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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  لعام وتقارير املفوضية السامية واألمني ا

 والعوائق اليت   ٩/٨لقرار  تقرير األمني العام عن التدابري املتخذة لتنفيذ ا           
 تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتسني فعالية نظام           حتول دون 

  *هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه

  موجز    
التنفيذ الفعـال للـصكوك     " املعنون   ٩/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         

، من األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن التدابري املتخذة           "ولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   الد
لتنفيذ هذا القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتسني               

ويسلط هذا التقرير بإجياز الضوء علـى       . فعالية نظام هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه     
  .هم التطورات األخرية يف هذا اجملالأ

  
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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التنفيذ الفعال للصكوك الدولية    " املعنون   ٩/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١
من األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا            " املتعلقة حبقوق اإلنسان  

ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتسني فعالية نظـام  القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف         
ويسلط هذا التقرير بإجياز الضوء على أهم التطورات        . هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه   

  .األخرية يف هذا اجملال
 ومت تقدمي معلومات بشأن االجتماع الثاين والعشرين لرؤساء هيئـات معاهـدات             -٢

، إىل اجلمعية العامة يف     ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢و ١ بروكسل يومي ، املعقود يف    حقوق اإلنسان 
 أيـضاً   (A/65/190)ويتضمن هذا التقرير    . ٥٧/٢٠٢دورهتا اخلامسة والستني عمالً بقرارها      

معلومات عن نتائج االجتماعني العاشر واحلادي عشر املشتركني بني اللجان التابعة هليئـات             
لرؤساء يف جنيف، والفكرة من ذلك وألول مرة مل ُيعقد اجتماع ا    . معاهدات حقوق اإلنسان  

  . مستوى التنفيذمن تقريب هيئات املعاهدات يه
مبنح جممـوع   دورة ٢١، عقدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       ٢٠١٠ويف عام     -٣

استغرقت كل دورة ما بني أسبوع      ( أسبوعاً يف جنيف ونيويورك      ٦٨ هاستغرقتالوقت الذي   
 تقريراً من تقـارير الـدول األطـراف يف          ١٣٨ض  مت خالهلا استعرا  ) واحد وأربعة أسابيع  

تشرين وقد عقدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة دورة إضافية واحدة يف   . جلسات عامة 
، وعقدت جلنة حقوق الطفل ثالث دورات يف غرف مقابلة ومـدَّدت            ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 الكم املتراكم من التقارير الـيت  جلنة القضاء على التمييز العنصري دوراهتا ملدة أسبوع ملعاجلة      
 تقريراً مـن    ١٤٧ ما جمموعه    ٢٠١٠وتلقت هيئات املعاهدات خالل عام      . مل ينظر فيها بعد   

  .وثيقة أساسية موحدة ١٣الدول األطراف، تضمنت 
وواصلت هيئات املعاهدات عملها الرامي إىل وضع صيغة هنائية للمبادئ التوجيهيـة              -٤

كل معاهدة الستكمال املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقـة األساسـية          لتقدمي التقارير اخلاصة ب   
، اعتمدت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبادئها          ٢٠١٠ويف عام   . املوحدة

واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي      . التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة     
وواصـلت  .  واعتمدت جلنة مناهضة التعذيب نظامها األساسي املعدل       اإلعاقة نظامها األساسي  

هيئات املعاهدات وال سيما جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، وضـع               
وحتسني وتنفيذ أساليب عمل جديدة مثل وضع قائمة للمسائل قبل تقدمي التقـارير، وصـقل               

وقررت جلنة القـضاء    . فرديةالبالغات  الارات بشأن   إجراءات متابعة املالحظات اخلتامية والقر    
 أن يقوم املقرر القطري، بدالً من إرسال قائمة باألسـئلة قبـل انعقـاد               على التمييز العنصري  

الدورة، بإرسال قائمة قصرية باملواضيع إىل الدولة الطرف املعنية هبدف توجيه احلوار وتركيـزه            
وال تـستوجب قائمـة     . ظر يف تقرير الدولة الطـرف     بني وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء الن      

وقررت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة حتـسني منـوذج           . املواضيع هذه تقدمي ردود خطية    
واعتمدت كل من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبماية            . مالحظاهتا اخلتامية 
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وواصلت هيئات  . تعليقات عامة جديدة  /توصياتحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
املعاهدات واألمانة جهودها الرامية إىل تنسيق وتوحيد عملها، مبا يف ذلك من خالل االجتماع              
املشترك بني اللجان احلادي عشر هليئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي يستغرق ثالثة أيـام              

  .الذي يستغرق يومنيواالجتماع الثاين والعشرين لرؤساء هيئات املعاهدات 
 مادة من مـواد املراسـلة ومت        ١١ ٦٠٠ونظرت هيئات املعاهدات واألمانة يف حنو         -٥

ونظرت اللجنة املعنية   .  شكوى فردية جديدة تلقتها هيئات املعاهدات      ١٥٠تسجيل أكثر من    
حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة القـضاء             

وأصدرت .  بالغات واعتمدهتا  ١١٠ى التمييز ضد املرأة يف القرارات النهائية املتعلقة بنحو          عل
يؤدي فيها انعـدام هـذه      قد   طلباً باختاذ تدابري مؤقتة للحماية يف حاالت         ٥٥ما يزيد على    

 قـراراً   ٦٠وتابعت أيضاً أكثر من     . احلماية إىل ضرر ال ميكن إصالحه ملقدمي االلتماسات       
انتهاكات للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        اللجان املذكورة إىل ثبوت       فيها خلصت

  .والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب أو اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
، ٢٠١٠ اجتماعات للدول األطراف يف جنيف أو نيويورك خالل عـام            ٦وعقدت    -٦

اللجنة (ها ي شاغلالياتمللء املقاعد اليت شغرت بانتهاء و     وذلك بشكل رئيسي إلجراء انتخابات      
الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                
وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             

ق األشخاص ذوي اإلعاقة وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق           واللجنة املعنية حبقو  
بعد دخول   عضواً   ٢٥ارتفع عدد أعضائها إىل     ويف حالة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،       ). الطفل

االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف اخلمسني، وبالتايل انتخـب اجتماعهـا للـدول              
وتوسعت العضوية يف اللجنـة املعنيـة حبقـوق         . ء املقاعد اجلديدة  األطراف خرباء أيضاً ملل   

 عضواً بعد أن دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنـسبة          ١٨ إىل   ١٢األشخاص ذوي اإلعاقة من     
، عقدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أيـضاً  ٢٠١٠وخالل عام  . ٦٠ل للدولة الطرف ا  

ضور فيها واسع النطاق وأتاحت فرصـة       ثالثة اجتماعات غري رمسية مع دول أطراف كان احل        
للدول األطراف وهيئات املعاهدات ملناقشة أحدث التطورات يف عمل هيئات املعاهدات، فضالً            
عن مسائل أخرى حتظى باهتمام مشترك، وخاصة اجلهود اليت تبذهلا هيئات املعاهدات لتحسني             

ية والثقافية، وجلنة القـضاء علـى   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع  (أساليب عملها   
 الفريق العامل املفتوح العضوية التابع جمللـس        عقدو). التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب     

حقوق اإلنسان واملعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء             
  .٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ١٠ و٦يف الفترة بني اجتماعاً تقدمي البالغات، 

) قرص فيديو رقمي(وقامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتحديث أداة التدريب   -٧
املتاحة جبميع اللغات الرمسية    " التعريف حبقوق اإلنسان  "على عمل هيئات املعاهدات، املعنون      

وإىل جانب الدعم التقليدي الذي تقدمـه املكاتـب القطريـة إىل هيئـات              . لألمم املتحدة 
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املعاهدات، واصلت شعبة معاهدات حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
 دعم عدد من األنشطة املتعلقة ببناء القدرات ودورات التدريب بطلب مـن             ٢٠١٠يف عام   

لدول األطراف، وشركاء األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، فيما يتعلق بالوثيقة األساسـية            ا
املشتركة واملبادئ التوجيهية ملعاهدات حمددة، وعملية اإلبالغ، والبالغات الفردية ومتابعـة           

اليوغسالفية السابقة  التوصيات يف البحرين وبريو وبيالروس وتركمانستان ومجهورية مقدونيا         
. وهونغ كونغ واليابـان   الرأس األخضر والسنغال والصني وقطر وكازاخستان واملكسيك        و

 يف   قامت به هيئات املعاهدات مـن عمـل        كما قدم موظفو الشعبة التدريب أو عرضوا ما       
مناسبات حمددة بطلب من منظمات إقليمية مثل جملس أوروبـا وإدارات األمـم املتحـدة               

  .وساط األكادميية واجملتمع املدينوبراجمها ووكالتها املتخصصة واأل
، نظمت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان        ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ويف    -٨

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        لمناسبة لالحتفال بالذكرى العشرين     
ونـاقش  . ى االتفاقية وأفراد أسرهم، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الدولية حلملة التصديق عل         

املشاركون أوجه التحسن القانوين واالجتماعي والعملي يف محاية املهـاجرين وسياسـات            
اهلجرة بعد التصديق على اإلتفاقية؛ والعالقة بني اهلجرة الدولية، والتنمية ومحايـة حقـوق              

يف اإلنسان وحقوق العمل للمهاجرين؛ وتطبيق وإمكانية تطبيق املعايري املنـصوص عليهـا             
  .ة للتصديقات املقبلةيقبلستاالتفاقية، واآلفاق احلالية وامل

تـشرين   ٢٩يف  واحد  ونظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احتفاالً ملدة يوم           -٩
ويف هـذه   .  إلحياء ذكرى الدورة املائة للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان         ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمـات        املناسبة، ُوجهت دعوات إىل الدول األطراف     
احلكومية الدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية واملنظمات الوطنية          
غري احلكومية واألوساط األكادميية لالنضمام إىل أفراد اللجنة إلجراء مناقشات بشأن أهـم             

يم هلا، وللقيود والتحديات الـيت تواجههـا        حتديد أهم املنجزات وإجراء تقي    : املواضيع التالية 
تنفيذ العهد يف خمتلف مناطق العامل، مع سرد أمثلة على أوجـه التقـدم              مدى  اللجنة؛ تقييم   

وأفضل املمارسات فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية؛ وحتديد األولويات فيمـا يتعلـق             
  . باألنشطة املقبلة للجنة

، عقد االجتماع احلـادي عـشر       ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣٠ إىل   ٢٨ويف الفترة من      -١٠
ن مـن   ان اثن وُدعي إليه ممثال  . املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف جنيف        

رك بني اللجان املـسألة     ومشل جدول أعمال االجتماع املشت    . كل هيئة من هيئات املعاهدات    
قبـل  املعروضـة    يف ذلك قوائم القضايا      ، مبا  اليت ستتناول  إعداد وحتليل قوائم املسائل   : التالية

، مع مراعـاة تطبيـق الوثيقـة        )ةع حمدد يضامركزة على مو  /تقارير مستهدفة (تقدمي التقارير   
 التقرير الكامـل    يردو. األساسية املشتركة واملبادئ التوجيهية لإلبالغ املتعلقة مبعاهدة حمددة       
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اجتماعهم الثاين والعشرين يف    لالجتماع وتقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن         
  .A/65/190الوثيقة 

ملفوضة السامية حلقوق اإلنسان   نظام هيئات املعاهدات ا   وقد دفع التوسع امللحوظ يف        -١١
تقدمي أفكار  ب مطالبة مجيع أصحاب املصلحة بإعادة التفكري يف مستقبل هيئات املعاهدات            إىل

رزت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف      ، أب ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٤ويف  . مبتكرة وإبداعية 
 آلياهتا  ال سيما  لة أمور، أمهية هيئات املعاهدات    كلمتها أمام جملس حقوق اإلنسان، ضمن مج      

 شـددت و. لتقدمي التقارير والشكاوى الفردية، وكذلك عملية االستعراض الدوري الشامل        
زيادة عدد صـكوك    يف  وهو ما جتلى    على أن جناح نظام محاية حقوق اإلنسان بشكل عام،          

حقوق اإلنسان وما يقابلها من هيئات رصد، باإلضافة إىل زيادة امتثال الـدول األطـراف               
.  على هيئات املعاهدات وعلـى املفوضـية       زيادة الطلب  إىل   أدىاللتزامات تقدمي التقارير،    

وذكرت إنه بالرغم من أن النجاح مرحب به وجدير بالتشجيع إىل أقصى حد، فإنه ينبغـي                
لدول األطراف أن تنضم إىل معاهدات حقوق اإلنسان وينبغي لغريها من أصحاب املصلحة             ل

 وتعزيز نظام هيئـات املعاهـدات   فعيلأن يشرعوا يف عملية تفكري يف الكيفية اليت ميكن هبا ت     
لتحقيق تنسيق أفضل فيما بني هذه اآلليات ويف تفاعلها مع اإلجراءات اخلاصة واالستعراض             

تـشرين   ٢١ووجهت املفوضة السامية نداء مماثالً أمام اجلمعية العامـة يف           . الدوري الشامل 
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
 من املشاورات نظمها أصحاب املصلحة كرد مباشر علـى نـداء            سلسلة جرتأو  -١٢

 نظـام   فعيل لتعزيز وت  شىت اعتماد بيانات تضمنت مقترحات      أسفرت عن املفوضة السامية، و  
، ٢٠٠٩نـوفمرب   / هذه االجتماعات يف دبلن يف تشرين الثـاين        وعقدت. هيئات املعاهدات 

ألعضاء هيئات املعاهدات، مببادرة من جامعة نوتنغهام باململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى             
، للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       ٢٠١٠يونيه  /وآيرلندا الشمالية، ويف مراكش يف حزيران     

 ويف بوزنان، ببولندا، يف     نسان يف املغرب؛  شاري حلقوق اإل  اإلنسان، مببادرة من اجمللس االست    
 جامعة بوزنان وحضره مخـسة      استضافته، لرؤساء هيئات املعاهدات،     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 منظمة غـري    ٢١وفضالً عن ذلك، وبعد مرور سنة واحدة على بيان دبلن، قدمت            . رؤساء

، تـضمنت   ٢٠١٠نـوفمرب   /حكومية رسالة مكتوبة إىل املفوضة السامية، يف تشرين الثاين        
املفوضة الدول األطراف من قبل      ىوستدع. اقتراحات متعددة لتعزيز نظام هيئات املعاهدات     

 يف ربيـع   ستعقدالسامية ورؤساء هيئات املعاهدات إىل املشاركة يف مشاورة للخرباء التقنيني       
  . ٢٠١١عام 
لحة،  من املشاورات سينظمها أصحاب املـص      سلسلة أخرى ومن املزمع أيضاً عقد       -١٣

وفضالً عـن ذلـك، تـنظم       . مثل كيانات األمم املتحدة واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين        
بـالقرب مـن    تعقد  املفوضية سلسلة من املشاورات ليوم واحد ألعضاء هيئات املعاهدات          

ترمي هذه املشاورات إىل إتاحـة      و.  هذه اهليئات   من ة كل واحد  ةجنيف خالل انعقاد دور   
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هيئـات   فعيل أسـاليب عمـل    تعزيز وت سبل  نة للتفكري بشكل إبداعي يف       خلرباء اللج  اجملال
ألعضاء اللجنـة   هذه املشاورات أيضاً    سمح  وست. نظامهذا ال والتفكري يف مستقبل    املعاهدات  

وسـتجمع  .  بني اللجان   املشترك  بشأن بنود جدول أعمال االجتماع     ة مسبق ةإجراء مناقش ب
.  فترة انعقـاد دورتيهمـا  إذا تزامنت  جلنتني اثنتني    املشاورات، عندما يكون ذلك ممكناً، بني     

معيـة   اجل طلبـت ،  )١(٢٠١٠الجتماع يف عام    ل بتخصيص وقت إضايف  ورداً على الطلبات    
ة بشأن هيئات   الئم مقترحات ملموسة وم   تقدمي من األمني العام     العامة يف عدد من القرارات    

فـاءة يف أسـاليب عملـها       معاهدات حقوق اإلنسان لتحسني فعاليتها وحتديد نواحي الك       
، على أن تؤخذ يف االعتبار      ضلبغرض إدارة أعباء عملها على حنو أف      من املوارد   ا  احتياجاهتو

  . القيود املتعلقة بامليزانية ويراعى تفاوت األعباء امللقاة على كل هيئة من هيئات املعاهدات
جتميع نتائج عمليـة    وتنوي  . وتتطلع املفوضة السامية إىل تتويج عملية التفكري هذه         -١٤

التفكري هذه وتقدميها إىل خرباء هيئات املعاهدات، والدول األطراف ومجيع أصحاب املصلحة 
  .٢٠١١اآلخرين، يف وقت مناسب يف عام 

        
  

__________ 

نـسان  ملزيد من املعلومات، انظر مذكرة األمني العام بشأن تقييم مدى استفادة هيئات معاهدات حقوق اإل               )١(
 .(A/65/317)من الوقت اإلضايف املخصص لالجتماع 


