافة حلقوق اإلنسان و               
. ودعا اإلجراءات اخلاصة إىل االضطالع بدور استباقي أنشط فيما يتعلق هبذه القضية           .  بتغري املناخ  اجلهود املتعلقة 

  .وأجرى املكلفون بواليات أيضاً نقاشاً على املستوى الفردي بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ

كثري من حقوق اإلنـسان  وأعرب املشاركون عن بالغ قلقهم إزاء تأثري تغري املناخ بوصفه خطراً يتهدد ال     - ٤١
وعلى الرغم من أن عدداً من الواليات يتناول قضية تغري املناخ فقد أشار املـشاركون إىل                . اليت تتناوهلا والياهتم  

وأكدوا أيضاً أمهيـة    . عاجلة القضية معاجلة فعالة ومنهجية    ملاالفتقار إىل استراتيجية مشتركة وإىل املوارد الالزمة        
 وذلك بإعطاء األولوية حلقوق أضعف الفئات واختاذ ،اً إىل حقوق اإلنسان إزاء هذه القضيةاتباع هنج أكثر استناد   

  .تدابري من بينها تشجيع نقل التكنولوجيا من أجل مكافحة تغري املناخ

   حقوق اإلنسان واإلعاقة- جيم 

د الطراونة، فقـال    تبادل املشاركون اآلراء مع رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حمم             - ٤٢
إن اعتماد االتفاقية يشكل حقبة جديدة لن يعود فيها األشخاص ذوو اإلعاقة يعانون من الالمساواة               رئيس اللجنة   

ن من األمور اجلوهرية اختاذ تدابري إجيابية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع             إيف تطبيق حقوق اإلنسان، و    
ورحب بكون اإلجراءات اخلاصـة قـد       . ملساواة مع أفراد اجملتمع اآلخرين    مبا هلم من حقوق اإلنسان على قدم ا       

أدرجت قضايا اإلعاقة يف جدول أعماهلا وأشار إىل أن اللجنة تنظر يف إدراج إشارة حمـددة إىل التعـاون مـع                     
  .اإلجراءات اخلاصة يف أساليب عملها

إىل أشاروا  و. قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ورحب املشاركون باعتماد االتفاقية وبإنشاء اللجنة املعنية حب         - ٤٣
 املكلفـون   أثارو. ضرورة إدراج االهتمام حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف والياهتم وإجياد سبل معززة للتعاون            

ألطفال املعوقني؛ وضحايا اإلرهاب الذين يواجهون اإلعاقات؛ وإمكانية ممارسة         شدة تأثر ا  بواليات قضايا تتعلق ب   
 اإلعاقة يف حاالت الرتاع أو ما بعد الرتاع الـذين           و القانونية؛ واألشخاص ذو   ألهليتهمعاقة  األشخاص ذوي اإل  

وأعرب املـشاركون   . يعانون من إجهاد نفسي ناجم عن الصدمات أو الذين أصبحوا معوقني بدنياً نتيجة لرتاع             
  .أيضاً عن استعدادهم للتعاون مع اللجنة
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  مبعاهدات حقوق اإلنسان التعاون مع اهليئات املنشأة - ثامناً 
مع رؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان حول مسائل تبادل آرائهم السنوي أجرى املشاركون   - ٤٤

تتعلق بتنسيق متابعة تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات، مبا يف ذلك التوصيات الـصادرة يف                
 رئاسة االجتماع السيدة نائلة جرب، رئيسة اللجنة املعنية بالتمييز    وشاركت يف . سياق االستعراض الدوري الشامل   

  .ضد املرأة

فتتضمن واليات اإلجراءات اخلاصة وهيئات     . وقد أُبرزت احلاجة إىل التعاون املتبادل وأمهية هذا التعاون          - ٤٥
رات من أجل تعزيز عدم  وينبغي أن يدعم كل منها دور اآلخر، وأن تشترك معاً يف مبادتقاطعةاملعاهدات قضايا م

وأشار رؤساء هيئات املعاهدات إىل أنه ينبغي للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة . جتزؤ حقوق اإلنسان
أن يقوموا، خالل زياراهتم القطرية، بدعم التوقيع والتصديق على االتفاقيات وعلى الربوتوكوالت امللحقة هبا، وأن 

ونوقشت احلاجة إىل مأسسة وتعميم متابعة تنفيذ توصيات اإلجراءات         .  املتعلقة باإلبالغ  روا الدول بالتزاماهتا  يذكِّ
كما أشار رؤساء   . اخلاصة وهيئات املعاهدات، فضالً عن التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل           

مـة  شكل مصدر معلومات قيّ   هيئات املعاهدات إىل أن تقارير اإلجراءات اخلاصة، وال سيما الواليات القطرية، ت           
  .لبحث تقارير الدول األطراف ودعوا إىل إقامة حوار مستمر أنشط يف هذا الشأن

وينبغي أن ُتدرج يف عمل . ما تتسم به التعليقات العامة للجان من أمهية بالنسبة لعملهموأبرز املشاركون   - ٤٦
، وخاصة من جانب املكلفني بواليات تتعلـق        اإلجراءات اخلاصة أبعاد أو جماالت تركيز جديدة، كاهلجرة مثالً        

باإلسكان، واالجتار باألشخاص، واألطفال الذين يعيشون يف السجون مع والديهم؛ وضحايا التمييز يف حـاالت               
  .الرتاع أو ما بعد الرتاع؛ والتعذيب؛ والسكن غري الالئق؛ وحاالت األشخاص ذوي اإلعاقة

عاهدات بأن تطور تدرجيياً قـانون ومفـاهيم حقـوق          املنشأة مب  يئاتاهلوأشار املكلفون بواليات على       - ٤٧
األحيائي، واألزمـة  ، والوقود اإلنسان؛ مبا يف ذلك من خالل النظر يف حقوق اإلنسان وتغري املناخ، وأزمة الغذاء          

ات وتنوي هيئات املعاهدات مواصلة دعوة املكلفني بواليات للمشاركة يف الـدور          . املالية وغري ذلك من املسائل    
  .العادية للجان وإشراكهم يف أنشطة اللجان ومناقشاهتا املواضيعية

   املشاورات مع اجلهات املعنية باألمر- تاسعاً 
   املشاورات مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان-  ألف

 حلقوق اإلنسان الذين دعيوا أجرى املشاركون مناقشة مع ممثلي منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الوطنية  - ٤٨
إىل مناقشة زيادة التفاعل من أجل تعزيز متابعة تنفيذ عمل اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك الرسائل والزيـارات                  

اجملتمع املدين أمهية بذل جمهود مشترك لتحسني ثلي وأبرز كال املكلفني بواليات ومم. القطرية والدراسات املواضيعية
نسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات وغريها مـن            تقييم حاالت حقوق اإل   
  .آليات حقوق اإلنسان
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وأعرب مجيع ممثلي اجملتمع املدين واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان عن دعمهم القوي لنظام اإلجراءات                - ٤٩
ني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة وجملـس         ومن بني القضايا املختلفة املطروحة العالقة بني املكلف       . اخلاصة

حقوق اإلنسان؛ والشفافية واملوضوعية يف أعمال الفريق االستشاري املعين باختيار املكلفني بواليات؛ واحلاجة إىل 
آلية ملتابعة تنفيذ التوصيات؛ وأعمال االنتقام ضد األفراد الذين يتعاونون مع آليات األمم املتحـدة؛ وضـرورة                 

ر مع املنظمات غري احلكومية احمللية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن الزيارات القطرية؛ والتـزام               التشاو
  .الدول بتنفيذ التوصيات؛ وتعميم الواليات املواضيعية؛ وتأثري تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان

اإلنسان ورئيس وحدة املؤسسات الوطنية وشدد ممثل اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق   - ٥٠
يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الدور األساسي الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                

وأثريت احلاجة إىل زيادة إشراك املكلفني . تعزيز تنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية تنفيذاً فعاالً ومنسقاً
 مجيع مراحل الشراكة بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك إعداد               بواليات يف 

لتقارير يف جملس حقوق اإلنسان ويف سـياق االسـتعراض   اوإجراء الزيارات القطرية، وتقدمي اإلجراءات اخلاصة    
  .الدوري الشامل

طلع به منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الوطنية وشدد املكلفون بواليات على الدور اجلوهري الذي تض         - ٥١
 وتتمتع املؤسسات الوطنية حلقوق .حلقوق اإلنسان يف عمل اإلجراءات اخلاصة، وال سيما خالل الزيارات القطرية

وناقش .  ومتابعة هذا التنفيذ   اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدين يف امليدان بوضع يسمح هلا بدعم تنفيذ التوصيات           
فون بواليات االقتراح القاضي بوجوب أن يتفاعل اجملتمع املدين واإلجراءات اخلاصة تفاعالً أكرب مع عمليـة     املكل

وحول عالقة اإلجراءات اخلاصة باجمللس، أبرز املكلفون بواليات ضرورة تعزيز دعم . االستعراض الدوري الشامل  
ضافوا أن رئيس اجمللس قد رحـب مبـشاركتهم يف          استقالل اجمللس وفعاليته؛ وأشاروا إىل التجارب اإلجيابية وأ       

كما شجع املشاركون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية علـى            . الدورات االستثنائية 
  .توسيع نطاق دعمها لآلليات

   هيئات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية- باء 

نـة حـديثاً،    ي بالعنف ضد األطفال املع    يةمني العام املعن  ارتا سانتوس بايس، املمثلة اخلاصة لأل     عرضت م   - ٥٢
أولوياهتا يف تبادل لوجهات النظر مع املكلفني بواليات فأبرزت اإلطار الذي وفرته توصيات دراسة األمم املتحدة                
املتعلقة بالعنف ضد األطفال وأكدت على أمهية تعميم جدول األعمال على املستوى الوطين، وحتقيق تغـيري يف                 

وشددت . تشريعات حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، وتعزيز مجع وحتليل البيانات يف كل بلد من البلدان   ال
، وتدعيم الشراكات مع منظمات األمم املتحدة ومـع    باألمر مع اجلهات املعنية  تعاوناً وثيقاً   على ضرورة التعاون    

 اإلجراءات اخلاصة وتوقعت تعزيز أوجـه       وأكدت بوجه خاص على التعاون مع     . هيئات وآليات حقوق اإلنسان   
ملنع مجيع  بادل التجارب بشكل مثمر     التآزر فيما بني الواليات، وتقاسم املعلومات، وحتديد املمارسات اجليدة، وت         

  .أشكال العنف ضد األطفال ومكافحتها

ك واليات خمتلفة   العمل بالتعاون الوثيق مع مكتبها وأشاروا إىل أن هنا        اعتزامهم  وأعرب املشاركون عن      - ٥٣
  .وتتطلب تعاوناً وثيقاً ستتناول قضية العنف ضد األطفال بوصفها تتقاطع مع قضايا أخرى
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لمشاركني معلومات عن   ل فرنسيس دنغ،    ،وقدم املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية          - ٥٤
الدول؛ وإذا عاتق بالدرجة األوىل على ان قعتماية مسؤولية احلأن السيادة ووأشار إىل . هنج واليته اجلامع والشامل

وتشكل الوالية أيضاً آلية إنـذار      . قد يكون من واجب اجملتمع الدويل أن يتدخل       فتقاعست الدولة عن احلماية،     
وقال إن إنكار اجلناة    . ن املستشار اخلاص يقدم توصيات إىل األمني العام وعن طريقه، إىل جملس األمن            إمبكر إذ   
  .احلماية ميثل أحد التحديات الرئيسية الذين أنيطت هبم مسؤولية وأولئك

للحكومات، يف الوقـت    متيحاً  ويقوم املستشار اخلاص بوضع إطار للتحليل كأساس جلمع املعلومات،            - ٥٥
وأعرب السيد دنغ عـن     . وسوف يساعد هذا اإلطار على حتديد أفضل املمارسات       . نفسه، فرصة لفحص الذات   

 على حنو وثيق مع اإلجراءات اخلاصة ويف دعوهتا إىل املشاركة يف املشاورات وأعمال التدريب اليت رغبته يف العمل
وأشار إىل أن هناك حاجة إىل التعاون على حنو أكثر استدامة ومنهجية وإىل تآزر جهوده مع جهود . ينظمها مكتبه

  . اإلجراءات اخلاصة

وأبدى املـشاركون اهتمامـاً     . اون مع املستشار اخلاص   وأعرب املكلفون بواليات عن استعدادهم للتع       - ٥٦
وناقشوا أيضاً دور الدولة بوصفها عامالً أساسياً يف نشر العنف          . مبؤشرات حتدد احلاجة إىل تدبري يتجاوز الرصد      

الذي ميس أضعف الفئات، وأشاروا إىل أن إحدى الظواهر الشائعة لإلبادة اجلماعية تتمثـل يف انعـدام سـيادة                   
  .، الذي يؤدي إىل تفاقم أوجه التباينالقانون
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  املرفق

  قائمة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
  ائر املكلفني بواليات املدعوين حلضور االجتماع السادس عشرسو

  الواليات املواضيعية

عيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى م
  هذا السياق

  *)الربازيل(راشيل رولنيك 
   مقررة الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي- رئيسة 

  )السويد(جو فرانز 
   مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي- رئيسة 

  )*السنغال(احلجي سو، نائب الرئيس السيد مالك ب ةثلمم، )إسبانيا(مانويال كارمينا كاستريو 
  املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية

  *)املغرب (الّجناة جمد مع
  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

  )*كوستاريكا(فرنور مونيوز فياللوبوس 
   االختفاء القسري أو غري الطوعياملعين حباالتالعامل  مقرر الفريق - رئيس 

  )*املكسيك(ويرا كسانتياغو كور
ة للدول على التمتع الكامل حبقوق ـة الدوليـاخلبري املستقل املعين بآثار الدين اخلارجي وغريه من االلتزامات املالي

  اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  )*زامبيا(سيفاس لومينا 

  ر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملقر
  ) أستراليا(فيليب ألستون 

  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع
  )*شيلي(ماريا ماجدالينا سيبولفيدا 

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء
  )*بلجيكا(ه دي شوتر يأوليفي

  
                                                      

 . االجتماع)ت (حضر  *
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  تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريبرر اخلاص املعين املق
  )*غواتيماال(فرانك ويليام الرو ليوي 

  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد
  *جنرياهاأمسا ج

  املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
  )*نداهل(آناند غروفر 

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

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

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية
  )تحدة األمريكيةالواليات امل(جيمس أنايا 

  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً
  )سويسرا(لني يوالتر ك

  الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير املصري
  )اجلماهريية العربية الليبية( ممثالً بنجاة احلجاجي، عضو الفريق العامل - ) فيجي(شايستا شاميم 

  لمهاجرينلنسان إلاملقرر اخلاص املعين حبقوق ا
  )*املكسيك(خورخي بوستامانيت 

  اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات
  )*الواليات املتحدة األمريكية(غاي ماكدوغال 

  نب وما يتصل بذلك من تعصباملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجا
  )*كينيا(جيتو مويغاي 

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

  املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للرق، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه 
  )*أرمينيا(غولنارا شاهينيان 

   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاباملقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز
  )*فنلندا(مارتن شاينن 

  املهينة وأ القاسية أو الالإنسانية وبةاملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق
  )*النمسا(مانفريد نوفاك 
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من آثار ة واخلطرة بطريقة غري مشروعة ـفايات السميوإلقاء املنتجات والنا يترتب على نقل املقرر اخلاص املعين مب
  قوق اإلنسانضارة بالنسبة للتمتع حب

  )*نيجرييا(أوكيشوكوو إيبيانو 
  املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال 

  )*نيجرييا(جوي نغوزي إزيلو 
  ات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالاملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشرك

  )الواليات املتحدة األمريكية(جون روغي 
  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

  )*تركيا(ياكني إرتورك 
ونة وخدمات ة باحلصول على مياه الشرب املأمـان املتعلقـوق اإلنسـاخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حق

  الصرف الصحي
  )*الربتغال(كاتارينا دي ألبوكريكيه 

  الواليات القطرية
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي 

  )*كينيا(أكيش أوكوال 
  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

  )*نيبال(سوريا براساد سوبيدي 
  حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاملقرر اخلاص املعين 
  )*تايلند(فيتيت مونتاربورن 

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت
  )*فرنسا(ميشيل فورست 

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
  )*األرجنتني(نتانا يتوماس أوخيا كو
  ١٩٦٧ حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام املقرر اخلاص املعين

  )الواليات املتحدة األمريكية(ريتشارد فولك 
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

  )*بنغالديش(مشس الباري 
  املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

  )أفغانستان(سيما مسر 
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  واليات أخرى
  بادة اجلماعيةإلاملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع ا

  *نغفرانسيس د
  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال 

  *مارتا سانتوس بايس
  باألطفال والرتاع املسلحاملعنية املمثلة اخلاصة لألمني العام 

  كوماراسواميراديكا 

 -  -  -  -  -  

  


