
A/63/280  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
13 August 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
190908    190908    08-46004 (A) 

*0846004* 

 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٧البند 

 تنفيذ الصكوك: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
    إلنسانااملتعلقة حبقوق 
التنفيــذ الفعــال للــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك   

ــض   ــارير مبقتـــ ــدمي التقـــ ــات تقـــ ــصكالتزامـــ ــة  ى الـــ ــة املتعلقـــ وك الدوليـــ
 اإلنسان حبقوق

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يـــشرف األمـــني العـــام أن حييـــل إىل اجلمعيـــة العامـــة تقريـــر رؤســـاء اهليئـــات املنـــشأة    

 ٢٥  و٢٤ الـذي ُعقـد يف جنيـف يـومي         ،عاهدات حقوق اإلنـسان عـن اجتمـاعهم العـشرين         مب
 .٥٧/٢٠٢مة ، وذلك عمال بقرار اجلمعية العا٢٠٠٨يونيه /حزيران

 

 * A/63/150 و Corr.1. 
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تقريــر رؤســاء اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان عــن     
 اجتماعهم العشرين

 

 موجز 
ــا       ــام يف قراره ــة إىل األمــني الع ــة العام ــة  ٥٧/٢٠٢طلبــت اجلمعي ــل إىل اجلمعي  أن حيي

عاهـدات حقـوق اإلنـسان عـن اجتماعـاهتم          مبتقارير األشخاص الذين يترأسون اهليئات املنـشأة        
عاهـدات  مبوتتضمن هـذه الوثيقـة تقريـر االجتمـاع العـشرين لرؤسـاء اهليئـات املنـشأة          . وريةالد

، وذلـك عمـال     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٥  و ٢٤حقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف جنيف يومي        
توصيات االجتمـاع التاسـع   تنفيذ وقد نظر الرؤساء يف متابعة      . ٤٩/١٧٨بقرار اجلمعية العامة    
وناقـشوا أيـضا مـسألة إصـالح نظـام          . طورات املتصلة بعمل هذه اهليئات    عشر، واستعرضوا الت  

ــة االســتعراض الــدوري    مبعاهــدات، اهليئــات املنــشأة  مبــا يف ذلــك تنــسيق أســاليب العمــل وآلي
واجتمعـوا مبمثلـي الـدول      . الشامل جمللس حقوق اإلنـسان، باإلضـافة إىل عمـل اجمللـس عمومـا             

ُعقــد أيــضا االجتمــاع املــشترك العاشــر لرؤســاء  و. األطــراف وبــرئيس جملــس حقــوق اإلنــسان
املمثلني اخلاصـني، واخلـرباء املـستقلني، ورؤسـاء         /عاهدات، واملقررين اخلاصني  مباهليئات املنشأة   

أيـضا مبمثلـي شـعبة    واجتمـع املـشاركون     . األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس      
واعتمـد الرؤسـاء التوصـيات الـواردة يف         . كتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف        مبخدمات املؤمترات   

تقرير االجتماع السابع املشترك بني اللجان للـهيئات املنـشأة   إن و. من هذا التقرير سابعا  اجلزء  
يونيـه  / حزيـران  ٢٣إىل   ٢١يف الفتـرة مـن      نيـف   ، الـذي انعقـد يف ج      حقوق اإلنـسان  مبعاهدات  
 .قرير هبذا التامرفقيرد ،  اهليئات، الذي نظر فيه رؤساء٢٠٠٨
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 مقدمـة - الًأو 
ق اإلنــسان عمــال عاهــدات حقــومبأة ُعقــد االجتمــاع العــشرون لرؤســاء اهليئــات املنــش - ١

قـوق اإلنـسان يف جنيـف يـومي         األمـم املتحـدة حل     يف مفوضـية     ٤٩/١٧٨بقرار اجلمعيـة العامـة      
رك  الـسابع املـشت     مباشـرة االجتمـاعُ    وسـبق هـذا االجتمـاعَ     . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧  و ٢٦

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥ إىل ٢٣بني اللجان، الذي ُعقد يف الفترة من 
 

 تنظيم االجتماع - اثاني 
عاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان املـــذكورين مبحـــضر االجتمـــاع رؤســـاء اهليئـــات املنـــشأة  - ٢

رئيس جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فيليب تيكسييه؛ ورئيسة جلنـة           : يلي فيما
كتوار داه؛ ورئيسة اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى          يبينتا ف  -تيما  ء على التمييز العنصري، فا    القضا

التمييــز ضــد املــرأة، دوبرافكــا ســيمونوفيتش؛ ورئــيس جلنــة حقــوق اإلنــسان، رافائيــل ريفــاس   
أســرهم، عبــد أفــراد العمــال املهــاجرين وحقــوق مجيــع بوســادا؛ ورئــيس اللجنــة املعنيــة حبمايــة 

ية ملنـع التعـذيب،     ري؛ ورئيسة جلنة حقوق الطفل، يانغي يل؛ ورئيسة اللجنة الفرع         احلميد اجلم 
 .اهضة التعذيبو مينينديس جلنة منفرناندو مارين ومثّل. سيلفيا كاسال

وانتخبــــت الــــسيدة فيكتــــوار داه رئيــــسة ومقــــررة لالجتمــــاع، وانتخبــــت الــــسيدة  - ٣
ــسة ســيمونوفيتش ــة للرئي ــر .  نائب ــاء جــدول األع وأق ــال الرؤس ــامج )HRI/MC/2008/1(م  وبرن
 .العمل املقترح

 
 االجتماع مع رئيس جملس حقوق اإلنسان -ثالثا  

ن حـديثا، وكـذلك     املعّي  جملس حقوق اإلنسان   رئيساجتماعا مع   اهليئات   رؤساء   عقد - ٤
 اهليئـات واجمللـس،     دور كـل مـن    وأكّد الرئيس على التكامل بـني       . الرئيس السابق للمجلس  مع  

ــى دور ا ــات وعل ــدات  هليئ ــشأة مبعاه ــة   املن ــا حجــر الزاوي ــة باعتباره ــدوري  آللي ــتعراض ال االس
وقـّدم مقترحـات شـىت      . طـابع الـدعم املتبـادل الـذي يتـسم بـه الطرفـان             الشامل، وكذلك علـى     

 . املنشأة مبعاهدات إضفاء طابع مؤسسي على العالقة بني اجمللس واهليئاتطريقةبشأن 
 آليــة تنقــصهمااجمللــس واالســتعراض الــدوري الــشامل  وأشــار الــرئيس الــسابق إىل أن  - ٥

وأوضـح أن جملـس     . للـدول األعـضاء   ذات أمهية بالغـة      وأن ذلك ما زال يشكّل نقطة        ،للمتابعة
 التأكيـد علـى التـزام الـدول         مـن خـالل   عاهـدات   مبز دور اهليئات املنشأة     حقوق اإلنسان قد عزّ   

زامات التعاهدية اجلوهرية وتوصـيات اهليئـات       أمهية تنفيذ االلت  على   و ،األطراف بتقدمي تقاريرها  
 .عاهداتمباملنشأة 
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إضـفاء طـابع مؤسـسي علـى العالقـة بـني            الـداعي إىل    قترح  املبـ اهليئات  ورّحب رؤساء    - ٦
دعــوة اهليئــات ممارســة تتمثــل يف اهليئــات واجمللــس، واقترحــوا أن ذلــك ميكــن أن يــشمل  هــذه 

واعتـرب الـبعض أنـه ينبغـي        . املواضـيعية  الـدورات    لـس أثنـاء   للتحـدث أمـام اجمل    املنشأة مبعاهـدات    
أنــه مــن املهــم للــهيئات اهليئــات وأكّــد رؤســاء . للــهيئات املــشاركة يف مجيــع مــداوالت اجمللــس

اعتبارها يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل،        توصيات اجمللس يف    أن تأخذ   املنشأة مبعاهدات   
ورّحـب رئـيس جلنـة احلقـوق     . ة يف اجمللسلكنهم أعربوا عن قلقهم من عدم وجود آلية للمتابع 

ــاري      ــة باعتمــاد اجمللــس مــؤخرا مــشروع الربوتوكــول االختي ــة والثقافي االقتــصادية واالجتماعي
ــة، وأعــرب عــن      ــة بــشأن الــشكاوى الفردي ــة والثقافي ــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي التفاقي

 .ذلك السياقامتنانه لرئيسة الفريق العامل على دورها النشط يف 
 

عاهــدات حقـــوق    مباالجتمـاع املشترك العاشر لرؤسـاء اهليئـات املنـشــأة         -رابعا  
 اإلجراءات اخلاصةواجلهات املكلفة بالواليات ذات الصلة باإلنسان 

 بالواليــات  باجلهــات املكلفــةاهليئــات، اجتمــع رؤســاء ٢٠٠٨ يونيــه/ حزيــران٢٦يف  - ٧
االجتمـاع رئـيس   شـارك يف رئاسـة      و. اإلنـسان اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق        ذات الصلة ب  

يف إطـــار املمـــثلني اخلاصـــني واخلـــرباء ورؤســـاء األفرقـــة العاملـــة  /اجتمـــاع املقـــررين اخلاصـــني
 .عاهدات حقوق اإلنسانمبإلجراءات اخلاصة ورئيس اجتماع رؤساء اهليئات املنشأة ا
ــادل اآلراء بــشأن متابعــة   - ٨ ت اخلاصــة واهليئــات اإلجــراءااملنبثقــة عــن توصــيات الومت تب

واعُتـرب أن   . االسـتعراض الـدوري الـشامل     املنبثقة عـن      ذلك التوصيات  عاهدات، مبا يف  مباملنشأة  
وتعـّزز  ل  اإلجراءات اخلاصـة تكمّـ    بـ عاهدات و مباهليئات املنشأة   العمليات املتصلة ب  واالستعراض  

ــبعض، هبعــض ــصدد  أشــار وا ال ــات إىل أهنــم ســ   يف هــذا ال ــد مــن رؤســاء اهليئ يأخذون يف العدي
االعتبار، عند النظـر يف تقـارير الـدول األطـراف، التوصـيات املنبثقـة عـن االسـتعراض الـدوري            

 . االستعراضأثناء عمليةالدول اليت أعربت عنها تعهدات الالشامل، وكذلك 
عاهـدات  مباملنـشأة   واتُّفق على أنه ميكن تعزيز مـستوى التعـاون والتنـسيق بـني اهليئـات                 - ٩
ومت التأكيــد علــى أمهيــة زيــادة . اإلجراءات اخلاصــةذات الــصلة بــواليــات البلفــة اجلهــات املكو

اجلهـات املكلفـة بالواليـات ذات    وميكن أن يشمل ذلك مـشاركة    . التفاعل املباشر بني اآلليات   
حيــث وأثنــاء النظــر يف تقــارير الــدول األطــراف، عاهــدات مباملنــشأة الــصلة يف دورات اهليئــات 

صـة تقـدمي خـربات وإسـهامات        اإلجراءات اخلا ذات الـصلة بـ    واليـات   البللجهات املكلفة   ميكن  
ــة خاصــة يف  تكتــسب بلــدان حمــددة ختــص واليــات اجلهــات املكلفــة بمــشاركة و. حمــددة أمهي

حـال عـدم وجـود      يف   ة من الدول األطـراف    احلاالت اليت ُينظر فيها يف تنفيذ معاهدة ما يف دول         
تـضطلع بـه األمانـة يف كفالـة تبـادل املعلومـات بـني               ومت إبراز الدور األساسي الذي       .تقريرأي  
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اإلجراءات اخلاصــة، اجلهــات املكلفــة بالواليــات ذات الــصلة بــ    و عاهــداتمب املنــشأة اهليئــات
 .لذلك الغرضواقُترح يف هذا الصدد ختصيص موارد مالية 

، الطــرف اآلخــروأكّــد املــشاركون علــى أمهيــة أن يــستفيد كــل طــرف مــن توصــيات   - ١٠
جديــة مــع جــوالت حــوار أحــد املكلفــني بواليــة أنــه اســتطاع إجــراء    هــذا الــصدد يفأشــار و

هيئات املنـــشأة  توصـــياته القطريـــة علـــى أســـاس املالحظـــات اخلتاميـــة للـــ اضـــعا و،احلكومـــات
واقتــرح املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان يف ســياق مكافحــة    . عاهــداتمب

ادية واالجتماعية والثقافيـة يف إمكانيـة إعـداد تعليـق عـام      اإلرهاب أن تنظر جلنة احلقوق االقتص  
. ادية واالجتماعيـة والثقافيـة   ق االقتـص  كافحـة اإلرهـاب علـى التمتـع بـاحلقو          أثـر تـدابري م     بشأن

وأشار إىل أن تقريره املقبل سريكز على أثر تـدابري مكافحـة اإلرهـاب علـى النـساء واألطفـال،                    
. واللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ورّحــب بالتعــاون مــع جلنــة حقــوق الطفــل  

اإلجراءات اخلاصـة   اجلهات املكلفة بالواليات ذات الصلة بـ       قيامواقُترح أيضا النظر يف إمكانية      
 . تلك البلدانتقاريرعاهدات يف مبات املنشأة ن تنظر اهليئألدول قبل بزيارة ا

 
 املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف -خامسا  

 ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران٢٦يف أجــــرى رؤســــاء اهليئــــات اجتمــــاعهم العــــشرين يف  - ١١
يف كـل   لتطـورات األخـرية     وعرضـوا بإجيـاز ا     .الـدول األطـراف   ممثلـي   مشاورات غري رمسية مع     

اهليئـات  تبعت جتـاه تبـسيط نظـام        االيت  املبتكرة  عدد من الُنهج    شاروا إىل   أ، و اللجنة اليت يرأسها  
ومـن هـذه الناحيـة، أحـال رؤسـاء اهليئـات       . حتسني طرائق العمـل وتنـسيقها  واملنشأة مبعاهدات  

الــدول األطــراف إىل نقــاط االتفــاق الــيت مت التوصــل إليهــا يف االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني    
 .اللجان
االجتماعيــة والثقافيــة عــن ترحيبــه باعتمــاد االقتــصادية ووأعــرب رئــيس جلنــة احلقــوق  - ١٢

ع الربوتوكــول االختيــاري للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق      اإلنــسان مــشرو جملــس حقــوق  
دم رؤساء هيئات آخـرون وصـفا لعـدة مـسائل مـن بينـها               وقّ. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

عـدم  يف حـال    إجراءات املتابعة؛ والنظر يف تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان يف الدول األعـضاء             
توصـيات عامـة مـشتركة بـشأن        /صـدار تعليقـات    وإمكانيـة إ   ؛)إجراء االستعراض (وجود تقرير   

املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين            ية قيام اللجنـة     عية مبا يشمل إمكان   يضامسائل مو 
بـشأن  بتقـدمي تعليـق عـام مـشترك        وأفراد أسرهم واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة           

املنشأة مبعاهدات وجملـس حقـوق   يئات اهلبني العامالت املهاجرات؛ واحلاجة إىل تعزيز التفاعل  
اإلنسان؛ واالستعراض الدوري الـشامل؛ وعـدم جـواز الفـصل بـني احلقـوق املدنيـة والـسياسية                   
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القتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة مـن ناحيـة أخـرى واحلاجـة إىل وقـت                 احلقـوق   امن ناحيـة، و   
 .إضايف لعقد االجتماعات

فرصــة الــيت أتيحــت إلجــراء مــشاورات مــع رؤســاء  وأعربــت الــدول عــن ترحيبــها بال  - ١٣
اهليئــات، وأشــارت إىل أهنــا قــد أتاحــت منــربا للحــوار والتفاعــل، كمــا أهنــا أكــدت مــن جديــد 

يئـات  اهلدول علـى    وأثنت عدة   . للعمل الذي تقوم به اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات       دعمها  
سـتعدادها الختبـار ُنهـج جديـدة        ملـشاركتها املـستمرة يف عمليـة اإلصـالح وا         املنشأة مبعاهـدات    

 .لتحقيق املواءمةمبتكرة واستكشاف جماالت عمل واتباع طرائق 
املنـشأة  يئـات   اهلتعزيـز املواءمـة والتنـسيق بالنـسبة لطرائـق عمـل             علـى   وشجعت الدول    - ١٤
وذلــك مــن أجــل  ،إجراءات املتابعــةبــعاهــدات، مبــا يــشمل مــا يتعلــق منــها بفحــص التقــارير ومب

 .نظام والوصول إليهفهم التسهيل 
ــاك حاجــة إىل تنــسيق شــكل وهيكــل قــوائم   إوأشــارت عــدة دول  - ١٥ املــسائل، ىل أن هن

. املــشاكلأن قــوائم املــسائل ميكــن أن تــساعد الــدول يف االســتعداد للحــوار وحتديــد  وذكــرت 
ــادل   وأشــري  ــي أن تتب ــه ينبغ ــات اهلإىل أن ــشأة مبيئ ــضل املمارســات   املن ــدات أف ــشارك يف عاه وت
ــضا حبــث  .  للتحــديات يف هــذا الــصدد التــصدي ــة أن تــضع  وجــرى أي ــشأة يئــات اهلإمكاني املن

عدد حمدود من األسئلة اليت تركز على املسائل الرئيسية الـيت سـُتطرح خـالل احلـوار                 ات  عاهدمب
بعض الدول على أمهية قوائم املسائل اليت حتـال إىل الـدول األطـراف يف وقـت مبكـر                   وشددت  

ــاح هلــا الوقــت    ــردود ايف الكــكــي ُيت ــدول   روذكــر . إلعــداد ال ؤســاء اهليئــات أن عــددا مــن ال
فـاده أنـه قـد يكـون مـن الـصعب       ماألطراف قد أشارت إىل قـوائم املـسائل، وأعربـوا عـن رأي      

. تلك القـوائم بـشكل كامـل ألن املـسائل مرتبطـة مبـضمون كـل معاهـدة                اتباع هنج متسق إزاء     
وتقـدمي  سبة للفتـرة الزمنيـة الالزمـة إلعـداد      حتقيـق االتـساق بالنـ     غري أنه قـد يكـون مـن املمكـن           

 .وطول تلك القوائم القوائم
وأشارت عدة من الدول األطـراف إىل أن عـدم تقـدمي التقـارير ميثـل مـشكلة خطـرية،                     - ١٦

وأعربـت عــن رغبتــها يف أن تبلّــغ باالســتراتيجيات الـيت تــضعها يف هــذا الــشأن اهليئــات املنــشأة   
نه ينبغـي أال ُتـستخدم إجـراءات االسـتعراض إال كَحـلّ يـتم               وأكّدت بعض الدول أ   . مبعاهدات

ــه ينبغــي تفــادي هــذا النــهج       ــدول إىل أن ــه كمــالذ أخــري، يف حــني أشــار بعــض ال . اللجــوء إلي
واعتربت دول أخرى أنه ينبغي أن تنسق اهليئات املنشأة مبعاهـدات النـهج الـيت تتبعهـا يف ذلـك                    

ــسياق ــها بإمكانيــ  . ال ة تقــدمي مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   وأعربــت عــدة دول عــن ترحيب
 .اإلنسان املساعدة التقنية إىل الدول اليت مل تقدم تقارير
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وشجَّعت عدة دول اهليئات املنشأة مبعاهدات على مواصلة تعاوهنا مـع املنظمـات غـري                - ١٧
ــات        ــستخدم املعلوم ــسان، واقترحــت أن ُت ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــة واملؤســسات الوطني احلكومي

وأشـار عـدد مـن الـدول        . مة من املنظمات غري احلكومية على حنو يتسم مبزيد من الفعاليـة           املقدَّ
إىل أن هناك حاجة إىل استحداث عملية حتقق بالنسبة للمعلومات الـيت تقـدمها املنظمـات غـري                  
ــصادر          ــن عــدة م ــواردة م ــات ال ــن تلــك املعلوم ــق م ــضروري التحق ــن ال ــه م ــة وإىل أن احلكومي

وجــرى التــشديد علــى أمهيــة . راء املتعلــق باالســتعراض الــدوري الــشامليتماشــى مــع اإلجــ مبــا
املشاركة اجلغرافية املتساوية للمنظمات غري احلكوميـة وعلـى احلاجـة إىل مواصـلة التعـاون بـني                  

 مبعاهــدات واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك جلنــة التنــسيق    املنــشأةاهليئــات
 . ن الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالدولية ملؤسسات حقوق اإلنسا

 كبري من الدول إىل أن نظام اهليئات املنـشأة مبعاهـدات وآليـة االسـتعراض                وأشار عدد  - ١٨
. الــدوري الــشامل التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــسان ينبغــي أن يكمــل ويعــزز كــل منــهما اآلخــر  

ارا لعمـل اآلليـات القائمـة،    وكان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي أن ال يكون االستعراض تكـر       
إجيـــايب بـــني االســـتعراض ونظـــام اهليئـــات املنـــشأة  وعلـــى أن هنـــاك حاجـــة إىل إجيـــاد تفاعـــل  

 مبعاهـدات وأكدت دول عديدة الدور املستقل واألسـاس املنطقـي للـهيئات املنـشأة              . مبعاهدات
ياق وأشـارت بعـض الـدول األطـراف إىل مـا اكتـسبته مـن خـربات يف سـ         . مقارنة باالستعراض 

أول دورتني لالستعراض كـدول قيـد االسـتعراض وعنـد اسـتعراض دول أخـرى، وإىل أنـه قـد                     
 وإىل احلاجـة إىل التـصديق    مبعاهداتأشري عدة مرات يف الدورتني إىل توصيات اهليئات املنشأة          

وأشـارت بعـض الـدول إىل أنـه      . على املعاهدات األساسية اليت مل تصبح الدولة بعد طرفـا فيهـا           
 ملتابعة تنفيـذ توصـيات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات،      إضافيةن أن يوفر االستعراض أداة من املمك 

 .والعكس بالعكس
اهليئـات  وبالنسبة للمالحظات اخلتامية، أشارت بعض الدول إىل أنه ينبغي أن تـستفيد              - ١٩

 درج ردود أية دولة كجـزء مـن       ُتأن   من صيغة االستعراض الدوري الشامل و      مبعاهداتاملنشأة  
وأشـري إىل   . املالحظات اخلتامية وذلك، يف مجلة أمور، بأن ترفـق الـردود باملالحظـات اخلتاميـة              

دت دول وأكّــ. النــهج مــن شــأنه أن يــشكل أساســا متفقــا عليــه ومتبــادال للمــشاركة ذلــك أن 
الـيت تعهـدت بـأن     مبعاهـدات اهليئـات املنـشأة   أخرى أنه ينبغي أن يكون هناك متييز واضـح بـني    

 . اعد القانونية امللزمة وجملس حقوق اإلنسان كهيئة سياسيةلقومتتثل ل
وأشارت بعض الدول إىل أهنـا تؤيـد املمارسـات واألعمـال املـشتركة الـيت اضـطلع هبـا                     - ٢٠

بــشأن  مبعاهــداتاهليئــات املنــشأة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وخــرباء   كــل مــن 
 هلــا النجــاح إال إذا كانــت هنــاك مــشاركة  أن النتــائج لــن ُيكتــباعتــربت املؤشــرات، ولكنــها 
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تلـك  م اسـتنادا إىل     ق املؤشـرات والـيت سـتقيّ      كاملة من جانب الدول األطراف اليت سـوف ُتطبِّـ         
 .ومن املهم أيضا أن تؤخذ املستويات املختلفة للتنمية يف االعتبار. املؤشرات

 واالقتراحـات الـيت     وأبرزت بعض الدول أنه ينبغـي إيـالء االعتبـار الواجـب للتعليقـات              - ٢١
تقدم يف سياق املشاورات غري الرمسية وأن يبحث اجتماع رؤسـاء اهليئـات الطريقـة الـيت ميكـن                   

ــشأة    . هبــا حتقيــق ذلــك علــى أفــضل حنــو ممكــن    ــهيئات املن ــدول دعمــه لل وأعــرب عــدد مــن ال
 .ة مبا يشمل تلك اليت أنشئت مؤخرا، يف طلبها ملزيد من املوارد البشرية واملالي،مبعاهدات

 
ــدة      -سادسا   ــم املتحـ ــؤمترات يف مكتـــب األمـ ــدمات املـ ــعبة خـ ــع شـ ــاع مـ االجتمـ

 جنيف يف
، التقــى رؤســاء اهليئــات مــع ممــثلني مــن شــعبة خــدمات ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٧يف  - ٢٢

وقـد أوضـح رئـيس قـسم إدارة الوثـائق أنـه منـذ              . املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف جنيـف       
 املـؤمترات  تخـدما شـعبة  اسـتوعبت  ،  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  إنشاء جملـس حقـوق اإلنـسان يف       

االجتـاه مـع إنـشاء      ذلـك    يف املائة، وأنه من املتوقع أن يـستمر          ٢٠زيادة يف عبء العمل نسبتها      
لتـزم  وشـدد رئـيس قـسم إدارة الوثـائق علـى أنـه ينبغـي أن ت           . اهليئات اجلديدة املنشأة مبعاهدات   

النهائيـة احملـددة لتقـدمي الوثـائق وجتهيزهـا، وكـذلك            واعيد  اهليئات املنشأة مبعاهدات بامل   أمانات  
للوثـائق مـن    حتديـد األولويـات بالنـسبة       واقترح أيـضا    . بالقواعد املتعلقة حبجم الوثائق وصيغتها    

 .املؤمترات وجتهيز الوثائق يف املواعيد احملددةشعبة خدمات أجل تسهيل عمل 
ــق إزاء تكــرا     - ٢٣ ــات عــن القل ــدول   حــاالت ر وأعــرب رؤســاء اهليئ ــارير ال ــوفر تق عــدم ت

الفرديـة جبميـع لغـات العمـل، وهـو          لبالغـات   األطراف وردودها املكتوبة على قوائم املسائل وا      
وأعــرب رؤســاء اهليئــات عــن القلــق أيــضا إزاء مــستوى املــوارد املاليــة    . مــا يــسيء إىل عملــها 

نـذ إنـشاء جملـس حقـوق     والبشرية املخصصة لتجهيز وترمجة وثائق اهليئات املنـشأة مبعاهـدات م          
واتفق رؤساء اهليئات على أنه ينبغي أن تسعى أمانات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات إىل           . اإلنسان
ولويات لتـسهيل ترمجـة املالحظـات اخلتاميـة والـردود املكتوبـة للـدول األعـضاء علـى                  األحتديد  

ل األطـراف بـأن تلتـزم       وينبغـي تـذكري الـدو     . الفرديـة بالغـات   قوائم املـسائل واآلراء املتعلقـة بال      
 .لصفحات وباملواعيد النهائية لتقدمي التقاريربالعدد احملدد ل

 
 رات والتوصياتاقرال -سابعا  

صــدر عــن االجتمــاع العــشرين لرؤســاء اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان      - ٢٤
 :القرارات والتوصيات التالية
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 املشترك بني اللجانالجتماع اليت خلص إليها ااعتماد نقاط االتفاق   
اعتمد االجتماع العشرون لرؤساء اهليئات نقاط االتفاق اليت مت التوصل إليهـا             )أ( 

يونيـه  / حزيـران ٢٥ إىل   ٢٣يف االجتماع السابع املشترك بني اللجان الذي عقـد يف الفتـرة مـن               
تنفيـذ   إىل متابعـة  اهليئـات تلك حقوق اإلنسان اهليئات املنشأة مبعاهدات    ودعا رؤساء   . ٢٠٠٨

ني اللجان الذي سـيعقد     يف االجتماع التاسع املشترك ب    ذلك  تلك التوصيات وتقدمي تقارير عن      
 .٢٠٠٩ يف عام

 
 اصةاخلجراءات ذات الصلة باإلواليات الفة بالعالقة مع اجلهات املكلّ  

أكد االجتماع العشرون لرؤساء اهليئات، من جديد التوصـيات الـيت سـبق أن              )ب( 
تـسعى إىل إجيـاد طرائـق ووسـائل لتـسهيل           أن  العامـة   يئـات بأنـه ينبغـي لألمانـة         قدمها رؤساء اهل  

اإلجراءات بـ اجلهـات املكلفـة بالواليـات ذات الـصلة و         واهليئات املنـشأة مبعاهـدات      التفاعل بني   
املــشتركة بــل أيــضا بالنــسبة لتعزيــز التفاعــل  الــسنوية اخلاصــة لــيس فقــط خــالل االجتماعــات  

األمـر  ذا  هلـ رب أن   وقـد اعتُـ   . اهليئات املنـشأة مبعاهـدات     خالل دورات    ،االقتضاءاملباشر، حسب   
أمهيــة حامســة بــصفة خاصــة بالنــسبة للنظــر يف وضــع دولــة طــرف يف حالــة عــدم وجــود تقريــر   

اتفق رؤساء اهليئـات مـع اجلهـات        و. أن يقدم معلومات هامة   القطري  قرر  املويكون يف مقدور    
اصة على تنظيم اجتماعات مشتركة يف املـستقبل        اخلت  جراءاذات الصلة باإل  واليات  الاملكلفة ب 
عية املـشتركة   يضـ اأن تعد قائمة باملسائل اإلجرائية واملو     العامة  ، وطلبوا إىل األمانة     فضلبطريقة أ 

 . املشترك احلادي عشرماليت ستجري مناقشتها يف اجتماعه
 

 املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف  
ــ )ج(  ــشب ــدول األطــراف       النظر إىل أن امل ــع ال ــيت أجريــت م ــة ال اورات غــري الرمسي

أتاحت منربا هاما للحوار والتفاعل، أوصى االجتماع العـشرون لرؤسـاء اهليئـات بـأن خيـصص       
 إلجــراء مــشاورات غــري رمسيــة مــع الــدول األطــراف يف ســياق   كــامالايومــيــستغرق اجتمــاع 

وطلــب رؤســاء . ٢٠٠٩ام االجتمــاع احلــادي والعــشرين لرؤســاء اهليئــات الــذي ســيعقد يف عــ
 .أعمال حمدد ومركز هلذا االجتماعأن تعد جدول العامة اهليئات إىل األمانة 

 
 جملس حقوق اإلنسان  

 اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات     مل والتعاضد لنظام    ابع التك اأبرز رؤساء اهليئات ط    )د( 
وأقـر  . املـسألة وآلية االسـتعراض الـدوري الـشامل، وأكـدوا أمهيـة مواصـلة احلـوار بـشأن هـذه                    

رؤســاء اهليئــات أيــضا باحلاجــة إىل إقامــة تعــاون فعــال بــني اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات وجملــس  
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جملـس  كذلك  وشجع رؤساء اهليئات    . حقوق اإلنسان، وتعزيز الروابط املؤسسية بني النظامني      
تــه، احقــوق اإلنــسان علــى توجيــه دعــوات إىل اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات للمــشاركة يف دور   

وأخريا، أبرز رؤساء اهليئات املمارسـة اجليـدة الـيت تتبعهـا            . عيةيضاوخاصة خالل املناقشات املو   
مـراقبني ملتابعـة االسـتعراض الـدوري الـشامل      عـيني  تمنشأة مبعاهدات واملتمثلـة يف     هيئات معينة   
  واقترحوا توسيع نطاق هذه املمارسة كي تشمل مجيـع اهليئـات املنـشأة             ،جمللسيف ا الذي جيرى   
 . مبعاهدات

 
 وثائق اهليئات املنشأة مبعاهدات  

اهليئـات املنـشأة   رؤساء اهليئات بأن تبـذل أمانـات   لأوصى االجتماع العشرون     )هـ( 
شــعبة خــدمات للوثــائق املقدمــة إىل لتحديــد األولويــات بالنــسبة  كــل جهــد ممكــن  مبعاهــدات 
اخلتاميـة والـردود املكتوبـة    من أجل ضمان أن تترجم يف الوقت املناسـب املالحظـات   املؤمترات  

وينبغــي أيــضا أن تقــوم األمانــة . الفرديــةبالغــات للــدول األطــراف، وكــذلك اآلراء املتعلقــة بال
لتقـدمي  نهائيـة   لـصفحات وباملواعيـد ال    العـدد احملـدد ل    بتذكري الدول األطـراف بـأن تلتـزم ب        العامة  
دة املوارد البـشرية واملاليـة مـن        وباإلضافة إىل هذا، أوصى اجتماع رؤساء اهليئات بزيا       . التقارير

 .حينهاأجل إتاحة جتهيز وترمجة وثائق اهليئات املنشأة مبعاهدات يف 
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 املرفق 
 مبعاهـدات   املنـشأة تقرير االجتماع السابع املشترك بني اللجـان للـهيئات            

 حقوق اإلنسان
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢١٣-١
.تماع وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول العملافتتاح االج -ثانيا   . . . . . . . . . .٤١٤-٣
ــشأة -ثالثا   ــهيئات املن ــني اللجــان لل ــشترك ب ــسادس امل ــذ توصــيات االجتمــاع ال ــة تنفي متابع

.مبعاهدات حقوق اإلنسان              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١٤-٥
.املناقشة املتعلقة بتحسني أساليب العمل ومواءمتها -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١٨-١٣

.سانجملس حقوق اإلن -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٣٢١-٢٢
احلــوار مــع الوكــاالت املتخصــصة والــصناديق والــربامج والكيانــات األخــرى التابعــة -سادسا  

.لألمم املتحدة      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٥٢١-٢٤
.احلوار مع املنظمات غري احلكومية -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٢٢-٢٦

.مناقشة املعلومات اإلحصائية -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٢٤-٣١
.عنية مبنع التعذيباحلوار مع اللجنة الفرعية امل -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٢٥-٣٣
.احلوار بشأن املؤسسات التجارية وحقوق اإلنسان -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٢٥-٣٥

.احلوار بشأن الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال -حادي عشر . . . . .٤١٢٧-٣٩
.ننقاط االتفاق اليت خلص إليها االجتماع السابع املشترك بني اللجا -ثاين عشر   . . . . . . .٤٢٢٨
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 مقدمة -أوال  
ُعقد االجتماع السابع املشترك بني اللجان للهيئات املنشأة مبعاهدات حقـوق اإلنـسان          - ١

ــرة مــن      ــسان يف جنيــف يف الفت ــران ٢٥ إىل ٢٣يف مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن  /حزي
 . ٢٠٠٨ يونيه
 : تالية أمساؤهميئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان الاالجتماع اهلحضر و - ٢
 

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ) رئيس(اس بوسادا غرافاييل ري

 عبد الفتاح عمر 
 مايكل اوفالهريت

اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز  
 ضد املرأة
 )ةرئيس(يمونوفيتش سدوبرافكا 

 بيا أ -دوركاس كوكر 
 ماري شانيت ديريام

 عنصريجلنة القضاء على التمييز ال
 )رئيسة( بينتا فيكتوار داه ‐فاتيما 

 رجييس دي غوت
 أنور كمال

 اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
 ماريو كوريوالنو

جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       
 والثقافية

 )رئيس(فيليب تيكسييه 
 روسيو باراهونا ريريا 

 وليد السعدي

 جلنة حقوق الطفل 
 )رئيس(يانغي يل 
 يتش كرامبان لوثار فردر
 لوسي مسيث

 جلنة مناهضة التعذيب
 )رئيس(كالوديو غرومسان 

 فيليس غاير 
 فرناندو مارينيد

ــع العمــال     ــة حقــوق مجي ــة حبماي ــة املعني اللجن
 املهاجرين وأفراد أسرهم

 )رئيس(أمحد حسن الربعي 
 خوسيه سريانو بريالنتس
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 قرار جدول العملافتتاح االجتماع وانتخاب أعضاء املكتب وإ -ثانيا  
 الــسيد إبــراهيم ســالمة، رئــيس فــرع معاهــدات حقــوق اإلنــسان، بالنيابــة عــن  بحــر - ٣

. املفوض السامي حلقوق اإلنسان جبميع رؤساء اللجان واللجـان الفرعيـة واألعـضاء احلاضـرين          
واالجتمــاع التاســع لجــان التقريــر تنفيــذ توصــيات االجتمــاع الــسادس املــشترك بــني ال عــرضو

اجلهود اليت اضـطلعت هبـا      قدم معلومات عن    ، الذي   )HRI/MC/2008/2(اء اهليئات   عشر لرؤس 
أن ثـالث   أوضـح   و.  أسـاليب عملـها وتعزيـز فعاليتـها        بـسيط اهليئات املنـشأة مبعاهـدات لزيـادة ت       
املتــسقة  املبــادئ التوجيهيــة مراعــاة،  بعينــهاعاهــداتخاصــة مبجلــان اعتمــدت مبــادئ توجيهيــة 

 أخــرى بــدأت العمــل اة، وأشــار إىل أن جلانــوحــدام وثيقــة أساســية مإلبــالغ باســتخدلاملنقحـة  
. ةوحـد الـدول األطـراف قـدمت وثـائق أساسـية م          عدة مـن    وقال إن   .  مبادئها التوجيهية  لوضع
دخــول اتفاقيــة حقـــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلـــا      الــسيد ســالمة أيـــضا   وأبــرز 

ــا للعهــد الــدويل  االختيــاري حيــز النفــاذ واعتمــاد جملــس حقــوق اإلنــسان     بروتوكــوال اختياري
 . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــا فيكتــوار داه، رئــيس  -فاتيمــا أنتخبــت و - ٤ العنــصري، جلنــة القــضاء علــى التمييــز   بينت
خبت دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،              نُتامقررة و ورئيسة  

 . وبرنامج العمل) HRI/ICM/2008/1(ركون جدول األعمال اواعتمد املش. نائبة للرئيسة
 

توصيات االجتماع الـسادس املـشترك بـني اللجـان للـهيئات          تنفيذ  متابعة   -ثالثا  
 املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان 

منذ انعقاد االجتماع السادس املشترك بني اللجان، واصلت اهليئات املنشأة مبعاهـدات             - ٥
فعاليـة  تعزيـز   ملواءمـة أسـاليب عملـها كـي يتـسىن        ابتكاريـة اإلنسان مناقشة وتنفيذ هنـج      حقوق  

 .  املنشأة مبعاهداتيئاتاهلنظام 
 بـشأن تنفيـذ الـدول األطـراف         ٢اعتمدت جلنة مناهضة التعـذيب التعليـق العـام رقـم            و - ٦

اللجنــة  (ثاواجتمعــت عــدة مــرات مــع اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب املنــشأة حــدي   . ٢للمــادة 
ة احملـدودة بـني االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري        عالق، ولكنها استرعت االنتباه إىل ال     )الفرعية

على النحو املوجز يف أحكامها، ونبهت إىل عدم وجود تداخل بـني عـضوية اهليئـتني املنـشأتني                   
 الـيت زارهتـا     وال سـيما أن إحـدى الـدول األوىل        ات القطريـة،    زيارالوناقشت اللجنتان   . ةمبعاهد

ــذيب       ــضة التع ــة مناه ــت جلن ــة طــرف كان ــي دول ــة ه ــة الفرعي ــأهنا  اللجن ــص . ســتنظر يف ش ون
الربوتوكول االختياري علـى ضـرورة تقـدمي التقريـر الـسنوي للجنـة الفرعيـة إىل جلنـة مناهـضة                     

وتـرى جلنـة   .  أن تنظر يف التقرير السنوي األول للجنة الفرعية  يهاما زال يتعني عل   اليت  التعذيب  



A/63/280  
 

08-46004 15 
 

مناهضة التعذيب أن االستعراض الدوري الشامل ميثـل حتـديا والحظـت أن بلـدين علـى األقـل                   
ــيت    ــدان ال ــن البل ــتعني أن م ــة  ي ــضا   تبحــث اللجن ــا خــضعا أي ــدوري  يف تقاريره لالســتعراض ال

 أو عرضـته     الـشامل إىل اجمللـس     يالـدور تقريرها يف االستعراض    البلدان  مجيع  وقدمت  . الشامل
ــه ــشر أي بعلي ــدد    ، ومل ُي ــا يف حــني أن ع ــشكل عبئ ــالغ ي ــد إىل أن اإلب ــدول   ال ــارير ال ــن تق  م

جلنـة  ى ممثـل    واسـترع . عـشرين سـنة   مل تقـدم منـذ      جلنة مناهضة التعـذيب     من  األطراف املطلوبة   
قبـل اإلبـالغ    سائل   اجلديد املتمثل يف إعداد قوائم بامل       اللجنة مناهضة التعذيب االنتباه إىل إجراء    

 مــن الــدول األطــراف اعــددالحــظ أن و. يــةدورطــراف تقــارير ردود الــدول األحبيــث تــشكل 
لجنـة  الواعتمـدت   . ٢٠١٠يف عـام    عنـه   اإلجراء وسوف يبـدأ النظـر يف التقـارير النامجـة            قبلت  

ة اللجنـة  أن ممارسـ أوضـح املمثـل   و. أيضا هنجا جديدا إزاء املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان     
نظمـات غـري حكوميـة يف اليـوم الـسابق للنظـر             مع م خاصة  عقد اجتماعات رمسية، و   املتمثلة يف   

أن مجيــع الوثــائق الــيت قدمتــها املنظمــات غــري   مــشريا إىل ممارســة ناجحــة، كانــت يف التقــارير 
 إجـراء املتابعـة     يوحظـ . احلكومية كانت مطلوبة كتابة وقُدمت إىل الدولة الطرف ذات الـصلة          

ــ ــه ي ذال ــه ين  اعتمدت ــة مناهــضة التعــذيب، والــذي اعتــربت أن طــوي علــى إمكانــات هامــة،  جلن
 نقـرري املما إذا كان ينبغي اإلعالن عن هويـة         مسألة  لجنة  الومل تناقش   . باستجابة حسنة للغاية  

وكانــت اللجنــة قــد طلبــت، يف . علــى التعريــف هبويتــهمعمليــا مل تعتــرض ها ولكنــالقطــريني، 
، خيص معاهـدة بعينـها     دورهتا األربعني، أن ُتعّد األمانة العامة مشروع مبادئ توجيهية لإلبالغ         

 . ةوحداملبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة األساسية املمع مراعاة 
كـرب عـدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة        لأنـه نظـرا     إىل   جلنة حقوق الطفـل       ممثل أشارو - ٧

والتقـارير  علـى حنـو منـتظم       وبروتوكوليها االختيـاريني، وإىل تقـدمي الـدول األطـراف تقاريرهـا             
طلب مـرة أخـرى مـن اجلمعيـة العامـة أن تـأذن       ينه سـ فإ،  بعد ظر فيها مل ُين املتأخرة اليت   التسعني  

جلنة حقوق الطفـل بـصورة منتظمـة إحـاالت          واستخدمت  . للجنة بأن جتتمع يف غرف متوازية     
ة هـذه  تابعـ مرجعية إىل معاهدات أخرى يف مالحظاهتا اخلتامية، واكتـسبت خـربات جيـدة يف م    

قات عمـل إقليميـة، مبـا يف ذلـك حلقـة العمـل اإلقليميـة الـيت ُعقـدت                    املالحظات من خالل حل   
قويـة مـع    اتـصاالت   لجنـة   قـيم ال  وت. ٢٠٠٧نـوفمرب   /مؤخرا يف بوركينـا فاسـو يف تـشرين الثـاين          

 قبـل دورهتـا األخـرية     ا واحـد  ايف حلقة عمل مشتركة استمرت يوم     معها  اليونيسيف وشاركت   
 عـىن ي الما عـ  الجنـة فريقـ   الت  أوأنـش . لليونيـسيف مركز مراقب لدى اجمللس التنفيـذي       ُمنحت  و

. ة واألربعـني ثامنـ دورهتـا ال باملسائل يف  تهاالعمل واعتمدت صيغة جديدة لقائم أساليب  بتنسيق  
وشــارك ممثلــون عــن منظمــات غــري حكوميــة ومؤســسات وطنيــة حلقــوق اإلنــسان وأطفــال يف  

مناقـشة مـشروع مبـادئ توجيهيـة        ت اللجنـة    أوبـد . للجنـة التـابع   دورة  الـ  قبـل     ملا ملافريق الع ال
ــهالوثيق ــها،    تـ ــدة بعينـ ــة مبعاهـ ــوف اخلاصـ ــسـ ــة    تـ ــضى االتفاقيـ ــالغ مبقتـ ــات اإلبـ شمل متطلبـ
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ــني     ــة واألربعـ ــا الثامنـ ــاريني يف دورهتـ ــا االختيـ ــدها  وبروتوكوليهـ ــرر عقـ ــاراملقـ ــايو /يف أيـ  -مـ
 يـة ردنظام شكاوى ف  احتمال وضع   وتتابع اللجنة أيضا مناقشات بشأن      . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

مـع  الطفولـة املبكـرة،     مرحلـة    مؤشـرات عـن األطفـال يف         وضع مهتمة ب  هييف إطار االتفاقية، و   
 . معلومات إحصائية بسهولةتوفر التركيز على احلاجة إىل 

ــها اخل      و - ٨ ــة لوثيقت ــادئ توجيهي ــصري مب ــز العن ــى التميي ــضاء عل ــة الق صــة ااعتمــدت جلن
تــدُع ومل . ٢٠٠٧أغـسطس  /لـيت عقــدت يف آب عاهـدة بعينـها يف دورهتــا احلاديـة والــسبعني ا   مب
باملـسائل    قـوائم  نقطريـو  ال نقـررو املقبل الـدورة وأعـد      عامل ملا   لفريق  إىل عقد اجتماع    لجنة  ال

قـوائم  وكانـت   .  املقـررين  ةنظر فيهـا، ومل يـتم اإلعـالن عـن هويـ           ذات الصلة بالتقـارير الـيت سـيُ       
اإلجـراءات العاجلـة وإجـراءات       نيسحتـ جـرى   ولقـد   .  غري رمسيـة، ومل تعتمـدها اللجنـة        سائلامل

ة تبدأ عندما ال تتلقـى اللجنـة ردا مـن الدولـة الطـرف               عاجلفاإلجراءات ال .  للجنة اإلنذار املبكر 
التذكريية بشأن اإلبالغ؛ وبعد ذلك جيري النظر علـى أسـاس املعلومـات املتـوفرة     رسائلها  على  

ملتابعة يف تنفيذ التوصـيات     انسق  وينظر م . لجنة، وليس على أساس تقرير الدولة الطرف      دى ال ل
لمؤســسات ل جيــوز هلجنــة علــى أنــ ويــنص النظــام الــداخلي ل . اخلتاميــةيف املالحظــات الــواردة 

يف اللجنـة  نظـر فيـه   تالوطنية حلقوق اإلنسان، مبوافقة الدولة الطرف، أن تتدخل يف اليوم الـذي     
يف مرحلـة    تقـارير موازيـة    املنظمات غري احلكومية علـى تقـدمي         تجعوُش. تقرير الدولة الطرف  

اجلهـات املكلفـة بالواليـات ذات الـصلة بـاإلجراءات           لجنة مـع    الوتتعاون  .  على األفضل  مبكرة
عن كثب مع الفريق العامـل      أيضا  وتعمل  . اصة بشأن العنصرية واألقليات واإلبادة اجلماعية     اخل

 . ربانواحلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وخطة عمل د
جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة عـن األمـل يف أن تعتمـد                 ممثل  أعرب  و - ٩

وخــالل الفتــرة  . يف دورهتــا الثالثــة والــستني  الربوتوكــول االختيــاري للعهــد   اجلمعيــة العامــة  
 تقريــرا مــن الــدول األطــراف واعتمــدت تعليقــا عامــا  ١٧لجنــة يف ال، نظــرت ٢٠٠٨-٢٠٠٧

قات علـى   يصدتـ وكان هناك عدد كـبري مـن ال       . االجتماعيالضمان     عن احلق يف   ٩بشأن املادة   
لجنـة الطـابع املؤسـسي علـى ممارسـة      الوأضـفت  . متراكمـة مل ينظـر فيهـا بعـد        االتفاقية وتقارير   

تقـارير مـن مؤسـسات وطنيـة     كـثريا مـا   احلوار ملدة نصف يوم مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، و            
يف أو غــري مكتملــة، خمتــصرة جــدا ول األطــراف ربت بعــض تقــارير الــدواعُتــ. حلقــوق اإلنــسان
ــدول  حــني أشــارت   ــات األمت إىل بعــض ال ــردأن املعلوم ــية امل ت ــة األساس ــيت وحــد يف الوثيق ة ال

لجنــة دور املؤســسات الوطنيــة يف محايــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة  الوأبــرزت . قدمتــها
الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون      و) مدريـد (مولته جامعة الكاال    ي  ذ، ال  يف اجتماعها األخري   والثقافية

املنــشأة يئــات اهلاإلمنــائي الــدويل واالحتــاد االيــبريي األمريكــي ألمنــاء املظــامل وشــجعت مجيــع    
 .عاهدات على املشاركة يف هذه األنواع من االجتماعاتمب
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املـشترك  األخـري    جتمـاع ال تقريـرا منـذ ا     ١٣نظرت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف         و - ١٠
 ١٤ تعليقا عاما بـشأن املـادة        ت تقارير يف كل جلسة، واعتمد     ٤ اللجان، حيث نظرت يف      بني

 ؤهــاإجرا وينفــذ .واحلــق يف حماكمــة عادلــة علــى أنواعهــا عــن احلــق يف املــساواة أمــام احملــاكم  
مـع منظمـات غـري حكوميـة        جلـسات   وعقـدت   . للمتابعة بـصورة جيـدة، ولكـن ميكـن تعزيـزه          

إحاطـات إعالميـة يف وقـت مبكـر مـن           عقـد   ا الرمسيـة، فـضال عـن        خالل اليوم األول من دورهت    
ومل يعتمــد إجــراء رمســي للتفاعــل مــع املؤســسات الوطنيــة حلقــوق    . يف فتــرة الغــذاءوالــصباح 

ومنـسق ملواصـلة   ومت تعـيني مقـرر   .  اهليئـات تلـك اإلنسان بـالرغم مـن أن اللجنـة اجتمعـت مـع           
 املعــين مبــسألةملمثــل اخلــاص لألمــني العــام مــع ا والتــصال مــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدةا

ــة . تعــيني مقــرر ملراقبــة االســتعراض الــدوري الــشامل  أيــضا ومت .  علــى التــوايلاإلبــادة اجلماعي
 اســتراتيجية لوســائط وضــعوإضــافة إىل ذلــك، كانــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان بــصدد   

ألطـــراف، الـــيت غالبـــا تقـــارير الـــدول ابعـــض ومت اإلعـــراب عـــن القلـــق إزاء طـــول . اإلعـــالم
مبـادئ توجيهيـة واضـحة     وضـع    وأكـد ممثلـو اللجنـة احلاجـة إىل           ؛ معلومات اتضمنت تكرار  ما

خطــوات لتنــسيق هنــج اســتحداث أيــضا يف قــد ُينظــر و. للمــساعدة يف إعــداد التقــارير الدوريــة
وحظ ولـ . قطريـة عمـل ال ال وأعـضاء أفرقـة     قطـريني  ال نقـرري امل ةن هوي عومل يعلن   . سائلقوائم امل 

 .  أعاقت عمل اللجنةأيضا مع القلق أن حاالت التأخري يف تقدمي الوثائق والترمجات
يف الوقـت   جتتمع اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم              و - ١١

دورات يومــان، وتقتــرح أن جتتمــع يف املــستقبل يف مــدة كــل منــهما ســنويا  يف دورتــنيالــراهن 
 إىلوتعاونت اللجنة عن كثب مع منظمة العمل الدوليـة وتـسعى            . أسبوع واحد ة كل منها    مد

عـام مـشترك    تعليـق   إقامة تعاون مع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بصدد صـياغة              
ــة عــن امتناهنــا  . عــن املــرأة واهلجــرة  األخــرى املنــشأة مبعاهــدات الــيت  لــهيئات لوأعربــت اللجن

.  اتفاقيــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم شــجعت علــى التــصديق علــى
جديـدة   اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، باعتبارهـا هيئـة                 ددحت ومل

املتــسقة توجيهيــة البــادئ املق عليهــا بــصورة حمــدودة، موقفــا بــشأن  يصدتــمبعاهــدة مت المنــشأة 
يـد مـن املعلومـات بـشأن النظـر يف تنفيـذ املعاهـدات يف                املزتلقـي   ترحـب أيـضا ب    قـد   لإلبالغ؛ و 

ينبغـي أن   تقـارير اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات         وتـرى أن    . دولة طرف يف حالة عدم وجود تقرير      
 . الستعراض الدوري الشاملتشكل أساسا ل

 لـلجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة الـيت عقـدت يف               ألربعنيكانت الدورة ا  و - ١٢
حلقـوق  األمم املتحـدة     أول دورة رمسية قدمت هلا خدمات مفوضية         ٢٠٠٨يناير  /ون الثاين كان

 يف جنيــف يف دورة غــري رمسيــة ٢٠٠٧اإلنــسان يف جنيــف بــالرغم مــن أهنــا اجتمعــت يف عــام  
، عقـدت اللجنـة ثـالث دورات يف    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عـامي   . ااستضافتها حكومة سويـسر   
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ــة ونظــرت يف تكــل ســنة يف غــرف م  ــا  وازي ــغ جمموعه ــرا٦٩ تقــارير بل ثــالث ُتعقد وســ.  تقري
يف مــن الــدورات اخلمــس ثــالث وســتعقد  ؛٢٠٠٩يف عــام ان  ودورتــ٢٠٠٨دورات يف عــام 

وينبغـي أن   .  سـتعقد اللجنـة ثـالث دورات سـنويا         ٢٠١٠واعتبارا مـن عـام      .  متوازيتني غرفتني
لجنـة طلـب جلنـة حقـوق        الأيـدت   عاهدات االحتياجات، و  املنشأة مب يئات  اهليليب وقت اجتماع    

املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       وقررت اللجنـة  . وقت إضايف لالجتماعإلتاحة الطفل  
استعراض تنفيذ االتفاقية يف الدول األطـراف مـع عـدم وجـود تقريـر يف احلـاالت الـيت مل يقـدم                     

توصـيات  بوضع  ا  اللجنة حالي قوم  وت. التذكرييةالرسائل  فيها تقرير بالرغم من إرسال عدد من        
كـون  رمبـا ي   من االتفاقية عن تدابري التنفيذ وبشأن العـامالت املهـاجرات، و           ٢بشأن املادة   عامة  
. باالشــتراك مــع اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم    ذلــك 

 ،ةوستكون صياغة توصية عامة مشتركة مبثابة حتد بـسبب اخـتالف خطـى العمـل يف كـل جلنـ                   
اجتمـاعني   وأيدت اللجنة اقتراح عقد      .ات مشتركة جتماعلعقد ا االفتقار إىل الوقت    فضال عن   

مشتركني بني اللجان سنويا، ومشلت جهودها إلضفاء طابع االتـساق اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة            
ــددة  ــدة مللإلبـــالغ حمـ ــها عاهـ ــديل بعينـ ــد وتعـ ــن أحـ ــات”مـــصطلحاهتا مـ ــة إىل “ تعليقـ ختاميـ

ــة“ مالحظــات” ــة   و. ختامي ــة خمتــصرة غــري رمسي ــا إعــداد ورق  ترمــي إىل تــشجيع  ،جيــري حالي
ذات أولويـة يف الـدول   مـسائل  املنظمات غري احلكومية على تقدمي وثـائق مـشتركة تركـز علـى           

وتنظر اللجنة أيضا يف عالقتها مـع الربملانـات واعتمـدت بيانـا بـشأن عالقاهتـا                 . األطراف املعنية 
علـى   املالحظات اخلتامية فقرة معيارية تـشجع        تومشل. مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 إحـاالت مرجعيـة إىل عمـل    تقـوق اإلنـسان، وتـضمن   أخرى تتعلق حبعلى معاهدات التصديق  
 . ذات صلةتناحيثما كمنشأة مبعاهدات هيئات أخرى 

 
 تحسني أساليب العمل ومواءمتهاب املتعلقةناقشة امل - رابعاً 

سني أسـاليب عمـل اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات ومواءمتـها،             ناقش املشاركون مسألة حت    - ١٣
وقـد ركـزت    . مـة عـن جمـاالت املواءمـة احملتملـة         اونظروا يف ورقة غـري رمسيـة أعـدهتا األمانـة الع           

ــة للمواءمــة     ــة جمــاالت حمتمل ــة علــى ثالث ــة غــري الرمسي ــوائم  ) أ(: ، وهــيالورق شــكل وهيكــل ق
النظـر  ) ج(طريني وأعضاء أفرقـة العمـل القطريـة؛         اإلعالن عن هوية املقررين الق    ) ب(املسائل؛  

 .يف مــدى تنفيــذ معاهــدات حقــوق اإلنــسان يف الــدول األطــراف مــع عــدم تــوفر تقريــر منــها 

 ا طلبـه كان قـد ساليب العمل  ألدول مقارن   جلمستكملة   صيغة ١ املرفق   أدرجت بوصفها  وقد
بوصــفه وأدرج . ٢٠٠٧أبريــل /مــل املــشترك بــني اللجــان املعــين باملواءمــة يف نيــسانافريــق العال

  . منوذج ملشروع املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم املسائل٢املرفق 
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وإضافة للمجـاالت الثالثـة الـيت تناولتـها الورقـة غـري الرمسيـة، حـدد املـشاركون عـدداً                      - ١٤
عمــل المشلــت متابعــة املالحظــات اخلتاميــة، وحلقــات  ى، جمــاالت املواءمــة احملتملــة األخــر  مــن
االســتعراض الــدوري املــدخالت والنــواتج يف إطــار وملتابعــة، ودور املقــرر القطــري؛ علقــة بااملت

ــا  ــشامل؛ واإلح ــة التال ــل املرجعي ــشاركة     لعم ــق م ــدات؛ وطرائ ــشأة مبعاه ــات أخــرى من  هيئ
املنظمات غري احلكومية واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان؛ وتوحيـد مـصطلحات اهليئـات                 

 .يف التقاريرالنظر وتعليقات عامة مشتركة ات، وإعداد املنشأة مبعاهد

 االجتمـاع علـى وضـع برنـامج عمـل بـشأن اجملـاالت احملتملـة لتحـسني                   واتفقت خالل  - ١٥
أساليب العمل ومواءمتها، مبا يف ذلك األهداف، والغايـات القـصرية األجـل والطويلـة األجـل،                 

 .شتركة بني اللجانامل  املقبلةجتماعاتاال  منواجلداول الزمنية لثالثة إىل أربعة

وفيمــا يتعلــق بقــوائم املــسائل، شــدد املــشاركون علــى االختالفــات يف نطــاق وطــابع     - ١٦
ومـع أن مجيـع اللجـان تعـد         .  وبالتايل يف املضامني املوضوعية لقوائم املسائل       املختلفة املعاهدات

. جـــان يف تعزيــز عمـــل الل هـــاقــوائم مـــسائل، إال أن هنــاك تبـــاين يف أســـاليب إعــدادها ودور   
تعتمد جلنة القضاء على التمييز العنصري قوائم املسائل بصورة رمسية، إال أن هـذه القـوائم                 ومل

وأقـر  . أعدت من طرف املقررين القطريني املعينني خبصوص تقارير الدول األطراف احملددة هلم           
ــة الــشكل واهليكــل،        ــوائم املــسائل متــشاهبة نوعــاً مــا مــن ناحي ــأن جعــل ق بعــض املــشاركني ب

ويف هـذا   . ذلك حمدودية عدد األسـئلة، قـد يـساعد الـدول األطـراف يف إعـداد تقاريرهـا                  يف امب
وتطلــع املــشاركون  .  ســؤاال٢٥ًالــصدد، اقتــرح بعــض املــشاركني أال يتجــاوز عــدد األســئلة    

تقـدمي قـوائم    يف  املتمثلـة   وللنتائج اليت ستـسفر عنـها املمارسـة الناشـئة للجنـة مناهـضة التعـذيب                 
 تتعلــق بعــضها بنــوع نــهم أشــاروا إىل بــروز بعــض األســئلةعــداد التقــارير، ولكمــسائل تــسبق إ

 .املعلومات اليت أستند إليها يف إعداد مثل تلك القوائم

الكـشف  وناقش املشاركون أيضاً خـربات خمتلـف اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات يف جمـال                  - ١٧
ــة       ــة العمـــل القطريـ ــريني وأعـــضاء أفرقـ ــة املقـــررين القطـ ــن هويـ ــم اللجـــان  وأشـــا. عـ ر معظـ

ــة مناهــضة   عــضوان( عــضواً واحــداً  ، للعمــل كمقــرر قطــري، عينــت أهنــا إىل  فيمــا خيــص جلن
 وأفـراد    العمـال املهـاجرين     حبمايـة حقـوق مجيـع      التعذيب، وجلنة حقوق الطفـل واللجنـة املعنيـة        

وباسـتثناء   ). ومن عضو واحد إىل ثالثة أعضاء فيما خيص اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أسرهم
اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان وجلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، أصـبحت هويـة املقـررين                     

 اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة اتبـاع هـذا النـهج                   بعد أن قررت   القطريني علنية 
وأشــار عــدد مــن املــشاركني إىل أهنــم يؤيــدون مواءمــة ممارســات اهليئــات . ٢٠٠٧خــالل عــام 

 تمبعاهـدات يف هـذا اجملـال، ولفتـوا االنتبـاه إىل حقيقـة أن املواءمـة يف هـذا الـشأن كانـ                املنشأة  
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آخـرون أمثلـة عـن ضـغوط        مـشاركون   أعطـى   و. أيضاً مطلب الدول األطراف وجهات أخرى     
ــا املقـــررون القطريـــون، وهلـــذا فهـــم ي     الـــسرية يف ؤيـــدونمباشـــرة وغـــري مباشـــرة يتعـــرض هلـ

 .الشأن هذا

ـــعبارة      وأشــار معظــم الل  - ١٨ ــاً ب ــا أحيان ــشار إليه ــيت ي ــا اعتمــدت املمارســة، ال جــان إىل أهن
املتمثلة يف حبـث مـدى تنفيـذ املعاهـدة ذات الـصلة يف الدولـة الطـرف                  و،  “إجراء االستعراض ”
واتفق املـشاركون بـصورة عامـة علـى أن إبـالغ أي جلنـة دولـة                 . حالة عدم توفر تقرير منها     يف

يذ فيهـا مـع عـدم ورود تقريـر منـها، وفقـاً ملمارسـة خمتلـف                   حبث حالة التنف   باعتزامهاطرف ما   
اهليئات املنشأة مبعاهدات، قد يكون وسيلة فعالة جداً يف حتريك الدول األطراف الـيت مل تقـدم                 
تقريرها، حيث أن ذلك عمومـاً حيفزهـا علـى تقـدمي تقريرهـا املتـأخر، أو بيـان اعتزامهـا القيـام                       

 يلجـأ إليـه     ة طـرف مـع عـدم ورود تقريـر منـها كتـدبري             وينبغـي اعتبـار حبـث حالـة دولـ         . بذلك
وخـضعت  .  أخـري مـع التركيـز علـى الـدخول يف حـوار بنـاء مـع الدولـة الطـرف املعنيـة                       كمالذ

إمكانية اعتماد طرائـق موحـدة للنقـاش، وشـدد املـشاركون علـى أمهيـة مـنح الـدول األطـراف                       
يف حــال عــدم اســتجابة الدولــة و. فرصــة أخــرية لتقــدمي تقريرهــا بإرســال رســالة تذكرييــة إليهــا

.  إىل الدولـة الطـرف     وحتيلـها  ما تعـد اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات قائمـة باملـسائل               كثرياالطرف،  
 الدولة الطـرف، تعتمـد بعـض اللجـان، مثـل اللجنـة املعنيـة حبقـوق                   من  رد  تلقي ويف حال عدم  

لقــضاء علــى اإلنــسان، مالحظــات ختاميــة مؤقتــة، يف حــني تــصوغ جلــان أخــرى، مثــل جلنــة ا  
 .التمييز العنصري، مالحظات ختامية هنائية وعلنية

. مطولـة ووافق املشاركون علـى أن املتابعـة هلـا أمهيـة كـربى وجيـب مناقـشتها بـصورة                     - ١٩
واقترح أحد املشاركني إمكانية أن يعقد املقررون املعنيون باملتابعة، إذا انطبق األمر، أو ممثلـون               

 اآلراء فيمـا يتعلـق      وا أفـضل املمارسـات ويتبـادل      وا ويناقـش  اعـا  خمتلف اللجان، اجتم   آخرون عن 
قترح إنشاء فريق عامل مـشترك      واُ. مبتابعة املالحظات اخلتامية وحلقات العمل املرتبطة باملتابعة      

وأشـري أيـضاً إىل ضـرورة عقـد         . بني اللجـان أو فرقـة عمـل مـشتركة بـني اللجـان هلـذا الغـرض                 
  .لتحسني إجراء املتابعةمناقشة بشأن إجياد وسائل مشتركة 

وشدد عدد من املشاركني على أمهية مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات                 - ٢٠
الوطنية حلقوق اإلنسان يف عمليـات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات، وأشـاروا إىل ضـرورة مناقـشة                   

يقـات عامـة    وأثريت أيـضاً إمكانيـة إعـداد تعل       .  مشترك بني اللجان   مقبل األمر يف اجتماع     ذلك
 واللجنـة املعنيـة     طرحت مسألة خربات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         ُو. مشتركة

ــع   ــة حقــوق مجي ــاجرين حبماي ــراد أســرهم العمــال امله ــام     وأف ــق الع ــق مبــشروع التعلي ــا يتعل  فيم
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العـــامالت املهـــاجرات، وأقتـــرح أنـــه ينبغــي ألعـــضاء اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات النظـــر   عــن 
 .مواضيع ميكن تقدمي تعليقات عامة مشتركة بشأهنا يف
وأتفــق علــى أن أســاليب عمــل اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان حتتــاج          - ٢١

لتحسني وقد حتتـاج ملواءمـة وأن أحـد االجتمـاعني الـسنويني املـشتركني بـني اللجـان جيـب أن                      
قـرار بـأن تكـون بنـود جـدول            أيـضا  واختـذ .  لتحسني أساليب العمل ومواءمتـها     حصراُيـكرس  

املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة  :أعمــال االجتمــاع الثــامن املــشترك بــني اللجــان علــى النحــو التــايل 
 النظر يف حالـة دولـة طـرف مـع عـدم تـوفر               ؛ متابعة املالحظات اخلتامية   مبعاهدة بعينها؛ اخلاصة  

 . آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان؛تقرير عنها
 

 جملس حقوق اإلنسان - خامساً 
قـوق اإلنــسان إحاطــة للمـشاركني عــن آليــة   حل  األمــم املتحــدةقـدم ممثــل عــن مفوضـية   - ٢٢

 األمـم   ا مفوضـية  هتوجرت اإلشارة إىل جتميع املعلومات اليت أعـد       . االستعراض الدوري الشامل  
نـشأة مبعاهـدات   الـيت تـستند، إىل حـد كـبري، إىل توصـيات اهليئـات امل        وقوق اإلنسان   حل املتحدة

وأشــري إىل أن أعــضاء الفريــق . اإلجراءات اخلاصــةبــ ذات الــصلةواليــات ال باجلهــات املكلفــةو
 مــا يــشريون إىل توصــيات اهليئــات املنــشأة  كــثرياالعامــل املعــين باالســتعراض الــدوري الــشامل  

 .مبعاهدات يف مداخالهتم

ض الـدوري الـشامل فيمـا يتعلـق     وعلى الرغم من إقرار املشاركني بأمهية آلية االسـتعرا         - ٢٣
:  أبـدوا قلقهـم بـشأن عـدة مـسائل منـها            هنمفإ توصيات اهليئات املنشأة مبعاهدات،       تنفيذ مبتابعة

 يقــوضحقيقــة أن الدولــة قيــد االســتعراض ميكنــها التفــاوض بــشأن صــيغة التوصــيات، ممــا قــد  
 تــضطلع بــه بــني العمــل الــذيزدواجيــة اال؛ ضــرورة تفــادي ةكــبريبدرجــة عمليــة االســتعراض 

 اهليئات املنشأة مبعاهدات واالستعراض الـدوري الـشامل؛ اإلمكانيـات احملـدودة املتـوفرة ملتابعـة               
واقتـرح أنـه مـن املمكـن أن تقـوم           .  التوصيات الصادرة عن االستعراض الـدوري الـشامل        تنفيذ

شامل  التوصـيات الـصادرة عـن االسـتعراض الـدوري الـ             تنفيـذ  اهليئات املنشأة مبعاهدات مبتابعـة    
 .خالل نظرها يف تقارير الدول األطراف

 
ــربامج والكيانـــات     - سادساً  ــاالت املتخصـــصة والـــصناديق والـ ــوار مـــع الوكـ احلـ

 األخرى التابعة لألمم املتحدة
التقى االجتماع املشترك بني اللجـان مـع منـسق منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                     - ٢٤

وأقـر املمثـل بـأن      . فاقيـات والتوصـيات يف جمـال التعلـيم        بـشأن متابعـة االت    ) اليونـسكو (والثقافة  
لتزاماهتـا بـصورة    با الدولـة الطـرف      وفـاء التنفيذ الفعلـي لنـصوص حتديـد املعـايري يقـع يف صـلب               
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وأشار إىل أن تعـاون اليونـسكو مـع جلنـة حقـوق الطفـل         . فعالة، وأكد على أمهية تعزيز الرصد     
افية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق    

 قد تركـز علـى اإلجـراءات         وأفراد أسرهم   العمال املهاجرين   حبماية حقوق مجيع   واللجنة املعنية 
وأملـت اليونـسكو بـأن تـشدد التوصـيات املقدمـة مـن جملـس             . املعيارية املتخذة يف جمال التعلـيم     

 أي بيانـات مـشتركة      ى احلق يف التعلم يف    راعُيية وأن    اجلوانب املعيار  تلكحقوق اإلنسان على    
 .تصدر يف املستقبل

وأكد أحد أعضاء جلنـة حقـوق الطفـل أن احلـق يف الـتعلم ميثـل أحـد جمـاالت التركيـز                      - ٢٥
األساسية للجنـة، وأن اللجنـة كانـت قـد اسـتلمت يف املاضـي مـسامهات ممتـازة مـن اليونـسكو              

اللجنة اليونسكو على املشاركة يف اجتماعات مـا قبـل   وشجعت  . بشأن بلدان قيد االستعراض   
، وتقـــدمي معلومـــات خطيـــة ومـــسامهات شـــفوية، وتعزيـــز تعاوهنـــا املـــستقبلي    للجنـــةالـــدورة

وأشار عضو من أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أيـضاً إىل أن       .اللجنة مع
 معلومـات إحـصائية، وأعـرب علـى أملـه           مة مـن اليونـسكو، مشلـت      ـيّـ ـاللجنة تلقت معلومات ق   

 .بتطوير تعاون أعمق مع اليونسكو ومع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة األخرى
 

 احلوار مع املنظمات غري احلكومية -سابعا  
ــة     ت - ٢٦ ــة التالي ــري احلكومي ــو املنظمــات غ ــّدم ممثل ــسابع    بق ــاع ال ــشترك إىل االجتم ــب م طل

 ومنظمـة رصـد العمـل الـدويل         ؛ ورابطة منـع التعـذيب     ؛الدوليةهيئة العفو   : املشترك بني اللجان  
 ومنظمـة رصـد العمـل الـدويل مـن           ؛ واخلدمـة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان        ؛من أجل حقـوق املـرأة     

 وفريــق املنظمــات غــري احلكوميــة املعــين باتفاقيــة  ؛)احملــيط اهلــادئ - آســيا(أجــل حقــوق املــرأة 
 وجلنـة األصـدقاء   ؛ة العامليـة ملناهـضة التعـذيب   واملنظمـ  ؛ ومنظمـة إنقـاذ الطفولـة   ؛حقـوق الطفـل  

وطلـب  .  الدولية “إي أر سي  ”، ومنظمة   )مكتب كويكر لدى األمم املتحدة    (العاملية للتشاور   
ممثلو املنظمات غري احلكومية أن ينظر االجتماع السابع املشترك بني اللجـان يف املـسائل التاليـة                 

ة هيئــات الرصــد املنــشأة مبعاهــدات حقــوق باعتبارهــا أولويــات، وذلــك مــن أجــل تعزيــز فعاليــ
 :راءات اهليئات املنشأة مبعاهداتاإلنسان وحتسني مسامهات املنظمات غري احلكومية يف إج

القيام بوضع ونشر وتعّهـد جـدول زمـين لـدورات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات                  )أ( 
 قوق اإلنسان؛األمم املتحدة حلعلى املوقع الشبكي ملفوضية 

ن تكون املنظمات غري احلكومية قـادرة علـى أن تطلـب إبقـاء مـصادر                ينبغي أ  )ب( 
 اهليئات املعنية املنشأة مبعاهدات يف هذه املعلومات؛تنظر معلوماهتا سرية بينما 
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ــدرج اإلحاطــات الــشفوية ا  )ج(  ــة  ينبغــي أن ُت  ملقدمــة مــن املنظمــات غــري احلكومي
هـدات وينبغـي تـشجيع هـذه اهليئـات           اجلدول الزمين لـدورات اهليئـات املنـشأة مبعا         رمسيا يف 

 على وضع هنُجها على أساس أفضل املمارسات احملّددة يف بعض اللجان؛
ينبغي اعتماد إجراءات ملتابعة املالحظات اخلتامية على حنو فّعال، مبا يف ذلـك              )د( 

 باملتابعـة، وينبغـي أن تنظـر اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات يف وضـع                 ُيعىنعن طريق تعيني مقرر     
 ؛رائق للنظر يف املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية بشأن املتابعةط

ــة       )هـ(  ــشأن التعليقــات العام ــشاور ب ينبغــي وضــع إجــراءات مــشتركة وشــفافة للت
ت التمـاس مـسامهات واسـعة النطـاق مـن املنظمـات             اتـشمل هـذه اإلجـراء     على أن   وصياغتها،  

 ين واألمم املتحدة واهليئات اإلقليمية والنظر فيها؛ غري احلكومية واألكادمييني واخلرباء اآلخر
 ينبغي النظر يف معايري عضوية اهليئات املنشأة مبعاهدات؛ )و( 
ينبغي أن يضفي االجتماع املشترك بني اللجان الطابع املؤسـسي علـى العالقـة            )ز( 

 .بني املنظمات غري احلكومية واهليئات املنشأة مبعاهدات على حنو هادف
أشار املشاركون يف االجتماع املشترك بني اللجان إىل أن االنفتـاح والـشفافية ينبغـي               و - ٢٧
 مبدأين توجيهيني وأنه ينبغي اعتبـار املعلومـات الـواردة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة            كوناأن ي 

سرية يف ظروف استثنائية فقط، يف حني سلط آخرون الضوء على أن بعـض الـدول اعترضـت                  
 . ومات من جانب اهليئات املنشأة مبعاهدات بدون معرفتها مبصدرهاعلى استخدام املعل

ــة          - ٢٨ ــري احلكومي ــات غ ــل لتـــُقدِّم املنظم ــت األمث ــى أن الوق ــشاركني عل وشــدد بعــض امل
واعُتـرب حـضور املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء       . مدخالهتا هو أثناء عملية صياغة قوائم املـسائل  

. داً أيضاً، إذ سلّط الضوء على أداء وفود الدول األطـراف          النظر يف تقارير الدول األطراف مفي     
وأعرب املشاركون عن تقديرهم للتوصيات اليت وضعتها املنظمات غري احلكومية يف مـا يتعلـق               
باملتابعة، مبا يف ذلك احلاجة إىل زيادة دعم األمانة العامة ألنشطة املتابعـة، والحظـوا أن مـوارد                  

. فــضت مــع توســيع نطــاق االســتعراض الــدوري الــشامل فــرع معاهــدات حقــوق اإلنــسان اخن 
.  تقــدم معلومــات بــشأن املتابعــةملالحــظ أحــد املــشاركني أن املنظمــات غــري احلكوميــة   كمــا

وأشار بعض املشاركني إىل ما دأبوا عليه من التشاور مع املنظمات غـري احلكوميـة لـدى وضـع        
 . التعليقات العامة

. اب خـرباء اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات واسـتقالليتهم          وجرت أيضاً مناقشة عملية انتخـ      - ٢٩
واقترح أحد املشاركني أن جتري املنظمات غري احلكومية تقييماً غـري رمسـي ملـستوى اسـتقاللية          

املنظمـات غـري    وُشـجعت   .  إمكانية إعـادة انتخـاهبم     سياق يف    هام األعضاء، مما قد يكون له أثر     
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ــة  ــع الــ   عاحلكومي ــوفري معلومــات بــشأن مجي ــشأة   لــى ت دول األطــراف الــيت ســتنظر اهليئــات املن
 بـني املنظمـات غـري احلكوميـة لتيـسري           ائتالفاتلى السعي إىل إنشاء     عمبعاهدات يف تقاريرها، و   

  .مشاركة املنظمات غري احلكومية الوطنية
وفيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل، الحظـت إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة           - ٣٠

 ليطقـوق اإلنـسان لتـس     األمـم املتحـدة حل    مت املـواد الـيت أعـدهتا مفوضـية          أن الدول قـد اسـتخد     
ــسان     ــة حلقــوق اإلن ــال للمعاهــدات الدولي ــى االمتث ــضوء عل ــصديق؛ال ــرات  ات؛ والت  وســد الثغ
 وتقـدمي  ؛ وسـحب التحفظـات  ؛التشريعية الـيت حتـول دون حتقيـق االمتثـال الكامـل للمعاهـدات         

ووافقـت الـدول قيـد االسـتعراض        . طـار إجـراءات املتابعـة     التقارير بانتظام وتقـدمي التقـارير يف إ       
على العديد من هـذه التوصـيات، الـيت شـكّلت بالتـايل جـزءاً مـن التقريـر النـهائي لالسـتعراض                        

لــى مواصــلة اســتعراض مالحظاهتــا  ع اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات  ُشــجعتو. الــدوري الــشامل
 . توصيات اليت حتظى باألولويةاخلتامية لكفالة أن ُتحدَّد االجتاهات املشتركة وال

 
 مناقشة املعلومات اإلحصائية -ثامناً  

قـوق اإلنـسان بتقـدمي التقريـر        األمـم املتحـدة حل    قام مارتن شاينني وأحد ممثلي مفوضية        - ٣١
الـذي  ) HRI/MC/2008/3( قـوق اإلنـسان  حلاملتعلق مبؤشرات رصد االمتثـال للـصكوك الدوليـة       

ــه مفوضــية   ــسان اســتجابة إلحــدى   األمــم املتحــدة حل أعدت ــصادرة عــن  توصــيات القــوق اإلن ال
ومفادهـا أن تـضطلع    ،  ٢٠٠٦يونيـه   / يف حزيران   املعقود االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان    
النهج املتبع يف اسـتخدام املعلومـات اإلحـصائية يف تقـارير            األمانة العامة بعملية حتقق من صحة       

 العمــل إىل ذلــكل األطــراف، ووضــع املزيــد مــن قــوائم املؤشــرات، وتقــدمي تقريــر بــشأن  الــدو
التطـور الـذي    بإجيـاز   وعـرض التقريـر     . ٢٠٠٨االجتماع الـسابع املـشترك بـني اللجـان يف عـام             

املـستخدم لتحديـد املؤشـرات    واملنهجي  شهده، على مدى العامني األخريين، اإلطار املفاهيمي        
نتــائج املــشاورات الــيت جــرت علــى الــصعيدين اإلقليمــي  بإجيــاز ا عــرض الكميــة املناســبة، كمــ

وجـرى أيـضاً تقـدمي معلومـات مـستكملة          . والقطري والتعقيبات الواردة إزاء عمليات التحقـق      
عن التقدم احملرز فيما يتعلق باستخدام املعلومات اإلحصائية، مبـا يف ذلـك يف إطـار املـشاورات                  

 ولوضـع املزيـد مـن قـوائم         واملنهجياإلطار املفاهيمي   صحة  على الصعيد القطري، للتحقق من      
 . املؤشرات

ورّحــب املــشاركون باملعلومــات الــواردة يف التقريــر واقترحــوا النظــر يف صــياغة تعليــق  - ٣٢
ــشأة         ــات املن ــا إىل اهليئ ــات إحــصائية يف تقاريره ــدمي بيان ــدول بتق ــزام ال ــشأن الت ــام مــشترك ب ع

تتصل بعـدم   غياب مؤشرات   : عرب عنها املشاركون ما يلي    ومشلت الشواغل اليت أ   . مبعاهدات
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 عـدم تطـابق   ؛ االفتقار إىل مؤشرات تغطي حقـوق الطفـل        ؛االفتقار إىل منظور جنساين   التمييز؛  
 . دائماًالنتائجمؤشرات العمليات مع 

 
 احلوار مع اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب -تاسعا  

ســال، رئيــسة اللجنــة الفرعيــة املعنيــة مبنــع التعــذيب   التقــى املــشاركون مــع ســيلفيا كا  - ٣٣
وقـدمت الـسيدة كاسـال إىل       . اللجنـة الفرعيـة   يف  ، وماريو كوريوالنو، عـضو      )اللجنة الفرعية (

مبـا يف ذلـك زياراهتـا       اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعيـة مـؤخرا،         اجملتمعني إحاطة بشأن األنشطة     
 الــضوء علــى األمهيــة الــيت تتــسم هبــا      إىل بــنن والــسويد ومالــديف وموريــشيوس، وســلطت    

املالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبعاهدات يف إطار اإلعداد للزيارات القطرية، مبـا يف ذلـك                
ي وروثـائق االسـتعراض الـد     اعتـربت   وأشارت إىل أن اللجنة الفرعية      . التقارير القطرية املوجزة  

 .الشامل مفيدة بشكل خاص يف حالة بنن
مـؤثرة  يد كوريوالنو إىل عمل اآلليات الوقائية الوطنية الـيت اعتربهـا عناصـر              وأشار الس  - ٣٤

وشــدد علــى أن هــذه الــشبكة، الــيت تــشمل أيــضاً اللجنــة . رئيــسية ضــمن شــبكة منــع التعــذيب
ــع اهل   ــاون م ــي أن تتع ــة، ينبغ ــالفرعي ــة   يئ ــات اإلقليمي ــع اآللي ــشأة مبعاهــدات وم ط وســلّ. ات املن

جـدا   اسـتقاللية اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة ُيعـّد معيـاراً ضـروريا                املشاركون الضوء على أن مبدأ    
عمـل  وجرى أيضاً إبراز أوجه التكامـل بـني عمـل اللجنـة الفرعيـة و              . كفاءهتا وفعاليتها لضمان  

 . اهليئات املنشأة مبعاهدات
 

 وحقوق اإلنسانالتجارية ؤسسات املاحلوار بشأن  - عاشرا 
قـوق اإلنـسان قـّدم إىل جملـس         األمـم املتحـدة حل    فوضـية   معـن   التقى املشاركون مبمثـل      - ٣٥

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عـرب           حقوق اإلنسان تقرير    
وأشـار ممثـل    . )A/HRC/8/5(، جـون روجـي       التجاريـة  الوطنية وغريها من مؤسـسات األعمـال      

يـــر عـــرض إطـــاراً مفاهيميـــاً ومتعلقـــاً  قـــوق اإلنـــسان إىل أن التقراألمـــم املتحـــدة حلمفوضـــية 
وحقـوق اإلنـسان، وللمـساعدة      مسألة املؤسـسات التجاريـة      بالسياسات إلرساء املناقشة بشأن     
: ، وهـي   وتـضمن اإلطـار ثالثـة مبـادئ رئيـسية          . ذات الـصلة   يف توجيه مجيـع األطـراف الفاعلـة       

ــة  ــة مــن   بتــوفري واجــب الدول جانــب أطــراف احلمايــة مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان املرتكب
مــسؤولية الــشركات فيمــا يتعلــق بــاحترام حقــوق  التجاريــة؛ ؤســسات امل، مبــا يف ذلــك أخــرى

 . االنتصاف إىل وسائلالتمكني من الوصول بصورة أكثر فعالية اإلنسان؛ احلاجة إىل 
، بالتعـاون مـع     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وكان املمثل اخلاص قـد أجـرى حبثـاً شـامالً يف الفتـرة                - ٣٦

قوق اإلنسان، بشأن الطرق اليت تنظر فيها اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات    تحدة حل األمم امل مفوضية  
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اختـاذ إجـراءات    األدوار اليت تضطلع هبا الدول األطراف يف جمال تنظيم أنشطة الـشركات و            إىل  
 : وقد استنتج ما يلي. حقوق اإلنساناحترام يف ضوء قضائية بشأهنا 

ــضي )أ(  ــسرها اهليئــ  تقت ــا تف ــدات، كم ــدات،   املعاه ــشأة مبعاه ــضطلع ات املن أن ت
فيمـا يتعلـق    واختـاذ إجـراءات قـضائية بـشأهنا         رئيـسي يف تنظـيم أنـشطة الـشركات          الدول بدور   

 علـى األقـل فيمـا يتـصل باألنـشطة      من القطاع اخلـاص، باحلقوق اليت ميكن أن تنتهكها أطراف   
رب هـذا الـدور بـشكل عـام         وُيعت. اليت تؤثر على األفراد اخلاضعني ملراقبة فعالة من جانب الدول         

 ؛أخرىجزءاً من واجب الدولة املتعلق باحلماية من االنتهاك من جانب أطراف 
مل تضع أي من اهليئات املنشأة مبعاهـدات تعليقـات عامـة أو توصـيات تتـصل                  )ب( 

غــري أن التعليقــات العامــة والتوصــيات  . خــصوصاً بواجبــات الــدول حيــال أنــشطة الــشركات  
ة واآلراء والقــرارات الــيت تعــود إىل العقــد املاضــي فرضــت ضــغطاً متزايــداً واملالحظــات اخلتاميــ

حلمايـة إزاء أنـشطة الـشركات، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت                بتـوفري ا  على الدول ألداء واجبها     
 الكيانات املعنية مملوكة للدول؛

ترى اهليئات املنشأة مبعاهـدات أنـه يـتعني علـى الـدول بـشكل عـام أن ترصـد                     )ج( 
معظــم احلــاالت أن تعتمــد تــدابري تــشريعية ملنــع   ال مــن جانــب األطــراف األخــرى ويف  االمتثــ

 االنتهاك وحظر سلوكيات معينة؛
احلمايـة إزاء أنـشطة     بتـوفري   ركّزت املالحظـات اخلتاميـة علـى واجـب الدولـة             )د( 

التجاريـة  ؤسـسات   املومل تركز على أي التزامات مباشرة تقـع علـى عـاتق             التجارية  ؤسسات  امل
 .وجب القانون الدويلمب

وهناك عدة جماالت ميكن للهيئات املنشأة مبعاهدات أن تساعد فيهـا الـدول األطـراف                - ٣٧
وتــشمل تلــك اجملــاالت . والــشركات واألفــراد علــى فهــم حقــوقهم والتزامــاهتم بــشكل أفــضل 

مـا إذا   ) ب(حلمايـة إزاء أنـشطة الـشركات؛        وفحوى واجب الدولة بتـوفري ا     نطاق  ) أ: (يلي ما
كان ينبغي على الدول تنظيم أفعـال األشـخاص الطبيعـيني داخـل الـشركة املخالفـة أم الـشركة           

األعمال اليت تقوم هبـا الـشركات   تقتضي أن تنظم الدول  ما إذا كانت املعاهدات     ) ج(نفسها؛  
طبيعة التزامات الدول إزاء الـشركات الـيت متلكهـا الـدول            ) د( فيما وراء البحار؛     “التابعة هلا ”

 .طبيعة وأصل مسؤوليات الشركات مبوجب املعاهدات) هـ(سيطر عليها؛ أو ت
ــة        - ٣٨ ــسؤولية محاي ــى أن م ــهم شــددوا عل ــة ولكن ــات املقدَّم ــشاركون باملعلوم ورّحــب امل

حقــوق اإلنــسان تــشكل أحــد التزامــات الــدول األطــراف الــيت ينبغــي أن ختــضع للمــساءلة إزاء 
مبــا يف ذلــك الــشركات عــرب  طــاع اخلــاص، مــن القاالنتــهاكات املرتكبــة مــن جانــب أطــراف   
وأُعــرب أيــضاً عــن القلــق إزاء عــدم تقــدمي املنظمــات  .الوطنيــة واملؤســسات التجاريــة األخــرى
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احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان معلومـات بـشأن أنـشطة الـشركات وأثرهـا             غري
واعُترب دور وسـائط    . جملالواعُترب دورها يف جمال الرصد أساسياً يف هذا ا        . على حقوق اإلنسان  

اإلعالم أيضاً أداة قيمة ميكنها لفت االنتباه إىل انتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة مـن جانـب                  
 . الشركات عرب الوطنية واملؤسسات التجارية األخرى

 
 احلـــوار بـــشأن الدراســـة الـــيت أجرهتـــا األمـــم املتحـــدة عـــن العنـــف - حـــادي عـــشر

 األطفال ضد
دراســة األمــم املتحــدة بــشأن العنــف ضــد األطفــال إىل أن   املعــين مبتابعــةاملنــسق  أشــار - ٣٩

إىل اجلمعيـة العامـة     ) A/62/209(قـّدم تقريـراً مرحليـاً         فريق الدراسـة   يترأساخلبري املستقل الذي    
الـوعي علـى    إرهـاف   وحبـسب التقريـر، جنحـت الدراسـة يف          . ٢٠٠٧أكتـوبر   /األول يف تشرين 

بيـد أن القـصور يف     .  ما تكون خافية، ويف توفري إطار عمل مـنظم         الصعيد العاملي مبشكلة كثرياً   
تنفيذ األطـر القانونيـة وكـذلك اجلهـود املـشتتة القائمـة علـى ردود الفعـل، وغـري املمّولـة بقـدر                       
كاف واليت يقتـصر تركيزهـا علـى أعـراض ونتـائج العنـف ال تـزال تـشكل هتديـدا السـتمرارية                       

مزيــد مــن وأُبــرزت احلاجــة إىل . علــى املــدى الطويــل النجــاح يف محايــة األطفــال مــن العنــف   
دمـاج االجتمـاعي، وتعزيـز      إل والتـدريب والتعـايف وإعـادة ا       الوقايـة االستثمار يف تقدمي خدمات     

كمـا شـدد   . نظم مجع البيانات بشأن العنف ضد األطفال بوصفها أولويات يف التقرير املرحلي           
االت مثــل العنــف يف البيئــات التعليميــة  التقريــر علــى أنــه يف حــني يتجلــى بعــض التقــدم يف جمــ  

واالجتار واالستغالل اجلنسي ألغـراض جتاريـة وبعـض أشـكال عمـل األطفـال، مل تقـدَّم سـوى                   
أدلة قليلة عن التقدم احملرز يف جمال التصدي للعنف يف البيت واألسرة أو العنف املتصل بـبعض                 

 أو العنـف الـذي يرتكبـه عمـالء          التكنولوجيات حديثة أو العنف يف مؤسسات الرعاية والعدالة       
 . الدولة وأفراد العصابات

فعلـى سـبيل املثـال،       .ونوقشت جماالت التعاون املمكنة مـع اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات            - ٤٠
ــة ب   ــئلة ميكــن وضــع قائم ــدات      موحــدةأس ــف املعاه ــار خمتل ــال يف إط ــف ضــد األطف ــن العن  ع

 مبعاهـدات أن تنظـر يف وضـع تعليقـات           وميكن للهيئات املنـشأة   . وإدراجها ضمن قوائم املسائل   
عامة مشتركة بشأن املسائل املتـصلة بـالعنف ضـد األطفـال أو يف التركيـز بـشكل خـاص علـى               

وينطبـق األمـر   . املسائل ذات الصلة يف التعليقات العامة اليت ختاطـب شـرحية أكـرب مـن الـسكان       
ُشـجعت  سارات القطريـة،    االستفـ أو  / و ويف إطـار الزيـارات    . نفسه على أيام املناقـشات العامـة      

مبـا يف ذلـك عـن       اهليئات املنشأة مبعاهدات على التركيز بشكل منتظم على األطفال خصوصا،           
طريــق االجتماعــات والتــشاور مــع األطفــال أنفــسهم ومــع الوكــاالت احلكوميــة واملؤســسات   
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ة وُدعيـت جلنـة مناهـضة التعـذيب واللجنـ         . واملنظمات غري احلكومية الـيت تركـز علـى األطفـال          
 . الفرعية بشكل خاص إىل زيارة األماكن حيث ُيحرم األطفال من حريتهم

وشدد املشاركون على أنه لدى املنظمات غري احلكومية واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق               - ٤١
وجـرى تـسليط الـضوء علـى        . اإلنسان دور أساسي تضطلع به يف رصـد العنـف ضـد األطفـال             

 علـى أنـه مـن األساسـي إجـراء مناقـشة بـشأن               واتفـق املـشاركون   . احلاجة إىل وضـع مؤشـرات     
 .املنشأة مبعاهدات إزاء العنف ضد األطفالالذي تعتمده كل من اهليئات النهج 

 
 االجتماع السابع املشترك بني اللجاناليت خلص إليها نقاط االتفاق  -ثاين عشر 

 الـيت سـُتحال   نقـاط االتفـاق التاليـة،   إىل  االجتماع السابع املـشترك بـني اللجـان          توصل - ٤٢
 :لرؤساء اهليئات االجتماع العشرين إىل

 
 االجتماع املشترك بني اللجان  

أعاد االجتماع السابع املشترك بني اللجان تأكيد وجهة النظـر الـيت تفيـد بـأن             )أ( 
ــدا ملناقــشة املــسائل ذات االهتمــام املــشترك       االجتمــاع املــشترك بــني اللجــان ميثــل منتــدى مفي

ني اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات، وأوصـى اجلمعيـة العامـة ببحـث إمكانيـة عقـد               ولتعزيز التنسيق ب  
 مثل هذه االجتماعات بصورة دورية؛

بتوصية االجتماع السادس املشترك بني اللجان اليت دعت إىل عقد هـذا            عمال   )ب( 
الـسنويني  االجتماع مرتني سنويا، أوصى االجتماع الـسابع بتكـريس أحـد هـذين االجتمـاعني                

 اإلنسان؛لتحسني مواءمة أساليب عمل اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق حصرا 
قــرر االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني اللجــان أن تكــون بنــود جــدول أعمــال    )ج( 

ــة   ــامن هــي التالي ــة املنقحــة اخلاصــة   : االجتمــاع الث ــادئ التوجيهي ــها؛ املب ــدة بعين ــة  ومبعاه متابع
 آليــة االســتعراض ؛دان الــيت ال تتــوافر عنــها تقــارير النظــر يف حــاالت البلــ،املالحظــات اخلتاميــة

 .امل التابعة جمللس حقوق اإلنسانالدوري الش
 

 املتسقة املنقحة لإلبالغاملبادئ التوجيهية 
ــشري إىل أن بعــض      )د(  ــشترك بــني اللجــان، إذ ي ــسابع امل ــات إن االجتمــاع ال اهليئ

مبعاهــدة بعينــها وثــائق اخلاصــة املنــشأة مبعاهــدات اعتمــدت مبــادئ توجيهيــة منقحــة إلعــداد ال  
املطلــوب تقــدميها مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، حــث  تتنــاول مــسألة اإلبــالغ 

حبلـول  اخلاصـة هبـا     التوجيهيـة املنقحـة     املبـادئ   اهليئات األخرى املنـشأة مبعاهـدات علـى اعتمـاد           
ها تقريـرا إىل أي مـن       وأعاد تأكيده أنه ينبغـي للـدول األعـضاء، لـدى تقـدمي            . ٢٠٠٩هناية عام   
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املعتمـدة بـشأن    املتـسقة   اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، استخدام  املبادئ التوجيهية          
 املبـادئ التوجيهيـة الـيت    ال سيمااملطلوب مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، و  اإلبالغ  

النحـو الـوارد يف الوثيقـة    علـى    (مبعاهـدة بعينـها   والوثـائق اخلاصـة     موحـدة   أساسية  تتصل بوثيقة   
HRI/GEN/2/Rev.5.( 

 
 متابعة املالحظات اخلتامية

أعاد االجتماع الـسابع املـشترك بـني اللجـان تأكيـد توصـياته الـسابقة الداعيـة                   )هـ( 
إىل ضرورة نظر كل من اهليئات املنشأة مبعاهدات يف اعتمـاد إجـراء يكفـل متابعـة املالحظـات                   

ــرر خــاص     ــة، مثــل تعــيني مق ــة أو أي آليــة الزمــة أخــرى    اخلتامي كمــا أوصــى  .  معــين باملتابع
زيــارات البتخــصيص مــوارد إضــافية ألنــشطة املتابعــة، خباصــة حللقــات العمــل واالجتماعــات و 

 ملذكورة مشاركتهم يف هذه األنشطة؛، وبزيادة أعضاء اهليئات االقطرية
ــة متابعــة امل     )و(  ــسابع املــشترك بــني اللجــان إىل أمهي الحظــات أشــار االجتمــاع ال

أو تبيان أفـضل املمارسـات يف جمـال هـذه           /اخلتامية وأوصى بتشكيل فريق عامل معين مبواءمة و       
املتابعة، وذلك إما بني الدورات أو أثناء االجتماع الثامن املشترك بني اللجان، علـى أن يـضم،                 

شأة مــن بــني جهــات أخــرى، املقــرر املعــين مبتابعــة املالحظــات اخلتاميــة لكــل مــن اهليئــات املنــ   
وينبغـي للفريـق العامـل    . مبعاهدات، إن انطبق ذلك، أو األعضاء املسؤولني عـن أنـشطة املتابعـة          

شترك بـني الوكـاالت يف عـام    تقدمي تقريره عما يتوصل إليه من نتـائج إىل االجتمـاع التاسـع املـ      
٢٠٠٩. 

أوصى االجتمـاع الـسابع املـشترك بـني اللجـان بـأن تـشمل أي عمليـة متابعـة                     )ز( 
وينبغـي إجـراء هـذا التقيـيم يف جلـسات      .  نوعيا دوريا لطريقة تنفيذ املالحظـات اخلتاميـة     تقييما

 .مفتوحة
 

 متابعة القرارات املتعلقة بشكاوى فردية
ــة توحيــد          )ح(  ــضا أمهي ــني اللجــان تأكيــده أي ــسابع املــشترك ب ــاع ال ــاد االجتم أع

كاوى الفرديـة، وإن أمكـن،      القـرارات الـيت تتخـذ بـشأن الـش         تنفيـذ   اإلجراءات املعتمدة ملتابعـة     
 .تعزيزها

 
 ال تتوافر عنها تقاريرالنظر يف حالة الدول األطراف اليت   

أشار االجتماع السابع املشترك بني اللجـان إىل أن عـدم تـوافر تقـارير خاصـة                 )ط( 
بالدول األطراف عن تنفيذ املعاهـدات، مبـا فيهـا التقـارير األوليـة، يطـال مجيـع اهليئـات املنـشأة                      
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ــاء مــع الــدول     . اهــداتمبع وبينمــا ســيبقى هــدف اهليئــات النظــر يف التقــارير وإجــراء حــوار بن
حيـول إىل حـد كـبري    قـد  األطراف، فإن التأخر فترة طويلـة يف تقـدمي التقـارير األوليـة والدوريـة        

وينبغـي  . دون اضطالع هذه اهليئات مبهمة الرصد املسندة إليها ودون تنفيذ أحكام املعاهـدات            
ل األعــضاء بواجبــها املتمثــل يف تقــدمي تقاريرهــا يف حينــها وحثُّهــا علــى تقــدميها،    تــذكري الــدو

 تنفيـذ املعاهـدات بـدون وجـود         اسـتعراض وينبغي للهيئات املذكورة، كحل أخـري، الـتفكري يف          
 اد مالحظات ختامية يف هذا الصدد؛تقارير واعتم

امـة إعـداد قائمـة    طلب االجتماع السابع املـشترك بـني اللجـان مـن األمانـة الع              )ي( 
وينبغي النظـر يف حالـة كـل مـن          . بالدول اليت ال تقدم تقارير، مبا فيها التقارير األولية والدورية         

هذه الدول يف ضوء أوضاع كل منها، مع األخذ يف االعتبار، بشكل خـاص، فتـرة التـأخري يف                   
ة الطـرف حبـد     تقدمي التقارير وحالة حقوق اإلنسان يف البلد وأي مصاعب قـد تواجههـا الدولـ              

قـوق اإلنـسان علـى املـشاركة يف أنـشطة بنـاء القـدرات         حل املتحـدة    األمموحث مفوضية   . ذاهتا
 .، خباصة عرب مكاتبها اإلقليمية وامليدانيةالتقنيةوتقدمي املساعدة 

 
 جملس حقوق اإلنسان  

 األوىل الــدورتنيأخــذ االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني اللجــان علمــا بوقــائع    )ك( 
وأوصــى األمانــة العامــة بتزويــد اهليئــات املنــشأة   . نيــة آلليــة االســتعراض الــدوري الــشامل  والثا

حلقــوق اإلنــسان  املتحــدة األمــمباملعلومــات الــيت تقــوم مفوضــية  مبعاهــدات علــى حنــو دوري  
وينبغـي،  . ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنـسان        ) ب (١٥وذلك وفقا للفقرة    بتجميعها،  
ــمملفوضــية  ــار الواجــب للمالحظــات اخلتاميــة         املتحــدةاألم ــويل االعتب ــوق اإلنــسان أن ت حلق

 األمــموالتوصــيات الــصادرة عــن مجيــع اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات عنــد قيامهــا بتجميــع وثــائق  
النظــر يف العــودة إىل التعهــدات وااللتزامــات الــيت املنــشأة مبعاهــدات لــهيئات لوجيــوز . املتحــدة

سـتعراض الـدوري الـشامل الـذي جتريـه أثنـاء حوارهـا مـع          تعلنها الدول األعضاء يف معرض اال     
بعـض اهليئـات    كما أثىن االجتمـاع الـسابع املـشترك بـني اللجـان علـى تعـيني                 . الدول األطراف 

ــدات   ــشأة مبعاه ــرح األخــذ      املن ــس واقت ــذا االســتعراض يف اجملل ــة ه ــويل متابع ــراقبني لت ــك م بتل
 . يف مجيع اهليئات املنشأة مبعاهداتاملمارسة
ــا مفوضــية      )ل(  ــيت ُزودت هب ــوارد اإلضــافية ال ــميف ضــوء امل ــوق حل املتحــدة األم ق

اإلنسان من أجل عملية االستعراض الدوري الـشامل، أوصـى االجتمـاع الـسابع املـشترك بـني                  
اللجــان املفوضــية بطلــب مــوارد إضــافية وبكفالــة ختــصيص املــوارد الداخليــة الالزمــة مــن أجــل 

وذلـك يف مجلـة     . إىل هـذه اهليئـات يف سـياق اضـطالعها بعملـها           اخلدمات املقدمـة    زيادة فعالية   
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الزدياد حاالت التصديق على صكوك حقـوق اإلنـسان النـاجم عـن االسـتعراض               أمور كنتيجة   
 .الدوري الشامل وتعزيز نظام هذه اهليئات وتطويره بشكل عام

 استقاللية اخلرباء
لبيـان الرمسـي الـصادر يف       أعاد االجتماع السابع املـشترك بـني اللجـان تأكيـد ا            )م( 

 عـــن االجتمـــاع الثـــامن لرؤســـاء اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان    ١٩٩٧عـــام 
)A/52/507   بشأن ضرورة ضمان اسـتقاللية اخلـرباء العـاملني يف اهليئـات            ) ٦٨  و ٦٧، الفقرتان

 .املنشأة مبعاهدات
 حضور مداوالت اهليئات املنشأة مبعاهدات

قـوق  حل املتحـدة   األمـم سابع املشترك بني اللجـان مفوضـية        أوصى االجتماع ال   )ن( 
اإلنــسان بالبحــث عــن ســبل بديلــة لتيــسري إتاحــة مــداوالت اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات بــشأن   

 اجتماعاهتـا علـى     ممكـن، وال سـيما إمكانيـة بـث وقـائع          التقارير الدورية على أوسع نطاق عـام        
 . ثة األخرىاإلنترنت وباستخدام الوسائل التكنولوجية احلدي

 
 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

شدد االجتمـاع الـسابع املـشترك بـني اللجـان علـى أمهيـة مـشاركة املنظمـات                    )س( 
 اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات، مبــا يف ذلــك متثيلــها فيهــا عمــلغــري احلكوميــة مــشاركة واســعة يف 

 املنظمــات غــري احلكوميــة وحــث األمانــة العامــة علــى تيــسري مــشاركة. بطريقــة عادلــة جغرافيــا
 . هذه اهليئاتعملالوطنية من مجيع البلدان، وخباصة منظمات البلدان النامية، يف 

أعاد االجتماع السابع املشترك بني اللجان تأكيد توصياته السابقة الـيت تـدعو              )ع( 
علومـات قبـل وقـت طويـل مـن دورات اهليئـات املنـشأة               املاملنظمات غـري احلكوميـة إىل إرسـال         

ــار، و      ال ســيمامبعاهــدات حبيــث ُيمــنح أعــضاء اللجــان فرصــة أخــذ هــذه املعلومــات يف االعتب
إلعداد قوائم املسائل اليت ستنظر فيها، وإىل مواصلة نشر االستنتاجات اليت تتوصـل إليهـا هـذه                 

 .اهليئات وتقدمي تقارير عن تنفيذها
 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 املشترك بني اللجان تأكيد توصياته السابقة الـيت يـدعو           أعاد االجتماع السابع   )ف( 

فيها اهليئات املنشأة مبعاهدات إىل مواصلة التعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان الـيت                
إضـافة إىل ذلـك، حـث علـى         ). ، املرفـق  ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة، القرار    (تتقيد مببادئ باريس    

ق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة يف سـبيل تعزيـز حقـوق              مواصلة التحاور مع مكتب جلنة التنسي     
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اإلنسان ومحايتها مـن أجـل متـتني التواصـل بـني املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان واهليئـات                      
 . املنشأة مبعاهدات وتعزيزها، وذلك مبا يتفق والتقليد املتبع حاليا يف بعض هذه اهليئات

 
 هيكلهاشكل قوائم املسائل و

 الــسابع املــشترك بــني اللجــان بفائــدة قــوائم املــسائل الــيت يــتم    أقــر االجتمــاع )ص( 
وبينما ما زالـت    . الدول األعضاء قبل النظر يف تقاريرها األولية والدورية       إىل  إعدادها وإحالتها   

حمتويــات هــذه القــوائم خاضــعة لتقــدير كــل مــن اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات، كــل يف حــدود      
 املـشترك بـني اللجـان تبيـان ومناقـشة أفـضل املمارسـات               اختصاصها، فإنه ُينتظر من االجتمـاع     

ــوائم    ــشكل هــذه الق ــصلة ب ــهاذات ال ــدول    وهيكل ــل إىل ال ــشكل خــاص لكــي ترَس ، وذلــك ب
 .األعضاء قوائم باملسائل تكون أكثر تركيزا

 
 التعليقات العامة املشتركة  

ــدات، أ       )ق(  ــشأة مبعاه ــات املن ــابقا اهليئ ــسبتها س ــيت اكت شــار يف ضــوء اخلــربات ال
االجتماع السابع املشترك بني اللجـان إىل أنـه مـن املفيـد حبـث إمكانيـة إصـدار تعليقـات عامـة                       

وحث هذه اهليئات على التفكري جديا يف مناقشة تعليقات عامة مشتركة واعتمادهـا             . مشتركة
لـيس  وأعاد التأكيد أنه ال ينبغي هلذه التعليقات أن تـشري إال إىل املـسائل املواضـيعية املـشتركة و           

 هــذه العمليــة وق اإلنــسان مبــنحقــحل املتحــدة األمــمإىل أحكــام املعاهــدات، وأوصــى مفوضــية  
 .دعمها القوي

 
 اهليئات األخرى املنشأة مبعاهداتواإلحالة املرجعية إىل عمل املصطلحات 

ــة إطــالع          )ر(  ــة العام ــن األمان ــني اللجــان م ــشترك ب ــسابع امل ــاع ال ــب االجتم طل
لجـان علـى ممارسـات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات بـشأن املـصطلحات                االجتماع املشترك بـني ال    

وســيتناول االجتمــاع  . اهليئــات األخــرى املنــشأة مبعاهــدات   واإلحــاالت املرجعيــة إىل عمــل   
 . ٢٠٠٩املشترك بني اللجان هذه املسألة من جديد أثناء عام 

 
 التصديق على املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

الجتماع السابع املشترك بني اللجان التأكيـد أنـه ينبغـي جلميـع اهليئـات               أعاد ا  )ش( 
املنشأة مبعاهدات القيام، يف إطار احلوار البناء الذي جتريه مع الـدول األطـراف ويف مالحظاهتـا                 
ــة األساســية األخــرى حلقــوق        ــصديق علــى املعاهــدات الدولي ــى الت ــشدة عل ــاحلفز ب ــة، ب اخلتامي

اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال  اليب عملــها، وخباصــة اإلنــسان، مبــا يتفــق مــع أســ 
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن   ،  واملهــاجرين وأفــراد أســرهم
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ختيـاري التفاقيـة   الربوتوكـول ا ، والالقاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة   ضروب املعاملة أو العقوبة
الربوتوكـول االختيــاري امللحـق      ، و ال يف الرتاعـات املـسلحة     حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـ     

، األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة     باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالل       
اتفاقيـة حقـوق األشـخاص    ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري         و

 . ذوي اإلعاقة
 

 ملتعلقة حبقوق اإلنساناملعلومات اإلحصائية ا
رحــب االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني اللجــان بــالتقرير الــذي قدمتــه األمانــة  )ت( 

توصيات االجتماعني اخلامس والـسادس املـشتركني بـني اللجـان بـشأن اسـتخدام               عمال ب العامة  
وحـث األمانـة   ). HRI/MC/2008/3( املعلومات اإلحصائية لرصد مدى إعمال حقوق اإلنـسان       

 علـى صـعيد البلـد واهليئـات     مـن صـحته   عرب التحقق النهج ال سيماة على الدفع قدما هبذا    العام
عملـها   واألدوات الالزمـة لوضـع       وإعـداد املـواد املرجعيـة     املعينة هلذا الغرض املنـشأة مبعاهـدات        

وال يتعني أن يغيّنب عن بال األمانة العامة، لدى اضطالعها هبذه املهمـة             . موضع التطبيق ونشره  
لتعاون مع وكاالت األمـم املتحـدة املعنيـة وغريهـا مـن املؤسـسات، مثـل املؤسـسات الوطنيـة                     با

حلقوق اإلنسان، ضرورة وضع سياق أدق إلطار العمـل املعتمـد لتبيـان املؤشـرات واملعلومـات                 
لــب مــن األمانــة العامــة أن وطُ. اإلحــصائية وفقــا ملقتــضيات خمتلــف اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات 

 تلـك اهليئـات     ال سـيما  ه اهليئات دوريا على آخر املـستجدات يف هـذا الـشأن، و            تطلع مجيع هذ  
 إىل االجتمـاع املـشترك بـني    املقبـل اليت مل تزود هبا بعد، وأن تتشاور معها وأن تضمن تقريرهـا    

 لالنتــهاء مــن إعــداد جمموعــة كاملــة مــن  جــدوال زمنيــا ٢٠٠٩اللجــان الــذي ســيعقد يف عــام  
 .املؤشرات

 
  املتحدة عن العنف ضد األطفالدراسة األمم  

شــدد االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني اللجــان علــى الــدور اهلــام الــذي تؤديــه   )ث( 
مجيع اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان يف جمال احلفز على تنفيذ التوصيات الـواردة يف               

. عملـها لعنف يف   دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، ومعاجلة املسائل ذات الصلة با           
كما أقر االجتماع املشترك بني اللجان بضرورة إجراء مناقشة معمقة بـني هـذه اهليئـات بـشأن                  
خمتلف النهج اليت تعتمد يف جمال العنف ضد األطفال وإيالء مزيد مـن االهتمـام للحيلولـة دون                  

 . هذا العنف
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  التجارية وحقوق اإلنساناملؤسسات  
 االجتماع السادس املشترك بـني اللجـان رغبتـهم يف         عقب إبداء املشاركني يف    )خ( 

سألة حقـوق اإلنـسان والـشركات عـرب         املعين مبـ  مواصلة التحاور مع املمثل اخلاص لألمني العام        
ــة وغريهــا مــن   ــة الوطني ــسابع املــشترك بــني   مؤســسات األعمــال التجاري ، أوصــى االجتمــاع ال

 احلكوميـة واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق         اللجان اهليئات املنشأة مبعاهـدات حبـثّ املنظمـات غـري          
اإلنسان على تزويدها مبعلومات عن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ترتكبـها الـشركات عـرب                   

 .مؤسسات األعمال التجاريةالوطنية وغريها من 
 
 


