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  اإلجراءات اخلاصة  -الفصل اخلامس 
  جملس حقوق اإلنسان اجلديد

 قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن حيـل جملـس حقـوق             2006مارس  / آذار 15يف    
 حمل اهليئة احلكومية الدولية املركزيـة يف        )1(اإلنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة       

 19وانعقد جملـس حقـوق اإلنسـان للمـرة األوىل يـوم             . نساناألمم املتحدة املعنية حبقوق اإل    
.  واضطلع جبميع الواليات واآلليات والوظائف واملسؤوليات اخلاصة باللجنـة         2006يونيه  /حزيران

وسيقوم اجمللس باستعراضها، وحتسينها وترشيدها إذا استلزم األمر، يف غضون سنة بعد عقد دورتـه               
  .األوىل

وخاصة اإلجـراءات    (الدليل اإلنسان اليت ترد مناقشتها يف هذا        وسوف تستمر آليات حقوق     
يف العمل بنفس الطريقة اليت كانت تعمل هبا يف إطار اللجنة، ما مل يقـرر               ) 1503اخلاصة واإلجراء   

ويرجى . ومن املتوقع أن يضع اجمللس نظامه الداخلي وأساليب العمل اخلاصة به          . اجمللس خالف ذلك  
ومية أن تدخل بانتظام إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب لالطـالع علـى              من املؤسسات غري احلك   

  ).http://www.ohchr.org(أحدث املعلومات 
  

  اإلجراءات اخلاصةن عحملة سريعة 
  ما هي اإلجراءات اخلاصة؟

 اليت أنشأهتا جلنـة حقـوق       هي اإلسم العام الذي ُيطلق على اآلليات      “ اإلجراءات اخلاصة ”  
اإلنسان أصالً لفحص حالة حقوق اإلنسان يف بلد بعينة أو مسألة موضوعية بعينها ورصدها وتقـدمي      

 إجراًء خاصاً تشـمل مقـرِّرين       41وجيري العمل حالياً يف     . املشورة بشأهنا وتقدمي تقرير علين عنها     
أصـحاب  ”وُتعرف مجيعـا باسـم      ( عاملة   ني وخرباء مستقلني وأفرقة   ني وممثلني وممثلني خاصِّ   خاصِّ

  ).“واليات اإلجراءات اخلاصة
 حلّ جملس حقوق اإلنسان اجلديد حمل اللجنة واضطلع باملسؤولية          2006يونيه  /ويف حزيران   

وسيقوم اجمللس يف غضون سنة واحدة بعـد انعقـاد دورتـه األوىل             . عن آليات اإلجراءات اخلاصة   
وحىت ذلـك   .  حسب االقتضاء   توصيات، لتحسينها وترشيدها   باستعراض اإلجراءات اخلاصة وتقدمي   

  .الوقت ستستمر اإلجراءات اخلاصة يف العمل بالطريقة املعروضة يف هذا الفصل
  كيف تعمل؟

  :تنفرد اإلجراءات اخلاصة بقيمة كبرية ألهنا  
ايـة  تتفاعل يومياً مع الضحايا الفعليني واحملتملني النتهاكات حقوق اإلنسان وتـدعو إىل مح              •

  حقوقهم؛
________________ 

  .60/251: قرار اجلمعية العامة )1( 
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تتصرف حيال مصادر القلق يف جمال حقوق اإلنسان سواء يف احلاالت الفردية أو يف القضايا                 •
  .األعم من خالل االتصاالت املباشرة مع احلكومات املعنية

  دقيقة مشفوعة بتوصيات؛وافية تضطلع ببعثات تقصي احلقائق يف البلدان وتصدر تقارير   •
   لتكون دليالً بشأن املعايري والقواعد؛ُتعد دراسات عن املوضوعات  •
  . يف واليتهااملندرجةتستطيع أن ترفع درجة وعي اجلمهور عن طريق الوسائط يف القضايا   •

وبعكس هيئات معاهدات األمم املتحدة ميكن حتريك اإلجراءات اخلاصة حـىت إذا مل تكـن                 
من الضروري استنفاد ُسبل االنتصاف     املعاهدة املعنية، وليس    أو  الدولة قد صّدقت على الصك املعين       

  .الوصول إليهااحمللية قبل 
  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع 

تستطيع مجيع املنظمات غري احلكومية وفعاليات اجملتمع املدين، بغض النظر عـن مركزهـا،                
  .االتصال باإلجراءات اخلاصة

   تعمل معها؟كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية أن
  :تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل مع اإلجراءات اخلاصة بالطرق التالية  

  تقدمي حاالت فردية  )أ(
  تقدمي معلومات وحتليالت عن اهتمامات حمدَّدة يف جمال حقوق اإلنسان  )ب(
  توفري الدعم للزيارات القطرية مبوجب اإلجراءات اخلاصة  )ج(
طين أو احمللي ملناصرة أعمال اإلجراءات اخلاصة ونشـرها ومتابعتـها           العمل على الصعيد الو     )د(

  وتنفيذها
املشاركة يف االجتماع السنوي ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة واالجتماع مع أصحاب         )هـ(

  الواليات بصفة فردية طوال السنة
   غري احلكوميةدعوة أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة إىل املشاركة يف مبادرات املنظمات  )و(
  

  كيف تستطيع املنظمات غري احلكومية االتصال بأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة؟
06 90 917 22 41+ :بالفاكس  

 urgent-action@ohchr.org :بالربيد اإللكتروين  
 : يف املفوضيةمكتب االستجابة السريعة :بالربيد

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 

 سويسرا
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يرجى مالحظة أنه من املفّضل أن حتدِّد املنظمات غري احلكومية يف خانة املوضوع يف الربيـد                  
اليت ترغب  ) اإلجراءات اخلاصة ( ما هو اإلجراء اخلاص      الرسالة غالف   اإللكتروين أو الفاكس أو على    

ونظراً ألن عنوان االتصال ال يتغّير يف مجيع اإلجراءات اخلاصة فإن وجود إشارة . يف االتصال به أو هبا   
وباإلضافة . واضحة إىل املوضوع الرئيسي أو الغرض من املراسلة سيؤدي إىل الرد عليها بسرعة أكرب             

ك جيب دائماً بيان ما إن كانت املراسالت هتدف إىل تقدمي معلومات عامة أو شكوى فردية أو                 إىل ذل 
أو /مثل دعوة حلضور مؤمتر أو طلب اجتماع مع أصحاب الوالية و           (طلباً من نوع آخر   ما إن كانت    
  ).مساعديهم

  
  ؟ما هي اإلجراءات اخلاصة -ألف 

جلنـة حقـوق    لق على اآلليات اليت أنشأهتا      اإلسم العام الذي ُيط   هي   “اإلجراءات اخلاصة ”  
 اجلديد حمـل    جملس حقوق اإلنسان  وحيلّ  .  ملعاجلة حاالت قطرية حمدَّدة أو قضايا مواضيعية       اإلنسان

وسيقوم اجمللـس يف    . اللجنة ويضطلع باملسؤولية عن اإلشراف على تشغيل آليات اإلجراءات اخلاصة         
 اإلجراءات اخلاصة ويقوم عند االقتضـاء بصـياغة         غضون سنة بعد انعقاد دورته األوىل باستعراض      

وحىت ذلك الوقت ستستمر اإلجراءات اخلاصة يف العمـل بالطريقـة           . توصيات لتحسينها وترشيدها  
وينبغي أن تدخل املنظمات غري احلكومية إىل موقع املفوضـية يف شـبكة             . املعروضة يف هذا الفصل   

  . آخر التطوراتملعرفةالويب 
ات اخلاصة هي يف العادة فحص حاالت حقوق اإلنسان يف بلدان أو أقاليم             اليات اإلجراء وو  
أو بشأن ظواهر كربى من انتهاكات حقوق اإلنسـان يف          ) الواليات القطرية وُتعرف باسم   (حمدَّدة  

ورصدها وتقدمي املشورة بشأهنا وإصدار تقارير علنية       ) الواليات املوضوعية وتعرف باسم   (أحناء العامل   
 هذه الواليات حتت إشراف اللجنة يف املاضي وكانت اللجنة تتخذ قراراً يتضمن اإلطار              وكانت. عنها

  .العام لوالية كل إجراء خاص ونطاقه ومدته
 استلم جملس حقوق اإلنسان هذه الوظيفة وقام بصفة اسـتثنائية           2006يونيه  /ويف حزيران   

  .بتمديد الواليات وأصحاب الواليات ملدة سنة
يسية لإلجراءات اخلاصة قدرهتا علـى االسـتجابة السـريعة الّدعـاءات            ومن السمات الرئ    

وتكون اإلجراءات اخلاصة   . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف أي مكان يف العامل يف أي وقت            
 - مقرِّر خاص، أو ممثل، أو ممثل خاص، أو خبري مستقل          -إما خرباء أفراداً حيملون مسميات خمتلفة       

أصـحاب   ويعيِّن رئيس اللجنة معظـم       ).)2(تتألف عادة من مخسة خرباء مستقلني     و (أفرقة عاملة أو  
ويف حالة ممثلي األمني العام وبعض اخلرباء املستقلني يتم تعيني أصحاب           . واليات اإلجراءات اخلاصة  

. الواليات من جانب األمني العام لألمم املتحدة بناًء على توصية من املفوض السامي حلقوق اإلنسان              

________________ 

تتألف األفرقة العاملة عادة من مخسة أفراد، واحد من كل جتمُّع إقليمي من التجمعات اإلقليمية اخلمسة                 )2( 
  .أفريقيا؛ وآسيا؛ وأمريكا الالتينية والكارييب؛ وأوروبا الشرقية؛ واجملموعة الغربية: يف األمم املتحدة وهي
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ويتم اختيار أصحاب الواليـات     .  بعض احلاالت يعيِّنهم املفوض السامي حلقوق اإلنسان مباشرة        ويف
  .من بني اخلرباء البارزين يف جمال حقوق اإلنسان بعد مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية

وأصحاب الواليات مستقلون وال حيصلون على أجر من األمم املتحدة ويعملـون بصـفتهم                
  . آلية لإلجراءات اخلاصة41وهناك يف الوقت احلاضر . ت سنوات كحد أقصىالشخصية ملدة س

) املضموين واإلداري والتشـغيلي   (وتوفِّر مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان دعم األمانة           
ويعمل أصحاب الواليات عادة من بلداهنم األصلية ويساعدهم موظفو املفوضية          . لإلجراءات اخلاصة 

  .من جنيف
  :صحاب واليات اإلجراءات اخلاصة مبا يليويقوم أ  

  استالم وحتليل املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان من خمتلف املصادر على أساس مستمر؛  •  
الربط الشبكي وتقاسم املعلومات مع الشركاء احلكوميني وغري احلكوميني داخـل وخـارج            •  

  األمم املتحدة؛
 من احلكومات عن اّدعاءات االنتـهاك       -ان   عاجلة يف كثري من األحي     -التماس توضيحات     •  

  ومطالبتها عند االقتضاء بتنفيذ تدابري احلماية لضمان استعادة التمّتع حبقوق اإلنسان؛
إثارة الوعي حبقوق وحاالت وظواهر حمدَّدة يف جمال حقوق اإلنسان تنبئ بتهديد وانتـهاك                •  

  حقوق اإلنسان؛
الظروف احملدَّدة ذلك، من خـالل وسـائط اإلعـالم          إثارة االهتمام العام، عندما تستدعي        •  

   األخرى؛لنيةوالبيانات الع
االضطالع بزيارات قطرية لتقييم حالة حقوق اإلنسان املتصلة بوالياهتم وتقدمي توصيات إىل              •  

  احلكومات املعنية بغية حتسني احلالة؛
، وإىل اجلمعية العامـة     جملس حقوق اإلنسان  /تقدمي تقارير وتوصيات إىل جلنة حقوق اإلنسان        •  

، إذا كانت واليتهم تنص على ذلك، بشأن األنشـطة          )ويف بعض احلاالت إىل جملس األمن     (
  املنتظمة مبوجب الوالية وعن زيارات ميدانية لالجتاهات والظواهر املواضيعية احملددة؛

والية أو  املسامهة من خالل دراسات للموضوعات يف تطوير معايري وقواعد معتمدة ملوضوع ال             •  
  .تقدمي اخلربة القانونية بشأن قضايا حمدَّدة

 17 :27صحيفة الوقـائع رقـم      ملعرفة املزيد عن اإلجراءات اخلاصة يرجى االطالع على           
وهناك أيضاً صحائف وقائع عن دور ووظـائف        . ني لألمم املتحدة  سؤاالً متكرراً عن املقرِّرين اخلاصِّ    

املدافعون عن حقوق اإلنسان، تتسم بأمهيـة       : 29قائع رقم   وصحيفة الو . وواليات موضوعية حمدَّدة  
  . هنااضغطخاصة للمنظمات غري احلكومية أو 
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  كيف تعمل؟  -باء 
بعينه أو حالة   يعين التركيز املتخصص لكل إجراء منفرد من اإلجراءات اخلاصة أن خيضع بلد               

  .بعينها لفحص مستمر من جانب صاحب الوالية بدعم واهتمام من اجملتمع الدويل
إرسـال  ) 1: (وتتوفر ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة عدة أدوات للوفاء ببنود واليتهم    
إعداد دراسات عن املوضـوعات؛     ) 4(نشر تقارير؛   ) 3(االضطالع بزيارات قطرية؛    ) 2(؛  رسائل

  .ر بيانات صحفيةإصدا) 5(
  الرسائل  -  1

يتألف أحد األنشطة الرئيسية ملعظم أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يف اختاذ إجراء بشأن               
 بشـأن   )3(عندما يتلقى أحد أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة معلومات موثوقـة         ف. حاالت فردية 

ملفوضية إىل احلكومة املعنية يطلـب  اّدعاء انتهاكات حقوق اإلنسان إنه ُيرسل رسالة ُتنقَل عن طريق ا          
  .فيها توضيحاً ومعلومات وتعليقات عن االّدعاء ويرجو اختاذ إجراء وقائي أو حتقيقي

وُيرِسـل أصـحاب    . “خطاب اّدعـاء  ”أو  “ نداء عاجل ”وتأخذ هذه الرسالة عادة شكل        
ـ . الواليات رسائل مشتركة عندما تندرج احلاالت يف نطاق أكثر من والية واحدة            ري تشـجيع   وجي

  .املنظمات غري احلكومية على االستفادة من هذه اإلمكانية
  2005الرسائل يف 

  1 049: جمموع عدد الرسائل املرسلة  •
   يف املائة53: نسبة الرسائل املشتركة  •
  2 545: جمموع عدد األفراد املشمولني  •
  137: جمموع عدد البلدان اليت أُرسلت إليها الرسائل  •

هنا إ هي وسيلة إلبالغ املعلومات وطلب التوضيحات عن انتهاكات يقال           عاءوخطابات االدّ   
وهذا النوع من اخلطابات ُيستعَمل مثالً يف احلاالت اليت تصـل فيهـا املعلومـات إىل                . وقعت فعالً 

  .صاحب والية اإلجراء اخلاص بعد ارتكاب جتاوزات حقوق اإلنسان
احلكومة املتلقية إىل أن يتم إعـالن تقريـر         وتظل الرسائل عادة سرية بني صاحب الوالية و         

ويتضمن التقرير ملخـص  . صاحب الوالية، ما مل يقرِّر صاحب الوالية إصدار بيان صحفي قبل ذلك    
الرسائل املرسلة والردود الواردة من احلكومة، إىل جانب تعليقات من أصحاب واليات اإلجـراءات              

وسيقوم جملس  .  جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا السنوية      ويف املاضي كان يتم تقدمي التقرير إىل      . اخلاصة
وُتنشر مجيع التقارير على موقع املفوضية يف شـبكة         . حقوق اإلنسان بوضع نظامه الداخلي اخلاص به      

  .الويب
________________ 

املوثوقة إىل املعلومات املدعومة جيداً بالوثائق وتأيت من مصادر ميكن معرفـة هويتـها              تشري املعلومات    )3( 
  ).انظر أيضاً القسم دال(
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أما يف حالة عدم الـرد      . والرسائل أداة قوية عندما تقدِّم احلكومات معلومات سريعة وشاملة          
ء فإن ذلك قد حيد من أثرها رغم أن رسائل اإلجراءات اخلاصة ميكن، بعد              وعدم الدخول يف حوار بنَّا    

  .نشرها، أن تؤدي دوراً هاماً يف إثارة الوعي بتجاوزات حقوق اإلنسان
  الزيارات القطرية  -  2

هي أداة هامة متاحة ألصحاب واليـات اإلجـراءات         ) أو بعثات تقصي احلقائق    (الزيارات القطرية 
وجتري الزيارات بعد طلب من صاحب الوالية إىل احلكومة لدعوتـه أو رّداً             . ماخلاصة بتنفيذ واليته  

وأحياناً ُتمنع عن أصحاب الوالية دعوة زيـارة البلـد الـذي          .  من احلكومة  )4(“دعوة دائمة ”على  
يرغبون يف زيارته، ويف هذه احلالة يستطيعون السفر إىل بلدان أخرى تشمل البلدان اجملاورة للحصول               

  .مات من أقرب اجلهات الفاعلة ذات الصلةعلى معلو
أو احلالة  /وتسمح الزيارات القطرية ألصحاب الواليات بتقييم احلالة العامة حلقوق اإلنسان و            

وجيتمعون أثناء هـذه    . املؤسسية والقانونية والقضائية واإلدارية احملدَّدة يف بلد بعينه يندرج يف واليتهم          
ظمات غري احلكومية واملمثلني اآلخرين للمجتمع املـدين وضـحايا          الزيارات بالسلطات الوطنية واملن   

انتهاكات حقوق اإلنسان، والفريق القطري التابع لألمم املتحدة واألكادمييني واجملتمع الدبلوماسـي            
. واستناداً إىل ما يتوصلون إليه من توصيات يضعون توصيات يف تقـارير علنيـة             . ووسائط اإلعالم 

ومما يعزِّز كثرياً من هذه الزيـارات القطريـة التـزام           . قدَّم من قبل إىل اللجنة    وكانت هذه التقارير تُ   
احلكومات ومشاركة املنظمات غري احلكومية قبل الزيارة وأثناءها وبعدها لدعم أعمـال صـاحب              

  .الوالية
توصيات اإلجـراءات اخلاصـة     من  ويتوفر يف موقع املفوضية يف شبكة الويب جمموعة شاملة            

  . يتم استكماهلا بانتظامب البلدانمقّسمة حس
  :للمزيد من املعلومات

 السابقة أو الزيارات القطرية اليت مت طلبها واملوافقة عليهـا أو تأكيـدها              الزيارات القطرية تفاصيل  
  .) هنااضغط(متوفرة يف موقع املفوضية يف شبكة الويب 

  تقدمي التقارير إىل جملس حقوق اإلنسان  -  3
تنص قواعد جلنة حقوق اإلنسان السابقة على أن يقدِّم كل أصحاب واليـات اإلجـراءات                 

ويف إطار نقل اإلجراءات اخلاصة     . اخلاصة تقارير سنوية عن أنشطتهم إىل اللجنة يف اجتماعها السنوي         
  .د سيقوم اجمللس بوضع نظامه الداخليإىل جملس حقوق اإلنسان اجلدي

وتتضّمن تقارير أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة معلومات عن أساليب العمل والتحليل              
وتتضـمن بعـض    . النظري واالجتاهات والتطورات العامة بشأن الوالية وقد تتضمن توصيات عامة         

 الواردة منها أو معلومـات عـن        التقارير استعراض وحتليل الرسائل املرسلة إىل احلكومات والردود       
________________ 

وحـىت  . الدعوة الدائمة هي دعوة مفتوحة من احلكومة إىل مجيع اإلجـراءات اخلاصـة املوضـوعية               )4( 
  . بلداً قد أرسل دعوة من هذا القبيل54 كان 2006يونيه /حزيران
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وهذه التقارير علنية ومتثّل أداة معتمدة للمتابعـة أو         . الزيارات القطرية اليت مت القيام هبا يف تلك السنة        
  .وتتوفر مجيع التقارير يف موقع املفوضية يف شبكة الويب. املناصرة يف جمال الوالية

  .ر إىل اجلمعية العامة أيضاًويقدِّم بعض أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة تقاري  
  دراسات املوضوعات  -  4

، متثّل أداة مفيدة    عيةيضادراسات مو ميكن أيضاً ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة إعداد          
إلرشاد احلكومات واملنظمات غري احلكومية بشأن احملتوى املعياري وبشأن تنفيذ معـايري وقواعـد              

عية بناًء على طلـب مـن   يضاروع يف هذه الدراسات املو ويف املاضي كان ميكن الش .حقوق اإلنسان 
وسيضـع جملـس    . اللجنة أو جلنتها الفرعية أو اجلمعية العامة أو بناء على مبادرة من صاحب الوالية             

  .حقوق اإلنسان نظامه الداخلي اخلاص يف هذا الصدد
  البيانات الصحفية  -  5

 ُتِربز احلالة احملدَّدة    بيانات صحفية  - منفردة أو جمتمعة     -ميكن لإلجراءات اخلاصة أن تصدر        
وتتوفر ُنسخ مـن مجيـع      . واملعايري الدولية اليت يتعّين أن حتترمها حكومة معيَّنة أو بشأن قضية معيَّنة           

  .البيانات الصحفية والبالغات وغري ذلك من الرسائل الصادرة يف موقع املفوضية يف شبكة الويب
وترد قوائم مجيع الوثـائق     .  هنا اضغطإلجراءات اخلاصة   لالطالع على تقارير أصحاب واليات ا     

  .حتت كل والية على حدة
  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع  - جيم 

 تتصل بآليـات اإلجـراءات      وفعاليات اجملتمع املدين أن   ميكن جلميع املنظمات غري احلكومية        
  .واالعتماد لدى األمم املتحدة ليس مطلوباً هلذا الغرض. اخلاصة

وباإلضافة إىل ذلك وبعكس هيئات معاهدات األمم املتحدة، ال تتطلب واليات اإلجـراءات               
 على الصك أو الصكوك ذات الصلة من جانب الدولة املعنية، وليس من الضـروري              التصديقاخلاصة  

 بشأنولذلك ميكن استعمال هذه اآللية      . بل االنتصاف احمللية قبل االتصال هبذه اإلجراءات      استنفاد سُ 
  .أي بلد أو أي قضية من قضايا حقوق اإلنسان يف حدود الواليات القائمة

  كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل معها؟  - دال 
ك جـوهري يف نظـام اإلجـراءات        املنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية واحمللية مشار        
  .اخلاصة

وقد كانت املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان يف مقدمة أنشطة مناصرة                
وال تتحقـق الفعاليـة     . إنشاء واليات حمدَّدة وكذلك العمل مع أصحاب الواليات بعـد تعيينـهم           

قوق، إال بقيام الفعاليـات األخـرى يف       لإلجراءات اخلاصة، بوصفها أداة ملنع االنتهاكات ومحاية احل       
. جمال حقوق اإلنسان، وخاصة املنظمات غري احلكومية، باملسامهة النشطة يف هذه األداة واسـتعماهلا             

تكتنفه املخاطر يف كثري من األحوال يف والية املمثل اخلـاص           الذي  ويتضح االعتراف بدورها احليوي     
  .2000الوالية اليت أنشئت يف عام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وهي 
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  املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان  
  من هو املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؟  
 حبالـة    والية املمثل اخلاص لألمني العام املعـين       2000أنشأت جلنة حقوق اإلنسان يف عام         

املدافعني عن حقوق اإلنسان كآلية إجراء خاص، بعد االعتراف بالدور احليوي للمدافعني عن حقوق              
املـدافعني عـن    “ محاية”و  . اإلنسان يف أحناء العامل، وهو دور تكتنفه املخاطر يف كثري من احلاالت           

شمل محايـة املـدافعني     ومن املفهوم أن ذلك ي    . حقوق اإلنسان متثّل االهتمام الغالب للممثل اخلاص      
وتنص الوالية على أن األدوار الرئيسية للمثـل        . أنفسهم ومحاية احلق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان       

  :اخلاص هي
التماس املعلومات عن حالة وحقوق أي شخص يعمل بصفة منفردة أو مقترناً مـع آخـرين                 •  

  ومات واالستجابة هلا؛لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفحص هذه املعل
إقامة تعاون وإجراء حوار مع احلكومات والفعاليات املهتمة األخرى بشأن تعزيز اإلعـالن                •  

املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان             
  االً؛اً وتنفيذ هذا اإلعالن تنفيذاً فعَّيواحلريات األساسية املعَترف هبا عامل

التوصية باستراتيجيات فّعالة لتحسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسـان ومتابعـة هـذه                •  
  .التوصيات

  ما هو املدافع عن حقوق اإلنسان؟
املدافع عن حقوق اإلنسان هو أي شخص يقوم مبفرده أو مشتركاً مع آخرين بالعمل علـى                  

  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
  ومية من املدافعني عن حقوق اإلنسان؟هل املنظمات غري احلك

ميكن وصف املوظفني الوطنيني والدوليني واملتطوعني العاملني لدى املنظمات غري احلكوميـة              
  .اليت تعاجل اهتمامات حقوق اإلنسان يف أحناء العامل بأهنم من املدافعني عن حقوق اإلنسان

  ما هو اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان؟
 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن املتعلق حبـق     1998ديسمرب  / كانون األول  يف  

ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             
وهـذا  ). “اإلعالن بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان     ”واملعروف عموماً باسم    (املعترف هبا عاملياً    

عن حقوق اإلنسان بوصفه حقاً قائماً بذاته ويعترف بأي شخص يضطلع           “ الدفاع”اإلعالن ُيعرِّف   
  .“مدافعاً عن حقوق اإلنسان”بأعمال حقوق اإلنسان بوصفه 

  كيف ميكن االتصال باملمثل اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان؟
اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان      تستطيع املنظمات غري احلكومية االتصال باملمثل         
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  :على العنوان التايل
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 

 06 90 917 22(0) 41+: رقم الفاآس                
 urgent-action@ohchr.org: البريد اإللكتروني              

  
  كيف ميكن تقدمي اّدعاء بانتهاك ُمرَتكَب ضد أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان؟

  .ينبغي أن تشري املراسالت بوضوح إىل والية املدافعني عن حقوق اإلنسان  
  urgent-action@ohchr.org  :الربيد اإللكتروين  •
  06 90 917 22(0) 41+    :رقم الفاكس  •
 هذا الرقم خاص بتحويلة األمم املتحـدة يف  34 12 917 22(0) 41+    :رقم اهلاتف  •

وينبغي على طالب املكاملة أن يطلب التحدُّث مع موظفي مفوضية األمم املتحـدة             . جنيف بسويسرا 
ملعـين  حلقوق اإلنسان املختصني باإلجراءات اخلاصة وبالتحديد موظفي دعم والية املمثل اخلـاص ا            

  .باملدافعني عن حقوق اإلنسان
 أو  29صحيفة الوقائع رقـم     :  انظر ملعرفة املزيد عن والية املدافعني عن حقوق اإلنسان،         
    هنااضغط

نتهاكات ضد املـدافعني    اخلطوط التوجيهية بشأن طريقة تقدمي اّدعاءات اال      لالطالع على     
  . هنااضغط عن حقوق اإلنسان

 إّدعاءات فردية بانتـهاكات حقـوق اإلنسـان إىل          تقدميوتستطيع املنظمات غري احلكومية       
 تقدِّم الدعم للزيارات القطرية وأن تقـدِّم        وتستطيع أن . أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني    

 عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل خمتلف أصـحاب واليـات اإلجـراءات             املعلومات والتحليالت 
وتستطيع أيضاً أن تؤدي دوراً وقائياً بتقدمي معلومات عن تطبيق تشريعات جديدة تؤدي إىل              . اخلاصة

 متابعـة ت غري احلكومية أن تؤدي دوراً هامـاً يف          وتستطيع املنظما . انتهاكات حقوق اإلنسان مثالً   
وبصورة أوسع تستطيع املنظمات غري احلكومية أن       . توصيات اإلجراءات اخلاصة على الصعيد الوطين     

  .تدعم نشر أعمال واستنتاجات أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يف دائرة نشاطها
  اصةتقدمي حاالت فردية إىل أصحاب واليات اإلجراءات اخل  -  1

متثِّل آليات الشكاوى الفردية مبوجب اإلجراءات اخلاصة طريقة من أكثـر الطـرق فعاليـة                 
 ويف كثري من األحيان تستطيع املنظمات غري احلكومية أن .احلاالت الفردية اللتماس التدخل املباشر يف     

ع األفـراد، أو    وميكن جلمي .  لألفراد الذين يلتمسون احلماية من جتاوزات حقوق اإلنسان        كقناةتعمل  
للمنظمات غري احلكومية اليت تعمل نيابة عن الفرد، أن تقّدم حاالت فردية إىل أصـحاب واليـات                 

  .اإلجراءات اخلاصة الذين تتضّمن واليتهم تلقي معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان
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 يقـرِّر    وتبقى سرية حىت إعالن تقرير صاحب الوالية، ما مل         سّريةوالرسائل املرسلة والواردة      
ويتضمن هذا التقرير معلومات عـن      . صاحب الوالية إصدار بيان علين قبل ذلك يف سري هذه العملية          

الضـحايا  ويرجى مالحظـة أن     . الرسائل املرَسلة والردود الواردة من احلكومات بشأن قضايا حمدَّدة        
دة من الضـحايا مثـل      ، باستثناء األطفال أو فئات أخرى حمدَّ      املزعومني يذكَرون باالسم يف التقارير    

  .ضحايا العنف اجلنسي
ونظراً لطابع العلنية يف تقارير آليات اإلجراءات اخلاصة فمن املهم للمنظمات اليت تعمل نيابة                

أن تكفل إدراك الضحية أن حالته حتال إىل آليات اإلجـراءات           عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان      
سوف يظهر يف   ) أو احلروف األوىل من االسم    ( امسه   أن امسه سوف يرَسل إىل السلطات وأن      و اخلاصة

ولكن ينبغي أن يالَحظ أنه ليس من املطلوب احلصول على إذن مـن             . التقرير العلين لإلجراء اخلاص   
وتشجِّع املفوضية املنظمات غري احلكومية على إرسـال حتـديثات منتظمـة            . الضحية لتقدمي احلالة  

  .ات اإلجراءات اخلاصةللمعلومات اليت قدمتها إىل أصحاب والي
وكانت قواعد اللجنة السابقة تنص على أن يقدِّم أصحاب واليـات اإلجـراءات اخلاصـة                 

وسوف يضع جملس حقوق اإلنسان نظامه الداخلي اخلاص . تقاريرهم إىل اللجنة يف اجتماعها السنوي  
  .يف هذا الصدد

هاكات حقوق اإلنسـان    ولالطالع على معلومات أكثر تفصيالً عن آليات الشكاوى من انت           
  .انظر الفصل السابع
  :معلومات إضافية

ويف .  موحَّدة مبوجب خمتلف الواليات للتبليغ عن اّدعـاءات االنتـهاكات          استبياناتتوجد    
  :الوقت احلاضر تستعمل الواليات التالية استبيانات خاصة

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  •
  ت االختفاء القسري أو غري الطوعيالفريق العامل املعين حباال  •
  املقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّفاً  •
  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  •
  املقرِّر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  •
  يع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعةاملقرر اخلاص املعين مبسألة ب  •
  املقرِّر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  •
  املقرِّر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص ال سيما النساء واألطفال  •
  املقرِّر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه  •
  الة املدافعني عن حقوق اإلنساناملمثل اخلاص لألمني العام املعين حب  •

 من  يتم النظر يف البالغات املقدمة    ومع ذلك   ).  هنا اضغط(وميكن االطالع عليها على اخلط        
  . استمارة االستبياناألفراد أو املنظمات غري احلكومية حىت يف حالة عدم تقدميها يف

  . هنااضغطولالطالع على املزيد عن إجراءات الشكاوى الفردية   
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  تقدمي الدعم للزيارات القطرية  -  2
هي أمر جوهري جلمـع     الزيارات القطرية اليت يقوم هبا أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة            

. واملقصود منها السماح برصد حالة حقوق اإلنسان يف بلد حمدَّد رصداً مباشـراً            . املعلومات مباشرة 
وتستطيع املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية وأعضاء اجملتمع املدين واحلركات الشعبية تقـدمي             

  .مسامهة هامة يف خمتلف مراحل البعثة
الواليـة إىل القضـايا     ) أصحاب(، باإلحياء بقيام زيارة أو تنبيه صاحب        ةاقتراح زيارة قطري    •  

 عامالً يف تقرير ما إن كان صاحب الوالية سـيقوم           ميكن أن يكون هذا   اجلارية يف أي بلد، و    
وتستطيع املنظمات غري احلكومية أيضاً أن متارس ضغطها على احلكومـة           . بزيارة معيَّنة أم ال   

  .والية لزيارة البلدلتوافق على دعوة صاحب ال
، جتري الدعاية هلا من خالل وسائط اإلعالم ووكـاالت األمـم            بعد تأكيد أي زيارة قطرية      •  

وتستطيع املنظمات غري   . املتحدة املوجودة يف ذلك البلد ومن خالل منظمات رئيسية أخرى         
ظمات األخرى  احلكومية أن تقدِّم مساعدهتا عن طريق إبالغ أعضائها واألفراد اآلخرين أو املن           

ويف كثري من احلاالت، تشكِّل املنظمات غري . بالزيارة، وتشجيعهم على املشاركة النشطة فيها  
  .احلكومية جلاناً توجيهية لتنسيق اجلزء اخلاص باملنظمات غري احلكومية يف الزيارة

القلق تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تقدِّم معلومات ذات صلة وأن تثري موضوعات تثري                •  
 حبيث يستطيع أصحاب الوالية إثارة القضية مع السلطات ذات الصلة قبل الزيارة             قبل الزيارة 

أن يطلب مثالً دخول    ب(ويضع ترتيبات، إذا اقتضى األمر، إلدراجها يف الربنامج الرمسي للبعثة           
 حمليـة    سلطات وطنيـة أو    أو أن يهتم مبقابلة   مراكز احتجاز معيَّنة أو خميمات الجئني حمدَّدة        

وينبغي تقدمي املعلومات إىل جهة االتصـال العامـة         ). بعينها، ومقابلة أفراد خاصني بعينهم    
 ورداخلاصة باإلجراءات اخلاصة املذكورة يف بداية هذا الفصل أو إىل أي جهة اتصال خاصة               

  .ذكرها يف املعلومات املقدمة عن الزيارة القطرية
 احلكومية أن تطلب مقابلة اخلرباء؛ وميكن تنظيم ذلـك           تستطيع املنظمات غري   وأثناء الزيارة،   •  

وتستطيع املنظمات غري   . باالتصال بصاحب الوالية بالفاكس أو بالربيد أو الربيد اإللكتروين        
برنامج األمـم   (احلكومية احمللية والوطنية أيضاً أن تتصل بالفريق القطري التابع لألمم املتحدة            

، حيث يشارك هذا الفريق عادة يف وضع        )االت األمم املتحدة  املتحدة اإلمنائي أو غريه من وك     
ومن املستصوب ترتيب هذه االجتماعات قبل الزيارة بشهر أو شهرين على           . ترتيبات الزيارة 

  .األقل
 تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تؤدي دوراً رئيسياً يف متابعة ما جيـري              :تنفيذ التوصيات   •  

لتوصيات ذات الصلة الصادرة عن اإلجراءات اخلاصـة وذلـك          على الصعيد الوطين لتنفيذ ا    
  :بالطرق التالية

وعندما تقوم املنظمـات غـري احلكوميـة        .  هذه التوصيات يف دوائر نشاطها احمللية      نشر  ◦
بالدعاية لعمل اإلجراءات اخلاصة وعندما تقوم عموماً بزيادة الوعي داخل اجملتمع احمللـي             
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اجملتمع املدين فإهنا قد متارس ضغطاً غـري مباشـر علـى            يف البلد ويف وسائط اإلعالم و     
  احلكومات لتنفيذ التوصيات اليت صدرت عن اإلجراء اخلاص؛

   ملواصلة األعمال اليت بدأت مع الزيارة القطرية؛إنشاء شبكات جديدة  ◦
  مباشر على حكوماهتا لتنفيذ التوصيات ذات الصلة؛ممارسة ضغط   ◦
أصـحاب   اخلطوات اليت تتخذها لتنفيذ التوصيات وإبقـاء         ورصدمراقبة احلكومة حملياً      ◦

  .الواليات على علم مبا جيري
ميكن االطالع على تفاصيل الزيارات القطرية املاضية أو الزيارات القطرية اليت مت طلبـها أو                 

  ). هنااضغط(املوافقة عليها أو تأكيدها يف موقع املفوضية يف شبكة الويب 
  

 زيارة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي إىل نيبـال                :دراسة حالة 
  )2004ديسمرب /كانون األول(

 ملسـاعدة   1980أنشئ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي يف               
 مت تنبيه الفريـق     2004ويف عام   .  نطاق محاية القانون نتيجة اختفائهم     أصبحوا خارج ين  األسر الذ 

وقد زاد عدد احلاالت املُبلَّغ عنها زيادة       . العامل إىل وجود وضع خطري من حاالت االختفاء يف نيبال         
يف ، مما دفع الفريق إىل أن يطلب إجراء زيارة، ومتت الزيـارة             2004 وعام   2002كبرية بني عام    
  .2004ديسمرب /كانون األول

ولعبت املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف هذه الزيارة القطرية فقدمت مشـورة بشـأن                 
ويف البداية كانت املنظمات غري احلكومية احملليـة        . ختطيطها وسامهت يف مجع املعلومات أثناء الزيارة      

لتقارير الفردية عن حـاالت االختفـاء إىل        تعمل بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية الدولية لنقل ا        
أغسطس / حالة منذ آب   150واستناداً إىل هذه احلاالت أحال الفريق العامل أكثر من          . الفريق العامل 

وكانت املعلومات الواردة عن طريق الشكاوى الفردية وكذلك التقـارير         .  إىل حكومة نيبال   2003
ري احلكومية ذات أمهية حامسة يف قرار الفريق العامـل          األخرى واملواد األخرى املقدمة من املنظمات غ      

وقدمت املنظمات غري احلكومية الدولية حتليالً شامالً للحالة        . بأن يطلب القيام بزيارة قطرية إىل نيبال      
  .واجتمعت مع الفريق العامل يف جنيف قبل البعثة

فقد اتصل الكـثري منـها      . وكانت املنظمات غري احلكومية احمللية نشطة جداً يف دعم الزيارة           
وأثنـاء  . مبكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف نيبال الذي كان مسؤوالً عن تنظيم الزيارة القطرية             

ومت توفري األموال مـن ممثلـي       . الزيارة اجتمع الوفد مع عدد كبري من ممثلي احلكومة واجملتمع املدين          
  .كتماندو لالجتماع مع الفريق العاملالعاصمة إىل املنظمات غري احلكومية من املناطق احمللية للسفر 

ونتيجة ملا أبداه أعضاء اجملتمع املدين يف نيبال من مهارة حرفية والتزام متكَّن الفريق العامل من                  
واسـتطاع الفريـق    . مجع معلومات حديثة ومن نوعية عالية عن احلالة يف نيبال أثناء زيارته إىل البلد             

وصيات حمدَّدة تستطيع املنظمات غري احلكومية اآلن أن تستعملها يف أعمـال            العامل أن يقدِّم عشر ت    
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املناصرة اجلارية اليت تقوم هبا ويف رصد التقدُّم الذي حترزه حكومة نيبال يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب                 
  .املعايري الدولية

-6بعثة نيبال،   : ري الطوعي   إضافة لتقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غ           :املصدر
  ).E/CN.4/2005/65/Add.1 (2004ديسمرب / كانون األول14

  
   أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصةتقدمي املعلومات إىل  -  3

تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تضع أمام اإلجراءات اخلاصة معلومات عن حالة حمـدَّدة                
قوانينه وممارساته اليت يترتب عليها آثـار يف جمـال          من حاالت حقوق اإلنسان يف بلد بعينه أو عن          

وأحياناً قد يطلب أصحاب الواليات معلومات حمدَّدة بشأن موضـوع ينـدرج يف             . حقوق اإلنسان 
  .واليتهم أو إجراء مشاورات مع املنظمات غري احلكومية بشأن واليتهم

ص املعين مبسألة بيع األطفال     طلب املقرِّر اخلا  مثالً   2005 إعداد التقرير املوضوعي لعام      فعند  
من احلكومات واملنظمات غري احلكومية تقدمي معلومـات        كالً  واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة       

عن استخدام األطفال يف املواد اخلليعة على اإلنترنت من خالل استبيانات ُنشرت يف موقع املفوضـية                
  .يف شبكة اإلنترنت

 شراكات املنظمات   -اصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه         املقرِّرة اخل : دراسة حالة 
  )2002(غري احلكومية إلجراء مشاورات إقليمية عن العنف ضد املرأة 

 استعراضاً تفصيلياً للتطورات الدولية     2002تضمَّن التقرير السنوي للمقرِّرة اخلاصة عن عام          
. 2003-1994كافحة العنف ضـد املـرأة يف الفتـرة          واإلقليمية والوطنية وأفضل املمارسات مل    

ولتجميع هذا التقرير طلبت املقررة اخلاصة معلومات عن اجلهود املبذولة للقضاء على العنـف ضـد                
  .املرأة من جمموعة من املنظمات تشمل املنظمات غري احلكومية

ين باملرأة والقـانون    احمليط اهلادئ املع   -ولدعم عملية مجع هذه املعلومات نظَّم منتدى آسيا           
والتنمية، وهو منظمة غري حكومية إقليمية للنهوض حبقوق املرأة، عملية مشاورات بني اجملموعـات              

ويف هذه املشاورة استعرضـت     . 2002 احمليط اهلادئ واملقرِّرة اخلاصة يف       -النسائية من منطقة آسيا     
. مت إحرازه من تقدُّم خالل العقد املاضي      اجملموعات النسائية العاملة للقضاء على العنف ضد املرأة ما          

وأبرز التحليل أن العوملة واألصولية املتنامية كانت من املؤثرات احلامسة على أسباب وعواقب العنـف               
وأتاحت املشاورات للمقرِّرة اخلاصـة اتصـاالً مباشـراً         .  احمليط اهلادئ  -ضد املرأة يف منطقة آسيا      

ويف . لديها معلومات مباشرة عن االنتهاكات وعن أفضل املمارسات       باجملموعات النسائية احمللية اليت     
الوقت نفسه استفادت اجملموعات النسائية من املعرفة املباشرة بآلية اإلجراءات اخلاصة والقدرة علـى              

  .تقاسم املعلومات مع املنظمات غري احلكومية األخرى
.  هاماً يف تقرير املقرِّرة اخلاصة     وكان التحليل اجلماعي الذي نشأ عن هذه املشاورات ُمدَخالً          

ويواصـل  . 2003وبالنسبة للمنتدى شكّل هذا التحليل أساساً لربناجمه عن العنف ضد املرأة لعـام              
وأّدى هذا العمل إىل    . املنتدى العمل مع املقررة اخلاصة كآلية أساسية إلعمال حقوق املرأة يف املنطقة           
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 احمليط اهلادئ وهو ما جعل مشكلة العنف        -اصة من منطقة آسيا     زيادة الرسائل الواردة إىل املقرِّرة اخل     
  .ضد املرأة أكثر وضوحاً وزاد من إمكانية مواجهتها

 2004 احملـيط اهلـادئ يف   -وكرَّرت املقرِّرة اخلاصة مشاوراهتا اإلقليمية يف منطقة آسـيا      
 املنظمات غري احلكومية     واضطلع مبشاورات إقليمية يف أفريقيا وآسيا الوسطى بالشراكة مع         2005 و

  .من املخطط القيام مبزيد من املشاورات اإلقليميةو. العاملة يف جمال حقوق اإلنسان
  

  العمل إقليمياً أو وطنياً أو حملياً ملناصرة أعمال اإلجراءات اخلاصة  -  4
  ونشرها ومتابعتها وتنفيذها

ة، مبـا يف ذلـك التقـارير        تتولَّد عن األعمال اجلارية ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاص         
والتوصيات املقدمة منهم، مواد قيِّمة تستطيع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية إدماجهـا يف              

  :وعلى سبيل املثال. أعماهلا اجلارية للمناصرة
 توصـيات   متثل الدعوة ملتابعة تنفيذ   : تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة على الصعيد الوطين        •

اصة، وخاصة بعد زيارة قطرية، دوراً هاماً تستطيع املنظمات غري احلكومية أن            اإلجراءات اخل 
وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تتخذ إجراءات لرصـد         . تقوم به إلعمال حقوق اإلنسان    

التقدُّم الذي حترزه احلكومة يف تنفيذ التوصيات أو أن تقوم هذه املنظمات بنفسـها بالوفـاء                
  .بالتوصيات

ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تستعمل املعايري أو القوانني         : عايري الوطنية أو احمللية   وضع امل   •
النموذجية أو أفضل املمارسات الدولية اليت يوثقها أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة مـن             
أجل زيادة الوعي بقضية بعينها أو استعماهلا يف محلة لتحسني املعايري الوطنيـة أو احملليـة أو                 

  .ون عالمات قياس ُتفَسِّر القوانني الوطنيةلتك
ميكن أن تتيح أعمال أحـد أصـحاب واليـات          : أدوات لصياغة خطوط توجيهية تشغيلية      •

اإلجراءات اخلاصة مواد تفصيلية عن احلقوق وااللتزامات تستطيع املنظمـات أن تسـتعملها             
ال املقرِّر اخلاص املعـين     وعلى سبيل املثال توفِّر أعم    . لصياغة خطوط توجيهية داخلية للعمل    

وميكن استعمال أعمال املقـرِّر     . باحلق يف التعليم خطوطاً توجيهية قيِّمة للمؤسسات التعليمية       
اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف مراكز االحتجاز والسجون بصياغة معايري داخلية تدريبيـة             

العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه     وميكن أن يتيح عمل املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة         . وتشغيلية
وميكن . تعاريف قيِّمة للعنف ضد املرأة وأسبابه وأفضل املمارسات للقضاء على هذه األسباب           

استخدام هذه التعاريف يف املدارس والسجون ومراكز إيواء املرأة واملنظمات األخرى الـيت             
  .تسعى إىل إقامة ظروف آمنة للمرأة
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 شراكات املنظمات غري احلكومية لدعم والية حـق         -اص املعين بالسكن    املقرِّر اخل : دراسة حالة 
  )2002(املرأة يف السكن 

 قام املقرِّر اخلاص املعين بالسكن، متعاونـاً مـع برنـامج األمـم املتحـدة         2002يف عام     
يف نريويب، بتنظيم مشاورة خاصة مع املنظمات غري احلكومية بشـأن           ) املوئل(للمستوطنات البشرية   

وجنحت هذه املشاورة جناحاً كبرياً ومتخضت عن إنشاء واليـة خاصـة للمقـرِّر              . ق يف السكن  احل
  .بشأن املرأة والسكن: اخلاص

وأّدى جناح هذه املشاورة األوىل إىل سلسلة من املشاورات اإلقليمية على أسـاس الواليـة                 
ات يف اهلند واملكسيك ومصر     وقام شركاء التنفيذ من املنظمات غري احلكومية بتنظيم مشاور        . اجلديدة

وُدعي الشركاء من املستوى الشعيب إىل دورة       . وفيجي والواليات املتحدة األمريكية وهنغاريا وأسبانيا     
  .تدريبية ملدة يومني عن قضية املرأة والسكن أعقبها يومان من املشاورات

بية وممثلي املنظمات ونتيجة هلذه املشاورات اإلقليمية تشكّلت شبكة ملتزمة من املنظمات الشع    
وبعد مشاورات إقليمية نظَّم الكثري من املنظمـات غـري          . غري احلكومية بشأن قضية املرأة والسكن     

  .احلكومية املشاركة مشاورات وبرامج مناصرة وطنية لنقل نتائج هذا العمل إىل الصعيد الوطين
مع املدين بنشاط كبري يف ختطيط      وشارك اجملت . وقام املقرِّر اخلاص أيضاً بزيارة كينيا والربازيل        

ويف كل بلد ُعقَدت منتديات للمجتمع املدين مت فيها اإلدالء بشهادات           . هذه الزيارات واملشاركة فيها   
وتولَّد عن هذه املنتديات أثر كبري متثّل يف متكني املشـاركني وتقاسـم املعلومـات               . تتصل بالوالية 

ومسحت املعلومات املتجمِّعة للمقـرِّر     . ظمات واألفراد واالستراتيجيات وبناء شبكات جديدة بني املن     
اخلاص بصياغة توصيات حمدَّدة أكثر فعالية تزوِّد املنظمات غري احلكومية بأدوات مناصرة أفضل للعمل 

  .يف املستقبل
ومن هذه املشاورات وما تالها من أعمال قامت هبا املنظمات غري احلكومية مجـع املقـرِّر                  

علومات عن مسألة املرأة والسكن وعن الروابط بني هذه املسألة والعنف ضد املرأة             اخلاص ثروة من امل   
وأوضحت املعلومات والدعم من املنظمات الشعبية ضـرورة        . وحقوق املرياث واملمارسات التقليدية   

 .العمل عن كثب باالقتران بكال احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
وسوف يستعمل املقرِّر اخلاص هذه املعلومات إلصدار دراسة متعمِّقة والنهوض بفهم حق املـرأة يف               

  .السكن وإعمال هذا احلق
  

  االجتماع مع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة  -  5
ُيخصِّص أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة وقتاً لعقد اجتماعات مـع املنظمـات غـري                

. وأثناء الزيارات القطرية  ) ملن حيضر اجلمعية العامة   (وراهتم يف جنيف ونيويورك     احلكومية يف إطار مشا   
وتتسم هذه االجتماعات بأمهية خاصة للمساعدة يف بناء شراكة مستمرة بني أصـحاب الواليـات               

وميكن االتصال على مدار السنة مبوظفي املفوضية الذين يوفِّرون اخلدمات          . واملنظمات غري احلكومية  
  .الواليات من أجل ترتيب هذه االجتماعاتألصحاب 
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وتستطيع املنظمات غري احلكومية أيضا أن تدعو أصحاب واليات اإلجـراءات اخلاصـة إىل                
  .املشاركة يف خمتلف املبادرات املتصلة بوالياهتم

  معلومات إضافية  -هاء 
ومـع  . نـاه ويرد بيان هذه اآلليات أد    .  آلية لإلجراءات اخلاصة   41يوجد يف الوقت احلاضر       

ذلك ُينَصـح مبراجعـة القائمـة احلاليـة املوجـودة يف موقـع املفوضـية يف شـبكة الويـب                     
)org.ohchr.www://http (اليت تقدِّم أيضاً معلومات عن نطاق هذه اآلليات وتوارخيها.  

  الواليات املوضوعية
  الوالية/االسم  *لواليةمتديد ا  إنشاء الوالية

  مبوجب  يف  مبوجب  يف
 بالسـكن الالئـق   املقرِّر اخلاص املعين    

كعنصر من عناصر احلـق يف مسـتوى        
  معيشي مناسب

ــة   2003  2000/9قرار اللجنة  2000 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2003/27

  ثالث سنوات
باملنحدرين من  فريق اخلرباء العامل املعين     

  أصل أفريقي
ــ 2003  2002/68قرار اللجنة  2002 ــة قـ رار اللجنـ

ملـــدة  (2003/30
  )ثالث سنوات

ــة   2003  1991/42قرار اللجنة  1991  باالحتجاز التعسفيالفريق العامل املعين  ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2003/31

  )ثالث سنوات
 بيع األطفال املقرِّر اخلاص املعين مبسألة     

  واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة
ــس  2004  1990/68قرار اللجنة  1990 ــرِّر اجمللـ مقـ

االقتصــــــادي 
ــاعي  واالجتمـــ

ــدة  (2004/285 مل
  )ثالث سنوات

ــة   2004  1998/33قرار اللجنة  1998  املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف التعليم ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2004/25

  )ثالث سنوات
حباالت االختفـاء   الفريق العامل املعين    

  القسري أو غري الطوعي
ــة   2004  )36-د (20قرار اللجنة  1980 ــرار اللجنـ قـ

ملـــدة  (2004/40
  )ثالث سنوات

حبـاالت اإلعـدام    املقرِّر اخلاص املعين    
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو      

  تعسفاً

ــة   2004  1982/35قرار اللجنة  1982 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2004/37

  )ثالث سنوات
اخلبري املستقل املعـين مبسـألة حقـوق        

  الفقر املدقعواإلنسان 
ــة   2004  1998/25 اللجنة قرار 1998 ــرار اللجنـ قـ

ملـــدة  (2004/23
  )سنتني

ــة   2003  2000/10قرار اللجنة  2000  الغذاء املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف  ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2003/25

  )ثالث سنوات
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  الوالية/االسم  *لواليةمتديد ا  إنشاء الوالية
  مبوجب  يف  مبوجب  يف

املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق       
  حرية الرأي والتعبرييف 

ــة   2005  1993/45قرار اللجنة  1993 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2005/38

  )ثالث سنوات
حبريـة الـدين أو     املقرِّرة اخلاصة املعنية    

  املعتقد
ــة   2004  1986/20قرار اللجنة  1986 ــرار اللجنـ قـ

ملـــدة  (2004/36
  )ثالث سنوات

املقرِّر اخلاص املعين حبق كل إنسـان يف        
الصحة التمتع بأعلى مستوى ممكن من      

  البدنية والعقلية

ــة   2005  2002/31للجنة قرار ا 2002 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2005/24

  )ثالث سنوات
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالـة       

  املدافعني عن حقوق اإلنسان
ــة   2003  2000/61قرار اللجنة  2000 ــرار اللجنـ قـ

ملـــدة  (2003/64
  )ثالث سنوات

باستقالل القضـاة   املقرِّر اخلاص املعين    
  واحملامني

ــة   2003  1994/41جنة قرار الل 1994 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2003/43

  )ثالث سنوات
املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      

  للسكان األصلينيواحلريات األساسية 
ــة   2004  2001/57قرار اللجنة  2001 ــرار اللجنـ قـ

ملـــدة  (2004/62
  )ثالث سنوات

ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسـان       
  للمشردين داخلياً

   2004/55قرار اللجنة  2004
  )ملدة سنتني(

    

الفريق العامل املعين مبسـألة اسـتخدام       
 كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان     املرتزقة

وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقريـر       
  املصري

ملـدة   (2005/2قرار اللجنة    2005
  )ثالث سنوات

    

املقرِّر اخلاص املعين حبقـوق اإلنسـان       
  للمهاجرين

ــة   2005  1999/44اللجنة قرار  1999 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2005/47

  )ثالث سنوات
  2005/79قرار اللجنة  2005  بقضايا األقلياتاخلبرية املستقلة املعنية 

  )ملدة سنتني(
    

املقرِّر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة      
 والتمييز العنصـري وكـره      للعنصرية

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

ــة   2005  1993/20لجنة قرار ال 1993 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2005/64

  )ثالث سنوات
املستقل املعين حبقـوق اإلنسـان      اخلبري  

   الدويلوالتضامن
  2005/55قرار اللجنة  2005

  )ملدة ثالث سنوات(
    

بآثـار سياسـات    اخلبري املستقل املعين    
 اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية

ــ 2003  2000/82قرار اللجنة  2000 ــة قـ رار اللجنـ
ملـــدة  (2003/21

  )ثالث سنوات
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  الوالية/االسم  *لواليةمتديد ا  إنشاء الوالية
  مبوجب  يف  مبوجب  يف

املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق      
اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق      

  اإلرهابمكافحة 
  

ملدة  (2005/80قرار اللجنة    2005
  )ثالث سنوات

    

 التعـذيب املقرِّر اخلاص املعين مبسـألة      
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة       

  و الالإنسانية أو املهينةالقاسية أ

ــة   2004  1985/53قرار اللجنة  1985 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2004/41

  )ثالث سنوات
املقرِّر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل       

املنتجات والنفايـات السـمّية     وإلقاء  
 بصورة غري مشـروعة علـى       واخلطرة

  التمّتع حبقوق اإلنسان

ــرار  2004  1995/81قرار اللجنة  1995 ــة قـ اللجنـ
ملـــدة  (2004/17

  )ثالث سنوات

املقرِّرة اخلاصة املعنية جبوانـب حقـوق       
 االجتار باألشـخاص،  اإلنسان لضحايا   

  سيما النساء واألطفال ال

  2004/110قرار اللجنة  2004
  )ملدة ثالث سنوات(

    

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسـألة       
والشركات عرب الوطنية   حقوق اإلنسان   

  من مؤسسات األعمالوغريها 

  2005/69قرار اللجنة  2005
  )ملدة سنتني(

    

العنف ضد  املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة     
   وأسبابه وعواقبهاملرأة

ــة   2003  1994/45قرار اللجنة  1994 ــرار اللجنـ قـ
ملـــدة  (2003/45

  )ثالث سنوات
،  واحـدة  ن ُيمدِّد بصفة استثنائية ملدة سنة      أ 2006يونيه  /قرَّر جملس حقوق اإلنسان يف دورته األوىل يف حزيران          *

  .، مجيع الواليات وأصحاب الواليات60/251ورهناً باالستعراض الذي سيجريه اجمللس طبقاً لقرار اجلمعية العامة 
  

علـى التفاصـيل احملـدَّدة      )  هنا اضغط(وميكن االطالع يف موقع املفوضية يف شبكة الويب           
  .للواليات واشتراطات الشكاوى الفردية والتقارير الصادرة والزيارات القطرية لكل إجراء خاص
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  الواليات القطرية
  *متديد الوالية  إنشاء الوالية  الوالية/االسم

  مبوجب  يف  مبوجب  يف  
 املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان     

  بيالروسيف 
مدة  (2004/14قرار اللجنة    2004

  )الوالية غري حمدَّدة
 2005/13قرار اللجنة    2005

  )ملدة سنة واحدة(
املعين حبالة حقوق اإلنسان    اخلبري املستقل   

  بوروندييف 
مدة  (2004/82قرار اللجنة    2004

  )الوالية غري حمدَّدة
 2005/75قرار اللجنة    2005

  )ملدة سنة واحدة(
ثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق      املم

  كمبوديااإلنسان يف 
ــة   1995  1993/6قرار اللجنة  1993 ــرار اللجنـ قـ

مــدة  (1995/55
  )الوالية غري حمدَّدة

املمثلة الشخصية ملفوضة األمم املتحـدة      
السامية حلقوق اإلنسان املعنيـة حبالـة       

  كوباحقوق اإلنسان يف 

مدة  (2002/18قرار اللجنة    2002
  )والية غري حمدَّدةال

    

املعين حبالة حقوق اإلنسان    املقرِّر اخلاص   
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةيف 

مدة  (2004/13قرار اللجنة    2004
  )الوالية غري حمدَّدة

 2005/11قرار اللجنة    2005
  )ملدة سنة واحدة(

اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان      
  دميقراطيةمجهورية الكونغو اليف 

مدة  (2004/84قرار اللجنة    2004
  )الوالية غري حمدَّدة

 2005/85قرار اللجنة    2005
  )ملدة سنة واحدة(

اخلبري املستقل املعيَّن من ِقَبل األمني العام       
  هايييتواملعين حبالة حقوق اإلنسان يف 

مدة  (1995/70قرار اللجنة    1995
  )الوالية غري حمدَّدة

    

ة املعنيـة حبالـة حقـوق      اخلبرية املستقل 
  ليربيااإلنسان يف 

ملدة  (2003/82قرار اللجنة    2003
  )ثالث سنوات

    

املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      
  ميامناريف 

 2005/10قرار اللجنة    2005  1992/58قرار اللجنة  1992
  )ملدة سنة واحدة(

املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      
 الفلسطينية احملتلة منذ عام     األراضييف  

1967  

 ألـف   1993/2قرار اللجنة    1993
ــتالل ”( ــهاء االح حــىت انت

  )“اإلسرائيلي

    

اخلبري املستقل املعيَّن من ِقَبل األمني العام       
 الصومالواملعين حبالة حقوق اإلنسان يف 

 2005/83قرار اللجنة    2005  1993/86قرار اللجنة  1993
  )ملدة سنة واحدة(

اخلاصة املعنيـة حبالـة حقـوق       رة  املقرِّ
  السوداناإلنسان يف 

ملدة  (2005/82قرار اللجنة    2005
  )سنة واحدة

    

اخلبرية املستقلة املعنيـة حبالـة حقـوق       
  أوزبكستاناإلنسان يف 

  )1503اإلجراء (

ملدة سـنة   (هذا اإلجراء سّري     2005
  )واحدة

    

،  واحـدة   أن ُيمدِّد بصفة استثنائية ملدة سنة      2006يونيه  /يرانقرَّر جملس حقوق اإلنسان يف دورته األوىل يف حز          *
  .، مجيع الواليات وأصحاب الواليات60/251ورهناً باالستعراض الذي سيجريه اجمللس طبقاً لقرار اجلمعية العامة 

علـى التفاصـيل احملـدَّدة      )  هنا اضغط(وميكن االطالع يف موقع املفوضية يف شبكة الويب           
  .للواليات واشتراطات الشكاوى الفردية والتقارير الصادرة والزيارات القطرية لكل إجراء خاص

  

  


