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مقدمة:
يقدم معهد جنيف لحقوق اإلنسان هذا الدليل في »اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان«، 
لجميع الناشطين/ات والمهتمين/ات بمجال حقوق اإلنسان في المنطقة العربية على أمل أن 

يكون رافداً وعوناً لهم في نضالهم الساعي لغد أكثر كرامة وعدل ومساواة وسالم.
اإلنسان  بحقوق  المعنية  الوطنية  والمؤسسات  حكومية  غير  للمنظمات  الدليل  هذا  يوفر   
معلومات حول كيفية االتصال بآليات ومكاتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، إضافة إلى كيفية 
توزع عضوية هيئات حقوق اإلنسان، ومواقف الدول العربية من اإلتفاقيات والبروتوكوالت 

األساسية لحقوق اإلنسان وإتفاقيات منظمة العمل األساسية.
 يتضمن الدليل أيضاً قوائم بأسماء الخبراء العرب باآلليات التعادقية وغير التعاقدية، وجدول 
دعوة  قدمت  التي  الدول  بأسماء  وآخر  العربية  الدول  لزيارة  الخواص  المقررين  بطلبات 

مفتوحة لإلجراءات الخاصة المواضيعية.
تستخدم  وأن  الدليل سنوياً،  هذا  تحديث  يتمكن من  أن  اإلنسان  لحقوق  يأمل معهد جنيف 
المعلومات الموجودة فيه بشكل مناسب يصب في تطوير عمل وجهود األفراد والمنظمات 

والمؤسسات في المنطقة العربية وربطهم الفعال بآليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 
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أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان

مجلس األمـن
األعضاء  الدائمين

نهاية الواليةالدولة      الرقم
-الواليات المتحدة األمريكية1
-فرنسا2 
-بريطانيا3 
-روسيا4 
-الصين5 

األعضاء غير الدائميين
2011م

2012مالمانيا6 
2012مالهند7 
2012مجنوب إفريقيا8 
2012مالبرتغال9 

2012مكولومبيا10 
2011ملبنان11 
2011منيجريا12 
2011مالبرازيل13 
2011مالغابون14 
2011مالبوسنة والهرسك15 
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الجمعية العامـة
 

http://www.un.org/ga                                                   :الموقع على شبكة اإلنترنيت
 

لجان الجمعية العامة:

1.لجنة نزع السالح واألمن الدولي
     

http://www.un.org/ga/first/index.shtml                       :الموقع على شبكة اإلنترنيت      

2. اللجنة اإلقتصادية والمالية

http://www.un.org/ga/second/index.shtml                  :الموقع على شبكة اإلنترنيت      

3. اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية

http://www.un.org/ga/third/index.shtml                       :الموقع على شبكة اإلنترنيت

4. لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار

http://www.un.org/ga/fourth/index.shtml                     :الموقع على شبكة اإلنترنيت      

5. لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية

http://www.un.org/ga/fifth/index.shtml                        :الموقع على شبكة اإلنترنيت

6. اللجنة القانونية

 http://www.un.org/ga/sixth/index.shtml                       :الموقع على شبكة اإلنترنيت     
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المجلس االقتصادي واالجتماعي

العضوية العربية بالمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي:
المغرب )2011م(، السعودية )2011م(، العراق )2012م(، مصر )2012م(، قطر )2013م(

نهاية الواليةالدولةنهاية الواليةالدولة

31ديسمبر/ كانون األول  إستونيا
31ديسمبر/ كانون األول  منغوليا2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  السعودية 
2011م

الواليات المتحدة 
ألمريكية

31ديسمبر/ كانون األول  
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  ألمانيا
31ديسمبر/ كانون األول  إيطاليا2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  المغرب
31ديسمبر/ كانون األول  جزر القمر2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  الهند
31ديسمبر/ كانون األول  مصر2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  اليابان
31ديسمبر/ كانون األول  كندا2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  بيرو
31ديسمبر/ كانون األول  غانا2011م

2012م

ساحل 
العاج

31ديسمبر/ كانون األول  
31ديسمبر/ كانون األول  العراق2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  سانكتس
31ديسمبر/ كانون األول  أوكرانيا2011م

2012م

31ديسمبر/ كانون األول  غواتيماال
31ديسمبر/ كانون األول  النيرويج2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  غينيا بيساو
31ديسمبر/ كانون األول  روسيا2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  فرنسا
31ديسمبر/ كانون األول  فنلندا2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  فنزويال
31ديسمبر/ كانون األول  بريطانيا2011م

2013م
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31ديسمبر/ كانون األول  اسبانيا
31ديسمبر/ كانون األول  جمهورية كوريا2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  موريشيص
31ديسمبر/ كانون األول  باكستان2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  نامبيبا
31ديسمبر/ كانون األول  الصين2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  مالطا
31ديسمبر/ كانون األول  الكاميرون2011م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  الفلبين
31ديسمبر/ كانون األول  اإلكوادور2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  شيلي
31ديسمبر/ كانون األول  الغابون2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  بلجيكا
31ديسمبر/ كانون األول  المجر2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  رواندا
31ديسمبر/ كانون األول  التفيا2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  بنغالدش
31ديسمبر/ كانون األول  مالوي2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  سلوفاكيا
31ديسمبر/ كانون األول  المكسيك2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  زامبيا
31ديسمبر/ كانون األول  نيكاراغوا2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  األرجنتين
31ديسمبر/ كانون األول  قطر2012م

2013م

31ديسمبر/ كانون األول  سويسرا
31ديسمبر/ كانون األول  السنغال2011م

2013م
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لجنة المنظمات غير الحكومية
 2011 ـ 2014

بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، الصين،كوبا، الهند، إسرائيل ، كازخستان، المغرب، 
موزمبيق، نيكاراغوا، باكستان، بيرو،روسيا، السنغال، السودان، تركيا، الواليات 

المتحدة األمريكية، فنزويال.

President                                                                      الرئيس
Hisashi Owada                                 
 )اليابان)
Vice-President                                                              نائب الرئيس
Peter Tomka                                  
 )سلوفاكيا)
Judges                                                                     القضاة

Abdul G. Koroma                         
  (سيراليون)
Awn Shawkat Al-Khasawneh         
 (األردن)
Bruno Simma                                   
 )ألمانيا(
Ronny Abraham    
 )فرنسا )
Kenneth Keith                              
 )نيوزيالند)
Bernardo Sepúlveda-Amor           
 )المكسيك)
Mohamed Bennouna                      
 (المغرب)
Leonid Skotnikov                            
 )روسيا)
Antônio A. Cançado Trindade      
 )البرازيل)
Abdulqawi Ahmed Yusuf            
 (الصومال )
Christopher Greenwood     
 )المملكة المتحدة)
Xue Hanqin                                     
 )الصين)
Joan E. Donoghue     
 )الواليات المتحدة)
Registrar
Philippe Couvreur   
(بلجيكا )

http://www.icj-cij.org                                                :الموقع اإللكتروني         

محكمة العدل الدولية
 

تشكيلة المحكمة:
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األمانة العامة
الوكاالت المتخصصة

منظمة العمل الدولية : تقوم بصياغة السياسات والبرامج الرامية الى تحسين ظروف العمل وفرص 
العمالة، وتضع معايير دولية بشأن األيدي العاملة كي تكون مبادئ توجيهية للحكومات.

www.ilo.org

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة : تعمل على النهوض بمستويات التغذية ومستويات 
المعيشة، وتحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي، وتحسين أحوال السكان في المناطق الريفية. 

www.fao.org

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو(: تعمل على توفير التعليم للجميع، وتعزيز 
التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي، وتعزيز حرية الصحافة، واالتصال.

www.unesco.org

منظمة الصحة العالمية : تتولى تنسيق البرامج الرامية إلى حل المشاكل الصحية وتمكين البشر 
جميعا من بلوغ أعلى المستويات الصحية الممكنة: فهي تعمل في مجاالت مثل التحصين، والتثقيف 

الصحي، وتوفير األدوية األساسية.
www.who.org

 
مجموعة البنك الدولي : توفر القروض والمساعدة التقنية للبلدان النامية بهدف تقليل الفقر وتعزيز 

النمو االقتصادي المستدام.
www.worldbank.org

 
صندوق النقد الدولي : يعمل على تيسير التعاون النقدي الدولي وتحقيق االستقرار المالي، ويوفر 

محفال دائما للتشاور وإسداء المشورة وتقديم المساعدة بشأن المسائل المالية.
www.imf.org

 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : تعمل على تعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية وتشجيع 

التعاون بشأن حقوق النشر والعالمات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات االختراع.
www.wipo.int

 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : منظمة حكومية دولية مستقلة تعمل تحت رعاية األمم المتحدة من 

أجل كفالة االستخدام المأمون والسلمي للطاقة الذرية.
www.iaea.org

 
منظمة التجارة العالمية: الكيان الرئيسي في مجال اإلشراف على التجارة الدولية، في مساعدة 

صادرات البلدان النامية عن طريق مركز التجارة الدولية الذي يوجد مقره في جنيف. 
www.wto.org
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مجلس حقوق اإلنسان

أعضاء المجلس
يونيو( حزيران( 2011م ـ  يونيو(حزيران( 2012م

الدولةالرقمالدولةالرقم

إكوادور 2بلجيكا 1
السنغال 4ماليزيا 3
الفلبين6بنغالديش  5
الكاميرون 8بتسوانا7
المكسيك  10النرويج 9

النمسا12هنغاريا 11
الهند14لشيك13
الواليات المتحدة 16بولندا15
انغوال 18مولدوفا 17
أوروغواي 20إسبانيا  19
أوغندا  22جزر المالديف  21
إيطاليا24قطر 23
بوركينافاسو 26روسيا 25
بيرو  28الكونغو27
تشيلي 30السعودية 29
جيبوتي 32كوستاريكا31
غواتيماال 34رومانيا33
كوبا  36تايالند 35
ليبيا 38الصين 37
موريتانيا 40أندونيسيا39
موريشيوس 42األردن 41
نيجريا44الكويت43
سويسرا46كازخستان 45
بنين47

سكرتارية مجلس حقوق اإلنسان
Mr. Eric Tistounet
Tel: )+4122( 917 93 19
Fax: )+4122( 917 90 11
E-Mail:etistounet@ohchr.org
www.ohchr.org
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اللجنة اإلستشارية

أعضاء اللجنة اإلستشارية
2011م

نهاية الواليةالجنسيةاإلسمالرقم

26 مارس/ آذار 2012مالمغربالسيدة حليمة مبارك ورزازي1 
26 مارس/ آذار 2013ممصرالسيدة منى ذو الفقار2 
26 مارس/ آذار 2014مالفلبينالسيدة بوريفيكاسيون كويسومبينغ3 
26 مارس/ آذار 2014مباكستانالسيد أحمد بالل صوفي 4 
26 مارس/ آذار 2014مفرنساالسيد لورونس بيسو5 
26 مارس/ آذار 2014مأزربيجانالسيد لطيف حسينوف6 
26 مارس/ آذار 2014منيجرياالسيد أوبيورا شندو7 
26 مارس/ آذار 2014مموريشيص السيد ديروجالل سيتولسينغ8 
26 مارس/ آذار 2013مجمهورية كورياالسيدة شينسونغ شونغ9 

26 مارس/ آذار 2013مألمانياالسيد فولفغانغ ستيفان هاينز10 
26 مارس/ آذار 2013ماإلتحاد الروسيالسيد فالديمير كارتاشكين11 
26 مارس/ آذار 2013مشيليالسيد خوسي أنطونيو بنغوا كابيلو12 
26 مارس/ آذار 2013مأوغنداالسيد/ ألفريد كاروكورا13 
26 مارس/ آذار 2013ماليابانالسيد شيغيكي ساكاموتو14 
26 مارس/ آذار 2012مسويسراالسيد جون زيغلز15 
26 مارس/ آذار 2012مالصينالسيد شيكيو تشن16 
26 مارس/ آذار 2013مغواتيماالالسيدة/أنانتونيا برادو17 

سكرتارية اللجنة:

Human Rights Council Advisory Committee, Human Rights Council 
Secretariat, 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211, Geneva 10
Switzerland
Tel: +41 )0(22 917 9732
Fax: +41 )0(22 917 9011 

E-Mail: hrcadvisorycommittee@ohchr.org

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  :الموقع اإللكتروني
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ممثل لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية المعنية
ICC بحقوق اإلنسان في جنيف 

Ms. Katharina Rose
International Coordinating Committee of National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights )ICC(
Geneva Representative
 
UNOG - Palais des Nations 
Tel: + 41 22 917 16 74
E-Mail: k.rose@europe.com
Website: www.nhri.net

مسؤول المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة االستشارية لدى 
المجلس االقتصادي واالجتماعي بجنيف

Mr. Ricardo Espinosa
Chief; NGO Laision Office
UN Geneva
Tel: +4122 917 21 27
Fax:+4122 917 0589
E-Mail: respinosa@unog.ch
www.unog.ch

 

مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسان

قائمة بأسماء المفوضين السامين:

السيد/ خوسيه اياال السو )اإلكوادور( )1994 ـ 1997)
السيدة/ ماري روبنسون )آيرلندا( )1997 ـ 2002)

السيد/ سيرجيو دي ميللو )البرازيل( )2002 ـ 2003)
السيد/ بيرتراند راماشاران )غيانا( )2003 ـ 2004)

السيدة/ لويز آربور )كندا( )2004 ـ 2008م(
السيدة/ نافانتيم بيالي )جنوب أفريقيا( )2008م ـ اآلن(
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الموقع اإللكتروني:
www.ohchr.org
Palais Wilson  
52, rue des Pâquis
CH-1201
Geneva, Switzerland
  
Mailing address:  
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األستاذ/ فرج فنيش

رئيس القسم: 41229289018+
التلفون: 41229289772+

  ffenniche@ohchr.org :البريد اإللكتروني

األستاذة/ رويدا الحاج
نائب رئيس القسم

الدول: العراق، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، مصر، ليبيا
التلفون:41229289217+   
الفاكس: 41229289018+

          relhage@ohchr.org :البريد اإللكتروني

األستاذة/ سارة حمود
الدول: الجزائر والمغرب

التلفون: 41229289450+      
الفاكس: 41229289018+

     shamood@ohchr.org :البريد اإللكتروني

األستاذ/ ظافر الحسين
الدول: مصر وليبيا

التلفون: 41229289424+    
الفاكس: 41229289018+

  dalhussini@ohchr.org :البريد اإللكتروني
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األستاذة/ شادية أفكر
الدول: تونس وموريتانيا

التلفون: 41229289490+    
الفاكس: 41229289018+

    safkir@ohchr.org :البريد اإللكتروني

Kevin Turner /األستاذ
الدول: إسرائيل ، فلسطين، سكرتارية للجنة الخاصة بالممارس/ آذارات االسرائيلية

التلفون: 41229289603+  
الفاكس: 41229289018+

   kturner@ohchr.org :البريد اإللكتروني

وحدة المنظمات غير الحكومية
Tel: +4122 917 90 00
E-Mail: civilsocietyunit@ohchr.org

الشكاوى العاجلة
Fax: )+4122( 917 90 22
E-Mail: tb-petitions@ohchr.org

المكاتب اإلقليمية:

الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
ESCWA 
UN House 
P.O. Box 11-8575 
Riad el Solh Square 
Beirut, Lebanon 
Tel.: +961 1 978 438 / +961 1 981 414 
Fax: +961 1 981 526 
E-mail: azzam1@un.org
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فلسطين:
Tel: )Ramallah( +972 2 296 55 34 
)Gaza( +972 8 282 70 2 
E-mail: LZaharieva@ohchr.org

العراق:

United Nations Assistance Mission for Iraq )UNAMI( 
Tel: +390831052650 
E-mail: boumedra@un.org

الموقع اإللكتروني:

http://www.uniraq.org

السودان:

United Nations Mission in Sudan )UNMIS( 
Tel: +249 187 086 180  
Khartoum, Sudan 
E-mail: garmendia@un.org

United Nations Mission in Darfur )UNAMID( 
Tel: +249 922 443 877 
El-Fasher, Sudan 
E-mail: keita1@un.org 

الموقع اإللكتروني: 

http://unmis.unmissions.org
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مواقف الدول العربية من اإلتفاقيات األساسية 
لحقوق اإلنسان

أبريل 2011م

CPPED
حماية

 األشخاص
 من

 االختفاء
القسري

CDP

حقوق 

األشخاص 

ذوي 

اإلعاقة

CMW

حقوق

 كافة

 العمال 

المهاجرين 

وأفراد

 أسرهم

CRC

حقوق 

الطفل

CAT

مناهضة 

التعذيب

CEDAW

إلقضاء

 على 

 كافة

 أشكال  

التمييز

 ضد

 المرأة

CESCR

العهد الدولي 

للحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية 

والثقافية

CCPR
 العهد
 الدولي
 للحقوق
 المدنية

والسياسية

CERD

إلغاء 

كافة 

أشكال 

التمييز 

العنصري

الدولة

x X √ √ √ √ √ √ √ الجزائر

x X x √ √ √ √ √ √ البحرين

x X x √ x √ x x √ جزر القمر

x X x √ √ √ √ √ x جيبوتي

x √ √ √ √ √ √ √ √ مصر

√ X x √ x √ √ √ √ العراق

x √ x √ √ √ √ √ √ األردن

x X x √ √ √ √ √ √ الكويت

x X x √ √ √ √ √ √ لبنان

x X √ √ √ √ √ √ √ ليبيا

x X √ √ √ √ √ √ √ موريتانيا

x √ √ √ √ √ √ √ √ المغرب

x √ x √ x √ x x √ عمان

x √ x √ √ √ x x √ قطر

x √ x √ √ √ x x √ السعودية

x X x x √ x √ √ √ الصومال

x √ x √ x x √ √ √ السودان

x X √ √ √ √ √ √ √ سوريا

x √ x √ √ √ √ √ √ تونس

x X x √ x √ x x √ اإلمارات

x √ x √ √ √ √ √ √ اليمن

√ = الدولة مصادقة.
X = الدولة غير مصادقة.
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مواقف الدول العربية من البروتوكوالت األساسية
 لحقوق اإلنسان

يونيو 2011م

CCPR
1 OP
 البروتوكول
 االختياري

 األول
 الملحق
 بالعهد
 الدولي
 للحقوق
 المدنية

 والسياسية
 بشأن تقديم

 األفراد
للشكاوى

CCPR
2 OP
 البروتوكول
 االختياري

 الثاني
 الملحق
 بالعهد
 الدولي
 الحقوق
 المدنية

 والسياسية
 حول إلغاء

 عقوبة
اإلعدام

CEDAW
OP
 البروتوكول
 االختياري
 الملحق
 باتفاقية

 القضاء على
 جميع أشكال
 التمييز ضد

المرأة

CAT
OP
  البروتوكول

 الملحق
 باتفاقية
 مناهضة
التعذيب

CRC
OPAC
 البروتوكول
 االختياري
 التفاقية

 حقوق الطفل
 بشأن اشتراك
 األطفال في
 المنازعات
المسلحة

CRC
OPSC
 البروتوكول
 االختياري
 الملحق
 باتفاقية

 حقوق الطفل
 بشأن بيع
 األطفال

 واستغاللهم
 في الدعارة،

 والصور
الخليعة

CRPD
OP
 البروتوكول
 االختياري
 الملحق
 بالعهد
 الدولي
 الخاص
 بالحقوق

 االقتصادية
 والثقافية

واالجتماعية

الدولة

√ X x x √ √ x الجزائر
x X x x √ √ x البحرين
x X x x x √ x جزر القمر
√ √ x x x x x جيبوتي
x X x x √ √ x مصر
x X x x √ √ x العراق
x X x x √ √ x األردن
x X x x √ √ x الكويت
x X x √ x √ x لبنان
√ X √ x √ √ x ليبيا
x X x x x √ x موريتانيا
x X x x √ √ √ المغرب
x X x x √ √ x عمان
x X x x √ √ x قطر
x X x x x x √ السعودية
√ X x x x x x الصومال
x X x x √ √ √ السودان
x X x x √ √ x سوريا
x X √ x √ √ √ تونس
x X x x x x x اإلمارات
x X x x √ √ √ اليمن

√ = الدولة مصادقة.
X = الدولة غير مصادقة.
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√ الجزائر

√ البحرين

√ جزر القمر

√ جيبوتي

√ مصر

√ العراق

√ األردن

√ الكويت

√ لبنان

√ ليبيا

√ موريتانيا

√ المغرب

√ عمان

√ قطر

√ السعودية

√ الصومال

√ السودان

√ سوريا

√ تونس

√ اإلمارات

√ اليمن

آلية اإلستعراض الدوري الشامل

UPR

الدورات
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آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان

اآلليات التعاقدية

عشرة آليات أنشأت بموجب إتفاقيات أو برتوكوالت أو عهود دولية إعتمدتها األمم المتحدة بغرض 
رصد إمتثال وتطبيق  الدول األعضاء ألحكامها وهي بالترتيب:

ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

ـ اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب

ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
ـ لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة

ـ اللجنة المعنية باالختفاء القسري

CERDاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
* الدول العربية التي لم تنضم لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  حتى 

18 أغسطس 2011م: جيبوتي 

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

19 يناير/كانون الثاني 2014مأيرلنداالسيدة أناستيسا كركلي
19 يناير/كانون الثاني 2014مالجزائرالسيد نور الدين أمير

19 يناير/كانون الثاني 2012مروسياالسيد أليكسي س .أفتونوموف
19 يناير/كانون الثاني 2012مغواتيماالالسيد خوسيه فرانسيسكو تساي
19 يناير/كانون الثاني 2012مبوركينا فاسوالسيدة فاطمتا بنتا فيكتوار ديالو

19 يناير/كانون الثاني 2012مرومانياالسيد إيون دياكونو
19 يناير/كانون الثاني 2012مالصينالسيد هوانغ يونغ آن
19 يناير/كانون الثاني 2012مالهندالسيد ديليب الهيري

19 يناير/كانون الثاني 2012مكولومبياالسيد باستور إلياس مارتينيس
19 يناير/كانون الثاني 2012متنزانياالسيد كريس ماينا بيتر

19 يناير/كانون الثاني 2012مالواليات المتحدة األمريكيةالسيد بيير ريتشارد بروسبير
19 يناير/كانون الثاني 2014مفرنساالسيد ريجيس دو غوت
19 يناير/كانون الثاني 2014متوغوالسيد كوكو ماوينا كانا

19 يناير/كانون الثاني 2014مباكستانالسيد أنور كمال
19 يناير/كانون الثاني 2014متركياالسيد غون كوت

19 يناير/كانون الثاني 2014مالبرازيلالسيد جوزيه ليندغرين
19 يناير/كانون الثاني 2014مالنيجرالسيد والياكوي سعيدو

19 يناير/كانون الثاني 2014مالمملكة المتحدةالسيد باتريك ثورنبيري
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السكرتارية:

Ms. Gabriella Habtom

Tel: +004122 917 91 93 
Fax: +004122 917 90 22       
E-Mail: ghabtom@ohchr.org
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis, 
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis, CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

الموقع على شبكة اإلنترنيت: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

 

CCPR اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

* الدول العربية األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى 18 أغسطس 
2011م:ـ

 األردن )1975م(، تونس )1969م(، الجزائر )1989م(، السودان )1986م( ، سوريا )1969م( 
، الصومال )1990م(، العراق )1971م(، الكويت )1996م(، لبنان )1972م(، ليبيا )1970م(، 
موريتانيا   ، )2002م(  جيبوتي   ، )1987م(  اليمن   ، )1979م(  المغرب   ، )1982م(  مصر 

(2004م(، البحرين )2006م(

* الدول العربية األطراف في البروتوكول االختياري األول الخاص بحق األفراد في تقديم شكاوى 
حتى 18 أغسطس 2011م:

الجزائر )1989م( ، الصومال )1990م( ، ليبيا )1989م( ، جيبوتي )2002م(
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* الدول العربية األطراف في البروتوكول اإلختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام: حتى 18 
أغسطس 2011م

جيبوتي )2002م(

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول مصرالسيد أحمد أمين فتح هللا
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول الجزائرالسيد بوزيد لزهري
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول المغربالسيد المحجوب الهيبة
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول تونسالسيد عبد الفتاح عمر
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول موريشيوصالسيد راجسومر الاله
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول آيرلنداالسيد مايكل أوفالهرتي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول كولومبياالسيد رافائيل ريفاس بوسادا
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول المملكة المتحدةالسير نايجل رودلي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول األرجنتينالسيد فابيان عمر سالفيولي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول السويدالسيد كريستر تيلين
2012م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول سويسراالسيدة هيلين كيلر
2014م

الواليات المتحدة السيد جيرالد نيومان
األمريكية

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول هولنداالسيد كوريناليس فلنترمان
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول رومانياالسيدة يوليا أنطوانيال موتوك
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول جنوب أفريقياالسيدة زونكي زانيلي ماجودينا
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول اليابانالسيد يوغي إيواساوا
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول فرنساالسيدة كريستين شانيه
2014م

31ديسمبر/ كانون األول / كانون األول سورينامالسيد مارغو واتر فايل
2014م
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السكرتارية:
Ms. Nathalie Prouvez
Tel: +4122 917 93 09     
Fax: +4122 917 90 22       
E-Mail: nprouvez@ohchr.org
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis, 
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية 
Centre for Civil and Political Rights )CCPR Centre(
Rue de Varembé 1
PO Box 183
1202 Geneva )Switzerland(
Tel: +41)0(22 / 33 22 555 
E-mail: info@ccprcentre.org 
http://www.ccprcentre.org

اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 
CESCR

* موقف الدول العربية من التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية حتى 18 أغسطس 2011م كالتالي: 

األردن )1975م(، تونس )1969م( ، الجزائر )1989م(، السودان )1986م( ، سوريا 
(1969م(، الصومال )1990م(، العراق )1971م(، الكويت )1996م(، لبنان )1972م( ، 

ليبيا )1970م( ، مصر )1982م(، المغرب )1979م(، اليمن )1987م( ، جيبوتي )2002م( ، 
موريتانيا )2004م(.
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* موقف الدول العربية من التصديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتى 18 أغسطس 2011م: ال توجد

أعضاء اللجنة:

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر/ كانون األول األردنالسيد وليد سعدي 
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  الجزائرالسيد عزوز كردون
2014م

31ديسمبر/ كانون األول مصرالسيد محمد عز الدين عبد المنعم 
2012م

31ديسمبر/ كانون األول موريشيصالسيد أريرانغا غوفينداسامي بيالي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول كوستاريكاالسيدة ماريا دل روسيو باراهونا رييرا
2012م

31ديسمبر/ كانون األول بيالروسالسيد سيرجي ن. مارتينوف
2012م

31ديسمبر/ كانون األول بولنداالسيد جيسالف كيدزيا
2012م

31ديسمبر/ كانون األول فرنساالسيد فيليب تكسييه
2012م

31ديسمبر/ كانون األول الصينالسيد زان داودي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول هولنداالسيد نيكوالس يان شريفر
2012م

31ديسمبر/ كانون األول البرازيلالسيدريناتو ريبير 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول كورياالسيد هيسو شين 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول إكوادورالسيد خايمه مارتشان روميرو 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول الهندالسيد شاندراشيخار داسغوبتا 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  ألمانياالسيد أيبـي ريدل
2012 م

31ديسمبر/ كانون األول   اإلتحاد الروسيالسيد اصالن كوشينيفك 
كانون األول 2014م

31ديسمبر/ كانون األول  كولومبياالسيد ألبارو تيرادو ميخيا
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  الكاميرونالسيد كليمان أنتاغانا
2014م
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سكرتارية اللجنة:
Ms. Maja ANDRIJASEVIC-BOKO
Tel: +41 )0(22 917 92 16
Fax: +41 )0(22 917 90 22
E-mail: mandrijasevic-boko@ohchr.org
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
CEDAW

التمييز ضد  أشكال  القضاء على جميع  اتفاقية  التصديق على  العربية من  الدول  موقف   ·
المرأة حتى 18 أغسطس 2011م م كالتالي: 

سوريا  )2000م(،  السعودية   ، )1996م(  الجزائر   ، )1980م(  تونس  )1980م(،  األردن 
(2003م(، الكويت )1994م(، لبنان )1997م(، ليبيا )1989م(، مصر )1980م( ، العراق 
(1986م( ، موريتانيا )2001م(،  المغرب )1993م(، اليمن )1984م( ، جيبوتي )1998م( 

، البحرين )2002م(، اإلمارات العربية المتحدة )2004م( ، عمان )2006م( .

موقف الدول العربية من التصديق على البروتوكول اإلختياري الملحق باتفاقية القضاء   ·
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 18 أغسطس 2011م كالتالي: 

ليبيا )2004م(، تونس)2008م(  

8.a. Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(New York, 22 November 1995)

مصر )2001م( ، األردن )2002م(
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نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر / كانون األول الجزائرالسيدة/ مريم بلميهوب - زرداني
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  مصرالسيدة/ نائلة جبر
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  فرنساالسيدة/ نيكول آميلين
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  كوباالسيدة/ ماغاليس دومينغيز
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  كينياالسيدة/ فيوليت تسيسيغا ووري
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  جامايكاالسيدة/ باربارا إيفلين بيلي
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  فنلنداالسيد/ نيكالس برون
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  الهندالسيدة/ إنديرا غايسينغ
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  إسبانياالسيدة/ سوليداد  دي ال فيفا
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  البرازيلالسيدة/ سيلفيا بيمنتيل
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  رومانياالسيدة/ فكتوريا بوبيسكو
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  أفغانستانالسيدة/ زهرة راسخ
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  الصينالسيدة/ زياوكياو زو
2012م

31ديسمبر/ كانون األول  موريشيصالسيدة/ براميال باتين
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  كرواتياالسيدة/ دوبرافكا سيمونوفيتش
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  تركياالسيدة/ أيسي فيردي آكار
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  إسرائيلالسيدة/ روث هالبرين - كاداري
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  باراغوايالسيدة/ أوليندا بوباديال
2014م
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31ديسمبر/ كانون األول  بنغالدشالسيدة/ عصمت ياهان
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  سلوفينياالسيدة/ فيوليتا نيوباور
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  تيمور الشرقيةالسيدة/ ماريا هيلين لوبيس 
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  اليابانالسيدة/ يوكو هاياشي
2014م

31ديسمبر/ كانون األول  سويسراالسيدة/ باترتسيا شولز
2014م

سكرتارية اللجنة:
Mr. Bradford C. Smith 
Secretary of the Committee on the  
Elimination of Discrimination against Women 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Room 1-021 
Palais Wilson 
52 Rue des Paquis 
1201 Geneva 
Switzerland 
Telephone:  +41 22 917-9335 
Fax: +4122 917 90 17
E-mail: BSmith@ohchr.org 

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm 

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية

The International Women’s Rights Action Watch )IWRAW(
University of Minnesota  
229-19th Avenue South  
Minneapolis, MN 55455  
Tel: 01.612.625.4985 
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 CATلجنة مناهضة التعذيب

* موقف الدول العربية من التصديق على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة حتى 18 أغسطس 2011م كالتالي: 

الصومال  )1997م(،  السعودية  )1989م(،  الجزائر   ، )1988م(  تونس   ، )1991م(  األردن 
المغرب  ليبيا )1989م(، مصر )1986م(،   ، لبنان )2000م(  الكويت )1996م(،   ، (1990م( 
(1993م(، قطر )2000م( ، اليمن )1991م( ، جيبوتي )2002م( ، البحرين )1998م(، موريتانيا 

(2004م( ، سوريا )2004م(.

* موقف الدول العربية من التصديق على البروتوكول اإلختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب 
أغسطس   18 حتى  المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره 

2011م:

لبنان.

أعضاء اللجنة

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر/ كانون األول  المغربالسيدة/ سعدية بلمير
2013م

31ديسمبر/ كانون األول  السنغالالسيد/ جبريل كمارا  
2011م

31ديسمبر/ كانون األول  اإلكوادورالسيد/ لويس غاليغوس
2011م

31ديسمبر/ كانون األول  قبرصالسيد/ أندرياس مافروماتيس 
2011م

31ديسمبر/ كانون األول  شيليالسيد/ كلوديو غروسمان
2011م

31ديسمبر/ كانون األول  الواليات المتحدة األمريكيةالسيدة/ فيليسي غاير
2011م

31ديسمبر/ كانون األول  اإلتحاد الروسيالسيد/ ألكساندر كوفاليف
2013م

31ديسمبر/ كانون األول  إسبانياالسيد/ فيرناندو مارينو مينينداس
2013م

31ديسمبر/ كانون األول  النيرويجالسيدة/ نورا سفياس
2013م

31ديسمبر/ كانون األول  الصينالسيد/ شياسيان وانغ
2013م
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السكرتارية:
Mr. Joao M. Nataf         
Tel. + 41 22 917 9102 
Fax. + 41 22 917 90 22  
E-Mail: jnataf@ohchr.org  
OHCHR: http://www.ohchr.org
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm   :موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت

  SPTاللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب
أعضاء اللجنة

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم
31ديسمبر/ كانون األول  2012مبولنداالسيد/ إسبيكنيفيو الزوكيتش1.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مموريشيصالسيد/ بول الم شانغ لين2.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مسلوفينياالسيد/ غوران كليمينسيش3.
31ديسمبر/ كانون األول  2012ملبنانالسيدة سوزان جبُّور4.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مالشيكالسيد/ زدنيك هاجيك5.
31ديسمبر/ كانون األول  2012منيوزلنداالسيدة/ لوفيل باتريا غودارد6.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مبريطانياالسيد/ مالكولم إيفينيس7.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مكرواتياالسيدة ماريا ديفينيس - غويانوفيتش8.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مأرمينياالسيد/ أرمان دانيليان9.

31ديسمبر/ كانون األول  2012ماألرجنتينالسيد/ ماريو لويس كورأوالنو10.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مإستونياالسيدة ماري أموس11.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مقبرصالسيد بيتروس ميخائيليدس12.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مالمالديفالسيدة عائشة شجون محمد13.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مفرنساالسيد/ أوليفير أوبريخت14.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مالدنماركالسيد هانس درامينسكي بيترسن15.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مالبرازيلالسيدة ماريا مارغاريدا إ. بريسبورغر16.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مألمانياالسيد كريستيان بروس17.
31ديسمبر/ كانون األول  2012مكوستاريكاالسيد/ فيكتور مانيويل رودريغيز18.
31ديسمبر/ كانون األول  2014ماإلكوادورجوديث سالغادو - ألفاريث19.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مالمكسيكالسيد ميغيل ساّري إيغينيس20.
31ديسمبر/ كانون األول  2014ميوغسالفياالسيدة/ أنيتا ستانسيفسكا21.
31ديسمبر/ كانون األول  2014ماألرغوايالسيد ويلدر تايلر - سوتو22.
يروس23. 31ديسمبر/ كانون األول  2014مبيروالسيد فيليبي فّيافيسينسيو ترِّ
31ديسمبر/ كانون األول  2014مبوركينافاسوالسيد فورتوني غايتان زونغو24.
31ديسمبر/ كانون األول  2014مإسبانياالسيد إيميليو خينيس سانتيدريان25.

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية
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Association for the Prevention of Torture   )APT)   
 Phone : +41 )22( 919 21 70 
Fax : +41 )22( 919 21 80 
PO. Box 2267 
CH-1211 Geneva 2 
Switzerland
E-mail : apt@apt.ch 
Website : www.apt.ch 

World Organisation Against Torture )OMCT) 
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
1211 Geneva 8
Switzerland

Phone: + 41 22 809 4939
Fax: + 41 22 809 4929

E-mail: omct@omct.org  
Website : www.omct.org

     CRC لجنة حقوق الطفل
* الدول العربية والتصديق على البروتوكول اإلختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك 

األطفال في النزاعات المسلحة حتى  18آب/ أغسطس 2011م: 

البحرين )2004م( ،مصر )2007م(، الكويت )2004م( ، ليبيا )2004م( ، المغرب )2002م( 
، عمان )2004م( ، قطر )2002م( ، تونس )2003م(، السودان )2005م( ، سوريا )2003م( 

، اليمن )2007م(.
 

الطفل بشأن بيع  بإتفاقية حقوق  الملحق  البروتوكول اإلختياري  العربية والتصديق على  الدول   *
األطفال واستغاللهم في البغاء والمواد الخليعة حتى 18آب/ أغسطس 2011م:
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الجزائر )2006م( ، البحرين )2004م( ، مصر )2002م( ، الكويت )2004م( ، لبنان )2004م( ، 
ليبيا )2004م(، المغرب )2001م(، األردن )2006م( عمان )2004م(، قطر )2001م(، السودان 

(2004م(، سوريا )2003م(، تونس )2002م(، اليمن )2004م(.

أعضاء اللجنة:

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم
28 فبراير/ شباط 2015مالسعوديةالسيدة/ آسيل الشهيل 
28 فبراير/ شباط 2013مسورياالسيدة/ هديل األسمر
28 فبراير/ شباط 2011ممصرالسيد/ جهاد ماضي
28 فبراير/ شباط 2015متونسالسيد/ حاتم قطران

28 فبراير/ شباط 2013مشيليالسيدة/ مارتا موراس بيريز
28 فبراير/ شباط 2013مأوغنداالسيد/ أويش بوالر

28 فبراير/ شباط 2013متايالندالسيد/ سانفاسيت كومبرافانت
28 فبراير/ شباط 2013مسلوفاكياالسيد/ بيتر غوران

28 فبراير/ شباط 2013مكورياالسيدة/ يانغي لي
28 فبراير/ شباط 2013مسويسراالسيد/ جون زيرماتن

28 فبراير/ شباط 2013مموريشيصالسيدة/ كامال ديفي فارمه
28 فبراير/ شباط 2013مبيروالسيدة/ سوزان دي ال بوينتي
28 فبراير/ شباط 2015مغاناالسيدة/  أغنس أكوسوا أيدوو

28 فبراير/ شباط 2015مإسبانياالسيد/  جورج كاردونا
28 فبراير/ شباط 2015مالمجرالسيدة/ ماريا هيرتسوغ
28 فبراير/ شباط 2015مموناكوالسيد/ برنارد غشتاود

28 فبراير/ شباط 2015مالنيرويجالسيدة/ كرستين ساندبيرج
28 فبراير/ شباط 2015مسريالنكاالسيدة/ هيرانثي ويجيماني 

سكرتارية اللجنة:
Ms. Allegra Franchetti
Tel: )004122(  917 9 340 
Fax: )004122( 9179008  
E. Mail: afranchetti@ohchr.org

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm   :موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت
منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية
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NGO Group for the Convention on the Rights of the Child
Secretariat

1, rue de Varembé

CH-1202 Geneva

Switzerland

Telephone: +41 )0( 22 740 4730

Fax : +41 )0( 22 740 1145 

Email : secretariat@childrightsnet.org

http://www.childrightsnet.org/

    

 CMWاللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين

صادقت على اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 18 
أغسطس 2011م أربعة وأربعون دولة من بينهم : الجزائر )2005م( ، مصر )1993م( ، المغرب 
من  )2005م(  وسوريا  )2007م(  موريتانيا   ، )2004م(  الليبية  العربية  الجماهيرية  (1993م(، 

الوطن العربي. 

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر/ كانون األول  2011مأذربيجانالسيد/ أزاد تاغيزاده
31ديسمبر/ كانون األول  2011مالسلفادورالسيدة/ أنا أليزابيث كوبياس

31ديسمبر/ كانون األول  2013مالفلبينالسيد/ خوسيه سيرانو
31ديسمبر/ كانون األول  2011مالمغربالسيد/ عبدالحميد الجمري

31ديسمبر/ كانون األول  2011مالمكسيكالسيد/ فرانسيسكو ألبا
31ديسمبر/ كانون األول  2011مبوركينا فاسوالسيدة ميريام بوسي
31ديسمبر/ كانون األول  2013متركياالسيد/ محمد سيفيم

31ديسمبر/ كانون األول  2013مسريالنكاالسيد/ براساد كارياواسام
31ديسمبر/ كانون األول  2013مغواتيماالالسيد/ ميغول أنجيل أبارا غونزاليس 

31ديسمبر/ كانون األول  2011ممصرالسيد/ أحمد حسن البرعي
31ديسمبر/ كانون األول  2013مماليالسيدة/ فطومة عبدالرحمن
31ديسمبر/ كانون األول  2013مجامايكاالسيدة/ أندريا ملر إشتنيت

31ديسمبر/ كانون األول  2011 مبركونيفاسو السيدة/  مريم بوسي 
31ديسمبر/ كانون األول  2011ماإلكوادورالسيد/ فرانسيسكو كارين مينا
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السكرتارية:

Ms. Noemy Barrita
Tel: +41 )0(22 917 94 22
Fax: +41 )0(22 917 90 59
E-mail: nbarrita-chagoya@ohchr.org
E-Mail : cmw@ohchr.org

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية
December 18
E-Mail: info@december18.net

http://www.december18.net/

CRPDلجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
أعضاء اللجنة:

نهاية الواليةالجنسيةاإلسم

31ديسمبر/ كانون األول  2012ماألردنالسيد محمد الطراونة
31ديسمبر/ كانون األول  2012مقطرالسيدة أمنة على السويدي
32ديسمبر/ كانون األول  2012الجزائر السيدة فتيحة حاج صالح 

31ديسمبر/ كانون األول  2012متونسالسيد لطفي بن لالهم

32



31ديسمبر/ كانون األول  2012مالشيلي السيدة ماريا سوليداد رييس 
31ديسمبر/ كانون األول  2014مالمانيا السيدة تيريزيا ديغنر 

31ديسمبر/ كانون األول  2012مهنغاريا السيد غابور كومبوس 
31ديسمبر/ كانون األول  2014مكوريا السيدة كيم هيونغ شيك 

31ديسمبر/ كانون األول  2012مبنغالدش السيد منصور أحمد شودري 
31ديسمبر/ كانون األول  2014مالدنيمارك السيد لنغفاد ستيغ  

31ديسمبر/ كانون األول  2014مكينيا السيد إيدا ماينا وانغشي 
31ديسمبر/ كانون األول  2014مأستراليا السيد رونالد ماك كالوم 
31ديسمبر/ كانون األول  2012ماسبانيا السيدة انا بياليز نارفيز 

31ديسمبر/ كانون األول  2012 م كواتيماال السيدة جوديث كوانغ سيلفيا 
31ديسمبر/ كانون األول  2014 م المكسيك السيد كارلوس اسبينوزا 

31ديسمبر/ كانون األول  2014 م صربيا السيد دمجان تا تيك 
31ديسمبر/ كانون األول  2014 م اكوادور السيد خافير توريس كوريا 

31ديسمبر/ كانون األول  2012 م الصين السيد يانغ جايا 

 
السكرتارية:

José Doria  
Tel: +41 22 917 96 34
Fax: +41 22 917 90 17  
E-Mail address: jdoria@ohchr.org 

البريد اإللكتروني العام:
crpd@ohchr.org 

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201, Geneva, Switzerland  
Mailing address:  UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crpd/index.htm
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CED لجنة االختفاء القسري

نهاية الوالية الدولة اإلسم

31 مايو/ أيار 2013م  العراق السيد/محمد العبيدي
31 مايو/ أيار 2015م السنغال السيد/ مامادو كمارا
31 مايو/ أيار 2015م فرنسا السيد/إيمانويل ديكو
31 مايو/ أيار 2015م األرغواي السيد/ ألفارو سانتوز
31 مايو/ أيار 2013م األرجنتين السيد/ لوتجانو هازان
31 مايو/ أيار 2015م ألمانيا السيد/ راينر هوهلي
31 مايو/ أيار 2015م ألبانيا السيدة/ سوليا يانينا
31 مايو/ أيار 2013م إسبانيا السيد/ جوان جوزي لوبيز
31 مايو/ أيار 2013م زامبيا السيد/ إينوخ مولمبي
31 مايو/ أيار 2013م اليابان السيد/ كيمو ياكوشي

سكرتارية اللجنة:
Committee on Enforced Disappearance )CED)  
Human Rights Treaties Division )HRTD( 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
)OHCHR( 
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis 
CH-1201 Geneva )Switzerland(

Mailing address 
UNOG-OHCHR 
CH-1211 Geneva 10 )Switzerland(

Tel.: +41 22 917 93 95 
Fax: +41 22 917 90 08 
E-mail: ced@ohchr.org
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قائمة بأسماء الخبراء العرب باللجان التعاقدية
2011م

اللجنةالجنسيةاإلسمالرقم

الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيةاألردنالسيد وليد سعدي 1.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاألردنالسيد محمد الطراونة2.

القضاء على التمييز العنصريالجزائرالسيد نور الدين أمير3.

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانالجزائرالسيد بوزيد لزهري4.

الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الجزائرالسيد عزوز كردون5.

مناهضة التمييز ضد المرأةالجزائرالسيدة مريم بلميهوب6.
حقوق األشخاص دوي اإلعاقة الجزائر السيدة فتيحة الحاج صالح 7. 
حقوق الطفلالسعوديةالسيدة أسيل الشهيل8.
لجنة اإلختفاء القسريالعراقالسيد/ محمد العبيدي9.

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانالمغربالسيد محجوب الهيبة 10.
مناهضة التعذيبالمغربالسيدة سعدية بلمير11.
العمال المهاجرينالمغربالسيد عبدالحميد الجمري12.
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانتونسالسيد عبد الفتاح عمر13.
حقوق الطفلتونسالسيد حاتم قطران14.
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتونسالسيد لطفي بن لالهم15.
حقوق الطفلسورياالسيدة هديل األسمر16.
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةقطرالسيدة أمنة على السويدي17.
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانمصرالسيد أحمد أمين فتح هللا18.
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيةمصرالسيد محمد عز الدين عبد المنعم 19.
مناهضة التمييز ضد المرأةمصرالسيدة نائلة جبر20.
حقوق الطفلمصرالسيد/جهاد ماضي21.
العمال المهاجرينمصرالسيد أحمد حسن البرعي22.
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القسم الثاني
اآلليات غير التعاقدية

اإلجراءات الخاصة ببلدان محددة
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المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في 
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967

السيد/ ريتشارد فولك )الواليات المتحدة األمريكية(

Mr. Kevin Turner
Tel: +41 22 928 9603
E-Mail: kturner@ohchr.org
 
Ms. Nikki Siahpoush
Tel: +41 22 928 9430
E-Mail: nsiahpoush@ohchr.org    

البريداإللكتروني العام:
sropt@ohchr.org

http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx

الخبير المستقل المعين من قبل األمين العام والمعني 
بحالة حقوق اإلنسان في الصومال

السيد/ شامصول باري )بنغالدش(

Mr. Idrissa Kane
Tel: +41 22 928 98 10
E-Mail: ikane@ohchr.org

البريداإللكتروني العام:
ie-somalia@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SOIndex.aspx
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الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في 
السودان

السيد/ محمد شاندي عثمان )تنزانيا)      
                                                                          
Mr. Joseph Bonsu
Tel : +41 22 928 94 17 
E-Mail : jbonsu@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:

iesudan@ohchr.org
الموقع اإللكتروني: 

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

السيد مرزوقي داروسمان  )اندونيسيا(

Mr. Ajith Sunghay
Tel :   +4122 928 93 53
E-Mail : asunghay@ohchr.org   
                   

البريد اإللكتروني العام:

hr-dprk@ohchr.org    

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KPIndex.aspx
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المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في ميانمار
السيد/ توماس قوينتانا )األرجنتين(

Ms. Christine Chung
Tel : +4122 928 96 73
E-Mail : sr-myanmar@ohchr.org 
E-Mail : cchung@ohchr.org 
                   

البريد اإللكتروني العام:
 sr-myanmar@ohchr.org

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في 
بوروندي

            السيد/  فاتح أوكركوز (الجزائر(
 
 
Mr. Rosevel Pierre Louis
Tel: +41 22 928 94 07
E-Mail : rpierrelouis@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:

E-Mail : ie-burundi@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/BIIndex.aspx
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الخبير المستقل المعين من قبل األمين العام والمعني 
بحالة حقوق اإلنسان في هايتي

السيد/ ميشيل فورست )فرنسا(

Mr. Michael van Gelderen
Tel : +4122 928 93 55  
  E-Mail: mvangelderen@ohchr.org
 

البريد اإللكتروني العام: 

E-Mail: ie-haiti@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:

http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/HTIndex.aspx

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في كمبوديا
السيد/ سوريا براساد سوبيدي )نيبال(

Ms. Maureen Teo 
Tel : +4122 928 96 32 
E-Mail : mteo@ohchr.org 

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.
aspx

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في إيران

السيد/ أحمد شهيد )المالديف(
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اإلجراءات الخاصة المواضيعية

رئيس القسم:
Mr. Orest Nowosad
Tel: )+4122( 9179223              
E-Mail: onowosad@ohchr.org

األفرقة العاملة المفتوحة العضوية

فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل 
أفريقي

الرئيس- المقرر:
السيدة/ مايا سهلي  Maya SAHLI (الجزائر)

السيدة/ ماريانا ناجسفيسكا  Mirjana NAJCEVSKA Chair (يوغسالفيا)
السيدة/ مونوراما بيسواس Monorama BISWAS )بنغالدش( 

السيدة ميراي فانون منديس فرانس Mireille FANON-MENDES-FRANCE )فرنسا)
السيدة/ فيريني شيفيرد Verene SHEPHERD )جامايكا)

Mr. Richard Clarke
Tel: +4122 928 98 74
E-Mail : rclarke@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام: 

E-Mail : africandescent@ohchr.org
الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm
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الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي
الرئيس- المقرر:

السيد/ الحاج مالك ساو El Hadji Malick SOW )السنغال(
السيد/ شاهين ساردار علي Shaheen Sardar ALI )باكستان( 

السيد/ فالدمير تشيلوفسكي Vladimir TOCHILOVSKY )أوكرانيا(
السيد/ روبيرتو جاريتون Roberto GARRETON )تشيلي(

السيد/ مادس أنديناس Mads ANDENAS )النرويج( 

سكرتير اللجنة:
Mr. Miguel De La Lama
Tel: )+4122( 917 9289 
E-Mail : mdelalama@ohchr.org

Ms. Jolene Tautakitaki   
Tel : +4122 917 93 63
E-Mail : jtautakitaki@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : wgad@ohchr.org

زيارات سابقة لدول عربية: البحرين 2001م،موريتانيا 2008م

طلبات زيارة لدول عربية:

ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب والسعودية

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm
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الفريق العامل المعني بحماية جميع األشخاص من 
اإلختفاء القسري

الرئيس- المقرر:
السيد/ جيرمي ساركين )جنوب أ فريقيا(

السيد/ ارييل دوليتزكي   )األرجنتني)
السيد/ جاسمنكا دزمهر  )البوسنة و الهرسك( 

السيد/ عثمان الحجة (لبنان( 
السيد/ أوليفير دو فروفيلي )فرنسا(

السكرتارية:
Ms. Giovanna Zucchelli
Tel: +4122 917 9189
E- Mail : gzucchelli@ohchr.org 

Mr. Matias Pellado
Tel: +4122 917 9336
E- Mail : mpellado@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E- Mail : wgeid@ohchr.org

الصفحة اإللكترونية:
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances  
c/o OHCHR-UNOG  
CH-1211 Geneva 10  
Switzerland 
Téléphone: +4122 917 9189 
Fax: +4122 917 90 06  
E-mail: wgeid@ohchr.org

طلبات زيارة للدول العربية:
الجزائر والسودان
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الفريق العامل المعني بمسألة استخدام  المرتزقة 
كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

الرئيس- المقرر:

السيدة/ فايزة باتل  Faiza Patel( أفغانستان(
السيدة/ باتريشيا آرياس  Patricia Arias(تشيلي(

السيد/ خوسيه لويس كوميز ديلبرادو José Luis Gómez del Prado (اسبانيا(
السيدة/ اليزابيتا كارسكا Elżbieta Karska (بوالند(

السيد/ أنطون كاتز Anton Katz (جنوب افريقيا(

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : wgmercenaries@ohchr.org

السكرتارية:
Ms. Catherine Phuong   
Tel: )+4122( 917 92 71 
E-Mail: cphuong@ohchr.org 

Working Group on the use of mercenaries  
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Fax: + 41 22 917 9006 
Switzerland

طلبات الزيارة للمنطقة العربية: العراق ، السودان

الموقع اإللكتروني: 

http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm
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فريق العمل الخاص بالتمييز ضد المرأة ما بين القانون 
والممارسة

السيدة / إيما عويج Emna AOUIJ (تونس(
السيدة/ مارسيدس باكويت Mercedes BARGUET )المكسيك(

السيدة/  كماال تشاندراكيرانا Kamala CHANDRAKIRANA )اندونيسيا(
السيدة/  فرانسيس راداي Frances RADAY )المملكة المتحدة/اسرائيل(

السيدة/ إليونورا زيلينسكا  Eleonora ZIELINSKA )بولندا(.

البريد اإللكتروني العام : 
 E-Mail : wgdiscriminationwomen@ohchr.org

السكرتارية:
Ms. Federica Donati
Tel: +4122 917 9496
E-mail: fdonati@ohchr.org

Ms. Nathalie Stadelmann
Tel: +4122 917 9104
E-mail: nstadelmann@ohchr.org

المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو 
بإجراءات موجزة أو تعسفاً

السيد/ كريستوف هاينس Christof HEYNS )جنوب إفريقيا (

Ms : Pasipau Wadonda-chirwa  
Tel: )+4122( 9179252                                                                                                              
E-mail: pwadonda-chirwa@ohchr.org
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زيارات سابقة لدول عربية:
السودان 2004م

دول عربية يطلب زيارتها:
الجزائر، السعودية 2005 

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : eje@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية 
الرأي والتعبير
السيد/ فرانك الرو لوي Frank LA RUE  )غواتيماال(

Ms. Momoko Nomura
Tel : +4122 917 93 04
E-Mail : mnomura@ohchr.org

Mr. Guilauma Pfeiffle
Tel: +4122 917 93 84 
E-Mail : gpfeiffle@ohchr.org 

Ms. Nathalie Rondeux
Tel: +4122 917 92 51  
E-Mail : nrondeux@ohchr.org

Mr. Frank La Rue 
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression 
Palais des Nations 
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CH-1211 Geneva 10 
Switzerland

Tel: +4122 917 9304

Fax: +4122 917 9006

البريد اإللكتروني العام: 

E-Mail : freedex@ohchr.org 
زيارات سابقة للمنطقة العربية: تونس، السودان، الجزائر

طلبات زيارة للمنطقة: ليبيا، السعودية ، السودان

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد
السيد/ هاينر بيل فيلدت Heiner BIELEFELDT )ألمانيا(

Mr. Michael Wiener
Tel: +4122 917 9159
E-Mail : mwiener@ohchr.org 

Ms. Nathalie Rondeux
Tel: +4122 917 92 51 
E-Mail : nrondeux@ohchr.orh 

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : freedomofreligion@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm

زيارات سابقة للمنطقة العربية: فلسطين، الجزائر، السودان
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المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق كعنصر من 
عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

السيدة/ راكيل رولنيك  Raquel ROLNIK ) البرازيل(
           

Ms. Beatrice Quadranti 
Tel: +4122 9179615
E-Mail : bquadranti@ohchr.org

Ms. Brenda Vukovic     
Tel: +4122 9179861
E-Mail : bvucovic@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : srhousing@ohchr.org

         http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm :الموقع اإللكتروني

المقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال واستغاللهم 
في البغاء وفي المواد الخليعة

السيدة/ نجاة مجيد معال Najat Maalla M’JID )المغرب(

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : srsaleofchildren@ohchr.org

السكرتارية:
Ms. Bernadette Arditi
Tel: +41 22 917 97 68
E-mail: barditi@ohchr.org

Ms. Federica Donati
Tel: +41 22 917 94 96
E-mail: fdonati@ohchr.org

زيارات سابقة للوطن العربي:  المغرب
الموقع اإللكتروني: 

http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm
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الخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية
السيدة/ فريدة شهيد Farida SHAHEED )باكستان(

السكرتارية:

Ms. Oyuna Umuralieva
Tel: +41 022 917 91 03
E-mail: oumuralieva@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : ieculturalrights@ohchr.org

طلبات زيارة للدول العربية:
الجزائر، المغرب

الموقع اإللكتروني:

Contact: Independent Expert in the field of cultural rights
c/o OHCHR-UNOG 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland
Telephone: +41-22 917 92 54
Fax: +41-22 917 90 06 
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المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
السيد/ كيشور سانكي Kishore SINGH )الهند(

Mr. Marcelo Daher
Tel:+4122 917 94 31
E-Mail : mdaher@ohchr.org  

Ms. Lucinda O’Hanlon 
Tel: +4122 917 96 79
E-Mail : lohanlon@ohchr.org  

البريد اإللكتروني العام: 
  E-Mail : sreducation@ohchr.org

زيارات سابقة لدول عربية:المغرب 2006م
طلبات زيارة لدول عربية: االمارات منذ 2005م

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/index.htm

الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق اإلنسان والفقر 
المدقع

السيدة/ ماريا ماجدلينا سبلفيدا كارمونا Maria Magdalena SEPÚLVEDA CARMONA )تشيلي(

Ms. Lidia Rabinovich 
Tel:+4122 917 97 63
E-Mail : Irabinovich@ohchr.org  

Ms. Yoonie Kim
Tel: +4122 917 96 43
E-Mail : ykim@ohchr.org  
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البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : ieextremepoverty@ohchr.org

زيارات سابقة للدول العربية: اليمن والسودان

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/index.htm

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
السيد/ أوليفيي دي سشوتر Olivier de SCHUTTER )بلجيكا(

Mr. Ulrik  Halsteen
Tel: +4122 917 93 23
E-Mail : uhalsteen@ohchr.org
Ms. Yoonie kim
Tel: +4122 917 96 43
E-Mail : ykim@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : srfood@ohchr.org

زيارات سابقة للدول العربية: سوريا، لبنان، فلسطين
طلبات زيارة للدول العربية: اليمن والسودان.

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm
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الخبير المستقل المعني بآثار سياسات اإلصالح 
االقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل 

بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

السيد/ سيفاس لمينا Cephas LUMINA )زامبيا(

Ms. Brenda Vukovic 
E-Mail : bvukovic@ohchr.org
Tel: +4122 917 98 61 

 
Mr. Jamshidek Gaziyev 
E-Mail : jgaziyev@ohchr.org
Tel: +4122 917 91 83

Independent expert on the effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the full enjoyment of 
all human rights, particularly economic, social and cultural rights 
OHCHR, United Nations 
1211 Geneva 10 
Switzerland  
E-Mail: ieforeigndebt@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : ieforeingdebt@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/development/debt/index.htm

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى 
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

السيد/ آناند غروفر Anand GROVER )الهند(

Ms. Dragana Korljian 
E-Mail : dkorljian@ohchr.org  
Tel:+4122 917 97 21
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Mr. Jamshidbek Gaziyev 
E-Mail : jgaziyev@ohchr.org   
Tel:+4122 917 91 83 

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : srhealth@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية:
لبنان

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm

الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية  بحالة المدافعين 
عن حقوق اإلنسان

السيدة/ مارغريت سيكاجي Margaret SEKAGGYA )أوغندا(

Ms. Dolores Infante 
Tel: +4122 917 97 30
Fax: +4122 9179006
E-Mail :dinfante@ohchr.org   

E-Mail : defenders@ohchr.org البريد اإللكتروني العام:   
E-Mail : urgent-action@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية: ال توجد

طلبات زيارة للمنطقة العربية: مصر 2008م، سوريا 2008م ، تونس 2008م

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm 
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المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين
السيدة/ غابريال كارينا كناول Gabriela KNAUL )البرازيل(

Ms. Mireya Pena Guzman 
Tel: +4122 917 97 73
E-Mail: mpena@ohchr.org

Mr. Nikolaus Schultz
Tel: +4122 917 34 02
E-Mail: nschultz@ohchr.org
Special Rapporteur of the Human Council on the independence of judges and 
lawyersc/o Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights 
United Nations Office at Geneva
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : srindependencejl@ohchr.org 

زيارات سابقة للدول العربية: السعودية 2002م

طلبات زيارة للمنطقة العربية: تونس 1997م، مصر 1999م، العراق 2008م

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/index.htm

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية للسكان األصليين
السيد/ جيمس أنايا James ANAYA )الواليات المتحدة األمريكية(

Mr. Thierry del Prado
Tel: + 4122 917 9232
Fax: +4122 917 9006 
E-Mail: tdelprado@ohchr.org
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OHCHR, United Nations 
1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel. + 41 - 22 917 96 47  
fax + 41 - 22 917 60 10 
E-mail: indigenous@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:

E-Mail : indigenous@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

ممثل األمين العام المعني بحقوق اإلنسان للمشردين 
داخلياً

السيد/ شالوكا بياني Chaloka BEYANI )زامبيا (

Ms. Rosa da Costa
Tel: +4122 917 9140 
E-Mail: rdacosta@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام: 
E-Mail : idp@ohchr.org

لإلتصال:

Representative of the Secretary-General on the human rights of 
internally displaced persons 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Fax: + 41 22 917 9006 
Switzerland

زيارات سابقة للمنطقة العربية: اليمن، الصومال، السودان

   الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm
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المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين
السيد جورج أ. بوستامنتي Jorge A. BUSTAMANTE )المكسيك(

Mr. Thierry del Prado
Tel: + 4122 917 9232
Fax: +4122 917 9006 
E-Mail: tdelprado@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : migrant@ohchr.org

 زيارات سابقة للمنطقة العربية: المغرب
طلبات زيارة للمنطقة العربية: البحرين 2006م، موريتانيا 2006م

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm

الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا األقليات
السيدة غاي مكدوغال Gay MCDOUGALL (الواليات المتحدة األمريكية(

Graham Fox
E-Mail: gfox@ohchr.org
Tel: +4122 917 9640 

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : minorityissues@ohchr.org

Ms. Gay MCDOUGALL 

Independent Expert on minority issues 

Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Fax: + 41 22 917 9006 
Switzerland 

   الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
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المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة 
وأسبابه وعواقبه

السيدة/ رشيدة مانجو Rashida MANJOO )جنوب أفريقيا(

Ms. Gabriela Guzman Garza
Tel: +4122 917 9412
E-Mail: gguzman-garza@ohchr.org 

Ms. Katarina Mansson
Tel: +4122 917  9127
E-Mail: kmansson@ohchr.org

Ms. Federica Donati
Tel:+4122 917 9496
E-Mail: fdonati@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام: 
vaw@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية: 
السودان 2004م، الجزائر 2007م، السعودية 2008م

طلبات زيارة للمنطقة العربية: 
األردن ، الصومال

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
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المقرر الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء 
مية والخطرة بصورة غير  المنتجات والنفايات السُّ

مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان
السيد/ كالن جورجيسكو Calin GEORGESCU  )رومانيا(

 
Ms Lidia Rabinvich 
Tel: +4122 917 97 63 
E-Mail:Irabinovich@ohchr.org 
OHCHR-UNOG 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland 
Fax : +41 22 917 90 06

البريد اإللكتروني العام:
srtoxicwaste@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلإنسانية أو 

المهينة
السيد/ خوان منديز Juan MENDEZ  )األرجنتين(

Mr. Tsatsu Dawson
Tel: +4122 917 97 30 
E-Mail : tdawson@ohchr.org
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Ms Sonia Cornin 
Tel: +4122 917 97 60 
E-Mail: scornin@ohchr.org  

زيارات سابقة للمنطقة العربية: األردن، تونس

طلبات زيارة للمنطقة العربية: مصر 1996م، الجزائر 1997م ، العراق 
2005م، السعودية 2005م، ليبيا 2005م ، سوريا 2005م ، اليمن 2005م

البريد اإللكتروني العام:
sr-torture@ohchr.org

الموقع اإللكتروني: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm

الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضامن 
الدولي

السيدة فيرجينيا داندان Virginia Dandan )الفلبين(

البريد اإللكتروني العام:
E-Mail : iesolidarity@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/isolidarity/index.htm

Ms. Susan Mathews
Tel: +4122 917 91 54
E-Mail: smathews@ohchr.org
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المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب
السيد/ غيتو ميغاي   Githu MUIGAI )كينيا(

Ms. Nathalie Rondeux
Tel: +4122 917 92 51
E-Mail: nrondeux@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:

E-Mail : racism@ohchr.org

Mr. Githu Muigai 
Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland  
Fax: +41 22 917 9006 
E-mail: racism@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية: الكويت، موريتانيا، اإلمارات

الموقع اإللكتروني:

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm

Ms. Kellie Ognimba
Tel: +4122 917 92 68
E-Mail: kognimba@ohchr.org
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المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق اإلنسان 
لضحايا االتجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

السيدة/ جوي نوزي ازيلو  Joy Ngozi EZEILO ) نيجيريا(

Ms. Junko Tadaki 
Tel: +4122 917 9298
E-Mail: jtadaki@ohchr.org

Special Rapporteur on trafficking in persons 
c/o Office Of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations at Geneva 
8-14 avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland 

Fax: +41 22 917 90 06

البريد اإللكتروني العام: 

E-Mail : srtrafficking@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية:
لبنان 2005م، البحرين، قطر، سلطنة عمان 2006م، مصر 2010م

طلبات زيارة للمنطقة العربية: 
الكويت 2005م، السعودية 2005م، االمارات 2005م، المغرب 2010م

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/index.htm
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المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب

السيد مارتن شينين  Martin SCHEININ )فنلندا(

Mr. Nikolaus Schultz
Tel: +4122 917 94 02 
E-Mail:nschultz@ohchr.org 

البريداإللكتروني العام:
E-Mail : srct@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية:
تونس، مصر

طلبات زيارة للمنطقة العربية: الجزائر 2006م

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm

الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان 
والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال

السيد/ جون روغي John RUGGIE ) الواليات المتحدة األمريكية(

Ms. Lene Wendland
Tel: +4122 928 92 99
E-Mail: lwendland@ohchr.org

Mr. John Grova
Tel: +4122 928 94 63
E-Mail: jgrova@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
lwendland@ohchr.org

   الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm
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المقررة الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة لالستعباد 
بما فيها األسباب و العواقب
السيدة غلنارا شاهينيان Gulnara SHAHINIAN  )أرمينيا(

Elizabeth Wabuge
Tel: +4122 917 9138
Fax: + 4122 917 9006
E-Mail: ewabuge@ohchr.org

Ms.Karin Lucke
Tel: + 4122 917 9134

E-Mail: klucke@ohchr.org 

زيارات سابقة للمنطقة العربية: موريتانيا

البريد اإللكتروني العام:

 E-Mail : srslavery@ohchr.org

Ms. Gulnara Shahinian 
Special Rapporteur on Contemporary forms of slavery  
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.htm
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الخبير المستقل المعنى بمسأله التزامات حقوق االنسان 
ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب المضمونه 

ومرافق الصرف الصحي
السيدة/ كاتارينا دي البوكيرك  Catarina de ALBUQUERQUE  )البرتغال( 

Ms. Lucinda O’Hanlon
Tel: +4122 917 9679
E-Mail: lohanlon@ohchr.org

Mr. Marcelo Daher
Tel: +4122 917 94 31
E-Mail: mdaher@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
iewater@ohchr.org

زيارات سابقة للمنطقة العربية: مصر 2009م
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm  :الموقع اإللكتروني

 المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي
السيد ماينا كياي  Maina KIAI )كينيا(

Mr. Guillaume Pfeiffle
Tel : +4122 917 9384
E-Mail: gpfeiffle@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
freeassembly@ohchr.org

اإلتصال بالمقررين الخواص:
E-Mail: spdinfo@ohchr.org

للحاالت والشكاوى الفردية
Fax: +4122 917 9006
E-Mail: urgent-action@ohchr.org
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قائمة بأسماء الخبراء العرب باآلليات غير التعاقدية
2011م

اآلليةالجنسيةاإلسمالرقم

الجزائرالسيدة/ مايا سهلي 1
فريق الخبراء العامل المعني 
بالمنحدرين من أصل أفريقي

 المقرر الخاص المعني بحقوق الجزائر السيد/  فاتح أوكركوز 2
اإلنسان  في  بوروندي 

المغربالسيدة/ نجاة مجيد معال 3

المقرر الخاص المعني بمسألة بيع 
األطفال واستغاللهم في البغاء وفي 

المواد الخليعة

المغربالسيدة حليمة مبارك ورزازي4
عضو اللجنة اإلستشارية لمجلس 

حقوق اإلنسان

لبنانالسيد/ عثمان الحجة5
الفريق العامل المعني بحماية جميع 

األشخاص من اإلختفاء القسري

مصرالسيدة منى ذو الفقار6
عضو اللجنة اإلستشارية لمجلس 

حقوق اإلنسان

65



المقررين الخواص
طلبات زيارة للدول العربية

21 يونيو (حزيران( 2011م

الدولةاآللية 

الجزائر، مصر ، المغرب، السعودية، ليبيافريق العمل الخاص باإلعتقال التعسفي

الجزائر 2010م ، المغرب 2010مالمقرر الخاص بالحقوق الثقافية

الجزائر 2006م المقرر الخاص بمناهضة اإلرهاب

العراق، السودانفريق العمل المعني بإستخدام المرتزقة

الجزائر، السودانفريق العمل الخاص باإلختفاء القسري
المقرر الخاص  باإلعدامات خارج نطاق 

الجزائر، السعودية 2005مالقضاء

السودان ، اليمنالمقرر الخاص بالحق في الغذاء

السودان، ليبيا، السعوديةالمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير
 المقررالخاص المعني بمناهضة العنف ضد

األردن، الصومالالمرأة

اإلمارات 2005مالمقرر الخاص بالتعليم

مصر 2008 ، سوريا 2008 ، تونس المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان
2008

مصر 1999 ، تونس 1997، العراق المقرر الخاص بإستقالل القضاء والمحاماة
2008م

البحرين 2006 ، موريتانيا 2006المقرر الخاص بحماية العمال المهاجرين

المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب
مصر 1996م ، الجزائر 1997م ، العراق 
2005م ليبيا 2005م السعودية 2005م 

سوريا 2005م اليمن 2005م

الكويت 2005م، السعودية 2005م، المقرر الخاص باالتجار بالنساء واألطفال
االمارات 2005م، المغرب 2010م
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الدعوات المفتوحة

المواضيعية. ومن خالل  الخاصة  اإلجراءات  لجميع  ما  تقدمها حكومة  المفتوحة هي دعوة  الدعوة 
تقديمها للدعوة المفتوحة، تعلن الدولة أنها ستوافق، على الدوام، على طلبات الزيارة من جانب جميع 
المكلفين باإلجراءات الخاصة. وفي 31 مايو 2011م 86 بلداً التالية أسماؤها قدمت دعوة مفتوحة 

لإلجراءات الخاصة المواضيعية.

البلد البلد البلد
أوروغواي  فرنسا  كوستاريكا

جنوب أفريقيا  ألمانيا  البرازيل 
مقدونيا  األرجنتين النمسا 
تركيا  جورجيا   إسبانيا

أوكرانيا  لكسمبرغ  غانا
المملكة المتحدة  وأيرلندا الشمالية  األردن  أيرلندا 

ألبانيا السويد  إيران
بوليفيا سويسرا  إيطاليا
شيلي بيرو  نيكاراغوا 

كازخستان كولومبيا  البرتغال
سلوفينيا كرواتيا  كندا 

زامبيا قبرص  بلجيكا 
ليتوانيا أستراليا التشيك  
أيسلندا الدانمرك   بلغاريا 

سلوفاكيا إكوادور  اليونان 
سيراليون أستونيا  النرويج  
نيوزيلندا فنلندا  ماكادونيا
المكسيك التفيا  هولندا 
منغوليا ليختنشتاين مالطا 
صربيا غواتيماال  باراغواي

سان مارينو هنغاريا  فانوتو
رومانيا المالديف جمهورية كوريا
الكويت لبنان تونس
اندورا العراق قطر

السلفادور البوسنة ارمينيا
اليابان هندراوس غينيا بيساو
موناكو مالدوفيا جزر المارشال

بالو نيكاراغوا نارو
جنوب افريقيا بابو غينيا الجديدة بنما
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الموقف من إتفاقيات منظمة العمل األساسية

اإلتفاقيات األساسية
في مجال العمل وحقوق اإلنسان

21 يونيو 2011م

298798100105111138182الدولة
√√√√√√√√الجزائر
√√√√البحرين

√√√√√√√√جزر القمر
√√√√√√√√جيبوتي
√√√√√√√√مصر

√√√√√√√العراق
√√√√√√√األردن
√√√√√√√الكويت

√√√√√√√لبنان
√√√√√√√√ليبيا

√√√√√√√√موريتانيا
√√√√√√√المغرب

√√√√عمان
√√√√√قطر

√√√√√السعودية
√√√الصومال
√√√√√√√السودان
√√√√√√√√سوريا
√√√√√√√√تونس

√√√√√√اإلمارات
√√√√√√√√اليمن
العمل الجبري 1930م29
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948م87
حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949م98

المساواة في األجور 1951م100
إلغاء العمل الجبري 1957م105
التمييز )في اإلستخدام والمهنة( 1958م111
الحد األدنى للسن 1973م138
أسوأ أشكال عمل األطفال 1999م182
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  GIHRمعهد جنيف لحقوق اإلنسان
 مؤسسة علمية غير حكومية وغير ربحية، مستقلة عن جميع الحكومات واألحزاب 

والمنظمات السياسية، مقرها األساسي في المدينة السويسرية جنيف. 
بدأ المعهد عمله عام 2004، حيث يقدم خدمات التدريب في مجال حقوق اإلنسان، 
في  خاصة  اإلنسان،  حقوق  وللمدافعين عن  الحكومية  وغير  الحكومية  للمؤسسات 
شمال أفريقيا والشرق األوسط، بهدف تمكين هذه الجهات من فهم واستخدام اآلليات 

الدولية لحقوق اإلنسان بالشكل األمثل. 
يقدم المعهد أيضاً اإلستشارات وخدمات البحث التي من شأنها حماية حقوق األفراد 
والجماعات، مع التركيز بشكل خاص على فئات النساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة في أفريقيا والمنطقة العربية.

شعار المعهد
تعزيز حقوق اإلنسان من أجل إحداث التغيير.

الرؤية:
بكامل حقوقها وتمارسها. تتمتع  االنتهاكات  من أجل مجتمعات خالية من 

الرسالة:
المشاركة  بثقافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيز  الوعي  نشر 

الديمقراطية.

أهداف المعهد:
دعم ونشر مبادئ حقوق اإلنسان العالمية كما تعبر عنها المواثيق الدولية   .1
المعنية بحقوق اإلنسان والتعريف بها لدى المهتمين من مختلف مؤسسات 

المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
توفير قاعدة إحصائية ومعلوماتية علمية عن اإلعالنات واالتفاقيات والمواثيق   .2

الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان.
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المنظمات  جهود  بين  والتكامل  والتنسيق  للحوار  ديمقراطي  منبر  توفير   .3
الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان من أجل بناء دولة القانون 

والمؤسسات والمجتمع الديمقراطي اإلنساني.

العملي  والتوثيق  الرصد  في  والحكومية  الحكومية  غير  المنظمات  مساعدة   .4
لوضع حقوق اإلنسان وتعزيزها وتطويرها على كافة المستويات التشريعية 

والتطبيقية. 
المعنية  الحكومية  وغير  الحكومية  للمؤسسات  استشارية  خدمات  إتاحة   .5

بحقوق اإلنسان أو من يطلبها.
المساهمة العلمية في عملية مراجعة التشريعات والقوانين، وتقديم مقترحات   .6
عملية لمواءمتها مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان واإلعالنات واالتفاقيات 

الدولية ذات العالقة بحقوق اإلنسان.  
الخاصة وتمكينهم  باألطفال والنساء وذوي االحتياجات  إبالء اهتمام خاص   .7

من المشاركة في الحياة العملية وصنع القرار.
        

        
مهام المعهد:

اإلنسان  لحقوق  الدولية  المبادئ  تعزيز  على  اإلنسان  لحقوق  جنيف  معهد  يعمل 
والمؤسسات  العلمية  الهيئات  مع  التعاون  وذلك عن طريق  عليها،  الجميع  وإطالع 
والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان واالستفادة من خبراتها في هذا المجال، وبصفة 
البحوث والدراسات، توفير  خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، إجراء 
بيانات  قاعدة  توفير  العالقة،  ذات  والمعلومات  التقارير  توثيق  والنشرات،  التدريب 
وإقامة ورش العمل وتقديم االستشارات وخدمات البحث لمنظمات المجتمع المدني 
المجالين  الفاعلة األخرى في  الجهات  الحكومية، وإلى  الحكومية وغير  والمنظمات 
العام والخاص. ويسعى المعهد إلى كفالة إدماج مبادئ المساواة والكرامة واالحترام 

في الممارسات الفعلية والسياسات على كافة مستويات الخدمة العامة. 
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