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املمـثلني اخلاصـني واخلـرباء    /تقرير االجتماع الثامن عشر للمقررين     
املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس          

  حقوق اإلنسان

  )٢٠١١يوليه / متوز١ -يونيه / حزيران٢٧جنيف، (    
  فورست ميشيل :املقرر

  موجز    
يف إطـار اإلجـراءات     صحاب الواليات   ع السنوي الثامن عشر أل    عقد االجتما   

   / متـوز  ١يونيـه إىل    / حزيران ٢٧اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف يف الفترة من          
  .٢٠١١يوليه 

. خبت فريدة شهيد رئيسة لالجتماع السنوي الثامن عشر وللجنة التنـسيق          وانُت  
قر أيضاً كل مـن     وِأ. يف جلنة التنسيق  خب ميشيل فورست مقرراً لالجتماع وعضواً       وانُت

رسـة كمـاال    رئيسة الفريق العامل املعين بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف القانون واملما           
كريانا، واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية تشاندرا

 العامل املعين حباالت االختفاء القسري  ورئيس الفريق لالإنسانية أو املهينة خوان منديز،    أو ا 
 بصفتهم أعضاء اللجنة الثالثة اآلخرين الذين اختـارهتم         ،ي ساركني ميأو غري الطوعي جري   

  . فستبقى عضواً حبكم املنصب خالل العام املقبل، اليتالرئيسة السابقة معال جميد

حقـوق  وتبادل أصحاب الواليات اآلراء مع املفوضة السامية، ورئيسة جملـس             
. اإلنسان، وميسر جزء استعراض اجمللس املتعلق باإلجراءات اخلاصة، عالوة على الـدول           

وعقد املشاركون يف االجتماع لقاًء مع املشاركني يف االجتماع الثاين عشر املشترك بـني              
جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ومع ممثلني لكيانات األمم املتحدة، ومع املكاتب            

  .فوضية، وممثلني ملنظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسانامليدانية للم

وركزت املناقشات على استقالل اإلجراءات اخلاصة وتوحيد أسـاليب العمـل             
 مع شـىت    دابري تدعيم عمل أصحاب الواليات    ونتائج استعراض جملس حقوق اإلنسان وت     

 العاديـة    امليزانية ة زيادة موارد  وأكد االجتماع أمهي  . اجلهات املعنية هبدف تعزيز فعاليتهم    
شاركون علماً بتعـيني    وأحاط امل . اخلارجة عن امليزانية لفائدة اإلجراءات اخلاصة     املوارد  و

 يف دوراته اخلامسة عـشرة والـسادسة عـشرة       من أصحاب الواليات اجلدد    ١٦اجمللس  
 للمرة  نوي املشاركني يف االجتماع الس    بعة عشرة، ورحبوا بأصحاب الواليات اجلدد     والسا

  . واليتهم املنتهيةاألوىل، وأشادوا بأولئك
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  ١٨  ...................................................................االجتماع الثامن عشر
 
 



A/HRC/18/41 

GE.11-15020 4 

  مقدمة  -أوالً   
 اجتماعات سنوية للمقررين واملمـثلني اخلاصـني واخلـرباء          ١٩٩٤تعقد منذ عام      -١

املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وجملـس             
وقد أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها مؤمتر حقوق اإلنـسان            . حقوق اإلنسان 

  ظة على نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيـزه، ونـّصا          أمهية احملاف  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥يف  
على ضرورة عقد اجتماعات دورية متكن اإلجراءات واآلليات من تنسيق عملها وترشـيده             

  ).A/CONF.157/24 (Part 1) من الفصل الثاين من الوثيقة ٩٥الفقرة (
وتبادل أصحاب الواليات اآلراء مع املفوضة السامية، ورئيـسة جملـس حقـوق               -٢
نسان، وميسر جزء استعراض جملس حقوق اإلنسان املتعلق باإلجراءات اخلاصة، عـالوة            اإل

وُعقد لقاء مع املشاركني يف االجتماع الثاين عشر املشترك بني جلـان هيئـات              . على الدول 
معاهدات حقوق اإلنسان، وممثلي كيانات األمم املتحدة، واملكاتب امليدانية للمفوضية، ومع           

  .غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسانممثلني ملنظمات 

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

اإلجراءات اخلاصة جناة معال جميد، اليت رحبت مبن ُعّينوا مؤخراً من أصـحاب الواليـات               
تهية والياهتم ملا أجنزوه من عمل وما قدموه        وأعربت عن ثنائها العميق ألصحاب الواليات املن      

ورحبت أيضاً باملراقبني املشاركني يف االجتماع مبن فيهم املقرر اخلاص املعين            .من إسهامات 
  .مبسألة اإلعاقة واملكلّف من جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

قوق الثقافية فريدة شهيد رئيـسة لالجتمـاع        وانُتخبت اخلبرية املستقلة يف جمال احل       -٤
وانُتخب اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف     . السنوي الثامن عشر وللجنة التنسيق    

وأُِقر كل من رئيسة الفريق     . هاييت ميشيل فورست مقرراً لالجتماع وعضواً يف جلنة التنسيق        
القانون واملمارسة كمـاال تـشاندراكريانا،      العامل املعين بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف         

واملقرر املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
خوان مينديز، ورئيس الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي جريميي             

ين الذين اختارهتم رئيسة االجتماع معال جميد       ساركني، بصفتهم أعضاء اللجنة الثالثة اآلخر     
  .اليت ستبقى، بصفتها الرئيسة السابقة، عضواً يف اللجنة حبكم املنصب خالل العام املقبل

  .وأُقر جدول األعمال املؤقت بصيغته املنقحة  -٥
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  أنشطة جلنة التنسيق  -ثالثاً   
ة اللجنـة خـالل         قدمت رئيسة جلنة التنسيق إىل املشاركني معلومات عن أنـشط           -٦

. ، كما قدمت اقتراحات بشأن كيفية تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصـة          ٢٠١٠/٢٠١١الفترة  
وأثنت على مجيع أصحاب الواليات ملا قدموه من إسهامات قّيمة ولتشجيعهم هلا وثقتهم هبا              

  .على مدى السنة
عمليـة  وكانت جلنة التنسيق قد ركزت على إشراك نظام اإلجراءات اخلاصـة يف               -٧

استعراض جملس حقوق اإلنسان ومتابعة االجتماع السنوي السابع عشر بغية النهوض بطرائق            
وقد حرصت اللجنـة علـى أن تقـدم         . العمل وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان      

اإلجراءات اخلاصة مسامهة مشتركة يف عملية االستعراض، بالتركيز على اسـتقالهلا وعلـى             
وتوفري املوارد وأمهية محاية األشخاص املتعاونني مع نظـام اإلجـراءات           التعاون بني الدول    

وأكدت اللجنة أمهية مشاركة أصحاب الواليات يف عمليـة         . اخلاصة من األعمال االنتقامية   
االستعراض، مبا يشمل املشاركة يف الفريق العامل احلكومي الدويل، فضالً عن العمـل مـع               

  .ق باإلجراءات اخلاصةرئيسة اجمللس وميسر اجلزء املتعل
ويف إطار التدابري الرامية إىل حتسني طرائق العمل وتعزيز احلوار، ناقشت جلنة التنسيق         -٨

ومفوضية حقوق اإلنسان األسئلة املتواتر طرحها من قبل اإلجـراءات اخلاصـة واألجوبـةَ              
رة خـالل   والحظت الرئيسة أن هذه املناقشات أخذت يف االعتبار اجلوانب املثـا          . املمكنةَ

االستعراض، واملعلومات الواردة يف الدليل، الذي قد يستدعي مراجعة يف حد ذاته، نظراً إىل              
ومل ُتختتم املناقشات، وشـجعت الرئيـسة اللجنـة         . ما حدث من تطورات منذ استكماله     

وتضمنت األنشطة األخرى   . اجلديدة على مواصلة حبث تلك املسائل يف إطار عملية مستمرة         
ق األعمال املشتركة مثل بيانات الدورات اخلاصة والبيانات املدىل هبا مبناسبة يوم            للجنة تنسي 

حقوق اإلنسان؛ واملسامهة يف إجراء اختيار أصحاب الواليات اجلدد؛ وبلورة مقترحات من            
أجل تدعيم طرائق العمل؛ وتعزيز احلوار وتدعيم العمل البناء مع الدول من خـالل اقتـراح     

 بشأن تقدمي توصيات ملموسة تتعلق بتعزيز قدرات الدول؛ والتعاون مـع            املزيد من التدابري  
اآلليات األخرى مثل هيئات املعاهدات وآلية االستعراض الدوري الشامل التابعـة جمللـس             

وقد ُيّسر نشر املعلومات بواسطة تنظيم دورة توجيهية ألصحاب الواليات          . حقوق اإلنسان 
وأدجمت اللجنة رسالة منتظمة من الرئيـسة       . ٍد آخرين اجلدد وعقِد اجتماعات مع خرباء جد     

  .ملوافاة أصحاب الواليات بأحدث املعلومات عن أنشطة اللجنة
وخبصوص مدونة قواعد السلوك، مل ُتستلم أية شكاوى رمسية يف إطـار اإلجـراء                -٩

االستشاري الداخلي خالل الدورة املاضية، لكن جلنة التنسيق قدمت توجيهات فرديـة إىل             
وتبني أن اللجنة ال بد أن      . صحاب الواليات فيما يتعلق بطرائق العمل يف عدد من احلاالت         أ

حتافظ على نشاطها يف االستجابة إىل املسائل املثارة يف إطار مدونة قواعـد الـسلوك وأن                 
  .تواصل الدفاع عن استقالل أصحاب الواليات
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   حلقوق اإلنسانتبادل اآلراء مع مفوضة األمم املتحدة السامية  -رابعاً   
أكدت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان للمشاركني يف االجتماع أهنا             -١٠

تشدد باستمرار على أمهية وقيمة اإلجراءات اخلاصة يف النظام العاملي لتعزيز حقوق اإلنسان             
ونوهت بالدعم املهين اجليد املقدم من موظفي املفوضـية يف جنيـف ونيويـورك          . ومحايتها

 مكتباً ميدانياً، والحظت أن من املمكن تعزيز التآزر         ٥٠واملكاتب امليدانية اليت يفوق عددها      
. بني مفوضيتها واإلجراءات اخلاصة بغية زيادة التأثري إىل أقصى حد يف إعمال حقوق اإلنسان

وسلطت الضوء على التطورات األخرية، مبا فيها اليت حدثت يف الشرق األوسـط ومشـال               
 وأشادت باإلجراءات اخلاصة اليت اغتنمت هذه الفرص للعمل مع الدول بسبل منها             أفريقيا،

  .الزيارات واالتصاالت واحلماالت اليت أُجريت مؤخراً واملساعدة التقنية املقدمة
وأشارت املفوضة السامية إىل دور اإلجراءات اخلاصة يف ميادين مواضيعية رئيـسية              -١١

صل أفريقي، والذكرى العاشرة ملؤمتر ديربان العاملي ملكافحة        كالسنة الدولية للمنحدرين من أ    
العنصرية والتمييز وكره األجانب وغريها من أشكال التعـصب ذات الـصلة، والـذكرى              
اخلامسة والعشرين العتماد إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنميـة، والفريـق العامـل               

تعلقة حبقوق اإلنسان وامليول اجلنسية واهلويـة  للجمعية العامة املعين بالشيخوخة، واألعمال امل 
وأشادت املفوضة السامية بلجنة التنسيق لقيامها بتيسري املسامهة املشتركة جلميـع           . اجلنسانية

يف استعراض جملس حقوق اإلنسان ولعملها مع املفوضية يف الـرد علـى         أصحاب الواليات   
أصـحاب  وشجعت املفوضة السامية    . تأصحاب الواليا األسئلة اليت يتواتر طرحها من ِقَبل       

أما خبصوص املوارد، فقد بّينت أن املناخ املايل احلايل         . على النظر يف حتديث الدليل    الواليات  
والواليات اإلضافية وما اقترن بذلك من أنشطة إضافية عوامل ضغطت على قدرة املفوضـية              

وسعها لتأمني املزيد من    ب وقيدت نطاق عملهم، وأهنا ستبذل ما     أصحاب الواليات   على دعم   
وقالت إن شفافية الدعم اخلارجي مهمـة جملاهبـة         . موارد امليزانية العادية لإلجراءات اخلاصة    

  .ونزاهتهم أصحاب الوالياتالتصورات املشككة يف استقالل 
وُعقدت مناقشات بشأن أفضل استخدام للتآزر بني اإلجراءات اخلاصة واملفوضـة             -١٢

 إىل أقصى حد يف إعمال حقوق اإلنسان؛ كما تناولـت املناقـشات   السامية من أجل التأثري 
أفضل سبل الدعوة يف جملس حقوق اإلنسان؛ واالستراتيجيات الفعالة للحصول على املزيـد             
من موارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛ والطرق اليت ميكن هبـا للمكاتـب               

اصة بصورة أكمل على الصعيدين الوطين واحمللي وداخل        امليدانية إدماج عمل اإلجراءات اخل    
أفرقة األمم املتحدة القطرية، مبا يشمل التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف سـبيل                

 عـن   أصـحاب الواليـات   وأعرب  . حتسني فهم املمثلني القطريني آلليات حقوق اإلنسان      
جتماع السنوي السابع عشر قد اسُتجيب      تقديرهم ألن البعض من بواعث القلق املثارة يف اال        

عوجلت، لكنهم أكدوا احلاجة إىل املزيد من العمل فيما يتعلق باملسائل العالقة، وقالوا إن جلنة         
وأُعرب عن قلق إزاء    . التنسيق ستعمل على معاجلة تلك املسائل يف إطار شراكة مع املفوضية          
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موراً تتصل بالترمجة وباستخدام ترامجة     القيود املفروضة على خدمات املؤمترات، ومشل ذلك أ       
شفويني حمليني بدالً من ترامجة مكتب األمم املتحدة يف جنيف أثناء الزيارات اليت يقوم هبـا                

 أصحاب الواليات ، مع إيالء اعتبار لسالمة العملية وسالمة املتعاونني مع          أصحاب الواليات 
ن قلق إزاء االختالفات بني األفرقة      وعالوة على ذلك، أُعرب ع    .  أنفسهم الشفوينيوالترامجة  

وطُلب إىل املفوضة الـسامية تقـدمي       . العاملة من حيث توقيت االجتماعات وعدد البعثات      
 صـحاب الواليـات   معلومات عن حمور تركيز أولوياهتا املواضيعية مستقبالً، كي يتسىن أل         

اءات اخلاصة وهيئات   وأُبرزت أمهية االستفادة من الصالت القائمة بني اإلجر       . االسترشاد هبا 
كما شدد املشاركون على    . املعاهدات وجملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل      

تعاون اإلجراءات اخلاصة النشطة مع األمم املتحدة بصفة عامة، وعلى أمهية تـرابط عمـل               
ة اإلجراءات اخلاصة واملفوضية فضالً عن أمهية تدفق املعلومات بسالسة من جهات منها أفرق            

  .األمم املتحدة القطرية

  جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  -خامساً  
تبادل املشاركون اآلراء مع رئيسة جملس حقوق اإلنسان الورا دوبوي السـريي،              -١٣

وأبرزت رئيسة اجمللـس أن    . املمثلة الدائمة ألوروجواي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف        
 إىل املشاكل الناشـئة  اية حقوق اإلنسان إذ ينبه اجمللس  ي حلم عمل اإلجراءات اخلاصة ضرور   

. ويوفر املعلومات واخلربات على حنو مستقل فيما يتعلق باملـسائل املواضـيعية والقطريـة             
وشددت أيضاً على أمهية مشاركة اإلجراءات اخلاصة بانتظام يف دورات اجمللس االستثنائية،             

 مثال بيان أدىل به مؤخراً مجيع املكلفني بالواليات         وساقت. مبا يشمل املشاركة بطرق مبتكرة    
  .باستخدام تكنولوجيا الفيديو يف الدورة االستثنائية السادسة عشرة

وأبرز ميسر عملية استعراض جملس حقوق اإلنسان لإلجراءات اخلاصة هانو هيمانن،   -١٤
 اتصاالت مفيـدة    املمثل الدائم لفنلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، ما كان له من            

وناقش القرار . سيما يف سياق استعراض اجمللس ومنظمة مع الرئيسة السابقة للجنة التنسيق، ال
 املتعلق باستعراض عمل اجمللس وأدائه، كما اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               ١٦/٢١
وفيما يتصل باإلجراءات اخلاصـة، تناولـت نتيجـة         .  املتعلق بنتيجة االستعراض   ٦٥/٢٨١

  . وتعيينهم وطرائق العمل واملوارد والتمويلأصحاب الوالياتاالستعراض اختيار 
، ارتأى جملس حقوق اإلنسان يف مرفق       أصحاب الواليات وخبصوص عملية اختيار      -١٥

 أن يقدم كل مترشح طلباً مشفوعاً برسالة ترشح وجيزة، وأن جيري الفريـق              ١٦/٢١قراره  
وجيوز أيضاً للمؤسـسات   . مان املساواة يف معاملتهم   االستشاري مقابالت مع املترشحني لض    

أما خبصوص أساليب العمل،    . الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس تسمية مرشحني       
 يف أداء مهامهم؛ وأن     أصحاب الواليات فقد أكد االستعراض أن الدول ينبغي أن تتعاون مع          

واليات املنوطة هبم ومع امتثال مدونـة        أن يضطلعوا مبهامهم وفقاً لل     أصحاب الواليات على  
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وسالمة واستقاللية اإلجراءات اخلاصة ومبادئ التعاون والشفافية واملـساءلة         . قواعد السلوك 
جزٌء من ضمان قوة نظام اإلجراءات اخلاصة الذي من شأنه أن يعزز قدرة اجمللس على معاجلة      

ة حلقوق اإلنسان يف البلد املعين      وختّول املؤسسات الوطني  . أوضاع حقوق اإلنسان يف امليدان    
حق التدخل مباشرة بعد ذلك البلد خالل احلوار التفاعلي وبعد أن يقدم صـاحب الواليـة                

وستواصل املفوضية هتيئة املعلومات املتعلقة بـاإلجراءات اخلاصـة   . تقريره عن البعثة القطرية 
قوة أي فعل يرتكـب     على حنو شامل يكفل سهولة الوصول إليها، علماً أن اجمللس يرفض ب           

هبدف التخويف واالنتقام يف حق األفراد واجلماعات الذين تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها             
  .وآلياهتا يف جمال حقوق اإلنسان

  وقد مثلت زيادة الشفافية يف موارد اإلجراءات اخلاصة ومتويلها موضـوعاً متـواتراً            -١٦
اض الضوء على احلاجة إىل الشفافية الكاملة يف        وتسلّط نتيجة االستعر  . على مدى االستعراض  

    هذا السياق، وتقّر يف اآلن ذاته بأمهية ضمان توفري متويل كاٍف ومنصف لإلجراءات اخلاصة              
وقد سلم جملس حقـوق اإلنـسان أيـضاً         . من امليزانية العادية، وفقاً الحتياجات كل منها      

نية ورّحب مبزيد من التربعات مؤكداً أهنـا        باستمرار احلاجة إىل توفري متويل من خارج امليزا       
  .جيب أن تكون قدر اإلمكان غري مرصودة الستخدام معني

واتفق املشاركون على مبدإ الشفافية وشددوا على أمهية املزيد من التفاعل ملعاجلـة               -١٧
واعترب تعاون الدول، من خالل تقدمي ردود سريعة على طلبات الزيارة،           . التصورات اخلاطئة 

 يف ذلك احلاالت اليت وجهت فيها دعوة دائمة، أمراً ضرورياً شأنه يف ذلك شأن الرسائل،                مبا
     وطُلبت معلومات عن توقعـات الـدول      . وقيل إنه قد يكون من املفيد تقييم ذلك التعاون        

واقُترح أن يقدم أصحاب الواليات املنتهية والياهتم قائمة باخلصال         . فيما يتصل باحلوار البناء   
. لوب توافرها لدى أصحاب الواليات اجلدد بالواليات بغية املساعدة يف عملية االختيار           املط

وتناول املشاركون طرائق دمج تعليقات الدولة املعنية كإضافة إىل تقارير البعثـات القطريـة        
وأعرِب عن قلـق إزاء     . املقدمة من أصحاب الواليات على حنو ما تقتضيه نتيجة االستعراض         

 املتعلق باالستعراض الدوري الـشامل،      ١٦/٢١ بشأن متابعة القرار     ١٧/١١٩مقرر اجمللس   
وقد جاء فيه أن جوالت االستعراض الثانية وما بعدها ينبغي أن تركز على أمور منها تنفيـذ               
   التوصيات املقبولة والنهوض حباالت حقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض، وهـو            

إلجراءات اخلاصـة الـيت مل تقبلـها الدولـة موضـوع      ما من شأنه أن يضعف توصيات ا   
وشدد املشاركون على أن هذه التوصيات وأي متابعة متصلة هبا، مثل الرسائل            . االستعراض

أو الزيارات القطرية األخرية، ينبغي أن تدرج يف الفرع املتعلق بالنهوض بأوضـاع حقـوق               
عة توصيات اإلجراءات اخلاصـة     وأثريت مسألة متاب  . اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض    

إىل جانب دور اإلجراءات اخلاصة يف متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل وتوصيات            
  .هيئات املعاهدات، ال سيما يف ضوء ما يوجه إىل الدول من توصيات متعددة
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  املسائل املواضيعية وأساليب العمل  - سادساً 

  خلارجي وتعزيز تبادل املعلوماتتدعيم املتابعة والعمل مع الدعم ا  - ألف  

ناقش أصحاب الواليات ومفوضية حقوق اإلنسان مسائل تدعيم آليات وهياكـل             -١٨
متابعة التوصيات وتنفيذها، والعمل مع الدعم اخلارجي، وتعزيز تبـادل املعلومـات بـني              

ة أصحاب الواليات ومع املفوضية واجلهات املعنية األخرى، ومسائل مشتركة تتصل باألفرق          
  .العاملة اخلمسة لإلجراءات اخلاصة

  تدعيم آليات وهياكل متابعة التوصيات وتنفيذها  -١  

ومـن  . الحظ املشاركون أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التوصيات           -١٩
مصلحة أصحاب الواليات وكيانات األمم املتحدة ومسؤوليتهم تدعيم املتابعة وتعزيز تعاوهنم           

ونوقشت سبل أخذ التوصيات بعني االعتبار مـن خـالل         .  بينهم هلذا الغرض   والتنسيق فيما 
اآلليات واإلجراءات القائمة، مبا يف ذلك اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان وإجراءات هيئات            
املعاهدات، وكيانات مثل املكاتب امليدانية ملفوضية حقوق اإلنسان، واهليئات اليت يقع مقرها            

 يف وضع آليات نيويورك وتنفيذها لعمليات ناء السلم، واألخذ هبا أيضاًيف نيويورك مثل جلنة ب   
التقييم القطرية املشتركة وأطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، إضافة إىل اآلليات الوطنيـة             

وُسلّط الضوء على مبادرات عدد من الواليات فيما يتصل باملتابعة، وأخذت بعني            . األخرى
ومشلت تلك املبادرات مشاورات إقليمية     .  الواليات القطرية واملواضيعية   االعتبار الفوارق بني  

لتسجيل حالة تنفيذ التوصيات يف بلدان منطقة معينة كما مشلت تقارير وزيـارات املتابعـة               
وتوجيه الرسائل واالستبيانات إىل احلكومات وغريها من اجلهات املعنية لطلب معلومات عن            

وقيل إن تلك املعلومات يسترشد هبـا يف وضـع   . ساس منهجيحالة تنفيذ التوصيات على أ 
وأوصي بإعداد جتميع للممارسات اجليـدة   . استراتيجيات أصحاب الواليات وخطط عملهم    

  .يف جمال املتابعة

  الدعم اخلارجي  -٢  

تلقى املشاركون معلومات عن تأثريات املناخ املايل احلايل علـى األمـم املتحـدة                -٢٠
سان، سيما وأن الواليات اجلديـدة واملهـام اإلضـافية املطلوبـة إىل             ومفوضية حقوق اإلن  

ولوحظ أنه رغم تقدمي بيانات التبعـات علـى         . اإلجراءات اخلاصة ال حتظى بالتمويل دائماً     
امليزانية الربناجمية إىل جملس حقوق اإلنسان، فإنه ُيطلب يف أحيان كثرية إجناز أنشطة جديدة              

ويف حني أن زيادة التمويل من امليزانية العادية ضـروري، فقـد            . متول من املوارد املوجودة   
كانت تربعات الدول، وهي ناجتة أحياناً عن أنشطة أصحاب الواليات، مفيدة جداً، إذ تنتفع            
املفوضية بالتربعات غري املرصودة ألنشطة معينة لضمان توزيع املـوارد باإلنـصاف بـني              
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     واليات ونزاهتهم، وعلى أن التربعـات ينبغـي       وُشدد على استقاللية أصحاب ال    . الواليات
ومبا أن موارد امليزانية العادية غري كافية، فقد أشري إىل وجود ترتيبـات             . أال تكون مشروطة  

متنوعة لدعم أصحاب الواليات من خالل جمموعة من موارد األمم املتحدة واملوارد املتأتيـة              
سد تعاون املوظفني داخل األمـم املتحـدة        وهناك أمثلة إجيابية كثرية جت    . من مصادر أخرى  

. واألفرقة املوجودة خارج املنظمة على أساس فهم واضح ألدوار ومسؤوليات كـل جهـة             
وأبرز أصحاب الواليات أمهية الشفافية من جانبهم ومن جانب املفوضية وبني الطرفني وأمهية           

يدة يف التماس وقبـول     ونوقشت املمارسات اجل  . الكشف عن املوارد املتاحة ألداء الواليات     
الدعم من خارج املفوضية، إضافة إىل خمتلف االعتبارات الواجب مراعاهتـا فيمـا يتـصل               

واتفق أصحاب الواليات على ضرورة بذل جهود إضافية يف         . بالواليات القطرية واملواضيعية  
  .سبيل تعزيز الشفافية ومحاية استقالل أصحاب الواليات ونزاهتهم

  علوماتتعزيز تبادل امل  -٣  

عرضت ونوقشت سبل حتسني تبادل املعلومات بشأن املسائل املواضيعية واملـوارد             -٢١
ويف حني ُسلّم مبا يوجد حالياً . واألدوات املوجودة، مبا يف ذلك املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان

من عبء عمل ثقيل وقيود على املوارد، فقد ُنظر أيضاً يف سبل أخـرى إلرسـاء وتبـادل                  
منها على سبيل املثال إعداد تقارير      ( بشأن القضايا املواضيعية واألدوات واملنهجيات       املعارف

، بوسـائل منـها   )البعثات وصياغة التوصيات والتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة        
التكنولوجيات اجلديدة كاملواقع الشبكية اخلارجية أو قواعد البيانـات املتاحـة ألصـحاب             

رح بلورة توجيهات بشأن استخدام التكنولوجيات اجلديد لـدعم         واقُت. الواليات وللموظفني 
وأوصي بتعديل حمتوى التقارير حبيث يسهل علـى        . كفاءة وفعالية عمل أصحاب الواليات    

عامة الناس قراءهتا، وذلك مثالً بإعداد ملخصات قصرية لالستنتاجات بلغـة يف املتنـاول،              
وأوصي ببذل جهود يف سـبيل تيـسري        . روزاًوجبعل حمور التركيز املواضيعي للتقارير أكثر ب      

استخدام املوقع اإللكتروين، بطرق منها نشر معلومات إضافية عن تأثري العمل املنجز يف إطار              
ونوقشت أيضاً املقترحات . الواليات واملواضيع املتقاطعة أو حماور التركيز املواضيعية للواليات

ة بعمل املفوضية املواضيعي وأولويـات هيئـات        املتعلقة بسبل تعزيز توفري املعلومات املتعلق     
باستخدام أدوات إعالمية داخلية    ) ما سيصدر من تعليقات عامة وتوصيات مثالً      (املعاهدات  
  . أو خارجية

  األفرقة العاملة لإلجراءات اخلاصة  -٤  

ُسلّط الضوء على مسائل مشتركة تواجهها األفرقة العاملة اخلمـسة لإلجـراءات              -٢٢
مثل هذه املسائل املشتركة يف عقد اجتماعات إضافية ومتديد فترة االجتماعـات            وتت. اخلاصة

وتوفري املزيد من املوارد للبعثات ومشاركة مجيع أعضاء كل فريق عامل أو ما ال يقل عـن                 
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عضوين يف االجتماع السنوي وإتاحة املزيد من الفرص لتبادل املعلومات عـن ممارسـات              
  .ضمان اتساق أكرباألفرقة العاملة وإجراءاهتا ل

  تقرير مشترك عن الرسائل: تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة  -باء   

ذكَّر أصحاب الواليات بأهنم قرروا، يف اجتماعهم السنوي السادس عشر املعقود يف              -٢٣
   ٢٤، الفقرات مـن     A/ARC/12/44الوثيقة  (، إعداد تقرير مشترك عن رسائلهم       ٢٠٠٩عام  
، A/ARC/15/44الوثيقـة   ( عليه االجتماع السنوي السابع عـشر        ، وهو قرار وافق   )٢٦إىل  

وناقش أصحاب الواليات قضايا منهجية مشلت سبل إدراج املعلومات         ). ٢٧ و ٢٦الفقرتان  
اإلحصائية وغريها من املعلومات، مبا أنه كان من املزمع تقدمي التقرير املـشترك األول عـن                

  .لثامنة عشرةالرسائل إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ا

وذُكّر بأن ثلثي الرسائل موجهة من اثنني أو أكثر من أصحاب الواليـات، لكنـها       -٢٤
والتقريـر  .  تقريراً على حدة ُتقدم كإضافة إىل التقارير الرئيسية        ٢٠مذكورة فيما يزيد عن     

ة، املشترك، الذي يراعي ترتيب الرسائل الزمين، من شأنه أن يزيد االتساق والشفافية والكفاء            
وسيخفض هذا التقرير أيـضاً     . كامل على الرسائل وردود الدول عليها     إذ يتيح االطالع بال   

تكاليف الوثائق ويستجيب إىل نداء جملس حقوق اإلنسان بإتاحة الوثائق بصيغ إلكترونيـة             
وسُتنفذ أيضاً يف إطار الواليات، وعلى حنو أكثر تناسقاً، تدابري محاية الضحايا فيما             . متيسرة

  .يتصل باإلبالغ عن الرسائل

  املسائل املتعلقة بالوثائق  -جيم   
قدم ممثلو مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل املشاركني معلومات عـن املـسائل                -٢٥

وجرى تقاسـم املبـادئ التوجيهيـة    . املتعلقة بالوثائق وخدمات الترمجة الفورية والتحريرية  
وأُعلـم  . اإلنـسان املتعلقة خبدمات الترمجة الفورية خالل البعثات املوفدة مع آليات حقوق           

املشاركون بتزايد عبء العمل الذي يقع على كاهل املترمجني التحريريني والفوريني، والذي            
وأُعلموا أيضاً بترتيبات   . مل يقترن بزيادات متناسبة يف املوارد البشرية أو املالية لألمم املتحدة          

امج األمم املتحدة اإلمنائي أو التعاقد مع الترامجة الشفويني احملليني بواسطة املكتب املختص لربن     
وأعرب املشاركون عن قلقهم ألن تواتر استخدام الترامجة الشفوويني         . مكتب األمم املتحدة  

احملليني ميكن أن ميس نزاهة ومصداقية اإلجراءات اخلاصة ويعّرض الضحايا وأسرهم والترامجة            
رير الوثائق وسألوا عن    وأعرب بعض املشاركني عن قلق بشأن حت      . أنفسهم إىل خطر االنتقام   

وسأل البعض ما إذا كانت املوارد متوفرة لترمجة التقـارير          . إمكانية إعادة النظر يف الترمجات    
ولـوحظ  . بلغات أخرى غري لغات األمم املتحدة هبدف إذكاء الوعي على الصعيد احمللـي            

  .بأسف عدم ترمجة وثائق لالجتماع السنوي املنعقد
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  يات حقوق اإلنسان والدول وجهات أخرىاملشاورات مع آل  -سابعاً   

  االجتماع املشترك مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -ألف   
ركّز االجتماع املشترك مع املشاركني يف االجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان              -٢٦

ورحب . على املمارسات اجليدة يف جمال التعاون بني هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة          
ماع بتجميع املمارسات اجليدة املتعلقة بالتعاون بني اآلليتني، وقد أعدته مفوضية حقوق            االجت

وأثريت املناقشة  . ٢٠١٠اإلنسان بطلب من املشاركني يف االجتماع املشترك املعقود يف عام           
بأمثلة للتعاون وردت يف التقرير؛ وجرى تقاسم أمثلة إجيابية أخرى للتعاون، واقُترحت طرائق          

  .لتنسيق العمل بشأن مواضيع االهتمام املشتركأخرى 
والحظ املشاركون أن التعاون بني هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة كثيـف             -٢٧

ولوحظ أيـضاً أن التعـاون      . وقد ساهم يف التعزيز املتبادل للتوصيات الصادرة عن كل آلية         
 من قبل اإلجـراءات     والتنسيق ضروريان لتجنب التضارب يف تفسري قواعد حقوق اإلنسان        

وُدعي إىل املزيد من اإلحالة املتبادلـة إىل التوصـيات، ومـن            . اخلاصة وهيئات املعاهدات  
االجتماعات املشتركة املتعلقة باملسائل املواضيعية واحلاالت القطرية، ومن األنشطة املشتركة          

ىل زيادة عـدد الـدول      الرامية مثالً إ  (املتصلة مبتابعة التوصيات واألنشطة التروجيية املشتركة       
سيما الواليات   ولوحظ أن اإلجراءات اخلاصة، ال    ). املصّدقة على معاهدات حقوق اإلنسان    

القطرية، ميكن أن تساهم يف حتضري هيئات املعاهدات للنظر يف تقارير الدول األطراف مـن               
  .خالل املواجيز اإلعالمية وغريها من اإلسهامات

حاالت سامهت فيها اإلجراءات اخلاصة أو تـساهم        وأشار عدد من املشاركني إىل        -٢٨
فيها بنشاط يف صياغة التعليقات العامة الصادرة عن هيئات املعاهدات وشاركت فيها هيئات             

وأشـري إىل تبـادل     . املعاهدات يف وضع املبادئ التوجيهية اليت تدعمها اإلجراءات اخلاصة        
ت املواضيعية، كمجال مهم يقتـضي      سيما فيما يتصل باألولويا    املعلومات االستراتيجي، ال  

املزيد من التدعيم؛ واتفق املشاركون على أنه ينبغي اعتماد تدابري، من قبيل تبـادل خطـط                
وقيل إنه ينبغي مجع أمثلة     . العمل واستخدام التكنولوجيات اجلديدة، من أجل تيسري التعاون       

. ئات املعاهـدات والواليـات  املمارسات اجليدة يف التنفيذ املتصل باملواضيع املشتركة بني هي  
  .واعُترب من الضروري أيضاً زيادة التبادل والتفاعل املنهجي واملنظم بني اآلليتني

ويف االجتماع املشترك، أوصي بأن يتضمن التجميـع أمثلـة إضـافية وحديثـة                -٢٩
للممارسات اجليدة، كتلك اليت عرضها أعضاء هيئات املعاهـدات وأصـحاب واليـات             

وأوصي أيضاً باستكمال الوثيقة     .صة أثناء االجتماع املشترك أو بعده مباشرة      اإلجراءات اخلا 
  .املوحدة بالتشاور مع رؤساء االجتماع املشترك وبتحديثها باستمرار وإتاحتها للعموم



A/HRC/18/41 

13 GE.11-15020 

ورحب املشاركون يف االجتماع املشترك مبا قدمته مفوضية حقوق اإلنسان علـى              -٣٠
ية ورسائل إخبارية منتظمة بشأن إسهامات وأنـشطة        مدى العام املاضي من معلومات حتديث     

هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وأوصوا باملضي يف تدعيم املوقع الـشبكي للمؤشـر    
العاملي حلقوق اإلنسان وباستخدام تكنولوجيات جديدة أخرى لزيادة إتاحة توصيات هيئات           

 التوصـيات املقدمـة يف سـياق        املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وتيسري الوصول إليها وإىل      
وحث املشاركون املفوضية أيضاً على تعهد نـشرة توقعـات          . االستعراض الدوري الشامل  

الزيارات القطرية لإلجراءات اخلاصة وعلى إتاحتها هليئات املعاهدات، كما حثتـها علـى             
  .إخطار هيئات املعاهدات عندما يكون أصحاب الواليات متفرغني أثناء دوراهتا

إذ ذكّر املشاركون يف االجتماع املشترك بأن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن            و  -٣١
متابعة وتنفيذ توصيات آليات حقوق اإلنسان، فقد الحظوا أن اهليئات السياسية، مبا فيهـا              
اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان، هلا دور أيضاً يف متابعة تنفيذ تلـك التوصـيات إىل                

  .جانب الدول
وكرر املشاركون نقاط التوافق املعتمدة يف االجتماع احلادي عشر املـشترك بـني               -٣٢

، )١(اللجان واالجتماع السنوي السابع عشر للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة           
واتفقوا على أن يركّز االجتماع املشترك املقبل على مسائل جوهرية ومواضيع حمددة يتفـق              

  .جتماعبشأهنا الرئيسان قبل اال

  تبادل اآلراء مع الدول  -باء   
استهلت رئيسة جلنة التنسيق تبادل اآلراء مشددة على أمهية إبقاء أصحاب الواليات              -٣٣

والدول على حوار مفتوح وبّناء خبصوص األهداف املشتركة املتمثلة يف محاية حقوق اإلنسان          
 حقوق اإلنسان ومليسر جزء     وأعربت عن تقديرها للرئيس السابق جمللس     . على الصعيد الوطين  

استعراض اجمللس املتعلق باإلجراءات اخلاصة لتمكني اللجنة من املسامهة بنـشاط يف عمليـة              
  .االستعراض نيابة عن أصحاب الواليات

ورحبت الدول بفرصة االجتماع بأصحاب الواليات وأعربت عن أملها يف تعزيـز              -٣٤
ولوحظ أن  . اصة بالرتاهة واحلياد واالستقالل   التفاعل، مشددة على أمهية حتلي اإلجراءات اخل      

نتيجة استعراض جملس حقوق اإلنسان أعادت تأكيد هذه املبادئ والتزام الدول بالتعاون مع             
وُحثّ أصحاب الواليات على تنسيق طلبات زياراهتم وعلى احلرص على      . اإلجراءات اخلاصة 

وذُكرت احلاجة  . ق الدولة املعنية  أن تكون توصياهتم عملية وملموسة وواقعية وأن تراعي سيا        
إىل املزيد من املوارد من امليزانية العادية لدعم اإلجراءات اخلاصة، وأن الشفافية فيما يتـصل               

__________ 

 .A/65/190 وA/HRC/15/44انظر الوثيقتني  )١(
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باملوارد اخلارجة عن امليزانية وتلك املتأتية من مصادر غري األمم املتحدة ينبغي أن تكون املبدأ               
ونوقـشت سـبل    . تدابري فعالة يف هذا السياق    املطّبق؛ وُحثّت اإلجراءات اخلاصة على اختاذ       

تعزيز احلوارات التفاعلية مع أصحاب الواليات خالل دورات اجمللس، وُشـجعت زيـادة             
التفاعل مع الدول، بطرق مثل األحداث املوازية وغريها من الصيغ املبتكرة، على أن يركّـز               

حظ أن تعـدد طلبـات      ولو. ذلك التفاعل إن أمكن على الدول اليت مشلتها زيارات حديثة         
الزيارة ومتابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة أمران قد يشكالن أحيانـاً حتـدياً بالنـسبة إىل       

سيما وأنه جيب أيضاً متابعة توصيات االستعراض الـدوري الـشامل وهيئـات              الدول، ال 
 وُشجع تنسيق مجيع التوصيات وتنظيمها زمنياً، وُحثّت اإلجراءات اخلاصة علـى        . املعاهدات

ولوحظ أن اإلجراءات اخلاصة ميكـن    . تقدمي توصيات تتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات      
. أن تتقصى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات وآلية االستعراض الدوري الشامل   

وهي تؤدي أيضاً دوراً يف اجلولة الثانية من االستعراض، اليت ستكون منقوصة إذا مل يتضمن               
ودعت الدول أيـضاً إىل     . ر التجميعي التطورات الواردة يف تقارير أصحاب الواليات       التقري

وقيل . حتسني متابعة الزيارات القطرية؛ واقُترح أن تتضمن التقارير املواضيعية فرعاً هبذا الشأن           
إن االتساق بني الواليات فيما يتصل بالرسائل ينبغي أن يكون هدفاً، وطُلب إىل أصـحاب               

عزيز اجلهود يف سبيل التحقق من املعلومات الواردة يف الرسائل ومراعاة القيود اليت             الواليات ت 
  .تواجهها بعض الدول يف تقدمي ردودها يف اآلجال احملددة

وأعرب أصحاب الواليات عن قلق إزاء عدم توفري ما يكفي من الدعم لعملهم من                -٣٥
سان واليات إضافية دون توفري مـوارد       امليزانية العادية، والحظوا أن إنشاء جملس حقوق اإلن       

ويف حني يبقى التمويل من     . إضافية وكافية أمر يثري حتديات كبرية بالنسبة إىل املنظومة ككل         
امليزانية العادية غري كاف، الحظ أصحاب الواليات أهنم سيواصلون االعتماد على الـدعم             

ي أن ُتطبق على مجيع أشكال الدعم       واتُّفق على أن الشفافية ينبغ    . الطوعي اخلارج عن امليزانية   
  . وأن الدعم ينبغي أن ُيوزَّع على الواليات بأكرب قدر ممكن من اإلنصاف مع مراعاة متطلباهتا

وُشدِّد على أمهية االستناد إىل نتيجة استعراض جملس حقوق اإلنسان كأساس لبذل              -٣٦
اإلجراءات اخلاصة بزيـادة   ورحبت  . املزيد من اجلهود املشتركة يف سبيل تدعيم عمل اجمللس        

عدد الدعوات الدائمة املوجهة من الدول؛ غري أنه أُعرب عن قلق ألن بعض الـدول الـيت                 
وأكد أصحاب الواليات والدول معـاً      . وجهت دعوة مل تسمح بزيارات أصحاب الواليات      

  . أمهية احلوار واللقاء ملناقشة التعاون واملتابعة على أساس االحترام املتبادل

تبادل اآلراء مع كيانات األمم املتحدة واملكاتب امليدانيـة ملفوضـية حقـوق               - جيم  
  اإلنسان

تبادل أصحاب الواليات اآلراء مع ممثلي منظمة األمم املتحدة للطفولة واملفوضـية              -٣٧
العليا لشؤون الالجئني ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق            
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ورحب املشاركون بعمل كيانات األمم املتحدة يف سبيل دعم         . ظمة الصحة العاملية  األدىن ومن 
وأُبرز عدد من املمارسات اجليدة املتعلقة بااللتزام       . أنشطتهم، ال سيما فيما يتصل بالزيارات     

والشراكة، ولوحظ أن كيانات األمم املتحدة تساعد على حتديد القضايا ذات األولوية وتوفري          
السياق الوطين وتنظيم االجتماعات مع اجلهات املعنيـة والتوصـية باملنـاطق    معلومات عن   

الواجب زيارهتا خالل البعثات القطرية ودعم تنفيذ توصيات أصحاب الواليات من خـالل             
تدعيم دجمها يف السياسات والربامج واالستراتيجيات على الصعيد الوطين بواسطة الـدعوة            

وأُبرزت فائدة إحصاءات األمم املتحدة وأدواهتا      . ين مع الدول  املستمرة واملنسقة والتعاون التق   
  . ومبادئها التوجيهية بالنسبة إىل أصحاب الواليات

وسلط املشاركون الضوء على السبل اليت ميكن أن يدعم هبا عمل أصحاب الواليات              -٣٨
اجملتمـع  وعلى سبيل املثال، ميكن أن ينبِّه أصحاب الواليـات          . عمل كيانات األمم املتحدة   

الدويل إىل قضايا قد تكون جمهولة، وأن يشجعوا الدول على األخذ بتوصيات أفرقة األمـم               
املتحدة القطرية وأن يسدوا مشورة متخصصة دولية إىل اجلهات الفاعلة علـى املـستويات              
اإلقليمي والوطين واحمللي، بطرق منها تيسري مشاركة أصحاب الواليات يف األحداث الوطنية            

  . ل بيان املمارسات اجليدة املستقاة من بلدان أخرىومن خال
وذُكرت ممارسات جيدة يف جمال التعاون بني كيانات األمم املتحـدة وأصـحاب               -٣٩

الواليات، مثل محالت التصديق املشتركة، وإصدار النشرات الـصحفية املـشتركة بـشأن             
. تـصل بـشواغل احلمايـة     احلاالت املتأزمة، والتعاون على صعيد األفراد واملنظومة فيما ي        

ولوحظت أمهية تزويد أفراد كيانات األمم املتحدة وأعضاء أفرقتها القطريـة باملزيـد مـن               
  . خدمات التوعية والتدريب املنسقة بشأن كيفية تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان

ني وقّدم شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين التابعة للمفوضـية وممـثال املكتـب              -٤٠
امليدانيني يف إكوادور واالحتاد الروسي أيضاً معلومات عن دور ومسؤوليات ونطاق عمـل             
خمتلف أنواع املكاتب امليدانية، وأضافوا أن توصيات اإلجراءات اخلاصة كثرياً مـا ترشـد              

  .استراتيجياهتم
ما وناقش املشاركون أمثلة حمددة للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة يف مجيع املناطق، ك             -٤١

ناقشوا أمهية ضمان أن يكون التعاون جزءاً من عملية التزام ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنـسان     
واعُترب من املهم عقد مشاورات مع أصحاب الواليات ميكن فيهـا           . ومحايتها يف أرض الواقع   

ك تبادل اآلراء بشأن البلدان واملسائل ذات األولوية، كما اعُترب الدعم املتبادل والعمل املشتر            
وميكن أن ُتَشجِّع املفوضية املزيد     . فيما يتعلق بالقضايا اليت تثري اهتماماً مشتركاً أمرين قيمني        

وميكن أن ُتَيسِّر   . من التعاون من جانب الدول وأن تدعو إىل قبول طلبات الزيارات القطرية           
خلاصـة  وعالوة على ذلك، تؤدي اإلجـراءات ا      . أيضاً العمل مع اهليئات واآلليات اإلقليمية     

  . دوراً يف وضع خطط العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها
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وأعرب أصحاب الواليات عن تقديرهم للدعم املقدَّم من املفوضـية يف املقـر ويف                -٤٢
وشددوا على ضرورة تدعيم تبادل املعلومات وحتديد األولويات، وقرروا املـضي يف            . امليدان

 من أجل حتقيق أكرب تأثري ممكن، ال سيما يف ضوء           مناقشة سبل زيادة التعاون إىل أقصى حد      
  . قيود املوارد

وتبادل املشاركون اآلراء أيضاً مع املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة والتابع للجنـة               -٤٣
التنمية االجتماعية، شويب شالكلني، الذي وصف واليته وأشار إىل التعاون اجلاري مع عدد             

ونوقشت ُسُبل تعزيز التواصل مع اإلجـراءات       . عية والقطرية من اإلجراءات اخلاصة املواضي   
  . اخلاصة، وأوصي باملزيد من التفاعل بني املقرر اخلاص وأصحاب الواليات

  تبادل اآلراء مع اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -دال   
قوق اإلنسان، شددت يف افتتاح تبادل اآلراء مع اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حل      -٤٤

رئيسة جلنة التنسيق على أن أصحاب الواليات يعتربون منظمات اجملتمع املدين واملؤسـسات             
الوطنية حلقوق اإلنسان شريكة أساسية هلم يف جهودهم الرامية إىل تعزيز حقـوق اإلنـسان     

حبـت  وهنأت منظمات اجملتمع املدين الرئيسة على انتخاهبـا، ور        . ومحايتها يف أرض الواقع   
بأصحاب الواليات اجلدد، وقدمت معلومات عن تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة، ومقترحات           
حمددة بشأن كيفية تعزيز فعاليتها، وشجعت اإلجراءات اخلاصة على ختصيص املزيـد مـن              

وأُشري إىل ضرورة تعزيز التعاون من جانب الدول، إذ ميثل اخنفـاض            . الوقت لالجتماع هبا  
 الرسائل والردود السلبية املقدَّمة من الدول، مبا فيها تلك اليت كانت قد             معدالت الردود على  

وجهت دعوات دائمة، على طلبات الزيارة، مبعث قلق ينضاف إىل نقص املـوارد املتاحـة               
وشجعت املنظمات أصحاب الواليات على تضمني تقاريرهم الـسنوية         . لإلجراءات اخلاصة 

كما شجعت  .  أنشطة متابعة حمددة يف خطط عملهم      معلومات عن تعاوهنم مع الدول وإدراج     
ورأت . جملس حقوق اإلنسان والدول على القيام باملزيد من اخلطوات ملتابعة تنفيذ التوصيات           

أن اإلجراءات اخلاصة ينبغي أن تشارك على حنو استراتيجي يف اجلولة الثانية من االستعراض              
 لالسـتعراض يف الدولـة موضـوع        الدوري الشامل، وذلك بطرق منها استخدام التحضري      

وخبـصوص هيئـات    . االستعراض من أجل توجيه دعوات لزيارة البلدان والقيام باملتابعـة         
املعاهدات، فقد أشادت املنظمات بأخذ أصحاب الواليات بالتوصيات املقدَّمة من هيئـات            

اً أن  واقترحـت أيـض   . املعاهدات يف حتضريهم للبعثات القطرية، واقترحت تعزيز هذا النهج        
يقدِّم أصحاب الواليات إسهامات يف صياغة قرارات اجمللس، ال سيما تلك املتعلقة مبوضوع             

  . واليتهم ومبتابعة التنفيذ
لكـن املنظمـات    . ولوحظ أن احلّيز املتاح للمجتمع املدين يتقلص يف بعض البلدان           -٤٥

وة األعمـال   أعربت عن ارتياحها ألن نتيجة استعراض جملس حقوق اإلنسان استنكرت بق          
واعُتربت األعمال االنتقاميـة    . االنتقامية اليت تستهدف املتعاونني مع آليات حقوق اإلنسان       

ويتحمل أصحاب الواليات مـسؤولية     . اعتداًء على حرمة اجمللس ونظام اإلجراءات اخلاصة      
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ـ . متابعة حاالت االنتقام متابعة نشطة بسبل منها إخطار رئيس اجمللس والدولة املعنية        ت ودع
منظمات اجملتمع املدين إىل تعزيز تفاعل أصحاب الواليات خالل دورات اجمللس وزيادة فرص          

كما شجعت أصحاب الواليات على احلصول على معلومات        . اإلسهام يف التقارير املواضيعية   
مـا بينـهم    ن، وعلى تنسيق برامج زياراهتم في     مفصلة وحمدثة من املنظمات قبل زيارة البلدا      

وقُوبل عمل أصحاب الواليات يف جماالت حمـددة، مثـل مناهـضة            .  أمشل لتحقيق تغطية 
وعلى وجه التحديد، حثت املنظمات أصـحاب       . التعذيب، بالترحيب وباملزيد من التشجيع    

الواليات على تعزيز دمج قضايا اإلعاقة يف عملهم، بطرق منـها دمـج اتفاقيـة حقـوق                 
قني، ال سيما يف التحـضري للزيـارات        األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعاون مع منظمات املعو      

وُشّجع أيضاً استخدام صيغ تتوافق مع ما جاء يف االتفاقية وبذل املزيد من اجلهود              . وأثناءها
  . لتيسري اطالع املعوقني على الوثائق

وكرر أصحاب الواليات أن منظمات اجملتمع املدين عوامل تغيري وشجعوا منظمات             -٤٦
الفات خارج مضمار حقوق اإلنسان التقليدي سعياً إىل زيـادة    حقوق اإلنسان على إقامة حت    

والحظوا الصعوبات اليت تعوق االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         . التأثري والتغيري 
والثقافية، وشددوا على ضرورة أن تعزز منظمات اجملتمع املدين تواصلها مـع اإلجـراءات              

وأُكّدت أمهية متابعـة    . علومات املفصلة واملوثوق هبا   اخلاصة بوسائل منها تبادل املزيد من امل      
الرسائل لضمان سالمة الضحايا؛ وبيَّن أصحاب الواليات أهنم ينظرون يف اعتماد املزيد مـن             

وأُعلمت منظمات اجملتمع املدين بأنـه      . التدابري العملية حلماية األفراد من األعمال االنتقامية      
 الرسائل من أجل تيسري االطالع عليهـا وتوحيـد          جيري صياغة تقرير مشترك جديد بشأن     

اإلبالغ املتعلق هبا، وُشجِّعت املنظمات على استخدام تلك التقارير كأساس للمزيـد مـن              
  .الدعوة والعمل مع الدول

وأبرزت الرئيسة أمهية دور منظمات اجملتمع املدين يف جمايل اإلنذار املبكر واملتابعـة               -٤٧
وشجعت الرئيسة املنظمات غري احلكومية العاملـة       . ت ملموسة ورحبت مبا قدمته من توصيا    

على الصعيد الدويل على أن تعمم املعلومات على املنظمات احمللية وأن تكفـل إحالـة آراء                
. وشواغل املنظمات احمللية إىل احملافل الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اإلجـراءات اخلاصـة             

يف حث وترية إعمال حقوق اإلنسان، والحظـت        وشددت على أمهية احلركات االجتماعية      
  . أن تلك احلركات تشاطر منظمات حقوق اإلنسان أهدافها

وأدىل مدير املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بالنيابة عـن جلنـة التنـسيق الدوليـة                 -٤٨
للمؤسسات الوطنية ببيان عرض فيه دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد ودعم             

واقُترح تـدعيم دليـل اإلجـراءات    .  القطرية ومتابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة   الزيارات
اخلاصة بإضافة توجيهات بشأن العمل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، كما اقُترح أن             
تتضمن الدورات التوجيهية املقبلة اخلاصة بأصحاب الواليات اجلدد معلومات إضافية عـن            

 وأن يوضع جتميع للممارسات اجليدة يف جمال التعـاون بـني            التفاعل مع تلك املؤسسات،   
وعالوة على ذلك، اقترح املشاركون أن يشارك أصـحاب         . املؤسسات واإلجراءات اخلاصة  

  .الواليات يف أعمال جلنة التنسيق الدولية
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  املرفق

  وأصحاب الواليـات   قائمة اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         
   عشرور االجتماع الثامن حلضاملدعويناآلخرين 

  الواليات املواضيعية  - أوالً  
املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي               -١

  مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق

  )الربازيل(راشيل رولنيك   
  أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل  مقررة -رئيسة   -٢

  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (مرييانا نايشيفسكا  
   مقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي-رئيس   -٣

  )السنغال(احلجي مالك سو   
املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتخدام األطفـال يف                 -٤

  اإلباحية املواد
  )باملغر(د معالّ يجناة جم  

   يف جمال احلقوق الثقافيةة املستقلةاخلبري  -٥
  )باكستان(فريدة شهيد   

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  -٦
  )اهلند (كيشور سينغ  

   مقرر الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي-رئيس   -٧
  )جنوب أفريقيا (جريميي ساركني  

 بآثار الدين اخلارجي وغريه من االلتزامات املاليـة الدوليــة          اخلبري املستقل املعين    -٨
للدول على التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان، وال سـيما احلقـوق االقتـصادية             

  واالجتماعية والثقافية
  )زامبيا(سيفاس لومينا   

  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  -٩
  )جنوب أفريقيا ( هانيسكريستوف  
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  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  -١٠
  )شيلي(دالينا سيبولفيدا غماريا ما  

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  -١١
  )بلجيكا(أوليفييه دي شوتر   

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  -١٢
  *)غواتيماال(نك ويليام الرو ليوي فرا  

   املعنية حبرية الدين أو املعتقداملقرر اخلاص  -١٣
  )*أملانيا(هاينر بيلفيلت   

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة            -١٤
  والعقلية البدنية

  )اهلند(آناند غروفر   
  فعني عن حقوق اإلنساناملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدا  -١٥

  )أوغندا(مارغريت سيكاغيا   
  املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني  -١٦

  )األرجنتني(كنول غابرييال   
  لشعوب األصليةاقوق املقرر اخلاص املعين حب  -١٧

  )الواليات املتحدة األمريكية(جيمس أنايا   
  دين داخليااملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشر  -١٨

  )زامبيا (شالوكا بياين  
مقرر الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق             - رئيس  -١٩

  اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير املصري
  )إسبانيا (خوسيه لويس غوميز ديل برادو  

  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  -٢٠
  )ملكسيكا(خورخي بوستامانيت   

   بقضايا األقلياتية املعنة املستقلةاخلبري  -٢١
  )الواليات املتحدة األمريكية(غاي ماكدوغال   

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب            -٢٢
  وما يتصل بذلك من تعصب

  )كينيا(جيتو مويغاي   
__________ 

 .مل حيضر  *  



A/HRC/18/41 

GE.11-15020 20 

  سان والتضامن الدويلاخلبري املستقل املعين حبقوق اإلن  -٢٣
  )إندونيسيا(رودي رزقي   

  املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للرق، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه   -٢٤
  )أرمينيا(غولنارا شاهينيان   

املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق               -٢٥
  مكافحة اإلرهاب

  )نلنداف(مارتن شاينن   
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 -٢٦

  الالإنسانية أو املهينة أو
  )األرجنتني (خوان مينديز  

املقرر اخلاص املعين مبا يترتب على نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السميـة واخلطرة              -٢٧
  للتمتع حبقوق اإلنسانبطريقة غري مشروعة من آثار ضارة بالنسبة 

  )رومانيا (كالني جوجيسكو  
   باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال ة املعنية اخلاصةاملقرر  -٢٨

  )نيجرييا(جوي نغوزي إزيلو   
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من              -٢٩

  مؤسسات األعمال
  )اليات املتحدة األمريكيةالو(جون روغي   

  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه  -٣٠
  )جنوب أفريقيا(رشيدة ماجنو   

اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق اإلنسـان املتعلقـة باحلصول على            -٣١
  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

  )الربتغال( وكريككاتارينا دي الب  
   مقررة الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة- رئيسة  -٣٢

  )إندونيسيا(كاماال تشاندراكريانا   
  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات  -٣٣

  ) كينيا(ماناي كياي   

  الواليات القطرية  - ثانياً  

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي   -٣٤
  )اجلزائر (فتاح أوغرغوز  
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  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا  -٣٥
  )نيبال(سوريا براساد سوبيدي   

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -٣٦
  )إندونيسيا (قي دارصمانمرزو  

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت  -٣٧
  )فرنسا(ميشيل فورست   

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  -٣٨
  *)األرجنتني(توماس أوخيا كوينتانا   

تلـة منـذ    املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلـسطينية احمل             -٣٩
  ١٩٦٧ عام

  *)الواليات املتحدة األمريكية(لك ريتشارد فو  
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال  -٤٠

  )بنغالديش(مشس الباري   
  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  -٤١

  )مجهورية ترتانيا املتحدة(حممد شند عثمان   

  ىواليات أخر  - ثالثاً  

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  -٤٢
  فرانسيس دنغ  

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال   -٤٣
  مارتا سانتوس بايس  

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح  -٤٤
  *راديكا كوماراسوامي  

  االجتماعية االقتصادية واملعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنميةاملقرر اخلاص   -٤٥
  نيلشويب شلك  

  املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع  -٤٦
   *مارغوت والستروم  

        


