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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني

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

 *املعاهدات وتنسيقه وإصالحه هيئات

ال التنفيذ الفع " املعنون   ٩/٨طلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني العام، يف قراره            -١
، أن يقدم إليه سنوياً تقريراً عن التـدابري املتخـذة           "للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

لتنفيذ ذلك القرار العوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتـسني                
لـيت  بإجياز آخر التطورات ا    ويربز التقرير  .فعالية نظام هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه     

  .استجدت يف هذا الصدد
ومت تقدمي معلومات بشأن االجتماع احلادي والعشرين لرؤساء هيئات املعاهـدات،             -٢

، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والـستني عمـالً           ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٣ و ٢املعقود يف   
جتماعني  أيضاً معلومات عن نتائج اال     (A/64/276)ويتضمن هذا التقرير    . ٥٧/٢٠٢بقرارها  

  .الثامن والتاسع املشتركني بني اللجان
 ٦٤ دورة استغرقت    ٢٠، عقدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       ٢٠٠٩ويف عام     -٣

؛ مت  )استغرقت كل دورة ما بني أسبوع واحد وأربعة أسـابيع         (أسبوعاً يف جنيف ونيويورك     
وعدد مماثـل يف     تقارير من تقارير الدول األطراف يف جلسات عامة          ١٠٣خالهلا استعراض   

__________ 

 .                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *
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 وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز         .أفرقة عاملة، حيثما توجد مثل هذه األفرقة      
ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز العنـصري         مضد املرأة إحدى دوراهتا يف غرفتني، وقا      

. نظر فيها بعـد   بتمديد إحدى دوراهتا ملدة أسبوع ملعاجلة الكم املتراكم من التقارير اليت مل يُ            
.  تقريراً من تقارير الدول األطراف     ١٥٠ ما جمموعه    ٢٠٠٩وتلقت هيئات املعاهدات خالل     

رعت  وش ٢٠٠٩ يف   اص ذوي اإلعاقة دورتيها األوليني    وعقدت اللجنة املعنية حبقوق األشخ    
  . امها الداخلي وأساليب عملهايف العمل بشأن نظ

إىل وضع الـصيغة النهائيـة للمبـادئ        وواصلت هيئات املعاهدات عملها الرامي        -٤
التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة الستكمال املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقـة            

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ٢٠٠٩ويف  . األساسية املوحدة 
 حبقوق اإلنسان   ةاللجنة املعني مبادئها التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة، وبدأت         

 وواصلت هيئات املعاهدات وضع وحتسني وتنفيذ أسـاليب عمـل           .عملها يف هذا املضمار   
جديدة مثل وضع قائمة باملسائل قبل تقدمي التقارير، وصقل إجراءات متابعـة املالحظـات              

صادية واالجتماعية  اخلتامية واآلراء املتعلقة بااللتماسات واعتمدت اللجنة املعنية باحلقوق االقت        
. والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل تعليقات عامة جديـدة            

وواصلت هيئات املعاهدات واألمانة جهودمها الرامية إىل تنسيق وتوحيد عملها، مبا يف ذلك             
 من خالل االجتماعني املشتركني بني اللجان التاسع والعاشر هليئـات معاهـدات حقـوق             

شرين لرؤساء هيئـات    اإلنسان اللذين يستغرق كل منهما ثالثة أيام واالجتماع احلادي والع         
  . يستغرق يومنياملعاهدات الذي

 مادة من مواد املراسلة ومت      ٩ ٠٠٠ونظرت هيئات املعاهدات واألمانة العام يف حنو          -٥
رت اللجنـة   ونظ.  شكوى فردية جديدة تلقتها هيئات املعاهدات      ١١٠تسجيل ما يزيد على     

جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة      واملعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب،       
 بـالغ   ١٠٠املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف القرارات النهائيـة املتعلقـة بنحـو               

ام مثل   طلباً باختاذ تدابري مؤقتة للحماية ذلك أن انعد        ٣٠وأصدرت ما يزيد على     . واعتمدهتا
وتابعت أيضاً أكثر مـن  . هذه احلماية قد يسبب ضرراً ال ميكن إصالحه ملقدمي االلتماسات        

 قراراً مت اخللوص فيها إىل أنه ثبت حدوث انتهاكات للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق                ٥٠
، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                 املدنية والسياسية 

 لتعذيب وغـريه مـن ضـروب       ا ، اضطلعت اللجنة الفرعية ملنع    ٢٠٠٩ويف عام   . ملرأةضد ا 
بـثالث زيـارات قطريـة يف كمبوديـا         املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

  .وهندوراس وباراغواي
وُعقدت أربعة اجتماعات للـدول األطـراف يف جنيـف أو نيويـورك خـالل                           -٦

، وذلك بشكل رئيسي إلجراء انتخابات مللء املقاعد اليت شغرت بانتهاء واليـة             ٢٠٠٩عام  
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنـة املعنيـة حبقـوق             (شاغلها  
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). األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
عنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، توسعت واليتها          ويف حالة اللجنة امل   

ـ و عضواً بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للد        ١٤لتشمل   ة احلاديـة واألربعـني يف      ل
، وبالتايل انتخب اجتماعها للدول األطراف خرباء أيضاً ملـلء املقاعـد            ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ات معاهدات حقوق اإلنسان أيضاً ستة اجتماعات غـري         ، عقدت هيئ  ٢٠٠٩ويف  . اجلديدة
رمسية مع دول أطراف كان احلضور فيها واسع النطاق وأتاحت فرصة للـدول األطـراف               
وهيئات املعاهدات ملناقشة أحدث التطورات يف عمل هيئات املعاهدات، فضالً عن مـسائل             

عاهدات لتحسني أساليب   أخرى حتظى باهتمام مشترك، وخاصة اجلهود اليت تبذهلا هيئات امل         
املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة    اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة        (عملها  

مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية حبماية            
كـانون   ١٨   إىل ١٤ ويف الفتـرة مـن       ).حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      

اجتمع الفريق العامل املفتوح العضوية التابع جمللس حقوق اإلنسان          )١(٢٠٠٩ديسمرب  /األول
          واملعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقـوق الطفـل مـن أجـل إتاحـة إجـراء                 

  .تقدمي البالغات
) ديو رقميقرص في(بتحديث أداة التدريب ة السامية حلقوق اإلنسان ياملفوضوقامت   -٧

، واليت ستتاح أيضاً جبميـع      "لتعريف حبقوق اإلنسان  ا"هيئات املعاهدات، املعنون    على عمل   
كذلك نظمت املفوضية حلقات عمل تدريبية بـشأن تقـدمي          . اللغات الرمسية لألمم املتحدة   

يف والنيجـر، وصـربيا     التقارير إىل هيئات املعاهدات واملتابعة يف بوروندي وجيبويت ومالد        
   لبالتعاون مع املنظمة الدولية الفرانكفونية      (وسيشيل؛ فضالً عن حلقات عمل إقليمية يف مايل         

لفلبني، وإندونيسيا، وسري النكا،    ل(ويف تايلند   )  بلداً ناطقاً بالفرنسية من غرب أفريقيا      ١٣
إندونيسيا، وماليزيا، وسري لكمبوديا، و(كما ُنظمت ندوة قضائية إقليمية يف تايلند ). وتايلند

  ).دالنكا، وتايلن
، نافا نيثيم   املفوضة السامية حلقوق اإلنسان   ، أبرزت   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٤ويف    -٨

هيئات املعاهدات، من أمهية   بيالي، يف كلمتها أمام جملس حقوق اإلنسان، ضمن مجلة أمور،         
كـذلك مـن خـالل عمليـة        خالل كل من آلياهتا لتقدمي التقارير والشكاوى الفردية، و        

وسلطت الضوء على أن جناح نظام محاية حقـوق اإلنـسان           . االستعراض الدوري الشامل  
بشكل عام، الذي يتسم بزيادة عدد صكوك حقوق اإلنسان وما يقابلها من هيئات رصـد،               
باإلضافة إىل زيادة امتثال الدول األطراف اللتزامات تقدمي التقارير، يؤدي إىل املزيـد مـن               

وذكرت أنه بالرغم من النجاح مرحب بـه        . بات على هيئات املعاهدات وعلى املفوضية     الطل
وجدير بالتشجيع إىل أقصى حد، فإنه ينبغي للدول األطراف أن تنضم إىل معاهدات حقوق              

__________ 

 ٢٠١٠مارس  /آذار قدم تقرير الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف                )١(
(A/HRC/13/43). 



A/HRC/13/69 

GE.10-10723 4 

اإلنسان وينبغي لغريها من أصحاب املصلحة أن يشرعوا يف عملية تفكري يف الكيفية اليت ميكن            
ل فيما بني هذه اآلليـات ويف       ضام هيئات املعاهدات لتحقيق تنسيق أف     هبا تبسيط وتعزيز نظ   

ووجهت املفوضة السامية نداء    . تفاعلها مع اإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل      
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢١مماثالً أما اجلمعية العامة يف 

 آخـرين، الـذكرى     ونظمت املفوضية مع جلنة حقوق الطفل، بالتعاون مع شركاء          -٩
 ٧٠٠الـذكرى، تـداول     واحتفاالً هبـذه    . السنوية العشرين العتماد اتفاقية حقوق الطفل     

 ١٣٠ دولـة و   ٦٠أكثر من   (مندوب، مبن فيهم شخصيات رفيعة املستوى، وأطفال وشباب         
الكرامة، والتنمية،   "بشأن ثالثة مواضيع  ) منظمة غري حكومية ومؤسسة أكادميية كانت ممثلة      

 وخرجوا  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٩ إىل   ٨ يف ست حلقات عمل يف الفترة من         "واحلوار
وعالوة . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين بتوصيات، اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني يف         

على ذلك، نظمت املفوضية عدداً من املناسبات مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة              
بانكوك وبـاجنول   ( الوطين واإلقليمي    لتابعة لألمم املتحدة على املستويني    واللجان اإلقليمية ا  

لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثني للجنة املعنية بالقضاء       ) وبوينس آيرس وجنيف واسطنبول   
على التمييز ضد املرأة يف سياق استعراض اخلمس عشرة سنة لتنفيذ منهاج عمـل بـيجني                

 مبقـر   ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ٣ة عاملية عقدت يف     وُتوجت هذه االحتفاالت مبناسب   
ورئيـسة  املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان    و األمم املتحدة يف نيويورك حضره األمني العام،      

ومجعت هذه املناسبة متكلمني من شىت أحنـاء        . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
ت هبا االتفاقية إلعمال حقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة        العامل تبادلوا أمثلة للكيفية اليت استخدم     

الربوتوكول االختياري  سني يف بلداهنم، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ          نوحتقيق املساواة بني اجل   
وعالوة على ذلـك، نظمـت      . ٢٠٠٩لالتفاقية، اليت احتفلت بذكراها السنوية العاشرة يف        

 بـاحلقوق   ةت ثالثة أيام ألعضاء اللجنة املعني      استغرق املفوضية أيضاً حلقة عمل عقدها خرباء     
 بغية  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠ إىل   ٢٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفترة من       

دعم عمل اللجنة يف ملستقبل مبوجب الربوتوكول االختياري اجلديد للعهد الـدويل اخلـاص    
تنفيذ "ت احللقة الدراسية للخرباء املعنونة      وقد مجع . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
" الدور الذي ستضطلع به جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـستقبالً          : والثقافية

مبيا واهلند وجنوب أفريقيا اليت لـديها       خرباء شىت من عدة بلدان، مبا فيها األرجنتني وكولو        
خربة متواصلة يف الفصل يف الشكاوى الفردية يف احملاكم احمللية يف ميدان احلقوق االقتصادية              

  .واالجتماعية والثقافية
، عقد  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ويف الفترة من      -١٠

ودعي إليه  . ن هليئات معاهدات حقوق اإلنسان يف جنيف      ني اللجا باالجتماع العاشر املشترك    
ومشل جدول أعمال االجتماع املشترك بني      . ثالثة ممثلني عن كل هيئة من هيئات املعاهدات       

ونظر . متابعة املالحظات اخلتامية والقرارات واالستعراض الشامل     : اللجان مسألتني حمددتني  
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 هليئات املعاهدات أن تعزز وتنـسق وتطـور         االجتماع يف معظمه يف الطريقة اليت ميكن هبا       
إجراءات املتابعة اخلاصة هبا يف إطار عملية تقدمي التقارير، وكذلك يف إطار عملية البالغات              

اللجنة املعنية  :  وضعت أربع جلان بصورة رمسية إجراءات للمتابعة       ويف الوقت احلايل  . الفردية
تمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب، ويف       واللجنة املعنية بالقضاء على ال    حبقوق اإلنسان،   

وناقش االجتماع أيـضاً سـبل      . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اآلونة األخرية   
 وضعتها بعض من املعاهـدات      اليتحتسني التحريات والزيارات يف إطار اإلجراءات القائمة        

عامة املشاركني يف االجتماع، كنقطة بداية وزودت األمانة الالدولية األساسية حلقوق اإلنسان 
حملة عامة بشأن إجراءات املتابعة يف إطار عملية تقـدمي          : ملناقشتهم بورقتني معلومات أساسية   

 وحملة عامة بشأن إجراءات املتابعة يف إطار عملية البالغات العامة    (HRI/ICM/2009/6)التقارير  
(HRI/ICM/2009/7) .   باالجتماع مع التقرير القادم لالجتماع      ’ملتعلقوسيقدم التقرير الكامل ا 

احلادي عشر املشترك بني اللجان إىل االجتماع الثاين والعشرين لرؤساء هيئات معاهـدات             
يوليـه  /متـوز  ٢ إىل   ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٨حقوق اإلنسان، الذي سيعقد يف الفترة من        

االتفاق على النحو الـذي     وسيتضمن نقاط   ). ٤٩/١٧٨وفقاً لقرار اجلمعية العامة      (٢٠١٠
  .اقترحه االجتماع العاشر املشترك بني اللجان

        


