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املمثلني /نـ عشر للمقرري  رابعاع ال ـن االجتم ـتقرير ع 
األفرقة العاملة يف إطار     واخلرباء املستقلني ورؤساء   اخلاصني

 برنامج  حقوق اإلنسان و   لـس جمل اإلجـراءات اخلاصـة   
 اخلدمات االستشارية                       

 )٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٢-١٨جنيف، (

 فرينور مونيوز فيليالوبوس: املقرر

 موجز

 يونيه/حزيران ٢٢ إىل ١٨ُعقد االجتماع السنوي الرابع عشر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الفترة من  
ات اآلراء مع املفوضة السامية ونائبتها والرئيس السابق جمللس         وخـالل االجتماع، تبادل املكلفون بوالي     . ٢٠٠٦

كما التقى  . حقـوق اإلنسـان وميّسـر الفريق العامل التابع للمجلس واملعين بآلية االستعراض الدوري الشامل              
املشـاركون مبمـثلني ملـنظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وعقدوا اجتماعاً مشتركاً مع          

 .ني يف االجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنساناملشارك

. وانتخب املشاركون يف االجتماع غي ماكدوغال رئيسة لالجتماع السنوي الرابع عشر وللجنة التنسيق             
بينما انُتخب ياكني إيرتورك،    . وانُتخـب فرينـور مونيوز فيليالوبوس مقرراً لالجتماع وعضواً يف جلنة التنسيق           

مونتارهبورن فهو عضو   أما الرئيس السابق فيتيت     . كيتشـوكوو إبيانو، وميلون كوثاري أعضـاء يف اللجنة       وأو
 .حبكم املنصب

ورحبوا مبا  . وركز املشاركون مناقشاهتم على نتائج عملية جملس حقوق اإلنسان اخلاصة ببناء املؤسسات            
ملؤسسات، وحتديداً آلية االستعراض الدوري دخـل عـلى نظام حقوق اإلنسان من حتسينات نتيجة لعملية بناء ا           

وخبصوص االستعراض الدوري الشامل، اعُتربت مشاركة اجملتمع املدين وآليات حقوق اإلنسان يف العملية . الشامل
 .ذات أمهية حامسة لفعاليتها

 وشـدد الكـثريون على أن من املستحب املشاركة بنشاط يف تنفيذ مدونة قواعد السلوك اليت اعتمدها                 
وقرر املشاركون يف االجتماع السنوي أن يطلبوا إىل جلنة التنسيق أن تصوغ وتقدم يف . ٥/٢اجمللـس يف قـراره      

اجتماعها اخلامس عشر إجراًء مناسباً ميكن من خالله تنفيذ مدونة قواعد السلوك وغريها من الوثائق ذات الصلة، 
نة، إبان ذلك، على النحو املناسب يف أية مسألة قد كما قرروا أن تنظر اللج. مبـا يف ذلك الكتيب، أحسن تنفيذ    

 ).انظر املرفق الثاين(ُتعرض عليها خبصوص أساليب عمل املكلفني بواليات 

ولدى مناقشة مشروع الكتيب املنقح للمكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، قرر املشاركون أن يطلبوا،              
ظر يف التعليقات الواردة من اجلهات املعنية ويف تبعات مدونة          عن طريق اللجنة، إىل عدد من املكلفني بواليات الن        

واّتِفق على أن يعكس الكتيب بعض املسائل اليت نوقشت خالل          . قواعـد السـلوك، وتنقيح الكتيب وفقاً لذلك       
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ات االجتماع، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بتعاون اإلجراءات اخلاصة مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان واملنظم              
 .غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ولـدى مناقشة النهج املتصلة باحلاالت املواضيعية والقطرية، أكد املشاركون ضرورة تعزيز التنسيق بني               
وأشري إىل ضرورة حبث أوجه التكامل داخل النظام برمته، مبا يف ذلك هيئات      . الواليـات اجلغرافـية واملواضيعية    

 .استراتيجيات املشاركة القطرية ملفوضية حقوق اإلنساناملعاهدات و

واقُترح دعوة ممثلي   . ونـاقش املشاركون التعاون مع اآلليات اإلقليمية، مبا يف ذلك املمارسات السليمة            
اآللـيات اإلقليمية الرئيسية للمشاركة يف االجتماعات السنوية املقبلة، وحبث السبل اليت تكفل مشاركة املكلفني               

واعترب أن من الالزم تعزيز الترتيبات املؤسسية       . ات على حنو أكثر انتظاماً يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية        بوالي
 .لتبادل املعلومات بني املنظمات اإلقليمية واملفوضية

ونـاقش املشاركون أيضاً مشاركتهم مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك أفضل طريقة               
ورغم التأكيد على الطريقة اليت     . ا لإلجراءات اخلاصة التأثري على عملية الربجمة والعملية اإلمنائية الوطنية         ميكـن هب  

. فرض هبا االستعراض الدوري الشامل مسؤولية مجاعية جديدة على منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان
وُشدد على أن تدريب . لتحليل والربجمة القطرينيورحـب املشـاركون جبهود املفوضية لزيادة إدماج عملها يف ا   

وأُلقي الضوء على ضرورة النظر يف سبل تدعيم متابعة         . األفـرقة القطرية وتوعيتها ضروريان لتعزيز أوجه التآزر       
 .األفرقة القطرية لتوصيات اإلجراءات اخلاصة

آلراء بشأن االستعراض   وخـالل االجـتماع املشترك مع رؤساء هيئات املعاهدات، تبادل املشاركون ا            
ويكمن التحدي يف   . وأكدوا أن هذا االستعراض ميكن أن يتيح منتدى سياسياً ملتابعة عملهم          . الـدوري الشامل  

معـرفة املدى الذي يتعني فيه على اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات تكييف أنشطتها حبيث تؤثر على عملية           
ن أيضاً مسألة عدم التعاون مع نظام االستعراض الدوري الشامل          وعاجل املشاركو . االسـتعراض الدوري الشامل   

 .والسبل والوسائل اليت ميكن من خالهلا التصدي لذلك

ويف املناقشـة الـيت دارت مع ممثلي منظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، أشري إىل                  
وأُشري بوضوح إىل . رية والبيانات املشتركة  ضـرورة أن تـؤدي جلنة التنسيق دوراً أكرب يف تنسيق الزيارات القط            

ومشلت املسائل األخرى املطروحة زيادة التركيز على       . استصـواب قـيام اللجنة بإجراء حوار سنوي مع اجمللس         
املـتابعة؛ ومتثيل املكلفني بواليات على حنو أكثر انتظاماً يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية؛ والبعثات املشتركة؛               

مام مبسأليت التمييز والعنف القائمني على نوع اجلنس؛ وحالة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع؛ وزيادة االهت
 .وترمجة التقارير إىل اللغات احمللية؛ وتدعيم املوقع اإللكتروين
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 احملتويات

 الصفحة الفقـرات 

 ٥ ٤-١ .....................................................................مقدمة -أوالً 
 ٥ ١١-٥ ...............................................................تنظيم العمل -ثانياً 
 ٦ ١٧-١٢ .......................................................يقأنشطة جلنة التنس -ثالثاً 
 ٧ ٣٩-١٨ .....................................................عملية بناء املؤسسات -رابعاً 

 ٧ ٢٧-١٩ .............................تبادل اآلراء مع نائبة املفوضة السامية -ألف  
 ٨ ٣٤-٢٨ .............تبادل اآلراء مع الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان -باء  
 ٩ ٣٩-٣٥ ..................تبادل اآلراء مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان -جيم  

 ١٠ ٥١-٤٠ .............................................................أساليب العمل -خامساً 
 ١٠ ٤٢-٤٠ .مشروع الكتيب املنقح للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة -ألف  
 الدراسـة االستشارية املتعلقة بتوسيع شبكة فعاليات اجملتمع املدين          -باء  
 العاملة مع اإلجراءات اخلاصة وتعزيز التعاون بني املكلفني بواليات   
 ١٠ ٥١-٤٣ ........................... املدينوفرع اإلجراءات اخلاصة واجملتمع  

 ١٢ ٥٤-٥٢ .................................مواطن القصور والتداخل يف جمال احلماية -سادساً 
 ١٢ ٧٩-٥٥ .............................................................تبادل اخلربات -سابعاً 

 ١٢ ٥٩-٥٥ ...................................النهج القطري والنهج املواضيعي -ألف  
 ١٣ ٦٨-٦٠ .......................................التعاون مع اآلليات اإلقليمية -باء  
 مم املتحدة على   االتسـاق واملشاركة مع األفرقة القطرية التابعة لأل        -جيم  
 ١٥ ٧٩-٦٩ ...................................................مستوى املنظومة  

 ١٧ ٨٥-٨٠ ..............................................التعاون مع هيئات املعاهدات -ثامناً 
 ١٧ ٩١-٨٦ ..التشاور مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان -تاسعاً 

 املرفقات

 غريهم من  قائمـة باملسـؤولني عن اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان و            -األول 
 ١٩ .................................املكلفني بواليات املدعوين حلضور االجتماع الرابع عشر 

 ٢١ ...................................قرار االجتماع السنوي الرابع عشر لإلجراءات اخلاصة -الثاين 
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  مقدمة-أوالً 
يف املمثلني اخلاصني واخلرباء ورؤساء األفرقة العاملة      / اجتماعات سنوية للمقررين   ١٩٩٤ منذ عام    ُتعقـد  -١

 اللذان  وأكد إعالن وبرنامج عمل فيينا    . للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان      اخلاصة    اإلجراءات إطـار 
نظام اإلجراءات اخلاصة وتعزيزه،   على   احملافظة أمهية   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اعتمدمها مؤمتر حقوق اإلنسان يف      

 .)١(ا وترشيدههتنسيق عملمن  اإلجراءات واآلليات متكنونصا على ضرورة عقد اجتماعات دورية 

 ٢٢ إىل   ١٨وُعقـد االجـتماع السـنوي الـرابع عشـر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف يف الفترة من                   -٢
وُعرض على االجتماع جدول أعمال مؤقت بشروحه وسلسلة من الوثائق اليت أعدها            . ٢٠٠٧ يونـيه /حزيـران 

 .املكلفون بواليات واألمانة ومصادر أخرى

 باملسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وباملكلفني بالواليات وترد يف املرفق األول قائمة -٣
 .الذين حضروا االجتماع السنوي الرابع عشر

وخـالل االجتماع، تبادل املكلفون بواليات اآلراء مع املفوضة السامية ونائبتها والرئيس السابق جمللس               -٤
كما التقى  . س واملعين بآلية االستعراض الدوري الشامل     حقـوق اإلنسـان وميّسـر الفريق العامل التابع للمجل         

املشـاركون مبمـثلني ملـنظمات غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وعقدوا اجتماعاً مشتركاً مع          
 .املشاركني يف االجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

  تنظيم العمل-ثانياً 

، رئيس االجتمـاع السنـوي الثالث عشر ورئيس جلنة تنسيق         مونتارهبورن افتـتح االجـتماع فيتيت     -٥
 .اإلجراءات اخلاصة

. وانتخـب املشـاركون يف االجتماع غي ماكدوغال رئيسة لالجتماع السنوي الرابع عشر وللجنة التننسيق              -٦
 ياكني إيرتورك، وأوكيتشوكوو بينما انُتخب. وانُتخـب فرينور مونيوز فيليالوبوس مقرراً لالجتماع وعضواً يف اللجنة      

 .مونتارهبورن فهو عضو حبكم املنصبأما الرئيس السابق فيتيت . إبيانو، وميلون كوثاري أعضاء يف اللجنة

وأعـرب املشـاركون عن تقديرهم لعملية التعيينات اليت أجراها الرئيس املنتهية واليته عن طريق الربيد                 -٧
 .٢٠٠٨ يف وقت أبكر وعلى نطاق أوسع يف عام اإللكتروين بل ودعوا إىل عقد مشاورات

وأعرب املشاركون يف االجتماع عن بالغ تقديرهم للعمل املمتاز الذي أجنزه على مدار العام الرئيس املنتهية              -٨
كما شكر املشاركون   . واليته وأعضاء جلنة التنسيق اآلخرون، ال سيما فيما يتصل باستعراض عملية واليات اجمللس            

 .ءات اخلاصة على دعمه للجنة وإبقاء املكلفني بواليات على علم مبستجدات اجمللس طيلة السنةفرع اإلجرا

                                                      

 .٩٥، الفقرة )اجلزء الثاين ( A/CONF.157/24انظر الوثيقة )١(
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ومل يتسن إجراء تبادل اآلراء الذي كان مقرراً إجراؤه مع رئيس اجمللس . وأقّر املشاركون جدول األعمال -٩
 ٢٢يمية من دورات اجمللس يف      وطُلب إىل رئيسة االجتماع إلقاء كلمة يف دورة تنظ        . ألن اجمللـس كـان جمتمعاً     

وأشارت يف بياهنا إىل عملية بناء املؤسسات والدور الذي استعدت اإلجراءات اخلاصة ألدائه داخل . يونيه/حزيران
اإلطـار اجلديـد، وذلـك فيما يتصل بأمور منها عملية اختيار املكلفني بالواليات وعملية استعراض الواليات                 

 .جنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسانواالستعراض الدوري الشامل والل

. وُحّدد عدد من املسائل اليت يتعني ختصيص وقت كاف ملناقشتها خالل االجتماع السنوي اخلامس عشر          -١٠
ومشل ذلك تبادل اآلراء مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان وممثلي وكاالت وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة؛                

 الصكوك اجلديدة حلقوق اإلنسان مثل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتعاون مع            وتقدمي معلومات موجزة عن   
 .املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وعقد مناقشات بشأن املسائل اليت تثري اهتماماً خاصاً

وحضر هذه  . وُنظـم عـدد مـن االجتماعات املوازية خارج إطار جدول األعمال الرمسي لالجتماع              -١١
 .)٢( مكلفني بوالياتاالجتماعات عدة

  أنشطة جلنة التنسيق-ثالثاً 

قام رئيس جلنة التنسيق املنتهية واليته، السيد فيتيت مونتارهبورن بتقدمي معلومات موجزة للمشاركني عن  -١٢
 .أنشطة جلنة التنسيق خالل فترة رئاسته

ان وغريه من اجلهات املعنية بعملية      وتعلقت اجملموعة األوىل من أنشطة اللجنة بالتفاعل مع جملس حقوق اإلنس           -١٣
 .وكان اهلدف هو التوصل إىل زيادة فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة وتدعيمه باستعراض الواليات. بناء املؤسسات

وكان رئيس جلنة التنسيق قد ألقى بيانني باسم املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يف الدورتني األوىل                -١٤
وخالل دوريت اجمللس الثانية والرابعة، عقدت اللجنة اجتماعات مع الرئيس          . اإلنسانوالثانـية جمللـس حقـوق       

وعقد الرئيس  . وميّسـري أفـرقة اجمللس العاملة واملعنية ببناء املؤسسات ومنسقي األفرقة اإلقليمية وأفرقة أخرى             
قده الفريق العامل وخالل االجتماع األخري الذي ع.  يف جنيف  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩جلسـة عامة لإلحاطة يف      

، عقد رئيس جلنة التنسيق مرة أخرى اجتماعات مع رئيس   ٢٠٠٧أبريل  /املعـين باسـتعراض الواليات يف نيسان      
 .اجمللس وأطراف أخرى معنية

وعقدت اللجنة اجتماعني مع    . وتعلقت اجملموعة الثانية من األنشطة بتيسري التعاون بني املكلفني بواليات          -١٥
واستشري املكلفون بواليات عن طريق الربيد      . ومؤمتـرات هاتفية كل ستة أسابيع تقريباً      يف جنـيف ونـيويورك      

                                                      

الشركات على حقوق اإلنسان؛ واتفاقية حقوق      مشلـت االجـتماعات مناقشات بشأن تأثري أنشطة          )٢(
األشـخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛ وإمكانات التعاون بني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة               

جامعة األمم  /واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وإجراءات األمن والسفر؛ ومشروع كتاب مؤسسة راوول والنربغ            
 .تعلق باإلجراءات اخلاصةاملتحدة امل
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اإللكتروين واهلاتف ووسائل أخرى يف مناسبات شىت، بغية تيسري التعاون وبلورة استجابة مشتركة للمسائل اليت               
 .ظهرت خالل السنة

فقد تلقت اللجنة على مدار السنة . املدينوتعلقـت اجملموعـة الثالـثة من األنشطة بالتفاعل مع اجملتمع      -١٦
تعلـيقات وإسـهامات وأجرت مناقشات مثمرة مع عدة منظمات غري حكومية بشأن املسائل اليت تثري اهتماماً                 

 .مشتركاً، مبا يف ذلك عملية بناء املؤسسات

 يف االجتماع   وسـلط الرئيس املنتهية واليته الضوء على عدد من التحديات اليت سيتعني على املشاركني              -١٧
السنوي واللجنة اجلديدة مواجهتها، كاملسائل الناشئة عن عملية بناء املؤسسات، مبا يف ذلك تنفيذ مدونة قواعد                
السـلوك؛ وتنقيح دليل اإلجراءات اخلاصة ووضع اللمسات األخرية عليه؛ وتيسري زيادة عدد األنشطة املشتركة؛               

 .ور ووظائف جلنة التنسيق يف اإلطار اجلديدوحتليل مواطن القصور يف احلماية؛ وتعريف د

  عملية بناء املؤسسات-رابعاً 

 أتيحـت للمشاركني فرصة االجتماع باملفوضة السامية ونائبتها والرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان              -١٨
اشئة عن عملية   وامليّسر السابق لفريق اجمللس العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل هبدف مناقشة املسائل الن            

 .بناء املؤسسات

  تبادل اآلراء مع نائبة املفوضة السامية-ألف 

أعربـت نائـبة املفوضة السامية جلميع املشاركني عن تقديرها لعملهم وقالت إن احلوارات التفاعلية اليت                 -١٩
 .وق اإلنسان وتعزيزهاحضرهتا خالل دوريت اجمللس الرابعة واخلامسة بينت شدة التزام املكلفني بواليات حبماية حق

ورّحبت نائبة املفوضة السامية بالتعاون املتزايد بني املكلفني بواليات وأشارت إىل بعض األنشطة املشتركة اليت  -٢٠
قـام هبـا املسـؤولون عن اإلجراءات اخلاصة السنة املاضية، مبا يف ذلك عمل فريق اخلرباء املعين بدارفور بتكليف من       

ا تابعت باهتمام كبري مشاركة املكلفني بواليات، مبا يف ذلك من خالل جلنة التنسيق، يف عملية                كما قالت إهن  . اجمللس
وشجعت املشاركني على تركيز مناقشاهتم على      . بناء املؤسسات، وأعربت عن تقديرها ملسامهتهم الكبرية يف املناقشات        

. ينه حلماية حقوق اإلنسان مبزيد من الفعالية      سـبيل املضي قدماً وكيفية مواصلة تدعيم نظام اإلجراءات اخلاصة وحتس          
 .وأكدت أن مدونة قواعد السلوك ميكن أن تشكل وسيلة لزيادة الثقة مع اجلهات املعنية وتدعيم النظام

وأعـادت نائـبة املفوضة الساميـة تأكيد عزمها على اإلبقاء على حـوار مستمر مـع املسؤولني عن              -٢١
 .اإلجراءات اخلاصة

ىل استصواب التخطيط إلجراء حوار معمق بشأن الطريقة اليت قد يتعني هبا على املسؤولني عن               وأشـري إ   -٢٢
 .اإلجراءات اخلاصة تكييف أساليب عملهم ملواكبة تطور عمل اجمللس

وأحاطت نائبة املفوضة السامية علماً مبا أعرب عنه من تقدير لعمل املفوضية وأكدت للمكلفني بواليات                -٢٣
 .تبذل ما بوسعها لالستجابة على حنو فعال ملا تبقى من التحديات اإلداريةأن املفوضية س
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ونـاقش املشاركون االتفاق الذي توصل إليه اجمللس خبصوص بناء املؤسسات، مبا يف ذلك مدونة قواعد                 -٢٤
 .سلوك اإلجراءات اخلاصة

ية بناء املؤسسات، ورحـب املشـاركون مبـا دخل على نظام حقوق اإلنسان من حتسينات نتيجة لعمل        -٢٥
وخبصوص االستعراض الدوري الشامل، اعُتربت مشاركة اجملتمع املدين        . وحتديداً آلية االستعراض الدوري الشامل    

 .وآليات حقوق اإلنسان يف العملية ذات أمهية حامسة لفعاليتها

عتمدها اجمللس يف   وشدد الكثريون على استصواب املشاركة بنشاط يف تنفيذ مدونة قواعد السلوك اليت ا             -٢٦
وقرر املشاركون يف االجتماع السنوي أن يطلبوا إىل جلنة التنسيق أن تصوغ وتقدم يف اجتماعها               . ٥/٢قـراره   

اخلـامس عشر إجراًء مناسباً ميكن عن طريقه تنفيذ مدونة قواعد السلوك وغريها من الوثائق ذات الصلة، مبا يف                   
ر اللجنة، إبان ذلك، على النحو املناسب يف أية مسألة قد ُتعرض     كما قرروا أن تنظ   . ذلـك الدليل، أحسن تنفيذ    

 ).انظر املرفق الثاين(عليها خبصوص أساليب عمل املكلفني بواليات 

وأشري إىل ضرورة   . وطُرحـت أسـئلة بشأن اآلثار اليت ميكن أن تترتب على إجراءات االختيار اجلديدة              -٢٧
ورئي أن من املداخل اهلامة للموضوع ضرورة مراعاة        . هلية املرشحني توضيح مسألة تنازع املصاحل اليت قد تبطل أ       

ويف هذا الصدد، ُدعي املكلفون بواليات إىل . الفريق االستشاري آلراء املكلفني بواليات احلاليني واملنتهية والياهتم
 .املشاركة بنشاط يف هذا اجملال

  تبادل اآلراء مع الرئيس السابق جمللس حقوق اإلنسان-باء 

قـدم الرئـيس السابق جمللس حقوق اإلنسان، السفري لويس ألفونسو دي ألبا، إىل املشاركني معلومات                 -٢٨
وذكّر مبدى صعوبة عملية بناء توافق اآلراء وأعرب عن     . موجـزة عـن اجلوانب الرئيسية لعملية بناء املؤسسات        

ة املرتقب أن يعتمدها اجمللس ستضفي املزيد وأكّد أن إجراءات االختيار اجلديد    . ارتياحه ملا خلصت إليه من نتائج     
كما أشار إىل أن املعلومات اليت يقدمها املسؤولون عن اإلجراءات          . من الشرعية واملصداقية على عمل اإلجراءات     

 .اخلاصة ستشكل مرجعاً مهماً لالستعراض الدوري الشامل

لسلوك عن املفاوضات املتعلقة بنّص     وأبـرز الرئيس السابق كيفية اختالف عملية صياغة مدونة قواعد ا           -٢٩
وإذ أشار إىل املناقشات املعقودة يف سياق املفاوضات املتعلقة مبدونة قواعد           . ٥/١الرئـيس املعـتمد يف القـرار        

 .السلوك، فقد نصح املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة بأداء دور نشط يف ضمان التنفيذ السليم

ات بأحر عبارات الشكر على إسهامهم البالغ األمهية يف عملية بناء           وخّص الرئيس السابق املكلفني بوالي     -٣٠
ورحب العديد من املكلفني بواليات بالدور الذي أداه الرئيس السابق يف مساعدة اجمللس على بلورة               . املؤسسات

 . عملية بناء املؤسسات على حنو أفضى إىل تدعيم نظام محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

 بشأن كيفية ضمان إجراء مناقشة ذات مغزى يف اجمللس بشأن االستعراض الدوري             وطُرحـت أسـئلة    -٣١
وأكد الرئيس السابق أن لتشكيل الوفد املشارك يف الفريق العامل املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل . الشامل

 .أمهية يف هذا الصدد، وأن ذلك جيب أن يؤمن، يف أمثل احلاالت، ممارسة حقوق اإلنسان
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وطُرحت أسئلة أيضاً بشأن إجراء اختيار املكلفني بالواليات وتفسري مسألة تنازع املصاحل كمعيار لعدم               -٣٢
وعّبر العديد من املشاركني عن ضرورة قيام املكلفني بالواليات أنفسهم بإنشاء آلية تتوىل النظر يف قضايا         . األهلية

اجلاري ينبغي أن يستند إىل إطار الواليات ولكوهنا قد         وأُبـدي رأي لإلفادة بأن استعراض الواليات        . املسـاءلة 
 .تطورت على مر السنني يف جلنة حقوق اإلنسان

وبّين توافق اآلراء أن التشهري األحادي اجلانب ال جيدي         . ولوحـظ أنه مت اإلبقاء على الواليات القطرية        -٣٣
 .ملسائل القطريةويف اآلن ذاته، يبقى باب املناقشات البناءة مفتوحاً بشأن ا. نفعاً

وأشار الرئيس السابق إىل أن مسامهة االستعراض الدوري الشامل ومشاركة اإلجراءات اخلاصة يف تنفيذ               -٣٤
مدونـة قواعد السلوك وضرورة االعتماد على أوجه التآزر وجتنب االزدواج جماالت ذات أولوية ميكن أن يركز                 

 .املكلفون بواليات اهتمامهم عليها

 راء مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تبادل اآل-جيم 

وقالت إن  . أعربت املفوضة السامية عن ارتياحها للنتائج النهائية اليت أفضت إليها عملية بناء املؤسسات             -٣٥
وأكدت الدور املهم الذي    . االستعراض الدوري الشامل إجناز رائد سيمكن اجمللس من املضي قدماً مبرحلة التنفيذ           

اءات اخلاصة يف عملية بناء املؤسسات وشجعت املسؤولني عنه على مواصلة املشاركة يف املناقشات أداه نظام اإلجر
كما دعت املفوضة السامية املكلفني بواليات إىل التفكري يف أوجه التفاعل مستقبالً مع اللجنة              . املقبلة هبذا الشأن  

 ضرورة التعاون مع األفرقة القطرية التابعة       وأعربت أيضاً عن ارتياحها لنظر االجتماع يف      . االستشـارية اجلديدة  
وأخرياً، أعادت تأكيد تقديرها الكبري لعمل املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وتعاوهنم الذي سهل   . لألمم املتحدة 
 .عليها عملها

واتفق . وشـكر املشـاركون املفوضة السامية على الدور الرئيسي الذي أدته يف عملية بناء املؤسسات               -٣٦
شـاركون على أن التحدي املقبل يتمثل يف اتباع هنج مبتكر للنظر يف كيفية تطوير نظام اإلجراءات اخلاصة يف                   امل

 . اإلطار اجلديد وفيما يتصل باالستعراض الدوري الشامل

 املتعلق ببناء ٥/١ومت الترحيـب بـدور اإلجراءات اخلاصة يف عملية االختيار كما ُحدد يف قرار اجمللس               -٣٧
 .وُشجعت اآلليات اليت تكفل عقد املشاورات يف هذا الصدد. تاملؤسسا

وكان هناك اتفاق على أن األنشطة املشتركة املنفذة بتكليف من اجمللس يف إطار متابعة القرارات تسمح                 -٣٨
ولية وأبرزت أمهية اتباع هنج مشويل أو منهجية مش. بزيادة إدماج اإلجراءات اخلاصة يف أعمال اجمللس األوسع نطاقاً

 .يف حتديد الوظائف املوكلة إىل اإلجراءات اخلاصة

وطلـب املشاركون إىل املفوضية أن تتخذ إجراءات إلقامة تعاون مؤسسي مع اآلليات اإلقليمية حلقوق                -٣٩
وقيل إن  . وناقش املشاركون أيضاً الدعم الذي تتلقاه وفود املفوضية يف امليدان خالل الزيارات القطرية            . اإلنسان
ستحب التفكري يف دور اإلجراءات اخلاصة يف السياق األوسع ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز إعمال   مـن امل  
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وخبصوص االستراتيجيات القطرية، أُلقي الضوء على أمهية احلفاظ على استقالل كل عنصر من             . حقوق اإلنسان 
 .املنظومة وضمان التكامل يف اآلن ذاته

  أساليب العمل-خامساً 

  مشروع الكتيب املنقح للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة-ألف 

. أشار عدد من املشاركني إىل ضرورة حبث الصلة بني مدونة قواعد السلوك وكتيب اإلجراءات اخلاصة               -٤٠
من مدونة قواعد السلوك على ضرورة اتساق أحكام كتيب اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة             ) ب(٢وتنص املادة   

وأعلمت األمانة املشاركني بتلقي اجلهات املعنية عدة مسامهات قبل . جمـال حقوق اإلنسان مع أحكام املدونة     يف  
 .املوعد النهائي الذي حددته جلنة التنسيق لتقدمي التعليقات

وقرر املشاركون أن يطلبوا إىل عدد من املكلفني بواليات، عن طريق اللجنة، دراسة التعليقات اليت أبديت  -٤١
وسيشارك يف هذه   . بشـأن مدونـة قواعد السلوك واآلثار اليت ستترتب على املدونة وتنقيح الكتيب وفقاً لذلك              

مونتارهبورن، وليلى زروقي،   غامن النجار، وفيليب ألستون، وفيتيت      : العملـية املكلفون بواليات التالية أمساؤهم     
 .ومانفريد نواك

ائل اليت نوقشت خالل االجتماع، مبا يف ذلك املسائل املتصلة          بعض املس واّتِفـق على أن يتناول الكتيب        -٤٢
بـتعاون اإلجـراءات اخلاصة مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية              

 .حلقوق اإلنسان

الدراسـة االستشارية املتعلقة بتوسيع شبكة فعاليات اجملتمع املدين          -باء 
راءات اخلاصة وتعزيز التعاون بني املكلفني بواليات       العاملة مع اإلج  

 وفرع اإلجراءات اخلاصة واجملتمع املدين

قُدمت إىل املشاركني االستنتاجات الرئيسية اليت خلصت إليها الدراسة االستشارية املتعلقة بتوسيع شبكة              -٤٣
 املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات      فعالـيات اجملـتمع املدين العاملة مع اإلجراءات اخلاصة وتعزيز التعاون بني           

واُعّدت الدراسة باالستناد إىل املعلومات الواردة يف قواعد بيانات         . اخلاصـة واملفوضـية وفعاليات اجملتمع املدين      
املفوضـية وبواسطة مشاورات غري رمسية جرت مع فعاليات اجملتمع املدين وموظفي املفوضية، وُسجلت ممارسات            

 .عاون جيدر العمل هبا مستقبالًحسنة يف جمال الت

 يف ٩٠وبينت الدراسة أن نسبة تفاعل أو عالقة أصحاب الواليات بفعاليات اجملتمع املدين احمللي تصل إىل  -٤٤
 يف املائة مع ٧٠ يف املائة من املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة مع الضحايا، بينما يتفاعل ٧٠ويتفاعل قرابة . املائة

 يف املائة مع ٤٥ يف املائة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان و٦٠يف املائة مع الرابطات املهنية و   ٦٥األكادميـيات و  
وتناول . كما قدمت الدراسة بيانات عن التوزيع اجلغرايف ملراكز اتصال اجملتمع املدين          . ممثـلي اجملموعات الدينية   

 . ات اجملتمع املدينالتقرير أيضاً خمتلف أنواع التفاعل بني املكلفني بواليات وفعالي
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وال بد  . وتناولت توصيات الدراسة أيضاً التفاعل مع اجملتمع املدين باعتباره مصدر من مصادر املعلومات             -٤٥
وتناولت . مـن تعزيز معلومات املصادر املتعلقة بإجراءات االتصال، فضالً عن املشاركة يف استراتيجيات املتابعة             

ي فعاليات اجملتمع املدين بنظام اإلجراءات اخلاصة؛ وتوسيع شبكة نقاط         التوصيات كذلك سبل ووسائل إذكاء وع     
االتصال باجملتمع املدين، ال سيما يف منطقيت أفريقيا والعامل العريب؛ وتيسري الوصول إىل املسؤولني عن اإلجراءات                

 .اخلاصة؛ وضمان ذاكرة مؤسسية

ذي تؤديه فعاليات اجملتمع املدين يف تشغيل نظام        وأبـرز عـدد كبري من املكلفني بواليات الدور احلاسم ال           -٤٦
وأُلقي الضوء على ضرورة ضمان تفاعل نظام اإلجراءات اخلاصة مع شبكة واسعة . اإلجراءات اخلاصة على حنو فعال

 .من الشركاء، مبا يف ذلك األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة واملكاتب القطرية واإلقليمية التابعة للمفوضية

ويتمثل جانب مهم من عمل اجملتمع املدين يف ما يقدمه من دعم يف نشر عمل املسؤولني عن اإلجراءات                   -٤٧
 .اخلاصة، بطرق من بينها ترمجة تقاريرهم إىل اللغات احمللية وتيسري متابعة التوصيات

ريها بواليات مع   وال بد من إشراك منظمات القاعدة الشعبية الوطنية غري احلكومية يف املشاورات اليت جت              -٤٨
وأبرزت ضرورة تيسري الوصول إىل املوقع اإللكتروين من خالل ترمجته إىل لغات رمسية             . فعالـيات اجملتمع املدين   
 .أخرى غري اإلنكليزية

ومتثل . وأشري إىل فائدة توزيع التقارير على فعاليات اجملتمع املدين الوطنية املعنية عقب الزيارات القطرية              -٤٩
لقطرية اليت جيريها املسؤولون عن اإلجراءات اخلاصة فرصة إلنشاء منابر احلوار بني فعاليات اجملتمع املدين الزيارات ا

واحلكومـات املعنية وفرصة لكي تقوم مكاتب منظومة األمم املتحدة يف امليدان بتعريف الفعاليات الوطنية بنظام                
وتبادل املعلومات بني املنظمات غري احلكومية اليت يتناول وينبغي أيضاً زيادة تيسري االتصاالت . اإلجراءات اخلاصة

 .عملها مسائل متشاهبة يف بلدان ومناطق خمتلفة

وشدد مشاركون . وأشري إىل دور التثقيف والتوعية الذي يؤديه نظام اإلجراءات اخلاصة جتاه اجملتمع املدين -٥٠
على تقارير الزيارات القطرية بل أن يشمل أيضاً        عـلى أن نشر التقارير على املستوى القطري ينبغي أال يقتصر            

وأشري أيضاً إىل ضرورة توسيع نطاق تفسري تعريف فعاليات اجملتمع املدين حبيث يشمل             . التقارير املواضيعية املهمة  
 .جمموعات من قبيل الرابطات الصحفية واجلمعيات الرياضية

وقدمت . ري احلكومية على متويل من املفوضية     وطُرحـت أسئلة بشأن السبل القائمة حلصول املنظمات غ         -٥١
وبدرجات متفاوتة، يقدم كل من     . األمانـة إىل املشاركني معلومات عن مشروع مساعدة تآزر اجملتمعات احمللية          

صـندوق التـربعات لصـاحل ضحايا التعذيب وصندوق التربعات لصاحل الشعوب األصلية وصندوق التربعات               
عاصرة للعبودية منحاً متكّن فعاليات اجملتمع املدين من املشاركة يف الدورات           االسـتئماين اخلـاص باألشـكال امل      
 .واالجتماعات املواضيعية ذات الصلة
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  مواطن القصور والتداخل يف جمال احلماية-سادساً 

قدم فيليب أستون ومانفريد نواك نيابة عن جلنة التنسيق ورقة غري رمسية صيغت يف أعقاب املشاورات اليت  -٥٢
وأعدت الورقة غري الرمسية يف ضوء عملية بناء املؤسسات وعملية استعراض           . جريت مع مجيع املكلفني بواليات    أُ

 .الواليات، ومل تتوخ إرساء هيكل شامل جديد للواليات وإمنا حتليل النظام القائم

ت جسيمة حلقوق   وحبـث املؤلفان، يف الورقة غري الرمسية، ما إذا كانت هناك أية مسائل تعكس انتهاكا               -٥٣
وأكد املؤلفان  . اإلنسان مل تشملها بالفعل والية مواضيعية أو قطاعية حمددة أو تغطيها عملياً إحدى هاتني الوالية              

وهناك . عـلى أن هـناك مبالغة يف الشواغل اليت أُثريت بشأن تداخل املسائل أو ازدواجها بني خمتلف الواليات                 
. قليل، بل استحالة، تناول واليتني خمتلفتني للمسائل ذاهتا من املنظار ذاتهبالتأكيد آلية تعديل تساعد على ضمان ت

وختم املؤلفان  . هذا عالوة على اشتداد أوجه التكامل والتعاضد مىت ثبتت إمكانية تناول واليتني ملسائل مترابطة             
ة القتراحات حمددة بشأن    بالقول إنه سيكون من املفيد التركيز على اإلجراء الواجب اعتماده يف املستقبل استجاب            

 .مواطن القصور يف جمال احلماية

. )٣( يشري إىل املعايري اليت ينبغي أن يسترشد هبا أي استعراض مقبل           ٥/١وأكد املشاركون أن قرار اجمللس       -٥٤
ونظراً لذلك، رأى عدة مشاركني أن الورقة ينبغي أن تشكل أساس مناقشة معمقة ومشاورات واسعة وأن ُتنقح                 

ـ    و يأخذ بعني االعتبار االقتراحات اليت قدمها عدة مكلفني بواليات يف تقاريرهم واملسائل املثارة خالل      عـلى حن
املناقشـات والتعلـيقات اليت تلقتها اجلهات املعنية األخرى فضالً عن املمارسات القائمة فيما يتعلق بتغطية عدة                 

وحيتاج األمر أيضاً إىل تبين     . أو املسائل الناشئة  واليـات بالفعل، بدرجات متفاوتة، ملسائل اعتربت من النقائص          
وينبغي أن يشمل ذلك مناقشة كيفية التصدي . موقـف مشـترك بشـأن عملية استعراض الواليات يف املستقبل         

واعترب من املستحب التفكري فيما إذا كان يتعني تفضيل اتباع          . لالنتهاكات السافرة حلقوق اإلنسان يف بلد معني      
 . وستمضي جلنة التنسيق بالعملية قدماً وتقوم بتنقيح الورقة. معاجلة املسائل ذات الصلةهنج مشويل لدى 

  تبادل اخلربات-سابعاً 

  النهج القطري والنهج املواضيعي-ألف 

أشـار املشاركون إىل أن هناك قضايا عديدة تتعلق بالنهجني القطري واملواضيعي جيب إيالءها اهتماماً                -٥٥
ـ . وتفكـرياً خاصـني    وبوجه خاص، يكتسي دور . ال بد من تعزيز التنسيق بني الواليات اجلغرافية واملواضيعيةف

املكلفني بواليات مواضيعية أمهية حامسة يف احلاالت اليت ال ُيسمح فيها لوالية قطرية معينة بزيارة البلد لفترة طويلة 
درات من جانب املكلفني بواليات     وأعيد التأكيد على عدم وجوب اختاذ مبا      . أو حيـثما أهنيـت واليـة قطرية       

 . مواضيعية يف بلد يعىن به مكلف بوالية قطرية دون التشاور مع املكلف بالوالية القطرية وفقاً للممارسة القائمة

                                                      

 .٥٨، الفقرة )A/HRC/5/21(التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة بشأن الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان  )٣(
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ولـدى وضـع استراتيجيات للتصدي حلاالت حقوق اإلنسان يف بلدان مل تتعاون مع نظام اإلجراءات                 -٥٦
 أوجه التكامل مع النظام برمته، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات واملكاتب القطرية اخلاصة، أشري إىل ضرورة النظر يف

 .التابعة لألمم املتحدة، فضالً عن استراتيجيات املفوضية الرامية إىل إشراك البلدان

يف وُشّدد على ضرورة التشاور بني املكلفني بواليات مواضيعية واملكلفني بواليات قطرية بغية ضمان االتساق                -٥٧
وبصفة عامة، دعا بعض املشاركني إىل اعتماد آلية أو ممارسة تكفل للمكلفني بواليات ممن              . االسـتراتيجيات والنهج  

 .انتهت مدة والياهتم فرصة تقدمي معلومات موجزة إىل املكلفني اجلدد فيما يتعلق بُنهجهم القطرية واملواضيعية

لتصدي على أفضل حنو للحاالت القطرية اليت ُترتكب فيها         وأشري إىل ضرورة التفكري اجلماعي يف كيفية ا        -٥٨
وأشار أحد املشاركني إىل جتربة فريق اخلرباء املعين بدارفور، وبّين أن . انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان

وقيل إن من   . مـن احملـتمل مسـتقبالً أن توكل إىل املكلفني بواليات على حنو مطرد مهمة حبث حاالت حمددة                 
 .ستحب التفكري معاً يف هذه املسألةامل

 اتفاقية حقوق   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣وأحـاط املشـاركون علماً باعتماد اجلمعية العامة يف           -٥٩
، وشجعوا مجيع املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة على إيالء العناية الالزمة يف إطار             )٤(األشـخاص ذوي اإلعاقة   

 . ن صعوبات خاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة هبموالياهتم ملا يواجهه املعوقون م

  التعاون مع اآلليات اإلقليمية-باء 

قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، رودولفو ستافنهاغن،  -٦٠
إلقليمية حلقوق اإلنسان ذات الصلة  وتشمل اآلليات ا  . ورقـة بشأن التعاون مع اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان        

بعمل اإلجراءات اخلاصة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابعتني 
ملـنظمة الـدول األمريكية وتضمان عدة مقررين مكلفني بواليات مواضيعية؛ واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان               

الحتاد األفريقي ونظام آلياهتا اخلاصة املواضيعية؛ وهيئات معاهدات اجمللس األورويب، مبا يف ذلك والشعوب التابعة ل
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية 

ة، واللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات       أو املهينة، واللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعي      
القومـية، وآليات متخصصة أخرى، ال سيما مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا؛ واملفوض السامي لألقليات               

ملنظمة القومية، واملمثل املعين حبرية وسائط اإلعالم، واملمثل اخلاص واملنسق املعين مبكافحة االجتار بالبشر التابعني               
 . األمن والتعاون يف أوروبا؛ والفرقة العاملة املعنية حبقوق اإلنسان، وهيئات خرباء أخرى تابعة لالحتاد األورويب

ويتناول العديد من اآلليات املذكورة جماالت مشاهبة لواليات اإلجراءات اخلاصة أو ذات صلة وثيقة هبا،                -٦١
 .حقوق اإلنسان ويستدعي بذل جهود مشتركةيف سياق يتسم بقلة املوارد وتفشي انتهاكات 

                                                      

 .٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة  )٤(
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ويف السنوات األخرية، كثف املسؤولون عن اإلجراءات اخلاصة تعاوهنم مع آليات إقليمية خمتلفة حلقوق               -٦٢
وتشمل الطرق اليت جرى هبا التعاون      . اإلنسان يف جماالت ختصص كل منهم، وأفضى ذلك إىل نتائج جد مشجعة           

ركة يف حلقات عمل اخلرباء وتبادل املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة، وتبادل            مـع اآلليات اإلقليمية املشا    
اآلراء بشأن املسائل اجلوهرية وأساليب العمل، والتعاون خبصوص حاالت حمددة، وقد أصبحت هذه الطرق أنشطة 

 .)٥(وذّكرت بعض األمثلة احلديثة. اعتيادية لكثري من املكلفني بواليات

نظمات اإلقليمية بطبيعتها على اتصال مباشر باحلقائق واالجتاهات اإلقليمية والقطرية، وتتيح           وتكـون امل   -٦٣
واملعلومات الثابتة اليت تضعها مفيدة من مث إىل أقصى حد ألنشطة           . ُنهجـا نظرية خمتلفة يف محاية حقوق اإلنسان       

يجيات وحتديد اجملاالت اليت تستوجب     إعـداد التقارير يف إطار نظام اإلجراءات اخلاصة وكذلك إلعداد االسترات          
 .اهتماماً من باب األولوية

وقـام املكلفون بواليات أيضاً بتعزيز التعاون مع اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان فيما يتصل بالزيارات            -٦٤
املتعلقة ببلدان وعادة ما ُتستخدم التقارير القطرية واملواضيعية اليت تعدها تلك اهليئات، وكذلك توصياهتا . القطرية

 .أو حاالت حمددة، يف إعداد بعثات املكلفني بواليات

وجتلى شكل مباشر أكثر من أشكال التعاون يف املساعدة اليت قدمتها اهليئات اإلقليمية احلاضرة يف امليدان         -٦٥
 من أجل توطيد وُبذلت يف الفترة األخرية جهود  . يف إعـداد زيارات املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة والقيام هبا         

 .التعاون مع اهليئات اإلقليمية عن طريق البعثات املشتركة مع إجراءات مشاهبة تابعة هليئات إقليمية

وإذا كـان إجراء االتصاالت املعمول به يف إطار اإلجراءات اخلاصة فريداً يف مرونته ومشوله، فإن النظم                  -٦٦
والقدرة على التعاون مع اآلليات اإلقليمية حلقوق       .  املشاهبة اإلقليمية حلقوق اإلنسان تتضمن عدداً من اإلجراءات      

كما أن قلة املوارد املتاحة لعمل املسؤولني . اإلنسـان حمدودة خبصوص حاالت حمددة النتهاكات حقوق اإلنسان   
ية عن اإلجراءات اخلاصة وعبء عملهم الضخم وارتباط ذلك مبا أثبتته العديد من تلك اآلليات اإلقليمية من فعال                

ومن وسائل املضي   . أمور تربر التفكري يف اختيار أسباب التدخل على أسس أفضل ومنع حاالت التداخل املمكنة             
وال بد أيضاً من توطيد     . قدماً يف هذا االجتاه توطيد عالقات العمل بني املفوضية وأمانات تلك اآلليات اإلقليمية            

 .ُعرى التعاون مع هيئات املعاهدات اإلقليمية

                                                      

مشلـت التجارب احلديثة يف هذا الصدد أنشطة اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات بالتعاون مع املقرر                 )٥(
جنة البلدان األمريكية املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي ومناهضة التمييز العنصري، والتفاعل بني ممثل               اخلاص لل 

كذلك، سبق للمقرر اخلاص املعين . األمني العام املعين باملشردين داخليا ونظريه يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أن تعاون مراراً مع هيئات وأمانات              مبناهضة التعذيب وغريه من أشكال امل     

خمتصة على املستوى األورويب، مبا يف ذلك مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف                 
. ان جمللس أوروبا وبطبيعة احلال مع جلنة منع التعذيبأوروبا، وجلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان ومفوض حقوق اإلنس

ويف عام  . كما شارك يف عدة اجتماعات عقدهتا اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب خبصوص مسائل تتصل بواليته              
للجنة ، شـارك املقـرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني يف دورة عامة عقدهتا ا                 ٢٠٠٥

 .األفريقية يف باجنول، حيث أتيحت له فرصة التحاور مع فريق اللجنة العامل املعين مبجتمعات السكان األصليني
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ـ  -٦٧ وتقرر إدراج  . دم املشاركون عدة مقترحات ترمي إىل تكثيف التعاون مع اهليئات اإلقليمية وتعزيزه           وق
 .عدد من تلك املقترحات يف اجلزء ذي الصلة من الكتيب

وينبغي أيضاً  . واقُترحت دعوة ممثلي اآلليات اإلقليمية الرئيسية للمشاركة يف االجتماعات السنوية املقبلة           -٦٨
وطُلب إىل  . يت تكفل مشاركة املكلفني بواليات مبزيد من االنتظام يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية           حبث السبل ال  

املفوضـية أن تقوم على حنو منهجي بتحليل التقارير واملعلومات األخرى الصادرة عن املنظمات اإلقليمية إدراج                
عي املكلفون بواليات إىل زيارة املنظمات اإلقليمية وُد. املسائل املهمة يف التقييمات القطرية اليت تعدها قبل البعثات

وُرئي أن من الالزم تعزيز الترتيبات املؤسسية       . وتشـجيعها على دمج استنتاجات اإلجراءات اخلاصة يف برجمتها        
ة ومت التأكيد على أن اإلشارة إىل معلومات املنظمات اإلقليمي        . لتبادل املعلومات بني املنظمات اإلقليمية واملفوضية     

كما رأى املشاركون أن من     . ونصوصها القانونية يف تقارير املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة تعزز تلك التقارير          
 .املستحب إشراك املنظمات اإلقليمية يف جهود مجع املواد واملعلومات الالزمة إلعداد التقارير املواضيعية

 مم املتحدة على مستوى املنظومة االتساق واملشاركة مع األفرقة القطرية التابعة لأل-جيم 

وأشري إىل بيان بشأن    . قدمـت املفوضية ورقة بشأن املشاركة مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة            -٦٩
وجـود تفاهم مشترك لوضع هنج للربجمة اإلمنائية على أساس حقوق اإلنسان ليكون مبثابة أداة لتقدمي توجيهات                 

م على حقوق اإلنسان يف سياق عمليات األمم املتحدة للربجمة املشتركة على            بشـأن كيفـية تفعـيل النهج القائ       
 .املستوى القطري أو اإلقليمي، مبا يف ذلك التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلقليمية

سياسات واملساعدة أن مجيع برامج التعاون اإلمنائي وال: وميكن تلخيص البيان يف ثالث نقاط مرجعية هي        -٧٠
التقنية ينبغي أن تدعم إعمال حقوق اإلنسان كما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك                 
الدولـية حلقـوق اإلنسـان؛ وأن معايري ومبادئ حقوق اإلنسان توجه التعاون والربجمة يف جمال التنمية يف مجيع               

ون اإلمنائي يساهم يف تطوير قدرات املسؤولني على الوفاء بالتزاماهتم          قطاعات عملية الربجمة ومراحلها؛ وأن التعا     
 .أو أصحاب احلقوق يف املطالبة حبقوقهم/و

وذكّرت املفوضية بأن األمني العام السابق كلف فريق عمل رفيع املستوى بصياغة توصيات بشأن حتقيق                -٧١
ات كان من املقرر أن تناقشها اجلمعية العامة،        وقدم الفريق توصي  . االتسـاق على مستوى منظومة األمم املتحدة      

وتتناول . وطلب فيها زيادة االتساق على املستوى القطري وتعزيز الصالت بني العمل املعياري والعمل التطبيقي             
ويفترض ذلك تدعيم مسؤولية    . األمـم املـتحدة حالياً مفهوم منظومة أمم متحدة واحدة على املستوى القطري            

كما سيفترض وجود مكاتب مشتركة لألمم . جود برنامج واحد لألمم املتحدة هبيكل متويل متسقاملنسق املقيم وو
ألبانيا وأوروغواي وباكستان ومجهورية ترتانيا املتحدة (وتطبق أفرقة قطرية تابعة لألمم املتحدة . املتحدة يف امليدان

 .س جترييبذلك املفهوم على أسا) والرأس األخضر ورواندا وفييت نام وموزامبيق

وال بـد مـن التفكري يف الصالت بني عمل األفرقة القطرية وعمل آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                    -٧٢
 .وتدعم املفوضية هذه العملية باملساعدة يف وضع لغة مشتركة ويف تعزيز القدرات. اإلجراءات اخلاصة
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بعة لألمم املتحدة أن تستفيد من عمل       ودار الـنقاش حـول الكيفـية اليت ميكن هبا لألفرقة القطرية التا             -٧٣
املسـؤولني عـن اإلجراءات اخلاصة، ال سيما بعثاهتم القطرية، والكيفية اليت ميكن هبا املسؤولني عن اإلجراءات                 

وُشّدد على أن االستعراض الدوري الشامل يضع على . اخلاصة التأكيد على عملية الربجمة والعملية اإلمنائية الوطنية
 .األمم املتحدة مسؤولية مجاعية جديدة يف جمال حقوق اإلنسانعاتق منظومة 

وقدمـت املفوضـية تقريراً عن العمل اجلاري من أجل بناء القدرات وضمان أن تشكل حقوق اإلنسان، وفقاً                   -٧٤
تحليل القائم  ويشمل ذلك التدريب على ال    . للمبادئ التوجيهية اإللزامية القائمة، جزءاً ال يتجزأ من حتليل احلاالت القطرية          

عـلى حقوق اإلنسان يف سياق عملييت التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وختصيص                 
 . صفحات إلكترونية لزيادة التشجيع على العمل بتوصيات املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة يف هاتني العمليتني

. ني املقيمني ملناقشة مزايا اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان     ونظمـت املفوضـية اجتماعات مع املنسق       -٧٥
 .كذلك يشارك املكتب على حنو متزايد يف اختيار املنسقني املقيمني

وعالوة على ذلك، أعلمت املفوضية املشاركني باملناقشة اإللكترونية اليت دارت على مدى مخسة أسابيع               -٧٦
، وبتقدمي زمالء من األمم     )HURITALK" (نقاش حقوق اإلنسان  "ماة  خبصوص الشبكة املعرفية اإللكترونية املس    

وتدعو إحدى التوصيات . املتحدة يعملون يف جمال التنمية عدة توصيات بشأن التعاون مع نظام اإلجراءات اخلاصة
ل أساس العامة املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة إىل إيالء مزيد من االهتمام يف عملهم واإلطار النظري الذي يشك

ومن أجل تعزيز احلوار بني األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة واملسؤولني عن . النهج القائم على حقوق اإلنسان
اإلجراءات اخلاصة، قُدمت عدة اقتراحات لكي يقدم املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة، على أساس خمصص غري               

داد استراتيجيات التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم رمسـي، الدعم لعمليات قطرية حمددة، ال سيما يف إع     
 . وُحّدد عدد من املمارسات السليمة. املتحدة للمساعدة اإلمنائية واحلد من الفقر

. ورّحب املشاركون مبا تبذله املفوضية من جهود لزيادة إدماج عملها يف التحليل القطري والربجمة القطرية -٧٧
ن جتارب جد إجيابية يف جمال التعاون مع بعض األفرقة القطرية لألمم املتحدة وتلقي              وقدم مشاركون معلومات ع   

غري أن الوضع خيتلف باختالف البلدان، ويفتقر يف بعض احلاالت إىل فهم دور نظام اإلجراءات               . الدعـم مـنها   
 .ان لتعزيز أوجه التآزروُشّدد على أن تدريب األفرقة القطرية وتوعيتها ضروري. أو ضعف إرادة التعاون/اخلاصة و

وال بـد من التفكري يف سبل لتدعيم متابعة األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة لتوصيات املسؤولني عن          -٧٨
وذِكرت أمثلة إجيابية لزيارات أجراها مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يّسرت            . اإلجـراءات اخلاصة  

ُدعي املكلفون  . ويف بعض احلاالت  . ت على إنشاء منصات ملتابعة توصياهتم     الـتآزر بني خمتلف الفعاليات وشجع     
ومت التأكيد على   . بواليـات، بوجـه خاص، إىل التعليق على مشاريع ووثائق أخرى من إعداد األفرقة القطرية              

ارير عن  وُشّدد على أمهية صدور التق    . استصـواب حتسـني املعلومات اليت تقدمها األفرقة القطرية بشأن املتابعة          
 . الزيارات القطرية يف موعدها حرصاً على عدم فقدان الزخم الناتج عن الزيارة القطرية

وأوصـى املشـاركون بالنظر يف إمكانية دعوة وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ومؤسسيت بريتون وودز                -٧٩
األساسية املعّدة لالجتماع   وتقرر أيضاً حتديث ورقات املعلومات      . للمشـاركة يف االجـتماعات السنوية املقبلة      

 .وجتميع املمارسات السليمة
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  التعاون مع هيئات املعاهدات-ثامناً 

وركز تبادل اآلراء على االستعراض     . أتيحـت للمشـاركني فرصة االجتماع برؤساء هيئات املعاهدات         -٨٠
 .الدوري الشامل

، السفري حممد لولشكي، كلمة يف      وألقـى ميّسـر فـريق عمل اجمللس املعين باالستعراض الدوري الشامل            -٨١
وذكّر بالظروف واألسباب التارخيية اليت أحاطت بنشأة االستعراض الدوري الشامل، مؤكداً على ضرورة . االجتماع

جتنـب االنتقائـية ومعاملة مجيع البلدان على قدم املساواة وعلى أن االستعراض الدوري الشامل لن حيل حمل عمل                   
وكانت املسائل الرئيسية اليت نوقشت يف عملية املفاوضات ذات . ءات اخلاصة بل أنه كّملههيئات املعاهدات واإلجرا

 . وقدم امليّسرون معلومات عن مراحل االستعراض ومصادر املعلومات املزمع استخدامها. صلة باالجتماع

ويكمن التحدي  . وأكد املشاركون أن االستعراض الدوري الشامل سيوفر منتدى سياسياً ملتابعة أعماهلم           -٨٢
يف معرفة املدى الذي يتعني فيه على اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات تكييف أنشطتها حبيث تؤثر على عملية 

 .االستعراض الدوري الشامل

وأبرز أحد املشاركني قلة اهتمام التقارير الصحفية بعملية بناء املؤسسات، والكيفية اليت ميكن هبا تعزيز                -٨٣
وعلى املنظمات غري احلكومية دور مهم ينبغي هلا . لدوري الشامل إذا ازداد اهتمام وسائط اإلعالم بهاالستعراض ا

 .القيام به يف هذا الصدد

 املتعلق ببناء املؤسسات    ٥/١ورحـب املشاركون بإدراج اإلشارة إىل أبعاد نوع اجلنس يف قرار اجمللس              -٨٤
وأشري إىل ضرورة حتسني إدماج أبعاد      . تعراض الدوري الشامل  ضمن املبادئ اليت توجه عمل اجمللس وترشد االس       

 .نوع اجلنس بشكل أفضل يف عمل مجيع اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات

وأشري إىل السبل   . وتـناول االجـتماع أيضاً مسألة عدم التعاون مع نظام االستعراض الدوري الشامل             -٨٥
 . ة، مبا يف ذلك القرارات والدورات االستثنائيةوالوسائل اليت ميكن التصدي هبا هلذه املشكل

  التشاور مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان-تاسعاً 

أجـرى املشاركون نقاشاً صرحياً مع ممثلي املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان               -٨٦
 .توأكدوا مدى تقديرهم للتفاعل مع تلك اهليئا

وأعربت منظمات اجملتمع املدين عن تقديرها للمهنية والفعالية اللتني اتسمت هبما مشاركة جلنة التنسيق               -٨٧
 منظمة إقليمية ودولية غري ١٧وأشري إىل العريضة العاملية اليت نظمتها . واملكلفني بواليات يف عملية بناء املؤسسات

 . توقيع١٤ ٠٠٠حكومية واليت اجتذبت ما يزيد على 

ورحب عدة ممثلني للمجتمع املدين مبا أواله االجتماع من اهتمام لوضع إجراء مناسب يتيح تنفيذ مدونة                 -٨٨
قواعد السلوك وغريها من الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك كتيب اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال حقوق 

 . اإلنسان، أحسن تنفيذ
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وأُلقي الضوء  .  اللجنة يف تنسيق الزيارات القطرية والبيانات املشتركة       وأشـري إىل ضرورة زيادة مسامهة      -٨٩
 . أيضاً على استصواب قيام جلنة التنسيق بإجراء حوار سنوي مع اجمللس

ومشلت املسائل املثارة األخرى احلاجة إىل زيادة التركيز على املتابعة؛ مبا يف ذلك ضرورة تقدمي املنظمات               -٩٠
 بشأن البالغات؛ ومتثيل املكلفني بواليات مبزيد من االنتظام يف اجتماعات املنظمات         غـري احلكومـية تعلـيقات     

اإلقليمية؛ والبعثات املشتركة؛ وزيادة االهتمام مبسأليت التمييز والعنف القائمتني على أساس نوع اجلنس؛ وحالة              
 .احمللية؛ وتدعيم املوقع اإللكترويناألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع؛ وأمهية ضمان ترمجة التقارير إىل اللغات 

وأعربـت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عن تقديرها لدعوهتا للمرة األوىل للمشاركة يف حوار مع                -٩١
وأشارت إىل ورقة املعلومات األساسية اليت أعّدت       . اإلجـراءات اخلاصـة إىل جانـب املنظمات غري احلكومية         

الت التعاون بني اإلجراءات اخلاصة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         لالجـتماع والـيت تعرض بالتفصيل جما      
 .وطلبت إقرار تلك الورقة



A/HRC/7/29 
Page 19 

 املرفق األول

 قائمة باملسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 
 وغريهم من املكلفني بواليات املدعوين حلضور االجتماع الرابع عشر

 ية الواليات املواضيع-أوالً 
 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي -١  ∗كوركويرا. السيد س:  املقرر-الرئيس 

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي -٢  *السيدة ليلى زروقي:  املقررة-الرئيسة 
 لة استخدام املرتزقةالفريق العامل املعين مبسأ -٣  *غوميز ديل برادو. السيد خ:  املقرر-الرئيس 
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة    -٤  *ألستون. السيد ب

 أو تعسفاً
 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني -٥  *ديسبوي. السيد ل
 لتعذيبااملقرر اخلاص املعين مبسألة  -٦  *نواك. السيد م
 ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً -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

 للعنصرية والتمييز العنصري    ة باألشكال املعاصر  املقـرر اخلاص املعين    -١٠  *ديني. السيد دي
 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

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

 هبأسبابه وعواق اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وةاملقرر -١٢  *إيرتورك. السيدة ي
  باألطفال والرتاعات املسلحةة لألمني العام املعنية اخلاصةاملمثل -١٣  كوماراسوامي. السيدة ر
 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان -١٤  *جيالين  . السيدة ه
ة لـنقل وطمر املنتجات     املقـرر اخلـاص املعـين باآلثـار الضـار          -١٥  *إبيانو. السيد أ

 والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة
 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين -١٦  *بوستامانيت. السيد ج
اإلصـالح االقتصادي   اخلـبري املسـتقل املعـين بآثـار سياسـات            -١٧  *نياموايا مودهو. أ. السيد ب

 والديون اخلارجية

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم -١٨  * فيليالوبوسمونيوز. السيد ف
املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف           -١٩  *كوثاري. السيد م

 مستوى معيشي مناسب
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء -٢٠  *زيغلر. السيد ج

                                                      

 .حضروا االجتماع ∗
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 بقضايا األقليات ةاملعنيستقلة اخلبرية امل -٢١  *ماغدوغال. السيدة غ
 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  -٢٢    إ مينديز.السيد خ
املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             -٢٣   *ستافنهاغن. السيد ر

 للسكان األصليني
 عين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقعاخلبري املستقل امل -٢٤   سينغوبتا. السيد أ

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

 العامل املعين باملنحدرين من أصول أفريقيةاخلرباء فريق  -٢٦  *كاساندا. السيد ب:  املقرر-الرئيس 
  باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالة املعنية اخلاصةاملقرر -٢٧  هدى. السيدة س
 املقرر اخلاص املعين باإلرهاب وحقوق اإلنسان -٢٨  *شينني. السيد م
 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  -٢٩  رزقي. السيد ر
 املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب  املمثل اخلاص لألمني العام    -٣٠  *راغي. السيد ج

 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
 )٢٠٠٧-٢٠٠٦(عضو جلنة التنسيق الثانية  -٣١  *بينافيديس دي برييز. السيدة أ

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

 ١٩٦٧منذ عام 
  الكونغو الدميقراطيةةاملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوري -٤  باسريي. ف. السيد ت
 بورونديحبالة حقوق اإلنسان يف اخلبري املستقل املعين  -٥  *أوكوال. السيد أ
 املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا -٦  غاي. السيد ي

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال -٧  *السيد غامن النجار
 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت -٨  *سيد لوي جوانيهال

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

 الدميقراطية
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس -١٢  سيفريين. السيد أ
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 املرفق الثاين

 قرار االجتماع السنوي الرابع عشر لإلجراءات اخلاصة

بواليات للجنة التنسيق بأن تصوغ وتقدم يف اجتماعها اخلامس عشر          يأذن االجتماع السنوي للمكلفني      
إجراًء مناسباً يتيح تنفيذ مدونة قواعد السلوك وغريها من الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك دليل إجراءات حقوق                  

 وكذلك  اإلنسان لدى األمم املتحدة، أحسن تنفيذ، هبدف تعزيز فعالية واستقالل نظام اإلجراءات اخلاصة برمته             
 .فرادى املكلفني بواليات

وإبـان ذلك، يؤذن للجنة التنسيق أن تنظر على النحو املناسب يف أية مسألة قد تعرض عليها خبصوص                   
 .أساليب عمل املكلفني بواليات

- - - - - 

 


