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 املمثلني اخلاصني/نـث عشر للمقرريـاع الثالـن االجتمـتقرير ع
 األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة واخلرباء املستقلني ورؤساء

 ق اإلنسان وبرنامج اخلدمات االستشاريةللجنة حقو

 )٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣-١٩جنيف، (

 غي ماكدوغال: املقررة

 موجز

 االجتماع الثالث عشر للمكلفني     ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣ إىل   ١٩ُعقـد يف جنـيف يف الفـترة من           
 . ة غي ماكدوغال مقررة رئيساً والسيدمونتارهبورنوانتخب املشاركون يف االجتماع السيد فيتيت . بالواليات

رئيس االجتماع الثالث  (مونتارهبورن من السيد فيتيت ٢٠٠٦/٢٠٠٧وسوف تتألف جلنة التنسيق للفترة  
، )العضو حبكم املنصب  (، والسيد فيليب ألستون     )مقررة االجتماع الثالث عشر   (، والسيدة غي ماكدوغال     )عشر

 .برييز، والسيدة أمساء جاهانغريوالسيدة شارلوت أباكا، والسيدة أمادا بنافيدز دي 

وقُدمت هلم خالل االجتماع    . وحضـر املشـاركون مراسم افتتاح الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان           
معلومـات موجزة عن أنشطة جلنة التنسيق منذ االجتماع الثاين عشر، وناقشوا الدور الذي ينبغي أن تضطلع به                  

نسخة منقحة من كتيب اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال          وُعِرضت على املشاركني    . اللجـنة مسـتقبالً   
وقرروا أن يوضع الكتيب على موقع الويب من أجل احلصول على تعليقات من مجيع أصحاب  . حقـوق اإلنسان  

 . وسوف ُتعرض النسخة اجلديدة على االجتماع السنوي الرابع عشر للموافقة عليها. املصلحة مث تنقيحه وفقاً هلا

ل االجتماع، عقد املكلفون بواليات اجتماعات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات            وخـال  
الوطنـية، واجتماعاً مشتركاً مع املشاركني يف االجتماع الثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات                

ة السامية، وكبار مديري مفوضية     وتبادل املشاركون اآلراء مع املفوضة السامية، ونائبة املفوض       . حقـوق اإلنسان  
كما تبادل املكلفون بواليات اآلراء مع املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان             . حقـوق اإلنسـان   

 .باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

نسان، وأجرى املشاركون مناقشة مستفيضة تتعلق باستعراض الواليات اليت سيضطلع هبا جملس حقوق اإل     
ومت االتفاق بشكل عام على ضرورة إشراك       . ودور نظـام اإلجـراءات اخلاصة يف االستعراض الدوري الشامل         
وأُكد املشاركون على أن اإلجراءات اخلاصة . املكلفني بواليات، من خالل جلنة التنسيق، يف املناقشات ذات الصلة

. ضرورية لكفالة أن يؤدي االستعراض إىل تعزيز النظام       متثل واحداً من أكرب إجنازات جلنة حقوق اإلنسان، وأهنا          
كما أكد املشاركون وأكدت اجلهات األخرى صاحبة املصلحة ضرورة ضمان استناد االستعراض الدوري الشامل 

وخاطب رئيس جلنة التنسيق الدورة األوىل جمللس حقوق        . إىل مـا تعـتمده من توصيات آليات حقوق اإلنسان         
 .  أعده مجيع املكلفني بوالياتاإلنسان وأدىل ببيان
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٦ - ١ ........................................................................... مقدمة

 ٤ ١١ - ٧ ............................................................. تنظيم العمل -أوالً 

 ٥ ١٦-١٢ .............................................أنشطة جلنة التنسيق ووظائفها -ثانياً 

 ٦ ٢٨-١٧ ...........................نظام اإلجراءات اخلاصة وجملس حقوق اإلنسان -ثالثاً 

 ٨ ٣٦-٢٩ ...................تيجية االتصاالتمتابعة أنشطة املكلفني بواليات واسترا -رابعاً 

 ٩ ٤٥-٣٧ ....................................املشاروات مع املنظمات غري احلكومية -خامساً 

 ١١ ٥٣-٤٦ عرض قدمته املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة -سادساً 

 ١٢ ٥٩-٥٤ ..............التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان -سابعاً 

 ١٣ ٦٨-٦٠ ماع مع املفوضة السامية وعرض خطتها املتعلقة باإلدارة االستراتيجيةاالجت -ثامناً

 املرفقان   

قائمـة اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان واملكلفني بواليات، املدعوين حلضور            -األول
 ١٦ .................................................................االجتماع الثالث عشر

اإلجراءات اخلاصة مبناسبة بيان صادر عن االجتماع السنوي للمكلفني بواليات يف إطار  -الثاين
 ١٨ ...........................................................إنشاء جملس حقوق اإلنسان
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 مقدمة

يف املمثلني اخلاصني واخلرباء ورؤساء األفرقة العاملة       / اجتماعات سنوية للمقررين   ١٩٩٤ منذ عام    ُتعقـد  -١
ق لمؤمتر العاملي حلقو  لمتابعة  ك ، اإلجراءات اخلاصة وبرنامج اخلدمات االستشارية للجنة حقوق اإلنسان        إطـار 

 نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه، ونصا على ضرورة عقد إبقاءوأكد إعالن وبرنامج عمل فيينا أمهية       . اإلنسـان 
 ).٩٥اجلزء الثاين، الفقرة (اجتماعات دورية ليتسىن تنسيق وترشيد عمل اإلجراءات واآلليات 

 ٢٣ إىل  ١٩ة من   وُعقـد االجـتماع السـنوي الثالـث عشـر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الفتر                -٢
وُعرض على االجتماع جدول أعمال مؤقت بشروحه وسلسلة من الوثائق اليت أعدهتا            . ٢٠٠٦ يونـيه /حزيـران 
 .األمانة

وترد يف املرفق األول قائمة باإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وباملشاركني يف االجتماع السنوي               -٣
 .الثالث عشر

وخالل االجتماع، عقد . اسم افتتاح الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسانوشارك املكلفون بواليات يف مر -٤
املكلفـون بواليـات اجتماعات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية، واجتماعاً مشتركاً مع               

 كما اجتمع. املشـاركني يف االجـتماع الـثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان       
وتبادل . املشاركون مع املفوضة السامية، ونائبة املفوضة السامية، وكبار مديري املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            

املكلفون بواليات اآلراء مع املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان               
 .راء مع جملس حقوق اإلنسان خالل دورته األوىلوقام رئيس جلنة التنسيق بتبادل اآل. والشعوب

، دعا املشاركون اجملتمع الدويل إىل تعزيز       يونيه/حزيران ٢٠ومبناسبة االحتفال باليوم العاملي لالجئني، يف        -٥
دعمه ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومساعدة اجملتمعات اخلارجة من نزاعات على كفالة احترام 

املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، من أجل متكني الالجئني من العودة           : ع حقوق اإلنسان  مجـي 
 . اآلمنة إىل بلداهنم األصلية

 .كما رحب املشاركون بنفاذ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب -٦

 تنظيم العمل -أوالً 

ليب ألستون، رئيس االجتماع السنوي الثاين عشر، وأكد أمهية االجتماع الثالث افتتح االجتماع السيد في -٧
 .عشر بوصفه مفترق الطرق بالنسبة لعالقات اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان اجلديد

. مونتارهبورن رئيساً والسيدة غي ماكدوغال مقررة لالجتماع السنوي الثالث عشروانُتخب السيد فيتيت  -٨
ِر وأُشري إىل استصواب . ح إجراء مشاورات قبل االجتماع السنوي الرابع عشر لتسمية رئيس ومقرر لالجتماعواقُت

 . تضمني برنامج االجتماع الرابع عشر التفاعل مع وكاالت األمم املتحدة
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السيد فيتيت  :  من األشخاص التالية أمساؤهم    ٢٠٠٦/٢٠٠٧واُتفـق على أن تتألف جلنة التنسيق للفترة          -٩
، والسيد )مقررة االجتماع الثالث عشر(، والسيدة غي ماكدوغال    )رئيس االجتماع الثالث عشر    (ونـتارهبورن م

، والسيدة شارلوت أباكا، والسيدة أمادا بنافيدز دي برييز، والسيدة أمساء           )العضو حبكم املنصب  (فيليب ألستون   
 .جاهانغري

 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٢ إىل ١٨ الفترة من ومن املقرر أن ُيعقد االجتماع السنوي القادم يف -١٠

 .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٣واعتمد املشاركون هذا التقرير يف  -١١

 أنشطة جلنة التنسيق ووظائفها -ثانياً 

وأطلعهم . قـام رئيس جلنة التنسيق املنتهية واليته بتقدمي معلومات موجزة للمشاركني عن أنشطة اللجنة       -١٢
 اليوم السابق بني أعضاء اللجنة واملفوضة السامية مت خالله تناول دور اإلجراءات             عـلى تـبادل لآلراء جرى يف      

 .اخلاصة يف سياق جملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل

وفـيما يتعلق بكتيِّب اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، الذي اعتمده االجتماع              -١٣
 اللجنة على تنقيح الكتيب بصورة أولية وقامت بتحديثه لكي يعكس املمارسة            ، عكفت ١٩٩٩السـنوي لعـام     

والغرض منه هو توجيه . ويتوخى أن يكون الكتيب وثيقة مواكبة يتم حتديثها بانتظام. املتجددة لإلجراءات اخلاصة
كلفون وتقـرر عقب مناقشة موجزة جرت خالل االجتماع السنوي احلايل، أن يطلب امل            . املكلفـني بواليـات   

بواليـات، بـروح تتسم بالشفافية، احلصول يف غضون أربعة أشهر على تعليقات على املسودة من احلكومات                 
وسوف تقوم اللجنة . ومنظمات اجملتمع املدين واخلرباء يف اهليئات التعاهدية وكافة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة

وسوف تقوم أيضاً بإصدار مذكرة     . كتيب وفقاً هلا  عـندها باسـتعراض خمتلف التعليقات الواردة بغية تنقيح ال         
وسوف ُتعمم املسودة   . تفسـريية تـتعلق بالُنُهج األساسية الواردة يف التعليقات، فضالً عن ردود األفعال جتاهها             

وسوف ُينشر هذا   . اجلديـدة قـبل شهر من انعقاد االجتماع الرابع عشر الذي ينبغي أن يعتمد الكتيب اجلديد               
وأكد بعض املشاركني أن تعميم الكتيب سوف يؤدي أيضاً إىل خدمة األغراض . ة لتحقيق الشفافية  الكتيب مراعا 

 . التثقيفية وزيادة الوعي بدور اإلجراءات اخلاصة

وأعربـت غالبية املشاركني عن دعمها لقيام جلنة التنسيق بدور أهم وأكثر استباقية، فهي سوف تيسر                 -١٤
وسوف تكفل أيضاً   . وجملس حقوق اإلنسان، وتزيد التآزر بني املكلفني بواليات       التفاعل بني اإلجراءات اخلاصة     

أن يـتحدث املكلفـون بواليـات بصوت واحد، الشيء الذي يكتسب أمهية خاصة يف وقت ُيناقش فيه إجراء                   
ة وأكد بعض املشاركني أن االتفاق على ضرورة وجود آلي. إصالحات جوهرية قد تؤثر يف دور اإلجراءات اخلاصة

 .تنسيق ال ينبغي أن يؤدي إىل التبعية

رئيس جلنة التنسيق املنتهية واليته، أو أي عضو آخر، ينبغي أن يصبح      : ومثة اتفاق عام على النقاط التالية      -١٥
عضواً يف اللجنة حبكم املنصب؛ وينبغي إيالء االهتمام الواجب، عند انتخاب األعضاء، للتمثيل اجلغرايف والتوازن               

؛ والعمل بنظام التناوب؛ وتعيني اللجنة لفترة سنة واحدة؛ وملء الشواغر، إن وجدت، من خالل               بـني اجلنسني  
إجراء مشاورات إلكترونية مع مجيع املكلفني بواليات؛ وسوف تسعى اللجنة، حسب االقتضاء، إىل احلصول على     
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املشاورات الثنائية بني املكلفني املشـورة واملسـاعدة من املكلفني بواليات أخرى؛ وال ينبغي أن حتل اللجنة حمل          
بواليـات واملؤسسات األخرى؛ ويتعني عليها مراعاة استقاللية املكلفني بواليات؛ كما ينبغي أن ُتعمم بواسطة               

 .الربيد اإللكتروين ما استجد من معلومات بشأن أنشطتها

مشاركة : من االقتراحات، منها  وفـيما يتعلق باملهام اليت جيب أن تضطلع هبا جلنة التنسيق، قُدم العديد               -١٦
اللجـنة يف املشـاورات املتعلقة باستعراض الواليات؛ وإدخال شواغل املكلفني بواليات يف املناقشات مع جملس                
حقـوق اإلنسـان، مبا يف ذلك مسألة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة؛ ودعم توفري املزيد من املوارد لإلجراءات                  

اد أساليب مبتكرة لزيادة الوعي باإلجراءات اخلاصة وعملها؛ واختاذ إجراءات          اخلاصة يف سياق اإلصالحات؛ وإجي    
 .الواليات إىل تآكل فعالية النظام" ترشيد"استباقية تكفل أال يؤدي 

 نظام اإلجراءات اخلاصة وجملس حقوق اإلنسان -ثالثاً 

ورة األوىل جمللس حقوق    رحـب املشاركون حبقيقة تزامن االجتماع السنوي الثالث عشر مع انعقاد الد            -١٧
وأبلغوا األمانة باالقتراحات القائمة    . وقامت األمانة بإحاطة املشاركني علماً بآخر التطورات يف اجمللس        . اإلنسان

 .املتعلقة بتمديد الواليات والنظر خالل الدورة الثانية والستني للجنة يف التقارير املقدمة من املكلفني بواليات

ند من جدول األعمال، ناقش املشاركون عالقة اإلجراءات اخلاصة باجمللس، مبا يف ذلك             ويف إطار هذا الب    -١٨
وأكد مجيع املكلفني بواليات بشكل قاطع ضرورة       . يف سـياق االستعراض الدوري الشامل واستعراض الواليات       

دعائم األساسية لآللية   وأُشري مراراً إىل اإلجراءات اخلاصة كواحدة من ال       . إبقاء نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه    
 . الدولية حلقوق اإلنسان

ومت التأكـيد بشدة على ضرورة أن تكون اإلجراءات اخلاصة حمورية بالنسبة لنظام االستعراض الدوري                -١٩
ويف هذا السياق، شدد املشاركون على الدور الذي ينبغي أن . الشامل، مع احملافظة يف نفس الوقت على استقالهلا      

 . التنسيق بوصفها اجلهة اليت تنسق عالقات اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسانتضطلع به جلنة 

). انظر املرفق الثاين  (واتفق املشاركون على صياغة بيان يقرؤه الرئيس خالل مناقشات اللجنة مع اجمللس              -٢٠
كما . نسان ومحايتهاويف هـذا البيان رحب املشاركون بتأسيس اجمللس واعتربوه فرصة لتعزيز النهوض حبقوق اإل           

 بشأن جملس حقوق اإلنسان، ونادوا بإبقاء نظام اإلجراءات اخلاصة، وأعربوا ٦٠/٢٥١رحبوا بقرار اجلمعية العامة 
 . عن أملهم يف أن يشارك هذا النظام بفعالية يف عملية االستعراض اليت ستجري خالل العام احلايل

عل مباشرة وبصورة فعالة مع اإلجراءات اخلاصة من خالل وطلـب املكلفون بواليات إىل اجمللس أن يتفا      -٢١
اإلسراع بدراسة تقارير البعثات اليت يقدمها املكلفون بواليات؛ ومن خالل االستجابة الفورية لإلنذارات املبكرة              
املـتعلقة باالنتهاكات السافرة والوشيكة الوقوع؛ وختصيص ساعة على األقل خالل جلساته العامة إلجراء نقاش               

فاعـلي مـع كل واحد من املكلفني بواليات؛ وإشراك املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بفعالية يف                  ت
مـبادرات اإلنذار املبكر واملناقشات املواضيعية والدورات الطارئة؛ وتشجيع أعضائه على االستجابة لكل توصية              

 .  تقاريرهمحمددة يقدمها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف
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بالنسبة لنظام ) ضمن أمور أخرى(كما طلب املكلفون بواليات أن يكون عمل اإلجراءات اخلاصة حمورياً  -٢٢
االسـتعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك ضمان أن يكون إجراء التعاون املمنوح لإلجراءات اخلاصة معياراً من                 

 ٦٠/٢٥١عاون واحلوار البناء اليت دعا إليها قرار اجلمعية العامة          املعايري احملورية املستخدمة لتقييم الدول بروح الت      
 . بشأن جملس حقوق اإلنسان

ودعـا املكلفون بواليات اجمللس إىل تشجيع الدول على تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة من خالل                 -٢٣
ى البالغات املقدمة من    توجيه دعوات مفتوحة؛ واإلسراع بتقدمي الردود الفنية عل       : مناشـدة الـدول مبـا يـلي       

 . اإلجراءات اخلاصة؛ واالستجابة الفورية لطلبات الزيارات القطرية؛ وتنفيذ التوصيات املقدمة بعد الزيارة

وأخـرياً، طلـب املكلفون بواليات إىل جملس حقوق اإلنسان أن يشارك بفعالية يف رصد تنفيذ الدول                  -٢٤
ات املقدمة من املكلفني بواليات وحثها على ذلك، وأن يعترف          للتوصـيات الـواردة يف تقارير البعثات والبالغ       

بالدور اجلوهري الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها              
 .من الشركاء األساسيني للمجلس واإلجراءات اخلاصة

، كررت مجيع الوفود تقريباً     ٢٠٠٦ يونيه/يرانحز ٢٣وخالل تبادل اآلراء مع جملس حقوق اإلنسان يف          -٢٥
تأكيد أن اإلجراءات اخلاصة عنصر جوهري من عناصر نظام حقوق اإلنسان، وأن اجمللس من شأنه أن حيقق فائدة 

وذكرت وفود احلكومات واملنظمات غري احلكومية مراراً ضرورة أن تسترشد          . كبرية من خربهتا ومشورهتا الفنية    
وحثّ عدد من املنظمات غري احلكومية الدول على كفالة أن          . ادئ الرتاهة واالستقالل واخلربة   عملية اإلصالح مبب  

 . يركز االستعراض على تعزيز اإلجراءات اخلاصة

كما أكدت بعض . وُسـلّط الضوء على األمهية احليوية للمحافظة على استقالل نظام اإلجراءات اخلاصة            -٢٦
إىل تعاون الدول لكي تؤدي عملها بفعالية، وال سيما يف سياق الزيارات  الوفـود أن اإلجـراءات اخلاصة حتتاج        

ويف هذا الصدد، طُلب من أعضاء اجمللس توجيه دعوات زيارة مفتوحة جلميع            . القطـرية والردود على البالغات    
ا ينبغي أن   ومت التأكيد على أن متابعة النتائج اليت توصلت إليها اإلجراءات اخلاصة وتوصياهت           . اإلجراءات اخلاصة 

وأشارت الوفود إىل ضرورة ضمان التعاون بصورة أوثق . متثل عنصراً هاماً من عناصر االستعراض الدوري الشامل
 .بني اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك يف سياق الزيارات، مبا يكفل التغطية اجلغرافية على نطاق أوسع

يات مسائل مثل االنتقائية والتسييس واملعايري      وأكـد عدد من الوفود ضرورة أن يتناول استعراض الوال          -٢٧
. ورحبت الوفود بالكتيب املنقح كخطوة إجيابية     . كمـا مت التشديد على ضرورة جتنب االزدواجية       . املـزدوجة 

وأثارت بعض الوفود ضرورة كفالة املزيد من االتساق يف طرق العمل وكفالة االستقالل عن مجيع اجلهات صاحبة 
 . ت ضرورة حتسني إجراءات التعينيكما أُثري. املصلحة

واقُتِرح عقد اجتماعات   . ورحـب العديد من الوفود بإشراك جلنة التنسيق يف املناقشة املتعلقة باإلصالح            -٢٨
 . دورية بني اللجنة واجملموعات اإلقليمية
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  متابعة أنشطة املكلفني بواليات واستراتيجية االتصاالت-رابعاً 

من جدول األعمال، تناول املشاركون املسائل املتعلقة مبتابعة أنشطتهم وباالستراتيجية          يف إطار هذا البند      -٢٩
 . واستندت املناقشات إىل التوصيات اليت اعتمدها االجتماع السنوي الثاين عشر. املَُعزََّزة لالتصاالت

الت، مبا يف ذلك من     وقامـت األمانة بإحاطة املشاركني باجلهود اليت ُبذلت لتحسني استراتيجية االتصا           -٣٠
أما اجلهود املبذولة لزيادة الوعي     . خـالل إنشـاء قسم خاص باالتصاالت يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           

بأنشطة اإلجراءات اخلاصة فتم الربط بصورة مباشرة بينها وبني تعزيز املتابعة، عن طريق كفالة أن تكون النتائج                 
عروفة ومتاحة للجهات الفاعلة الرئيسية، وأن ُتستخدم كأدوات للدعوة         الـيت تتوصل إليها اإلجراءات اخلاصة م      

ويف هـذا الصـدد، عكفت األمانة على وضع عدد من املبادرات مشلت إعداد التحليالت القطرية،                . والـربجمة 
ة والـتوجهات القائمـة على أنشطة مجيع اإلجراءات اخلاصة بغية إدخاهلا يف استراتيجية املشاركة القطرية العام               

ملفوضية حقوق اإلنسان؛ وإعداد التوجهات املواضيعية واإلحصاءات من أجل التحليل الداخلي، فضالً عن تعميمها 
عـلى الشـركاء امليدانـيني؛ وإعـداد مالحظات توجيهية أسبوعية عن أنشطة املكلفني بواليات ونشرة شهرية         

؛ "التجارب الناجحة "املفوضية، فضالً عن    وإحصائيات للبالغات وتعميمها على املكلفني بواليات وعلى موظفي         
وإعداد نشرات فصلية عن أنشطة املكلفني بواليات يتم وضعها على موقع الويب التابع للمفوضية وتوزيعها على                

كمـا تعكف املفوضية على وضع منوذج تدريب لفائدة خمتلف الشركاء، مبن فيهم موظفو              . شـبكة الشـركاء   
؛ واملنظمات غري احلكومية؛ واجملموعات املهنية اليت تستهدف بناء القدرات يف           املفوضـية؛ وشركاء األمم املتحدة    

وللمفوضية موقع ويب خاص بنظام اإلجراءات اخلاصة ومواقع لكل         . جمـال التعاون مع نظام اإلجراءات اخلاصة      
 . مكلف بوالية

 استراتيجية االتصاالت -ألف 

يانات الصحفية على نطاق واسع، فضالً عن استصواب        شدد املشاركون على ضرورة أن ُيكفل تعميم الب        -٣١
إجـراء مقـابالت مع إذاعة األمم املتحدة خالل البعثات القطرية بغية التعريف على نطاق واسع بالنتائج اليت مت                   

. وأُشري إىل أن من املفيد تقييم مدى التغطية اإلعالمية اليت حيصل عليها عمل اإلجراءات اخلاصة              . التوصـل إليها  
ريت ضرورة ضمان وصول املعلومات املتعلقة بالنتائج اليت توصلت إليها الزيارات إىل أصحاب احلقوق، فضالً               وأُث

عـن إثارة ضرورة ضمان تعميم تقارير الزيارات القطرية، حاملا تكون متاحة، وذلك على نطاق واسع مبا يشمل        
كرت بعض املمارسات اجليدة يف هذا الصدد،       وذُ. مجيع الشركاء واجلهات الفاعلة األساسية على املستوى الوطين       

 . مبا يف ذلك تعاون احلكومات يف ترمجة التقارير إىل اللغات الوطنية وضمان نشرها عرب خمتلف القنوات

ولكي يقدم موقع الويب املزيد من املعلومات، اقُتِرح أن ُتنشر فيه املعلومات الواردة يف األدوات التحليلية  -٣٢
واقُتِرح أن جتري مفوضية حقوق اإلنسان دراسة على األمد املتوسط للتفكري يف سبل . رهتا األمانةالداخلية اليت طو

 .تيسري الوصول إىل املعلومات الغزيرة اليت تقدمها اإلجراءات اخلاصة

. ني بواليات واقُتِرح إجياد عناوين بريد إلكتروين عامة لكل والية لضمان استمرار وصول الشركاء املعنيني إىل املكلف               -٣٣
 . كما اقُتِرح متكني املكلفني بواليات من الوصول إىل هذه العناوين إلشراكهم بصورة أوثق يف االتصال بالشركاء
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 املتابعة -باء 

. ، أثار العديد من املكلفني بواليات احلاجة إىل إجراءات مبسطة إلرسال البالغات"املتابعة"خالل مناقشة  -٣٤
ن الوثيق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية باعتبارها من العناصر اجلوهرية اليت تكفل املتابعة وأُشري إىل ضرورة التعاو

وإنفاذ التوصيات، فضالً عن اإلشارة إىل ضرورة حتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية واحملاورين قبل القيام بالزيارات               
حلقة عمل ملتابعة تقريرها قامت خالهلا      وذكـرت مقررة قطرية أن فريق األمم املتحدة القطري نظّم           . القطـرية 

وأُشري إىل احلاجة إىل نظام     . اجلهات الفاعلة الوطنية الرئيسية مبناقشة التوصيات وتطوير خطة عمل على أساسها          
 . ميكن وكاالت األمم املتحدة من إطالع املكلفني بواليات على األنشطة املتعلقة بإنفاذ توصياهتم

. ملمكنة لتعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة من خالل تعزيز متابعة توصياهتا وإجراءاهتا          وذُكرت السبل األخرى ا    -٣٥
وكـان مـن بني هذه السبل اقتراح بإعادة النظر يف املدة اليت تظل خالهلا البالغات سرية، وخصوصاً مع تغري فترات                     

 اجلهات الفاعلة الوطنية من متابعتها      ونشر البالغات مبجرد انقضاء مهلة الرد عليها سيمكن       . االنعقاد الدوري للمجلس  
وشدد املشاركون أيضاً على احلاجة إىل أن . كما أُثريت ضرورة صياغة البالغات بطريقة أكثر فعالية. قبل فوات األوان

 . تكون التوصيات الواردة يف تقارير اإلجراءات اخلاصة حمددة وواضحة اهلدف وُتراعي األولويات

غوانتانامو ة املكلفني بواليات اخلمسة الذين أعدوا التقرير املتعلق مبركز االحتجاز يف وقام املشاركون بتهنئ -٣٦
)E/CN.4/2006/120 :(   املقررة للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، السيدة ليلى زروقي؛          -تقرير الرئيسة 

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     واملقـرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، السيد لياندرو ديسبوي؛ و          
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، السيد مانفريد نواك؛ واملقررة اخلاصة املعنية 
حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء جاهانغري؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلىمستوى ممكن                 

والحظ املشاركون مع االرتياح أن التقرير أحدث سلسلة من ردود . ن الصحة البدنية والعقلية، السيد بول هنتم
وطلبت اجملموعة من املكلفني    . األفعال أدت إىل مؤشرات مشجعة بشأن إمكانية إغالق مركز االحتجاز املذكور          

 . من أجل إجياد حل هلذه القضيةبواليات ذات صلة مواصلة اإلسهام بكافة السبل البناءة املمكنة 

  املشاورات مع املنظمات غري احلكومية-خامساً 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أجرى املشاركون نقاشاً مفتوحاً مع ممثلي اجملتمع املدين بشأن دور  -٣٧
 . اإلجراءات اخلاصة يف إطار جملس حقوق اإلنسان

 التصرحيات اليت أدلت هبا أن عملية اإلصالح واستعراض الواليات  وأكـدت منظمات غري حكومية عديدة يف       -٣٨
وأعربت مجيع املنظمات غري . تتـيحان فرصـاً كبرية لتعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة، لكنهما تنطويان على خماطر مجة     

 لكفالة أن   وأكدت ضرورة العمل املشترك   . احلكومية عن دعمها القوي لنظام اإلجراءات اخلاصة وللمكلفني بواليات        
 . تؤدي عملية االستعراض اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان إىل تعزيز دور الواليات اجلغرافية واملواضيعية

وأُشـري إىل أن جملـس حقوق اإلنسان ال ينبغي أن يتناول كل والية مبفردها فحسب، بل أيضاً طبيعة                    -٣٩
اض الواليات حىت يفرغ من وضع معايري موضوعية سليمة وقيل إنه جيب أالّ يشرع يف استعر. وهيكل وأداء النظام

 .يتم على أساسها مثل هذا االستعراض
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وفـيما يتعلق باملسائل املتعددة واملعقدة اليت جيب تناوهلا يف سياق االستعراض، سوف يقدم ممثلو اجملتمع                 -٤٠
ومت التأكيد على   . ئق املوجودة أصالً  املدين اقتراحات ملموسة إىل اجمللس، وسيتقامسون مع املكلفني بواليات الوثا         

أنه ينبغي للمكلفني بواليات أيضاً اختاذ موقف مجاعي إزاء هذه القضايا اجلوهرية، وإجراء حوار مع اجمللس بغية                 
ويف هذا السياق، شدد العديد     . الدفاع بقوة عن املبادئ األساسية اليت جنحت يف توجيه نظام اإلجراءات اخلاصة           

وطلبوا من املكلفني بواليات التفكري على وجه اخلصوص يف الطرق اليت           .  دور جلنة التنسيق   مـن املشاركني على   
يـريدون أن يتـبعها جملس حقوق اإلنسان للنظر يف تقاريرهم، ونوع التفاعل املستحسن خالل دورات اجمللس؛                 

أكيد جمدداً على أن من ومت الت. ومـدى تواتـر الـتقارير؛ ونوع النتائج اليت تتمخض عنها مناقشة هذه التقارير           
اجلوهـري النظر، يف سياق استعراض الواليات، يف مسألة املتابعة والتنفيذ، وعلى أنه ال بد من النظر على وجه                   

 . اخلصوص يف كيفية مساعدة اإلجراءات اخلاصة للمجلس يف جمال املتابعة، والعكس بالعكس

حقوق اإلنسان ما تتوصل إليه اإلجراءات اخلاصة من        وأُثريت مراراً أمهية كفالة أن ُتدرج يف عمل جملس           -٤١
وينبغي على وجه اخلصوص أال ُيدمج عمل اإلجراءات اخلاصة يف االستعراض           . نـتائج وما تتقدم به من توصيات      

الدوري الشامل فحسب، بل أيضاً يف أنشطة اجمللس األخرى، مبا يف ذلك عند تصديه لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
ومن أجل إدخال عمل اإلجراءات اخلاصة يف . مه باالستجابة للحاالت الطارئة وتقدمي التعاون التقيناإلنسان أو قيا

عمـل جملس حقوق اإلنسان، توجد، من جهة، حاجة إىل ضمان تعاون الدول األطراف ومساحها بالزيارات اليت          
 حاجة إىل أن ُتكيف اإلجراءات      تقوم هبا اإلجراءات اخلاصة وتقدمي ردود سريعة على بالغاهتا، ومن جهة أخرى،           

اخلاصـة طـرق عمـلها حبيث تتمكن بانتظام من إجراء تقييم نوعي وكمي للتعاون يف جمال البالغات وطلبات          
ومن أجل كفالة استفادة مجيع . الزيارات، فضالً عن صياغة توصيات استراتيجية حمددة تبّين اإلطار الزمين للتنفيذ        

يمة من املعلومات الغزيرة اليت يقدمها املكلفون بواليات، اقُتِرح جتميع          اجلهـات صـاحبة املصـلحة بصورة سل       
 . البالغات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة حبسب األقطار

وأكد ممثل إحدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كيف أن التعاون بني اإلجراءات اخلاصة واملؤسسات  -٤٢
وتؤكد . ة هلاتني اجلهتني الفاعلتني، وقدم أمثلة ملموسة على هذا التعاونالوطنية حلقوق اإلنسان حيقق فائدة بالنسب

هذه األمثلة، على وجه اخلصوص، الدور الذي ميكن أن تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لكفالة نشر 
 . التوعية خالل الزيارات القطرية وبعدها، ومتابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة

مـن ممثـلي اجملتمع املدين على املواضيع اآلتية بوصفها جديرة باهتمام خاص من ِقبل          وشـدد العديـد      -٤٣
انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ واملساواة بني اجلنسني؛            : اإلجراءات اخلاصة 

 .وحقوق الشعوب األصلية؛ والنساء واألمهات السجينات

ني بواليات للتعبري عن تقديرهم العميق للدعم الذي تلقوه من اجملتمع املدين ألداء وتدخل العديد من املكلف -٤٤
واجـباهتم، وعـن شكرهم للمنظمات غري احلكومية على الشراكات اليت أقامتها يف جمال محاية حقوق اإلنسان                 

شكرهم ملمثلي  وعرب املكلفون بواليات عن جزيل      . واملسـاعدة الـيت قدمتها إلتاحة وصول األشخاص املتأثرين        
واستجابة لبعض االقتراحات، أكد بعض املكلفني . اجملتمع املدين على االقتراحات املثمرة اليت قدموها خالل النقاش

بواليـات ضـرورة العمـل سـوياً لكفالة أن يؤدي إصالح األمم املتحدة واستعراض الواليات إىل تعزيز نظام              
 . ري إىل استصواب إجراء املزيد من املشاورات بصورة منتظمةوحتقيقاً هلذه الغاية، أُش. اإلجراءات اخلاصة
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كما أشار املكلفون بواليات إىل اجلهود اليت يبذلوهنا لتعزيز أساليب عملهم، وأكدوا ترحيبهم بتلقي النقد  -٤٥
احلصول ا قَِريب   َعمَّواُبلغ ممثلو اجملتمع املدين بأن املكلفني بواليات سيطلبون         . البناء من الشركاء يف اجملتمع املدين     

وطلب أحد املكلفني بواليات من املنظمات غري احلكومية أن         . عـلى تعليقات بشأن الكتيب املنقح الذي أعدوه       
تعمل سوياً وبطريقة شاملة بشأن املسائل املتعلقة باإلصالح ودور اإلجراءات اخلاصة واجملتمع املدين يف إطار جملس 

ظمات غري احلكومية مساعدة املكلفني بواليات على نشر تقاريرهم والنتائج          وطُلب مراراً من املن   . حقوق اإلنسان 
واقترح بعض املكلفني بواليات صياغة ورقة موقف شاملة تتناول دور اإلجراءات اخلاصة يف             . اليت يتوصلون إليها  

 .إطار اجمللس وتتناول مجيع املسائل اليت ذكرها املشاركون خالل تبادل اآلراء

 لألمني العام ة اخلاصةاملمثلدمته عرض ق  -سادساً 
  باألطفال والرتاعات املسلحةةاملعني

 باألطفال والرتاعات   ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثليف إطـار هـذا البند من جدول األعمال قامت            -٤٦
ملمكنة  بإطالع املشاركني على أنشطة واليتها وناقشت معهم السبل ا         راديكا كوماراسوامي، ، السيدة   املسـلحة 

 . للتعاون والدعم املتبادل

 لدراسة تأثري الرتاعات املسلحة     ١٩٩٧وقالت املمثلة اخلاصة إن اجلمعية العامة أنشأت هذه الوالية عام            -٤٧
وذكرت، . وتقوم الوالية بتقدمي تقاريرها إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وجملس األمن           . على األطفال 

 من مناطق   ٣٠ من القُّصر يتم استغالهلم كجنود أطفال يف         ٣٠٠ ٠٠٠ة، أن حوايل    وفقـاً لإلحصـاءات املتاح    
وينص النظام األساسي .  يف املائة١٠الرتاعـات يف العامل، وال تزال نسبة اجلنود األطفال يف القوات املسلحة تبلغ    

يتعاون مكتب املمثلة اخلاصة    للمحكمة اجلنائية الدولية على املالحقة القضائية ملرتكيب أعمال التجنيد القسري، و          
 . مع احملكمة اجلنائية الدولية يف عدد من هذه القضايا

الذي وضع قائمة تبني االنتهاكات الفادحة      ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وأشـارت املمثلة اخلاصة إىل قرار جملس األمن          -٤٨
 وقتل ؛ل واستخدامهم جنوداًقيام األطراف يف الصراعات املسلحة بتجنيد األطفا    : ضد األطفال خالل الرتاعات املسلحة    

 واختطافهم  ؛ ما يكون ذلك ضد الفتيات      واغتصـاهبم وإخضـاعهم للعنف اجلنسي، وغالباً       ؛األطفـال وتشـويههم   
االجتار هبم وإخضاعهم ؛ وعلى املدارس واملستشفياتواهلجمات  ؛ اإلنسانيةة وحرماهنم من املساعد؛وتشريدهم القسري

ينص القرار أيضاً على أن يشتمل تقرير األمني العام على قائمتني بأطراف            و .للعمـل القسـري ومجـيع أشكال الرق       
كما ينص القرار على    . الرتاعات اليت ُتجّند األطفال سواء كانت مدرجة أو غري مدرجة يف جدول أعمال جملس األمن              
 .ض عقوبات موّجهةإمكانية التوجه حنو تطبيق إجراءات عقابية يف حالة عدم امتثال هذه األطراف، مبا يف ذلك فر

وتوجد يف كل بلد . على إنشاء آلية للرصد وتقدمي التقارير   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢كما نص قرار جملس األمن       -٤٩
من البلدان اليت هبا أطراف مدرجة يف القائمة فرقة عمل تترأسها اليونيسيف أو مفوضية حقوق اإلنسان تقوم جبمع 

كما تضم فرقة العمل منظمات غري      .  يف سياق الرتاعات املسلحة    املعلومات عن االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال     
وميكن بذلك إرسال املعلومات من خالل مكتب املمثلة اخلاصة إىل          . حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان    
ويقوم فريق عامل تابع جمللس األمن بعقد اجتماع كل شهرين للنظر يف . األمني العام الذي يسلمها إىل جملس األمن
وميكن للفريق العامل أن يقترح على جملس األمن تطبيق إجراءات عقابية . التقارير الواردة من مكتب املمثلة اخلاصة

 . ومت تأكيد ضرورة ضمان احملاكمة حسب األصول يف سياق هذا اإلجراء. حبق األطراف اليت مل متتثل
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عملية املذكورة املتعلقة بالرصد وتقدمي التقارير، وطلبت املمثلة اخلاصة إىل املكلفني بواليات املساعدة يف ال -٥٠
 . ال سيما خالل الزيارات القطرية، من حيث تقاسم املعلومات والدعوة

وأكدوا . ورحـب املكلفون بواليات جبلسة اإلحاطة اليت عقدهتا املمثلة اخلاصة ودعوا إىل التعاون معها              -٥١
ِرح يف هذا السياق إنشاء آلية تقوم باستمرار بإشعار مكتب املمثلة           واقُت. أمهـية كفالة التنسيق واملساعدة املتبادلة     

وأُشري أيضاً إىل . اخلاصـة عـند قـيام املكلفني بواليات بزيارات قطرية إىل بلدان هبا أطراف مدرجة يف القائمة     
 . رىاستصواب النظر إىل آليات الرصد اليت اعتمدها جملس األمن كمفهوم ميكن إعادة تطبيقه يف جماالت أخ

كما خاطبت االجتماع املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان  -٥٢
أكدت املقررة اخلاصة يف عرضها أمهية التعاون الوثيق مع املمثل اخلاص لألمني . والشعوب، السيدة رين ألبيين غانسو

وأشارت إىل حقيقة أن اللجنة األفريقية تضم حالياً مخسة مقررين معنيني           . العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان     
االحتجاز يف السجون؛ وحرية التعبري؛ وحقوق املرأة؛ والالجئون واملشردون داخلياً؛ واملدافعون عن            : باملسائل التالية 

دافعني عن حقوق اإلنسان يف  وقد كُِلفت واليتها بالسعي إىل احلصول على املعلومات املتعلقة بامل         . حقـوق اإلنسان  
أفريقيا وتلقّي هذه املعلومات ودراستها واختاذ اإلجراءات وفقاً هلا؛ وتقدمي تقارير خالل كل دورة اعتيادية تعقدها                
اللجنة األفريقية؛ والتعاون واملشاركة يف احلوار مع الدول األعضاء، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واهليئات              

لـية املعنية، واآلليات الدولية واإلقليمية حلماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وسائر اجلهات              احلكومـية الدو  
صاحبة املصلحة؛ وتطوير استراتيجيات فعالة، والتوصية باألخذ هبا لتوفري محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛ 

 . ني عن حقوق اإلنسان، يف أفريقياوإذكاء الوعي وتعزيز إنفاذ إعالن األمم املتحدة بشأن املدافع

ورحـب املكلفون بواليات ترحيباً حاراً حبضور املقررة اخلاصة للجنة األفريقية وأشاروا إىل فكرة إنشاء         -٥٣
كما ذُكرت  . شـبكات تضم اآلليات اإلقليمية اليت تعاجل قضايا مماثلة أو مترابطة، وتعزيز التعاون والتنسيق معها              

ور مثل هؤالء الشركاء االجتماعات السنوية يف املستقبل، فضالً عن النظر يف إقامة روابط              إمكانية النظر يف حض   
 . مؤسسية تكفل القيام باألنشطة املشتركة

  التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان-سابعاً 
رؤساء اهليئات املنشأة   يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال، أُتيحت للمشاركني فرصة االجتماع ب              -٥٤

 .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان وتبادل اآلراء معهم بشأن نظام اإلصالح احلايل

وأعرب ممثلون عن كل من اإلجراءات اخلاصة واهليئات التعاهدية عن ارتياحهم إزاء املستوى القائم من                -٥٥
 جمال تبادل املعلومات عن بلدان بعينها، وقيام        وذُكرت أمثلة حمددة تتعلق بالتعاون يف     . التعاون والتنسيق املتبادلني  

وشدد العديد من املشاركني على أمهية أن تعتمد هذه         . التوصيات العامة /اهليـئات الـتعاهدية بصياغة التعليقات     
وأشار أحد املكلفني بواليات إىل إمكانية أن يقدم املكلفون         . اإلجـراءات واهليئات على توصيات بعضها البعض      

طار اإلجراءات اخلاصة معلومات خطية وأن يقوموا قبل انعقاد دورات اهليئات التعاهدية باقتراح             بواليـات يف إ   
 .مسائل ُتعرض على نظر هذه اهليئات

وأكدوا . وأكـد املشاركون كيف أن إنشاء جملس حقوق اإلنسان يدعو إىل تعزيز تكامل عمل اآلليتني               -٥٦
يف ذلك من خالل متكني املكلفني بواليات ذات صلة من خماطبة           احلاجـة إىل كفالة زيادة التفاعل الشخصي، مبا         
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وُسلِّط . اهليئات التعاهدية بصورة مباشرة عند استعراض تقارير الدول ذات االهتمام اخلاص بالنسبة هلذه اهليئات             
.  اخلاصة الضوء على الدور الذي تضطلع به األمانة يف كفالة تبادل املعلومات بني اهليئات التعاهدية واإلجراءات              

 .واقُتِرح القيام بتجميع أفضل املمارسات على أساس سنوي

وبالنسـبة لالقـتراح املتعلق بإنشاء هيئة تعاهدية موحدة دائمة، أعرب بعض املشاركني عن قلقهم إزاء                -٥٧
ومع ذلك، رأى مشاركون آخرون أن      . إمكانية أن يؤدي ذلك إىل إضعاف السمات املميزة لعمل خمتلف اللجان          

ورأى مشاركون  . ء هيئة تعاهدية موحدة دائمة هو خطوة إجيابية حنو إنشاء حمكمة عاملية حلقوق اإلنسان             إنشـا 
آخرون ضرورة االحتفاظ بالسمات الفنية احملددة، مع االستمرار يف اختاذ تدابري لتنسيق وتبسيط إجراءات اهليئات               

ومتثل أحد االقتراحات املقدمة يف هذا الصدد يف        . قاريرالـتعاهدية مثل املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بتقدمي الت        
إجياد هيئة تعاهدية موحدة دائمة للتعامل مع الشكاوى الفردية بغية احلد من تأّخر النظر فيها وكفالة اتساق الفقه    

 .القضائي، مع إبقاء اللجان القائمة لتقوم باستعراض التقارير وإجراء التحريات

اً أن أوجه القصور الرئيسية لإلجراءات اخلاصة ونظام اهليئات التعاهدية تتمثل يف            وأكد املشاركون مرار   -٥٨
عـدم متابعة ما تتوصل إليه من نتائج وما تقدمه من توصيات، ال سيما من جانب اهليئات السياسية الرئيسية يف                    

صدد أكد العديد من    ويف هذا ال  . وارُتئي أن جملس حقوق اإلنسان فرصة ملعاجلة هذا القصور        . األمـم املـتحدة   
املشاركني أن االستعراض الدوري الشامل ال ينبغي أن ُيفهم على أنه قيام دول بتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دول 
. أخرى، بل على أنه قيام دول بتقييم مدى إنفاذ دول أخرى للقرارات والتوصيات املقدمة من هيئات فنية مستقلة

 على اآلليات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان للقيام بتقصي احلقائق وأداء            وينبغي أن يعتمد جملس حقوق اإلنسان     
وذلك من شأنه أن يعاجل املسائل املتعلقة بإمكانية حدوث إزدواجية . مهام التقييم املعياري، مع التركيز على التنفيذ

وري الشامل إىل هيئة طعن بني االستعراض الدوري الشامل وعمل اهليئات التعاهدية وأن مينع حتول االستعراض الد
وأكد املشاركون أمهية دور . للـدول الـيت قامت اهليئات التعاهدية باستعراض امتثاهلا ملعاهدات حقوق اإلنسان           

 . املفوضية يف تعزيز االستعراض الدوري الشامل كمحفل للمتابعة

كون أحد مصادر وأوصـى الـبعض بإعداد رسالة مشتركة تطلب إىل جملس حقوق اإلنسان كفالة أن ي    -٥٩
املعلومات األساسية لالستعراض الدوري الشامل، على أقل تقدير، ما تتوصل إليه اهليئات التعاهدية واإلجراءات              

 . اخلاصة من نتائج وما تقدمه من توصيات، كما تطلب إليه استنباط نظام استعراض يعزز إنفاذ هذه التوصيات

االجتماع مع املفوضة السامية وعرض  -ثامناً 
 خطتها املتعلقة باإلدارة االستراتيجية

 تبادل اآلراء مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان -ألف 

أعربت املفوضة السامية يف مالحظاهتا االفتتاحية عن تقديرها لشجاعة اإلجراءات اخلاصة وإجنازاهتا وعن إعجاهبا               -٦٠
املاضيتني انصب على إنشاء جملس حقوق اإلنسان       وأكـدت املفوضة السامية أن التركيز األساسي خالل السنتني          . هبـا 

وسوف يتحول التركيز إليها خالل العام      " العام احلايل عام اإلجراءات اخلاصة    "ووضـع استراتيجية للمفوضية، بينما ُيعد       
 . وأكدت املفوضة السامية بذل كافة اجلهود الكفيلة بتوفري املوارد الضرورية لإلجراءات اخلاصة. القادم
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ودعت املكلفني  . دت املفوضة السامية دعمها التام لإلجراءات اخلاصة يف سياق اإلصالحات احلالية          وأك -٦١
وقالت إن الرأي   . بواليـات إىل الدفاع سوياً ليس فقط عن إبقاء نظام اإلجراءات اخلاصة، بل أيضاً عن حتسينه               

ليكفل أساليب عمل تتسم مبزيد من      املـتداول على نطاق واسع هو أن نظام اإلجراءات اخلاصة حباجة إىل تعزيز              
ويف هذا  . وعلى املكلفني بواليات االستجابة هلذه الشواغل وغريها من الشواغل العامة         . االنسـجام واالتسـاق   

وبّينت حقيقة . الصدد، أشادت املفوضة السامية بإنشاء جلنة التنسيق واعتربته تطوراً إجيابياً جاء يف الوقت املناسب
وحثت .  املكلفون بواليات بطريقة تعاونية وأن يتحدثوا بصوت واحد بشأن املسائل املؤسسيةاحلاجة إىل أن يعمل

املفوضـة السـامية املكلفني بواليات على املشاركة التامة يف عملية االستعراض من أجل توقع التحديات احملتملة       
 . والتمكن من االستجابة هلا بطريقة دقيقة وجيدة التحليل

 بواليات شكراً حاراً إىل املفوضة السامية على حضورها وعلى عبارات الدعم اليت وجهتها              ووجـه املكلفـون    -٦٢
جماالت التعاون احملتملة بني اإلجراءات اخلاصة ومفوضية حقوق        : وأُثـريت تساؤالت تتعلق مبا يلي     . وأشـادوا بعمـلها   

املفوضة السامية؛ واستصواب قيام املفوضية     اإلنسان واملدى الذي ميكن أن تبلغه مشاركة اإلجراءات اخلاصة يف مبادرات            
بـتقدمي الدعـم الفـين والفكري لإلجراءات اخلاصة بشأن مسائل مواضيعية حمددة؛ وضرورة أن ُيكفل جلميع املكلفني                  
بواليـات تساوي مستوى الدعم وفرص التعاون؛ واستصواب أن تقوم اإلجراءات اخلاصة واملفوضية بوضع استراتيجيات              

االت حمددة؛ وضرورة مراعاة آراء اإلجراءات اخلاصة املتعلقة بصياغة استراتيجيات وبرامج املشاركة            مشـتركة بشأن ح   
كما أُشري إىل أن االتساق غالباً ما يعتمد على عوامل خارجية مثل إجراءات تعيني املكلفني بواليات واملوارد اليت                  . القطرية
 . على تقدمي الدعم هلذه القضايا والقضايا األخرى املماثلةوحث املكلفون بواليات املفوضة السامية . ُتتاح هلم

وكـررت املفوضة السامية اإلعراب عن سرورها إزاء ما تتمتع به اإلجراءات اخلاصة واملفوضية من استقالل                 -٦٣
وعلى هذا  . مؤسسـي وحـرية، وأكـدت ضرورة أن حتتفظ كلتامها حبق استخدام تقديرها املهين يف مجيع األوضاع                

ويستوجب حتقيق هذه   . ، أكدت املفوضة السامية وجود نطاق للدعم والتعاون املتبادلني يف العديد من اجملاالت            األساس
وأشارت املفوضة السامية إىل اجلهود  . الغايـة ضمان وجود نظام اتصال جيد بني اإلجراءات اخلاصة واملفوضية عموماً           

كما أكدت  . ة اليت ستقوم أيضاً بدعم عمل اإلجراءات اخلاصة       احلالـية الرامـية إىل تعزيز اخلربة املواضيعية للمفوضي        
املفوضة السامية ضرورة االلتزام باالستعراض الدوري الشامل وبذل كافة اجلهود جلعله إضافة هادفة لنظام تعزيز ومحاية  

 .وأعربت املفوضة السامية عن التزامها بتعزيز التعريف بعمل اإلجراءات اخلاصة وأثره. حقوق اإلنسان

 تبادل اآلراء مع نائبة املفوضة السامية وكبار املسؤولني يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان -باء 

وخالل هذه الدورة حصل املكلفون     . أُتيحـت للمشـاركني فرصـة االجتماع بكبار مديري املفوضية          -٦٤
يابة، السيدة ميهر خان وليامز؛     املفوضة السامية بالن  : بواليات على فرصة لطرح األسئلة وإثارة قضايا مع كل من         

ومدير فرع املعاهدات واللجنة، بكر ندياي؛ ومديرة فرع اإلجراءات اخلاصة، سوزان رعدي أزاراخشي؛ ورئيس              
فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية، فابريزيو هوكشيلد؛ ورئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية،إبراهيم واين؛              

 . ن كوران؛ ورئيس وحدة التخطيط والرصد والتقييم، مياخئيل فروهلينغورئيسة قسم االتصاالت، سوزا

تقدمي توضيحات عن سبب جتميع كل الواليات       : ومن بني املسائل اليت أثارها املكلفون بواليات ما يلي         -٦٥
ن املواضـيعية يف فرع واحد؛ وضرورة ضمان تقدمي الدعم املتساوي للواليات؛ واستصواب إجياد السبل اليت متكّ               
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املفوضـية من متابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة وما تتوصل إليه من نتائج؛ وضرورة تعزيز قدرة املفوضية على                 
االتصال والتوعية اإلعالمية اليت تقوم هبا لتعزيز إبراز النتائج اليت تتوصل إليها اإلجراءات اخلاصة والتأكد من أن                 

ة أن تتسم صفحات الويب التابعة لإلجراءات اخلاصة باملزيد من          ؛ وضرور "ال ختتفي دون أن تترك أثراً     "التقارير  
اخلصوصية وأن يسهل الوصول إىل املعلومات الواردة فيها؛ ودور التواجد امليداين يف زيادة التوعية ونشر النتائج                

نصح الـيت توصـلت إليها اإلجراءات اخلاصة والتوصيات اليت قدمتها على املستوى الوطين، فضالً عن إسداء ال                
لإلجـراءات اخلاصـة بشأن البلدان اليت جيب أن حتصل على األولوية؛ وأمهية ترمجة التقارير إىل اللغات احمللية؛                  

 . وضرورة أن تقوم املفوضية بدور القيادة الفكرية

وأكـدت نائبة املفوضة السامية احلاجة إىل حتسني االتصاالت بني املكلفني بواليات واملفوضية من أجل                -٦٦
وقالت إن خطة اإلدارة االستراتيجية .  فهمهم لقدرات بعضهم البعض وإجياد بيئة تؤدي إىل تعزيز التعاون          زيـادة 

 .للمفوضية هي خطة تقوم على النتائج، مدهتا سنتان وتتصدى للعديد من القضايا اليت تثريها اإلجراءات اخلاصة

. زيد من املوارد البشرية لتعزيز قدرته     وأنشأت املفوضية مؤخراً قسماً لالتصاالت وسوف ختصص لـه امل         -٦٧
وسـوف جيـري قسم االتصاالت مشاورات مع املكلفني بواليات من خالل جلنة التنسيق بغية التفكري يف سبل                  

وُتبذل . االستجابة لضرورة كفالة حتسني مستوى التوعية ونشر عملهم، فضالً عن حتسني فهم دورهم ووظائفهم             
 . ز موقع الويب، إال أن قدرة املفوضية حمدودة يف هذا اجملال حالياًاجلهود يف الوقت الراهن لتعزي

ومت التأكـيد عـلى أن نقل مجيع اإلجراءات املواضيعية إىل فرع اإلجراءات اخلاصة سوف يكفل الدعم                  -٦٨
وى من  وُتبذل اجلهود لكفالة توفري نفس املست     . املتساوي واملتسق جلميع اإلجراءات والتالقح بني خمتلف الواليات       

كما تعمل املفوضية على التوسيع اجلغرايف    .املـوارد البشرية جلميع الواليات، على الرغم من بطء عملية التوظيف          
ومن شأن ذلك أن يكفل التعاون بشكل أفضل يف         . ملكاتـبها وتواجدها امليداين، ال سيما على الصعيد اإلقليمي        

وسوف تكفل عملية املشاركة القطرية . ا اإلجراءات اخلاصةإعـداد وتنفيذ ومتابعة الزيارات القطرية اليت تقوم هب  
وعالوة على ذلك،   . نشـر التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة وما تتوصل إليه من نتائج وتيّسر تنفيذها             

الت سوف ُينظم التفاعل التقين اجلوهري بني املكلفني بواليات واملوظفني الفنيني التابعني للمفوضية بغية حتديد اجملا
 . املواضيعية اليت ميكن أن تقوم فيها املفوضية بتقدمي الدعم لإلجراءات اخلاصة
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 املرفقان

 املرفق األول

 قائمة اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان واملكلفني
 بواليات، املدعوين حلضور االجتماع الثالث عشر

  الواليات املواضيعية-أوالً 
 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي -١  *كوركويرا.  السيد س-العضو، 
 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي -٢  *السيدة ليلى زروقي:  املقررة-الرئيسة 
 الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة -٣  بنافيدس دي برييز. السيدة أ:  املقررة-الرئيسة 
املقـرر اخلـاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات       -٤  *ألستون. السيد ب

 موجزة أو تعسفاً
 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني -٥  *ديسبوي. السيد ل
 لتعذيبااملقرر اخلاص املعين مبسألة  -٦  *نواك. السيد م
 نسان للمشردين داخلياًممثل األمني العام املعين حبقوق اإل -٧  كالني. السيد ف
  حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةاملقرر -٨  *جاهانغري. السيدة أ
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري -٩  *ليغابو. السيد أ

لعنصري  للعنصرية والتمييز ا   ةاملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصر     -١٠  *ديني. السيد دي
 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

املقـرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف            -١١  َبيت. م. السيد ج
 املواد اخلليعة

 هب اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقةاملقرر -١٢  *إيرتورك. السيدة ي
  باألطفال والرتاعات املسلحةة لألمني العام املعنية اخلاصةاملمثل -١٣  *كوماراسوامي. السيدة ر
املمـثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنـية حبالـة املدافعـني عن                -١٤  *جيالين  . السيدة ه

 حقوق اإلنسان
املقـرر اخلـاص املعـين باآلثـار الضـارة لنقل وطمر املنتجات              -١٥  *إبيانو. السيد أ

  واخلطرة بصورة غري مشروعةوالنفايات السمية
 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -١٦  *بوستامانيت. السيد ج
اإلصالح االقتصادي اخلـبري املسـتقل املعـين بآثـار سياسات        -١٧  *نياموايا مودهو. أ. السيد ب

 والديون اخلارجية 
 تعليماملقرر اخلاص املعين باحلق يف ال -١٨  *مونيوز. السيد ف
املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق            -١٩  *كوثاري. السيد م

 يف مستوى معيشي مناسب
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء -٢٠  *زيغلر. السيد ج
 بقضايا األقليات ة املعنية اخلاصةاملقرر -٢١  *ماغدوغال. السيدة غ
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 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  -٢٢    إ مينديز.السيد خ
املقـرر اخلـاص املعـين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            -٢٣   *ستافنهاغن. السيد ر

 للسكان األصليني
 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع -٢٤   سينغوبتا. السيد أ

املقـرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن        -٢٥   *هنت. السيد ب
 من الصحة البدنية والعقلية

 العامل املعين باملنحدرين من أصول أفريقيةاخلرباء فريق  -٢٦  *كاساندا. السيد ب:  املقرر-الرئيس 
ـ  ةاملقـرر  -٢٧  *هدى. السيدة س سيما النساء   باالجتار باألشخاص، وال     ة املعنـي  ة اخلاص

 واألطفال
 املقرر اخلاص املعين باإلرهاب وحقوق اإلنسان -٢٨  *شينني. السيد م
 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  -٢٩  رزقي. السيد ر

  الواليات القطرية-ثانياً 
  اإلنسان يف كوبا للمفوضة السامية املعنية حبالة حقوقالشخصيةاملمثلة  -١  شانيه. السيدة ك
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار -٢  *بينهريو. س. السيد ب
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية          -٣  *دوغارد. السيد ج

 ١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
 الكونغو  لة حقوق اإلنسان يف مجهورية    املقـرر اخلاص املعين حبا     -٤  باسريي. ف. السيد ت

 الدميقراطية
 بورونديحبالة حقوق اإلنسان يف اخلبري املستقل املعين  -٥  *أوكوال. السيد أ
املمـثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين حبالـة حقوق اإلنسان               -٦  غاي. السيد ي

 يف كمبوديا
 قوق اإلنسان يف الصومالاخلبري املستقل املعين حبالة ح -٧  *السيد غامن النجار
 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت -٨  *السيد لوي جوانيه

 اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا -٩  *أباكا. السيدة ش
  السودان حبالة حقوق اإلنسان يفة املعنية املستقلةاخلبري -١٠  *مسر. السيدة س
حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا      املقـرر اخلـاص املعين       -١١  *مونتارهبورن. السيد ف

 الشعبية الدميقراطية
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس -١٢  *سيفريين. السيد أ
 أوزبكستان  حبالة حقوق اإلنسان يفة املعنية املستقلةاخلبري -١٣  *بيكار. السيدة م

                                                      

 .االجتماع) ت(حضر  *



A/HRC/4/43 
Page 18 

 

 املرفق الثاين

 بيان صادر عن االجتماع السنوي للمكلفني بواليات يف إطار 
 اإلجراءات اخلاصة مبناسبة إنشاء جملس حقوق اإلنسان

ونرى أن إنشاء . حنن، املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، نرحب بإنشاء جملس حقوق اإلنسان 
ونتطلع إىل  . ط اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية النظام العاملي حلقوق اإلنسان        هـذه املؤسسـة اجلديدة فرصة لتنشي      
 . اإلسهام بفعالية يف هذا اجلهد اجلماعي

 اليت تتخذ -هذه اآلليات "وكمـا أشار األمني العام يف بيانه أمام الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان فإن      
 تشكل جمتمعةً القوات األمامية اليت نتطلع إليها لتتوىل -بدون مقابل يف معظمها شكل أفراد اختريوا خلرباهتم وعملهم 

وإهنا، بدقها ناقوس اخلطر مث إجراء التحقيقات، تبقي اهتمام . محاية حقوق اإلنسان وإنذارنا بشكل مبكر بانتهاكاهتا
واإلجراءات اخلاصة  ". نالعـامل منصباً على العديد من أكثر ما نواجهه من املعضالت إحلاحاً يف جمال حقوق اإلنسا               

صوت الذين ال صوت هلم من ضحايا االعتداءات، وتوفر تقاريرها نقطة انطالق ملناقشة التدابري امللموسة اليت                "هي  
 ". ينبغي للحكومات اختاذها لوضع حد لالنتهاكات ولضمان محاية حقوق اإلنسان يف املستقبل

اهة آللية حقوق اإلنسان اليت توفر احلماية على        وعـلى مر السنوات، منح ذلك الصوت املصداقية والرت         
أسـاس يومـي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، وتعمل مع الدول األعضاء لتجعل محاية                  

 . حقوق اإلنسان أكثر فعالية

لني لألمني ممث"؛ و"ممثلني خاصني لألمني العام"؛ و"مقررين خاصني" اليت تضم -إن آلية اإلجراءات اخلاصة  
 قد أنشأها نظام األمم املتحدة حلقوق -؛ وأفرقة عاملة "خرباء مستقلني"؛ و"ممثلني للجنة حقوق اإلنسان"؛ و"العام

 . اإلنسان إلضفاء املوضوعية واخلربة الفنية واملصداقية على عملية رصد محاية حقوق اإلنسان

لعنصر احلاسم الذي ميكنها من أداء املهام املنوطة وُيعد استقالهلا عن النفوذ السياسي اخلارجي وغريه هو ا 
وللمحافظة على هذه الصفة الفريدة، من املهم أال يوجد أدىن إحساس بأن من ُيرتقب تكليفهم . هبا برتاهة حقيقية

ءات وبالتايل، فإن اخلرباء املستقلني يف جمال حقوق اإلنسان الذين ُتسند إليهم هذه اإلجرا. بواليات موالون جلهة ما
وتشمل اإلجراءات  . اخلاصـة جيب أال يكونوا يف مواقع اختاذ القرار يف الفروع التنفيذية أو التشريعية حلكوماهتم              

وتتعامل الواليات . اخلاصة واليات مواضيعية تقوم بإجراء حتريات بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل      
ويستوجب ذلك أن تقوم هذه الواليات باختاذ التدابري        . د بعينه األخرى مع األوضاع العامة حلقوق اإلنسان يف بل       

الضرورية لرصد ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بأفراد أو مجاعات واالستجابة السريعة هلا، سواء كان 
 . ذلك على الصعيد العاملي أو يف بلد أو إقليم بعينه، وتقدمي تقارير عن أنشطتها إىل األمم املتحدة

ونالحظ أن التعاون مع اإلجراءات اخلاصة كان أحد العوامل اليت روعيت عند انتخاب األعضاء احلاليني                
ونشجع اجمللس على زيادة تعزيز هذا النهج بأن يطلب من أعضائه احلاليني واملستقبليني             . جمللـس حقوق اإلنسان   

كما نرحب  . ات مفتوحة لزيارة بلداهنم   الـتعامل التام مع اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك من خالل توجيه دعو            
 منهم بتوجيه دعوات ١٧بالتعاون املستمر واحلوار البناء بني اإلجراءات اخلاصة وأعضاء اجمللس احلاليني، الذين قام 
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وحنث بشدة مجيع الدول    . ونأمل أن تنظر بقية الدول األعضاء يف اإلقتداء هبم        . مفتوحة جلميع اإلجراءات اخلاصة   
 . جب لطلبات الزيارة، مبا يف ذلك تلك اليت وجهت دعوات مفتوحة، أن تفعل ذلك على سبيل األولويةاليت مل تست

ومن جهتنا، عقدنا العزم على أن نقوم       . وحنـث على أن يتحول التعهد السياسي اآلن إىل عمل ملموس           
 أكثر فعالية وأن تصل     بشكل مجاعي وفردي مبواجهة التحدي املتمثل يف كفالة أن يكون عمل اإلجراءات اخلاصة            

ويف هذا اإلطار، حنث اجمللس بشدة على االضطالع بدوره الرائد وإتاحة . قيم حقوق اإلنسان إىل كل أرجاء العامل
 . أكرب جمال الزدهار مجيع آليات حقوق اإلنسان يف نظام متكيين

قاء نظام اإلجراءات  املتعلق مبجلس حقوق اإلنسان الذي طلب إب٦٠/٢٥١ونرحب بقرار اجلمعية العامة  
وينبغي أن  . اخلاصـة، ونأمل املشاركة بفعالية يف عملية االستعراض اليت ستتم هذا العام وفقاً ملا دعا إليه القرار                

يـؤدي ذلـك إىل مجلة أمور، منها تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة وإحداث قدر أكرب من التآزر بني اإلجراءات                   
 .  من أجل محاية حقوق اإلنساناخلاصة وبقية منظومة األمم املتحدة

ويتعني على أي استعراض أن يبدأ بوضع تصور كامل للدور الذي ينبغي أن يضطلع به املكلفون باإلجراءات                  
اخلاصـة بوصفهم خرباء مستقلني يسدون املشورة ويقدمون الدعم للمجلس اجلديد حلقوق اإلنسان، وذلك يف املقام                

التصدي حلاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات        "لشامل، بغية   األول يف إطـار االستعراض الدوري ا      
قرار " (االستجابة السريعة للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان"وبغية " اجلسيمة واملنهجية، وتقدمي التوصيات بشأهنا

 هلذه الوالية ميكن أن يشمل      وينبغي عندها فقط إجراء استعراض    )). و(٥ و ٣، الفقرتان   ٦٠/٢٥١اجلمعـية العامـة     
عملية االختيار اليت ُصممت لكفالة استقالل العمل، والتكامل والثغرات، والقدرة على إجناز الوالية،             : املسـائل التالية  

 . وتوفري املوارد ذات الصلة، وتعزيز آليات املتابعة، والقضايا اجلديدة الناشئة يف جمال حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك

هدنـا يف مشاورات العام السابق اليت متت خالل كل من االجتماع السنوي واملشاورات غري               ولقـد تع   
، بتعزيز ودعم أساليب عملنا من أجل إجناز الواليات اليت          ٢٠٠٥أكتوبر  /الرمسـية يف جنـيف يف تشرين األول       

 . أُسندت إلينا بأجنع السبل

ولدينا اثنان من األمثلة    . ة وتتسم بالشفافية  وحنـن ملتزمون مبواصلة تعزيز أساليب عملنا بطريقة مفتوح         
  قمنا بإنشاء جلنة تنسيق خالل اجتماعنا السنوي املنعقد العام السابق `١`: امللموسـة الـيت جتسـد هذا االلتزام     

وسوف نضع املسودة احلالية على اإلنترنت ونطلب احلصول       .  قمنا بتحديث الكتيب املتعلق بأساليب عملنا      `٢`و
وميكن هلاتني املبادرتني تيسري إشراك ومشاركة      . من مجيع الشركاء قبل استكمال الكتيب واعتماده      على تعليقات   

اإلجراءات اخلاصة بفعالية يف حتديد مناذج تعزيز اإلجراءات اخلاصة، ويف عملية استعراض الواليات الالحقة، فضالً 
  .عن مشاركتها يف االستعراض الدوري الشامل الذي سيضطلع به اجمللس

ويف هذا الوقت الذي يشهد فيه اجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان حتوالت وحتديات وآماالً، ندعو اجمللس إىل                 
االعتراف بالدور اجلوهري الذي تضطلع به اإلجراءات اخلاصة يف جمال تعزيز محاية حقوق اإلنسان من خالل اختاذ                 

 : اخلطوات التالية
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  كآلية ال غىن عنها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛االعتراف بنظام اإلجراءات اخلاصة -١ 

 :منح اإلجراءات اخلاصة فرصة للتفاعل املباشر والفعال مع اجمللس من خالل ما يلي -٢ 

 سرعة اإلشعار باستالم تقارير البعثات املقدمة من املكلفني بواليات واالستجابة هلا؛  )أ( 

تعلقة باالنتهاكات الفاضحة والوشيكة، وإشراك     االسـتجابة السـريعة لإلنذارات املبكرة امل       )ب( 
املكلفـني بواليات إجراءات خاصة بصورة منهجية يف مبادرات اإلنذار املبكر اليت يتخذها اجمللس، فضالً عن   

 إشراكهم يف املناقشات املواضيعية ويف الدورات الطارئة؛ 

اش تفاعلي مع كل واحد من إلجراء نقاجللسات العامة فترة ساعة على األقل خالل ختصيص  )ج( 
 ؛املكلفني بواليات

 على االستجابة لكل توصية حمددة يقدمها املكلفون بواليات اإلجراءات          ء اجمللس  أعضا حث )د( 
 ؛ اخلاصة يف تقاريرهم

 الذي جيب    بالنسبة لنظام االستعراض الدوري الشامل     ااإلجراءات اخلاصة حموري  جعل عمل    -٣ 
 : من خالل ما يليأن يضطلع به اجمللس، وذلك 

تركيز االستعراض الدوري الشامل على تقييم فعالية تنفيذ الدول للنتائج اليت توصلت إليها              )أ( 
 اهليئات الفنية املستقلة والتوصيات اليت قدمتها، بدالً من بذل جهود مزدوجة؛ 

ملنشأة جلان الرصد ا  (جعـل اسـتنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة واهليئات التعاهدية           )ب( 
 عنصراً من العناصر اجلوهرية لالستعراض الدوري الشامل؛) مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

كفالة أن يكون مقدار التعاون املقدم لإلجراءات اخلاصة معياراً من املعايري احملورية املستخدمة  )ج( 
  املتعلق مبجلس   ٦٠/٢٥١مة  لتقيـيم الـدول بروح التعاون واحلوار البناء اليت دعا إليها قرار اجلمعية العا             

 حقوق اإلنسان؛ 

 .إشراك املكلفني بواليات إجراءات خاصة بفعالية يف عملية االستعراض الدوري الشامل )د( 

حـث الدول على تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة بدعوة الدول إىل توجيه دعوات زيارة                -٤ 
ئلها؛ واالستجابة السريعة لطلبات القيام بزيارات قطرية، لإلجراءات اخلاصة؛ وتقدمي ردود فنية سريعة على رسا

 وتيسري وصول الضحايا، وأصحاب احلقوق واملنظمات غري احلكومية؛ وتنفيذ التوصيات املقدمة بعد الزيارة؛ 

أن يصـبح اجمللـس مشاركاً نشطاً يف حث الدول على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير                 -٥ 
 يقدمها املكلفون بواليات، مبا يف ذلك تعزيز آليات املتابعة؛البعثات والتوصيات اليت 



A/HRC/4/43 
Page 21 

ضـمان مشـاركة املكلفـني بواليات بفعالية يف استعراض اآلليات من خالل مشاركة جلنة               -٦ 
التنسيق اليت تقوم بدور فريق اتصال باملكلفني بواليات بشأن املسائل ذات الطابع اجلماعي، وينبغي أن ترتبط       

 ذ البداية، جبميع اإلصالحات اليت ُتجرى؛بصفة استشارية، من

أن يطلب إىل األمني العام أن يوفر لإلجراءات اخلاصة، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق               -٧ 
اإلنسان، املوارد البشرية واملادية واملالية اليت متكنها من االستجابة بفعالية للتحديات والتوقعات اليت تنشأ يف               

 سياق عملية اإلصالح؛

االعتراف بالدور اجلوهري الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات اإلقليمية            -٨ 
وحنث على إبقاء   . بوصفها من الشركاء األساسيني للمجلس واإلجراءات اخلاصة      والوطنـية حلقوق اإلنسان     

 .عالية اجمللسوتعزيز وصول اجملتمع املدين ومشاركته بوصفه من العناصر اليت ال غىن عنها لتحقيق ف

وحنن نعتقد أن مجيع هذه العناصر جوهرية إذا أرادت الدول حتقيق اآلمال العريضة اليت أعربت عنها من                  
ويتوقع أن تستفيد اآلن من تراكم اخلربة واملعرفة الذي تركته جلنة حقوق اإلنسان . خالل إنشاء هذه اهليئة اجلديدة

.  الذي أدى يف كثري من األحيان إىل تقويض عمل اللجنة          السـابقة، وأن تبـتعد يف نفـس الوقـت عن النهج           
واإلجـراءات اخلاصة على أهبة االستعداد ملواجهة التحدي املتمثل يف االستجابة هلذه التوقعات املتزايدة من أجل                
حتقـيق مصلحة مجيع من يتطلعون، يف كافة أرجاء العامل، إىل أن تقوم هذه اإلجراءات حبماية حقوقهم على حنو                   

 . ال، ال سيما ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانفع

- - - - - 

 


