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 احملتوايت
           مقدمة

  ما املقصود ابآلليات املوضوعية؟  (1)

 من القائمون على هذه اآلليات؟  (2)

 عمل هذه اآلليات؟   ما هي طبيعة  (3)

 كيفية االتصال ابآلليات املوضوعية    (4)

 معلومات أولية عن االتصال ابآلليات املوضوعية   (5)

 الصالحيات العامة

 القسم األول: عرض موجز لآلليات املوضوعية اليت تتعامل مع حاالٍت فردية

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي 

 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو اإلعدام التعسفي 

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو العقيدة

  املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد  اإلابحية

 الفريق العامل املعين ابالحتجاز القسري 

 املقرر اخلاص املعين ابألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  

 به ونتائجه املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبا

 املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني 

املقرر اخلاص املعين ابآلاثر الضارة للنقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت السامة واخلطرية وإلقائها على التمتع حبقوق 
 اإلنسان  

 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التعليم 

 هاجرين من حقوق اإلنسان املقرر اخلاص املعين مبا للم

 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف السكن املالئم  ابعتباره جزءاً من احلق يف مستوى معيشي مالئم

 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف الغذاء   

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابملدافعني عن حقوق اإلنسان
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 ت األساسية للسكان األصلينياملقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان واحلراي

 القسم الثاين: عرض موجز لآلليات املوضوعية اليت ال تتعامل مع حاالٍت فردية

 املقرر اخلاص املعين بقضية استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وتعطيل حق الشعوب يف تقرير املصري 

 ممثل األمني العام املعين ابلنازحني داخلياً  

 اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والصراعات املسلحة  املمثل 

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  

 اخلبري املستقل املعين ابحلق يف التنمية  

 اخلبري املستقل املعين آباثر سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية  

 القسم الثالث: صالحيات جديدة

 املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

 املالحق

 قائمة ابآلليات املوضوعية مرتبًة حسب اتريخ إنشائها -1

 قائمة ابآلليات القطرية مرتبًة حسب اتريخ إنشائها -2

 جدول ابلزايرات اليت قامت هبا اآلليات املوضوعية -3

 قائمة ابلبلدان اليت مل يسبق أن زارهتا أي من اآلليات املوضوعية. -4
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 2002اآلليات املوضوعية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف عام 
 مقدمة

 ( ما املقصود ابآلليات املوضوعية؟1)

خلرباء املستقلني أو الفرق العاملة اليت تعينها تتألف اآلليات املوضوعية لألمم املتحدة من عدد من املقررين اخلاصني أو املمثلني أو ا
لبحث أنواع حمددة من انتهاكات حقوق اإلنسان أينما وقعت يف )اللجنة( يف العادة جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

وُيشار هلا بوصف "املوضوعية" متييزاً هلا عن اآلليات القطرية اليت تعينها اللجنة املذكورة لبحث حاالت حقوق اإلنسان يف  1العامل.
قة هي عرض لصالحيات تلك اآلليات عقب الدورة السادسة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان اليت وهذه الوثي 2بلدان حمددة.

، كما أهنا حتديث لدليل منظمة العفو الدولية/ واجلمعية 2002إبريل/نيسان  26مارس/آذار إىل  18عقدت يف الفرتة من 
(، الصادر IOR 40/20/00التابعة لألمم املتحدة )رقم الوثيقة: القانونية إلجنلرتا وويلز املعنون "اآلليات املوضوعية حلقوق اإلنسان 

 .2000عام 

والغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة من يرغبون يف تقدمي معلومات إىل اآلليات املوضوعية أو متابعة الدراسات اليت جتريها تلك 
آلية،  17إجراءاٍت بشأن حاالت فردية، وعددها اآلليات. وينصب اهتمام هذه الوثيقة يف املقام األول على اآلليات اليت تتخذ 

ولكنها تشمل أيضًا معلومات أساسية عن مجيع اآلليات املوضوعية احلالية، وعددها أربع وعشرون آلية. وقد يرتاءى للقارئ أن 
املعلومات  الوثيقة استفاضت يف احلديث عن بعضها دون البعض، وهو أمر يرجع إىل الصالحيات اخلاصة لتلك اآلليات أو ألن

املتوفرة عن بعض اآلليات املعينة أقل من األخرى. وال هتدف هذه الوثيقة إىل أن تكون مرجعًا جامعًا عن آليات األمم املتحدة 
 املوضوعية، بل أن توفر دليالً يرشد القارئ لنطاق عملها وأنواع املعلومات اليت تسعى إىل مجعها، خاصًة من املصادر غري احلكومية.

ل القسم األول من الوثيقة اآلليات املوضوعية اليت تتخذ إجراءاٍت بشأن حاالٍت فردية، وهي مرتبة حسب اتريخ إنشائها، ويتناو 
بينما يعرض القسم الثاين لآلليات اليت ال تتعامل مع حاالٍت فردية. أما القسم الثالث فيقدم تفاصيل عن بعض الصالحيات 

 اجلديدة   

هي الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي الذي أنشئ وأول آلية موضوعية تأسست 
، ومع تأسيس آليات لمعالجة عمليات اإلعدام بدون محاكمة أو اإلعدام 1985. وبحلول  1980في عام 

تدخل التعسفي والتعذيب، كانت اللجنة قد زودت األمم المتحدة، بفضل هذه اآلليات، بأداة تستطيع من خاللها ال
لمعالجة البالغات الواردة عن األعمال التي تهدد الحق في الحياة أو في التمتع بالسالمة البدنية والنفسية. وفي 
مرحلة الحقة في الثمانينات، تأسست آليات لمعالجة قضايا التعصب الديني واستخدام المرتزقة. وخالل عقد 

نتاج المواد التسعينات، تأسست صالحيات جديدة للتصدي لقضايا االتج ار في األطفال واستغاللهم في البغاء وا 
اإلباحية، واالحتجاز التعسفي والنازحين داخل الوطن والعنصرية، وحرية الرأي والتعبير، والعنف ضد المرأة، 

                                     
 وتعزيزها"، واليت تعني هي األخرى مقررين إلجراء حبوث.اهليئة األساسية املنبثقة عن جلنة حقوق اإلنسان هي "اللجنة الفرعية حلماية حقوق اإلنسان  1

 .2و 1ترد قائمتان جبميع اآلليات املوضوعية والقطرية يف امللحقني  2
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واستقالل القضاء وحيدته، والتخلص من النفايات النووية. وفي اآلونة األخيرة، أدخلت الصالحيات الجديدة 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في دائرة اهتمامات اآلليات الموضوعية، ومن بين هذه  جوانب هامة

الجوانب حقوق المهاجرين والسكان األصليين، والحق في الغذاء والحق في السكن المالئم، والحق في التمتع 
 بالصحة.

الفعالة لألمم املتحدة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. وقد اكتسبت اآلليات املوضوعية شهرة ابعتبارها أحد أقوى اآلليات 
وابلرغم من أن اللجنة تلزم اآلليات املوضوعية أبن تؤدي مهامها "يف سرية"، فإن األجزاء األخرى من قرارات اللجنة اليت حتدد 

ت قدراً كبرياً نسبياً من احلرية يف وضع صالحيات تلك اآلليات ُتصاغ يف كثري من األحيان بعبارات عامٍة فضفاضة، مما يعطي اآلليا
مناهج عملها. وتراعي اآلليات يف منهجها العام احلرص على أال تبدو وكأمنا تسرف يف االنتقاد، ولكنها مع ذلك يف وضع هام 

 العامل بغض ميكنها من أن تفضح أمام الرأي العام الدويل، حيثما مسح هلا بذلك، انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل بلد تقريبًا يف
النظر )يف األغلب( عما إذا كانت حكومة هذا البلد طرف يف أية معاهدة معينة من معاهدات حقوق اإلنسان. وابلنسبة 
للحكومات اليت تسعى إىل التماس مساعدهتا يف العثور على حلول النتهاكات حقوق اإلنسان، فإن اآلليات املوضوعية متثل 

 حقوق اإلنسان.مصدراً فريداً للخربة يف جمال 

 إال إن النتائج اليت ختلص إليها هذه اآلليات والتوصيات اليت تقدمها ليست ملزمًة قانوانً وال واجبة التنفيذ.

وابلنسبة لألفراد واملنظمات غري احلكومية، توفر اآلليات مصدرًا للمعلومات القيمة بشأن التطورات الراهنة يف جمال حقوق 
يف إجراء الدراسات وتطوير  املعايري القانونية الدولية، ويف بعض احلاالت توفر هلا إمكانية إبالغ األمم اإلنسان، ووسيلة للمسامهة 

املتحدة ابالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان. ويف تلك احلالة األخرية ابلذات، من املهم بذل كل جمهود ممكن جلمع معلومات 
آلليات املذكورة. وتعمد بعض اآلليات اليت تتبىن حاالت فردية إىل وضع منوذج وافية حول ما ُزعم من االنتهاكات وتقدميها ل

استبياين لإلبالغ، وميكن احلصول على منوذج االستبيان املذكور من على موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على شبكة 
 اإلنرتنت، وعنوانه:

  http://www.unhchr.ch   

  ُيالحظ أنه إذا كانت إحدى احلاالت الفردية معروضة للبحث على األمم املتحدة، مبوجب إجراء اختذته هيئة لرصد
 وز أن تبحثها إحدى اآلليات املوضوعية.تطبيق إحدى املعاهدات مثاًل، فال جي

 ( من القائمون على تلك اآلليات؟2)

ميارس املقررون اخلاصون واملمثلون واخلرباء وأعضاء الفرق العاملة عملهم دون مقابل. ورغم أن بعضهم من الدبلوماسيني أو املوظفني 
سبوا اخلربة يف جمال العمل من أجل حقوق اإلنسان يف احلكوميني، فإن االجتاه يتزايد الختيارهم من بني األشخاص الذين اكت

وتعينهم اللجنة عقب  3القطاع غري احلكومي. وُُيتار أعضاء الفرق العاملة من مجيع الفرق اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحدة.
يف جنيف، ولكنهم يعانون ابلرغم  حتديد صالحياهتم. ويساعدهم املوظفون العاملون يف مكتب "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان"

                                     
الالتينية ومنطقة الكارييب، دول وسط  تنقسم املناطق اإلقليمية لألمم املتحدة إىل اجملموعات التالية: الدول اإلفريقية، الدول اآلسيوية، دول أمريكا 3

 وشرق أورواب، دول غرب أورواب، دول غرب أورواب ودول أخرى )تشمل أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والوالايت املتحدة األمريكية(.

http://www.unhchr.ch/
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من ذلك من مشكلة نقص املوارد من حيث اخلدمات املعاونة ومن حيث متويل أنشطتهم، وهي مشكلة مزمنة متفاقمة. 
 وصالحيات اآلليات ليست دائمة، ولكن اللجنة جتددها بقرار منها.

ع "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان" التابعة لألمم املتحدة، * تتوفر معلومات عن القائمني على اآلليات املوضوعية احلالية على موق
 وعنوانه:

http://www.unhchr.ch/htm/menu2/7/b/tm/htm  
 ( ما هي طبيعة عمل هذه اآلليات؟3)

 تشمل أنشطة املقرر اخلاص أو الفرق العاملة يف العادة ما يلي:

 الدراسات: 

وقوعها وأسباب ذلك وتعلق على  جتري اآلليات دراسات عامة، وحتدد حقوق اإلنسان اليت تقع يف دائرة صالحياهتا، وحتلل كيفية
اجلوانب املؤسسية للتشريعات الوطنية واملعايري الدولية. وتقدم توصيات عامة عن كيفية منع انتهاكات حقوق اإلنسان وكيفية تدارك 

 عواقبها.

  تلقي الرسائل:

يتعني أن تتخذ هذه اآلليات ميكن لبعض اآلليات أن تتلقى رسائل تزعم وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان يف حاالت فردية. و 
إجراءات بشأن أية مزاعم من ذلك النوع ترد من األفراد واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من مؤسسات 

 أو مكاتب األمم املتحدة )مبا يف ذلك املقررون القطريون أو املوضوعيون اآلخرون(. 

 خماطبة احلكومات: 

أن املعلومات اليت أبلغت هبا قابلة للتصديق وتدخل يف دائرة صالحياهتا، حتيلها إىل احلكومة املقصودة، سواء يف إذا وجدت اآللية 
 شكل مناشدة عاجلة أو يف صورة خطاب. 

ويف احلاالت العاجلة )مثل اخلوف من اقرتاب تنفيذ حكم ابإلعدام يف أحد السجناء(، توجه مناشدة إىل احلكومة لكي حتمي  -
 شخاص املعنيني، وتقدم معلومات حول احلالة. األ

وابلنسبة للحاالت غري العاجلة أو املزاعم العامة، توجه اآللية خطاابً إىل احلكومة تعرض فيه للمزاعم الواردة وتطلب منها الرد  -
 عليه.

واقعة املنظورة( إىل أن حتصل على وتنشط بعض اآلليات يف متابعة رد احلكومة )كأن تعرض على سبيل املثال الرواايت املختلفة لل
إجابة مرضية، بينما تكتفي بعض اآلليات األخرى بتلخيص رد احلكومة يف تقريرها السنوي. ويف احلاالت اليت ال يرد فيها رد، 

 ترسل اآللية تذكرياً بضرورة الرد.

عاجلة بشأهنا، ولذلك أسباب، لعل من بينها نقص  ولكن األمر ال ينتهي بكل املزاعم اليت تتلقاها اآللية إىل كتابة رسالة أو مناشدة
 املوارد أو نوعية املعلومات الواردة بشأهنا. 

 

http://www.unhchr.ch/htm/menu2/7/b/tm/htm
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 التقارير السنوية املقدمة إىل اللجنة: 

إبريل/نيسان( تصف فيه أنشطتها خالل العام  -يف كل عام، ترفع اآلليات تقريرًا للجنة يف دور انعقادها السنوي )مارس/آذار 
التقارير القضااي العامة )الصالحيات وأساليب العمل والتحليل النظري والتوصيات( وتقدم عرضًا شاماًل للتقارير  السابق. وتناقش

والبالغات اليت وردت هلا وردود احلكومات يف كل بلد على حدة. وحتتوي بعض التقارير على إحصاءات عن عدد املناشدات 
ومات وعدد الردود الواردة من احلكومات. ويطلب من بعض اآلليات تقدمي تقرير العاجلة أو طلبات املعلومات اليت أرسلتها للحك

مؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة )اليت جتتمع يف الفرتة من سبتمرب/أيلول إىل ديسمرب/كانون األول(. واالستثناء الوحيد هنا هو 
حة األطفال الذي يكون مسؤواًل أمام اجلمعية العامة، ولكنه املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والصراعات املسل

 يقدم تقريراً مؤقتاً للدورة السنوية للجنة.

 الزايرات القطرية: 

جتري اآلليات أيضاً زايرات ملواقع األحداث لدراسة احلالة يف أي بلد على الطبيعة، ولكن تلك الزايرات مقيدة ابحلصول على دعوة 
(، كانت مثاين وثالثني دولة قد وجهت دعواٍت إلحدى 2002ية الدورة األخرية للجنة )إبريل/نيسان من احلكومة. وحىت هنا

اآلليات املوضوعية لزايرهتا حيثما شاءت، وهذه الدول هي: الربازيل، بلغاراي، كندا، كوستاريكا، قربص، اجلمهورية التشيكية، 
فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليوانن، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمربغ، هولندا، الربتغال،  إستونيا، االحتاد األورويب )النمسا، بلجيكا، الدمنرك،

، إسبانيا، السويد واململكة املتحدة(، جورجيا، غواتيماال، اجملر، أيسلندا، التفيا، ليتوانيا، مالطا، املكسيك، النرويغ، بريو، بولندا
 رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، وتركيا.   

ميكن هلذه الزايرات القطرية أن تزود املقرر بفرص عظيمة جلمع معلومات عن طريق االتصال مبمثلي احلكومة أو املنظمات غري و 
احلكومية أو الضحااي أو أقرابئهم. وعادة ما تُعد تقارير منفصلة عن الزايرات القطرية ترفع للجنة تدرج هبا توصيات للحكومات. 

 م آليتان أو أكثر )موضوعية أو قطرية( بزايرة مشرتكة أو إبيفاد ممثلني عنهما إىل إحدى الدول. ويف بعض املناسبات، قد تقو 

والتوصيات الواردة يف تقارير الزايرات القطرية مرشد قيم للخطوات اليت يتعني على احلكومة اختاذها لوقف انتهاكات حقوق 
اًل بتنفيذ هذه التوصيات، ومعظم اآلليات تعين من نقص يف املوارد إىل اإلنسان موضع النظر. ومع هذا، فاللجنة تويل اهتماماً ضئي

 4احلد الذي جيعل من النادر أن تتمكن من متابعة زايراهتا القطرية.

 االجتماعات السنوية: 

رون القطريون واملمثلون اخلاصون واخلرباء املختلفون اجتماعات سنوية "لتحقيق يعقد رؤساء الفرق العاملة واملقررون اخلاصون واملقر 
(. وقد ُعقد أول 85التوافق بني جهودهم وترشيد عملهم" حسبما جاء يف "إعالن وبرانمج عمل فيينا" )اجلزء الثاين، الفقرة 

يف هذه االجتماعات عالقات العمل بني . ومن بني القضااي اليت تُناقش 1994اجتماع من هذه االجتماعات يف جنيف عام 
اآلليات واللجنة، وتنفيذ القرارات املوضوعية اليت اعتمدهتا اللجنة، والتعاون مع املفوض السامي حلقوق اإلنسان وهيئات األمم 

 تخدام وسائل اإلعالم.املتحدة، وإدراج حقوق املرأة يف الصالحيات، ومسألة املوارد واإلدارة واخلدمات املعاونة من غرفة املوارد واس

 األنشطة األخرى: 

                                     
 .3يرد جدول يضم معلوماٍت عن الزايرات القطرية يف امللحق  4
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تشارك اآلليات يف أنشطة أخرى، منها أن تطلب من احلكومات، ويف كثري من األحيان من املنظمات غري احلكومية، معلومات 
 تتصل ابلدراسات اليت جتريها. كما أهنا حتضر املؤمترات وتصدر بياانت صحفية وتنهض أبنشطة أخرى للتعريف بعملها.

 كيفية االتصال ابآلليات املوضوعية(  4)

لتقدمي معلومات لآلليات املوضوعية أو للحصول على معلومات عن أي منها يُرجى الكتابة إىل اآللية املقصودة على العنوان التايل 
 )يف مفوضية حقوق اإلنسان(:

Office of the High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations  

Avenue de la Paix 8-14 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

Tel:+ 41 22 91790 00 

Fax: + 41 22 917 9006 or 9003 

Email: webadmin.hchr@unog.ch 

 

 )جيب أن ُتذكر يف اخلانة املخصصة للموضوع اآللية املوضوعية اليت تُوجه هلا الرسالة(

ج وميكنكم احلصول على معلومات وافية عن اللجنة وعمل اآلليات املوضوعية، مبا يف ذلك آخر التقارير والقرارات، وتقدمي النماذ 
أو االستبياانت أو صحائف البياانت املعدة ملساعدة من يرغب يف تقدمي معلومات هلا يف موقع املفوضية السامية حقوق اإلنسان 

 على شبكة اإلنرتنت، وعنوانه: 
http://www.unhchr.ch  

وميكن حاليًا احلصول على هذه املعلومات بسرعة من الصفحة الرئيسية للمفوضية على شبكة اإلنرتنت، عن طريق اختيار "برامج 
Programmes من قائمة االختيارات "Selections مث "آليات غري منبثقة عن معاهدات ،"Extra-Conventional 

Mechanisms مث "الصالحيات املوضوعية ،"Thematic Mandates وميكن استخدام رقم القرار والرقم املرجعي للوثيقة ."
 الوارد يف ذلك اجلزء للبحث والرجوع إىل املعلومات املطلوبة.

mailto:lgariup.hchr@unog.ch
http://www.unhchr.ch/
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 ( معلومات أولية عن االتصال ابآلليات املوضوعية5)

 ية آلية(. قد يتضح أن االنتهاك الذي ُزعم وقوعه يتصل آبليٍة غري تلك اليت وجهت إليها رسالتك، ملن تُوجه الرسالة )إىل أ
 ولكن القرار هبذا الشأن يُتخذ يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

  ًكيفية   معلومات عن الشخصية أو املنظمة اليت وجهت الرسالة، مبا يف ذلك أهداف املنظمة وأساليب عملها، ومنها مثال
احلصول على املعلومات والتحقق منها. وجيب أن يوضع يف االعتبار أن اآلليات تتعامل مع املعلومات اليت تعتقد أهنا قابلة 
للتصديق ومتوازنة. لذلك من املهم أن تقدم رسالتك على هذا النحو. كما جيب أن تتضمن الرسالة العنوان الكامل للمنظمة، 

 ا يف ذلك مفاتيح االتصال ابلبلدان املعنية(، وعنوان الربيد اإللكرتوين.وأرقام اهلاتف والفاكس )مب

  إذا كانت الرسالة تتعلق حبالة فردية، جيب أن تُقدم تفاصيل عن االنتهاك الذي ُزعم وقوعه، مبا يف ذلك اسم الضحية، واتريخ
عن االنتهاك )طبيعة املعاملة، واألدوات املستخدمة، الواقعة ومكاهنا، وهوية من ُزعم أهنم ارتكبوا االنتهاك، وتفاصيل دقيقة 

وأجزاء اجلسم اليت أتثرت واإلصاابت اليت حلقت ابلضحية. وإذا ما كانت املعاملة نفسية، ُتذكر طبيعتها ومدى أتثر الضحية 
 هبا(.

  ضع يف االعتبار أن مستلم إذا كانت الرسالة تتعلق بظروٍف عامة، جيب أن تبدأ بتقدمي معلوماٍت لتوضيح السياق، مع الو
الرسالة قد ال يعرف إال النزر اليسري من املعلومات عن البلد املعين. فعلى سبيل املثال، قد تكون املعلومات املتعلقة ابإلطار 
القانوين والوضع السياسي مهمًة لتوضيح السياق. وبعد ذلك، جيب رسم صورة شاملة )جلانٍب( من انتهاكات حقوق 

عرض النتائج اليت خلصت إليها، يُفضل عرض كل األمناط اليت مت التعرف عليها، ومن مث توضيح كل نقطة  اإلنسان. وعند
 بعباراٍت عامة، مشفوعة أبكرب عدٍد ممكن من األمثلة للتدليل.

 .فيما يتعلق بنوعي الرسائل كليهما، جيب تقدمي نسٍخ من الواثئق اليت تؤيد صحة االدعاءات 

 ذا كانت هناك أجزاء سرية يف الرسالة.جيب توضيح ما إ 

 .فيما يتعلق ابحلاالت الفردية، يُذكر ما إذا كانت احلالة عاجلة 

 .)ًجيب إبالغ اآللية أبي تغري يف الوضع )مثل القبض على شخٍص بصورة تعسفية مث اإلفراج عنه الحقا 

 إلضافية اليت تطلبها اآلليات.   كما ترد يف مواضع خمتلفٍة من هذه الوثيقة تفاصيل عن املعلومات ا

 الصالحيات العامة

ابإلضافة إىل القرارات احملددة اليت تصدر لكل آلية، تعتمد اللجنة قرارات يف كل دورة قرارات تكلف مجيع اآلليات أبن تراعي يف 
 خرية اجلوانب التالية.تنفيذها لصالحياهتا توصيات وأمور معينة. ومشلت القرارات اليت اختذهتا اللجنة يف دوراهتا األ

 5حقوق اإلنسان واإلجراءات املوضوعية

 طلبت اللجنة من اآلليات أن تدرج التايل يف تقاريرها:
                                     

 . 84/2002، 86/2000، 110/1999، 74/1998، 37/1997، 46/1996القرارات   5
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 .املعلومات اليت قدمتها احلكومات بشأن متابعة الرسائل اليت بعثت هبا اآلليات 

 .تعليقات على مشكالت الرد واالستجابة ونتائج التحليالت بغية النهوض بصالحياهتا على خري وجه 

  مقرتحات بشأن اجملاالت اليت قد تطلب فيها احلكومات مساعدات عن طريق برانمج اخلدمات االستشارية والتعاون الفين
 الذي تديره مفوضية حقوق اإلنسان.

 ملرأة وحتليل خلصائص وممارسات انتهاكات حقوق اإلنسان اليت استهدفت املرأة بوجه خاص أو يف بياانت منفصلة عن قضااي ا
 املقام األول أو اليت تصيب املرأة بوجه خاص.

 .معلومات عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وكيفية توسيع دائرة محايتهم 

 نسان املوجهة أساسًا ضد األطفال أو اليت يتعرض هلا بياانت مصنفة حسب العمر ومعلومات عن انتهاكات حقوق اإل
 األطفال بصفة خاصة.

 6القضاء على العنف ضد املرأة

فيذ صالحياهتا، طلبت اللجنة من مجيع احلكومات أن تتعاون مع املقررة اخلاصة املعنية بقضية العنف ضد املرأة وأن تساعدها يف تن
وال سيما الرد على طلباهتا خبصوص موافاهتا مبعلومات. وعالوة على ذلك، فقد طلبت اللجنة من مجيع اآلليات تقريبًا أن تويل 
اهتمامًا خاصًا جبوانب العنف اليت تستهدف املرأة بوجه خاص، كل يف إطار صالحياهتا، وأن تعاجل مشكلة االجتار يف النساء 

 والفتيات.

 7يز احلق يف حرية الرأي والتعبريتعز 

دعت اللجنة اآلليات إىل االهتمام حباالت األشخاص احملتجزين أو ضحااي العنف أو سوء املعاملة أو التمييز بسبب ممارستهم 
( والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1948حلقوق اإلنسان )حلقهم يف حرية الرأي والتعبري الذي أكده اإلعالن العاملي 

( وغريه من مواثيق حقوق اإلنسان ذات الصلة، كما دعتها إىل اإلشارة إىل أية انتكاسة يتعرض هلا احلق يف 1966والسياسية )
 حرية التعبري.

                                     
 52/2002، 49/2001، 45/2000، 42/1999، 52/1998القرارات  6

 2002، 48، 47/2001، 38/2000، 36/1999، 42/1998القرارات  7
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 8اخلدمات االستشارية والتعاون الفين

طلبت اللجنة من اآلليات أن تدرج يف توصياهتا، حيثما كان املقام مناسباً، توصيات عن املشروعات احملددة املقرر القيام هبا يف 
إطار برانمج اخلدمات االستشارية والتعاون الفين الذي تنظمه مفوضية حقوق اإلنسان، وذلك تطلعًا إىل املشاركة يف إحداث 

  عملية وملموسة يف وضع حقوق اإلنسان..تغريات 

 9حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية

أبناء األقليات طلبت اللجنة من اآلليات، كل في إطار صالحياتها، أن تواصل االهتمام بتعزيز وحماية حقوق 
وأن توفر، عند االقتضاء، معلومات عن تطبيق اإلعالن الخاص بحقوق األشخاص المنتمين إلى األقليات 

 (.1992القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية )
 

 10حقوق اإلنسان والنزوح اجلماعي والنازحون

اللجنة من اآلليات أن جتمع يف املواضع املناسبة معلومات عن املشكالت الناشئة من عمليات النزوح اجلماعي للسكان أو  طلبت
اليت تعوق عودهتم الطوعية إىل أوطاهنم واألوضاع اليت أدت ابلفعل أو ميكن أن تؤدي إىل النزوح الداخلي وأن تدرج هذه املعلومات  

 قاريرها.مع التوصيات املناسبة يف ت

 11النازحون داخليا  

لى مواصلة جمع المعلومات عن األوضاع التي  دعت اللجنة اآلليات إلى االهتمام بقضايا النزوح الداخلي وا 
ومات المتصلة بذلك الشأن مع التوصيات أدت بالفعل أو يمكن أن تؤدي إلى النزوح الداخلي وأن تدرج المعل

 المناسبة في تقاريرها.
 12التعاون مع ممثلي أجهزة األمم املتحدة

دعت اللجنة الحكومات إلى االمتناع عن إتيان أي عمل من أعمال التخويف أو االنتقام ضد أي شخص يسعى 
مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة وطلبت من ممثلي تلك الهيئات، بما فيها اآلليات إلى التعاون 

الموضوعية، أن يساعدوا على منع عرقلة سبل االستفادة من إجراءات حقوق اإلنسان باألمم المتحدة. وطلبت 

                                     
 87/2002، 80/2000، 57/1998، 46/1997، 5/1996القرارات  8

 57/2002، 55/2001، 52/2000، 48/1999، 19/1998القرارات  9

 55/2000، 49/1998، 75/1997، 51/1996، 88/1995القرارات   10

 56/2002، 54/2001، 53/2000، 47/1999، 39/1998، 52/1996، 57/1995القرارات  11

 17/2002، 11/2001، 22/2000، 16/1999، 66/1998القرارات  12
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القبيل وجميع اإلجراءات التي  من اآلليات الموضوعية أن تدرج في تقاريرها الموجهة إليها أية حادثة من هذا
 تتخذها اآلليات ردًا عليها.

ومن املهم أن حيرص كل ممثل للمنظمات غري احلكومية مُينع من التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن يسارع 
 إىل إبالغ مفوضية حقوق اإلنسان بذلك. 

 13حقوق الطفل

طلبت اللجنة من اآلليات أن تولي اهتماماً خاصاً للحاالت المعينة التي يتعرض خاللها األطفال للخطر والتي 
ُتنتهك فيها حقوقهم، بما في ذلك قضايا أطفال الشوارع، واستغالل عمالة األطفال، واألطفال والصراعات 

نتاج المواد اإلباحية.المسلحة، واألطفال من ضحايا عم  ليات االتجار، واستغاللهم في البغاء وا 
 14اإلفالت من العقاب

 دعت اللجنة اآلليات إلى أن تعطي االهتمام الواجب إلى قضية اإلفالت من العقاب في عملها.
 

 15لقسرية أحادية اجلانباملدافعون عن حقوق اإلنسان والتدابري ا

دعت اللجنة جميع اآلليات إلى أن إيالء االهتمام الالزم باآلثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية أحادية 
 الجانب.

 16احتجاز الرهائن

صل بالقدر المناسب وفي إطار صالحياتها معالجة عواقب احتجاز حثت اللجنة جميع اآلليات على أن توا
 الرهائن.

                                     
 92/2002، 75/2001، 75/2000، 85/0002، 80/1999، 76/1998القرارات   13

 79/2002، 70/2001، 68/2000، 34/1999، 53/1998القرارات   14

 22/2002، 26/2001، 11/2000القرارات  15

 38/2001، 29/2000، 29/1999القرارات  16
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 17حقوق اإلنسان واإلرهاب

حثت اللجنة جميع اآلليات ذات الصلة على أن تعالج بالقدر المناسب عواقب أعمال الجماعات اإلرهابية 
 وأساليبها وممارساتها.

 18وال سيما العدالة ابلنسبة األحداث تطبيق العدالة،

دعت اللجنة اآلليات إلى مواصلة إيالء اهتمام خاص بالمسائل المتصلة بالحماية الفعالة لحقوق اإلنسان في 
 تطبيق العدالة، بما في ذلك قضاء األحداث، وأن تقدم، عند االقتضاء، توصيات محددة في هذا الشأن، تشمل

 مقترحات باتخاذ تدابير لتوفير الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية.
  19التعارض بني الدميقراطية والعنصرية

ل دعت اللجنة اآلليات، والسيما املقرر اخلاص املعين ابألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتص
بذلك من تعصب، إىل أن تواصل إيالء اهتمام خاص ابنتهاكات حقوق اإلنسان اليت تنبع من تصاعد املد العنصري وظاهرة  

 كراهية األجانب يف الدوائر السياسية واالجتماعية بوجه عام، خاصًة فيما يتعلق بعدم اتفاقها مع الدميقراطية.

 20حقوق اإلنسان اخلاصة ابملعوقني

 دعت اللجنة مجيع اآلليات إىل أن أتخذ يف اعتبارها، وهي متارس صالحياهتا، وضع املعوقني وحقوقهم اإلنسانية.

 21العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومجيع أشكال التمييز

ياهتا، إىل األخذ بعني االعتبار إعالن وبرانمج عمل دربن، الصادرين عن "املؤمتر دعت اللجنة مجيع اآلليات، خالل ممارسة صالح
 العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

 22العوملة وأثرها على التمتع بكامل حقوق اإلنسان

الحياهتا وكلما كان ذلك ممكناً، إىل أن أتخذ بعني االعتبار تقرير املفوض السامي حلقوق اإلنسان دعت اللجنة، كل يف حدود ص
 عن العوملة وأثرها على التمتع بكامل حقوق اإلنسان.

 23تعزيز املشاركة الشعبية واملساواة والعدالة االجتماعية وعدم التمييز ابعتبارها دعائم أساسية للدميوقراطية

                                     
 38/2001، 37/2001، 30/2000القرارات  17

 47/2002، 39/2000القراران  18

 39/2002، 43/2001، 40/2000القرارات  19

 61/2002، 51/2000، 31/9981القرارات  20

 68/2002، 5/2001القراران  21

 28/2002، 32/2001القراران  22
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دعت اللجنة اآلليات إىل أن أتخذ بعني االعتبار، أثناء ممارسة صالحياهتا، مسألة تعزيز املشاركة الشعبية واملساواة والعدالة 
 االجتماعية وعدم التمييز ابعتبارها دعائم أساسية للدميوقراطية.

 

 24األشخاص املفقودون

ات ذات الصلة أن تعاجل يف تقاريرها القادمة مسألة األشخاص الذين وردت أنباء عن أهنم من طلبت اللجنة من مجيع اآللي
 املفقودين يف سياق نزاعاٍت مسلحة.

 القسم األول: عرض موجز لآلليات املوضوعية اليت تتعامل مع حاالٍت فردية

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 (36) 20مبوجب قرار اللجنة رقم  1980لية يف عام أتسست هذه اآل

 الصالحيات وأساليب العمل

هذا الفريق خمول حبكم صالحياته ببحث القضااي املتصلة ابختفاء األشخاص القسري أو غري الطوعي ومساعدة أسرهم على معرفة 
املعنية، وكثرياً ما يعتمد يف هذا املقام على  مصريهم ومكان وجودهم. ويسعى الفريق إىل أتسيس قناة اتصال بني األسر واحلكومات

املنظمات غري احلكومية، هبدف ضمان التحقيق يف حاالت األفراد "املختفني" وحتديد مكان وجودهم بوضوح، بغض النظر عما 
 25إذا كانوا من األحياء أو األموات.

وقد أُوكلت إىل هذا الفريق بصفٍة خاصٍة، فضاًل عن املهام األخرى، مهمة املساعدة يف تنفيذ بنود "اإلعالن اخلاص حبماية مجيع 
كما ُعهد إليه برصد مدى امتثال الدول اللتزاماهتا اليت ميليها عليها   26( )اإلعالن(.1992األشخاص من االختفاء القسري )

 اإلعالن املذكور، وأن يويل اهتماماً كامالً ملراعاة أحكام اإلعالن وما حتقق لتنفيذها.

 تعريف "االختفاء"

يف الوارد يف ديباجة اإلعالن، والذي يُعد تنفيذه أمرًا حموراًي لصالحياته. واملقصود عند تعريف "االختفاء"، يطبق الفريق التعر 
 "ابملختفي" هو أي شخص:

 ؛له هوية حمددة بوضوح 

  مت القبض عليه أو احتجازه أو اختطافه رغمًا عن إرادته أو سلب حريته بطريقة أخرى على يد )أ( موظفني أو فروع أو

                                                                                                                  
 34/2002، 36/2001القراران  23

 60/2002القرار  24

املختفي نتيجة للتحقيقات اليت جتريها احلكومة أو االستقصاءات اليت  ينتهي دور الفريق املذكور عندما يتم التعرف على مصري ومكان وجود الشخص 25
 تقوم هبا أسرته.

 1992ديسمرب/كانون األول  18، 47/133عية العامة رقم قرار اجلم 26
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كومة أو )ب( على يد مجاعات مسلحة أو عناصر خاصة تعمل حلساب حكومة ما أو بتأييد منها مستوايت خمتلفة من احل
 )مباشر أو غري مباشر( أو إبذن منها أو مبوافقتها. ومن مث فالفريق ال يعاجل حاالت "االختفاء" املنسوبة إىل مجاعات املعارضة؛

 أو االعرتاف أبهنم سلبوه حريته، ومن مث فقد وضعوه خارج  مث عمد آسروه إىل إخفاء مكانه أو رفض اإلفصاح عن مصريه
 نطاق محاية القانون.

( من القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1( )1) 7وقد اعُترب "اإلخفاء" القسري جرمية ضد اإلنسانية مبوجب املادة 
 املعتمد يف روما. 

 فحص احلاالت الفردية

اختفاء"، ويتوىل فحصها. ولكي يكون البالغ مقبواًل، جيب أن يُقدم كتابًة وأن يشري بوضوح يتلقى الفريق بالغات عن حاالت "
إىل هوية الراسل. وجيوز أن يكون البالغ من أفراد أسرة الشخص املفقود أو من أصدقائه، وكثرياً ما تنهض املنظمات غري احلكومية 

 خذ أي إجراء خبصوص حالٍة فرديٍة مببادرة منه.بدور قناة التوصيل لتلك الشكاوى. وال جيوز للفريق أن يت

 وجيب أن يستويف البالغ املقدم املعايري األساسية اآلتية قبل أن يقبله الفريق:

 )االسم الكامل للشخص املختفي وبياانت اهلوية ذات الصلة )مثل رقم البطاقة الشخصية الوطنية أو صورة فوتوغرافية 

  "ر وسنة القبض عيه أو اختطافه أو آخر مرة شوهد فيها. فإذا كانت آخر مرة شوهد فيها يف يوم وشه -اتريخ "االختفاء
 مركز احتجاز، فيكفي ذكر ذلك التاريخ ابلتقريب.

  املكان الذي ألقي فيه القبض على الشخص املفقود أو جرى عليه اختطافه أو شوهد فيه ألخر مرة. وجيب إدراج إشارة إىل
 ل.هذا املكان على األق

 .األطراف اليت يُظن أهنا قبضت عليه أو اختطفته أو حتتجزه يف مكان غري معروف 

  اخلطوات اليت اختذت لتحديد مصري أو مكان الشخص املفقود أو على األقل إشارة تفيد أبن اجلهود اليت بذلت لالستعانة
آخر )ومن ذلك مثاًل أن يكون قد مت االستفسار  بسبل اإلنصاف الوطنية قد ابءت ابلفشل أو مل أتت بنتيجة قاطعة ألي سبب

 لدى الشرطة أو أقرب مستشفى(.

 .ذكر اسم مقدم البالغ )الشخص أو املنظمة(، وسوف حيفظ سراً إذا طلب ذلك 

إذا كانت امرأة قد "اختفت وهي حامل، جيب أن ُيشار يف وصف حالة املرأة إىل الطفل الذي يُفرتض أنه ُولد خالل أسر األم. 
 ويُعامل الطفل كحالٍة منفصلة إذا ما ذكر شهود أن األم قد ولدت فعاًل طفالً أثناء احتجازها.

وحيبذ الفريق أن يرفق الشخص املبلغ الواثئق اليت تعزز تلك بالغه مثل )صورة فوتوغرافية للشخص املفقود أو أقوال الشهود( حيثما 
 أمكن.

 معاجلة احلاالت

أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب على أراضيها وأهنا ملزمة مبنعها أو إن أساس عمل الفريق هو مبدأ 
ابلتحقيق يف أمرها عندما تقع. ومن مث، ال يبحث الفريق حاالت "اختفاء" األفراد اليت ترتكب على يد مجاعات غري نظامية أو 
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 حاالت النزاع املسلح.  متمردة حتارب احلكومة على أراضيها. كما ال يعمل الفريق يف

ومن املهم التأكيد على أن واقعة "االختفاء" ليس يف الواقع سوى حالة أتخرت فيها السلطات لفرتة وجيزة عن االعرتاف ابلقبض 
 على صاحبها، ففي هذا احلالة ال جيوز التقدم بشكوى إىل الفريق.

 سابقة الذكر، يعرض احلالة على احلكومة املعنية، ويطلب من وبعد أن يتأكد الفريق من أن بالغ "االختفاء" يتفق مع املعايري
 السلطات أن جتري حتقيقات فيها وأن تبلغه بنتيجتها.

ويف احلاالت اليت ُيشار فيها إىل أن مسؤولني من أكثر من بلد كانوا مسؤولني بصفة مباشرة عن "اختفاء" أحد األشخاص أو 
لة إىل كٍل من حكومة البلد الذي وقع فيه "االختفاء" وحكومة البلد الذي ُزعم أن ضالعني يف ذلك، جيوز للفريق أن حييل احلا

 مسؤولني أو عناصر منه قد شاركوا يف اعتقال أو اختطاف الشخص "املختفي".  

 إجراءات املناشدات العاجلة

قعت يف غضون ثالثة أشهر قبل تسلم يبادر الفريق إىل أن حييل مباشرة إىل احلكومة املعنية البالغات اليت وردت له عن حاالت و 
 بالغ "االختفاء"، وذلك مبوجب إجراء املناشدات العاجلة.

 ردود احلكومات وتوضيح احلاالت

حُيال أي رد من احلكومات يتضمن معلومات مفصلة عن مصري ومكان الشخص "املختفي" إىل مصدر البالغ. فإذ مل يرد املصدر 
إبالغه برد احلكومة أو إذا ما طعنت احلكومة يف املعلومات املقدمة على أسس يطمئن  املذكور يف غضون ستة أشهر من اتريخ

الفريق لصدقها، فإهنا يدرجها يف قائمة "احلاالت اليت أوضحتها ردود احلكومات" يف امللخص اإلحصائي لتقريره السنوي. أما إذا 
 هبذا الرد ويطلب منها التعقيب وتظل احلالة مفتوحة. شكك املصدر يف معلومات احلكومة ألسباب معقولة، فإن احلكومة ختطر

ويذك ِّر الفريق كل حكومة معنية على األقل مرة كل عام ابحلاالت اليت مل توضحها بعد، ومرتني سنواًي جبميع حاالت التحركات 
 العاجلة اليت أبلغها هبا خالل الشهور الستة املنقضية واليت مل يتلق بشأهنا أي توضيح.

 ستبيانمنوذج اال

ولتسهيل اإلبالغ عن احلاالت، أعد الفريق منوذجاً موحداً لإلبالغ عن حاالت "االختفاء" املزعومة، وميكن احلصول عليه من موقع 
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وعنوانه: 

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/disappea/explanote.htm  

 عام

جنة يقدم الفريق معلوماٍت عن تنفيذ اإلعالن، ويرحب بتعيني خبري مستقل لبحث اإلطار العاملي القائم يف اجملال يف تقريره إىل الل
 27اجلنائي وجمال حقوق اإلنسان من أجل محاية األشخاص من االختفاء القسري أو غري الطوعي.

                                     
. ويرد تقرير اخلبري اخلاص يف وثيقة األمم E/CN 4/2002/79دة رقم . ويرد أحدث تقرير للفريق يف وثيقة األمم املتح41/2002قرار اللجنة رقم  27

 .E/CN/4/2002/71املتحدة رقم 

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/disappea/explanote.htm
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 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو اإلعدام التعسفي

 35/1982أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 

 صالحيات وأساليب العملال

من العهد  15و 14و 6و 4( واملواد 1948تنبع صالحيات املقرر اخلاص يف املقام األول من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )
( ومبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام 1966الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )

 (.1989سفي واإلعدام بدون حماكمة )التع

وجيوز للمقرر اخلاص أن يتخذ حتركات بشأن الشكاوى املقدمة له من األفراد أو املنظمات غري احلكومية أو احلكومات أو 
 املنظمات غري احلكومية اليت تتفق مع املعايري اآلتية:

 رر اخلاص عندما تفرض عقوبة اإلعدام بعد حماكمة جائرة أو يف انتهاكات احلق يف احلياة املتصلة بعقوبة اإلعدام. ويتدخل املق
حالة انتهاك احلق يف االستئناف أو احلق يف التماس العفو أو ختفيف احلكم. كما يتدخل أيضًا إذا كان الشخص احملكوم عليه 

أو إذا كان يعاين من اجلنون أو إذا   ابإلعدام دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب اجلرمية أو إذا كان مصاابً ابلتخلف العقلي
 كان امرأة حامالً أو مرضعة؛

  حاالت التهديد ابلقتل واخلوف من خطر وشيك ابلتعرض لإلعدام خارج نطاق القضاء على يد موظفني رمسيني أو مجاعات
يد أشخاص جمهولني  شبه عسكرية أو أشخاص عاديني أو مجاعات ابلتعاون مع احلكومة أو بتسامٍح من جانبها وكذلك على

 ينتمون للفئات املذكورة؛

 حاالت الوفاة يف احلجز بسبب التعذيب أو اإلمهال أو استخدام القوة أو يف ظل أوضاع احتجاز هتدد احلياة؛ 

  حاالت الوفاة بسبب استخدام القوة على يد املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون أو أشخاص يعملون بتواطؤ مباشر أو غري
 اشر مع الدولة، عندما ال يتمشى استخدامهم للقوة مع معيار الضرورة املطلقة والتناسب؛مب

  حاالت الوفاة النامجة عن اعتداءات من جانب قوات األمن التابعة للدولة أو على يد اجلماعات شبه العسكرية أو فرق
 ا؛اإلعدام أو قوات خاصة أخرى تتعاون مع احلكومة أو تتسامح احلكومة بشأهن

  انتهاكات احلق يف احلياة أثناء الصراعات املسلحة اليت تتعارض مع أحكام القانون اإلنساين، خاصًة تلك اليت يتعرض هلا
 السكان املدنيون؛ 

  طرد األفراد إىل بلد أو إعادهتم إليه قسراً إليه حيثما كان هناك خطر يهدد حياهتم يف ذلك البلد، وكذلك منع طاليب اللجوء
 مغادرة بلد قد تكون حياهتم فيه عرضًة للخطر، عن طريق إغالق احلدود الوطنية؛ من

 مذابح اإلابدة اجلماعية؛ 

 انتهاك االلتزام ابلتحقيق يف االنتهاكات املزعومة للحق يف احلياة وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة؛ 

 حلق يف احلياة؛انتهاك االلتزام بتقدمي تعويض كاٍف لضحااي انتهاكات ا 
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 فحص احلاالت الفردية

 فيما يلي احلد األدىن من املعلومات الواجب تقدميها عند إرسال بالغات إىل املقرر:

 البياانت الشخصية الكاملة للضحية؛ 

 اتريخ ومكان الواقعة ووصف كيفية حدوثها؛ 

 يف مسؤوليتهم عنها، وإذا كان اجلناة من موظفي الدولية،  أمساء اجلناة املزعومني، إذا كانت معروفة، وتفسري أسباب االشتباه
 فيجب توضيح مدى صلتهم كقوات أو أفراد ابلدولة؛

 .اسم وعنوان املنظمة أو الشخص مقدم البالغ إىل املقرر اخلاص 

 معاجلة احلاالت

إلعدام التعسفي إىل احلكومات املعنية. حييل املقرر احلاالت املزعومة لإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو ا
واملطلوب من احلكومة أن ترد مبعلومات عن سري ونتائج التحقيقات اجلارية بشأن هذه احلاالت أو اإلجراءات العقابية أو التأديبية 

 املفروضة على اجلناة، وكذلك التعويضات املقدمة إىل أسرة الضحية.

 إجراء  املناشدات العاجلة

أن يُرسل مناشدات عاجلة يف احلاالت اليت ُيشى من أن يتعرض فيها األفراد إىل اإلعدام خارج نطاق القضاء أو جيوز للمقرر 
اإلعدام التعسفي. وجيوز للمقرر اخلاص أن يتدخل للحيلولة دون إهدار حياة شخص يف ظروف شىت من بينها التهديد ابلقتل 

لقيود اليت تفرضها الصكوك الدولية ذات الصلة على استخدام هذه العقوبة. واخلوف من تنفيذ وشيك حلكم ابإلعدام يتعارض مع ا
وجيوز للمفوض اخلاص أن يرسل مناشدات عاجلة للحكومات بعد أن ُُيطر أبهنا على وشك أن ترحل أشخاصاً إىل بلد ما سوف 

 سفي.يتعرضون فيه خلطر اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو اإلعدام التع

 حيث احلكومات املعنية على: ، وعندما يلجأ املقرر اخلاص للمناشدات العاجلة

 ضمان محاية فعالة لألشخاص املهددين ابلقتل أو املعرضني خلطر اإلعدام؛ 

 إجراء حتقيقات وافية مستقلة نزيهة بشأن تلك االنتهاكات؛ 

 لعدالة؛تقدمي مرتكيب عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء إىل ا 

 محاية حقوق أسرة الضحية؛ 

 .موافاة املقرر اخلاص بصفة مستمرة مبعلومات كاملة عن مجيع اخلطوات املتخذة 

 ردود احلكومات وتوضيح احلاالت

جيوز أن يطلب املقرر اخلاص معلومات أخرى أو حديثة من احلكومة أو من مصدر املزاعم. ويف حالة وقوع االنتهاك ابلفعل، يركز 
ة قرر على التزام الدولة إبجراء حتقيٍق واٍف نزيٍه وتقدمي من ُزعم أهنم ارتكبوا عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء إىل العدالة ومحايامل

 حقوق أسرة الضحية. وال جيوز له أن يغلق ملف احلالة ما مل ُتستوف هذه الشروط.
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 منوذج االستبيان

استمارة موحدة لإلبالغ عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام  ولتسهيل تقدمي الشكاوى، أعد املقرر اخلاص
 التعسفي أو اإلعدام بدون حماكمة املزعومة، وميكن احلصول عليها من موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وعنوانه:

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/execut/exequest.htm  

 عام

 نة، ركز املقرر اخلاص على ست جماالٍت "ذات أمهية خاصة" تتطلب مزيداً من االهتمام، وهي:يف أحدث تقاريره إىل اللج

  انتهاكات احلق يف احلياة أثناء النزاعات املسلحة؛ والوفيات النامجة عن اعتداءاٍت أو أعمال قتٍل على أيدي قوات األمن؛
 حتظى بتعاون سلطات الدولة أو بتساحمها؛واالنتهاكات اليت ترتكبها مجاعات شبه عسكرية أو قوات خاصة 

 اإلفالت من العقاب، وتعويض الضحااي وحقوقهم؛ 

 انتهاك احلق يف احلياة ابلنسبة لألطفال؛ 

 االنتهاكات اليت تُرتكب ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واألشخاص الذين تعاونوا مع هيئات األمم املتحدة؛ 

 .عقوبة اإلعدام 

قرير عدة توصيات، من بينها توصيات تتعلق ابإلفراط يف استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون، ويتضمن الت
واإلبعاد الوشيك ألشخاٍص إىل بلدان قد تتعرض فيها حياهتم للخطر، وانتهاك احلق يف احلياة ابلنسبة للنساء، واحلق يف احلياة وامليول 

 اجلنسية.

 عين مبسللة التعذيباملقرر اخلاص امل

 33/1985أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

( والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق 1948يستمد املقرر اخلاص صالحياته يف املقام األول من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )
ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( واتفاقية مناهضة التعذيب وغري 1966املدنية والسياسية )

 ( اليت تضمن احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 1984)

يت يصنفها املفوض اخلاص حتت بند وابإلضافة إىل حاالت التعذيب الواضحة، سوف نعرض فيما يلي لبعض أمثلة احلاالت ال
 التعذيب: 

  :التعريض لضوء مبهر أو لضوضاء صارخة أو اإلجبار على تناول عقاقري معينة )مثل األبومورفني الذي التعذيب البدين
أو من  يسبب القيء والكوراري الذي يسبب إحساسًا ابالختناق(، واحلرمان لفرتات طويلة من الراحة أو النوم، أو من الطعام،

اخلدمات الصحية الكافية، أو من املساعدة الطبية، أو األحكام القضائية اليت تنطوي على عقوابت بدنية، واالغتصاب داخل 
 احلجز واالعتداءات اجلنسية.

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/execut/exequest.htm
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  :العزلة التامة واحلجب احلسي )واالحتجاز يف ظل هذه األوضاع، إن طالت، ميكن أن يؤدي التعذيب النفسي أو العقلي
مشكالت عقلية جسمانية وذهنية ووجدانية(، واحتجاز السجني يف ظل أوضاع جتعله دائماً غري قادر على معرفة املكان الذي  إىل

حيتجز فيه وال الوقت الذي ميضيه، والتهديد بقتل األقارب أو تعذيبهم، واإلمهال التام، وعمليات اإلعدام التمثيلية، و"إخفاء" 
 األقارب.

 ر اخلاص يف:وتتمثل أنشطة املقر 

  طلب وتلقي معلوماٍت ميكن االعتداد هبا من احلكومات، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات
 غري احلكومية؛

  توجيه مناشداٍت عاجلٍة إىل احلكومات إليضاح وضع األشخاص الذين تثري ظروفهم خماوف من احتمال أن تكون املعاملة
 إطار صالحيات املقرر اخلاص قد حدثت أو حتدث هلم؛ اليت تقع يف

  إحالة معلوماٍت إىل احلكومات تشري إىل احتمال حدوث أفعاٍل تقع يف نطاق صالحيات املقرر اخلاص، أو إىل احلاجة إىل
 اختاذ إجراءاٍت قانونية أو إدارية للحيلولة دون وقوع مثل هذه األفعال؛

 وافقة احلكومات املعنية.القيام بزايراٍت ميدانية مب 

 فحص احلاالت الفردية

 جيب أن تُقدم املعلومات عن وقائع التعذيب للمقرر اخلاص يف صورة مكتوبة، وجيب أن تشمل املعلومات اآلتية على أقل تقدير:

 .البياانت الشخصية الكاملة للضحية 

 .)اتريخ واقعة )وقائع( التعذيب )على األقل ابلشهر والسنة 

 ملكان الذي قُبض فيه على الشخص واملكان الذي جرى فيه تعذيبه )إن كان معروفاً(.ا 

 .ذكر اسم القوات اليت تقوم ابلتعذيب 

 .وصف شكل التعذيب املستخدم واإلصاابت الناجتة عنه 

 .)هوية مقدم الشكوى )الشخص أو املنظمة 

علومات املذكورة، مثل التقارير الطبية أو حماضر الشرطة حيثما كان من وجيب تقدمي نسخ، وليس األصول، من الواثئق املؤيدة للم
 املعتقد أن هذه املعلومات قد تساهم يف تقدمي وصف أوىف للواقعة.

 معاجلة احلاالت

يرسل املقرر اخلاص للحكومة املعنية ملخصات بكل ما ورده من معلومات قابلة للتصديق وميكن التعويل عليها حول وقائع 
 اكات املزعومة يف احلاالت الفردية وكذلك بشأن  ممارسات التعذيب. ويطلب من احلكومة:االنته

  حبث تلك املزاعم وتزويد املقرر اخلاص مبعلومات عنها؛ 

 حماكمة ومعاقبة كل من تثبت ممارسته للتعذيب ابلعقوبة املناسبة، بغض النظر عن رتبته أو منصبه أو مكانته؛ 
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 الة ملنع وقوع هذه األفعال؛اختاذ تدابري فع 

 .تعويض الضحااي أو أقارهبم وفقاً ملا تقضي به املعايري الدولية ذات الصلة 

 إجراء املناشدات العاجلة

جيوز للمقرر اخلاص أن يوجه مناشدة عاجلة حينما يتلقى معلومات تفيد القبض على شخص ما مع وجود مربرات وجيهة تربر 
تعذيب. ويرسل املناشدة إىل احلكومة املعنية وينبهها إىل احلالة هبدف منع أو وقف عملية التعذيب. احتمال تعرض هذا الشخص لل

ويف هذه احلاالت، ال يتطلب األمر تقدمي أدلة حقيقية تثبت التعرض للتعذيب أو وقوعه. وليس على املقرر اخلاص سوى أن يقرر 
تجز يف ظل أوضاع تشري إىل وجود خطر معقول بتعرضه للتعذيب، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بوجود شخص حم

ويعاجل املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو مبا يف ذلك حاالت اإلعادة القسرية إىل بلد املنشأ. 
 .اإلعدام بدون حماكمة أو اإلعدام التعسفي حاالت الوفاة النامجة عن التعذيب

 توضيح احلاالتردود احلكومات و 

يفحص املقرر ردود احلكومات ويتشاور مع مصادر املعلومات. ويواصل احلوار إن كان لذلك مربر، ومن هذه االتصاالت، ُيرج 
 املقرر اخلاص ابستنتاجات ويوجه توصيات للحكومات.

عات املسلحة، إذا كان من بينها وللمقرر اخلاص أن يشري يف املواضع املناسبة إىل أعمال العنف املستمرة اليت ترتكبها اجلما
التعذيب، ومع هذا، فهو يرسل مزاعم التعذيب للحكومات وحدها، ابعتبارها هي السلطات املسؤولية مبوجب املعايري الدولية 

 حلقوق اإلنسان. 

 منوذج االستبيان

صول عليه من موقع املفوضية السامية لتيسري اإلبالغ عن حاالت التعذيب، أعد املقرر اخلاص منوذجاً موحداً للشكاوى، وميكن احل
 حلقوق اإلنسان، وعنوانه:

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/torture/toquest.htm  

 عام

، اثنيت عشرة توصية لوضع حٍد 2001تضمن التقرير املؤقت للمقرر اخلاص، املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 
، سلط املقرر اخلاص الضوء على قضيتني، 29ويف تقريره إىل اللجنة 28لواقع الفعلي أو القانوين.لظاهرة اإلفالت من العقاب حبكم ا

لالإنسانية أو املهينة، والثانية أوالمها عدم جواز االنتقاص من مبدأ حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا
اعتزام املقرر اخلاص مواصلة حبث الوضع فيما يتعلق بتجارة وإنتاج األجهزة واألدوات املعدة خصيصًا ملمارسة التعذيب وغريه من 

                                     
 A/56/156وثيقة األمم املتحدة رقم  28

 E/CN. 4/2002/137وثيقة األمم املتحدة رقم  29

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/torture/toquest.htm
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 30ضروب املعاملة القاسية، وذلك من خالل تلقي معلوماٍت يُعول عليها من احلكومات واملنظمات غري احلكومية.

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو العقيدة

 20/1986أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

( و"العهد الدويل 1948ملي حلقوق اإلنسان" )تستند صالحيات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو العقيدة إىل "اإلعالن العا
(، حيث يتوىل فحص الوقائع والتصرفات احلكومية يف شىت أرجاء العامل اليت ال تتفق 1966اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" )

(، 1981مع أحكام اإلعالن اخلاص ابلقضاء على مجيع أشكال التعصيب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد )
 ويوصي بتدابري ملعاجلة هذه احلاالت.

 ، وهي:31وقد حدد املقرر اخلاص سبع فئات النتهاكات اإلعالن املذكور

 ية : وهي السياسات والقوانني واللوائح واألعراف التمييز انتهاكات مبدأ عدم التعرض للتمييز يف شؤون الدين أو العقيدة
واإلجراءات اليت تتخذ )أ( ضد بعض الطوائف املعينة فيما يتعلق بداينتها ومعتقداهتا، خاصًة عندما تكون هذه الطوائف من 
األقليات وال تعتنق الدين الرمسي أو األداين والعقائد املعرتف هبا، و)ب( ضد النساء بناًء على تفسريات للدين أو العادات اليت 

 لدين أو العقيدة.يفرتض أهنا انبعة من ا

  :وهي السياسات واملمارسات واألفعال اليت تنطوي على روح التعصب انتهاكات مبدأ التسامح بشلن أمور الدين والعقيدة
لدى الدولة واجملتمع، خاصًة ضد الطوائف يف األمور اليت تتصل بدينها ومعتقداهتا، وابجلماعات السياسية الدينية وغريها من 

 لرمسية، وأبرز جتلياهتا تتصل مبشكلة التطرف الديين، وكذلك دور اإلعالم يف نشر مناخ التعصب.اجلماعات غري ا

 هي السياسات والقوانني واللوائح واملمارسات واألفعال اليت تتعارض مع انتهاكات حرية الفكر والرأي والدين أو العقيدة: و
 وحرية املرء يف تغيري دينه وعقيدته والتمسك هبما. 32مبدأ حرية االعرتاض الضمريي

  :فعال اليت متثل قيوداً وهي السياسات والقوانني واللوائح واملمارسات واألانتهاك حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقداته
 وتدخالت وموانع على حرية املر يف إظهار دينه أو عقيدته.

 :وهي السياسات واملمارسات واألفعال اليت تضر حبرية التصرف يف  انتهاكات حرية التصرف يف املمتلكات الدينية
خول ألماكن العبادة )وضع العقبات أمام بناء أو املمتلكات الدينية يف شكل االمتناع عن رد املمتلكات الدينية املصادرة، ومنع الد

                                     
، والذي يدعو املقرر اخلاص إىل دراسة الوضع فيما يتعلق بتجارة وإنتاج األجهزة واألدوات املعدة خصيصاً ملمارسة 62/2001رار اللجنة رقم انظر ق 30

أفضل السبل إىل  ادالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتتبع أصوهلا ومسارها وأشكاهلا، وذلك سعياً إىل إجي
 حظر مثل هذا اإلنتاج وتلك التجارة ومكافحة انتشارها.

 .E/CN.4/1999/58وثيقة األمم املتحدة رقم  31

، الذي 45/2002ورتني، قراراً يتعلق حبق االعرتاض على أتدية اخلدمة العسكرية بدافٍع من الضمري، وكان آخرها القرار تعتمد اللجنة، عادة كل د 32
خلدمة دعا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل طلب معلوماٍت تتعلق بتحليل أفضل املمارسات فيما ُيص اإلقرار ابحلق يف االعرتاض على أداء ا

 .2003لضمري، وتقدمي أشكاٍل بديلة من اخلدمة، على أن يقدم تقريراً يتضمن هذه املعلومات وهذا التحليل إىل اللجنة عام العسكرية بدافع ا
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استئجار املنشآت الدينية، بل وحظر بنائها أو استئجارها، وفرض قيوٍد على عدد أتباع العقيدة(، وفرض ضرائب على إغالق 
 ية(. وتدمري أماكن العبادة واجلباانت واملدارس الطائفية، ومصادرة املمتلكات الدينية )مبا يف ذلك األعمال الدين

 )هي السياسات واملمارسات واألفعال اليت تتخذ انتهاكات السالمة البدنية والصحية لألفراد )رجال الدين واملؤمنني :
شكل هتديدات وضروب من سوء املعاملة )مبا يف ذلك االسرتقاق واالغتصاب واالعتقال واالحتجاز واالختفاء القسري، بل 

 لقتل(.وأحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام وا

  :تشري هذه االنتهاكات إىل تعرض املرأة على وجه خاص إىل أي من االنتهاكات الواردة يف االنتهاكات اليت متس املرأة
 الفئات الست سالفة الذكر.

 فحص احلاالت الفردية

 جيب أن تتضمن البالغات املرسلة إىل املقرر اخلاص املعلومات التالية كحٍد أدىن:

  ُزعم أهنم ضحااي؛حتديد هوية من 

 حتديد هوية من ُزعم أهنم ارتكبوا االنتهاكات؛ 

 معلوماٍت عن الشخص أو املنظمة اليت أرسلت البالغ؛ 

 .وصف مفصل لظروف الواقعة اليت حدث فيها االنتهاك املزعوم 

 عام

ة عن "املؤمتر االستشاري الدويل عن التعليم يورد امللحق املرفق أبحدث تقارير املقرر اخلاص إىل اللجنة الوثيقة النهائية الصادر 
. كما 2001املدرسي فيما يتعلق حبرية الدين أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز"، والذي ُعقد يف مدريد يف نوفمرب/تشرين الثاين 

يؤكد املقرر اخلاص على أن يتضمن التقرير ملحقاً يورد دراسة عن حرية الدين أو العقيدة ووضع النساء على ضوء الدين والتقاليد. و 
احرتام الثقافات والتقاليد جيب أن ميضي جنبًا إىل جنب مع احرتام حقوق املرأة. ويعيد املقرر اخلاص أتكيده على توصيته أبن 

  33تعتمد مجيع آليات األمم املتحدة ذات الصلة خطة عمل ملكافحة التمييز ضد النساء الذي يُعزى إىل األداين والتقاليد.

 املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد  اإلابحية

 68/1990أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

 األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية، والتوصية مبناع تتمثل صالحيات املقرر اخلاص يف دراسة ظواهر االجتار يف
هذه االنتهاكات. وهو ينهض بصالحياته يف إطار الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتصلة ابلطفل، خاصًة اتفاقية حقوق الطفل 

                                     
النهائية الصادرة عن "املؤمتر االستشاري الدويل عن . وترد الوثيقة E/CN.4/2002/73تقرير املقرر اخلاص يف وثيقة األمم املتحدة رقم يرد  33

، E/CN.4/2002/73/Add. 1التعليم املدرسي فيما يتعلق حبرية الدين أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز" يف وثيقة األمم املتحدة رقم 
  E/CN.4/2002/73/Add. 2ة وضع املرأة يف الوثيقة رقم وترد دراس
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طفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية"، الذي اعُتمد (، و"الربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن بيع األطفال واستغالل األ1989)
 . 2002ودخل حيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين  2000يف مايو/أاير 

 ويتخذ املقرر اخلاص إجراءاٍت يف احلاالت التالية:

 بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلابحية؛ 

  جوده يف رعاية والديه أو األوصياء القانونيني، أو أية جهٍة مسؤولة عن رعاية األطفال، مبا يف اإليذاء اجلنسي للطفل أثناء و
 ذلك املؤسسات والدور واملصاحل املنوط هبا رعاية األطفال، وكذلك أثناء وجوده يف املدرسة أو رهن االعتقال وما إىل ذلك؛

 االجتار يف األطفال ألي من هذه األغراض؛ 

  ون الطفل عرضة خلطر الوقوع ضحيًة ملثل تلك االنتهاكات.حيثما يك 

 التعريفات

من "الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال  2وردت التعريفات التالية يف املادة 
 يف البغاء ويف املواد اإلابحية"

 ل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو جمموعة من بيع األطفال: "يُقصد ببيع األطفال أي فع
األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض"؛ )قد يكون بيع األطفال بغرض استغالهلم جتارايً 

نشطة الرايضية، أو العمل يف أنشطة جنسية، أو استخدامهم يف أعمال إجرامية، أو يف التسول، أو يف النزاعات املسلحة، أو األ
 ابلسخرة، أو التبين، أو الزواج، أو استخدام أعضائهم، أو ألية أغراٍض أخرى(؛

  استغالل األطفال يف البغاء: "يُقصد ابستغالل األطفال يف البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي
 شكل آخر من أشكال العوض"؛

  املواد اإلابحية: "يُقصد ابستغالل األطفال يف املواد اإلابحية تصوير أي طفل، أبي وسيلة كانت، ميارس استغالل األطفال يف
 ممارسة حقيقية أو ابحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساساً".

 
 فحص احلاالت الفردية

  أي بالٍغ يُرسل إىل املقرر اخلاص:جيب تقدمي املعلومات التالية يف

  معلومات عامة: عدد األشخاص الضالعني يف احلالة، وإذا ما كانوا من املراهقني الذكور أو اإلانث، واسم البلد الذي حدثت
 فيه الواقعة، وجنسية الضحية أو الضحااي؛

 و السن، واجلنسية، واخللفية العرقية )إذا كانت ذات بياانت األشخاص املعنيني: االسم ابلكامل، والنوع، واتريخ امليالد أ
 صلة(؛

  االنتهاك الذي ُزعم وقوعه: اتريخ الواقعة وزماهنا ومكاهنا وطبيعتها، وعدد من ُزعم أهنم ارتكبوا االنتهاك، وإذا ما كان
نتهاك املزعوم )إذا ما كانوا اتبعني املرتكبون معروفني للضحية، وجنسية اجلناة، وهوية األشخاص اليت يعتقد أهنم مسؤولون عن اال
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للسلطات أو يتصرفون بصفتهم الشخصية(. وإذا كان هناك شهود على الواقعة، ُتذكر أمساؤهم وأعمارهم وصلتهم ابلضحية 
 وعناوينهم. وإذا رغب هؤالء الشهود يف عدم الكشف عن شخصيتهم، يُذكر ما إذا كانوا من األقارب أو العابرين أو ما إىل ذلك؛

  اخلطوات اليت اختذها الضحية، أو أقاربه، أو أي شخٍص ابلنيابة عنه. ويُذكر ما إذا كانت قد ُقدمت شكوى، واترُيها
وبياانت مقدمها واجلهة اليت ُقدمت إليها؛ كما ُتذكر أية خطواٍت أخرى اخُتذت، واخلطوات اليت اختذهتا السلطات، وما إذا كانت 

 يف احلالة، وطبيعة هذه التحقيقات ووضعها ومدى التقدم فيها إن كانت قد متت؛ سلطات الدولة قد جرت حتقيقاتٍ 

  بياانت مقدم البالغ: أي امسه ووضعه )شخص أم مجاعة أم منظمة غري حكومية، وما إىل ذلك(، وعنوانه ورقم اهلاتف اخلاص
 به.

 معاجلة احلاالت

لفت أنظارها إىل الوقائع واألوضاع والظروف اليت تتطلب اختاذ إجراٍء أو  يبعث املقرر اخلاص برسائل إىل احلكومات املعنية، هبدف
فرض قيوٍد بصورٍة عاجلة من جانب الدولة من أجل محاية حقوق الطفل. ويطلب املقرر اخلاص من احلكومة املعنية موافاته 

يواصل مساعيه للحصول على معلوماٍت  بتفاصيل كاملة عن التحقيقات يف االدعاءات. وإذا ما رأى أن رد احلكومة ليس مرضياً،
 إضافية من مصدر املعلومات أو الضحية.

 إجراء املناشدات العاجلة

جيوز للمقرر اخلاص أن يوجه مناشداٍت عاجلة، وذلك ألسباٍب وقائية ابألساس، حيث يرسلها مباشرًة إىل الوزراء املختصني يف 
 اج معلومات من مصادر أخرى غري من ُزعم أهنم ضحااي أو ممن ميثلوهنم.حكومة الدولة املعنية. وجيوز للمقرر اخلاص طلب إدر 

 

 منوذج االستبيان

ترد استمارة معلومات، ميكن أن يستخدمها الراغبون يف تقدمي معلوماٍت إىل املقرر اخلاص، يف تقريره إىل اللجنة )وثيقة األمم 
   (.E/CN.4/2002/88املتحدة رقم 

 عام

ملقرر اخلاص وحلل دور عوامل حمفزة رأى أنه ال غىن عنها من أجل توفري احلماية لألطفال، أال وهي نظام يف تقارير سابقة، حدد ا
العدالة والتعليم واإلعالم واألسرة. وتركز تقارير املقرر اخلاص على موضوٍع بعينه، مبا يف ذلك نظام العدالة، واإلعالم، والتعليم، 

، حبث املقرر اخلاص 2002األسرة، واألطفال يف القطاع اخلاص. ويف تقريره إىل اللجنة عام واالجتار يف األطفال، والعنف يف حميط 
العالقة بني الفريوس املسبب ملرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( واالستغالل اجلنسي لألطفال، وخلص إىل أن األطفال يتهددهم 

يف البغاء، وذلك ابلنظر إىل ضعفهم اجلسماين ابملقارنة مع البالغني،  خطر اإلصابة ابلفريوس بصورٍة أكرب من البالغني أثناء العمل
 34وافتقارهم إىل املعرفة واخلربة الالزمني حلماية أنفسهم.
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 الفريق العامل المعني باالحتجاز القسري
42/1991أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم   

 ت وأساليب العملالصالحيا

تتمثل صالحيات هذا الفريق يف استقصاء حاالت سلب احلرية اليت تُفرض تعسفاً على حنٍو ُيالف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
( 1948(، وجمموعة املبادئ املتعلقة جبميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )1948)

 ى ذات الصلة اليت قبلتها الدول املعنية.والصكوك الدولية األخر 

كما ُكلف الفريق املذكور أبن ُيصص كل االهتمام الالزم للتقارير املتصلة حبالة املهاجرين وطاليب اللجوء الذين يُزعم أهنم حمتجزون 
الحظات هبذا الشأن يف لفرتات طويلة قيد االعتقال اإلداري دون أن يُتاح هلم أي سبيل إداري أو قضائي لإلنصاف. وأن يدرج م

كما شدد هذا القرار بعض القيود على عمل الفريق اليت كانت اللجنة قد دعت إليها، وهي عدم تطبيق العهد الدويل   35تقريره.
نسان على ( أو غريه من املعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة اخلاصة حبقوق اإل1996اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )

الدول اليت ليست بعد أطرافًا فيها، وأن يقدم "آراًء" حول احلاالت اليت تعرض له بداًل من البت فيها "بقرارات". وطلبت منه أن 
يعيد فحص منهجه يف العمل، خاصًة فيما يتعلق مبعايري قبول الشكاوى املقدمة ومراعاة املرونة يف تطبيق فرتة التسعني يوماً، وهي 

 هائي املسموح به لرد احلكومات على استفساراته.احلد الن

ويدرس الفريق الشكاوى املتعلقة حباالٍت فردية مما يُزعم أنه اعتقال تعسفي لكي يبت فيما إذا كان هذا االعتقال تعسفياً. ويظل 
تدخل الفريق لدراسة إحدى ملف احلالة مفتوحًا إىل أن حيصل الفريق على معلوماٍت كافية تتيح له اختاذ قرار. وعادًة ما يكون 

احلاالت انمجًا عن بالغاٍت أُرسلت إليه، من عائلة الشخص املعتقل أو من ميثله أو من منظماٍت غري حكومية أو حكوماٍت أو 
استنفاد منظماٍت حكومية دولية. وجيوز للفريق مببادرٍة منه أن يعاجل إحدى احلاالت اليت قد متثل حرماانً تعسفياً من احلرية. وال يلزم 

 لإلعالن عن عدم جواز قبول البالغ. 36سبل اإلنصاف احمللية

وجيوز للفريق، بناًء على دعوة من احلكومات، أن يزور أماكن االحتجاز لالطمئنان على سالمة أوضاع االحتجاز، وكذلك الوضع 
 لقانوين للسجناء.ا

 أنواع االحتجاز التعسفي

 يشري الفريق، كقاعدة عامة يف تعامله مع حاالت السلب التعسفي للحرية، إىل الفئات الثالث اآلتية:

  :احلاالت اليت يكون فيها سلب احلرية تعسفيًا ألنه ال ميكن ربطه بوضوح أبي أساس قضائي، مثل استمرار الفئة األوىل
 بعد استيفاء العقوبة أو ابلرغم من أن أحكام قوانني العفو العام تنطبق عليه. احتجاز السجني

  :احلاالت اليت ينشأ فيها سلب احلرية من ممارسة الفرد حلقوقه األساسية أو حرايته املكفولة يف اإلعالن العاملي الفئة الثانية
، وللبلدان األطراف يف العهد الدويل 21و 20و 19و 18و 14و 13و 7(، خاصًة املواد 1948حلقوق اإلنسان )

من العهد املذكور. وهي  27و 26و 25و 22و 21و 19و 18و 12( املواد 1966اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  )

                                     
 .50/1997القرار رقم  35

 ميكن للفريق أن يعلن عدم جواز قبول البالغ دون صدور حكٍم هنائي من حمكمٍة حملية. 36
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 املواد اليت تشري إىل حرية الفكر والضمري والدين والرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها. 

  احلاالت اليت يكون فيها عدم االمتثال لكل أو بعض األحكام الدولية املتصلة ابحلق يف احملاكمة العادلة من الثالثة: الفئة
الشدة حبيث يضفي على سلب احلرية، أايً كان نوعه، طابعاً تعسفياً. وينبغي اإلشارة إىل أن االحتجاز ميكن أن يغدو تعسفياً 

 اعتقاالً إدارايً أو حكم ابلسجن يف أعقاب حماكمة. سواًء أكان حبساً على ذمة قضية أو

 37وقد قدم الفريق قائمًة مفصلًة حباالت االحتجاز السابقة والتالية للمحاكمات اجلائرة اليت يعتربها تعسفية.

 فحص احلاالت الفردية

 قدر املستطاع املعلومات اآلتية: جيب تقدمي الشكاوى كتابًة، وجيب أن تتضمن على

 هوية الشخص املقبوض عليه أو احملتجز؛ 

 اتريخ ومكان القبض على الشخص أو احتجازه، واجلهة املسؤولة عن ذلك، ومجيع املعلومات األخرى املتاحة؛ 

 ؛األسباب اليت بررت هبا السلطات القبض عليه أو احتجازه أو اجلرائم اليت اهُتم ابرتكاهبا 

 التشريع املطبق على احلالة؛ 

  ،اخلطوات اليت اختذت على الصعيد الوطين ملراجعة االحتجاز، خاصًة االتصاالت اليت جرت مع السلطات اإلدارية والقانونية
 والنتائج اليت أسفرت عنها أو األسباب اليت حالت دون وصول هذه اخلطوات إىل نتائج فعالة أو عرقلت اختاذها؛

 وجز لألسباب اليت تدعو العتبار احلالة احتجازاً تعسفياً؛وصف م 

 .البياانت الكاملة للشخص مقدم املعلومات 

 معاجلة احلاالت
 إاتحة الفرصة للحكومات لتفنيد املزاعم

ى الفريق، يف مدة حُتال احلاالت اليت يرى الفريق أهنا متثل نوعًا من االحتجاز التعسفي إىل احلكومة املعنية، مع دعوة هلا ابلرد عل
يوماً، بشأن وقائع احلالة والتشريعات ذات الصلة. واملطلوب من احلكومة أيضاً أن تقدم معلومات عن سري  90حيبذ أال تزيد على 

 38التقدم يف أية حتقيقات قد تكون أمرت إبجرائها وعن النتائج اليت تتوصل إليها.
 آراء الفريق العامل

 ينتهي الفريق العامل، يف ضوء املعلومات اليت مت مجعها، إىل أحد اآلراء التالية:

  ،إذا كان قد أفرج عن صاحب احلالة منذ أن بدأ الفريق يف حبثها، ميكنه أن يقرر من حيث املبدأ حفظ الشكوى. ومع هذا
كان االحتجاز تعسفياً أم غري تعسفي عندما متس مالبسات االحتجاز مسألة املبدأ أو   فالفريق حيتفظ حبقه يف أن يقرر ما إذا
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، أن يبلغ احلكومات اليت حييل إليها الشكاوى الفردية أبهنا إن رغبت يف متديد 1997شرة يف مايو/أاير قرر الفريق العامل، اعتباراً من دورته الثامنة ع 38
 ذلك، مهلة مهلة التسعني يوماً املمنوحة هلا لكي تقدم رداً، فعليها أن تبلغ الفريق أبسباب هذا الطلب، حىت يتمكن من منحها، إذا دعت الضرورة إىل

 تقدمي الرد.أخرى ال تزيد على شهرين ل
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 عندما تكون ذات طبيعة ابلغة اخلطورة؛

 للفريق العامل أن يعترب أن احلالة ليست ضرابً من االحتجاز التعسفي؛ 

 من املعلومات من احلكومة املعنية أو من مصدر  جيوز للفريق العامل أن يبقي ملف احلالة مفتوحًا بينما يسعى إىل مجع املزيد
 الشكوى؛

 جيوز للفريق العامل أن حيفظ الشكوى إذا اعترب أنه ليس يف موقف يتيح له احلصول على معلومات كافية؛ 

 جاز التعسفي إذا اعترب الفريق العامل أن الطبيعة التعسفية لالحتجاز اثبتة، يعلن أن احلالة قيد النظر متثل ضراًب من االحت
 ويرفع توصيات للحكومة املعنية. 

 مداوالت الفريق العامل

جيوز للفريق العامل أيضًا أن يعتمد موقفًا انبعًا من املبادئ إزاء بعض األمور ذات الطبيعة العامة ابتغاء إرساء جمموعة متسقة من 
هذه املبادئ هبدف منعها، ويطلق على تلك العملية املبادئ للوقاية من ممارسات االحتجاز التعسفي ومساعدة الدول على تطبيق 

مصطلح "املداوالت". وقد أجرى الفريق العامل ابلفعل "مداوالت" بشأن حتديد اإلقامة يف املنازل وسلب احلرية بغرض إعادة 
سلب احلرية املرتبط هبذه  التأهيل عن طريق العمل. ومن خالل هذه "املداوالت"، حيدد الفريق املعايري اليت جيوز بناًء عليها اعتبار

احلاالت ضراًب من االحتجاز التعسفي. واعتمد الفريق يف دورته السادسة والعشرين املداولة رقم مخسة بشأن حالة املهاجرين 
وملتمسي اللجوء. وسوف تستخدم املبادئ املنصوص عليها يف "مداوالته" لتحديد ما إذا كان جتريد طاليب اللجوء واملهاجرين من 

 تهم يُعد تعسفياً أم ال.حري

أشار الفريق العامل إىل احتمال أن تكون هناك مستقباًل مداولة حول مسألة االحتجاز لظروٍف  39ويف تقريره األخري إىل اللجنة
 نفسية.

 إجراء املناشدات العاجلة

حلاالت اليت توجد بشأهنا مزاعم ميكن الركون إىل صدقها بصورة كافية حول لبحث ا وضع الفريق نظامًا من اإلجراءات العاجلة
احتجاز شخص ما تعسفاً مع احتمال أن ميثل استمرار احتجازه خطراً ابلغاً على صحته. كما جيوز للفريق أن يلجأ إىل املناشدات 

عن اإلفراج عن شخص ما رغم وجود حكم من العاجلة يف حاالت أخرى عندما يرى أن الوضع يربر توجيه مناشدة )مثل التقاعس 
احملكمة يفيد ذلك(. ويف مثل هذه احلالة، يرسل الفريق مناشدًة عاجلة إىل احلكومة املعنية يطلب فيها منها أن تتخذ تدابري عاجلة 

الفريق يف هناية األمر لضمان احرتام حق الشخص احملتجز يف احلياة ويف السالمة البدنية والنفسية. وال ختل هذه املناشدة بتقييم 
للحالة، من حيث إهنا متثل أو ال متثل ضرابً من االحتجاز التعسفي. وحيوز للفريق، عندما يرى أن احلالة الصحية للمحتجز مثرية 

 للقلق بصورة ابلغة، أن يناشد احلكومة أن تفكر يف اإلفراج عنه دون إبطاء.

 ردود احلكومات وتوضيح احلاالت

يصله من احلكومة إىل مصدر الشكوى لكي يضيف إليها تعليقاته ومالحظاته. فإذا مل ترسل احلكومة للفريق  حييل الفريق أي رد
 ردها يف غضون املدة احملددة، جيوز للفريق أن يتخذ موقفًا بشأن احلالة بناًء على املعلومات املتاحة. وتُنشر اآلراء النهائية للفريق
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 كل عام.  العامل يف تقريره املقدم إىل اللجنة

 منوذج االستبيان
لتسهيل تقدمي الشكاوى، أعد الفريق منوذجًا موحدًا لإلبالغ عن حاالت االحتجاز التعسفي املزعومة، وهو مدرج يف صحيفة 

 احلقائق عن الفريق وميكن احلصول عليه من موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وعنوانه: 
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26/htm#A5  

 عام

يره إىل اللجنة، قدم الفريق العامل توصياٍت خبصوص قضااي شىت، من بينها حقوق اإلنسان وأسرار الدولة، واحتجاز يف تقار 
املعرتضني على اخلدمة العسكرية بدافع الضمري، وتسليم املتهمني إىل حكوماهتم ونظام القضاء العسكري. ويف أحدث 

ني إىل احلكومات، إحدامها خبصوص مسللة السجن املتعلق بقضااي تقاريره إىل اللجنة انتهى الفريق العامل إىل توصيت
 اإلفالس أو العجز عن سداد الديون، واألخرى خبصوص االحتجاز كوسيلٍة حلماية الضحااي. 

المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
 من تعصب

 20/1993ة مبوجب قرار اللجنة رقم أتسست هذه اآللي

 الصالحيات وأساليب العمل
(. وهو مكلف أبن 1965يستمد املقرر اخلاص صالحياته من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )
جانب وما يتصل بذلك من يبحث االدعاءات املتعلقة ابألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز القائم على العنصر وكراهية األ

تعصب، وأن يقدم توصيات يف هذا الشأن. وقد أوىل اهتمامًا خاصًا هبذه االنتهاكات يف البلدان املتقدمة وابملمارسات العنصرية 
والتمييزية ضد العمال املهاجرين وغريهم من اجلماعات املستضعفة وفحص التدابري اليت اعتمدهتا احلكومات للتغلب على العنصرية 

 والتمييز العنصري.

 فحص احلاالت الفردية
تشبه إجراءات البالغات املرسلة إىل املقرر اخلاص مثيالهتا لدى اآلليات املوضوعية األخرى. وجيب أن تستويف البالغات املعلومات 

 ( كحٍد أدىن.5،6الواردة يف مقدمة هذه الوثيقة )ص 

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26/htm#A5
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 عام
، دعا املقرر اخلاص إىل ضبط النفس يف 2001ادي عشر من سبتمرب/أيلول يف أحدث تقاريره إىل اللجنة، يف أعقاب هجمات احل

كما رحب املقرر اخلاص بنتائج "املؤمتر الدويل ملناهضة   40معاجلة القضااي املتعلقة ابإلرهاب لضمان احرتام حقوق اإلنسان.
، ومتخض عن 2001وما يتصل بذلك من تعصب"، والذي ُعقد يف أغسطس/آب  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

 اعتماد إعالن وبرانمج عمل ديربن. وأوىل املقرر اخلاص أمهيًة خاصة لثالثة اقرتاحات وردت يف هذه الوثيقة، وهي:

 لة يف احرتام اآلخرين؛التعليم ابعتباره وسيلًة لتغيري العقليات إىل نظرة نفسية مشربًة ابلقيم اإلنسانية املتمث 

 تشريعات للمعاقبة على أفعال التمييز العنصري، وحظر املنظمات العنصرية ومنظماهتا؛ 

 .إجراءات اقتصادية واجتماعية لدعم األشخاص الذين يتعرضون للتهميش من جراء التمييز العنصري 

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري
45/1993سست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم أت  

 الصالحيات وأساليب العمل

هذا املقرر اخلاص مكلف بدراسة ممارسات التمييز والتهديد ابستخدام العنف واملضايقات )مبا يف ذلك االضطهاد والتخويف( 
ين يسعون لتعزيز ممارسة هذا احلق، مبا يف ذلك املوجه ضد األفراد الذين يسعون إىل ممارسة حقهم يف حرية التعبري والرأي أو الذ

 العاملون يف جمال املعلومات، مع تقدمي توصيات يف هذا الشأن.

وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة مكثفة ضد من ميارسون احلق يف حرية الرأي والتعبري 
احلق يف حرية الفكر والضمري والعقيدة والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واالنضمام واحلقوق املرتبطة به ارتباطًا جوهرايً، وهي 

( والعهد 1948إليها واملشاركة يف تسيري الشؤون العامة، وضد من يروجون للحقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )
 ري تلك احلقوق أو للدفاع عنها وعن احلرايت. ( ويسعون لتعليم الغ1996الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )

 41وقد عرَّف املقرر اخلاص احلق يف حرية الرأي والتعبري على النحو التايل:

يتعرض ألي أتثري ضد إرادته عن طريق التهديد أو للمرء احلرية يف أن يعتنق ما شاء من آراء، ومن هنا جيب أال حرية الرأي: 
 اإلرغام أو استخدام القوة.

( تداوهلا عن طريق أي وسيط إعالمي 2( مجع وتلقي املعلومات واألفكار من أي نوع و)1يُقصد هبا حق املرء يف )حرية التعبري: 
 ُيتاره. وال جيوز تقييد احلق يف حرية التعبري إال لألغراض التالية:

 رتام حقوق أو مسعة الغرياح 

 محاية األمن الوطين 

 محاية النظام العام 
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 محاية الصحة العامة 

 محاية األخالق العامة 

وجيب أن ينص القانون رمسياً وبصورة حمددة على هذه القيود واحلدود. وعالوة على ذلك، ينبغي للمشرع أن يراعي التناسب بينها 
 وبني الغرض املشروع منها.

 حص احلاالت الفرديةف

 أعد املقرر اخلاص مبادئ توجيهية لتوضيح كيفية تقدمي املعلومات إليه، وهي:

  :وصف تفصيلي بقدر املستطاع، يشمل اسم الضحية وعمره وجنسه  كتابةيف حالة املزاعم املتعلقة بشخص أو أشخاص
ديد انتماءاته واألدوار اليت شارك هبا يف املاضي واحلاضر يف وخلفيته العرقية )إذا كان هلذا اجلانب صلة ابملوضوع( واملهنة مع حت

 اجلماعات/األنشطة السياسية أو االجتماعية أو العمالية، ومعلومات عن األنشطة األخرى احملددة املتصلة ابالنتهاك املزعوم.

  :املزعوم للحق، يشمل اتريخ الواقعة  كتابة صف تفصيلي بقدر املستطاع لالنتهاكيف حالة املزاعم املتعلقة بوسائل االتصال
ومكاهنا ومالبساهتا، وطبيعة الوسيلة املضارة )صحيفة، حمطة إذاعية مستقلة(، مبا يف ذلك حجم التوزيع وعدد مرات النشر أو 

 ساعات البث اإلذاعي أو األداء العلين وما إىل ذلك، والتوجه السياسي للوسيلة اإلعالمية )إذا كانت له صلة ابألمر(.

  :االسم واالنتماء الرمسي )مثاًل الشرطة العسكرية(، وأسباب حتميلهم املسؤولية عن املعلومات املتعلقة ابجلناة املزعومني
االنتهاك. أما ابلنسبة للعناصر غري الرمسية، فاملطلوب حتديد صلتها ابلدولة )مثاًل هل تتعاون مع قوات األمن الرمسية أو حتظى 

كانت الدولة تشجع تلك القوى غري الرمسية أو تتسامح إزاءها، فيجب حتديد ذلك، مع توضيح ما إذا  ابلدعم منها(، وإذا  
كانت هذه القوة ممثلة يف مجاعات أم أفراد، مبا يف ذلك التهديد ابستخدام القوة أو استخدامها ابلفعل والتحرش ابألشخاص 

 حلق يف مجع وتلقي وتداول املعلومات.الذين ميارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك ا

  :حتديد هوية السلطة املتورطة )فرداً و/أو وزارة و/أو اإلدارة(، والتشريع القانوين الذي املعلومات املتعلقة ابإلجراءات الرمسية
د األشخاص طُبق، واخلطوات اليت اختذت اللتماس اإلنصاف على الصعيد احمللي. وإذا انطوت الواقعة على القبض على أح

أو احتجازه، فيجب حتديد هوية السلطة املسؤولة عن ذلك والقانون الذي احتجز مبوجبه، ومكان االحتجاز إذا كان معروفاً، 
ومعلومات عن إمكانية االتصال مبحام ورؤية أفراد األسرة واخلطوات اليت اختذت اللتماس اإلنصاف على الصعيد احمللي أو 

الة والوضع. وإذا كان املقام مالئماً، اإلشارة إىل ما إذا كان التحقيق قد جرى أم مل جير يف االستفسار عن األشخاص واحل
الواقعة، وإذا كان التحقيق قد ُأجري، فما هي الوزارة أو اإلدارة احلكومية اليت ابشرته وما هو وضع التحقيق يف وقت تقدمي 

 نته إىل إصدار الئحة اهتام.الزعم، مبا يف ذلك ما إذا كان التحقيق قد انتهى أو مل ي

 ويهتم املقرر ، بصفٍة خاصة، ابحلصول على معلومات حول املشكالت واالنتهاكات املتصلة مبا يلي:

  احتجاز األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبري أو يروجون هلذا احلق أو استخدام التمييز أو العنف ضدهم
 ضطهاد والتمييز، مبن يف ذلك املهنيني العاملني يف جمال اإلعالم؛أو مضايقتهم، مبا يف ذلك اال

 أنشطة أحزاب املعارضة السياسية والنشطاء النقابيني سواء أكانت مجاعية أم فردية؛ 

 اإلجراءات اليت تُتخذ ضد وسائل اإلعالم )املطبوعة واملذاعة( أو االفتئات على استقالهلا يف عملها؛ 
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 تتخذ ضد الناشرين واملؤدين يف الوسائل اإلعالمية األخرى، اليت تشمل الكتب واجملالت واألفالم واملسرح  اإلجراءات اليت
 وفنون األستوديو؛

 أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان )مثل احملامني والنشطاء يف خدمة اجملتمع(؛ 

  اليت تعرقل حق املرأة يف التعبري عن آرائها  - واملمارسات مبا يف ذلك القوانني -احلقوق اإلنسانية للمرأة، يف سياق العراقيل
وعن إمساع صوهتا واملشاركة يف عمليات صنع القرار، والتمتع مبركز مساٍو للرجل أمام القانون، ومجع املعلومات وتلقيها وتداوهلا 

 حول الشؤون اليت هلا صلة مباشرة هبا، مثل تنظيم األسرة وجوانب العنف املوجهة ضدها؛

  العراقيل اليت تقيد إمكانية احلصول على املعلومات على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين بشأن املشروعات واملبادرات املقرتحة
من احلكومة لتعزيز احلق يف التنمية والعقبات اليت تعرتض سبيل املشاركة يف عمليات صنع القرار، وكذلك العراقيل اليت تعرتض 

ملعلومات بشأن املوضوعات األخرى مثل، الدراسات املتعلقة ابألثر البيئي والصحي، وامليزانيات الوطنية، سبيل احلصول على ا
 واإلنفاق االجتماعي، ومشروعات التنمية الصناعية واملشروعات التجارية.

ذات صلة ابحلالة أو وإىل جانب املعلومات املطلوبة أعاله، يرحب املقرر اخلاص أبية تعليقات أو مالحظات أساسية إضافية 
الواقعة. وهو يعلق أمهية عظيمة على مواالة إبالغه مبركز احلاالت قيد النظر، ومن مث، فهو يرحب أبي حتديث عن احلاالت أو 
 املعلومات اليت سبق أن أبلغ هبا. ويشمل ذلك، التطورات السلبية واإلجيابية للحالة، ومنها اإلفراج عن احملتجزين ملمارستهم احلق يف

حرية الرأي والتعبري، و/أو اعتماد قوانني أو سياسات جديدة أو  تعديالت على القوانني والسياسات القائمة ذات آاثر إجيابية على 
 إعمال احلق يف حرية الرأي والتعبري. 

 إجراء املناشدات العاجلة
يٍد للحياة، واحلاالت األخرى اليت تتطلب وضع املقرر اخلاص إجراًء للمناشدات العاجلة للتصدي للحاالت اليت تنطوي على هتد

 فيها الظروف اخلاصة للواقعة اهتماماً عاجاًل.

 منوذج االستبيان
 تتوفر مبادئ توجيهية عن تقدمي املواد إىل املقرر اخلاص على موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وعنوانه:

http://www.unhchr.ch/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1999.64.En?OpenDocument#annex  

 عام
يف أحدث تقاريره إىل اللجنة، أشار املقرر اخلاص إىل أنه ابلرغم من أن كثرياً من البالغات اليت يتلقاها تتعلق ببلدان ذات تدابري 

إما بشكٍل صريٍح أو مسترت، فإن هناك بالغات أخرى ترد من بلدان حديثة عهد ابلدميوقراطية وبلدان  مؤسسية غري دميوقراطية،
وتتعلق غالبية احلاالت الواردة إبعالميني، إال إن مثة  42ذات اتريخ عريق يف املؤسسات واملمارسات والتقاليد الدميوقراطية الراسخة.

أفعااًل مماثلة وانتهاكاٍت للحقوق تقع فيما يتعلق جبماعات سياسية وأعضاء يف أحزاب املعارضة، ونشطاء حلقوق اإلنسان، 
وحمامني، وطالب، وأساتذة جامعات، ونقابيني، وأشخاص يشاركون يف إضراابٍت، ونساء، ومزارعني، وأفراد من أقليات دينية أو 

، ورسامي كاريكاتري وغريهم. وحدد املقرر اخلاص أمناط اإليذاء الذي يلحق ابإلعالميني من مجاعات السكان األصليني، وكتاب
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وغريهم، مبا يف ذلك القبض أو االحتجاز، وتوجيه التهم، واحملاكمات واألحكام القضائية، واإلجراءات اإلدارية والقانونية، 
مسائل اخلطب اليت حتض على الكراهية، واحلق يف حرية التعبري،  واإلجراءات القمعية املتعلقة بوسائل اإلعالم. وحبث املقرر اخلاص

وشبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك استخدام الشبكة والقوانني املنظمة لإلنرتنت. كما درس املقرر اخلاص العواقب املرتتبة على هجمات 
رر اخلاص معلوماٍت عن مسألة العقبات سبتمرب/أيلول، وأمهية احرتام حرية التعبري فيما يتعلق ابلبث اإلذاعي. وطلب املق 11

الرمسية والثقافية اليت تعوق ممارسة املرأة حلقها يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك احلق يف تلقي معلوماٍت، من مصادر حكومية 
 وغري حكومية.

 املقرر اخلاص املعين مبسللة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه

45/1994اللجنة رقم  أتسست هذه اآللية مبوجب قرار  
 الصالحيات وأساليب العمل

تتمثل صالحيات املقرر اخلاص يف مجع وتلقي املعلومات عن أعمال العنف اليت تتعرض هلا املرأة ودراسة حاالته وعواقبه، والرد 
ال، وملعاجلة آاثرها. وقد بصورة إجيابية على هذه املعلومات، وتقدمي توصياٍت عن التدابري املناسبة للحيلولة دون وقوع هذه األعم

أكد املقرر اخلاص أن وضعه ال يتيح سوى معاجلة حاالت العنف املزعومة ضد املرأة اليت تصيب النساء حتديداً، أي جوانب العنف 
 أو التهديدات مبمارسته املوجهة للمرأة لكوهنا امرأة.

بسبب جنسها من إعالن القضاء على العنف املوجه ضد ويستمد املقرر اخلاص صالحياته بشأن أعمال العنف املوجهة ضد املرأة 
 منه على ما يلي: 2(، حيث تنص املادة 1993املرأة الصادر عن األمم املتحدة )

 "يشمل مدلول مصطلح العنف ضد املرأة األعمال التالية، وإن مل يكن مقصوراً عليها:

ذلك الضرب واالعتداء اجلنسي على األطفال اإلانث يف نطاق  العنف البدين واجلنسي والنفسي الذي يقع يف نطاق األسرة، مبا يف
األسرة، والعنف املتصل ابلدوطة، واغتصاب الزوج لزوجته، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وغريه من العادات التقليدية الضارة 

 ابملرأة، والعنف على غري يد الزوج والعنف املتصل ابالستغالل.

والنفسي الذي حيدث يف اجملتمع العام، مبا يف ذلك حوادث االغتصاب واالعتداءات اجلنسية والتحرشات العنف البدين واجلنسي 
 اجلنسية وأعمال التخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وغريها من األماكن، واالجتار يف النساء والبغاء القسري.

 تتسامح إزاءه أينما وقع". العنف البدين واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو

 وتشمل الفئة األخرية ما يلي:

  :العنف ضد املرأة احملتجزة على يد موظفي الدولة )مبا يف ذلك االحتجاز الناشئ عن "االختفاء"(.العنف أثناء االحتجاز 

  :ب اجلنسي، سواء أكان ذلك العنف ضد املرأة يف حاالت النزاع املسلح، مبا يف ذلك االغتصاب والتعذيالنزاعات املسلحة
 عمالً متعمداً من جانب الشرطة )التطهري العرقي( أو نتيجة لعدم االستقرار بسبب احلرب.

  :العنف ضد املرأة نتيجة ضعفها املتزايد بسبب تشريدها داخل وطنها أو جلوئها إىل اخلارج.املرأة الالجئة والنازحة 

 فحص احلاالت الفردية
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 ات املرسلة إىل املقرر اخلاص املعلومات التالية:جيب أن تتضمن البالغ

  بياانت الضحية: االسم، والعنوان، واتريخ امليالد، واجلنسية، والنوع، والوظيفة، واخللفية العرقية، واالنتماء الديين أو االجتماعي
 )إذا كانت له صلة(.

 لذي يتعني منعه، وكذلك معلومات عمن يُزعم أهنم ارتكبوا ذلك بياانت الواقعة: اتريخ الواقعة ومكاهنا واإليذاء الذي وقع أو ا
اإليذاء، مبا يف ذلك أمساؤهم )إذا كانت معروفة(، وأية صلة قد تربطهم ابلضحية أو ابحلكومة أو بكليهما، مع إيضاح 

ارتكبتها عناصر بصفتها األسباب اليت تدعو لالعتقاد أبهنم هم الذين ارتكبوا اإليذاء. وإذا كان البالغ يتعلق ابنتهاكاٍت 
الشخصية أو مجاعاٍت خاصة، وليس مسؤولني حكوميني، جيب ذكر أية معلومات ذات صلة قد تشري إىل أن احلكومة 

 تقاعست عن بذل املساعي الواجبة ملنع وقوع االنتهاك، أو للتحقيق فيه، أو ملعاقبة مرتكبيه وتعويض الضحااي.

  سياسٍة ما جيب تقدمي عرض موجز هلذا القانون أو تلك السياسة وأثر تطبيقهما على املرأة.إذا كان البالغ يتعلق بقانوٍن أو 

  اخلطوات اليت اختذهتا الضحية أو عائلتها للحصول على اإلنصاف، عن طريق تقدمي شكوى لدى الشرطة أو غريها من
  شكوى، جيب توضيح السبب يف ذلك.السلطات الرمسية، أو لدى هيئات مستقلة حلقوق اإلنسان. ويف حالة عدم تقدمي

  ،معلومات عن الواقعة: اترُيها، ومكاهنا، وزماهنا، والبلد الذي حدثت فيه، وعدد اجلناة، وما إذا كانوا معروفني للضحية
 وأمساء اجلناة، وما إذا كانت تربطهم عالقة ابلضحية، وطبيعة هذه العالقة إن ُوجدت، ووصف اجلناة )املالمح املميزة(،

ووصف للواقعة نفسها. وإذا كانت الضحية تعتقد أهنا اسُتهدفت بسبب جنسها على وجه اخلصوص، ُتذكر األسباب اليت 
 تدعو إىل هذا االعتقاد.

 .اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات عقب الواقعة، وما هي هذه السلطات، ومىت اخُتذت اإلجراءات 

 ء الشهود وأعمارهم وعالقتهم ابلضحية وعناوينهم.معلومات عن أي شهود على الواقعة: أمسا 

  معلومات عن مقدم البالغ، سواء أكان شخصًا أو منظمة )وتظل هذه املعلومات سرية(، وعنوانه وأرقام اهلاتف أو الفاكس
 اخلاصة به، وعنوان الربيد اإللكرتوين. 

 إجراء املناشدات العاجلة

ة يف احلاالت اليت يهدد فيها خطر وشيك حق الضحية يف احلياة أو اليت ُُيشى فيها من جيوز للمقرر اخلاص أن يوجه مناشدة عاجل
هذا اخلطر. ويف مثل هذه احلاالت، حيث املقرر اخلاص احلكومة، على أال تكتفي بتقدمي معلومات شاملة عن احلالة، بل جيري 

 ع أية انتهاكات أخرى حلقوق املرأة اإلنسانية.حتقيقاً مستقالً نزيهاً يف األمر ويتخذ إجراًء مباشراً لضمان أال تق

 منوذج االستبيان
لتيسري تقدمي املعلومات، أعد املقرر اخلاص أمنوذجًا موحدًا لإلبالغ عن احلاالت املزعومة للعنف ضد املرأة بسبب كوهنا امرأة، 

 وميكن احلصول عليه من موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وعنوانه:
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/women/womform.htm  

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/women/womform.htm
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 عام
تغطي تقارير املقرر اخلاص إىل اللجنة خمتلف جوانب صالحياته، مبا يف ذلك طبيعة العنف ضد املرأة واملعايري الدولية ذات الصلة؛ 

ى ممارسة الدعارة؛ وإطار لتشريع والعنف يف حميط األسرة؛ والعنف يف اجملتمع مبا يف ذلك االغتصاب واالجتار يف النساء واإلجبار عل
منوذجي خبصوص العنف يف حميط األسرة؛ والعنف ضد املرأة أثناء النزاعات املسلحة؛ والعنف ضد املرأة يف األسرة؛ والعنف ضد 

رر اخلاص على املرأة أثناء االحتجاز، واهلجرة واالجتار يف النساء؛ واملرأة وحقوق اإلجناب. ويف أحدث تقاريره إىل اللجنة، ركز املق
كما حبث املقرر اخلاص مسائل تشويه األعضاء   43املمارسات الثقافية داخل األسرة اليت تتسم ابلعنف جتاه املرأة وتضر بصحتها.

الثقافية، ومطاردة الساحرات،  التناسلية األنثوية، وحوادث القتل بدافع الشرف، ورهن الفتيات كأسلوب للرتضية االقتصادية أو
ونظام الطوائف االجتماعية، والزواج، والقوانني اليت تنطوي على متييز، وتفضيل االبن على البنت، واملمارسات اليت تنطوي على 

التوصيات  قيود، واملمارسات اليت تنتهك حقوق املرأة يف اإلجناب، واجلمال وسفاح احملارم. وخلص تقرير املقرر اخلاص إىل عدٍد من
 على املستويني الدويل والقطري. 

 املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني
41/1994أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم   

 الصالحيات وأساليب العمل

، واملبادئ األساسية (1996يستند عمل املقرر اخلاص على املعايري الواردة يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )
( واملبادئ التوجيهية اخلاصة بدور ممثلي االدعاء 1995( واملبادئ األساسية لدور احملامني )1985الستقالل السلطة القضائية )

 (. وميارس صالحياته ابلتعاون مع أجهزة األمم املتحدة األخرى، خاصًة مركز األمم املتحدة ملنع اجلرائم الدولية. 1990)

 حيات املقرر اخلاص ما يلي:وتشمل صال

 التحقيق يف أية مزاعم هامة يُبل غ هبا ورفع تقارير ابلنتائج اليت توصل إليها بشأهنا؛ 

  حتديد وتسجيل أي لون من االعتداء ميس استقالل القضاة واحملامني وموظفي احملاكم، بل وأي اعتداء ميس أيضًا جوانب
ايتهم وتعزيز استقالهلم، ويشري بتوصيات هبذا الشأن تتضمن تقدمي اخلدمات االستشارية التقدم اليت حتققت يف جمال محاية مح

 أو املساعدة الفنية عندما تطلب ذلك الدولة املعنية؛

  إجراء دراسات يف حول القضااي اهلامة واملوضوعية اليت تتعلق ابملبادئ بغرض تقدمي اقرتاحاٍت بشأهنا بغية توفري احلماية للقضاة
 امني وتعزيز استقالهلم.واحمل

 ومن بني مبادئ استقالل القضاة واحملامني وحيدهتم ما يلي:

 لكل فرد احلق يف أن حُياكم أمام احملاكم العادية وفق اإلجراءات القانونية املقررة؛ 

 للقضاة ضد العزل؛ مراعاة املوضوعية عند تعيني القضاة وممثلي االدعاء وعند حتديد شروط اخلدمة، مع توفري الضماانت 
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  ابستثناء حاالت معينة، يتمتع القضاة ابحلصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية ابلتعويض املايل عما يصدر عنهم أثناء
 ممارستهم مهامهم القضائية من أفعال غري سليمة أو تقصري؛

 هم حبقوقهم.يتعني على ممثلي االدعاء أن يدرسوا أراء اجملين عليهم وأن حيرصوا على إبالغ 

  ال جيوز ملمثلي االدعاء رفع الدعوى أو االستمرار فيها أو بذل أية حماولة لتأجيلها، عندما تظهر التحقيقات احملايدة أن التهمة
 ال أساس هلا من الصحة؛

 بها املوظفون جيب على ممثلي االدعاء أن يعطوا االهتمام الكايف إلقامة الدعوى القضائية يف حاالت اجلرائم اليت يرتك
 العموميون؛

   إذا تبني أن األدلة قد انُتزعت بوسائل غري مشروعة، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق اإلنسانية للمشتبه فيه، يتعني على
ممثلي االدعاء أال يستخدموا هذه األدلة إال ضد من اتبعوا هذه الوسائل يف احلصول عليها أو أن يبلغوا بذلك احملكمة وأن 

 تخذوا مجيع اخلطوات لضمان أن املسؤولني عن استخدام هذه األساليب سوف يقدمون إىل العدالة؛ي

  إاتحة الفرصة جلميع األفراد، مبن يف ذلك الفقراء وغريهم من اجلماعات األخرى احملرومة، لطلب املساعدة من حماٍم. ويتعني يف
حاٍم على وجه السرعة، كما أن من حقه توكيل حماٍم متمرْس خمتٍص مبعاجلة القضااي اجلنائية إبالغ أي فرد حبقه يف االستعانة مب

القضااي ذات الطبيعة املشاهبة للتهمة املزعومة لكي يوفر له املساعدة القانونية الفعالة. وجيب أن تُتاح له الفرصة الكافية 
ن السرية الكاملة )أي أال يكون ذلك على والوقت املناسب والتسهيالت املالئمة لالتصال مبحام والتشاور معه يف إطار م

 مسمٍع من أي موظف من املكلفني إبنفاذ القوانني(؛

  ساعة من وقت القبض  48من حق احملتجز أن يتصل مبحاٍم دون إبطاء، وجيب أال يتأخر ذلك أبي حال من األحوال عن
 عليه أو احتجازه؛

 بة يف وقت مناسب، وجيب أن يتاح هلم ذلك يف أقرب وقت ممكن؛متكني احملامني من االطالع على املعلومات املناس 

 جيب أن حترتم احلكومات سرية اتصاالت ومشاورات احملامني مع موكليهم؛ 

  ،جيب أن تضمن احلكومات متكني احملامني من أداء مهامهم وهم مبنأى عن اخلوف أو املضايقة أو التدخل غري املناسب
 ة موكليهم والتشاور معهم، وعدم التعرض ألية عقوبة بسبب أي تصرف ال غضاضة فيه.والقدرة على التوجه لزاير 

 فحص احلاالت الفردية

تشبه إجراءات اإلبالغ عن احلاالت الفردية مثيالهتا املطبقة لدى اآلليات املوضوعية األخرى. وجيب أن تستويف البالغات 
 أدىن. ( كحدٍ 5،6املعلومات الواردة يف مقدمة هذه الوثيقة )ص 

 معاجلة احلاالت واملناشدات العاجلة 
جيوز للمقرر اخلاص أن حييل املعلومات الواردة له بشأن أية انتهاكات ُزعم وقوعها إىل احلكومة املعنية. كما جيوز له توجيه 

 تحقيق.مناشداٍت عاجلة، إذا لزم األمر، تطلب من احلكومات التحقيق يف تلك املزاعم مع مواصلة إطالعه بنتائج ال
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 عام
وذكر التقرير أن املقرر  44يف أحدث تقاريره إىل اللجنة، أشار املقرر اخلاص إىل مواصلة اجلهود لوضع مدونة لقواعد سلوك القضاة.

ن االتصال ابملمثلني القانونيني، اخلاص سوف يويل مزيدًا من االهتمام ملمارسات اليت تنطوي على متييز )مبا يف ذلك احلرمان م
والتمييز ضد املرأة واألقليات يف إطار السلطة القضائية، أو يف إطار الوظائف القانونية ووظائف النيابة؛ والتدخل يف اإلجراءات 

ر املقرر اخلاص إىل القضائية؛ ومضايقة أو ترهيب القضاة أو احملامني أو وكالء النيابة يف القضااي املتعلقة هبذه الفئات(. كما أشا
اعتزامه إيالء اهتمام دقيق لآلاثر املرتتبة على أية إجراءاٍت تتخذها احلكومات يف جمال سيادة القانون وتطبيق العدالة على النحو 

سبتمرب/أيلول. وطلب املقرر اخلاص من املنظمات احلكومية وغري احلكومية موافاته أبية  11الواجب، وذلك على ضوء هجمات 
 صادرة عن حماكم وأبية تشريعات تؤثر على استقالل القضاء والعاملني يف اجملال القانوين.     أحكامٍ 

لقائها  المقرر الخاص المعني باآلثار الضارة للنقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وا 
 على التمتع بحقوق اإلنسان

81/1995م أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رق  
 الصالحيات وأساليب العمل

(، و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1948تستند صالحيات املقرر اخلاص إىل مبادئ "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" )
ين يف احلياة (، وال سيما مسألة احلق اإلنسا1966والسياسية" و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )

 والصحة. وتشمل صالحيات املقرر اخلاص ما يلي:

  استقصاء وفحص آاثر النقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت السامة واخلطرية وإلقائها يف البلدان اإلفريقية وغريها من
 حة؛البلدان النامية على التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حق كل فرد يف احلياة ويف الص

  استقصاء ورصد وفحص وتلقي البالغات وتلقي املعلومات بشأن النقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت السامة
 واخلطرية وإلقائها يف البلدان اإلفريقية وغريها من البلدان النامية؛ 

  املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت السامة تقدمي توصيات ومقرتحات حول التدابري املناسبة للسيطرة على عمليات النقل غري
 واخلطرية وإلقائها يف البلدان اإلفريقية وغريها من البلدان النامية، وحتجيمها والقضاء عليها؛

  تزويد اللجنة بقائمٍة ابلدول وهيئات النقل الضالعة يف عمليات النقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت السامة واخلطرية
إلقائها يف البلدان اإلفريقية وغريها من البلدان النامية، وكذلك تزويدها إبحصائياٍت عن عدد األشخاص الذين قُتلوا أو و 

 تعرضوا للتشويه أو ألية أضراٍر أخرى من جراء تلك األعمال الشنيعة.

 وافية بشأن األمور التالية: ، جددت اللجنة دعوهتا السابقة للمقرر اخلاص ألن يدرج يف تقريره معلومات2001ويف عام 

 القتلى أو املشوهون أو املصابون أبية أضراٍر أخرى يف البلدان النامية من جراء العمليات غري املشروعة إللقاء املنتجات السامة؛ 

 مسألة إفالت اجلناة من العقاب؛ 
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 مسألة إعادة أتهيل الضحااي ومساعدهتم؛ 

  املستوى القطري؛نطاق املنتجات والنفاايت على 

  معلومات وافية عن برامج إعادة تدوير النفاايت بشكٍل ينطوي على التحايل، ونقل الصناعات املسببة للتلوث، ونقل األنشطة
الصناعية والتكنولوجيا من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، وأوجه االلتباس يف بعض املواثيق الدولية اليت جتيز العمليات غري 

 القانونية لنقل وإلقاء املنتجات والنفاايت السامة واخلطرية، وكذلك أية فجوات يف فاعلية اآلليات املنظمة.

 فحص احلاالت الفردية
تشبه إجراءات اإلبالغ عن احلاالت الفردية مثيالهتا املطبقة لدى اآلليات املوضوعية األخرى. وجيب أن تستويف البالغات 

 ( كحٍد أدىن.5،6مة هذه الوثيقة )ص املعلومات الواردة يف مقد

 عام
يف تقارير سابقة، انقش املقرر اخلاص املبادئ واملعايري واملواثيق اليت جيب أن توضع قيد التنفيذ لضمان اختاذ إجراءاٍت فعالة ضد 

من التحليالت بشأن النقل غري املشروع للنفاايت السامة وغريها من املنتجات الضارة ابحلياة. كما قدم املقرر اخلاص سلسلة 
اجتاهات وخصائص النقل غري املشروع وهيئات النقل وآاثرها على التمتع حبقوق اإلنسان. وأورد التقرير األخري للمقرر اخلاص 
حاالت ُقدمت إليه من حكومة فنزويال، ومن بينها ادعاءات عن وفاة أفراد من السكان األصليني، وادعاءات من سكان إحدى 

ة عن اإلصابة مبرض التغرب الرئوي ومرض التسمم السليكي، ابإلضافة إىل مشاكل يف الكبد واملعدة من جراء التجمعات السكني
 45إلقاء كمية من النفط يف بركة ماء يرتوي منها نبات طيب.

 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التعليم
33/1998اللجنة رقم  أتسست هذه اآللية مبوجب قرار  

 الصالحيات وأساليب العمل

(، و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 1948تستند صالحيات املقرر اخلاص إىل مبادئ "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" )
 (. وتتمثل صالحياته األساسية يف:1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )

 اء العامل من حيث سري التقدم يف إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك إمكانيات االلتحاق إعداد تقارير عن الوضع يف شىت أرج
 مبرحلة التعليم االبتدائي والصعوابت اليت يواجهها تطبيق هذا احلق؛

  تعزيز املساعدات اليت تُوجه للحكومات لوضع واعتماد خطط عمل عاجلة، حيث ال توجد مثل هذه اخلطط، لضمان
 ملطرد يف غضون عدد معقول من السنني ملبدأ جعل التعليم االبتدائي إلزامياً وجمانياً للجميع؛التطبيق ا

 مراعاة االعتبارات املتصلة بقضااي املرأة بوجه خاص والقضاء على التمييز ضدها يف التعليم؛ 

 قرر اخلاص بشأن وضع املرأة.بناء حوار منظم مع أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة وإطالع اللجنة على تقارير امل 
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 .حتديد األمناط واملصادر املمكنة لتمويل اخلدمات االستشارية والتعاون الفين يف جمال االلتحاق ابلتعليم االبتدائي 

 فحص احلاالت الفردية
وى ووسائل التعليم مبا يف أحدث تقاريره إىل اللجنة، أشار املقرر اخلاص إىل الدور الذي ينهض به املعلمون يف تكييف وهتيئة حمت

يناسب متطلبات حقوق اإلنسان، وأحيااًن ما يكون ذلك على حساب حقوقهم، كما جيعلهم عرضًة للمحاكمة اجلنائية. ويف 
سعيهم ملمارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري، قد يتحول بعض أساتذة اجلامعات والطالب إىل ضحااي، وكثريًا ما يكون ذلك 

برامج لتعليم حقوق اإلنسان. ومن مث، بدأ املقرر اخلاص مشاوراٍت مع املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري بسبب اشرتاكهم يف 
 واملمثل اخلاص املعين ابملدافعني عن حقوق اإلنسان، وذلك بغرض إعداد رٍد مشرتك على مثل هذه االدعاءات.

 عام
ثالثة جماالت عامة، أوهلا جمال االقتصاد الواسع النطاق واسرتاتيجيات التعليم من حيث  46يتناول تقرير املقرر اخلاص إىل اللجنة

خضوعها حلكم القانون، ويتناول هذا القسم بعض التفاصيل من حوار املقرر اخلاص مع البنك الدويل، ومسألة ختفيف عبء 
ثل اجملال الثاين يف رصد أوجه التقدم يف إقرار احلق يف التعليم، مبا يف ذلك وضع مؤشرات الديون واملعوانت املقدمة للتعليم. ويتم

للداللة على نيل هذا احلق، ومعامل الستئصال شأفة التمييز يف التعليم ومحاية احلقوق اإلنسانية يف التعليم. أما اجملال الثالث فهو 
ور التعليم كوسيلة إلعالة النفس، والتحدي املتمثل يف مكافحة اإلرهاب تعزيز حقوق اإلنسان من خالل التعليم، مبا يف ذلك د

 ومنع العنف.    

 املقرر اخلاص املعين مبا للمهاجرين من حقوق اإلنسان

 44/1999أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

( و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1966حلقوق اإلنسان" ) تستند صالحيات املقرر اخلاص إىل مبادئ "اإلعالن العاملي
 (. وتتمثل أنشطته الرئيسية يف:1966والسياسية" و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )

 ت احلقوق اإلنسانية طلب وتلقي معلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك املهاجرون أنفسهم، عن انتهاكا
 للمهاجرين وعائالهتم؛

 وضع توصيات مالئمة ملنع ومعاجلة انتهاكات احلقوق اإلنسانية للمهاجرين أينما تقع؛ 

 تعزيز التطبيق الفعال للمعايري الدولية ذات الصلة يف هذا الصدد؛ 

 طري واإلقليمي والدويل من أجل القضاء على تقدمي توصياٍت ابختاذ إجراءاٍت وحتركاٍت ميكن تطبيقها على املستوى الق
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون؛
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  األخذ بعني االعتبار منظور وضع املرأة وحقوقها عند طلب املعلومات أو حتليلها، وكذلك إيالء اهتمام خاص ملا تتعرض له
 47النساء املهاجرات من متييز وعنف مضاعف.

 فحص احلاالت الفردية
. كما جيوز له تقدمي مناشدات عاجلة جيوز للمقرر اخلاص تقدمي مناشداٍت، وعادًة ما يكون ذلك مع اآلليات األخرى يف اللجنة

بغرض منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تؤثر على املهاجرين، أو التحقيق فيها إن لزم األمر. ومن بني هذه االنتهاكات، على 
 ة.سبيل املثال، احلاالت اليت كون فيها أحد طاليب اللجوء عرضًة النتهاكات حقوق اإلنسان إذا ما ُرحل إىل بلده األصلي

 وجيب أن تتضمن البالغات املرسلة إىل املقرر اخلاص البياانت التالية:

  ما إذا كانت الواقعة املعنية ختص فردًا أو جمموعة، وإذا كان األمر يتعلق مبجموعة جيب أن يُذكر عدد الرجال والنساء
 واألطفال فيها )ويُقصد ابألطفال من هم دون الثامنة عشرة من العمر(؛

  الذي حدثت فيه الواقعة؛البلد 

 جنسية الضحية أو الضحااي؛ 

  هوية األشخاص املعنيني، مبا يف ذلك أمساؤهم الكاملة وأعمارهم، وحالتهم املدنية، ومهنتهم أو أنشطتهم، ووضعهم يف البلد
، أو حاصلني على تصريح الذي حدثت فيه الواقعة )أي ما إذا كانوا بدون واثئق، أو مسافرين عابرين، أو سياحاً، أو طالابً 

 ابلعمل، أو مقيمني، أو الجئني، أو طاليب جلوء، أو خاضعني حلماية مؤقتة(؛

  اتريخ وزمان ومكان االنتهاك الذي ُزعم وقوعه، مع وصف ملالبسات الواقعة، وما إذا كانت السلطات أو األشخاص الذين
 ُزعم أهنم ضحااي قد اتصلوا مبسؤويل قنصليات بلداهنم؛

 األشخاص الذين يُعتقد أهنم مسؤولون عما ُزعم من انتهاكات؛ 

 اخلطوات اليت اختذها الضحااي أو ذووهم أو أي أشخاص آخرين ابلنيابة عنهم لتقدمي شكوى؛ 

 اخلطوات اليت اختذهتا السلطات للتحقيق يف الشكوى؛ 

 .بياانت مقدم البالغ 

 عام
إىل تطورين مهمني فيما يتعلق حبماية املهاجرين، وأوهلما هو إعالن وبرانمج عمل ديربن،  يشري تقرير املقرر اخلاص املقدم للجنة

الصادران عن املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. أما الثاين فهو تصديق 
دولة على  20العمال املهاجرين وأفراد عائالهتم )حيث يلزم تصديق الدولة التاسعة عشرة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع 

                                     
، والوثيقة املعنونة "محاية املهاجرين 58/2002ة اللجنة بعنوان "العنف ضد العامالت املهاجرات"، مبا يف ذلك قرار اللجنة رقم انظر أيضًا وثيق47

  59/2002وعائالهتم"، قرار اللجنة رقم 
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ومن بني املعاهدات األخرى املهمة اليت سلط عليها املقرر اخلاص الضوء يف تقريره "اتفاقية  48االتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ(.
مة عرب الدول"، و"الربوتوكول اخلاص مبنع وحظر ومعاقبة االجتار يف البشر، وخاصة النساء األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية املنظ

واألطفال"، والربوتوكول اخلاص مبناهضة هتريب املهاجرين برًا أو جوًا أو حبراً". وأهاب املقرر اخلاص بدول العامل أن تصدق على 
 هذه املعاهدات إن مل تكن قد صدقت بعد.

اليت تُتخذ ملكافحة اإلرهاب، شدد املقرر اخلاص على أمهية أن تلتزم الدول بتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان،  ويف سياق اخلطوات
من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية". ومن بني القضااي اليت متثل أولوية ابلنسبة للمقرر اخلاص  13وال سيما املادة 

تمرب/أيلول، واالجتار يف املهاجرين واالجتار يف األشخاص، والعالقة بني اللجوء واهلجرة، ووضع سب 11اآلاثر النامجة عن هجمات 
 النساء املهاجرات، ووضع األطفال النازحني مبفردهم.

 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف السكن املالئم

 9/2000أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

صالحيات هذا املقرر اخلاص على اجلوانب املتصلة ابحلق يف السكن املالئم املتضمن يف احلق يف مستوى معيشي مناسب تركز 
( من "العهد الدويل 1)11( من "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"، واملادة 1)25احملدد يف املعايري الدولية، ومن بينها املادة 

( )ح( من "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 2)14عية والثقافية"؛ واملادة اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتما
)هـ( من "االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  5( من "اتفاقية حقوق الطفل"؛ واملادة 3)27املرأة"؛ واملادة 

 العنصري". ويُطلب من املقرر اخلاص:

 أحناء العامل فيما ُيص إقرار احلقوق املتعلقة بصالحياته، وفيما ُيص التطورات املتعلقة هبذه وضع تقارير عن الوضع يف شىت 
 احلقوق، مبا يف ذلك القوانني والسياسات؛

 تعزيز التعاون بني احلكومات ومساعدهتا يف جهودها من أجل ضمان تلك احلقوق؛ 

 تطبيق منظور يراعي وضع املرأة وحقوقها؛ 

 ر منتظم ومناقشة سبل التعاون املمكنة مع احلكومات، واألمم املتحدة )مبا يف ذلك الوكاالت ذات الصلة(، وكذلك إقامة حوا
مع املنظمات الدولية، يف جمال حقوق السكن، واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات التمويل الدولية، ووضع توصياٍت بشأن 

 إقرار احلقوق ذات الصلة؛

 ادر املمكنة لتمويل اخلدمات االستشارية والتعاون الفين؛حتديد األمناط واملص 

 تسهيل إدراج القضااي املتعلقة ببعثات األمم املتحدة ذات الصلة، والتواجد امليداين هلا، ومكاتبها القطرية؛ 
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 فحص احلاالت
 احلصول على مسكن مالئم. يعكف املقرر اخلاص على وضع آلية للمناشدات العاجلة ومنوذج استبيان لرصد مدى إقرار احلق يف

 ( كحٍد أدىن. 5،6وإىل أن تتضح منهجية العمل، جيب أن تستويف البالغات املعلومات الواردة يف مقدمة هذه الوثيقة )ص 

 عام
يف تقريره إىل اللجنة، حيدد املقرر اخلاص املسائل ذات األولوية واملعوقات اليت تعرقل احلق يف احلصول على مسكٍن مالئم على 

 :49لنحو التايلا

 أثر العوملة االقتصادية على احلق يف السكن واألرض؛ 

 احلصول على مياه شرب آمنة ومرافق صحية آمنة؛ 

 الفقر؛ 

 التمييز على أساس النوع؛ 

 إخالء املساكن من شاغليها قسراً؛ 

  القبائل يف السكن واألرض؛حقوق السكان األصليني وأبناء 

 .إمكانية التطبيق ومدى توفر العدالة على املستوى احمللي 

وأيمل املقرر اخلاص أن يتمكن من دراسة هذه القضااي مبزيٍد من العمق، ومن مث فهو يعتزم املشاركة بشكل نشط مع هيئاٍت شىت، 
 مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين.

 ملقرر اخلاص املعين ابحلق يف الغذاءا

 10/2000أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

(، والعهد الدويل 1948تستند صالحيات املقرر اخلاص إىل احلقوق املنصوص عليها يف "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" )
 (. وتتمثل صالحياته يف:1966قافية" )اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

  طلب معلومات بشأن مجيع جوانب إعمال احلق يف الغذاء، مبا يف ذلك احلاجة املاسة للقضاء على اجلوع، وتلقي هذه
 املعلومات والرد عليها؛ 

 حول إعمال هذا احلق،  إقامة تعاون مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وتقدمي توصيات
للجنة  12أتخذ يف االعتبار العمل الذي مت هبذا الشأن من خالل منظومة األمم املتحدة. ويشمل هذا التعليق العام رقم 
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، والذي أكدت فيه اللجنة أن احلق يف الطعام 1999املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد يف مايو/أاير 
 بط ارتباطاً ال انفصام فيه ابلكرامة املتأصلة يف اإلنسان وال غىن عنه إلعمال احلقوق األخرى؛الكايف مرت

 حتديد ما يستجد من قضااي تتعلق ابحلق يف الغذاء يف خمتلف أحناء العامل؛ 

 إيالء االهتمام إىل قضية مياه الشرب؛ 

 اق عمله.معاجلة بواعث القلق املتعلقة بوضع املرأة وحقوقها يف سي 
 تعريف احلق يف الغذاء

يعر ِّف املقرر اخلاص احلق يف الغذاء أبنه احلق يف احلصول، بشكٍل منتظٍم ودائٍم وبال قيود، إما مباشرًة أو عن طريق الشراء، على 
لفرد واجلماعة، على طعام كاٍف مالئم كماً وكيفاً، مبا يتناسب مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك، ومبا يكفل ل

 وقد حدد املقرر اخلاص سبع عقبات تعوق إعمال هذا احلق: 50املستوى البدين والعقلي، حياة مشبعة كرمية خالية من اخلوف

 تقدمة، حسبما أقرهتا منظمة التجارة املشاكل املرتبطة ابلتطورات يف التجارة العاملية، وال سيما السياسات الزراعية للدول امل
 العاملية، واليت تؤدي إىل ترسيخ سوء التغذية واجلوع يف دول اجلنوب؛

  أعباء خدمة الديون اخلارجية وأتثريها على األمن الغذائي، مبا يف ذلك برامج التكيف اهليكلي لصندوق النقد الدويل، واليت
 غذية وسوء التغذية يف الدول املستدينة؛تؤدي على الدوام إىل مضاعفة مشاكل نقص الت

  التطورات يف جمال التكنولوجيا احليوية، مبا يف ذلك النبااتت املعدلة جينياً، وملكية براءات االخرتاع العاملية من جانب
ء وتوفر مؤسسات زراعية يف دول الشمال ومحاية براءات االخرتاع هذه يف خمتلف أحناء العامل، وإعاقة احلصول على الغذا

 الغذاء؛

 احلروب وآاثرها املدمرة على األمن الغذائي؛ 

 الفساد؛ 

 احلصول على األراضي وعلى التمويل؛ 

 .التمييز ضد املرأة وأثره على إعمال احلق يف الغذاء 
 معاجلة احلاالت واملناشدات العاجلة

اكات احلق يف الغذاء. ويرد مزيد من املعلومات عن هذه حصل املقرر اخلاص على معلوماٍت من منظماٍت غري حكومية بشأن انته
احلاالت يف تقريره إىل اللجنة. وملا كانت صالحيات هذه اآللية حديثة نسبياً، فإن العمل ما يزال جاراًي إلرساء ذلك اإلجراء. 

 ( كحٍد أدىن.5،6وجيب أن تستويف البالغات املعلومات الواردة يف مقدمة هذه الوثيقة )ص 
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 عام
يف أحدث تقاريره إىل اللجنة، تناول املقرر اخلاص مدى عدالة احلق يف الغذاء، فأشار إىل أنه ميكن اعتبار هذا احلق عاداًل، وأن 

غذاء مبوجب القانون كما حبث املقرر اخلاص احلق يف ال  51هذا األمر آخذ يف الرسوخ من خالل التشريعات على املستوى القطري.
اإلنساين الدويل، وعرض بعض حاالت االنتهاكات لقواعد ومبادئ القانون اإلنساين الدويل. كما يتناول التقرير قضية التجارة 

 العاملية وأثر العقوابت على احلق يف الغذاء.

اجلوع وسوء التغذية، وأبن تضع  وقدم املقرر اخلاص توصياٍت إىل الدول أبن تتخذ على وجه السرعة خطواٍت حمددة للحد من
ا وتنفذ تشريعاٍت حملية بشأن احلق يف الغذاء وأن تقر رمسياً بعدالة هذا احلق. كما أهاب املقرر اخلاص بدول العامل أن تتقيد ابلتزاماهت

ماد مشروع بروتوكول مبوجب القانون اإلنساين الدويل وذلك أبن حترتم احلق يف الغذاء خالل النزاعات املسلحة. كما دعا إىل اعت
 اختياري ملحق "ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"   

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابملدافعني عن حقوق اإلنسان

 61/2000أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

إىل املبادئ الواردة يف "إعالن حقوق ومسؤوليات األفراد واجلماعات وأجهزة اجملتمع يف تعزيز تستند صالحيات املمثل اخلاص 
ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املعرتف هبا عاملياً" )ويُعرف عموماً ابسم "إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان"، وُيشار 

 يسية للممثل اخلاص يف:له فيما بعد ابسم "اإلعالن"(. وتتمثل األنشطة الرئ

  طلب معلومات عن حالة وحقوق كل شخص يعمل مبفردة أو ابالشرتاك مع الغري على تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت
 األساسية ومحايتها وتلقي تلك املعلومات وفحصها والرد عليها؛

 عالن وتنفيذه على وجه فعال؛إقامة تعاون وإجراء حوار مع احلكومات واجلهات األخرى املهتمة حول تعزيز اإل 

 .تقدمي توصيات عن اسرتاتيجيات فعالة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات 
 فحص احلاالت الفردية

 جيب أن تتضمن البالغات املرسلة إىل املمثل اخلاص البياانت التالية:

  املهنة أو الوظيفة، وحمل اإلقامة، وانتماء الضحية، إن ُوجد، إىل منظمة أو معلومات عن الضحية: االسم، والسن، والنوع، و
مجعية أو مجاعة تشارك يف أنشطة حقوق اإلنسان، واسم الشخص الذي يرأس هذه املنظمة أو اجلمعية و اجلماعة، وطبيعة 

 النشاط الذي تقوم به يف جمال حقوق اإلنسان؛

 ا، يُذكر اسم املنظمة، وطبيعة أنشطتها يف جمال حقوق اإلنسان، ونطاق عملها )قطري إذا كان االنتهاك قد وقع ضد منظمة م
 أو إقليمي أو دويل(، وصلتها مبنظمات حقوق اإلنسان األخرى، إن ُوجدت، واسم الشخص الذي يرأس املنظمة؛
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 ذي مت التعرض له أو التهديد به. معلومات عن االنتهاك: اترُيه ومكانه مع وصف للوقائع أو األحداث، وطبيعة االنتهاك ال
 وجيب أن توضح هذه املعلومات العالقة بني االنتهاك الذي ُزعم وقوعه واألنشطة اليت تُؤدى؛

  إذا كان االنتهاك ينطوي على اعتقال أو سجن شخص أو جمموعٍة من املدافعني عن حقوق اإلنسان، ُتذكر معلومات عن
ن القبض، والظروف اليت مت فيها القبض إن كانت ذات صلٍة ابالنتهاك، وطبيعة السلطة اليت قامت بذلك، واتريخ ومكا

االهتامات إن ُوجدت، والنصوص القانونية اليت استندت إليها، والعقوابت اليت ميكن أن يواجهها املقبوض عليه، ومكان 
ال ابحملامني وابألهل، واخلطوات االحتجاز إذا كان معروفًا ومدة االحتجاز، ومعلومات عن مدى السماح للمعتقل ابالتص

اليت اخُتذت للحصول على اإلنصاف اإلداري أو القضائي، وطبيعة ذلك اإلنصاف، واجلهة القانونية اليت اخُتذت هذه 
 اإلجراءات لديها، ونتيجة هذه اإلجراءات أو املرحلة اليت وصلت إليها؛

 دى احملاكم بسبب أية أنشطٍة يف جمال حقوق اإلنسان أو أية أنشطة إذا كان أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان حُياكم أمام إح
ذات صلة، أو كنتيجٍة هذه األنشطة، يُذكر اتريخ ومكان احملاكمة، واحملكمة اليت تنظر القضية، وإجراءات االستئناف ذات 

 الصلة، والعقوابت اليت يواجهها ذلك الشخص؛

  معروفة، وإذا كانوا من أفراد قوات األمن ُتذكر رتبهم ووظائفهم والوحدات أو بياانت مرتكيب االنتهاك: أمساؤهم إن كانت
األجهزة اليت يتبعوهنا. وإذا كان املرتكبون من أفراد مجاعة للدفاع املدين أو مجاعٍة شبه عسكرية أو غري ذلك من القوات أو 

 وعن طبيعة هذه الصلة؛اجلماعات املسلحة، ُتذكر تفاصيل عما إذا كانت على صلٍة بسلطات الدولة، 

  اخلطوات اليت اخُتذت ابلنيابة عن الضحية أو املنظمة للحصول على إنصاٍف على املستوى القطري، مبا يف ذلك كل
 املعلومات املتعلقة مبا إذا كان قد مت تقدمي شكوى؛

  ٍوإذا كان قد ُأجري ُتذكر اجلهة اليت أجرته، اخلطوات اليت اختذهتا السلطات املعنية، مبا يف ذلك ما إذا كان قد مت إجراء حتقيق ،
ومدى التقدم الذي ُأحرز ووضع التحقيق يف اتريخ تقدمي البالغ، كما يُذكر ما إذا كان التحقيق قد أسفر عن توجيه اهتاماٍت 

اليت اخُتذت  أو غري ذلك من اإلجراءات، وإذا كان األمر كذلك يُذكر السبب يف عدم الرضا عن نتيجة التحقيق، واإلجراءات
 حلماية الشخص الذي يتعرض للتهديد؛

  إذا مل يكن االنتهاك متعلقاً بواقعٍة معينة، بل كان نتيجة ألوضاٍع أو سياساٍت أو ممارساٍت أو قوانني تعوق تعزيز أو محاية أو
أو القوانني، وطبيعة إعمال حقوق اإلنسان، جيب أن تُقدم معلومات عن طبيعة هذه األوضاع أو السياسات أو املمارسات 

اجلور الناجم عنها، واألساليب اليت اخُتذت إلعاقة عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان على أساس تلك األوضاع أو 
السياسات أو املمارسات أو القوانني، واجلهات اليت اسُتخدمت ملضايقة أو ترهيب أو إيذاء املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

اذها ملعاجلة هذا الوضع، واإلجراءات اليت اختذها األفراد أو اجلماعات ملواجهة األوضاع أو واإلجراءات اليت ميكن اخت
 السياسات أو املمارسات أو إلصالح القوانني اليت ختالف مبادئ اإلعالن.
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 إجراء املناشدات العاجلة

الة تنطوي على خطورة بشكٍل خاص. وضع املمثل اخلاص إجراء للمناشدات العاجلة ليكون مبثابة إجراء وقائي إذا كانت احل
وتُوجه املناشدة العاجلة استنادًا إىل معلوماٍت ميكن الوثوق هبا تلقاها املمثل اخلاص، وتعرب عن القلق بشأن حالة أو وضع ُيص 
مدافعني عن حقوق اإلنسان أو منظمات معنية حبقوق اإلنسان. ويسعى املمثل اخلاص للحصول على معلومات مؤكدة من 

 ر أخرى غري من ُزعم أهنم ضحااي أو ممثليهم، وتُوجه مناشدة عاجلة للحكومة املعنية.مصاد
 معاجلة احلاالت وردود احلكومات

يُطلب من احلكومات اليت تتلقى مراسالت من املمثل اخلاص، سواء أكانت مناشدات عاجلة أو غري عاجلة، أو تقدم ردًا بعد 
ملمثل اخلاص مبعلومات وافية. وإذا مل يكن الرد مرضياً، جيوز للمثل اخلاص طلب معلوماٍت إجراء التحرايت الالزمة، وذلك لتزويد ا

 إضافية من املصدر أو الضحية، أبن حييل إليه مضمون رد احلكومة، ويواصل متابعة احلالة حلني احلصول على رٍد مرٍض.
 عام

ليت ميكن أن تشجع احلكومات على إعادة النظر يف ، حدد املمثل اخلاص االجتاهات ا2002يف تقريره إىل اللجنة يف عام 
وأشار املمثل  52املمارسات والسياسات والقوانني اليت تعوق محاية حقوق اإلنسان وتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للخطر.

 عن حقوق اإلنسان ترد من بلدان يف مجيع أحناء العامل، مبا يف اخلاص إىل األنباء عن االنتهاكات اليت تستهدف حقوق املدافعني
ذلك بلدان حديثة العهد ابلدميوقراطية وبلدان ذات مؤسسات وممارسات وتقاليد دميوقراطية راسخة منذ أمٍد بعيد. كما لفت املمثل 

ًا إىل أن املدافعني عن حقوق سبتمرب/أيلول على املدافعني عن حقوق اإلنسان، مشري  11اخلاص األنظار إىل أثر هجمات 
اإلنسان، مع مجاعات أخرى، قد اسُتهدفوا على وجه اخلصوص من جراء اعتماد تشريعات ملناهضة اإلرهاب أو لألمن القومي أو 
من جراء السعي العتماد مثل هذه التشريعات. كما سلط املمثل اخلاص الضوء على حمنة املدافعات عن حقوق اإلنسان، مبا يف 

خلصائص املميزة هلن ابعتبارهن نساء يشاركن يف الدفاع عن حقوق اإلنسان. ويف هذا الصدد، أشار املمثل اخلاص إىل أنه ذلك ا
سوف يعطي األولوية لتنظيم آليتني استشاريتني، إحدامها معنية ابملدافعات عن حقوق اإلنسان واألخرى معنية ابملدافعني عن 

ير أيضًا توصيات بشأن إنشاء هياكل على املستوى القطري واإلقليمي والدويل لدعم حقوق السكان األصليني. ويتضمن التقر 
 املدافعني عن حقوق اإلنسان، ولتصبح مصادر إضافية للمعلومات ابلنسبة للمثل اخلاص.

 بوضع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للسكان األصلينياملقرر اخلاص املعين 
 57/2001جنة مبوجب قرار اللجنة رقم أتسست هذه اآللية مبوجب قرار الل

، عندما أوصت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات 1970بدأت األمم املتحدة االهتمام بقضااي السكان األصليني يف عام 
ملعين ، تشكل "الفريق العامل ا1982)اللجنة الفرعية( بتعيني مقرر خاص لدراسة التمييز ضد السكان األصليني. ويف عام 

ابلسكان األصليني" كهيئة منبثقة عن اللجنة الفرعية لدراسة التطورات اليت تؤدي إىل تعزيز ومحاية احلقوق اإلنسانية للسكان 
األصليني. وقد أعد الفريق العامل "مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني"، والذي يتوىل دراسته فريق عامل 

هي الصك الوحيد امللزم قانواًن خبصوص السكان  169يف الوقت الراهن تُعد االتفاقية الدولية للعمل رقم منبثق عن اللجنة. و 
 األصليني.
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 الصالحيات وأساليب العمل
 تتمثل صالحيات املقرر اخلاص يف:

 لسكان األصليون مجع وطلب وتلقي وتبادل املعلومات واملراسالت مع مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك احلكومات وا
 أنفسهم وجتمعاهتم ومنظماهتم، بشأن انتهاكات احلقوق اإلنسانية واحلرايت األساسية للسكان األصليني؛

  صياغة توصيات ومقرتحات خبصوص اإلجراءات واألنشطة املالئمة ملنع ومعاجلة انتهاكات احلقوق اإلنسانية واحلرايت
 األساسية للسكان األصليني.

 فحص احلاالت
ر املقرر اخلاص أنه ما زال يعمل على وضع أسلوب للتعامل مع احلاالت، ولكنه سوف يتبع اإلجراءات اليت وضعتها اآلليات ذك

 ( كحٍد أدىن.5،6األخرى. وجيب أن تستويف البالغات املعلومات الواردة يف مقدمة هذه الوثيقة )ص 
 عام

 : ينقسم تقرير املقرر اخلاص األول للجنة إىل أربعة أقسام

 نظرة عامة لألنشطة اليت قامت هبا منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق ابحلقوق اإلنسانية للسكان األصليني؛ 

 القضااي واملشاكل املبدئية املتعلقة ابلسكان األصليني يف الوقت الراهن؛ 

 ملخص ألبرز حمتوايت املراسالت العديدة عن وضع السكان األصليني؛ 

 53طة املقرر اخلاص مستقباًل.عرض عام ألنش  

وذكر املقرر اخلاص أن القضااي األساسية املتعلقة ابلسكان األصليني تتمثل يف األراضي، واملناطق، والبيئة واملصادر الطبيعية، 
ية املستدامة، واللغة والثقافة والتعليم، واحلكم الذايت واإلدارة وتطبيق العدالة واملنازعات القانونية، والفقر، ومستوايت املعيشة والتنم

الذاتية واملشاركة السياسية واحلق يف تقرير املصري. وتُعد مشكلة التمييز والتهميش مشكلة ملحة ودائمة، وخاصة فيما يتعلق ابلنساء 
اعات األهلية والعنف. وعلى هذا األساس، واألطفال، حيث يتسم السكان األصليون ابلضعف على وجه اخلصوص يف حاالت النز 

 اقرتح املقرر اخلاص سبعة موضوعات أساسية تتطلب اهتماماً خاصاً يف سياق عمله يف املستقبل، وهي:

 أتثري مشاريع التنمية؛ 

 تقييم أثر تطبيق التشريعات األخرية على املستوى القطري؛ 

 فيما ُيص تطبيق العدالة؛ قضااي حقوق اإلنسان ابلنسبة للسكان األصليني 

 احلقوق الثقافية 

 قضااي حقوق اإلنسان ابلنسبة لألطفال من السكان األصليني، وال سيما اإلانث؛ 

  مشاركة السكان األصليني يف صنع القرار، وترتيبات اإلدارة الذاتية واحلكم وصنع السياسات، مع النظر بوجه خاص إىل
 ية والسياسية؛التطبيق الكامل للحقوق املدن
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 .األشكال القدمية واجلديدة من التمييز 

وذكر املقرر اخلاص أنه يرحب أبية مسامهاٍت خبصوص هذه املوضوعات، وخاصة من اجلمعيات واملؤسسات املعنية ابلسكان 
 األصليني.

 القسم الثاين: عرض موجز لآلليات املوضوعية اليت ال تتعامل مع حاالٍت فردية

 ملعين بقضية استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وتعطيل حق الشعوب يف تقرير املصرياملقرر اخلاص ا

 16/1987أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 
 الصالحيات وأساليب العمل

تتمثل صالحيات هذا المقرر الخاص في جمع وتلقي المعلومات الموثوق بها والتي يمكن أن يعول عليها من 
 لحكومات والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية عن استخدام المرتزقة.ا

ويف أحدث تقاريره إىل اللجنة، يقدم املقرر اخلاص حتلياًل لألنشطة اإلرهابية على مدار العام املاضي، مع تركيٍز خاٍص على 
يث يدرس النزاعات يف أنغوال ومجهورية الكونغو الدميوقراطية وسرياليون، مبا يف ذلك وجود املرتزقة يف تلك النزاعات ، ح54إفريقيا

فضاًل عن عمليات االجتار، وخاصة جتارة املاس وغريه من األحجار الكرمية، اليت ُتستخدم يف متويل أولئك املرتزقة. ويبحث املقرر 
. ورحب املقرر اخلاص بدخول 2001سبتمرب/أيلول  11اإلرهاب واستخدام املرتزقة، وهجمات  اخلاص يف تقريره العالقة بني

 "االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد واستخدام ومتويل وتدريب املرتزقة" حيز التنفيذ.

خلاص. واقرتح ، ُعقد اجتماع للخرباء سلط الضوء على احلاجة إىل توسيع صالحيات املقرر ا2001ويف يناير/كانون الثاين 
االجتماع توسيع صالحيات املقرر اخلاص وضرورة التمييز بني النهج التقليدي الذي ينطوي على تقرير املصري والنهج الذي يعاجل 
مسألة شركات األمن اخلاصة اليت جتند مرتزقة، ونطاق األنشطة اإلجرامية اليت يقوم هبا املرتزقة. كما اقرتح اخلرباء أن يشمل مصطلح 

من الربوتوكول االختياري األول امللحق ابتفاقيات جنيف، عناصر مثل دوافع املرتزقة وأغراضهم  47رتزقة"، املأخوذ من املادة "امل
 وأجورهم وأمناط عملهم وجنسياهتم.

سامهات وقد قدم االجتماع األول للخرباء بشأن املرتزقة مسامهاٍت مهمة حنو وضع تعريف قانوين أفضل للموضوع. ومن بني هذه امل
الفكرة القائلة أبن املصطلحات اليت حتتاج إىل تعريف ال تقتصر على املرتزقة كأفراٍد فحسب، بل جيب أن متتد إىل نظام االرتزاق، 
وهو مفهوم أوسع يشمل مسؤوليات الدول واملنظمات الضالعة يف أنشطة املرتزقة. وقد تكون مثل هذه األنشطة عنصراً يف النزاعات 

لداخلية، فنطاقها واسع وقد يؤثر على احلق يف تقرير املصري وحقوق اإلنسان بطرٍق شىت. ومن اآلراء اليت طُرحت أن الدولية أو ا
املرتزق يتسم أبنه شخص لديه معرفة وخربة يف األمور العسكرية أو استخدام األسلحة النارية، ويضع هذه املعرفة وتلك اخلربة يف 

رسة حق تقرير املصري يف دولٍة بعينها، أو لزعزعة استقرار حكومتها الشرعية، أو لتدمري خدمة طرف اثلث يستأجره لتقويض مما
البنية التحتية فيها، أو إليذاء أشخاٍص من خالل أعمال إرهابية، وقد يشارك يف عمليات اجتار غري شرعية. ويكمن العامل املميز 
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فاملرتزق هو عنصر إجرامي حيصل على أجٍر من أجل ارتكاب جرائم يف األجر املادي الذي يُدفع مبا حيدد طبيعة العمل. ومن مث 
 وتقويض حقوق اإلنسان.

وقد طلبت اللجنة من املقرر اخلاص التشاور مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية خبصوص تطبيق 
 .5/2002قرارها األخري حول املوضوع، وهو القرار 

 ني العام املعين ابلنازحني داخلياً املمثل اخلاص لألم

 73/1992أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 

 الصالحيات واألنشطة

، بناء على طلب اللجنة، بغرض طلب آراء ومعلوماٍت من مجيع 1992استحدث األمني العام لألمم املتحدة هذه اآللية يف عام 
ازحني داخل أوطاهنم، مبا يف ذلك فحص ما يوجد حاليًا من املعايري والقوانني احلكومات حول قضااي حقوق اإلنسان املتعلقة ابلن

 الدولية واإلنسانية واملتعلقة حبقوق اإلنسان وقوانني اللجوء وإمكان تطبيقها حلماية ومساعدة النازحني داخلياً.

اآلن مصنف وحتليل يف قسمني للمعايري  وقد كان وضع إطار قانوين معياري من بني املهام األساسية للمثل اخلاص. وقد نشر حىت
القانونية وتقريرًا عن املبادئ التوجيهية بشأن النازحني داخليًا )املبادئ التوجيهية(. وفحص يف اجلزء األول من املصنف والتحليل 

ن اإلنساين الدويل، وقياساً عليهما قوانني الالجئني، ذات الصلة ابلنازحني أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانو  55املذكور
داخليًا مبجرد نزوحهم من دايرهم. وخلص من دراسته إىل أن القانون القائم، رغم أنه يغطي الكثري من اجلوانب ذات الصلة حبالة 

 بسبب ما يعرتيه من ثغرات ومناطق رمادية. النازحني داخلياً، لكنه يعجز عن توفري احلماية الكافية للنازحني داخلياً 

اجلوانب القانونية املتصلة حبماية النازحني تعسفاً، وقد انتهى فيه إىل الكثري من  56ويفحص اجلزء الثاين من املصنف والتحليل
جواز النزوح القسري إال يف حاالت استثنائية شريطة أال تشوهبا شائبة  أحكام القانون الدويل تشري إىل قاعدة عامة مفادها عدم

املستمدة من التصنيف  57التمييز والبعد عن التعسف. ومع هذا، فإن هذه احلماية ضمنية إىل حد بعيد. واملبادئ التوجيهية،
 النقاط املتصلة حبماية ومساعدة النازحني داخلياً.  والتحليل املذكور، تدعم الكثري من

ومن التطورات اليت حدثت يف سبيل إجياد حل منهجي للتصدي لألزمة العاملية للنازحني داخلياً بناء نظام عاملي إلدارة املعلومات 
 اخلاصة ابلنازحني داخلياً، وذلك من خالل املوقع التايل على شبكة اإلنرتنت:

http://www.idpproject.org  
ري، وال سيما تعزيز املبادئ ويف أحدث تقاريره إىل اللجنة، قدم املمثل اخلاص معلومات عن التطورات يف جمال وضع إطار معيا

التوجيهية، وكذلك التقدم يف جمال وضع إطار مؤسسي فعال، وملخص عن الزايرات امليدانية، لتحقيق هذه األهداف، وموجز 
طار املختلفة ألوضاع النزوح الداخلي، ومن بني هذه القضااي حتليل مقارن الستجاابت األق 58للقضااي اجلديدة اليت سيتم حبثها.
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ومراجعة ألنشطة املنظمات اإلقليمية فيما يتعلق ابلنازحني داخلياً، وحبث عن دور قوات حفظ السالم فيما يتصل ابلنازحني 
ره إىل إعادة داخلياً، والتطورات يف جمال وضع نظام أكثر مشواًل حلماية الالجئني والنازحني داخلياً. وخلص املمثل اخلاص يف تقري

 التأكيد على ضرورة أن يبدي اجملتمع الدويل استجابة أكثر جدية ومالءمة ألزمة النزوح الداخلي.  

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسللة األطفال والصراعات املسلحة
 A/RES/51/77أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

 الصالحيات وأساليب العمل

، قدم أول خبري مستقل ُيصصه األمني العام لألمم املتحدة لدراسة هذا املوضوع تقريره بشأن أتثري الصراع املسلح 1996عام يف 
على األطفال إىل اجلمعية العامة. ورداً على ذلك، طلبت اجلمعية العامة من األمني العام أن يعني ممثاًل خاصاً له ملواصلة الدراسة. 

مثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والصراعات املسلحة، على خالف اآلليات املوضوعية األخرى، ومن مث، فقد فإن امل
 يرفع تقريره الرئيسي للجمعية العامة يف دور انعقادها السنوي، ويقدم تقريراً مؤقتاً إىل اللجنة.

من احلكومات إىل منظومة األمم املتحدة ومن منظمات  -إىل أن األمر يتطلب من مجيع األطراف املعنية  59وقد أشار املمثل احلايل
جهداً جاداً ومنظماً ملعاجلة الفظائع اليت يتعرض هلا األطفال يف سياق  الصراع املسلح. ويتمثل  -اجملتمع املدين للمواطنني العاديني 

السرتاتيجيات املعيارية والسياسية واإلنسانية يف جهود ترمي إىل الدعوة لوقاية األطفال من دوره يف قيادة هذه املساعي لكي يوحد ا
 هذه األخطار يف سياق النزاعات املسلحة وتوفري احلماية هلم وإعادة أتهيل الضحااي. 

عدما دخل حيز التنفيذ الربوتوكول ويف تقريره األخري إىل اللجنة، يشري املمثل اخلاص إىل ما حظيت به املعايري الدولية من تعزيز، ب
االختياري امللحق ابتفاقية الطفل واخلاص إبشراك األطفال يف النزاعات املسلحة، وكذلك صدور قرار ابإلمجاع من جملس األمن 

ويتناول التقرير ما حتقق من تقدم يف إدراج مسألة محاية األطفال يف صالحيات  60(.1379)القرار رقم  2001اعُتمد يف عام 
اية األطفال عمليات السالم ذات الصلة اليت تقوم هبا األمم املتحدة، واملبادرات غري الرمسية الرامية إىل توفري برامج تدريب بشأن مح

للعاملني يف قوات حفظ السالم. وقد بدأ املمثل اخلاص مشاوراٍت الستكشاف السبل الكفيلة بوضع نظام منهجي للرصد 
 والتحقق واإلبالغ ملعرفة ما إذا كان مسلك أحد األطراف يف نزاٍع مسلح ميثل خرقاً اللتزاماته وتعهداته.

ة األطفال يف اآلليات املعنية ابلبحث عن احلقيقة والعدالة، واستناداً إىل ما ُأجنز من وفيما يتعلق مبسألة اإلفالت من العقاب ومحاي
عمل وإىل املشاورات املستقبلية، ذكر املمثل اخلاص أنه يسعى إىل املسامهة يف اخلروج بنتائج حمددة، من قبيل: مبادئ توجيهية 

ققني الذين يتعاملون مع األطفال من مرتكيب االنتهاكات والشهود يف لوكالء النيابة وأعضاء جلان البحث عن احلقيقة والقضاة واحمل
أعقاب النزاعات، وبرامج تدريبية للعاملني يف احملاكم املختصة جبرائم احلرب وجلان البحث عن احلقيقة، وبرامج إلعادة التأهيل 

 وأدوات ملتابعة ورصد اجلناة الصغار على املدى البعيد.

                                     
 .E/CN.4/1999/58وثيقة األمم املتحدة رقم  59

ختطاف األطفال من مشال أوغندا"، وثيقة األمم املتحدة رقم ، وانظر أيضًا التقرير املعنون "اE/CN.4/2002/85وثيقة األمم املتحدة رقم  60
E/CN.4/2002/86 



 

 52 

ل اخلاص التزامه إبحراز تقدم ملحوظ يف جمال محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة وعقب النزاعات، ويف النهاية، جدد املمث
مايو/أاير  10إىل  8وذلك خالل الدورة اخلاصة للجمعية العامة خبصوص األطفال، واليت من املقرر أن تُعقد يف الفرتة من 

2002 . 

 لفقر املدقع اخلبري املستقل املعين مبسللة حقوق اإلنسان وا

 25/1998أتسست هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم 
 الصالحيات واألنشطة

 تتمثل صالحيات اخلبري املستقل يف:

  تقييم العالقة بني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والقضاء على الفقر املدقع، مبا يف ذلك التعرف على املمارسات اجليدة يف هذا
 ي والدويل؛الصدد على املستويني القطر 

  إجراء مشاوراٍت، مبا يف ذلك مشاورات من خالل الزايرات، مع أفقر الفئات والتجمعات اليت يعيشون فيها، بشأن السبل
 الكفيلة بتنمية قدرهتم على التعبري عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، مع إشراك اهليئات القطرية املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا العمل؛

 يجيات القضاء على الفقر املدقع واآلاثر االجتماعية هلذه االسرتاتيجيات؛دراسة اسرتات 

 التعاون مع املؤسسات املالية الدولية، بغرض التوصل إىل أفضل الربامج ملكافحة الفقر املدقع؛ 

 2002ؤه عام املشاركة يف تقييم نصف الفرتة األوىل من عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر، واملقرر إجرا. 

ولدى جتديد صالحياته لفرتة عامني، طلبت اللجنة من اخلبري املستقل أن أيخذ يف االعتبار النتائج اليت أسفر عنها املؤمتر العاملي 
ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك املؤمتر اخلاص ابلتنمية املستدامة، املقرر 

  2002.61قده يف جوهانسربغ يف وقٍت الحٍق من عام ع

، قدم اخلبري املستقل توصياٍت تستند إىل حتليٍل لسياسات الدول واملؤسسات املالية الدولية ملكافحة 62ويف أحدث تقاريره إىل اللجنة
ة إىل وجود توافق بني السياسات واألولوايت والربامج اليت تتبعها املنظمات الدولية. كما ركز اخلبري املستقل الفقر، وشدد على احلاج

 على مسألة حتديد املمارسات اجليدة على املستويني القطري والدويل، وعلى احلاجة إىل إجراء حوار مع صندوق النقد الدويل.

االستبياانت، واليت تلقاها من الدول واملؤسسات القطرية املعنية حبقوق اإلنسان ويستند التقرير إىل العديد من الردود على 
واملنظمات غري احلكومية، وكذلك على احلوار مع تلك اجلهات. وخلص اخلبري املستقل إىل أن سياسات الالمركزية ميكن أن تقدم 

 ة للجماعات السكانية املعنية.استجابًة حمددة ومجاهريية ألوضاع الفقر، بشرط أن تكفل املشاركة األصيل

كما يبحث التقرير ظاهرة هجرة الفقراء )مبا يف ذلك اهلجرة اليت قد تكون قانونية أو غري قانونية أو طوعية أو قسرية، أو تنطوي 
وصى على عمل إجرامي كما هو احلال يف االجتار ابألشخاص(. وأشار اخلبري املستقل إىل العواقب الوخيمة هلجرة الفقراء، وأ

بضرورة التنسيق بصورٍة أفضل بني سياسات بلدان النزوح والبلدان املستقبلة، وإىل توفري حٍد أدىن من احلماية االجتماعية جلميع 
 املهاجرين، حىت وإن كانوا مهاجرين غري شرعيني.  
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ية، وحتقيق ذلك من خالل إطار كما دعا اخلبري املستقل إىل تبين إجراءاٍت ملكافحة الفقر تتناسب مع الظروف القطرية واحملل
للسياسات واالسرتاتيجيات الدولية املتوافقة. وأكد اخلبري على ضرورة أن تفي برامج التعاون الدويل واملساعدات الدولية ابحلاجات 

اجلماعات ضعفاً احملددة للبلدان والفئات السكانية املعنية، وأن تستند إىل تقييم للوضع أيخذ يف االعتبار مدى متتع أشد األفراد و 
، ويرد تقريره عن 2001، وبنني يف أغسطس/آب 2001حبقوق اإلنسان. وقد قام اخلبري املستقل بزايرة بوليفيا يف مايو/أاير 

 هاتني الزايرتني يف سياق تقريره إىل اللجنة )حيث أُثري اعرتاض على نشره بصورة منفصلة(. 

 اخلبري املستقل املعين ابحلق يف التنمية 

 72/1998هذه اآللية مبوجب قرار اللجنة رقم  أتسست
 الصالحيات واألنشطة

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة "اإلعالن الخاص بالحق في التنمية"، والذي أقر بأن 1986في عام 
التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع 

فراد. وبعد سبع سنوات شكلت اللجنة "الفريق العامل المعني بالحق في التنمية" لفترة ثالث سنوات، وفي األ
 نهايتها شكلت "فريق الخبراء الحكومي الدولي" الذي عقد اجتماعين واعتمد تقريرين.

العمق، وهذه اآللية هي فريق ، أسست اللجنة آلية مزدوجة الستكشاف سبل إعمال احلق يف التنمية مبزيٍد من 1998ويف عام 
 عامل بدون مدة حمددة وخبري مستقل. وتتمثل صالحيات الفريق العامل بدون مدة حمددة يف:

 رصد ومراجعة التقدم يف جمال تعزيز وإعمال احلق يف التنمية؛ 

 احلكومية؛ مراجعة التقارير واملعلومات األخرى املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري 

 .تقدمي تقريٍر إىل اللجنة يف دوراهتا 

وُعهد إىل اخلبري املستقل أبن يقدم إىل الدورة السنوية للفريق العامل دراسًة عن الوضع احلايل للتقدم يف جمال إعمال احلق يف 
حتقيق عملية التنمية، واقرتح وضع نظاٍم  التنمية. وقد قدم اخلبري أربعة تقارير حتدد مفهوم ومضمون احلق يف التنمية ابعتباره احلق يف

 للتنمية لتنفيذ هذه العملية على أفضل وجه.

وقد تضمنت التقارير السابقة للخبري املستقل دراسة عن حالة التقدم يف جمال إعمال احلق يف التنمية، كما تطرقت إىل احلق يف 
وذلك من خالل زايدة قدرات األفراد واالختيارات املتاحة التنمية ابعتباره عملية تنمية خاصة تتيح إعمال احلقوق األخرى، 

أمامهم. وذهب اخلبري املستقل إىل القول أبن هذه العملية جيب أن تقوم على برانمج لإلجراءات املتسقة تتبع هنجًا للتنمية قوامه 
 دم التمييز.مراعاة احلقوق، وهو هنج يستند إىل التمكني واملشاركة والشفافية واحملاسبة واملساواة وع

 63ويركز التقرير الرابع، وهو أحدث التقارير، على سبل إعمال احلق يف التنمية بوجٍه خاص، وذلك من منظور قطري ودويل.
عنية وممثلي اجملتمع الدويل. ومبوجب ويوصي اخلبري املستقل أبن تُنفذ خطط التنمية من خالل "اتفاق للتنمية" بني الدولة النامية امل
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ارد اتفاقات التنمية هذه، تتعهد الدول النامية أبن تفي ابلتزاماهتا القطرية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، بينما يقدم اجملتمع الدويل املو 
 ونصيبه من التكاليف. 

 اخلبري املستقل املعين آباثر سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية
)عقب دمج  30/2001، ورقم 109/2000، ورقم 82/2000ت هذه اآللية مبوجب قرارات اللجنة رقم أتسس

 صالحيات اثنتني من اآلليات(

 الصالحيات واألنشطة

عمل اخلبري املستقل املعين ابلتكيف اهليكلي واملقرر اخلاص املعين آباثر الدين اخلارجي على نشأت هذه اآللية من خالل دمج 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وإدراكاً للصلة بني التكيف اهليكلي والديون اخلارجية، أعد اخلبري املستقل  التمتع بكامل

، وربط فيه بني حتت عنوان "اإلعفاء من الديون واالستثمار االجتماعي" 64واملقرر اخلاص تقريرًا مشرتكًا للجنة يف دورهتا هذه
ادرة املبادرة اخلاصة ابلبلدان الفقرية املثقلة ابلديون ابملبادرة اخلاصة بوابء فريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( يف أفريقيا، واملب

اخلاصة ابلتعمري يف هندوراس ونيكاراغوا  يف أعقاب إعصار ميتش، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل 
 (".182)االتفاقية رقم  1999طفال لعام األ

 ويُعهد إىل اخلبري املستقل إبعداد تقرير سنوي للجنة يويل فيه عناية خاصة للمجاالت اآلتية:

  أثر الدين اخلارجي والسياسات املعتمدة ملواجهته على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، السيما احلقوق االقتصادية
 ية يف البلدان النامية؛واالجتماعية والثقاف

  التدابري اليت اختذهتا احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف من هذه اآلاثر يف البلدان النامية، السيما
 أفقر البلدان املثقلة ابلديون؛

  وهيئات األمم املتحدة األخرى واملنظمات التطورات واإلجراءات واملبادرات اجلديدة اليت اختذهتا املؤسسات املالية الدولية
 احلكومية الدولية وغري احلكومية بشأن سياسات التكيف اهليكلي وحقوق اإلنسان.

ونظرًا لتغري القائمني على تلك اآلليات يف غضون العام املاضي، مل يتمكن اخلبري املستقل من تقدمي تقرير إىل اللجنة يف عام 
اً يدعو اخلبري املستقل إىل تقدمي نسخٍة من تقريره السنوي إىل فريٍق عامٍل بدون مدة معينة أُنشئ . وقد اعتمدت اللجنة قرار 2002

بغرض توضيح وتفصيل مبادئ توجيهية للسياسات فيما يتعلق بربامج التكيف اهليكلي واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ومن بني مجلة أمور، حث  65عنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات املالية الدولية.حبيث تكون أساسًا للحوار املتواصل بني اهليئات امل

القرار دول العامل واملؤسسات املالية الدولية على ختفيف مشاكل الديون ابلنسبة للدول النامية، وخاصة الدول اليت أتثرت ابنتشار 
يتسىن توفري مزيٍد من املوارد املالية واستخدامها يف الرعاية الصحية والبحوث وعالج مرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، حىت 

السكان، كما حث القرار على دراسة إلغاء الديون على الدول الفقرية املثقلة ابلديون، أو ختفيض هذه الديون ختفيضاً ملحوظاً، مع 
 ب أهلية أو واجهت كوارث طبيعية مدمرة.إعطاء األولوية يف هذا الصدد للدول اليت فرغت لتوها من حرو 
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 القسم الثالث: صالحيات جديدة

 املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه
يف احلصول ، أسست اللجنة آلية جديدة، ملدة ثالث سنواٍت يف ابدئ األمر، وذلك للرتكيز على احلق 31/2002يف قرارها رقم 

على أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه. وينصب عمل املقرر اخلاص على هذا احلق، كما ينعكس يف "اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان" و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" و"اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على مجيع 

د املرأة"، وكذلك على احلق يف عدم التعرض للتمييز، كما ينعكس يف "االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ض
 أشكال التمييز العنصري".

  مجع وطلب وتلقي وتبادل املعلومات من مجيع املصادر، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري
 كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛احلكومية، عن إعمال حق  

  إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك احلكومات وهيئات األمم املتحدة
انمج األمم املتحدة املشرتك خبصوص مرض ذات الصلة والوكاالت والربامج املتخصصة، وال سيما منظمة الصحة العاملية وبر 

 نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، ابإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية واملؤسسات املالية الدولية. 

  وضع تقارير عن األوضاع يف شىت أحناء العامل فيما يتعلق إبعمال حق كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية
بلوغه، وذلك مبا يتماشى مع أحكام املواثيق الدولية اليت سبق ذكرها، ابإلضافة إىل وضع تقارير عن التطورات  والعقلية ميكن

املتعلقة بذلك احلق، مبا يف ذلك القوانني والسياسات واملمارسات اجليدة اليت ميكن االنتفاع هبا إىل أقصى حد من أجل التمتع 
 ل هذا احلق على املستويني القطري والدويل؛بذلك احلق، والعقبات اليت يواجهها إعما

  تقدمي توصيات بشأن التدابري املالئمة لتعزيز ومحاية حق كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن
 بلوغه، وذلك بغرض تدعيم جهود الدول يف حتسني الصحة العامة.

منهجًا يراعي وضع املرأة وحقوقها، وأن يويل اهتمامًا ملتطلبات األطفال. وسوف كما طُلب من املقرر اخلاص أن يتبىن يف عمله 
أيخذ املقرر اخلاص يف اعتباره النصوص ذات الصلة من إعالن وبرانمج عمل ديربن الصادر عن املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية 

 م تقريراً للجنة يف دورهتا القادمة. والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن يقد
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  1امللحق 
 قائمة ابآلليات املوضوعية مرتبة  حسب اتريخ إنشائها

 اتريخ التلسيس اآللية
 1980 الفريق العامل املعين ابالختفاء القسري أو غري الطوعي

إلعدام املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو ا
 التعسفي

1982 

 1985 املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب
 1986 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو العقيدة

املقرر اخلاص املعين بقضية استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وتعطيل حق الشعوب 
 يف تقرير املصري

1987 

 1990 األطفال يف البغاء ويف املواد  اإلابحية املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالل
 1991 الفريق العامل املعين ابالحتجاز القسري

 1992 ممثل األمني العام املعين ابلنازحني داخليا  
املقرر اخلاص املعين ابألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 

 بذلك من تعصب
1993 

 1993 اص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبرياملقرر اخل
 1994 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه

 1994 املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني
السامة واخلطرية املقرر اخلاص املعين ابآلاثر الضارة للنقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت 

 وإلقائها على التمتع حبقوق اإلنسان
1995 

 1996 املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والصراعات املسلحة
 1998 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التعليم

 1998 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع
 1998 حلق يف التنميةاخلبري املستقل املعين اب

 1999 املقرر اخلاص املعين مبا للمهاجرين من حقوق اإلنسان 
 2000 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف السكن املالئم  ابعتباره جزءاً من احلق يف مستوى معيشي مالئم

 2000 املقرر اخلاص املعين ابحلق يف الغذاء   
 2000 افعني عن حقوق اإلنساناملمثل اخلاص لألمني العام املعين ابملد

 2000 اخلبري املستقل املعين آباثر سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية  
 2001 املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للسكان األصليني

 2002 لية ميكن بلوغهاملقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة البدنية والعق
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  2امللحق 

 قائمة ابآلليات القطرية مرتبة  حسب اتريخ إنشائها
 اتريخ التلسيس اآللية

 1984 املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف أفغانستان
 1991 املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف العراق

 1992 مناراملقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف ميا
 1993 املمثل اخلاص لألمني العام املعين بوضع حقوق اإلنسان يف كمبوداي

 1993 1967املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 1993 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام املعين بوضع حقوق اإلنسان يف الصومال

 1993 اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف السودان املقرر
 1994 املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية

 1995 املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف بوروندي
 1995 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام املعين بوضع حقوق اإلنسان يف هاييت

املمثل اخلاص للجنة املعين بوضع حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
كان ُيسمى املقرر اخلاص املعين بوضع حقوق اإلنسان يف   2001إىل عام  1992)من عام 

 البوسنة واهلرسك ومجهورية كرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية(

2001 

 

، مل ُُتدد صالحيات اثنتني من اآلليات الُقطرية، إحدامها معنية بغينيا واألخرى 2002اللجنة اليت عُقدت عام  خالل دورة
 معنية إبيران.
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  4امللحق 

 قائمة ابلبلدان اليت مل يسبق أن زارهتا أي من اآلليات املوضوعية
 (2002إبريل/نيسان  26)وفقاً للبياانت املتوفرة على مواقع اإلنرتنت حىت 

، إسرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبرابدوس، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيسلندا، إستونيا*، إسبانيا*األردن، إريرتاي، 
ابالو، برابدوس، برواني دار السالم، بليز، بنما، بوتسواان، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، اتيلند، تركمانستان، ترينداد وتوابغو، 
تشاد، تنزانيا، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سوملون، جزر سيشل، جزر كوك، جزر مارشال، 

، دومينيكا، زامبيا،زمبابوي، ساحل العاج، ساموا، سان مارينو الدمنرك*مجهورية إفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، جيبويت، 
، سنغافورة، السنغال، سلوفينيا*غراندين، سانت كيتيس ونفيس، سانتا لوتشيا، السعودية، وبرينسييب، سانت فنسنت و 

، العراق، ُعمان، غامبيا، غاان، غرينادا، غياان، غينيا االستوائية، غينيا بيساو، غينيا، فانواتو، سويسرا*سوازيلند،سوراي، السويد، 
، ليسوتو، ليشتنشتاين، ليتوانيا*، ليبيا، لوكسمربغ*، التفيا*ي، كرييبايت، ، قطر، كازاخستان، كمبوداي، الكونغو، كيب فريدفنلندا

، النرويغ*، مايل، مدغشقر، مصر، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موانكو، ميامنار، ميكرونيزاي، انرو، انميبيا،مالطة*
 ، نيو، نيوزيلندا. النمسا*

 

 ٍت سارية جلميع اآلليات املوضوعية.* الدول املكتوبة ابخلط املشدد وجهت دعوا

 امللحق 



3امللحق   

 )ُيالحظ أن هذا اجلدول يشري إىل اآلليات املوضوعية وليس اآلليات القطرية املعنية ببلداٍن حمددة( جدول ابلزايرات اليت قامت هبا اآلليات املوضوعية

 وانه:من موقع "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان"، وعن 66رات القطرية اليت قامت هبا اآلليات املوضوعية. وميكن احلصول على التقارير اخلاصة هبذه الزايراتتتعلق املعلومات الواردة يف هذا اجلدول ابلزاي
http://www/unhchr.ch  

و تقارير املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابألطفال والنزاعات املسلحة، واليت ميكن احلصول عليها من موقع األمم وذلك ابستخدام رقم الوثيقة املعنية الوارد يف هذا اجلدول. واالستثناء الوحيد من ذلك ه
 املتحدة، وعنوانه:

http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/  

 إبريل/نيسان، فيما عدا تلك املشار إليها ابلرمز ** 26 وتستند املعلومات الواردة يف هذا اجلدول على البياانت املتوفرة على مواقع اإلنرتنت حىت

 

 

 

 

 

                                     
 ُيالحظ أن تقارير املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابلنازحني داخلياً قد تتضمن أيضاً اجلزء املعنون "وجوه يف النزوح". 66

http://www/unhchr.ch
http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/


 

 60 

 

 

 

 

 

 

 األقطار اآللية
 (E/CN.4/2000/52)رقم الوثيقة  1999(، E/CN.4/1999/48)رقم الوثيقة  1998ألبانيا،   اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  

  ،رقم الوثيقة  1999اجلزائر(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1999بنني(E/CN.4/2000/52 ،)2001  رقم الوثيقة(E/CN.4/2002/55) 
  ،رقم الوثيقة  2001بوليفيا(E/CN.4/2002/55 ) 
  رقم الوثيقة  1998بلغاراي، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1999بوروندي(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1999اإلكوادور(E/CN.4/2000/52) 
  رقم الوثيقة( السلفادورE/CN.4/1993/35) 
  ،رقم الوثيقة  1998فرنسا(E/CN.4/1999/48) 
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  ،رقم الوثيقة  1999الغابون(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1999لبنان(E/CN.4/2000/52) 
 رقم الوثيقة  1999ادية(، مقدونيا )مجهورية يوغوسالفيا االحت(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1998الربتغال(E/CN.4/1999/48) 
  ،رقم الوثيقة  1999اإلمارات العربية املتحدة(E/CN.4/2000/52) 
  ،رقم الوثيقة  1998اليمن(E/CN.4/1999/48) 

 (E/CN.4/2001/5/Add.5)رقم الوثيقة  2000نوفمرب/تشرين الثاين -/تشرين األولأنغوال أكتوبر  ممثل األمني العام املعين ابلنازحني داخلياً 
  رقم الوثيقة  2000أرمينيا، مايو/أاير(E/CN.4/2001/5/ADD.3) 
 رقم الوثيقة  1998يونيو/حزيران -أذربيجان، مايو/أاير(E/CN.4/1999/79/Add.1) 
 رقم الو  1994سبتمرب/أيلول -بوروندي، أغسطس/آب( ثيقةE/CN.4/1995/50/Add.2 فرباير/شباط ،)

 (E/CN.4/2001/5/Add.1)رقم الوثيقة  2000
  رقم الوثيقة  1994كولومبيا، يونيو/حزيران(E/CN.4/1995/50/Add.1&Corr.1 ،)

 (E/CN.4/2000/83/Add.1)رقم الوثيقة  1999مايو/أاير 

  رقم الوثيقة  2000جورجيا، مايو/أاير(E/CN.4/2001/5/Add.4) 
  رقم الوثيقة  1999إندونيسيا/تيمور الشرقية، فرباير/شباط(E/CN.4/2000/83/Add.3 سبتمرب/أيلول ،)

 (E/CN.4/2002/95/Add.2)رقم الوثيقة  2001
 رقم الوثيقة  1996ديسمرب/كانون األول -موزمبيق، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1997/43/Add.1) 
  1995بريو، أغسطس/آب ( رقم الوثيقةE/CN.4/1996/52/Add.1) 
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  رقم الوثيقة( ،روسيا االحتاديةE/CN.4/1993/35) 
  رقم الوثيقة  1994رواندا، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/1995/50/Add.4) 
  رقم الوثيقة( ،الصومالE/CN.4/1993/35) 
  رقم الوثيقة  1993سري لنكا، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1994/44/Add.1) 
  رقم الوثيقة( ،السودانE/CN.4/1993/35 سبتمرب/أيلول ،)رقم الوثيقة  2001(

E/CN.4/2002/95/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1996طاجيكستان، يونيو/حزيران(A/51/483/Add.1) 

 1999حزيران يونيو/-ألبانيا، مايو/أاير  املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابألطفال والنزاعات املسلحة
  1999بوروندي، فرباير/شباط 
 1999يونيو/حزيران -كولومبيا، مايو/أاير 
  1998ليبرياي، مارس/آذار  
 1999يونيو/حزيران -مقدونيا )مجهورية يوغوسالفيا االحتادية(، مايو/أاير 
  1999موزمبيق، إبريل/نيسان 
  1999رواندا، فرباير/شباط 
 1999سبتمرب/أيلول -/آبسرياليون، أغسطس 
  1998سري لنكا، مايو/أاير  
  1999السودان، مارس/آذار 

املقرر اخلاص املعين ابستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وتعطيل حق 
 الشعوب يف تقرير املصري

  رقم الوثيقة  1988أنغوال، أغسطس/آب( **A/43/735) 
 رقم الوثيقة  1994 كرواتيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1995/29) 
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  رقم الوثيقة  1999كواب، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/14 and) 
  رقم الوثيقة  1990املالديف، يونيو/حزيران( **E/CN.4/1991/14) 
  رقم الوثيقة  1988نيكاراغوا، ديسمرب/كانون األول( **E/CN.4/1989/14) 
 رقم الوثيقة  1996ن الثاين جنوب إفريقيا، نوفمرب/تشري(E/CN.4/1997/24 ) 
  رقم الوثيقة  1999اململكة املتحدة، يناير/كانون الثاين(A/54/326) 
  رقم الوثيقة  1989اإلمارات العربية املتحدة، يوليو/متوز( **A/44/526) 

 (E/CN.4/2002/106/Add.2)رقم الوثيقة  2001أكتوبر/تشرين األول كولومبيا،   املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابملدافعني عن حقوق اإلنسان
 رقم الوثيقة  2001أغسطس/آب -قرغيستان، يوليو/متوز(E/CN.4/2002/106/Add.1) 

 (E/CN.4/2001/83/Add.1)رقم الوثيقة  2000كندا، سبتمرب/أيلول   املقرر اخلاص املعين مبا للمهاجرين من حقوق اإلنسان
 رقم الوثيقة  2001/تشرين الثاين نوفمرب(E/CN.4/2002/94/Add.1) 
  

 (E/CN.4/2002/58/Add.1)رقم الوثيقة  2001سبتمرب/أيلول -النيجر، أغسطس/آب  املقرر اخلاص املعين ابحلق يف الغذاء
 (E/CN.4/2002/60/Add.2)رقم الوثيقة  2002تركيا، فرباير/شباط   املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التعليم

  رقم الوثيقة  1999أوغندا، يوليو/متوز(E/CN.4/2000/6/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999اململكة املتحدة، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2000/6/Add.2) 
 رقم الوثيقة  2001أكتوبر/تشرين األول -اإلمارات العربية املمتحدة، سبتمرب/أيلول(

E/CN.4/2002/60/Add.1) 
قرر اخلاص املعين ابآلاثر الضارة للنقل غري املشروع للمواد واملنتجات والنفاايت امل

 السامة واخلطرية وإلقائها على التمتع حبقوق اإلنسان
  ،رقم الوثيقة  1998الربازيل(E/CN.4/1999/46/Add.1) 
  ،رقم الوثيقة  1998كوستاريكا(E/CN.4/1999/46/Add.1) 
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  ،رقم 1997إثيوبيا(  الوثيقةE/CN.4/1998/10/Add.2) 
  ،رقم الوثيقة  1999أملانيا(E/CN.4/2000/50/Add.1) 
  ،رقم الوثيقة  1997كينيا(E/CN.4/1998/10/Add.2) 
  ،رقم الوثيقة  1998املكسيك(E/CN.4/1999/46/Add.1) 
  ،رقم الوثيقة  1999هولندا(E/CN.4/2000/50/Add.1) 
  ،ر  1998ابراغواي( قم الوثيقةE/CN.4/1999/46/Add.1) 
  ،رقم الوثيقة  1997جنوب إفريقيا(E/CN.4/1998/10/Add.2) 
  رقم الوثيقة  2001اإلمارات العربية املتحدة، ديسمرب/كانون األول( **E/CN.4/2002/61/Add.1) 

 (E/CN.4/2001/65/Add.1)رقم الوثيقة  2000بيالروس، يونيو/حزيران   املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاة واحملامني
  رقم الوثيقة  1997بلجيكا، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1998/39/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1996كولومبيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1998/39/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999غواتيماال، أغسطس/آب(E/CN.4/2000/61/Add.1 مايو/أاير ،)رقم 2000( 

 (E/CN.4/2002/72/Add.2الوثيقة 
  رقم الوثيقة  2001إيطاليا، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/2002/72/Add.3) 
  رقم الوثيقة  2001املكسيك، مايو/أاير(E/CN.4/2002/72/Add.1) 
  نيجرياي )مل ُيسمح للمقرر بدخول البالد( )رقم الوثيقةE/CN.4/1997/62 & 

E/CN.4/11997/62/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1996بريو، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1998/39/Add.1) 
  رقم الوثيقة  2000سلوفاكيا، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/2001/65/Add.3) 
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  رقم الوثيقة  2000جنوب إفريقيا، مايو/أاير(E/CN.4/2001/65/Add.2) 
  رقم ال 1997اململكة املتحدة، أكتوبر/تشرين األول( وثيقةE/CN.4/1998/39/Add.4) 

 (E/CN.4/2000/68/Add.4)رقم الوثيقة  1999أفغانستان، سبتمرب/أيلول   املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه 
 رقم الوثيقة  2000نوفمرب/تشرين الثاين -بنغالديش، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2001/73/Add.2) 
 رقم الوثيقة  1996زيل، يوليو/متوز الربا(E/CN.4/1997/47/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1997يونيو/حزيران -بيالروس، مايو/أاير(E/CN.4/1998/40/Add.1) 
  رقم الوثيقة  2001كولومبيا، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/2002/83/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1999كواب، يونيو/حزيران(E/CN.4/2000/68/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999هاييت، يونيو/حزيران(E/CN.4/2000/68/Add.3) 
 رقم الوثيقة  2000نوفمرب/تشرين الثاين -اهلند، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2001/73/Add.2) 
 قة )رقم الوثي 1998ديسمرب/كانون األول -إندونيسيا/تيمور الشرقية، نوفمرب/تشرين الثاين

E/CN.4/1999/68/Add.3 رقم الوثيقة  1999(، زايرة مشرتكة نوفمرب/تشرين الثاين(A/54/660) 
  رقم الوثيقة  1995الياابن، يوليو/متوز(E/CN.4/1996/53/Add.1&Coor.1) 
  رقم الوثيقة  1995كوراي الشمالية، يوليو/متوز(E/CN.A4/1996/53/Add.1&Corr.1) 
  رقم الوثيقة   1995ليو/متوز كوراي اجلنوبية، يو(E/CN.4/1996/39/Add.1&Corr) 
 رقم الوثيقة  2000نوفمرب/تشرين الثاين -نيبال، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2001/73/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999ابكستان، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/68/Add.4) 
 رقم الو  1996يونيو/حزيران -بولندا، مايو/أاير( ثيقةE/CN.4/1997/47/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1997نوفمرب/تشرين الثاين -رواندا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1998/54/Add.1) 
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  رقم الوثيقة  2001سرياليون، أغسطس/آب(E/CN.4/2002/83/Add.2) 
  رقم الوثيقة  196جنوب إفريقيا، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1997/47/Add.3) 
 رقم الوثيقة  1998يونيو/حزيران -رات العربية املتحدة، مايو/أايراإلما(E/CN.4/1999/68/Add.2) 

 (E/CN.4/2001/64/Add.1)رقم الوثيقة  2000يونيو/حزيران -ألبانيا، مايو/أاير  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري
 رقم الوثيقة  2001وز يوليو/مت-األرجنتني، يونيو/حزيران(E/CN.4/2002/75/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1998اجملر، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1999/64/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1996إيران، يناير/كانون الثاين(E/CN.4/39/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999أيرلندا، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2000/63/Add.2) 
 رقم الوثيقة  1995 اجلنوبية، يونيو/حزيران كوراي(E/CN.4/1996/39/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1994ماالوي، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1995/32) 
  رقم الوثيقة  1998ماليزاي، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1999/64/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1997بولندا، مايو/أاير(E/CN.4/1998/40/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999السودان، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/63/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1999تونس، ديسمرب/كانون األول(E/CN.2000/63/Add.4) 
  رقم الوثيقة  1996تركيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1997/31/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1999اململكة املتحدة، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2000/63/Add.3) 

املقرر اخلاص املعين ابألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره 
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 رقم الوثيقة  2001مايو/أاير -أسرتاليا، إبريل/نيسان(E/CN.4/2002/24/Add.1) 
  رقم الو  1995الربازيل، يونيو/حزيران( ثيقةE/CN.4/1996/72/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1996يوليو/متوز -كولومبيا، يونيو/حزيران(E/CN.4/1996/71/Add.1) 
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  رقم الوثيقة  1999اجلمهورية التشيكية، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/16/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1995أكتوبر/تشرين األول -فرنسا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1996/72/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1995أملانيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1996/72/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999اجملر، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/16/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1996الكويت، يونيو/حزيران(E/CN.4/1997/71/Add.2) 
  رقم الوثيقة 1999رومانيا، سبتمرب/أيلول( E/CN.4/2000/16/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1998مارس/آذار -جنوب إفريقيا، فرباير/شباط(E/CN.4/1999/15/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1995اململكة املتحدة، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1996/72/Add.4) 
  رقم الوثيقة  1994اإلمارات العربية املتحدة، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1995/78/Add.1) 

 (E/CN.4/2002/77/Add.2)رقم الوثيقة  2001البحرين، أكتوبر/تشرين األول   الفريق العامل املعين ابالحتجاز القسري 
  رقم الوثيقة  1994بواتن، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1995/31/Add.3إبريل/نيسان ،)- مايو/أاير

 (E/CN.4/1999/4/Adds 2&3)رقم الوثيقة  1996
  رقم الوثيقة  1996الصني، يوليو/متوز(E/CN.4/1997/4 أكتوبر/تشرين األول ،)رقم الوثيقة  1997(

E/CN.4/1998/44/Add.2) 
 رقم الوثيقة  1999فرباير/شباط -إندونيسيا/تيمور الشرقية، يناير/كانون الثاين(

E/CN.4/2000/4/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1996نيبال، إبريل/نيسان(E/CN.4/1994/84/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1998فرباير/شباط -بريو، يناير/كانون الثاين(E/CN.4/1999/63/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1998أكتوبر/تشرين األول -رومانيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1999/63/Add.4) 
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  رقم الوثيقة  1998اململكة املتحدة، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1999/63/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1994فيتنام، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1995/31/Add.4) 
 رقم الوثيقة  1992، أغسطس/آب ؟؟(E/CN.4/1992/S-1/9 أكتوبر/تشرين األول ، ** )رقم  1992(

 (E/CN.4/1992/S-1/10الوثيقة 
 (E/CN.4/1993/67/Add.2** )رقم الوثيقة  1992أسرتاليا، أكتوبر/تشرين األول   اد  اإلابحية  املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املو 

  رقم الوثيقة  1998بلجيكا، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/2000/73/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1992الربازيل، يناير/كانون الثاين( **E/CN.4/1992/55/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1996، مايو/أاير اجلمهورية التشيكية(E/CN.4/1997/95/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1999فيجي، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/2000/73/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1999غواتيماال، يوليو/متوز(E/CN.4/2000/73/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1997كينيا، أغسطس/آب(E/CN.4/1998/101/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1998تمرب/أيلول الوس، سب(E/CN.4/1997/71/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1997املكسيك، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1998/101/Add.2) 
  رقم الوثيقة  2000املغرب، مارس/آذار(E/CN.4/2001/78/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1998هولندا،ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/2000/73/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1993نيبال، يونيو/حزيران(E/CN.4/1994/84/Add.1) 
  رقم الوثيقة  2000روسيا االحتادية، أكتوبر/تشرين األول(E/CN2001/78/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1996اإلمارات العربية املتحدة، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/1997/95/Add.2) 

 (E/CN.4/2002/73/Add.1)رقم الوثيقة  2001األرجنتني ، إبريل/نيسان   ن أو العقيدةاملقرر اخلاص املعين حبرية الدي
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  رقم الوثيقة  1997أسرتاليا، فرباير/شباط(E/CN.4/1998/6/Add.1) 
  رقم الوثيقة  2000بنغالديش، مايو/أاير(A/55/280/Add.2) 
 رقم الوثيقة  2000سبتمرب/أيلول -الربازيل، أغسطس/آب(E.CN.4/2001/66/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1994الصني، نوفمرب/تشرين الثاين(E/CN.4/1995/91) 
  رقم الوثيقة  1988بلغاراي، أكتوبر/تشرين األول( **E/CN.4/1989/95) 
  رقم الوثيقة  1997أملانيا، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/1998/6/Add.2) 
  رقم 1996اليوانن، يونيو/حزيران(  الوثيقةA/51/542/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1999هويل سي، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/65) 
  رقم الوثيقة  1996اهلند، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/1997/91/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1995إيران، ديسمرب/كانون الثاين(E/CN.4/1996/95/Add.2) 
  رق 1995ابكستان، يونيو/حزيران( م الوثيقةE/CN.4/1996/95/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1988روسيا االحتادية، يونيو/حزيران(E/CN.4/1989/44) 
  رقم الوثيقة  1996سبتمرب/أيلول(A/51/542/Add.2) 
 رقم الوثيقة 2000ديسمرب/كانون األول -تركيا، نوفمرب/تشرين الثاين(A/55/280/Add.1) 
 رقم الوثيقة  1998دة، يناير/كانون الثاين اإلمارات العربية املتح(E/CN.4/1999/58/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1998فيتنام، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1999/58/Add.2) 

 (E/CN.4/1998/17/Add.1** )رقم الوثيقة  1987األرجنتني، ديسمرب/كانون األول   املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب 
 رقم الوثيقة  1995ب شيلي، أغسطس/آ(E/CN.4/1996/35/Add.2) 
  رقم الوثيقة  2000أذربيجان، مايو/أاير(E/CN.4/2001/66/Add.1) 
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  رقم الوثيقة  1999الكامريون، مايو/أاير(E/CN.4/2000/9/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1987كولومبيا، ديسمرب/كانون األول(E/CN.4/1988/17/Add.1 زايرة مشرتكة ،**)

 (E/CN.4/1995/111)رقم الوثيقة  1994أكتوبر/تشرين األول 
  رقم الوثيقة  1990مجهورية الكونغو الدميوقراطية، يناير/كانون الثاين( **E/CN.4/1990/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1989غواتيماال، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1990/17**) 
  رقم الوثيقة  1989هندوراس، سبتمرب/أيلول( **E/CN.4/1990/17) 
  رقم الوثيقة  1991إندونيسيا/تيمور الشرقية، نوفمرب/تشرين الثاين( **E/CN.4/1992/17/Add.1 ،)

 (A/54/660)رقم الوثيقة  1999زايرة مشرتكة، نوفمرب/تشرين الثاين 
  رقم الوثيقة  1999كينيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/2000/9/Add.4) 
 رقم الوثيقة  1988/أيلول كوراي اجلنوبية، سبتمرب( **E/CN.4/1989/15) 
  رقم الوثيقة  1997املكسيك، أغسطس/آب(E/CN.4/1998/38/Add.2) 
 رقم الوثيقة  1996مارس/آذار -ابكستان، فرباير/شباط(E/CN.4/1997/7/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1988بريو، إبريل/نيسان( **E/CN.4/1989/15) 
 /رقم الوثيقة  1990تشرين األول الفلبني، أكتوبر( **E/CN.1991/17) 
  رقم الوثيقة  1996الربتغال )خبصوص تيمور الشرقية(، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1997/7) 
  رقم الوثيقة  1999رومانيا، إبريل/نيسان(E/CN.4/2000/9/Add.3) 
  رقم الوثيقة  1994روسيا االحتادية، يوليو/متوز(E/CN.4/1995/34/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1994رواندا، زايرة مشرتكة، يونيو/حزيران(E/CN.4/1995/7) 
 رقم الوثيقة  1988سبتمرب/أيلول -تركيا، أغسطس/آب(E/CN.4/1989/15 نوفمرب/تشرين الثاين ، **)
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 (E/CN.4/1999/61/Add.1)رقم الوثيقة  1998
  رقم الوث 1987أوروغواي، ديسمرب/كانون األول( ** يقةE/CN.4/1998/17/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1996فنزويال، يونيو/حزيران(E/CN.4/1997/Add.3 & Corr.1) 
 رقم الوثيقة  1992، أكتوبر/تشرين األول  ؟؟(E/CN.4/1993/26 & E/CN.4/1992/S-1/10) 
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املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة 
 و اإلعدام التعسفيأ

  رقم الوثيقة  1999ألبانيا، مايو/أاير(E/CN.4/2000/3/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1995بوروندي، إبريل/نيسان(E/CN.4/1996/4/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1989كولومبيا، أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1990/22/Add.1 زايرة مشرتكة ،**)

 (E/CN.4/1995/111قم الوثيقة )ر  1994أكتوبر/تشرين األول 
  رقم الوثيقة  1991مجهورية الكونغو الدميوقراطية، مايو/أاير(E/CN.4/1992/30/Add.2 مل ُيسمح( ،**)

 (E/CN.4/1998/64للمقرر بدخول البالد( )رقم الوثيقة 
  رقم الوثيقة  1994إندونيسيا، يوليو/متوز(E/CN.4/1995/61/Add.1 زايرة مشرتكة، نو ،) فمرب/تشرين

 1999الثاين 
  رقم الوثيقة  1999مقدونيا )مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، مايو/أاير(E/CN.4/2002/3/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1999املكسيك، يوليو/متوز(E/CN.4/2000/3/Add.3) 
  نيجرياي، )مل ُيسمح للمقرر بدخول البالد( )رقم الوثيقةE/CN.4/1997/62 & 

E/CN.4/1997/62/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1995اببوا غينيا اجلديدة )جزيرة بوغانيفيل(، أكتوبر/تشرين األول(

E/CN.4/1996/4/Ad.2) 
 رقم الوثيقة  1993يونيو/حزيران -بريو، مايو/أاير(E/CN.4/1994/7/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1993رواندا، إبريل/نيسان(E/CN.1994/7/Add.1 زايرة مشرت ،) 1994كة، يونيو/حزيران 

 (E/CN.4/1995/7)رقم الوثيقة 
 رقم الوثيقة  1997سبتمرب/أيلول -سري لنكا، أغسطس/آب(E/CN.4/1998/68/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1984سورينام، يوليو/متوز(E/CN.4.1985/17 أغسطس/آب ، **)رقم الوثيقة  1987(
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E/CN.4/1988/22 **) 
 رقم الوثيقة  2001رس/آذار ما-تركيا، فرباير/شباط(E/CN.4/2002/74/Add.1 & Corr.1) 
  رقم الوثيقة  1986أوغندا، أغسطس/آب( **E/CN.4/1987/20) 
 رقم الوثيقة  1997أكتوبر/تشرين األول -اإلمارات العربية املتحدة، سبتمرب/أيلول(

E/CN.4/1998/68/Add.3) 
 رقم الوثيقة  1992، أغسطس/آب  ؟؟(E/CN.4/1992/S-1/9 أكتوبر/تشرين األول ، **)رقم  1992(

 (E/CN.4/1992/S-1/10الوثيقة 
 (E/CN.4/1985/15** )رقم الوثيقة  1984بوليفيا، نوفمرب/تشرين الثاين   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  

 رقم الوثيقة  1988لثاين نوفمرب/تشرين ا-كولومبيا، أكتوبر/تشرين األول( **
E/CN.4/1989/18/Add.1) 

  رقم الوثيقة  1982قربص، يوليو/متوز( **E/CN.4/1983/14) 
  مل ُيسمح للفريق بدخول البالد( )رقم الوثيقة( مجهورية الكونغو الدميوقراطيةE/CN.41998/64) 
  رقم الوثيقة  1995السلفادور، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1996/38) 
 رقم الوثيقة  1987أكتوبر/تشرين األول(E/CN.4/1988/19/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1982املكسيك، يناير/كانون الثاين(E/CN.4/1983/14/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1985بريو، يونيو/حزيران(E/CN.4/1986/Add.1 أكتوبر/تشرين األول ،**)رقم  1986(

 (**E/CN.4/1987/15/Add.1الوثيقة 
 رقم الوثيقة  1990سبتمرب/أيلول -الفلبني، أغسطس/آب( **E/CN.4/1991/20/Add.1) 
  رقم الوثيقة  1991سري لنكا، أكتوبر/تشرين األول( **E/CN.4/1992/18/Add.1 أكتوبر/تشرين ،)
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)رقم الوثيقة  1999(، أكتوبر/تشرين األول E/CN.4 1993/25/Add.1** )رقم الوثيقة  1992األول 
E/CN.4/2000/64/Add.1) 

  رقم الوثيقة  1998تركيا، سبتمرب/أيلول(E/CN.4/1999/62/Add.2) 
  رقم الوثيقة  1998اليمن، أغسطس/آب(E/CN.4/1999/62/Add.1 & Corr.1) 
  رقم الوثيقة  1993، أغسطس/آب ؟؟(E/CN.4/1994/26/Add.1 يوليو/متوز ،)رقم الوثيقة  1994(

E/CN.4/1995/37،) رقم الوثيقة  1996فرباير/شباط -يناير/كانون الثاين(E/CN.4/1996/36 ،)
 (E/CN.4/1997/55 & Corr.1)رقم الوثيقة  1996ديسمرب/كانون األول -مارس/آذار

 

 


