هایکشوریومأموریتهایموضوعی


مأموریت
گروههایویژه:

گروههایویژهشورایحقوقبشرمتخصصینمستقلحقوقبشرهستندکهوظیفهارائهگزارش

ومشاورهدرزمینهحقوقبشرباچشماندازیموضوعییامبتنیبرکشورهایخاصرابرعهده

دارند.گروههایویژهیاتنهامتشکلازیکفردهستند(کهبهویگزارشگرویژهیامتخصص

د)،یاکارگروهیهستندمتشکلازپنجعضوکههرکدامازیکیاز

مستقلگفتهمیشو

ایسازمانمللمتحدانتخابشدهاند:افریقا،آسیا،امریکایالتینوحوزهدریای


هایمنطقه

گروه
کارائیب،اروپایشرقیوگروهغربی .
هاگزارشگرانیرامنصوبمیکنندتاوضعیتحقوقبشررادریککشوریاناحیهخاص


اینگروه
(مأموریتکشوری)یاجنبهایخاصازحقوقبشررادرسراسرجهانبررسیکنند(مأموریت
هاتمامیانواعحقوقبشرراپوششمیدهند:حقوقمدنی،فرهنگی،


موضوعی).اینگروه
اقتصادی،سیاسیواجتماعی.درمجموع۰۱مأموریتکشوریو۰۱مأموریتموضوعیوجود
بارتجدیدشدهومأموریتهایکشوریهرساله


هایموضوعیهرسهسالیک

دارد.مأموریت
تمدیدمیشوند .


مأموریتهایکشوری 

ناموملیت 
عنوان/مأموریت 
میکلوش
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای
هاراستی(مجارستان) 
دربالروس 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای سوریا پراساد
سوبدی(نپال) 
درکامبوج 
متخصص مستقل وضعیت حقوق خانم ماری-ترز کیتا
بوکوم(ساحلعاج) 
بشردرجمهوریافریقایمرکزی 
دینه
دودو
متخصص مستقل وضعیت حقوق آقای
(سنگال) 
بشردرساحلعاج 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر خانم شیال بی.
کیتاروث(موریتیوس) 
دراریتره 
مرزوکی
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای
دارسومن(اندونزی) 
درجمهوریدموکراتیکخلقکره 
متخصص مستقل وضعیت حقوق آقای گوستاوو گالون
(کلمبیا) 
بشردرهائیتی 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای احمد شهید
(مالدیو) 
درجمهوریاسالمیایران 
متخصص مستقل وضعیت حقوق آقای سلیمان بالدو
(سودان) 
بشردرمالی 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای توماس اوخئا
کوئینتانا(آرژانتین) 
درمیانمار 

اطالعاتتماس 
sr-belarus@ohchr.org
srcambodia@ohchr.org

EICotedivoire@ohchr.org
sr-eritrea@ohchr.org
hr-dprk@ohchr.org
ie-haiti@ohchr.org
sr-iran@ohchr.org

sr-myanmar@ohchr.org
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گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر
آقای ریچارد فالک
در مناطق اشغالی فلسطین از
(ایاالتمتحدهامریکا) 
سال ۰۶۹۱
متخصص مستقل وضعیت حقوق آقای شمسول باری
(بنگالدش) 
بشردرسومالی 
متخصص مستقل وضعیت حقوق آقای مشود بادرین
(نیجریه) 
بشردرسودان 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر آقای پائول سرژیو
پینیرو(برزیل) 
درجمهوریعربیسوریه 

sropt@ohchr.org
ie-somalia@ohchr.org
iesudan@ohchr.org
srsyria@ohchr.org


مأموریتهایموضوعی 
اطالعاتتماس 
عنوان/مأموریت 
گزارشگر ویژه در زمینه مسکن مناسب بهعنوان بخشی از حق استاندارد
srhousing@ohchr.org
مناسبزندگیوحقرهاییازتبعیضدراینزمینه 
africandescent@ohchr.org
کارگروهمتخصصینمرتبطباافرادبانژادافریقایی 

wgad@ohchr.org
کارگروهبازداشتهایخودسرانه 

گزارشگر ویژه در زمینه فروش کودکان ،سوء استفاده جنسی از کودکان و
srsaleofchildren@ohchr.org
پورنوگرافیکودکان 
srculturalrights@ohchr.org
گزارشگرویژهدرزمینهحقوقفرهنگی 
ie-internationalorder@ohchr.org
متخصصمستقلدرزمینهپیشبردنظمبینالمللیدموکراتیکومنصفانه 
sreducation@ohchr.org
گزارشگرویژهدرزمینهحقتحصیل 
متخصص مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشر و بهدهمندی از محیط زیست
ieenvironment@ohchr.org
ایمن،پاکیزه،سالموپایدار 
wgeid@ohchr.org
کارگروهمتمرکزبرناپدیدشدناجباریوناخواسته 

eje@ohchr.org
گزارشگرویژهاعدامهایفراقضایی،شتابزدهوخودسرانه 

srextremepoverty@ohchr.org
گزارشگرویژهفقرشدیدوحقوقبشر 
srfood@ohchr.org
گزارشگرویژهحقدسترسیبهغذا 
متخصص مستقل اثرات بدهی خارجی و دیگر تعهدات مالی بینالمللی
ieforeigndebt@ohchr.org
کشورها بر بهره مندی کامل از تمام حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی،
اجتماعیوفرهنگی 
freeassembly@ohchr.org
گزارشگرویژهحقآزادیتشکیلانجمنوتشکلصلحآمیز 
freedex@ohchr.org
گزارشگرویژهپیشبردوحفاظتازحقآزادیبیانوعقیده 
freedomofreligion@ohchr.org
گزارشگرویژهآزادیمذهبوعقیده 
گزارشگر ویژه حق بهرهمندی تمام افراد از باالترین استانداردهای سالمت
srhealth@ohchr.org
جسمیوروانی 
defenders@ohchr.org
گزارشگرویژهوضعیتمدافعانحقوقبشر 
srindependencejl@ohchr.org
گزارشگرویژهاستقاللقضاتووکال 
indigenous@ohchr.org
گزارشگرویژهحقوقافرادبومی 
idp@ohchr.org
گزارشگرویژهحقوقآوارگانداخلی 
کارگروهاستفادهازمزدوران بهعنوانابزاریبراینقضحقوقبشروجلوگیری

mercenaries@ohchr.org
ازحقمردمبرایتعیینسرنوشتخویش 
migrant@ohchr.org
گزارشگرویژهحقوقمهاجرین 
minorityissues@ohchr.org
متخصصمستقلاموراقلیتها 
olderpersons@ohchr.org
متخصصمستقلبهرهمندیسالخوردگانازتمامحقوقبشر 
srtruth@ohchr.org
گزارشگر ویژه  حفاظت از حقیقت ،عدالت ،جبران غرامت و تضمین عدم وقوع
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مجددمواردنقضحقوقبشر 
گزارشگر ویژه انواع معاصر نژاد پرستی ،تبعیض نژادی ،بیگانه هراسی و
مشکالتمربوطه 
گزارشگرویژهانواعمعاصربردهداری،شاملعللوپیامدهایآن 
همبستگیبینالملل 

متخصصمستقلحقوقبشرو
گزارشگرویژهپیشبردوحفاظتازحقوقبشردرجریانمبارزهباتروریسم 
گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای ظالمانه ،غیرانسانی و
توهینآمیز 
گزارشگرویژهمسائلحقوقبشریمربوطبهمدیریتمناسبمحیطزیستو
دفعضایعاتوموادخطرناک 
گزارشگرویژهقاچاقانسان،خصوصأقاچاقزنانوکودکان 
کارگروهمسائلحقوقبشروشرکتهایفراملیتیوسایرکسبوکارها 

گزارشگر ویژه حقوق افراد در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی ایمن و
سیستمتخلیهفاضالب 
کارگروهتبعیضبرعلیهزناندرقانونودرعمل 

گزارشگرویژهخشونتعلیهزنان،عللوپیامدهایآن 

racism@ohchr.org
srslavery@ohchr.org
iesolidarity@ohchr.org
srct@ohchr.org
sr-torture@ohchr.org
srtoxicwaste@ohchr.org
srtrafficking@ohchr.org
wg-business@ohchr.org
srwatsan@ohchr.org
@wgdiscriminationwomen
ohchr.org
vaw@ohchr.org
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