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

  )٢٠١٠يوليه / متوز٢ -يونيه / حزيران٢٨جنيف، ( حقوق اإلنسان

  مشس الباري: املقرر    

  موجز    
        لإلجراءات اخلاصـة يف جنيـف يف الفتـرة         ُعقد االجتماع السنوي السابع عشر      

وترد يف املرفق قائمة باإلجراءات اخلاصـة       . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢يونيه إىل   / حزيران ٢٨من  
  . عشرالسنوي السابع االجتماع حضروا الذين والياتال أصحاب وبأمساء اإلنسانجمللس حقوق 

رئيـسة لالجتمـاع    يـد   جم جناة معالّ وانتخب املشاركون يف االجتماع السيدة        
لالجتمـاع  اً  وانُتخب السيد مشس الباري مقـرر     . السنوي السابع عشر وللجنة التنسيق    

، غيتو مويغـاي  ، والسيد   السيدة كاتارينا دي البوكريك   كما متّ إقرار    . وعضواً يف اللجنة  
 بصفتهم أعـضاء اللجنـة الـذين        راشيل رولنيك  والسيدة   مرييانا نايشيفسكا، والسيدة  
  . الرئيسةاختارهتم
واليات اآلراء مع نائبة املفوضة السامية ورئيس اجمللس وأعضاء         ال أصحابوتبادل    

وأجرى املشاركون مناقـشات    . مكتب اجمللس، ومع الرئيس السابق للمجلس ومع الدول       
يئات معاهدات حقـوق    هللجان  ال املشترك بني    احلادي عشر االجتماع  مع املشاركني يف    

 السامية   األمم املتحدة  املكاتب امليدانية ملفوضية  ، و نات األمم املتحدة  يا، ومع ممثلي ك   اإلنسان
  .، وممثلني عن منظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسانحلقوق اإلنسان

وركزت املناقشات على استقالل اإلجراءات اخلاصة وفعاليتها وعلـى توحيـد             
جملس حقـوق   وضع  استعراض  علق ب فيما يت وهنج نظام اإلجراءات اخلاصة     أساليب العمل   

سـتعراض  ال ا عـرب وشدد املشاركون على أمهية تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة         . اإلنسان
 على قدم   ةكيشرباعتبارها جهات   عملية  الإمكانية املشاركة يف    منحها   على أمهية    واوشدد
لتنـسيق  تضطلع به جلنـة ا    الذي ينبغي أن     الرائدواتفقوا على الدور    .  مع غريها  املساواة

كما ناقشوا دور اإلجراءات اخلاصة يف جمـال        . واملكلفني بواليات يف عملية االستعراض    
اإلنذار املبكر والكوارث الطبيعية واملتابعة املنسقة لعمل آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             

ـ   . عاهدات واالستعراض الدوري الشامل    امل اإلجراءات اخلاصة وهيئات     اًوأحـاطوا علم
 خالل الدورتني الثالثة عشرة والرابعـة عـشرة         دداجل اتواليمن أصحاب ال   ١١تعيني  ب

 يف االجتماع الـسنوي للمـرة       نياملشارك اجلدد   بأصحاب الواليات  واللمجلس، ورحب 
  . مدهتماملنتهية بأصحاب الواليات وأشادوااألوىل، 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٥-٣  ...............................................................لعملتنظيم ا  - ثانياً  
  ٥  ١٠-٦  .........................................................أنشطة جلنة التنسيق  - ثالثاً  
  ٦  ١٣-١١  .........................................تبادل اآلراء مع نائبة املفوضة السامية  - رابعاً  

  ٧  ٢٥-١٤  ...............................جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  - خامساً  
  ٧  ١٥-١٤  ..........تبادل وجهات النظر مع الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان  - لفأ     
  ات النظر مع رئيس جملـس حقـوق اإلنـسان وأعـضاء            تبادل وجه   -  باء     

  ٨  ١٨-١٦  ....................................................اجمللس مكتب
  ٨  ٢١-١٩  ......................................تبادل وجهات النظر مع الدول  - جيم     
 ٩  ٢٥-٢٢  ...............................جملس حقوق اإلنسانوضع استعراض   - دال     

  ١٠  ٣٨-٢٦  ............................................عية وأساليب العمليضااملسائل املو  - سادساً  
  ١٠  ٢٧-٢٦  .............مشترك عن الرسائلتقرير : تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة  - ألف     
التطـورات  :  اإلجـراءات اخلاصـة    أعمالإدماج املنظور اجلنساين يف       -  باء     

  ١١  ٢٨  .................................املقبلةو األخريةعية يضااملؤسسية املو
 توفري مسؤولية دور اإلجراءات اخلاصة يف جمال اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك  - جيم     

  ١١  ٣٣-٢٩  ...........لكوارث الطبيعيةسياق ا احلماية، ومحاية حقوق اإلنسان يف
مـوظفي  مـع   مناقـشة   : املتابعة املنسقة لعمل آليات حقوق اإلنسان       - دال     

 بشأن املمارسات    السامية حلقوق اإلنسان   ملفوضيةامقر  و ةامليداني املكاتب
  ١٢  ٣٨-٣٤  ............................................ستراتيجياتاالو اجليدة

  ١٣  ٤٦-٣٩  ............................................. املصلحةأصحاب مع املشاورات  - سابعاً  
  ١٣  ٤٢-٣٩  .............................................. األمم املتحدةكيانات  - ألف     
  واملؤسـسات الوطنيـة     املشاورات مع املنظمـات غـري احلكوميـة         -  باء     

  ١٤  ٤٦-٤٣  ...................................................حلقوق اإلنسان
  ١٥  ٥٠-٤٧  ..................................التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  - ثامناً  
  املرفق  

حلـضور   اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وأصحاب الواليات اآلخرين املدعوين          اإلجراءاتقائمة       
  ١٧    ...................................................................االجتماع السابع عشر
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  مقدمة  -أوالً   
املمثلني اخلاصني واخلرباء ورؤساء   / اجتماعات سنوية للمقررين   ١٩٩٤ُتعقد منذ عام      -١

وأكد  .األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان           
 ١٩٩٣ يونيه/ حزيران ٢٥ حقوق اإلنسان يف     إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها مؤمتر      

أمهية احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه، ونصا على ضرورة عقد اجتماعات دورية             
، A/CONF.157/24 (part II) (متكّن اإلجراءات واآلليات مـن تنـسيق عملـها وترشـيده    

  ).٩٥ الفقرة
 األمـم    مع نائبة مفوضة   لنظروجهات ا واليات  ال أصحابتبادل  وأثناء االجتماع،     -٢

 وأعضاء مكتـب اجمللـس،      حقوق اإلنسان،   ورئيس جملس   حلقوق اإلنسان،   السامية املتحدة
املشاركني يف االجتماع احلـادي     ب املشاركون   التقىو. والرئيس السابق للمجلس ومع الدول    

ـ             دة، عشر املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وممثلي كيانات األمـم املتح
ممثلني عن منظمـات    مع   السامية حلقوق اإلنسان، و     األمم املتحدة  واملكاتب امليدانية ملفوضية  

  . قوق اإلنسانحلغري حكومية ومؤسسات وطنية 

  تنظيم العمل  -ثانياً   
افتتح االجتماع السيد سانتياغو كوركويرا، رئيس االجتماع السنوي السادس عشر            -٣

  ").اللجنة"املشار إليها فيما يلي باسم (اصة ورئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخل
ـ  ة املقـرر  ، انُتخبت السيدة جناة معالّ جميد،     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨ويف    -٤  ة اخلاص

، رئيـسة    مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة            ةاملعني
، اخلبري املستقل املعـين حبالـة       لالجتماع السنوي السابع عشر وللجنة، والسيد مشس الباري       

يوليه، متّ إقرار   / متوز ١ويف  . لالجتماع وعضواً يف اللجنة   اً  حقوق اإلنسان يف الصومال، مقرر    
اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق اإلنـسـان        ،  السيدة كاتارينا دي البوكريك   

غيتـو  ، والـسيد     الصحي املتعلقـة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف       
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب          ،  مويغاي

فريق اخلـرباء   املقررة ل  -  الرئيسة مرييانا نايشيفسكا، ، والسيدة   وما يتصل بذلك من تعصُّب    
ـ ةرراملق، راشيل رولنيك، والسيدة العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي    ـ ة اخلاص  ة املعني

بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف       
  .، باعتبارهم أعضاء اللجنة األربعة اآلخرين الذين اختارهتم الرئيسةهذا السياق

  .اعتمد االجتماع جدول األعمال وبرنامج العمل، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨ويف   -٥
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  أنشطة جلنة التنسيق  -ثالثاً   
قدم الرئيس املنتهية واليته للمشاركني معلومات عـن أنـشطة اللجنـة خـالل                -٦

وشـكر  .  بشأن سبل تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة      ت وقدم اقتراحا  ٢٠٠٩/٢٠١٠ الفترة
  .على مسامهاهتم القّيمة وملا أبدوه من تشجيع وثقة طوال السنةواليات ال أصحابمجيع 

 هـا اللجنـة ودور   فيما يتعلق بوالية  كثرية  تطورات  حبدوث   السابق   ر الرئيس وذكّ  -٧
 التفاعـل بـني     لتيسري فعاليةن اللجنة قد اضطلعت بدور أكثر       أ، و ٢٠٠٥ منذ عام    هاومهام

من أجل   املعلومات بني الواليات     وتبادلزيادة التعاون   لاإلجراءات اخلاصة والدول واجمللس، و    
 عمليات اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق      دليل"كتيب  قح  وُن. تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة   

، اليت قد تكـون      سياق األزمات  ال سيما يف  للحاالت، و اً  ضع هنج أكثر انتظام   ، ووُ "اإلنسان
عدد متزايد  كما ُنفّذ   ،  فيهاً  ومرغوباً  مربراً  أمرإلجراءات اخلاصة    ل ماعيةاجلستجابات  فيها اال 

عن طريق اإلجراء االستشاري    دونة قواعد السلوك    موعوجلت مسألة    .من األنشطة املشتركة  
ـ  ألوالذي يسمح   الداخلي الستعراض املمارسات وأساليب العمل،       حب مـصلحة،   اي ص

للحـصول علـى    لجنـة   العرض القضايا علـى     ب،  والياتال وأصحابذلك الدول    يف مبا
  .توجيهوال املشورة

 فيما يتعلق ٢٠٠٩/٢٠١٠ رة تدابري خالل الفتذااختبوأبلغ الرئيس السابق املشاركني    -٨
 ألصـحاب توجيهية  الدورات  وال؛  دداجلواليات  ال أصحابإجراءات اختيار   : باملسائل التالية 

ـ  وت ؛اإلجراءات اخلاصة يف الدورات االستثنائية للمجلـس        ومشاركة اجلدد؛واليات  ال  سريي
ذلـك  أساليب العمـل، مبـا يف       يف جمال   توجيه  والوالدول؛  واليات  ال أصحاباحلوار بني   

 وتنسيق البيانـات املـشتركة،      ؛مدونة قواعد السلوك واإلجراء االستشاري الداخلي      تنفيذ
وأعـضاء الفريـق     التفاعل مع رئيس جملس حقوق اإلنـسان      والبيانات الصحفية؛   ها  في مبا

قوق اإلنسان فيما يتعلق بعدد     حل  السامية فوضيةامل املصلحة اآلخرين و    وأصحاب االستشاري
 ألصحاب األخرى ذات الصلة؛ والتحضري لالجتماع السنوي        والقطرية عيةيضامن القضايا املو  

يف  إلجراء االستـشاري الـداخلي    قاموا بتفعيل ا   والياتال أن أصحاب   إىل ريوأش. والياتال
رئيس اجمللس  واملعنيون  واليات  ال أصحاببلغ  أُو. ٢٠١٠إىل   ٢٠٠٩ من يف الفترة  مناسبتني

  .عمليةالنتائج ب
 أعضاء جلنة التنسيق  وركون عن تقديرهم العميق لعمل الرئيس السابق        وأعرب املشا   -٩

إصدار دعوة للمهتمني باالنضمام عنـد      واتفقوا على   .  للجنة اجلديدة  وا التوفيق  ومتن السابقني
مع اجمللس   زعّزممنتظم و بشكل   اللجنة   إىل تعاون وأشاروا إىل احلاجة    .  اللجنة القادمة  تشكيل

 فرصـة  سـيكون اجمللس  وضعالوشيك لستعراض  أن اال  أشاروا إىل على مدى العام املقبل، و    
وشددوا على أمهية تعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة من خالل االستعراض          . لتحقيق ذلك ساحنة  

نتهاكات ال السلوك، وال سيما مزاعم ا      قواعد تطبيق مدونة ب املرتبطة الشواغل وااملقبل، وناقش 
على الروابط بني نظـام اإلجـراءات       اً   الضوء أيض  والطوس. ال أساس هلا  اليت  ربرة أو   املغري  
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اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل، وال سيما األثر اإلجيايب لالستعراض الدوري الشامل يف 
.  إلجراء زيارات رمسية   لبلدانفرص الوصول إىل ا   واليات  ال ألصحاب فيها   أتيحاحلاالت اليت   

يف الدورة   إلجراءات اخلاصة اخنراط ا  ن سبل على البحث ع  ديدة  اجللجنة  الوشجع املشاركون   
  .تها فيها على نطاق واسعمشارك والثانية لالستعراض الدوري الشامل

قـوق  حل  الـسامية  لمفوضيةالتابع ل وشكر الرئيس السابق فرع اإلجراءات اخلاصة         -١٠
 يف اجمللـس    التطورات احلاصلة واليات على   ال أصحابإطالع  اإلنسان على دعمها للجنة و    

  .ل العامطوا

  تبادل اآلراء مع نائبة املفوضة السامية  -رابعاً   
 نائبة مفوضة األمـم  ،وا كانغ  -تبادل املشاركون وجهات النظر مع السيدة كيونغ          -١١

 السيدة كانغ أمهية عمـل اإلجـراءات اخلاصـة          وأبرزت. املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   
ني الدعم الفين واإلداري الالزمبراءات اخلاصة  نظام اإلج  بتزويد التزام املفوضية اً  وأكدت جمدد 

 مـستعدة  املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان  ن وقالت إ.  على أحسن وجه  والياتالألداء  
األمر الذي  اإلنذار املبكر،   بتوسيع نطاق عملها فيما يتعلق      على  ملساعدة اإلجراءات اخلاصة    

رت إىل أن املفوضـية الـسامية       وأشا. عزز قدرات جملس حقوق اإلنسان يف هذا اجملال       ي قد
 مبتابعـة   يرتبطحلقوق اإلنسان ستواصل دعم اإلجراءات اخلاصة يف تفاعلها مع الدول فيما            

لتحديات اليت تواجه اإلجراءات اخلاصة     بارت  أقو. ة امليداني ا عرب قنوات منها مكاتبها    توصياهت
ية يف حـدود املـوارد   واليات أو أنشطة إضـاف ب واالضطالعتعزيز متابعة توصياهتا   جمال  يف  

والنقد دون مـربر   تعاون بعض الدول، عدم معاجلة ضرورةالنظر يف اً  واقترحت أيض . املتاحة
  .أو بدون أساس

فرصـة  يشكل   ٢٠١١يف عام   اجمللس   استعراض وضع   أن  السيدة كانغ  وأوضحت  -١٢
ناءة مـن    املشاركة الب  واقترحت. تعزيز هذه اهليئة   لإلشارة بطرق اصة  اخلإلجراءات  ساحنة ل 
مقترحات ملموسة وعملية فيما يتعلق بقضايا مثل دور اإلجراءات اخلاصـة يف            تقدمي  خالل  

اإلنذار املبكر، واالستجابة السريعة للحاالت العاجلة وحاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق        
.  على تعزيز احلوارات التفاعلية ومتابعة اجمللس لعمل اإلجراءات اخلاصـة          تاإلنسان، وشدد 

 التآزر بني االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصـة        جماالتت الضوء على    وسلط
واليـات  ال ألصـحاب تشكل فرصة أخـرى     نتائج االستعراض الدوري الشامل     وعلى أن   

 سبل   أن تقترح  اصةاخلجراءات  كذلك لإل وميكن  . وار على املستوى الوطين   للمشاركة يف احل  
هيئـات معاهـدات حقـوق      ا يتصل بالروابط مع     وفيم. تعزيز االستعراض الدوري الشامل   

مـع   على حنو أكرب     تنظيم التعاون لفرص  ة إىل وجود     السامي ة املفوض ة نائب أشارت ،اإلنسان
 هيئـات األمـم املتحـدة     عن طريق   متابعة فعالة   ها  احلاجة إىل متابعة نتائج   ومجيع اآلليات   

 السيدة كـانغ    وأشادت. حةاملصلأصحاب   و  السامية ، واملكاتب امليدانية للمفوضية   األخرى
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واجههـا  يوحدة والتحديات اليت    املعمل  الجلنة التنسيق، مبا يف ذلك ما يتعلق بأساليب         بعمل  
 أن يقـدم    إىل أهنا تتطلع إىل   اً  وأشارت أيض .  اإلجراءات اخلاصة  يف إطار واليات  ال أصحاب
 ،ليب العمـل   والفعالية يف أسـا    ، واحلوار ،تعزيز التعاون بشأن  مقترحات  واليات  ال أصحاب
  .املطلوبةاملتابعة على املفوضية مع جلنة التنسيق وستعمل . املفوضيةب موعالقاهت

املفوضية السامية حلقوق    ته للدعم الذي قدم   معن تقديره واليات  ال أصحابوأعرب    -١٣
 رتبطة امل قضاياشأن ال املفوضية ب على أمهية العمل مع     أكدوا   إىل اإلجراءات اخلاصة، و    اإلنسان
ملوارد املتاحة احملدودة   وتؤثر ا . الدول، ومتابعة عملهم   ، وتعاون والياتال أصحاب يةلباستقال

ها تعزيز املتابعة، وإجراء الزيارات القطرية والقيام بأنشطة أخرى، مبا في     على   هتم على قدر  اًلبس
احلاجة إىل ضمان ما يكفي مـن مـوارد         وجرت التأكيد على    . ما يتعلق بالبالغات الفردية   

وأشـار  . العمليـة هـذه   يف  واليات  ال أصحابها بطريقة شفافة ومنصفة، وإشراك      وتوزيع
وأنشئ فريـق   . اجلددواليات  ال أصحابإىل  تعزيز نقل املعرفة    زيادة   ضرورة إىلاملشاركون  

 فيما خيـص   املقترحةوالتدابري الشواغلرئيس جلنة التنسيق لتحديد     بتوجيهات  سترشد  يعمل  
  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسانواليات وال ابأصحلعالقة بني مسائل منها ا

  جملس حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة  -خامساً  

  تبادل وجهات النظر مع الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان  - لفأ  
وفن، املمثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب األمم املتحـدة يف   يأبرز السيد أليكس فان م      -١٤

مشاركة اإلجراءات اخلاصة يف    ارتفاع نسبة    جمللس حقوق اإلنسان،     جنيف والرئيس السابق  
تعزيزها بإمكانية مواصلة   ر  أشا غري أنه ،   االستثنائية لساتاجل و حلقات النقاش عمل اجمللس يف    

على أمهية مشاركة   اً  وشدد أيض . الستعراض الدوري الشامل  يف ا  اتسامهزيادة فعالية امل  عرب  
قـدم  يو.  جملـس حقـوق اإلنـسان       وضع  يف استعراض  مشاركة فعالة واليات  ال أصحاب

 للتفكري يف أشـكال تعـاون اجمللـس مـع           ولغريهم فرصة واليات  ال ألصحاباالستعراض  
مـع   أفضل   تواصلاستحداثها من أجل     أو   هاتعزيزينبغي  األدوات اليت    و اإلجراءات اخلاصة 

واليـات  ال صحابأومحاية   يف حوار بناء مع الدول       املشاركةضرورة مواصلة   ذكر  و. الدول
  . يف الوقت ذاتهميتهاستقاللواحلفاظ على 

إلجـراءات اخلاصـة    ل هوفن على الدعم الذي قدم    يوشكر املشاركون السيد فان م      -١٥
ملدونة واليات  ال أصحابانتهاك  بادعاءات الدول   وأعربوا عن قلقهم إزاء     . خالل فترة رئاسته  

واختيـار    الزيارات القطريـة    جمال ن يف  قضايا متعلقة بالتعاو   كذلك وا وأثار .قواعد السلوك 
  .همدد وتعييناجلواليات ال أصحاب
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  تبادل وجهات النظر مع رئيس جملس حقوق اإلنسان وأعضاء مكتب اجمللس  - باء  
مع رئيس جملس حقوق اإلنسان، السيد سيهاساك       وجهات النظر    املشاركون   تبادل  -١٦

 ، وأعضاء مكتـب   )مم املتحدة يف جنيف   املمثل الدائم لتايلند لدى مكتب األ     (فوانغكيتكيو  
السيد أركاجنو ماريـا دو     و ،) للنرويج ة الدائم ةاملمثل( هانسن   - ، والسيدة بنيت آجنيل   اجمللس

، والسيد  )املمثل الدائم لسلوفاكيا   (روسوشاوالسيد فيدور   ) املمثل الدائم ألنغوال  (ناسيمينتو  
  ).املمثل الدائم لكوبا(يغيز ميثل السيد رودولفو رييس رودر الذي خوان كوينتانيال

 حوار بناء وشامل وشفاف     إرساءفترة رئاسته على    يف  كز  ري س هوأشار الرئيس إىل أن     -١٧
 ويتـيح . واليـات   ال أصحابالدول واجملتمع املدين و   ها  ، مبا في  املصلحة أصحاببني مجيع   

 مقتـرح  نه يفكر يف  إ وقالوحتديات،  اً  جملس حقوق اإلنسان فرص   القادم لوضع   ستعراض  الا
  .سلفه بشأن طرائق االستعراض، مبا يف ذلك اجتماعات الفريق العامل

ألمم املتحدة حلقوق   نظام  لاً  حيوياً   الرئيس أن اإلجراءات اخلاصة تشكل عنصر      وأكد  -١٨
مثمر ومعـزز     حوار لكفالةواليات  ال أصحابلعمل مع   إىل ا اً  جاهد سعىولذا، سي . اإلنسان
 االحتـرام   إشاعةإىل ضرورة     اجمللس ار الرئيس وأعضاء مكتب   وأش.  وبني اجمللس  مبينهوبناء  

دعم الـدول   بواليات  ال أصحابوطالب  .  هلا دعمهعلى  إلجراءات اخلاصة   لاملتبادل، وأكد   
واقترحوا تعزيز احلوارات التفاعليـة     . عملهملتابعة  ا معهم ومبزيد من امل     وتعاوهن مهيتستقاللال

ال سيما ما يتعلق باالسـتعراض      ويف اجمللس،    أكرب   على حنو  جندمي  أن  عملهم جيب  وقالوا إن 
  .الدوري الشامل

  تبادل وجهات النظر مع الدول  - جيم  
وا  يف حوار مفتوح وأكـد     املشاركةفرصة  نحهم  ملالدول  واليات  ال أصحابشكر    -١٩
 فيمـا يتعلـق بتعزيـز    سيماال ، وئه على املسامهة يف حتسني عمل اجمللس وأدا    ملدول عزمه ل

 متكينهم من أمهية  واليات  ال أصحاب وأبرز. لتعاون بني اإلجراءات اخلاصة واجمللس    التفاعل وا 
  .شركاء على قدم املساواةباعتبارهم اجمللس  املشاركة يف عملية استعراض وضع

واليـات  ال أصـحاب مع  لوجهات النظر   باشر  امل تبادلالدت الدول على أمهية     وشّد  -٢٠
 لعمـل   ا عـن تأييـده    تدورات اجمللس، وأعرب  ناء   أث حوارات تفاعلية   إجراء باإلضافة إىل 

 اإلجراءات اخلاصـة    يةوشدد املشاركون على أمهية احلفاظ على استقالل      . اإلجراءات اخلاصة 
، والياتال وأصحاباستراتيجيات تعزيز التعاون بني الدول     وُنوقشت  . تها ونزاه تهاوموضوعي

 علـى   وإرسـال الـردود    ؛لقطريةالزيارات ا وإجراء  دائمة؛  الدعوات  توجيه ال : مبا يف ذلك  
لتوصيات الـواردة يف    ا ومتابعة   احملدد؛الوقت  وُتقدم يف    تكون وافية نبغي أن   اليت ي  الرسائل،
وأُقـّر  . والدولواليات  ال أصحاب بني   يةتفاعلإقامة حوارات    و ؛القطريةوعية  يضا املو التقارير

 املوارد والقـدرات    سببب عند أداء والياهتم   عويصةهمة  مب يضطلعونواليات  ال أصحاببأن  
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تعزيز من أجل   وة   املصلح أصحابمجيع  الدعم من   األمر يتطلب مواصلة وزيادة      بأناملتاحة، و 
  . للجميع على أرض الواقعتهاحقوق اإلنسان ومحاي

 جملس حقوق    وضع استعراضعملية   أن   علىواليات  ال وأصحاباتفق ممثلو الدول    و  -٢١
اقتـرح  لتآزر بني اإلجـراءات اخلاصـة والـدول، و        فرصة لزيادة التعاون وا   تتيح  اإلنسان  

  .للتفاعل مع اجمللس يف عملية االستعراضالعامل اإلجراءات اخلاصة فريق إنشاء املشاركون 

 جملس حقوق اإلنسانوضع استعراض   - دال  

فيما يتعلق باسـتعراض وضـع       هاناقش املشاركون دور اإلجراءات اخلاصة وهنج       -٢٢
 أن   بشأن جملـس حقـوق اإلنـسان       ٦٠/٢٥١لعامة يف قرارها    قررت اجلمعية ا  و. اجمللس

أن يستعرض اجمللس أعماله وطريقة عمله      وستعرض وضع اجمللس يف غضون مخس سنوات،        ت
 .عن ذلك إىل اجلمعية العامةاً بعد مخس سنوات من إنشائه، وأن يقدم تقرير

 الرمسية اجلاريـة    املناقشات الرمسية وغري  بطلع املشاركون على التطورات املتصلة      وأُ  -٢٣
سري، املمثل الدائم   فينفنت السيد كريستيان    بلغوا بأن اجلمعية العامة عيّ    وأُ. بشأن االستعراض 

ميـسرين   للعمـل بـصفة   ليختنشتاين، والسيد حممد لوليشكي، املمثل الدائم للمغـرب،         ل
 مبوجب جملس حقوق اإلنساننشاء وأ.  اجمللس يف نيويورك   وضعمشاورات بشأن استعراض    لل

 باستعراض عمـل اجمللـس    اً  مفتوح العضوية معني    عامالًاً  دولياً  حكومياً  فريق ٠١/١٢ قراره
 هالستعراض وجدول اطرائق  يف صدد مناقشة      الدول  أن وذُكر.  العملية يف اجمللس   سرييلتوأدائه  

 /تـشرين األول  يف  الدورة األوىل للفريق العامل املفتوح العضوية       ومن املقرر أن ُتعقد      ؛زمينال
الـدول،   اإلجراءات اخلاصة تعـاون   يتعلق ب  فيما   املطروحةومشلت القضايا   . ٢٠١٠أكتوبر  

  املايلالدعم املايل وغريتقدمي  وتعزيز أساليب العمل، وضمان االمتثال ملدونة قواعد السلوك، و        
 .إلجراءات اخلاصةل

رات ن الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان بدأ مـشاو        بأواليات  ال أصحاب وأُخرب  -٢٤
وبذلك .  اجمللس الستعراض وضع لوضع خارطة طريق وجدول زمين      اً  مقترحمع الدول وقدم    
أن يتبـع   اقترحت بعض الدول    و. اجلديدالرئيس  يف يد   طريق  الوضع خارطة    أصبحت مسألة 

، مبا يف ذلك مجيع اآلليات التابعة       ٥/١ قرار جملس حقوق اإلنسان      وترتيبستعراض منطق   الا
قيم نطاق محاية حقوق اإلنـسان      ويستعراض  الايدرس  عض اآلخر أن    الباقترح  للمجلس، و 

  .٦٠/٢٥١يف إطار قرار اجلمعية العامة اً حاليلمجلس لاملمنوحة 
اً الدول واإلجراءات اخلاصة بدور أكثر نـشاط      ضرورة اضطالع   وناقش املشاركون     -٢٥

عمـل وأداء   بتعلـق   ياجمللس  استعراض وضع   وشددوا على أن    . متابعة التوصيات فيما خيص   
عـزز  يللمجلـس أن     هبا   ميكناليت  كيفية  الاجمللس نفسه وأنه ينبغي أن تركز املناقشات على         

بـشكل  اجمللـس   وضع  ض  استعريدعم ا وينبغي أن   . ةليستقالاأدواته األكثر مرونة و   والنظام  
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يف  والياتال استقاللية أصحاب ضمان   بوسائل منها     اإلجراءات اخلاصة  يةاستقالللبس فيه    ال
 اجمللس  استفادة تعزيز   خاص، إىل  على وجه    ،املشاركوندعا  و. خطط العمل واألنشطة  ع  وض
أو اإلنذار املبكر عن احلـاالت الناشـئة      بعمل اإلجراءات اخلاصة، وال سيما فيما يتعلق        من  

حلاجة إىل مزيد من االستقاللية والشفافية يف إجراءات        وشددوا على ا   .اً جد اخلطريةاحلاالت  
اجمللس، وتعزيز احلوارات التفاعلية    أثناء دورات   توزيع أفضل للعمل    كذلك ب  واصوأو. التعيني

زيـادة   وا على وشجع. جراءات اخلاصة يف االستعراض الدوري الشامل     إتاحة جمال أكرب لإل   و
  على جلنة التنسيق واخلطوات اليت ميكن اختاذها       وركزوامع اإلجراءات اخلاصة،     تعاون الدول 
 األعمال االنتقامية ضد األفـراد      على منع اجمللس والدول    ضاً بأن يعمل  وأشري أي  .للنهوض هبا 

ميكـن  اإلجراءات اخلاصة أن على وا واتفق. اجلماعات اليت تعاونت مع اإلجراءات اخلاصة   أو
 ورقـة   سيتم لذلك إعـداد   اجمللس، و  وضع   املناقشات بشأن استعراض  أن تساهم بفعالية يف     

  .والياتال أصحابلتشاور مع مجيع جلنة التنسيق وبابتوجيه من موقف، 

  عية وأساليب العمليضااملسائل املو  -اً سادس 

  تقرير مشترك عن الرسائل: تعزيز فعالية اإلجراءات اخلاصة  -ألف   
 على إعـداد تقريـر مـشترك        نيقوق اإلنسان املشارك  حل  السامية فوضيةامل تطلعأ  -٢٦
لقـرار االجتمـاع الـسنوي    اً األمانة، وفق يف إطار املبادئ التوجيهية اليت اقترحتها       رسائللل

التقرير األول، الذي سيقدم إىل اجمللـس يف  وسيتضمن .  )١(السادس عشر لإلجراءات اخلاصة  
املعلومات اإلحصائية حسب البلد والوالية وعدد      سُتصنف  والرسائل،   ملخصات   ٢٠١١عام  

ضمان و أساليب العمل،    حيدتوىل  إشترك  املتقرير  ويهدف ال . الواردةالردود  والرسائل املرسلة   
  .االتساق يف اإلبالغ عن الرسائل املوجهة إىل اجمللس، وجتنب ازدواجية العمل

أنه من   على   واوشدد. شتركامللط املشاركون الضوء على القيمة املضافة للتقرير        وس  -٢٧
 يف  ليةفعا بشكل أكثر    وإدراجها لإلنذار املبكر    الرسائلاستخدام املعلومات الواردة يف     املمكن  

وافية احلصول على ردود    اليت تعرقل    تحدياتالأبرزوا  و. عملية االستعراض الدوري الشامل   
املمارسات اجليدة،  االستفادة من   وشدد املشاركون على ضرورة     . احملددالدول يف الوقت    من  

بعـض  يـد   وفيمـا أ  . صادر والضحايا على التطورات، مبا يف ذلك ردود الدول        امل وإطالع
 يف  الرسـائل إبداء املالحظات علـى     يف   ونهنم قد يستمر  قالوا إ لتقرير املشترك،   املشاركني ا 

  .دول يف التقريرالإىل أنه ميكن إدراج تقييم ردود وجرت اإلشارة .  السنويةمتقاريره

__________ 

املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة يف        / عشر للمقررين  سالسادانظر تقرير االجتماع     )١(
 .٢٦، الفقرة )A/HRC/12/47(إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
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التطـورات املؤسـسية    :  اإلجراءات اخلاصة  أعمالإدماج املنظور اجلنساين يف       - باء  
  املقبلةو األخريةعية يضااملو
التطورات املتعلقة بإنشاء هيئـة األمـم املتحـدة        معلومات عن     نيلمشاركل قُدمت  -٢٨

 االنتبـاه إىل    ولُفت،  )يئة األمم املتحدة لشؤون املرأة    ه(للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛      
 عاماً، وتنفيذ قـرار     ١٥تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور        وتقييم  متابعة استعراض   

 بشأن املرأة   ١٣٢٥، والذكرى السنوية العاشرة املقبلة لقرار جملس األمن         ١٨٨٨جملس األمن   
  .ملسامهة يف هذه العملياتعلى ا اإلجراءات اخلاصة وُشجعتالسالم واألمن، و

 تـوفري   مـسؤولية  ءات اخلاصة يف جمال اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك        ادور اإلجر   - جيم  
  الكوارث الطبيعيةسياق  احلماية، ومحاية حقوق اإلنسان يف

 واخلبري املستقل املعين    اً،قدم ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي          -٢٩
معلومات عن التطورات املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف سـياق           حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت    

 جلنـسي ن ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل االعتـداء ا        إ وقاال. الكوارث الطبيعية 
عملية أثناء  وقوع كوارث طبيعية وبعداً عادة ما ُيبلغ عنها فورالتمييز ضد األقليات،   ممارسة  و

جرى اإلبـالغ عـن      يف هاييت،    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف أعقاب زلزال    و. التعايف منها 
  .ادعاءات العنف اجلنسي واالجتار بالبشر

 الـسياسات واألطـر   من حيثة  احلماي يف وجود فجوة  أصحاب الواليات  والحظ  -٣٠
، ولكـن ذلـك     تفـاقم تقبل الكارثة    أن أمناط التمييز القائمة      ولوحظ. يةالقانونية والتنفيذ 

وعـدم  التركيز على الفئات الضعيفة،     قلة   ولكن نتيجة لسوء التخطيط، و     حيدث عن قصد   ال
ـ وال تكـون  . ملواجهة الكوارث الطبيعيـة   غري مالئمة   لقوانني الوطنية    ا كفاية تراتيجيات اس

 ومـن مثّ  احلقـوق،    علىيف غالب األحيان، قائمة       التعايف منها،  التأهب للكوارث وآليات  
.  من األحيان  كثري يف   ولويةباأل للجميع دون متييز     تها تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحاي     حيظى ال

 يتـضمن  إىل اجمللـس  اً  تقريـر اً   ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي        وقدم
 وعمليـات وضع إطار قانوين ملعاجلة حقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية           لتوصيات  

املبادئ التوجيهية بشأن إدمـاج النـهج       وجتري صياغة   ). A/HRC/10/13/Add.1 (بناءالإعادة  
  .إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعيةعمليات  والتعايفالقائم على حقوق اإلنسان يف عمليات 

 للكوارث الطبيعية من هنج قائم      ات االستجاب بضرورة العمل على تغيري منوذج    وأُشري    -٣١
والتعـايف  إعادة البنـاء  عمليات  على أن واُتفق. على االحتياجات إىل هنج قائم على احلقوق      

 يف النظـام    وضع أحكام  االستراتيجيات   تشملوينبغي أن   . أن تكون قائمة على التغيري    ينبغي  
ة الكوارث الطبيعية عند وقوعها، وجتنب تنفيذ االستراتيجيات اليت قد تؤدي           القانوين ملواجه 

ألبعاد التارخيية اليت تكـرس     ل إيالء العناية وينبغي  . تهاإدامأو  إىل انتهاكات حقوق اإلنسان     
  .أصل أفريقي يف هاييتاملنحدرين من مثل األشخاص  ،الضعفاءالتمييز ضد األشخاص 
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إلجراءات اخلاصة القيمة املضافة للنهج القائم على احلقوق        اومن الضروري أن تبّين       -٣٢
 االحتياجات  تلبيةسبل  خبصوص   التوجيه النظري، من الناحية العملية،       قدمأن ت اً   أيض اوعليه
 إدماج االعتبارات القائمة علـى احلقـوق يف         خبصوص، و سكن مثل الغذاء واملاء وال    العاجلة

نـهج قـائم علـى       ب الوكاالت اإلنسانية ما تأخذ    اًوغالب. التخطيط القصري والطويل األجل   
يفية تنفيذ النـهج القـائم علـى        فيما خيص ك  التنسيق   و التعاونميكن تعزيز   االحتياجات، و 

وارد يف  امل مشكلة االفتقار إىل   و العاجلة ملعاجلة االحتياجات    الكايفاحلقوق، مع إيالء االعتبار     
 قضايا التصدي للعنـف اجلنـسي     ا خيص   وال تزال هناك مشاكل فيم    . أعقاب كارثة طبيعية  

  .األمنية اخلاصة املتعددة اجلنسياتو الشركات العسكرية طرفوتوفري األمن من 
 يف  تها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي    ابتكارية املشاركون على أمهية إجياد طرق       وأكد  -٣٣

وينبغي تعزيز  . ، مثل طلب زيارة البلد    ةسياق الكوارث الطبيعية تتجاوز أساليب العمل احلالي      
 بشأن  ينبغي مجع اخلربات واملعلومات وإتاحتها للجميع     كما  . والياتأصحاب ال التنسيق بني   

بعد التعايف ما أثناء مرحلة ما قبل التعايف من الكوارث ومرحلة  تهاتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي
  .التنسيق مع الوكاالت اإلنسانيةمنها، وبشأن 

مـوظفي  مـع   مناقـشة   : ليـات حقـوق اإلنـسان     املتابعة املنسقة لعمل آ     - دال  
 بـشأن املمارسـات      السامية حلقوق اإلنسان   ملفوضيةامقر  و ةامليداني املكاتب
  ستراتيجياتاالو اجليدة
نوب شرق آسـيا    جل  السامية حلقوق اإلنسان   مفوضيةلل املكاتب اإلقليمية    أطلع ممثلو   -٣٤

 وأوروبا  ،)بريوت(مشال أفريقيا   ، والشرق األوسط و   )ياوندي(أفريقيا الوسطى   و،  )بانكوك(
 مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا املـشاركني علـى            ، وممثل )بروكسل(

  الزيارات القطرية، وعلـى    أثناء، مبا يف ذلك املساعدة املقدمة       أصحاب الواليات تفاعلهم مع   
ميكن أن    الواليات أصحابمشاركة  أن   أشاروا إىل و. جهود ملتابعة التوصيات  يبذلونه من    ما

، مبا يف   ساحنةاً  اإلقليمية فرص /احمللية  للمكاتب وتتيحالتآزر مع احلكومات الوطنية     ختلق أوجه   
 ، أن توصيات اإلجراءات اخلاصـة     الحظواكما  . هاذلك يف الفترة اليت تسبق الزيارات وبعد      

ـ مكاتببالنسبة لل هلا فائدة كبرية  عاهدات، واالستعراض الدوري الشامل      امل وهيئات  ة امليداني
معاجلة قـضايا    إىل ذلك من أجل      تغيري السياسات والدعوة  فرصة تعزيز عملية     األهنا تتيح هل  

  .حقوق اإلنسان
املبـادرات  ب املشاركني    السامية حلقوق اإلنسان    للمفوضية ةامليدانيوأخربت املكاتب     -٣٥

 وذلك ، حلقوق اإلنسانالرامية إىل تسليط مزيد من الضوء على توصيات آليات األمم املتحدة        
 ومت عرض قاعدتني مـن    . من خالل املنشورات وقواعد البيانات لتتبع تنفيذ تلك التوصيات        

 يف   الـسامية حلقـوق اإلنـسان      املكتب اإلقليمي للمفوضية  قاعدة بيانات   : قواعد البيانات 
 وقاعـدة   ؛سجل بانتظام املعلومات املتعلقة بتنفيذ التوصيات وأنشطة املتابعـة        تبانكوك، اليت   



A/HRC/15/44 

13 GE.10-15109 

ضـعت  ُوالـيت    يف كولومبيـا،      السامية حلقوق اإلنسان   لمفوضيةل املكتب القطري    بيانات
 اإلجـراءات   على رسائل أفضل  بشكل   الردباالشتراك مع احلكومة ملساعدة السلطات على       

 املكتب اإلقليمي ألوروبـا الـذي        الذي يؤديه  دورالب ومت إبالغ أصحاب الواليات   . اخلاصة
  يف معاجلة   مع املؤسسات األوروبية   على التعاون  أصحاب الواليات ساعدة  يف م اً  أنشئ مؤخر 

  .موالياهتب ذات الصلةلقضايا ا
توجيهات سياسية قيمـة ودعـم فـين    مبا توصلوا به من  أصحاب الواليات  وأشاد  -٣٦
. ها وبعـد  ها وأثناء  اليت توجد فيها مكاتب ميدانية      إىل البلدان   املوفدة بعثاتاللوجسيت قبل   و

اليت ُيتوقع أن تقدمـه     مستويات خمتلفة من الدعم     أن هناك    موظفو املكاتب امليدانية     والحظ
 املكتب امليـداين     حجم  منها ملة أمور جلاً  أفرقة األمم املتحدة القطرية تبع    أو   ةامليدانياملكاتب  

دان اليت  إيفادها إىل البل  و عثاتالب وجرت اإلشارة إىل أن مسألة إعداد     . ه ونوع لألمم املتحدة 
  .اًحتديتشكل اً جداً  أو يكون حمدودألمم املتحدةيقل فيها حضور ا

ـ مع اآلالتعاون  ومت التشديد على ضرورة   -٣٧ ـ ةليات اإلقليمي قـوق  حل ة ودون اإلقليمي
نظم محايـة حقـوق     لبعثات مشتركة مع املقررين اخلاصني       تنظيم   والتشجيع على اإلنسان،  
 التظاهراتيف   أصحاب الواليات شارك  أن ي رح  واقُت. لبلدان األمريكية واألفريقية  يف ا اإلنسان  
.  السامية حلقوق اإلنـسان     حلقوق اإلنسان اليت تنظمها املكاتب امليدانية للمفوضية       يةالتروجي

وُشـدد علـى    .  اتصاالت غري رمسية مع الدول     التظاهرات مسحت بإجراء  ولوحظ أن هذه    
زيارة وتقـارير   المثل بيانات هناية    احلاجة إىل تطوير استراتيجيات مشتركة لنشر املعلومات،        

تعميـق  على  اً  أيض أصحاب الواليات  ُشجعو. ترمجتها إىل اللغة الوطنية   إضافة إىل   البعثات،  
  .قضايا حقوق اإلنسانبلشبكات اإلعالمية اإلقليمية لمن االهتمام املتزايد  االستفادة

على قوق اإلنسان   لمفوضية السامية حل  ل ةامليدانياملكاتب   أصحاب الواليات وشجع    -٣٨
، هم هبـا  زيد من املعلومات حول قضايا حقوق اإلنسان اليت قد تتطلب اهتمـام           مبتزويدهم  

امليدانيـة  املكاتب   وممثلكما دعا   .  بتفصيل أكرب  هابعثات تقصي احلقائق تقييم   لينبغي  اليت   أو
 أو  اتصـياغة التـشريع    يف جمال ستعداد لتقدمي املشورة    إىل اال  أصحاب الواليات  للمفوضية

ملكاتـب  برامج التعاون التقين اليت تضعها ا     أنواع أخرى من التعاون التقين، مبا يف ذلك         تقدمي  
  .نظومة األمم املتحدةملخرى واهليئات األامليدانية للمفوضية 

   املصلحةأصحاب مع املشاورات  - سابعاً  

  كيانات األمم املتحدة  - ألف  
برنامج األمـم   (كيانات األمم املتحدة    وجهات النظر مع     أصحاب الواليات  تبادل  -٣٩

، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةاملتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري      
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منظمة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،       و األمم املتحدة للسكان،     وصندوق
ورحـب  . لصليب األمحر للجنة الدولية    وال ) وبرنامج األغذية العاملي   ،األمم املتحدة للطفولة  

. هـا تعاون يف إعداد الزيارات القطرية أو أثناءمن كيانات األمم املتحدة    مبا أبدته   املشاركون  
وجود نقص من حيث تعميم     ومع ذلك، لوحظ    . خمتلف املناطق عن   املؤسسية   ارفهاعمب وأقروا

كـثري مـن   يف  اإلنـسان    ونظم محاية حقوق     ،اصةاخلجراءات  اإل و ،مراعاة حقوق اإلنسان  
وشـجع املـشاركون    .  إلعداد البعثات القطرية   املقدمدعم  حمدودية ال  إىل   أدىاألحيان، مما   

ـ   على نُ  هم وعي املوظفني وتدريب   رفععلى   األمم املتحدة    كيانات   علـى حقـوق    ةهج قائم
  . تعزيز التنسيقاإلنسان من أجل

من اإلجراءات اخلاصة    تتمتع به    ملا متقديرهعن   األمم املتحدة    كيانات وثلمم وأعرب  -٤٠
علـى  قدرة اإلجراءات اخلاصة    وأشادوا ب . ة الدولي احملافلىل  إ القضايا    على إيصال  فريدةقدرة  
 .اًكـبري اً  حقوق اإلنسان تطور  ال تشهد فيها     يف املناطق اليت     هاية حقوق اإلنسان وتعزيز   محا

  .اًقينستواً مانتظا بطريقة أكثر البعثات إيفاداإلجراءات اخلاصة  وطلب من
 قـدمي تل حبياهتم   ناطروخي بشأن محاية الشهود الذين      هم عن قلق   املشاركون أعربو  -٤١

إىل بذل املزيد من اجلهـود      وا  ودع. املعلومات لإلجراءات اخلاصة واألمم املتحدة بصفة عامة      
  . من املدافعني عن حقوق اإلنسانم وغريه الشهود حقوق وحرياتملعاجلةتضافرة امل

تعزيز التعاون من خالل    على  اصة  اخلجراءات  اإل األمم املتحدة    كيانات و ممثل شجعو  -٤٢
 توطيد على   ، بشكل خاص  وا،ركزما  كيانات األمم املتحدة، في   البحث عن سبل الدخول إىل      

.  األمم املتحدة  كيانات بني اإلجراءات اخلاصة و    يةعالقات العمل وتعزيز أساليب العمل املهن     
باملعلومـات   إلحاطـات ا  عرب وسائل منـها    كفاءة وفعالية بومات  تبادل املعل وأكدوا على   
تعيني مواصلة  وشجعوا بشدة علىممارسة جيدة،  باعتباره البعثات القطرية إيفاد  األساسية قبل   

  .يدةاجلمارسات امل املزيد من

  واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املشاورات مع املنظمات غري احلكومية  - باء  
 أن مسامهة املنظمات غري احلكومية واملؤسـسات الوطنيـة        ب  الواليات أصحاب أقر  -٤٣

، ومساعدة  يةواضيعاملتقارير  الإلعداد  و،  اهتم القطرية زيارل تتسم بأمهية حيوية   حلقوق اإلنسان 
 املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنيـة        على كما أثنوا . تقدمي البالغات على  الضحايا  

يف إطـار    أصحاب الواليـات  نظام   للتعريف على نطاق واسع ب     حلقوق اإلنسان ملا قامت به    
  حلقوق اإلنسان  املؤسسات الوطنية و املنظمات غري احلكومية     وثلممشجع  و. اإلجراءات اخلاصة 

 جملس توجيه انتباهتعزيز دورها يف جمال اإلنذار املبكر والنظر يف سبل      على  اصة  اخلجراءات  اإل
على أمهية توجيه نداءات عاجلـة      اً  د أيض يشدجرى الت و. عاجلةمور ال  إىل األ  حقوق اإلنسان 
مع اجملتمع املدين، والتعاون مع اآلليات        وإضفاء الطابع املؤسسي على التعاون     ،لتوفري احلماية 

  .اإلقليمية، وإدماج املنظور اجلنساين يف عمل اإلجراءات اخلاصة
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ـ  أل اًأساسياً  عنصرقارير اإلجراءات اخلاصة     املشاركون ت  واعترب  -٤٤ الـيت  دعوة  نشطة ال
تعزيز محاية من أجل اإلجراءات اخلاصة رسائل  حتسني فعالية وميكن  . اجملتمع املدين يضطلع هبا   
لفت االنتباه إىل القـضايا واحلـاالت       على   أصحاب الواليات قدرة  وشددوا على   . الضحايا
 أثناءعقد  ُتيت  جتماعات اجملتمع املدين ال   اتنسيق  حتسني  إىل   أصحاب الواليات ودعا  . احلساسة

ـ . استخدام الوقت واملوارد  يف    أكرب كفاءةبتحقيق  الزيارات القطرية للسماح      عـن   واوأعرب
 الدور املركزي ملسألة     على واوأكد. دائمةالدعوات  ال وفاء الدول بالتزامات   إزاء عدم    همقلق

ق إفالت الذين ينتـهكون حقـو      منوعربوا عن قلق بالغ     لشهود،  ل واحلمايةسالمة  ال توفري
  .ملدافعني عن حقوق اإلنسان من العقابا

 اسـتعراض   حلقوق اإلنـسان  املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية واعتربت  -٤٥
 إىل تعزيـز ضـمانات     تودع. ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   لتعزيز آلية ا  اجمللس فرصة   وضع  
ت التفاعليـة بـني     نوعية احلـوارا   تراجع   منوأُثريت خماوف   . اإلجراءات اخلاصة ية  استقالل

توفري  عرب وسائل منها      مقترحات لتعزيز هذه احلوارات    تدموقُ. اإلجراءات اخلاصة واجمللس  
. والياتال وأصحابلتفاعل غري الرمسي بني الدول  إضافية ل مزيد من الوقت يف اجمللس وفرص     

 طـالق  إ إىل يف اجمللـس   املناقشاتأثناء  الدول تلجأ بشكل متزايد     وما يدعو إىل األسف أن      
عرب عـن أي    مل يُ و. دونة قواعد السلوك  مل اتانتهاك حبدوث اادعاءات ال أساس أو مربر هل     

، دونة قواعد الـسلوك   مل أصحاب الواليات امتثال  قترحات إنشاء هيئة لإلشراف على      ملدعم  
 املمارسـات   الستعراضزيادة استخدام اإلجراء االستشاري الداخلي      وجرى التشجيع على    

 على مساءلة الدول فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصـة           ُشددو. وأساليب العمل 
جلنة التنـسيق   اً  جعت أيض وُش. أن تكون هناك آلية لضمان الشفافية والتعاون      بح  اقترقُدم ا و

إلجـراءات  ا وجهات نظر    بإدماج مبا يسمح جمللس  وضع ا  عملية استعراض    على املشاركة يف  
  .اخلاصة يف مجيع مراحل العملية

 إىل زيادة الدعم    وااصة، ودع اخلإلجراءات  لاملوارد املتاحة   نقص  والحظ املشاركون     -٤٦
أنه ينبغي دعـم  اً   أيض واوضحوأ. لدول لتمكينها من االضطالع بأنشطة إضافية     ا هقدمالذي ت 

 نظام يصبح  كيمااملنظمات غري احلكومية على الصعيد الوطين من الناحية املالية وتعزيز قدراهتا
  .مايةاحللذين حيتاجون إىل ل بالكاملاً ت اخلاصة متاحاإلجراءا

  التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  - ثامناً  
 احلادي عشر واملشاركني يف االجتماع     أصحاب الواليات بني   قد اجتماع مشترك  ُع  -٤٧

ة متابع ركز على و  برئاسة الرؤساء املعنيني   املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      
املقرر املعـين مبتابعـة املالحظـات        وعرض. التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان     

املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة        قدم   ، بينما تابعةاملمناهضة التعذيب إجراءات    اخلتامية للجنة   
املقرر اخلاص   و التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
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وضـع  معلومات عـن    اً  عين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف         امل
  .امهيواليتبآليات املتابعة فيما يتعلق 

 تواعتـرب .  عليهـا   ووافق  اليت ستنفذ بشكل مشترك    توصياتالاالجتماع   قشانو  -٤٨
 اخلاصة وتعزيز   عاهدات واإلجراءات  امل  لتوصيات واستنتاجات هيئات   ةظمتنامل و ةنسقاملتابعة  امل

من األمور اهلامة كاملتابعة أن تتضمن توصيات       و. مهيةأمراً بالغ األ   اآلليتنيهاتني  التعاون بني   
وهو ما ينطبق أيضاً على     . واستنتاجات إحدامها إحاالت إىل توصيات واستنتاجات األخرى      

جـراءات  اإل وأشار أصحاب واليات   .التوصيات واالستنتاجات ذات األولوية   تعيني وتبادل   
 يف االسـتعراض    م واسـتنتاجاهت  م أن إدراج توصـياهت     إىل عاهداتاملاخلاصة وخرباء هيئات    

عـن طريـق    وميكن تعزيز املتابعة    . م واستنتاجاهت م توصياهت  من أمهية   زاد قدالدوري الشامل   
  .اًزمنية دحمدتكون واقعية و وحتقيقها وهاقياسميكن حمددة تقدمي توصيات 

مرونـة  وأوضـحوا   : اآلليـتني  لتاتكامل ك أوجه  ملزايا النسبية و   املشاركون ا  وأبرز  -٤٩
اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك قدرهتا على اختاذ إجراءات فورية وإجراء الزيارات القطرية،             

 يئـات ه مـن قبـل   تقارير الدول األطـراف     لنتظم  املدوري و الستعراض  الاأوضحوا  كما  
توصيات هيئات املعاهدات   على  اً  جمددد  يكأتعلى ال اإلجراءات اخلاصة   وا  وشجع. عاهداتامل

 ألصحاب الواليـات  دعوة  بتقدم  عاهدات   امل عض هيئات بتوصية  واعتربوا أن   . الزياراتأثناء  
، مبـا يف     إضافية اجتماعات مشتركة عقد  ودعا املشاركون إىل    . ممارسة جيدة املعنيني تشكل   

 الوثـائق  دارة املعلومـات يف وأوصى املشاركون بزيادة فعالية إ  . باملعلومات إلحاطاتاذلك  
 اليت تنتجها آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التحـديثات الدوريـة               اهلائلة

أشـري بـأن تعـّد      و. املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان   زيادة استخدام   بو والنشرات اإلخبارية، 
لتعاون بني هيئات   ال ا يف جم  بشأن املمارسات اجليدة     املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جتميعاً    

  .عاهدات واإلجراءات اخلاصةامل
اً باعتبارها عنصر  على الصعيدين العاملي واحمللي       الدائمة ملتابعةعلى ا  وأكد املشاركون   -٥٠
جملس بينما يتحمل   تقع مسؤولية املتابعة على عاتق الدولة،       و. لضمان تنفيذ التوصيات  اً  حامس

حقـوق  يف جمـال     االتزاماهتوب  بذلك ية تذكري الدول  حقوق اإلنسان واجلمعية العامة مسؤول    
أصحاب املـصلحة    مع   وثقروابط أ بإقامة   ى املشاركون على الصعيد احمللي، أوص   و. اإلنسان

ووضـع  مستديرة،  وتنظيم موائد   ،  تها نشر التوصيات وترمج    منها تعزيز  من خالل مجلة أمور   
خـرباء  وعاهـدات  املهيئـات    هبـا قومت الزيارات اليت    سرييفعالة، وت ية  استراتيجيات إعالم 
أفرقة األمم املتحدة القطريـة واملكاتـب امليدانيـة          أنشطةأن   واواعترب. اإلجراءات اخلاصة 

  .ضمان املتابعةهلا أمهيتها يف للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
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  املرفق

 وأصـحاب   قائمة اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         
   حلضور االجتماع السابع عشراملدعويناآلخرين  الواليات

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

  مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق
  *)الربازيل(راشيل رولنيك   

   أصل أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من مقررة -رئيسة   -٢
  *)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (مرييانا نايشيفسكا  

   مقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي-رئيس   -٣
  *)السنغال(احلجي مالك سو   

املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتخدام األطفـال يف                 -٤
  اإلباحية املواد

  *)املغرب(جناة جمد معالّ   
   يف جمال احلقوق الثقافيةة املستقلةاخلبري  -٥

  *)باكستان(فريدة شهيد   
  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  -٦

  *)كوستاريكا(فرنور مونيوز فياللوبوس   
   مقرر الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي-رئيس   -٧

  *)جنوب أفريقيا (جريميي ساركني  
جلنـة  عضو الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ورئيس              -٨

  ٢٠٠٩/٢٠١٠تنسيق اإلجراءات اخلاصة
  *)املكسيك (سانتياغو كوركويرا  

__________ 

  .الجتماع ا)ت (حضر  *  
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اخلبري املستقل املعين بآثار الدين اخلارجي وغريه من االلتزامات املاليـة الدوليــة              -٩
نـسان، وال سـيما احلقـوق االقتـصادية       للدول على التمتع الكامل حبقـوق اإل      

  واالجتماعية والثقافية
  *)زامبيا(سيفاس لومينا   

  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  -١٠
  *)أستراليا(فيليب ألستون   

  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  -١١
  *)شيلي(دالينا سيبولفيدا غماريا ما  

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  -١٢
  *)بلجيكا(أوليفييه دي شوتر   

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  -١٣
  *)غواتيماال(فرانك ويليام الرو ليوي   

  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد  -١٤
  *اجنريأمسا جاه  

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة            -١٥
  والعقلية البدنية

  )اهلند(آناند غروفر   
  املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  -١٦

  *)أوغندا(مارغريت سيكاغيا   
  املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني  -١٧

  *)األرجنتني(كنول غابرييال   
  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  -١٨

  *)الواليات املتحدة األمريكية(جيمس أنايا   
  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً  -١٩

  *)سويسرا(والتر كيلني   
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امل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق          مقرر الفريق الع   - رئيس  -٢٠
  اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير املصري

  *)إسبانيا (خوسيه لويس غوميز ديل برادو  
  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  -٢١

  *)املكسيك(خورخي بوستامانيت   
  اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات  -٢٢

  *)الواليات املتحدة األمريكية(دوغال غاي ماك  
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب            -٢٣

  وما يتصل بذلك من تعصب
  *)كينيا(جيتو مويغاي   

  اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  -٢٤
  *)إندونيسيا(رودي رزقي   

  اصة املعنية باألشكال املعاصرة للرق، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه املقررة اخل  -٢٥
  *)أرمينيا(غولنارا شاهينيان   

املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق               -٢٦
  مكافحة اإلرهاب

  *)فنلندا(مارتن شاينن   
عاملـة أو العقوبـة القاسـية       املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضـروب امل          -٢٧

  الالإنسانية أو املهينة أو
  *)النمسا(مانفريد نوفاك   

املقرر اخلاص املعين مبا يترتب على نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السميـة واخلطرة              -٢٨
  بطريقة غري مشروعة من آثار ضارة بالنسبة للتمتع حبقوق اإلنسان

  )نيجرييا(أوكيشوكوو إيبيانو   
   باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال ة املعنية اخلاصةقررامل  -٢٩

  *)نيجرييا(جوي نغوزي إزيلو   
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من              -٣٠

  مؤسسات األعمال
  )الواليات املتحدة األمريكية(جون روغي   
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   مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهاملقررة اخلاصة املعنية  -٣١
  *)جنوب أفريقيا(رشيدة ماجنو   

اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق اإلنسـان املتعلقـة باحلصول على            -٣٢
  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

  *)الربتغال(كاتارينا دي البوكريك  

  الواليات القطرية  - ثانياً  
  بري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي اخل  -٣٣

  *)كينيا(أكيش أوكوال   
  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا  -٣٤

  *)نيبال(سوريا براساد سوبيدي   
  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -٣٥

  *)تايلند(اربورن فيتيت مونت  
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت  -٣٦

  *)فرنسا(ميشيل فورست   
  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  -٣٧

  *)األرجنتني(توماس أوخيا كوينتانا   
نـذ  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة م               -٣٨

  ١٩٦٧ عام
  )الواليات املتحدة األمريكية(ريتشارد فولك   

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال  -٣٩
  *)بنغالديش(مشس الباري   

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  -٤٠
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(حممد شند عثمان   
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  واليات أخرى  - ثالثاً  
  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  -١

  فرانسيس دنغ  
  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال   -٢

  مارتا سانتوس بايس  
  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح  -٣

  راديكا كوماراسوامي  
  ألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعيةاملقرر اخلاص املعين مبس  -٤

  )جنوب أفريقيا (شويب شلكني  

        


