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 الدورة احلادية والسبعون

 األعمال املؤقت*من جدول  124)أ( و  69البندان 
 تعزيـــــز حقوق اإلنســان ومحايتها: تنفيـــــذ الصكوك

 املتعلقة حبقوق اإلنسان
 إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقترحات

 

 حالة نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 

  أن يقـدم إ  اجلمعيـة     68/268طلبت اجلمعية العامـة إ  األمـني العـام  ل القـرار      
كل سنتني  تقريـرا اـامال عـن حالـة نظـام هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـانت وهـذا التقريـر            

 مقّدم استجابة لذلك الطلبت
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 مقدمة   -أوال  
ــن     - 1 ــان مـ ــوق اإلنسـ ــدات حقـ ــات معاهـ ــام هيئـ ــ لظ نظـ ــان   10يتـ ــات أو جلـ ــن هيئـ مـ

الــت ترصــد واــال الــدول األطــرات بالتزامــات حقــوق اإلنســان الــت عقــد ا مــن    (1)املعاهــدات
وتسـعة بروتوكـوالت اختياريـة أو االنمـمام      (2)خالل التصديق علـ  تسـم معاهـدات أساسـية    

  طلبـت اجلمعيــة العامـة إ  األمــني   68/268مـن قــرار اجلمعيـة العامــة    40إليهـات ول الفقــرة  
  تقريــرا اــامال عــن حالــة نظــام هيئــات معاهــدات حقــوق   العــام أن يقــدم إليهــا  كــل ســنتني 

اإلنســان والتقــدم الــذت أحرئتــم هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان ل يقيــق كفــالة واعاليــة  
أكرب ل عملها  مبا ل ذلك عدد التقارير املقدمـة واملستعرةـة مـن جانـب اللجـان  والزيـارات       

ــواردة واملس بالغــاتالــت أجريــت  وال ــة ال ــة األعمــال   الفردي تعرةــة  حســب االقتمــال  وحال
املتراكمـــة  وجهـــود بنـــال القـــدرات والنتـــاال  الـــت يققـــت  امـــال عـــن احلالـــة ايمـــا يتعلـــق  
بالتصديقات  وئيادة التقارير وختصيص الوقت لالجتماعات واملقترحات املتعلقة بالتدابري  مبـا  

عمــال  مــن أجــل تعزيــز ل ذلــك علــ  أســاو املعلومــات واملالحظــات الــواردة مــن الــدول األ 
مشاركة مجيم الدول األطرات ل احلوار مم هيئات املعاهـداتت وهـذا التقريـر مقـدم اسـتجابة      

 لذلك الطلبت
نيســـان/أبريل  9) 68/268ويغطــه هـــذا التقريـــر الفتــرة املمتـــدة مـــن اختــاذ القـــرار     - 2

  68/268ت وعلـ  الـرغم مـن أن التنفيـذ الرلـه للقـرار       2016( حىت حزيران/يونيـم  2014
ــدأ إال ل    ــة    يب ــارا املالي ــاير   1مــم ار   اقــد اختــذت عــدة خطــوات   2015كــانون اليناي/ين

_________________ 

تتـاح   “ للمعلومـات التكميليـة  ”ميكن االطالع عل  املراقـات املشـار إليهـا ل هـذا التقريـر ل وريقـة       : حاشية * 
  أو ل مكتــب نيويــورك www.ohchr.orgل غمــون مــداوالت اجلمعيــة العامــة بشــ ن البنــود ذات الصــلة  ل  

 تGA68-268@ohchr.orgأو ميكن طلبها ل ملفوةية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  

هيئات املعاهدات: جلنة القمال عل  التمييز العنصرت؛ اللجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان؛ اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق       (1) 
االقتصـادية واالجتماعيــة والينقاايــة؛ اللجنــة املعنيــة بالقمــال علـ  التمييــز ةــد املــرأة؛ جلنــة مناهمــة التعــذيب؛   

رعية ملنم التعـذيب؛ جلنـة حقـوق الطفـل؛ اللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين وأاـراد أسـرهم؛ اللجنـة            اللجنة الف
 املعنية حبقوق األاخاص ذوت اإلعاقة؛ اللجنة املعنية حباالت االختفال القسرتت

نصـرت بكااـة   املعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وسـنة االعتمـاد: االتفاقيـة الدوليـة للقمـال علـ  التمييـز الع           (2) 
(؛ العهــد الــدوا ابــاص    1966(؛ العهــد الــدوا ابــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية )      1965أاــكالم ) 

(؛ اتفاقيـة القمـال علـ  مجيـم أاـكال التمييـز ةـد املـرأة         1966باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والينقاايـة )   
وبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينــة     (؛ اتفاقية مناهمة التعـذيب وغـريا مـن ةـروع املعاملـة أو العق     1979)
(؛ االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـم العمـال املهـاجرين وأاـراد         1989(؛ اتفاقية حقوق الطفل )1984)

ــة ) 1990أســـرهم ) ــة حقـــوق األاـــخاص ذوت اإلعاقـ ــة مجيـــم  2006(؛ اتفاقيـ ــة حلمايـ ــة الدوليـ (؛ االتفاقيـ
 (ت2006األاخاص من االختفال القسرت )

http://www.ohchr.org/
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موالمـة أسـاليب العمـلت وملـا كانـت       ملتابعة القرار قبل هذا التاريخ  وذلك مينال ل جمال بالفعل
هــو اخــر  2015كــانون األول/ديســمرب  31اإلحصــالات تقــدم عــن كــل ســنة تقومييــة  اــ ن  

 ت(3)دمي معظم البيانات الواردة ل هذا التقريرموعد لتق
أحكاما تتعلـق بالـدول  وهيئـات املعاهـدات       68/268ويتممن قرار اجلمعية العامة  - 3

ــدةت ول   ــم املتحـ ــة األمـ ــاي/نوامرب  6ومنظومـ ــرين الينـ ــاير   12و  2015تشـ ــانون اليناي/ينـ كـ
ية تـدعو ايهـا الـدول إ       بعينت مفوةية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان مبـذكرة اـفو    2016

  وتقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملتابعــة وتنفيــذ  68/268التعليــق علــ  تنفيــذ القــرار  
مـــن القـــرار املوجهـــة أساســـا إ  الـــدولت ووردت ردود مـــن   13و  10 و 8و  7الفقـــرات 

ــاد الروســـه  وإكـــوادور  وأملانيـــا  وأوئبكســـتان  وبـــاراغوات  والبحـــرين  وتوغـــو         االيـ
سويســــرا  والصــــني  وانلنــــدا  وقطــــر  وكوســــتاريكا  والكويــــت  واملكسيك والنمســــا   و

والواليــات املتحــدة األمريكيـــةت وهــذا الـــردود متاحــة ل املوقــم الشـــبكه ملفوةــية حقـــوق       
 ت(4)اإلنسان

 
 التصديقات   -رانيا  

ــني عــامه   - 4 ــات   5  ئادت بنســبة 2015و  2013ايمــا ب ــة تصــديقات وإعالن ل املاال
ــدتان       املعا ــت املعاهـ ــق األول(ت وكانـ ــالات )املراـ ــاالت واالستقصـ ــر االتصـ ــت تيّسـ ــدات الـ هـ

ــة الدوليــة حلمايــة مجيــم           ــيتان اللتــان ســجلتا أكــرب ئيــادة ل التصــديقات اــا االتفاقي األساس
ل املاالــة(  واتفاقيــة حقــوق األاــخاص ذوت   24األاــخاص مــن االختفــال القســرت )بزيــادة  

الة(ت ومن املنطقـه أن تتتـرجم الزيـادة ل عـدد التصـديقات إ  ئيـادة       ل املا 15اإلعاقة )بزيادة 
ل عــدد تقــارير الــدول األطــرات والبالغــات الفرديــة املقدمــة إ  نظــام هيئــات املعاهــدات ل   

 األعوام القادمةت
 

_________________ 

كـخخر موعــد المتينــال الــدول األطـرات لاللتزامــات املتعلقــة بتقــدمي    2016كــانون اليناي/ينــاير  19اسـتخدم   (3) 
 التقاريرت

 (4) www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspxت 
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 امتينال الدول األطرات لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير -رالينا  
بتقـدمي تقـارير دوريـة مبوجـب تسـم معاهـدات دوليـة أساسـية         الدول األطرات ُملزمـة   - 5

  كانــت 2016كــانون اليناي/ينــاير  19ت وحــىت (5)حلقــوق اإلنســان وبروتوكــولني اختيــاريني 
ل املاالة( ممتينلة متامًا اللتزاما ا املتعلقـة بتقـدمي التقـارير مبوجـب      13دولة طراًا ) 197من  25

وتوكـوالت الدوليـة حلقـوق اإلنسـان )املراـق الينـاي(ت       ما يتصل باملوةوع مـن املعاهـدات والرب  
 وقد صّدقت مخس من هذا الدول األطرات عل  مخسة أو أقل من صكوك حقوق اإلنسانت

وتشري البيانات إ  أن أغلبيـة كـبرية مـن الـدول األطـرات ال تـزال تواجـم يـديات ل          - 6
هنـاك رـالم معاهـدات تـ خر أكينـر      تقدمي التقارير ل الوقت املناسب إ  هيئـات املعاهـداتت و  

ــر مــن     15مــن  ــها ألكين ــًا ل تقــدمي تقريرهــا األّوا عن ــة طرا ــة مناهمــة   10دول أعــوام )اتفاقي
التعذيب  والعهد الدوا اباص باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والينقاايـة  واتفاقيـة حقـوق      

ل البغـال ول إنتـا     الربوتوكول االختيارت بشـ ن بيـم األطفـال واسـتغالل األطفـال      -الطفل 
دولــة طراــا ل تقــدمي تقريرهــا   20املــواد اإلباحيــة(ت وهنــاك هيئتــا معاهــدات تــ خر أكينــر مــن  

أعــوام )جلنــة القمــال علــ  التمييــز العنصــرت واللجنــة املعنيــة    10الــدورت إليهمــا ألكينــر مــن  
 حبقوق اإلنسان(ت

ــدميها إ  أن أصــب     - 7 ــدم تق ــارير وع ــدمي التق ــ خر ل تق ــدات  وأدى الت ــات املعاه حت هيئ
تتلق  حجم العمل الذت كان يفتـر  أن تتلقـاا لـو كانـت كااـة التقـارير تقـدم ل الوقـت          ال

ل املاالـة مـن مجيـم التقـارير املفـرو  تقـدميها إ  جلنـة القمـال          56املناسبت ومينال لـذلك أن  
 ت2016كانون اليناي/يناير  19عل  التمييز العنصرت   تكن قد قدمت ل 

رت بانتظام يدي  االستعرا  العام المتينال الـدول األطـرات لاللتزامـات املتعلقـة     وجي - 8
  مبـــا ل ذلـــك مـــن خـــالل (6)بتقـــدمي التقـــارير ل املوقـــم الشـــبكه ملفوةـــية حقـــوق اإلنســـان

 ت  (8)  ويعّد هذا االستعرا  العام سنويًا الجتماع رؤسال هيئات املعاهدات(7)ابراالط
 

_________________ 

النــزاع املسـل     الربوتوكوالن االختياريان وسنة االعتماد: الربوتوكـول االختيـارت بشـ ن إاـراك األطفـال ل      (5) 
(  والربوتوكــول االختيــارت بشــ ن بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال ل البغــال ول إنتــا  املــواد          2000)

 (ت2000اإلباحية )

 (6) htp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspxtت 

 (7) www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Reporting_Compliance_Dec2015_map.pdf.ت 

 ايما يتعلق ب حدم مذكرةت HRI/MC/2016/2انظر  (8) 
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 بنال القدرات   -رابعا  
سعت مفوةية حقوق اإلنسان إ  تقدير احتياجات الـدول األطـرات مـن القـدرات       - 9

وخباصــة ايمــا يتعلــق بتقــدمي التقــارير  بوةــم برنــام  لبنــال قــدرات هيئــات املعاهــدات يعكــس 
ملمينلـه الـدول ل جنيـظ  وُنفـذ      ُنظمـت إحاطـات   2014ت ول عـام  68/268أحكام القرار 

مكاتـب إقليميـة    10مـوففني موجـودين ل    10مـن خـالل    2015الربنام  بالكامل ل عـام  
تابعــة للمفوةــية )أديــس أبابــا  بــانكوك  بريتوريــا  بنمــا ســيت  بــريوت  بيشــكيك  داكــار      

 سنتياغو دت ايله  سوااا  ياوندت( وستة موففني موجودين ل جنيظت
طلب الواسم عل  أنشطة بنال القدرات الـت جيـرت تواريهـا ل هـذا الربنـام        ورغم ال - 10

ا ن املبـادرات املتخـذة ال يـزال يـتعني أن ُتتـرجم إ  ئيـادة تقـدمي الـدول األطـرات لتقاريرهـا            
وذلك راجم أساسا إ  أن الفترة ما بني البدل ل إعداد تقرير الدولة الطـرت وتقدميـم اعـال إ     

اـهرا أو أكينـرت ومـم ذلـك اـ ن نتـاال         12أاـهر إ    6ات ميكن أن تستغرق من هيئة املعاهد
برنام  بنال قدرات هيئات املعاهدات نتـاال  واعـدة  إذ ائداد عـدد الورـاالق األساسـية املوحـدة       
املقدمة أو احملّدرة والردود عل  قواالم القمايا املطروحة  ويّسنت احلوارات البنالة مـم هيئـات   

د اهتمام عـدد مـن الـدول األطـرات باسـتحدام اليـات وطنيـة لتقـدمي التقـارير          املعاهدات  وئا
 واملتابعةت

نشـاطا   50ول إطار برنام  بنال قدرات هيئات املعاهدات  جرى االةطالع حبـواا   - 11
ــني      ــا بــ ــدول ايمــ ــرة إ  الــ ــاعدة املبااــ ــدمي املســ ــاير   1لتقــ ــانون اليناي/ينــ  30و  2015كــ

 (9)بلـداً  26أكينـر يديـدا  ائدادت معراـة مسـؤوا الـدول ل      ت وبشـكل  2016حزيران/يونيم 
مبعاهدات حقوق اإلنسان وكـذلك مبهـارات إعـداد التقـارير تيئـات املعاهـدات  باإلةـااة إ         

 هذا األنشطةت
 وباإلةااة إ  ذلك  عقدت حلقات عمل دون إقليمية لتدريب املدربني ل: - 12

_________________ 

إريوبيـــا  بنمـــا  بوتســـوانا  تونغـــا  جـــزر ســـليمان  مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية  مجهوريـــة مقـــدونيا    (9) 
ــدا    ــومه وبرينســيا  الســلفادور  الســنغال  ســوائيلند  اــيله        اليوغوســالاية ســابقا  روان ســاموا  ســان ت

طاجيكستان  غـابون  غامبيـا  غانـا  اـانواتو  قريغيزسـتان  كائاخسـتان  ليربيـا  اململكـة العربيـة السـعودية            
 موريتانيا  موريشيوو  ناوروت
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تشــرين األول/أكتــوبر   23-19) (10)اتــاد  دولــة ل منطقــة احملــيط    12ســاموا لـــ   • 
2015) 

ـــ   •  ــادوو لـ ــاريا وأمريكـــا       15بربـ ــة البحـــر الكـ ــة باإلنكليزيـــة ل منطقـ دولـــة ناطقـ
 (2015كانون األول/ديسمرب  11-7) (11)الشمالية

 (2016نيسان/أبريل  14-10)( 12)دولة ل املنطقة العربية 15عمان لـ  • 
ـــ   •  ــانكوك ل ــوع اــرق   16ب ــة ل جن ــايو  27-23)( 13)ومشــال اــرق اســيا دول أيار/م

2016) 
دولــة ل أاريقيــا  37ومــن املقــرر عقــد مزيــد مــن حلقــات عمــل تــدريب املــدربني لـــ    - 13

 ت2016الناطقة باإلنكليزية والفرنسية ل النصظ اليناي من عام 
بلــدًا مــدربني    58ومــن خــالل حلقــات العمــل هــذا  أصــب  مســؤولو الــدول ل         - 14

قاالمــة للخــربال ل تقــدمي التقــارير إ  هيئــات املعاهــداتت وهــذا يكفــل الســيطرة   وانمــموا إ  
الوطنيــة واســتدامة املعراــة املتولــدة عــن هــذا النــه  املبتكــرت وميكــن االســتعانة ب عمــال القاالمــة 
للمســاعدة ل أنشــطة التــدريب دون اإلقليميــة  مــن أجــل تنشــيط الــتعلم مــن األقــران وتبــادل   

يتعهد الربنام  ابكة للممارسني مم مجيـم مسـؤوا الـدول الـذين جـرى      املمارسات اجليدةت و
 تدريبهمت

ويمات إ  ذلك أنم ل إطار برنـام  بنـال قـدرات هيئـات املعاهـدات  أيفطلـق ل عـام         - 15
ودراسة عن اآلليات الوطنية لتقدمي التقارير واملتابعـةت وجيـرت إعـداد دليـل      دليل عملي 2016

_________________ 

ماراــال  ســاموا  اــانواتو  ايجــه  بــابوا غينيــا اجلديــدة  تواــالو  تونغــا  جــزر ســليمان  جــزر كــوك  جــزر   (10) 
ــات    ــا )والي ــاو  ميكرونيزي ــوت مــن       -كرييب ــدا وني ــتراليا وبــاالو ونيوئيلن ــتمكن أس املوحــدة( ناوروت و  ت

 احلمورت

أنتيغوا وبربودا  بربادوو  بليز  ترينيداد وتوباغو  جامايكا  جزر البـهاما  دومينيكـا  سـانت انسـنت وجـزر       (11) 
فس  ســانت لوســيا  ســورينام  غرينــادا  غيانــا  كنــدا  الواليــات املتحــدة        غرينــادين  ســانت كيــتس ونــي   

 األمريكيةت

األردن  اإلمــارت العربيــة املتحــدة  تــونس  العــراق  عمــان  الســطني  قطــر  الكويــت  لبنــان  ليبيــا  مصــر     (12) 
زاالـر أو اجلمهوريـة   املغرع  اململكة العربية السـعودية  موريتانيـا  الـيمنت و  تـرد طلبـات مـن البحـرين أو اجل       

 العربية السوريةت

 
ليشت  مجهورية كوريا  مجهويـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة       -إندونيسيا  بروي دار السالم  تايلند  تيمور  (13) 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  سنغااورة  الصني  الفلبني  اييت نام  كمبوديـا  ماليزيـا  منغوليـا  ميا،ـار      
 اليابانت
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قـارير إ  هيئـات املعاهـدات  امـال عـن دلـيلني لتقـدمي التقـارير بشـ ن          للمدربني عل  تقدمي الت
 العهدين  ل مناسبة الذكرى السنوية ابمسني لصدوراات

ويقوم اريق بنال قدرات هيئات املعاهدات ل جنيظ التابم ملفوةية حقـوق اإلنسـان     - 16
هـذا الفريـق  امـال    بشكل يومه  بتحدي  قاعدة بيانـات ورـاالق هيئـات املعاهـداتت ويتعهـد      

عن ذلك  املؤار العامله حلقوق اإلنسـان  وهـو كـرك حبـ  يتمـمن التوصـيات الصـادرة عـن         
اآلليات الينالم حلقوق اإلنسان )هيئات املعاهدات  االستعرا  الدورت الشـامل  اإلجـرالات   
ــارات البحــ  ل املؤاــر لتيســري         ــوق اإلنســان(ت وجيــرت اآلن يســني خي ــس حق اباصــة سل

 م املتعلقة بغايات وأهدات التنمية املستدامةتالبحو
 

 تقارير الدول األطرات والبالغات الفردية -خامسا  
عمال عل  متكني هيئات املعاهدات من التكيظ مم التغريات ل عبل العمـل  قـررت    - 17

اجلمعيــة العامــة  علــ  أســاو صــيغة رياةــية  يديــد احتياجــات هيئــات املعاهــدات مــن وقــت 
(ت ومشلت املعايري الـت  28و  27) ( و  -)أ(  26  الفقرات 68/268)القرار  االجتماعات

استخدمتها اجلمعية العامة لتحديـد وقـت االجتماعـات الـذت يتـا  إليـم كـل هيئـة معاهـدات          
 متوسط عدد تقارير الدول األطرات الواردة والبالغات املسجلة كل عامت

 
 تقارير الدول األطرات الواردة -ألظ  

باسـتعرا  تقـارير الـدول األطـراتت وكـان       10تقوم تسم من هيئات املعاهـدات الــ    - 18
( يتقلـب  أحيانـا   2015-2012عـدد تقـارير الـدول األطـرات ل األعـوام األربعـة املنقمـية )       

بشكل بالغ  من عـام إ  اخـر ومـن هيئـة معاهـدات إ  أخـرى )املراـق الينالـ (ت وملـا كانـت           
ــود إ  ا   ــب تع ــدول      أســباع هــذا التقل ــارير ال ــ ن عــدد تق ــدها  ا ــاا يصــعب يدي ــدول وبالت ل

األطرات املقدمة حيتمل أن يزيد عل  املدى املتوسط والطويل  نتيجـة للزيـادة املطـردة ل عـدد     
التصـديقات  وأرــر جهــود بنـال القــدرات الــت تبـذتا مفوةــية حقــوق اإلنسـان ل جمــال تقــدمي     

 التقارير إ  هيئات املعاهداتت
لت هيئات املعاهدات التالية ئيادة ل متوسـط عـدد تقـارير الـدول األطـرات      وقد سج - 19

الــواردة ســنويا ل األعــوام األربعــة املنقمــية  باملقارنــة بــالفترة املرجعيــة املســتخدمة ل القــرار    
(: اللجنة املعنية حباالت االختفال القسـرت  اللجنـة املعنيـة حبقـوق     2009-2012) 68/268

  جلنة القمال عل  التمييـز العنصـرت  اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـانت       األاخاص ذوت اإلعاقة
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وسجلت هيئات املعاهدات األخرى اخنفاةا ل متوسط عدد تقارير الـدول األطـرات الـواردة    
 عامت كل
 

 البالغات املسجلة -بال  
تلقـه اـكاوى ارديـةت وبـدأ نفـاذ أحـدم        10جيوئ لينمان مـن هيئـات املعاهـدات الــ      - 20

)اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتصــــادية     2013لين للشـــكاوى الفرديـــة ل أيار/مــــايو   إجـــرا 
 )جلنة حقوق الطفل(ت 2014واالجتماعية والينقااية( ونيسان/أبريل 

ــامه         - 21 ــني ع ــا ب ــادة حــادة ايم ــة املســجلة ئي ــد ئاد عــدد البالغــات الفردي و  2012وق
ل املاالـة( )املراـق الرابـم(ت ول     80بالغات )ئيـادة بنسـبة    307بالغا إ   170  من 2015

 2015بالغـا مسـجال ل عـام     196حني يققت أكرب ئيـادة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان )     
(  ا ن هذا كان هـو االاـاا املمارـل لكااـة هيئـات املعاهـدات       2012ل عام  104باملقارنة بـ 

فــال القســرتت ومــن احملتمــل الــت تتلقــ  بالغــات ارديــة  باســتيننال اللجنــة املعنيــة حبــاالت االخت 
 استمرار هذا االااا مم ائدياد املعراة هبذا اإلجرالاتت

 
 وقت اجتماعات هيئات املعاهدات -سادسا  

علـــ  وقـــت اجتماعـــات نظـــام هيئـــات   68/268يتنـــاول هـــذا القســـم أرـــر القـــرار   - 22
سـنتني   املعاهداتت وحي  إن اجلمعية العامة قررت استعرا  وتعديل وقت االجتماعات كـل 

بنال عل  طلب األمني العام  ا هنا تستعر  أيما االحتياجات ايما يتعلق بوقـت االجتماعـات   
   واقا للمعايري الواردة ل القرارت2019-2018للفترة 

 
 يديد وقت وارار اجتماعات هيئات املعاهدات -ألظ  

يتو  دعَم نظام هيئـات املعاهـدات كـل مـن مفوةـية حقـوق اإلنسـان  واـعبة إدارة          - 23
املــؤمترات واــعبة الشــؤون اإلداريــة ل مكتــب األمــم املتحــدة ألنيــظ  وداالــرة األمــم املتحــدة    

(  جـرى وةـم تقيـيم اـامل مفصـل      68/2لإلعالمت وبنال عل  طلب اجلمعيـة العامـة )القـرار    
ات من أجل رسـم اإلطـار العـام لـدعم العمليـة احلكوميـة الدوليـة        لتكاليظ نظام هيئات املعاهد

ويتحـدم هـذا التقيـيم عـن مـدخالت أسـبوع        .(A/68/606)انظر  68/268املفمه إ  القرار 
واحد من وقـت االجتماعـات  وتشـمل تكـاليظ سـفر أعمـال هيئـات املعاهـدات  وخـدمات          

ة  وغري ذلك من خـدمات االجتماعـات(    املؤمترات )الوراالق  الترمجة الشفوية  احملاةر املوجز
وموففه مفوةية حقوق اإلنسان وداالرة اإلعالم من الفئة الفنية وائة ابدمات العامـةت ونظـرا   
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ــة الوحــدة         ــ ن تكلف ــاالق  ا ــن الور ــات املعاهــدات واحتياجا ــا م ــاين حجــم عمــوية هيئ إ  تب
 القياسية ألسبوع واحد من وقت االجتماعات تتباين هه األخرىت

وتتباين أيما احتياجات أسبوع واحـد مـن وقـت االجتماعـات حسـب نـوع النشـا          - 24
ــا  أســبوع واحــد مــن وقــت االجتماعــات        ــات املعاهــداتت امــينال حيت ــم هيئ ــذت تمــطلم ب ال

أسـبوعًا مـن دعـم مـوففه الفئـة       15الستعرا  تقـارير الـدول األطـرات  ل مجلـة أمـور  إ       
أسـبوعًا مـن وقـت مـوففه الفئـة       70بالغـات إ   الفنية  ل حـني حيتـا  أسـبوع واحـد مـن ال     

ــن استعراةــات الــدول          ــل أكينــر م ــة ل العم ــة يتــا  إ  كيناا ــات الفردي ــة  إذ إن البالغ الفني
ت وتتباين أيما االحتياجات من الوراالق واقا ملـا تقـوم بـم هيئـات املعاهـدات  هـل       (14)األطرات

 اتتهو استعرا  تقارير الدول األطرات  أم النظر ل البالغ
وقد أخذت اجلمعية العامة باملعايري التاليـة لتحديـد وقـت االجتماعـات السـنوية لتسـم        - 25

 :(15)10من هيئات املعاهدات الـ 
 متوسط عدد تقارير الدول األطرات املقدمة والبالغات الفردية الواردة؛ )أ( 
ــر  يصــل إ     )ع(  ــدل اســتعرا  مفت ــرات ل    5 2مع ــدول األط ــارير ال ــن تق م
مــن  3 1تقــارير ل إطــار الربوتوكــولني االختيــاريني التفاقيــة حقــوق الطفــل( و  5ع )األســبو

 ساعات وقت االجتماعات الستعرا  بالغ واحد؛
ل املاالة للحيلولـة دون تـراكم متـ خرات العمـل مـن       15هامش إةال بنسبة  ) ( 

ختفـي  هـذا      مـم 2017جديد ل تقارير الدول األطرات والبالغات الفردية حىت هنايـة عـام   
 ؛2018ل املاالة اعتبارا من عام  5اتامش إ  
أسبوعان من الوقت القياسه لالجتماعات لكـل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات       )د( 

 لالةطالع باألنشطة املكلفة هبا؛
عدم ختفي  عدد األسابيم املخصصة تيئـة املعاهـدات علـ  أسـاو داالـم قبـل        )هـ( 

 ت68/268اختاذ القرار 
 

_________________ 

يوم عمـل  مـم مراعـاة العطـالت      200أسبوعًا أو  40يقدر تواار املوفظ الداعم تيئات املعاهدات سنويا بـ  (14) 
 الرلية  واستحقاقات اإلجائات  والتنسيق  واملهام اإلدارية  والتدريب اإلجبارتت

 ل تقارير الدول األطراتت  تدر  اللجنة الفرعية ملنم التعذيب ل صيغة وقت االجتماعات ألهنا ال تنظر  (15) 
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 2015قت اجتماعات هيئات املعاهدات ل عام و -بال  
تنفيذ تعـديالت وقـت االجتماعـات املترتبـة علـ        2015كانون اليناي/يناير  1بدأ ل  - 26

  وحددت هذا التعديالت االستحقاق الكله مـن وقـت االجتماعـات لنظـام     68/268القرار 
)املراــق ابــامس(ت  2017ل الســنة حــىت هنايــة عــام  (16)أســبوعًا 6 96هيئــات املعاهــدات بـــ 

أسـبوعًا مـن وقــت    6 20أن أتـي  إمجــااًل تيئـات املعاهـدات     2015ونـت  عـن ذلـك ل عـام     
ت وقــد اجتمعــت هيئــات  68/268االجتماعــات أكينــر ممــا كــان متاحــا تــا قبــل اختــاذ القــرار    
ل جنيـظ  وعقـد بعمـها     2015املعاهدات ل املتوسط لقرابة اهرين ونصظ الشهر ل عام 

 ت استغرقت ما يصل إ  أربعة أسابيمتاجتماعا
األرــر املنشــود ل ئيــادة عــدد مــا اعتمــد مــن  وقــد كــان لوقــت االجتماعــات اإلةــال  - 27

 173اعتمــدت هيئــات املعاهــدات  2015املالحظــات ابتاميــة والقــرارات واآلرالت ول عــام 
ســادو(ت وقــد )املراــق ال 2013ل املاالــة عــن عــام  26مالحظــة ختاميــة تشــكل ئيــادة بنســبة 

مــن تقــارير الــدول  5 2حققــت هيئــات املعاهــدات ل املتوســط اتــدت املتمينــل ل اســتعرا  
األطرات ل األسـبوع ل إطـار املعاهـدات األساسـية  واـاوئت اتـدت املتمينـل ل اسـتعرا          

أيمـا    2015تقارير ل إطار الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـلت ول عـام        5
ل  58بالغا  وهـو مـا ميينـل ئيـادة بنسـبة       183هيئات املعاهدات قرارات هناالية بش ن اختذت 

 )املراق السابم(ت 2013املاالة تقريبا باملقارنة بعام 
وإذا كــان وقــت االجتماعــات اإلةــال قــد أتــاح تيئــات املعاهــدات أن يقــق ئيــادة     - 28

ا طلبات كبرية عل  أعمال هيئـات  كبرية ل نوات  نظام هيئات املعاهدات  ا نم قد أوجد أيم
 االستعداد وعبل العملتاملعاهدات الذين يعملون بشكل مستقل ودون مقابل  من حي  

 
 تراكم مت خرات العمل -جيم  

ــرار  - 29 ــبة    68/268ل القـ ــًا بنسـ ــة هامشـ ــة العامـ ــددت اجلمعيـ ــت  15حـ ــة لوقـ ل املاالـ
مت خرات العمل من جديـد ل تقـارير   اجتماعات نظام هيئات املعاهدات للحيلولة دون تراكم 

ت ومـن املقـرر ختفـي  هـذا اتـامش      2017الدول األطرات والبالغات الفردية  حىت هناية عام 
 ) ( من القرارت 26  اتساقا مم الفقرة 2018ل املاالة اعتبارا من عام  5إ  

_________________ 

مبا ل ذلك وقت اجتماعات اللجنـة الفرعيـة ملنـم التعـذيب واالجتمـاع السـنوت لرؤسـال هيئـات املعاهـدات            (16) 
من أسابيم الوقت املخصـص لالجتماعـات الـت خصصـت للجنـة حقـوق الطفـل قبـل          6 2ولكن باستيننال الـ 

 ت68/268اختاذ القرار 
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ــة تــ         - 30 ــؤ حبال ــات  التنب ــت االجتماع ــادة وق ــن ئي ــام م ــد ع ــة  بع ــن املبكــر للغاي راكم وم
  عنـدما  2018مت خرات العمل ل تقارير الدول األطرات والبالغـات الفرديـة ل مطلـم عـام     

 ل املاالةت 5ل املاالة إ   15ينخف  هامش تراكم مت خرات العمل من 
  ائداد التــراكم اإلمجــاا 68/268غــري أنــم بعــد الســنة التقومييــة األو  لتنفيــذ القــرار  - 31

هيئات املعاهدات بدال من أن ينخف   عل  الرغم من ائدياد نـوات    ملت خرات العمل ل نظام
وإنتاجية هيئات املعاهداتت ويعزى ذلك ل املقام األول إ  الزيـادة احلـادة ل عـدد البالغـات     
الفردية  مم أن قّلة من هيئات املعاهدات سجلت أيما ئيادات ل تراكم متـ خرات العمـل ل   

 تقارير الدول األطراتت
 
 رير الدول األطراتتقا
  كان لدى جلنة حقـوق الطفـل أكـرب عـدد مـن      2015كانون األول/ديسمرب  31ل  - 32

تقريــرًا للــدول األطــرات(  وتليهــا اللجنــة املعنيــة   57التقــارير ل متــ خرات العمــل املتراكمــة )
واا حبقوق األاخاص ذوت اإلعاقة واللجنة املعنيـة بالقمـال علـ  التمييـز ةـد املـرأة )علـ  التـ        

تقريرا للدول األطرات رهن االسـتعرا (ت ومتينـل هيئـات املعاهـدات الـينالم هـذا        44و  52
 ل املاالة من كااة تقارير الدول األطرات الت تنتظر االستعرا  )املراق الينامن(ت 60معًا 
  اخنف  تراكم تقارير الدول األطرات الـت تنتظـر   2015و  2013وايما بني عامه  - 33

ل املاالــة ايمــا يتعلــق هبيئــات املعاهــدات التســم الــت تســتعر  تقــارير    15نســبة االســتعرا  ب
علــ  عــدد مــن  2017و  2016الــدول األطــراتت ويتوقــظ اســتمرار هــذا االاــاا ل عــامه  

العوامل  ومنها معدل اسـتعرا  هيئـات املعاهـدات لتقـارير الـدول األطـرات  وعـدد التقـارير         
 الواردةت

املاةـيني حـدم أكـرب اخنفـا  لتـراكم متـ خرات العمـل ل جلنـة القمـال          ول العامني  - 34
ــا  بنســبة     ــز العنصــرت )اخنف ــ  التميي ــاحلقوق االقتصــادية     51عل ــة ب ــة املعني ــة( واللجن ل املاال

ل املاالة(ت وخفمت جلنة حقوق الطفل بقـدر كـبري    49واالجتماعية والينقااية )اخنفا  بنسبة 
ير األوليـة املقدمـة ل إطـار الربوتوكـولني االختيـاريني  بشـ ن       تراكم مت خرات العمل ل التقـار 

ل املاالة( وبش ن بيم األطفـال واسـتغالل    73إاراك األطفال ل الزناع املسل  )اخنفا  بنسبة 
 ل املاالة(ت 47األطفال ل البغال ول إنتا  املواد اإلباحية )اخنفا  بنسبة 

علـ  أن تـراكم متــ خرات العمـل ل تقـارير الــدول األطـرات   يـنخف  بالنســبة إ         - 35
مجيم هيئات املعاهـداتت اعلـ  الـرغم مـن ائديـاد وقـت االجتماعـات ومعـدل االسـتعرا  ل          

  اقد سجلت رالم هيئات معاهدات )اللجنـة املعنيـة حبـاالت االختفـال القسـرت       2015عام 
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ذوت اإلعاقــة  واللجنــة املعنيــة بالقمــال علــ  التمييــز ةــد   واللجنــة املعنيــة حبقــوق األاــخاص 
املرأة( ئيادة ل تراكم مت خرات العمل ل تقارير الدول األطراتت ويرجـم ذلـك إ  اخـتالت    
تقدمي الدول لتقاريرها إ  كااة هيئات املعاهـداتت وال ميكـن اسـتخالص اسـتنتا  هنـااله ايمـا       

ت غـري أنـم   2017الـدول األطـرات إال ل هنايـة عـام      يتعلق بتراكم متـ خرات العمـل ل تقـارير   
يبدو  بالوترية احلالية  من غـري احملتمـل أن يـنخف  تـراكم متـ خرات العمـل ل تقـارير الـدول         

ت إن االخنفـا  بنسـبة الينلـينني  أو    2017األطرات بنسبة الينلينني حبلول كـانون األول/ديسـمرب   
جتماعات ايما يتعلـق بتـراكم متـ خرات    ل املاالة  يستدل عليم من خف  هامش وقت اال 66

 ت2018ل املاالة اعتبارا من عام  5ل املاالة إ   15العمل من 
 

 البالغات الفردية
ــ خرات العمــل ل البالغــات   2015كــانون األول/ديســمرب   31ل  - 36 ــراكم مت   كــان ت

ا (  وتليهـا  بالغـا رهـن االسـتعر    536الفردية هو األكرب ل اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان )    
 89بالغا رهن االستعرا (ت ومتينل هيئتا املعاهـدات هاتـان معـًا     150جلنة مناهمة التعذيب )

 ل املاالة من كااة البالغات ل تراكم مت خرات العمل )املراق التاسم(ت
 (17)  ئاد عدد البالغـات الفرديـة رهـن االسـتعرا     2015و  2013وايما بني عامه  - 37

ايمــا يتعلــق هبيئــات املعاهــدات الينمــاي الــت ميكنــها تلقــه بالغــات ارديــةت ل املاالــة  31بنســبة 
وباستيننال جلنة القمال عل  التمييز العنصرت واللجنة املعنية حبـاالت االختفـال القسـرت  اللـتني     
تلّقتا بالغات قليلة ل الفترة قيد االستعرا   كـان االاـاا هـو ذاتـم بالنسـبة إ  مجيـم هيئـات        

ــ ت تتلقــ  بالغــات ارديــةت ول العــامني املاةــيني ســجلت اللجنــة املعنيــة حبقــوق    املعاهــدات ال
 ل املاالة ل تراكم مت خرات العمل ل البالغاتت 90اإلنسان ئيادة بنسبة 

علــ  عــدد مــن العوامــلت   2017و  2016ويتوقــظ اســتمرار هــذا االاــاا ل عــامه   - 38
ــن ــة عــام   يتســا الوصــول إ  اســتنتا  ل هــذا الشــ ن إال    ول ــدو   2017ل هناي ــم يب ت غــري أن

ــة  مــن غــري احملتمــل أن يــنخف  تــراكم متــ خرات العمــل ل البالغــات حبلــول      بــالوترية احلالي
 ت2017كانون األول/ديسمرب 

 

_________________ 

الـت   يبـّت ايهـا مـن متـ خرات العمـل حـىت ولـو كـان ميكـن النظـر ايهـا بعـد اسـتيفال               تعترب مجيم البالغـات   (17) 
 امللظت
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 68/268عمال بالقرار  2019-2018وقت االجتماعات ل الفترة  -دال  
املخصـص لالجتماعـات   (  يعـدل الوقـت   28-27)الفقرتان  68/268عمال بالقرار  - 39

كــل ســنتني  ويؤخـــذ ل االعتبــار ل امليزانيــة الربناجميـــة لفتــرة الســنتني ايمـــا  ــص هيئـــات        
معاهدات حقوق اإلنسانت وبعبارة أخرى ا ن اآلرـار املترتبـة علـ  املـوارد والنامجـة عـن إعـادة        

طلـب  ت وبنال علـ   2018تقدير االحتياجات من وقت االجتماعات ستسرت اعتبارا من عام 
اجلمعية العامة  ا ن احتياجات نظام هيئات املعاهـدات مـن وقـت االجتماعـات لفتـرة السـنتني       
املقبلــة قــد أعيــد تقييمهــا علاــ  أســاو املعــايري الــت قرر ــا اجلمعيــة العامــة )املراقــان العااــر     

سـيزيد مـن   (18)واحلادت عشر(ت ونتيجة للك ا ن وقت االجتماعات السنوية تيئات املعاهـدات 
)ئيـــادة  2019-2018أســبوعًا ل الفتـــرة   2 93أســـبوعًا إ   6 92قــت احلـــاا البــالغ   الو

 من األسابيم(ت 0.6قدرها 
أسبوعًا ل السـنة  سـتكون هنـاك تبـديالت      2 93ول إطار وقت االجتماعات البالغ  - 40

صـيغة  بني هيئات املعاهدات نظـرا إ  التغـيريات ل عـبل العمـل املتوقـمت امـينال حاملـا تطبـق ال        
ــة   68/268مــن القــرار  26الرياةــية للفقــرة  ــة املعني ــ ن وقــت االجتماعــات الســنوية للجن   ا

أسبوعًا  وسيزيد وقت اجتماعات اللجنـة املعنيـة    8 19إ   7 14حبقوق اإلنسان سيزيد من 
ــة مـــن   ــنةت وســـينخف  وقـــت   10إ   5 8حبقـــوق األاـــخاص ذوت اإلعاقـ أســـابيم ل السـ

  وسـيقل وقـت اجتماعـات اللجنـة     ( 19)أسبوعًا 12إ   15ل من اجتماعات جلنة حقوق الطف
 أسابيم ل السنةت 8إ   10املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والينقااية من 

أسـبوعًا    2 93ويمات إ  ذلـك أنـم ل إطـار الوقـت اإلمجـاا لالجتماعـات البـالغ         - 41
تعرا  تقـارير الـدول األطـرات إ     سيكون هناك يّول مهم من الوقـت املخصـص حاليـا السـ    

الوقت املخصص للبالغات  وذلك نظرا إ  الزيادة احلادة ل عدد البالغـات املسـجلة ل اتـرة    
الســنتني املاةــية واالســتعرا  املؤجــل ل متــ خرات العمــل املتراكمــةت وبوجــم خــاص ســيزيد   

الســــنةت أســـبوعًا ل   16أســــابيم إ   3 8وقـــت االجتماعــــات املخصـــص للبالغــــات مـــن    
إ   3 66وسينخف  وقت االجتماعات املخصص السـتعرا  تقـارير الـدول األطـرات مـن      

 أسبوعًا ل السنة )املراق اليناي عشر(ت 2 59
_________________ 

باستيننال اللجنة الفرعية ملنم التعذيب الت ال تستعر  تقارير الـدول األطـرات أو تنظـر ل البالغـات الفرديـة        (18) 
 ولذلك تعامل بشكل مستقلت

أساســا إ  هبــو  مؤقــت ل عــدد تقــارير الــدول األطــرات  ايمــا يتعلــق بلجنــة حقــوق الطفــل  يعــزى ذلــك   (19) 
الــواردة  وكــذلك تقلــيص وقــت االجتماعــات املخصــص ملعاجلــة تــراكم متــ خرات العمــل  علــ  النحــو            

 ت68/268املنصوص عليم ل القرار 
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وتــذا التغــيريات ارــار علــ  دعــم مــوففه الفئــة الفنيــة وائــة ابــدمات العامــة تيئــات    - 42
عاهـدات )مبـا ل ذلـك احتمـال     املعاهدات  واالحتياجات من الوراالق  وسفر أعمـال هيئـات امل  

 عقد جلسات منفصلة  حسب املقتم (ت
  خصصـــت اجلمعيـــة العامـــة اتـــرة 68/268)ع( مـــن القـــرار  26وعمـــال بـــالفقرة  - 43

مد ا أسبوعان لتسم هيئات معاهدات لالةطالع باألنشطة األخرى الت كلفـت هبـات    موحدة
ــوارد املخصصــة تــذا األســاب     ــك ســتكون امل ــ  ذل ــوارد املخصصــة   وقياســًا عل يم هــه نفــس امل

ــة املســتقاة مــن العــام األول ملتابعــة القــرار      الســتعرا  تقــارير الــدول األطــراتت غــري أن األدل
تشــري إ  أن املــوارد مــن املــوففني املخصصــة تــذا األســابيم ال تكفــه ألدال العمــل   68/268

ة  االستقصـالات  تنفيـذ   الذت تتطلبم هيئات املعاهدات ل اساالت التاليـة: اإلجـرالات العاجلـ   
 التوصيات والقرارات واآلرالت

ــ ن ختصــيص وقــت إةــال لالجتماعــات       - 44 ــًا  ا ــة مجيع ــاإلجرالات الينالر ــق ب وايمــا يتعل
 يعاجل التحديات الت يواجهها نظام هيئات املعاهدات ل هذا اساالتت لن
 

 اإلجرالات العاجلة  
ـــة هــه   - 45 ـــار املــادة  اإلجــرالات العاجلـــــــ ـــة  ل إطـــ ــة   30طريقـــ ـــة الدولي مــن االتفاقيــ

حلمايــة مجيــم األاــخاص مــن االختفــال القســرت   ــدت إ  البحــ  عــن اــخص  تــظ           
 والعينـــــور عليـــــــم بصورة عاجلةت

  ئاد عــدد اإلجــرالات العاجلــة املســجلة 2015إ  عــام  2013ول الفتــرة مــن عــام  - 46
إحــرال عــاجاًل  267  كــان 2015كــانون األول/ديســمرب  31ت ول 211إ   5ســنويا مــن 

ت غـري أن مواجهــة  (20)حـاالت مسـجلة   5قيـد النظـر إمجـااًل  ول هـذا الوقـت توقــظ النظـر ل       
ــة       ــة املعني ــة املوجهــة إ  اللجن ــات املتعلقــة باختــاذ إجــرالات عاجل ــة ل عــدد الطلب ــادة اتاالل الزي

 ت2017تدابري اورية اعتبارا من عام  حباالت االختفال القسرت تتطلب اختاذ
وقـــد ربـــت أن املـــوارد مـــن املـــوففني املخصصـــة لضســـبوعني املـــتعلقني باالةـــطالع   - 47

باألنشــظة األخــرى الصــادر هبــا تكليــظ ال تكفــه ألدال العمــل املطلــوع لتــواري الــدعم الفعــال  
عاجلـة املسـجلة الـذت    للجنة املعنية حباالت االختفال القسرت ل مواجهتـها لعـدد اإلجـرالات ال   

 يتزايد بسرعةت

_________________ 

ملعنيـة   ( من االتفاقية  الت مبوجبـها تواصـل اللجنـة جهودهـا للعمـل مـم الدولـة الطـرت ا        4) 30عمال باملادة  (20) 
 دام مصري الشخص الذت جيرت البح  عنم   يتم ت ما



A/71/118 
 

 

16-11345 15/24 

 

ويقوم موففو اؤون حقوق اإلنسان الذين يـدعمون اللجنـة املعنيـة حبـاالت االختفـال       - 48
القســرت ل اإلجــرالات العاجلــة بتســجيل الطلبــات اجلديــدة  وإعــداد طلبــات للحصــول علــ   

  وإعـداد  معلومات مـن الدولـةة الطـرت  ويليـل رد الدولـة الطـرت وتعليقـات مقـدم الطلـب         
طلبات التدابري املؤقتة  وصـياغة توصـيات للجنـة  ويريـر رسـالة إ  الدولـة الطـرت مشـفوعة         
بتوصيات اللجنةت ول املتوسط يقمه موفظ من الفئة الفنية يـومه عمـل ايمـا يتعلـق بـ جرال      

 عاجل واحد  ويقمه موفظ من ائة ابدمات العامة يومًا واحدا ل السنةت
 

 االستقصالات
تمطلم ست هيئـات معاهـدات اآلن باستقصـالاتت ويقـدم اجلـدول الـوارد ل املراـق         - 49

ت ول حـني يتـواار   2015و  2014الينال  عشـر صـورة عامـة للعمـل االستقصـااله ل عـامه       
متويل من امليزانية العادية للورـاالق وسـفر أعمـال هيئـات املعاهـدات وموففيهـا للقيـام بزيـارات         

عتماد للترمجـة الشـفوية أرنـال هـذا الزيـاراتت وقـد ربـت أيمـا أن         استقصاالية  ا نم ليس هناك ا
املوارد مـن املـوففني املخصصـة لضسـابيم املتعلقـة باالةـطالع باألنشـطة األخـرى الصـادر هبـا           

 تكليظ ال تكفه لتواري الدعم الفعال تيئات املعاهدات ل استقصالا ات
ن يـــدعمون عمـــل هيئـــات ويـــتعني أن يقـــوم موففـــو اـــؤون حقـــوق اإلنســـان الـــذي  - 50

ــواردة ل إطــار إجــرال االستقصــال        ــز املعلومــات ال املعاهــدات ل االستقصــالات بتلقــه واهي
ويليــل واهيــز هــذا املعلومــات مــن أجــل املناقشــة املبداليــة تيئــة املعاهــدات  ومســاعدة هيئــة    

إعـداد  املعاهدات ل استعرا  املعلومات  وهو مـا ميكـن أن يسـتمر ل عـدد مـن اجللسـات  و      
بالغات من هيئة املعاهدات إ  الدولة الطرت املعنية ومصدر املعلومـات  وأدال مهـام أخـرىت    
وعندما تقرر هيئة املعاهدات طلب القيام بزيارة  يمطلم املوفـظ ب نشـطة موةـوعية وإداريـة     

اـال تفمـه االستقصـالات مجيعهـا إ       -ولوجستية تتعلق بالزيارةت وسـوال مّتـت الزيـارة أم ال    
ا ن املوفظ يساعد ل إعـداد أول مشـروع للتقريـر االستقصـااله  ويعـاون اللجنـة ل        -ئيارة 

 مناقشتها للتقرير  ويساعد ل وةم املشروع ل صيغتم النهااليةت
يـوم عمـل الستقصـال واحـد دون      15ول املتوسط حيتا  موفظ من الفئة الفنيـة إ    - 51

يومـا   55دون ئيارة ولكن مم وجـود تقريـر  و    يوما الستقصال واحد 30ئيارة أو تقرير  و 
الستقصــال واحــد مصــحوع بزيــارة وتقريــرت ول املتوســط حيتــا  موفــظ مــن ائــة ابــدمات   

 أيام عل  التواا لدعم هيئات املعاهدات ل االستقصالاتت 5العامة إ  يوم واحد ويومني و 
ن أن نتوقـم تلقـه   كمرجـم  ا نـم ميكـ    2015-2014وإذا اُتخذت متوسطات الفترة  - 52

-2018طلبات جديدة للقيـام باستقصـالات ل الفتـرة     5نظام هيئات املعاهدات ل املتوسط 
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ــام 2019 ــنة دون ئيــارة ولكــن مــم وجــود تقريــر         5 0  واختت ــن االستقصــالات ل الس م
 واستقصال واحد مشفوع بزيارة ومنتٍم بتقريرت

 
 تنفيذ التوصيات والقرارات واآلرال

عظـم هيئـات املعاهـدات عمليـات للنظـر ل ابطـوات الـت اختـذ ا الـدول          استحدم م - 53
األطرات لتنفيذ القرارات واآلرال ل إطار إجرالات البالغات الفردية  وتنفيذ عدد كـدود مـن   

 15أنت  نظام هيئات املعاهـدات   2015التوصيات كجزل من إجرال تقدمي التقاريرت ول عام 
تقـارير ذات صـلة بـالقرارات واآلرال      7باملالحظـات ابتاميـة و   من هذا التقارير ذات الصلة 

ووةم بع  هيئات املعاهدات إجرالين أو تقريرين ل كل دورة )ايمـا يتعلـق بتقـارير الـدول     
 األطرات وبالبالغات(  ومن مث ستة تقارير ل السنةت

الع باألنشـطة  وقد ربت أن املوارد من املـوففني املخصصـة لضسـابيم املتعلقـة باالةـط      - 54
األخـــرى الصـــادر هبـــا تكليـــظ ال تكفـــه لتـــواري الـــدعم الفعـــال تيئـــات املعاهـــدات ل هـــذا  

 يديدات العمل
ويتواصل موففو اؤون حقوق اإلنسان مم الدول األطرات ويتواصلون  ايمـا يتعلـق    - 55

بــاآلرال  مــم مقــدمه البالغــات  ويتلقــون معلومــات مــن الــدول األطــرات ومنظمــات استمــم  
املدي ومقدمه البالغـات  ويلخصـون هـذا املعلومـات  ويناقشـون املعلومـات مـم مقـرر هيئـة          
ــر أو اإلجــرال  ويشــتركون ل       ــًا  ويعــدون مشــروع التقري ــذت يمــم تقييمــًا أولي املعاهــدات ال
ــر مــم املقــرر ويمــعون اإلجــرال ل       ــة املعاهــدات  ويستعرةــون مشــروع التقري مناقشــات هيئ

ون مزيدا من البالغات إ  الـدول األطـرات وإ  مقـدمه البالغـات ل     صورتم النهاالية  ويرسل
 حالة اآلرال  إلبالغهم بقرارات هيئة املعاهدات ذات الصلةت

ــة أو     - 56 ول املتوســط حيتــا  هــذا اإلجــرال أو التقريــر  ســوال اتصــل باملالحظــات ابتامي
ة ويوم واحد مـن موفـظ مـن    أيام عمل من موفظ من الفئة الفني 10القرارات أو اآلرال  إ  

 ائة ابدمات العامةت

 اللجنة الفرعية ملنم التعذيب -سابعا  
ختتلظ اللجنة الفرعية ملنم التعذيب وغريا مـن ةـروع املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو       - 57

الالإنســانية أو املهينــة عــن ســاالر هيئــات املعاهــدات ل أن وفيفتــها األساســية تتمينــل ل القيــام  
ت ميدانيــةت ويعــّد الربوتوكــول االختيــارت التفاقيــة مناهمــة التعــذيب معاهــدة ســريعة    بزيــارا
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  2015و  2013ل املاالة ل التصديقات ايما بـني عـامه    14سجلت ئيادة بنسبة  النمو  إذ
 دولةت 80بلغ عدد الدول األطرات ايها  2015كانون األول/ديسمرب  31ول 
  ئادت اللجنــة الفرعيــة عــدد الزيــارات  2015م إ  عــا 2013ول الفتــرة مــن عــام   - 58

ل املاالـةت وتزمـم اللجنـة الفرعيـة القيـام       33امليدانية املتحققة من ست إ  مثـان  بزيـادة بنسـبة    
ت ومــم ذلــك اــ ن مــالك املــوففني املخصــص ل  2016ئيــارة ل عــام  11ئيــارات أو  10 بـــ

 يق هذا اتدتتاآلونة الراهنة لدعم عمل اللجنة الفرعية ال يكفه لتحق
وتعقد اللجنة الفرعية أيما رالم دورات مدة كل منها أسبوع ل السـنة  جريـًا علـ      - 59

  عنــدما كــان عــدد الــدول األطــرات ل الربوتوكــول      2007عاد ــا منــذ إنشــاالها ل عــام    
  اختـذت اللجنـة الفرعيـة قـرارا     2016نيسـان/أبريل   25دولةت ول  34االختيارت ال يتجاوئ 

ش ن احلاجـة إ  أسـبوع إةـال واحـد علـ  األقـل لالجتماعـات ل السـنة  ومـا يتعلـق           رليا ب
بــذلك مــن ئيــادة ل املــوففني وســاالر املــوارد  حــىت تواكــب الزيــادة ل األنشــطة املكلفــة هبــا    

(CAT/OP/28/1        ت وقررت اللجنـة الفرعيـة أيمـا أن تطلـب إ  األمـني العـام إدرا  قرارا ـا ل)
 هذا التقريرت

وهذا الطلب من اللجنـة الفرعيـة غـري مشـمول بصـيغة وقـت االجتماعـات الـواردة ل          - 60
بنفس طريقة مشول ساالر هيئات املعاهـدات التسـمت ويـتعني الـربط بـني عـدد        68/268القرار 

الزيــارات واملــوففني  ووقــت االجتماعــات  واحتياجــات اليــة الزيــارات هــذا مــن خدمــة          
 املؤمترات والوراالقت

اللجنــة الفرعيــة ل اجتماعا ــا التخطــيط االســتراتيجه؛ وترتــب ئيــارات إ   وتنــاقش  - 61
الــدول األطــرات؛ وتعقــد جلســات حيــيط ايهــا أعمــال اللجنــة الفرعيــة االجتمــاع العــام علمــًا   
ــات موةــوعية عــن الســوابق       ــارات؛ وتنظــر ل ورق ــارير الزي ــة؛ وتعتمــد تق ــارات املتحقق بالزي

لطبيــــة  واالســــتراتيجيات املتعلقــــة بتشــــغيل صــــندوق القمــــاالية  واإلجــــرالات  واملســــاالل ا
الربوتوكول االختيارت؛ وتعتمد تـدابري تتعلـق ب مـاكن احلرمـان مـن احلريـة؛ وتسـدت املشـورة         

الــت أنشــ ت هــذا اآلليــات؛ وتقــدم   56إ  اآلليــات الوقااليــة الوطنيــة ل الــدول األطــرات الـــ  
بعد الية وقاالية وطنية  حـىت تتـواار فـروت    الت   تنشئ  24املساعدة إ  الدول األطرات الـ 

إنشـاالها؛ واــرى مشـاورات مــم الــدول األطـرات  وجلنــة مناهمــة التعـذيب  واملقــرر ابــاص     
 املعين بالتعذيب  واملنظمات الدولية وغري احلكومية؛ وتعتمد تقريرها السنوتت

ويمـــطلم املوففـــون الـــذين يـــدعمون اللجنـــة الفرعيـــة ب نشـــطة موةـــوعية وإداريـــة    - 62
ولوجســتية تتعلــق بــدورات اللجنــة الفرعيــة وئيارا ــا؛ ويقــدمون املســاعدة إ  أعمــال اللجنــة   
الفرعية ل القيام بالزيـارات ومـا يتعلـق باملوةـوع مـن األحبـام الوقاالعيـة والقانونيـة  وصـياغة          
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ــاري  ــة وغريهــا مــن أصــحاع     ورقــات موةــوعية وتق ــة مــم ســلطات الدول ــارات  واملتابع ر الزي
املصلحة بش ن نتـاال  الزيـاراتت ويقـدم املوففـون كـذلك املسـاعدة الفنيـة والتقنيـة إ  اللجنـة          
الفرعية ل تفاعلـها مـم اآلليـات الوقااليـة الوطنيـةت وتـذا الغـر  يصـوغ املوففـون ويراجعـون           

ليات الوقاالية الوطنية  ويتشاورون مم أصـحاع املصـلحة ل   الوراالق املتعلقة ب نشال وتشغيل اآل
 تقييم اعالية اآلليات واالحتياجات من املساعدة التقنيةت

 
 موالمة أساليب العمل ودور رؤسال هيئات املعاهدات -رامنا  

اجعت اجلمعية العامة هيئات املعاهدات عل  موالمة أساليب عملـها لتـدعيم وتعزيـز     - 63
ظام هيئـات املعاهـداتت وحـددت اجلمعيـة العامـة أسـاليب عمـل معينـة ملوالمتـها           اعالية أدال ن

ومنها اإلجرال املبسط لتقدمي التقارير  واحلـوار البنـال  واملالحظـات ابتاميـة  وعمليـة التشـاور       
إلعداد التعليقات العامةت وترد الدرجات املتفاوتة للتقـدم ل املوالمـة ل املراقـات الرابـم عشـر      

 س عشر والسادو عشر والسابم عشرتوابام
صـياغة  ’  اجعت اجلمعيـة العامـة الرؤسـال علـ      68/268من القرار  38ول الفقرة  - 64

لتســريم عمليــة موالمــة أســاليب العمــل ل نظــام هيئــات املعاهــداتت ويؤكــد         ‘ اســتنتاجات
الر   أهنــم سـيعتمدون تــدابري مشـتركة بشــ ن أسـاليب العمــل ل ســا   2011الرؤسـال  منــذ عـام   

 نظام هيئات املعاهدات  عقب مناقشة ارى ل كل من هيئات املعاهداتت
ــال           - 65 ــل ل جمــاالت احلــوار البن ــاليب العم ــة أس ــق مبوالم ــال توصــيات تتعل ــدم الرؤس وق

واملالحظات ابتامية  والتعليقات العامةت ويواصـل الرؤسـال العمـل  كـاًل مـم هيئـة املعاهـدات        
اــق ارال بشــ ن دورهــم ل يقيــق متابعــة اعالــة للقــرارت ويتحقــق الــت يرأســها  للتوصــل إ  توا

ــرة      ــوع ل الفق ــدول األطــرات املطل ــم ال ــل م ــرار ل كــل اجتمــاع ســنوت     39التفاع ــن الق م
 ت68/268للرؤسال منذ اختاذ القرار 

 
 استقالل وحياد أعمال هيئات املعاهدات -تاسعا  

د  أديـس أبابـا التوجيهيـة  ل حـني     اعتمدت مثان من هيئات املعاهدات أو أيدت مبـا  - 66
  تعتمدها بعد ارنتان من هيئات املعاهدات )اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة      

 والينقااية  وجلنة القمال عل  التمييز العنصرت(ت
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 الوراالق والترمجة الشفوية -عاارا  
 الوراالق -ألظ  

الت تمم حدودًا قصـوى   68/268حكام القرار متتينل كااة هيئات املعاهدات متامًا أل - 67
 (ت15و  4لعدد الكلمات )الفقرتان 

ووةــعت اجلمعيــة العامــة أيمــا حــدودا قصــوى لعــدد الكلمــات ل ورــاالق الــدول          - 68
كلمة للتقارير الدوريـة الالحقـة     21 200كلمة للتقارير األولية  و  31 800األطرات هه 

ــاالق األساســية ا  42 400 و (ت وقــد أبلغــت مفوةــية حقــوق  16ملوحــدة )الفقــرة كلمــة للور
اإلنســان الــدول األطــرات باحلــدود القصــوى اجلديــدة لعــدد الكلمــات مــن خــالل مــذكرات    

تشــرين  24  و 2014تشــرين الينــاي/نوامرب  11  و 2014أيار/مــايو  8اــفوية أرســلت ل 
سـبة إ  الـدول الــت   إ  البعينــات الداالمـة ل جنيـظ  وإ  نيويــورك بالن   2015الينـاي/ نـوامرب   

 جنيظت بعينات داالمة ل ليست تا
اإلنفـاذ الـدقيق للغايـة للحـدود القصـوى لعـدد        2015كانون اليناي/يناير  1وبدأ منذ  - 69

الكلمات  وكانت مجيم وراالق الدول األطرات املتجاوئة تذا احلدود تعاد إ  الدولة الطـرت  
 ت(21)املراقات الختصارهات وقد لوحظ وجود ئيادة ل عدد وحجم

حدودا قصوى لعـدد الكلمـات ل ردود الـدول األطـرات      68/268وال يمم القرار  - 70
عل  قاالمة القمايا الت ميكن أن تينار ل إطار اإلجـرال املعتـاد لتقـدمي التقـاريرت ومـم أن هيئـات       

 10 700املعاهدات وجهت الدول األطـرات إ  مراعـاة عـدم اـاوئ هـذا الورـاالق ل العـادة        
كلمـةت إن عـدم    45 000كلمة  ا ن املمارسة الراهنة ختتلظ كينريا  إذ يتجاوئ بع  الوراالق 

إمكانيــة التنبــؤ بطــول الورــاالق جيعــل مــن الصــعب للغايــة التخطــيط لتجهيزهــات ومــن هنــا اــ ن    
كلمــة لــردود  10 700ااــترا  اجلمعيــة العامــة االلتــزام حبــدود قصــوى لعــدد الكلمــات هــه  

واالم القمايا ل إطار اإلجرال املعتـاد لتقـدمي التقـارير  متااـيا مـم الفقـرة       الدول األطرات عل  ق
والتوجيهــات الراهنــة تيئــات املعاهــدات  ســيكفل ترمجــة وإصــدار   68/268مــن القــرار  15

 هذا الوراالق ل الوقت املناسب  وييّسر عمل هيئات املعاهداتت
كــانون األول/  31إ   2011ر كــانون اليناي/ينــاي 1ول اتــرة األعــوام ابمســة مــن  - 71

دولـة   31  وهـو مـا اعلتـم    (22)دولة طراـا وريقـة أساسـية موحـدة     83  قدمت 2015ديسمرب 

_________________ 

 ال اهز املراقات بالصيغة املطلوبة وال يرر وال تترجم أو تصدر باعتبارها من وراالق األمم املتحدةت   (21) 

 الدول الت قدمت ارنتني أو أكينر من الوراالق األساسية املوحدة احُتسبت مرة واحدة اقطت (22) 
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ت وعنــد يــدي  الوريقــة األساســية  2014ل نيســان/أبريل  68/268منــها بعــد اختــاذ القــرار  
دول أطــرات اقــط علــ  إدرا  إةــااة  حــىت ولــو كانــت التغــيريات   6املوحــدة  وقــم اختيــار 

 املدخلة عل  الوريقة األساسية املوحدة كدودةت
 

 لغات العمل -بال  
علــ  الترمجــة الشــفوية والورــاالق كلتيهمــات وتصــدر “ لغــات العمــل”ينطبــق مصــطل   - 72

ــة       ــاالق األساســية املوحــدة  واملالحظــات ابتامي ــة  لضمــم املتحــدة الور باللغــات الســت الرلي
والقرارات واآلرال املتعلقة بالبالغات الفردية  والتعليقـات العامـة  والتقـارير السـنوية  وتقـارير      

لنظـام الـداخله  وأسـاليب العمـلت أمـا تقـارير الـدول األطـرات  وقـواالم القمـايا           الزيارات  وا
الســابقة لتقــدمي التقــارير والــردود عليهــا  وتقــارير املتابعــة ل أرنــال الــدورة ومــا بعــد الــدورة      

البالغات أو عن املقبولية  واالستقصالات واإلنذارات املبكرة  وجـدول   والقرارات املؤقتة عن
تصـدر إال بلغـات عمـل كـل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات الصـادرة عنـها            ؤقت اـال األعمال امل

 هذا الوراالقت
  خصصــت اجلمعيـة العامــة رــالم لغــات عمــل  68/268مــن القــرار  30ول الفقـرة   - 73

  مـم إدرا  لغـة   2015كـانون اليناي/ينـاير    1كحد أقصـ  لكـل هيئـة معاهـدات اعتبـارا مـن       
ســتيننال اللجنــة املعنيــة حبقــوق األاــخاص ذوت اإلعاقــة الــت   رابعــة علــ  أســاو اســتينناالهت وبا 

  اــ ن كااــة هيئــات املعاهــدات تســتخدم رــالم  2015اســتخدمت لغــت عمــل اقــط ل عــام  
لغات عمل  وذلـك عـادة علـ  أسـاو العمـويةت وتسـتخدم اللجنـة املعنيـة حبقـوق األاـخاص           

 ذوت اإلعاقة أيما لغة اإلاارة والشروح النصيةت
 

 اةر املوجزةاحمل -جيم  
ــرار   - 74 ــام القـ ــذت أحكـ ــان    68/268ُنفـ ــوجزة )الفقرتـ ــر املـ ــة باحملاةـ ( 25-24املتعلقـ

  أصـــبحت احملاةـــر املـــوجزة تصـــدر 2015كـــانون اليناي/ينـــاير  1بالكامـــلت واعتبـــارا مـــن 
باإلنكليزية أو الفرنسيةت و  تطلـب أت دولـة طـرت ترمجـة احملمـر املـوجز حلوارهـا البنـال مـم          

 املعاهدات إ  لغة رلية أخرى من لغات األمم املتحدةت  إحدى هيئات 
وجيرت بانتظام نشر ملخصات اجتماعات هيئات املعاهـدات علـ  املـوقعني الشـبكيني      - 75

 ملفوةية حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة ل جنيظ باإلنكليزية والفرنسيةت
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 تراي  وانتخاع أعمال هيئات املعاهدات -حادت عشر 
إن عملية تراي  وانتخاع أعمال هيئات املعاهدات حق للـدول األطـرات ل  تلـظ     - 76

  اـجعت اجلمعيـة   68/268مـن القـرار    10املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنسـانت ول الفقـرة    
العامة الدول األطرات عل  تراي  خـربال يتمتعـون بـاألخالق الرايعـة ومشـهود تـم بالكفـالة        

سـان  وخباصـة ل جمـال التخصـص الـذت تتناولـم املعاهـدة املعنيـة          وابربة ل جمـال حقـوق اإلن  
وأن تنظر  عند االقتمال  ل اعتماد سياسات أو إجرالات وطنية تتعلق بتراـي  خـربال للعمـل    

اجعت الدول األطرات علـ  أن تراعـه علـ  النحـو      13لدى هيئات املعاهداتت ول الفقرة 
ات  التوئيــم اجلغــرال العــادل  ومتينيــل  تلــظ  الواجــب  عنــد انتخــاع خــربال هيئــات املعاهــد 

ــوائن للجنســني          ــل املت ــة الراليســية  والتميني ــنظم القانوني ــظ أاــكال ال أاــكال احلمــارة و تل
 ومشاركة ابربال من ذوت اإلعاقة ل عموية هيئات املعاهداتت

ابـاص  وتتاح ل املوقم الشبكه ملفوةية حقوق اإلنسان ردود الدول عل  االسـتبيان   - 77
 ت(23)68/268من القرار  13و  10باإلجرالات املتخذة ملتابعة الفقرتني 

ــدول األطــرات إ  الفقــرتني      - 78 ــام ال ــام بانتظــام اهتم ــن  13و  10ويوجــم األمــني الع م
ــلل          ــدم بتراــيحات مل ــدول األطــرات إ  التق ــا ال ــدعو ايه ــت ي ــم الشــفوية ال ــرار ل مذكرت الق

عــّدل األمــني العــام أيمــا املــذكرة املوحــدة املعــّدة النتخــاع  الشــواغر ل هيئــات املعاهــداتت و
أعمال هيئات املعاهدات لكه تعكـس تكـوين هيئـات املعاهـدات  وتـوار معلومـات عـن مـدة         

 عموية األعمال احلالينيت
وباإلةـــااة إ  ذلـــك وّاـــر األمـــني العـــام معلومـــات مفصـــلة عـــن التكـــوين اجلغـــرال   - 79

ــات املعاهــدات   ــالقرار    واجلنســاي تيئ ــة املقــدم عمــال ب ــة العام ــرا إ  اجلمعي  68/161ل تقري
(A/70/257ت ول)     هــذا التقريـــر أعـــرع األمــني العـــام عـــن قلقــم البـــالغ إئال اخـــتالل التـــوائن

وغياع التوئيم اجلغرال العادل ل عموية اتيئـات املنشـ ة مبعاهـدات     اجلنساي بشكل صارخ 
 (ت27حقوق اإلنسان )الفقرة 

جال ممينلون متينيال ئاالدا ل معظم هيئات املعاهدات  والنسـال ممـينالت متينـيال ئاالـدا     والر - 80
كـــانون  1ل اللجنــة املعنيــة بالقمـــال علــ  التمييـــز ةــد املـــرأة )املراــق الينـــامن عشــر(ت ول       

ل هيئـات املعاهـداتت    172ل املاالة من األعمـال الــ    44  اّكلت النسال 2016اليناي/يناير 
نـة املعنيـة بالقمـال علــ  التمييـز ةـد املـرأة  اــ ن نسـبة متينيـل النسـال ل عمــوية          وباسـتيننال اللج 

_________________ 

 (23) www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspxت 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx
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ــه    ــدات هــ ــات املعاهــ ــال ل     31هيئــ ــرين للرؤســ ــامن والعشــ ــاع الينــ ــةت ول االجتمــ ل املاالــ
 ت10نسال بني رؤسال اتيئات الـ  3  كانت هناك 2015حزيران/يونيم 

 
 األاخاص ذوو اإلعاقة  -راي عشر 

جوانب إمكانية الوصول املادت بالكامل ل ابطة التفصـيلية لتنفيـذ مشـروع    أيفدرجت  - 81
اديد مكتب األمم املتحدة ل جنيظ  وهه ابطة االستراتيجية حلفظ التـرام )املراـق التاسـم    
عشر(ت وسينفذ هذا املشروع  املتوقم أن يستغرق مثانية أعوام  علـ  رـالم مراحـل: التحليـل      

ــة     والتصــميم النظــرت  والت  ــة األو   اســتحدرت مصــفواة إلمكاني ــن املرحل شــييدت وكجــزل م
الوصول ستكون هه أساو احللول الت سيجرت وةعها  مما ميهـد السـبيل لوةـم  طـط عـام      
إلمكانيــة الوصــولت وبعــد انتــهال املشــروع  ســتكون مجيــم غــرت االجتماعــات مــزودة بعــدد   

عاقـة الوصـول إليهـات وسـتجه ز     معقول من أماكن اجللوو الت يسهل عل  األاخاص ذوت اإل
هياكل أساسية ومعدات للتكنولوجيا السمعية البصرية وتكنولوجيا املعلومات يسهل الوصـول  
إليها  وسيتاح الوصول إ  املنصات  وسـتجهز ممـرات عريمـة  مـم وجـود بـاع واحـد علـ          

 األقل يسهل الوصول إليم وحّيز إةال ل كل غراة اجتماعاتت
ق بالتجهيزات املعقولة  ا نـم حيـق ألعمـال هيئـات املعاهـدات ذوت اإلعاقـة       وايما يتعل - 82

أن يساار معهم مسـاعد اخصـه إذا أعلنـوا أن هنـاك ةـرورة لـذلكت واللجنـة املعنيـة حبقـوق          
األاــخاص ذوت اإلعاقــة هــه وحــدها الــت تســتفيد اآلن مــن لغــة اإلاــارة والشــروح النصــية    

 )املراق التاسم عشر(ت
 
 الب  الشبكه وكفوفات الفيديو  -رال  عشر 

(  من حيـ  املبـدأ  تـواري بـ      22)الفقرة  68/268قررت اجلمعية العامة ل القرار  - 83
اــبكه مبااــر للجلســات العامــة تيئــات املعاهــدات  وطلبــت إ  إدارة اــؤون اإلعــالم تقــدمي 

 تقرير عن جدوى تواري الب  الشبكهت وترد دراسة اجلدوى ل املراق العشرينت
ــم        - 84 ــة  ااــترت األم ــوارد ابارجــة عــن امليزاني ول إطــار مشــروع اــريا ممــول مــن امل

التجهيــزات واملعــدات احلاســوبية والرباجميــات الالئمــة للبــ   2016املتحــدة ورّكبــت ل عــام 
الشــبكه وكفوفــات الفيــديو ل رــالم غــرت لالجتماعــات تســتخدمها هيئــات املعاهــدات     

وعمليـات اـرال أدارهـا مكتـب األمـم املتحـدة ل جنيـظت وينتـهه         استنادًا إ  دراسة جـدوى  
  وبالتاا سيتوقظ البـ  الشـبكه  مـا   تـوار اجلمعيـة      2017هذا املشروع ل حزيران/يونيم 

 العامة موارد  عل  النحو املقترح ل املراق العشرينت
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 مفوةية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -رابم عشر 
  بتـواري األدوات التاليـة   68/268وق اإلنسـان  منـذ اختـاذ القـرار     قامت مفوةية حق - 85

(: جـدول الجتماعـات كااـة هيئـات املعاهـدات ميكـن       www.ohchr.orgعل  موقعها الشـبكه ) 
 البح  ايم حسب البلدان  ومعلومات عن املواعيد النهاالية لتقدمي الوراالقت

دليللل ضعءللائ تي للا  د أعلنــت مفوةــية حقــوق اإلنســان عــن إعــدا 2015ول عــام  - 86
  إلطــالع املراــحني املهــتمني باملوةــوع علــ  أدوار ومســؤوليات معاتللت   حقللون  ن  للا 

أعمال هيئات املعاهـداتت والـدليل معـرو  بشـكل إلكتـروي ل املوقـم الشـبكه للمفوةـيةت         
ابكه  صص من أجل التنظيم املركزت للمعلومـات املتعلقـة باالنتخابـات     وأنشئ أيما موقم

ــات ال ــة تيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدات  قادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/ElectionsofTreatyBodies 

Members.aspxت) 
 
 االستنتا  والتوصيات  -خامس عشر 

عل  النطـاق العـامله  ممـا يؤكـد مـن جديـد       إجيابية  68/268إن حالة تنفيذ القرار  - 87
أايــة ومطابقــة نظــام هيئــات املعاهــدات حلمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا  وبيــان الطــابم  

 الدينمه واملتجاوع تذا النظامت
ول الفتــرة القصــرية نســبيا للتنفيــذ املشــمولة ل هــذا التقريــر  حقــق نظــام هيئــات    - 88

الكفالة والفعالية  وهو ما يينبتم ائدياد عدد استعراةـات  املعاهدات بالفعل قدرًا كبريا من 
تقــارير الــدول األطــرات  والبالغــات الفرديــة املبحورــة  والزيــارات امليدانيــة املتحققــة          
واخنفــا  تــراكم متــ خرات العمــل ل تقــارير الــدول األطــراتت ومتمــه موالمــة أســاليب   

 العمل قدمًا كققة نتاال  متفاوتةت
ــد وةــعت مفو  - 89 ــق      وق ــدرات املتعل ــال الق ــام  بن ــوق اإلنســان ونفــذت برن ةــية حق

بالتواصل مم هيئات املعاهدات  الذت حظه بردود اعل مشجعة من الـدولت إنـين أرحـب    
ألهــود الــدول الداالبــة والنابعــة مــن القيــادة الوطنيــة ل هــذا الصــدد  وكــذلك ايمــا يتعلــق  

ل املبّسـط لتقـدمي التقـارير       مينل اإلجـرا 68/268ألوانب أخرى ذات صلة بتنفيذ القرار 
 ووةم حدود قصوى لعدد الكلمات ل وراالق الدول األطراتت

ويوج م انتباا اجلمعية العامة إ  العناصر التاليـة الـت يـتعني يديـد اآلرـار املترتبـة ل        - 90
 امليزانية الربناجمية ايما يتعلق هبا:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/ElectionsofTreatyBodies
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من القـرار   26ُيطلب إ  اجلمعية العامة تطبيق الصيغة الواردة ل الففقرة  )أ( 
  ومراجعة مقدار وقت االجتماعات املخصص لنظـام هيئـات املعاهـدات متااـيا     68/268

  وتــواري املــوارد الالئمــة لــدعم إجــرالات 68/268مــن القــرار  28و  27مــم الفقــرتني 
 رات امليدانية؛تقدمي التقارير والبالغات الفردية والزيا

ُيطلب أيما إ  اجلمعية العامة أن تقرر تواري املوارد الالئمة لعمـل هيئـات    )ع( 
املعاهدات املفتر  أن يغطيم أسبوعان من وقت االجتماعات املخصص لضنشـطة األخـرى   

 الصادر هبا تكليظ  وهو ما ربت أنم غري كات كما ت كد ل هذا التقرير؛
عيــة العامــة النظــر ل عنصــر رالــ  يــؤرر علــ  بنــال  ُيطلــب كــذلك إ  اجلم ) ( 

القدرات  وكذلك عل  إبرائ عمل هيئات املعاهدات وإمكانية الوصـول إليـم  وهـو تـواري     
املوارد الالئمة للب  الشبكه لالجتماعات العامة تيئـات املعاهـدات  واقـا للقـرار املبـداله      

  عل  النحو املفصـل ل املراـق   68/268من القرار  22للجمعية العامة الوارد ل الفقرة 
 العشرينت

ــة ملنــم      - 91 وُيطلــب كــذلك إ  اجلمعيــة العامــة النظــر ل القــرار الرلــه للجنــة الفرعي
التعــذيب بشــ ن احلاجــة إ  أســبوع إةــال واحــد علــ  األقــل لالجتماعــات ل الســنة           

فرعيـة غـري   ومايتصل بذلك من املوففني واملـوارد األخـرىت ويعـزى ذلـك إ  أن اللجنـة ال     
بنفس طريقـة مشـول سـاالر     68/268مشمولة بصيغة وقت االجتماعات الواردة ل القرار 

هيئات املعاهدات التسمت وأعتقد أنم يـتعني الـربط بـني عـدد الزيـارات واملـوففني  ووقـت        
الية الزيارات هذا من خدمة املؤمترات والوراالقت  االجتماعات  واحتياجات 

العامة كذلك إ  عدم وجود حدود قصـوى لعـدد الكلمـات     ويوجم انتباا اجلمعية - 92
 ل الردود عل  قواالم القمايا ل إطار اإلجرال املعتاد لتقدمي التقاريرت

  68/268وستواصل مفوةية حقوق اإلنسان اميم معلومات عن تنفيـذ القـرار    - 93
ة التدابري املتخـذة   لزيادة الشفااية ومساعدة اجلمعية العامة ل استعراةها لفعالية واستدام

حىت يتسا تا البـت ل اختـاذ إجـرالات أخـرى لتعزيـز ودعـم األدال الفعـال لنظـام هيئـات          
ــام   ــدات ل ع ــ        2020املعاه ــاالر أصــحاع املصــلحة عل ــدول وس ــة ال ــين أاــجم كاا ت إن

 اإلسهام ل هذا التفكر القاالم عل  التقييم التدرجيه الذت يعترب هذا التقرير بداية لمت
  
 


