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  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"املعنون 

 *تقرير األمني العام عن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 موجز

 بشأن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية ٢٠٠٤/٧٨طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل األمني العام، يف قرارها  
وجب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، أن املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات بتقدمي التقارير مب

يقدم إليها يف دورهتا الثانية والستني تقريراً بشأن التدابري املّتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات اليت تعترض تنفيذه،                 
وطلب . اهلامبا يف ذلك اجلهود اليت تبذهلا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إلدماج املنظور اجلنساين يف خمتلف أعم

، إىل األمني العام لألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق           ٢/١٠٢جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره      
مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان ) املفوضية(اإلنسان 

 . ويقدَّم هذا التقرير بناًء على هذا الطلب.وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة
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 مقدمة

، أن يقدم إليها يف دورهتا الثانية       ٢٠٠٤/٧٨طلبـت جلـنة حقوق اإلنسان إىل األمني العام، يف قرارها             -١
ا والستني تقريراً بشأن التدابري املّتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات اليت تعترض تنفيذه، مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذهل

وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف     . اهليـئات املنشأة مبوجب معاهدات إلدماج املنظور اجلنساين يف خمتلف أعماهلا          
، إىل األمني العام لألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع ٢/١٠٢مقرره 

هتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات ذات        بأنشـطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمد       
 .ويقدَّم هذا التقرير بناًء على هذا الطلب. الصلة

 التطورات يف نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنسيق أساليب العمل

تفاقية الدولية ، اال٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٢
 ٦وسُيفتح باب التوقيع على االتفاقية يف باريس اعتباراً من          . حلمايـة مجـيع األشـخاص من االختفاء القسري        

، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٦١/١٠٦واعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها      . ٢٠٠٧فرباير  /شباط
ياري، وسُيفتح باب التوقيع عليهما يف نيويورك اعتباراً        اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االخت      

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠من 

ومت جتمـيع أساليب العمل احلالية للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بعملية                 -٣
م إىل االجتماع اخلامس    تقدمي التقارير يف نسخة حمدَّثة من التقرير املقاَرن عن أساليب عمل مجيع اللجان الذي قُدِّ              

املشـترك بـني الـلجان واالجـتماع الـثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان                  
(HRI/MC/2006/4) .            ويقدِّم هذا التقرير معلومات عن اإلجراءات احلالية املتعلقة بتقدمي التقارير، وإجراء احلوار

ويتضمن التقرير أيضاً . ر يف التقارير، والنظر فيها، يف غياب الوفد املعينالبـّناء مع الدول األطراف، وتأجيل النظ    
معلومات عن اعتماد املالحظات اخلتامية ومتابعتها، وعن االستراتيجيات الرامية إىل تشجيع الدول األطراف على              

ت والصناديق والربامج   تقدمي تقاريرها، مبا يف ذلك النظر يف التنفيذ يف حالة عدم وجود تقرير، ومشاركة الوكاال              
التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملية اإلبالغ، والتفاعل              
بـني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واملكلفني بإجراءات خاصة، فضالً عن األنشطة األخرى للهيئات املنشأة               

 .مبوجب معاهدات

، عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ٦٠/٢٣٠ن الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها وعمالً باإلذ -٤
، كما اجتمعت يف جملسني متوازيني خالل دورهتا السنوية السادسة       ٢٠٠٦ضد املرأة ثالث دورات سنوية يف عام        

ة من الدول األطراف اليت ونتيجة لذلك، بلغ عدد التقارير الوارد     . ٢٠٠٦أغسطس  /والـثالثني املعقـودة يف آب     
 حنو ضعف عدد التقارير اليت نظرت فيها اللجنة يف السنوات السابقة، حيث             ٢٠٠٦نظـرت فيها اللجنة يف عام       

واعتمدت اللجنة أساليب العمل املتعلقة باجتماعاهتا يف .  تقريرا٣١ً تقريراًَ يف املتوسط إىل ١٦ارتفع هذا العدد من 
، اجلزء الثاين، A/61/38(ليب اليت يتضمنها تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والثالثني جملسني متوازيني، وهي األسا

 ).٣٨٠ إىل ٣٦٤الفقرات 
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، A/61/38انظر الوثيقة   (واعتمدت اللجنة أيضاً مبادئ توجيهية بشأن دور املقررين القطريني ووظائفهم            -٥
ين القطريني ووظائفهم فيما يتعلق بثالث مراحل       ، لتوضيح أدوار املقرر   )٣٩٩ إىل   ٣٨٨اجلزء الثاين، الصفحات    

كمـا نقّحت اللجنة مبادئها التوجيهية بشأن التقارير اليت تقدمها وكاالت األمم املتحدة             . للـنظر يف الـتقارير    
، وشّجعت االحتاد الربملاين    )، اجلزء األول، املرفق الثاين    A/61/38الوثيقة  (املتخصصة واهليئات األخرى إىل اللجنة      

 .ويل على أن يقدم معلومات عن بلدان حمددة بشأن تنفيذ االتفاقية يف الدول األطرافالد

، الذي  ٥٩/٢٦١وحصـلت جلنة حقوق الطفل على موارد إضافية عقب اعتماد اجلمعية العامة قرارها               -٦
. ر املتراكمة ترحـب فيه باقتراح اللجنة العمل يف إطار جملسني كإجراء استثنائي ومؤقت لُتكمل النظر يف التقاري               

. ٢٠٠٦ونظرت اللجنة يف تقارير الدول األطراف يف جملسني متوازيني خالل الدورات الثالث اليت عقدهتا يف عام    
، أبلغ رئيس اللجنة بأن أسلوب      ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف الـتقرير الشفوي املقدَّم إىل اجلمعية العامة يف تشرين األول          

يف حتقيق أغراض اللجنة، وأن اللجنة تتوخى العمل يف إطار جملسني يف            العمل اجلديد هذا قد أثبت فعاليته الكربى        
حـال تـراكم التقارير، وأهنا قد تقدم اقتراحات يف هذا الصدد إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني اليت                    

 .٢٠٠٧سُتعقد يف عام 

اسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف      وقررت جلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق           -٧
، حتويل الفريق العامل ملا ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥ إىل   ٧دورهتـا اخلامسة والثالثني املعقودة يف الفترة من         

، ٢٠٠٦قبل الدورات إىل اجتماع للجنة بكامل هيئتها لكي تتمكن اللجنة بكامل هيئتها من عقد دورتني يف عام   
الثة أسابيع، وذلك للنظر يف التقارير اإلضافية بغية معاجلة التأخري املتزايد يف تقارير الدول              تسـتغرق الواحـدة ث    

 ).١٠، الفقرة A/61/44الوثيقة (األطراف 

وواصـلت الـلجان تطوير عالقات العمل اليت تربطها باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان خالل فترة                -٨
املشاركون يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان مبمثل عن جلنة          ، التقى   ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران . اإلبـالغ 

وكرر املشاركون يف هذا االجتماع التوصية الصادرة عن        . التنسـيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      
د االجـتماع الـرابع املشـترك بني اللجان مبواصلة التحاور مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بطريقة جتسِّ                

وشارك ممثلون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واهليئات املنشأة         . اسـتقالهلا الضـروري عن احلكومات     
مبوجب معاهدات واجملتمع املدين يف اجتماع املائدة املستديرة الدويل حول دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٤ و ٢٣ برلني، بأملانيا، يومي     يف عملـية اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، الذي ُعِقد يف         
، والذي اشترك يف تنظيمه املعهد األملاين حلقوق اإلنسان واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم ٢٠٠٦

واعتمد املشاركون يف االجتماع مشروع هنج منسَّقاً بشأن مشاركة املؤسسات          . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   
وطنية حلقوق اإلنسان يف أعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بغية تقدميه إىل االجتماع السادس املشترك بني  ال

 .، لكي ينظر فيه٢٠٠٧يونيه /اللجان املقرر عقده يف حزيران

وواصلت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ممارسة عقد اللقاءات غري الرمسية مع الدول األطراف ملناقشة               -٩
وقد تقرر عقد اجتماع مع الدول األطراف كجزء من         . ساليب العمل وغريها من املسائل ذات االهتمام املشترك       أ

جدول أعمال االجتماع السنوي لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وعقدت اللجنة املعنية 
 خالل دورهتا الثامنة    ٢٠٠٦أكتوبر  /ألول تشرين ا  ٢٧حبقـوق اإلنسان اجتماعها الرابع مع الدول األطراف يف          
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كما عقدت جلنة حقوق الطفل اجتماعاً . ٢٠٠٦نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/والثمانني املعقودة يف تشرين األول
 خالل دورهتا احلادية واألربعني املعقودة يف كانون        ٢٠٠٦يناير  / كـانون الثاين   ١٧مـع الـدول األطـراف يف        

 .٢٠٠٦يناير /الثاين

 ح اهليئات املنشأة مبوجب معاهداتإصال

لقـد ناقشت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات مقترح املفوضة السامية باستحداث هيئة موّحدة ودائمة               -١٠
ونظمت مفوضية  . (HRI/MC/2006/2)تنشـأ باملعاهدات يف إطار خطة العمل والورقة املفاهيمية بشأن املقترح            

ان جلسات إعالمية للدول األطراف واملنظمات غري احلكومية وجهات أخرى          األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس    
حـول الورقـة املفاهيمية اليت ركِّزت على أمهية مواصلة تبسيط املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقرير وتنسيق          

 يف ذلك خشيتهم    وأثار أعضاء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وغريهم جمموعة من القضايا، مبا          . أساليب العمل 
من أن يؤدي إنشاء هيئة موّحدة إىل فقدان اخلصائص املميِّزة لكل معاهدة، وأشاروا إىل ضرورة مناقشة العديد من 

 . القضايا القانونية مبزيد من التفصيل

واشـتركت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وحكومة ليختنشتاين يف تنظيم اجتماع غري               -١١
وحضر هذا االجتماع . ٢٠٠٦يوليه / متوز١٦ إىل ١٤قارع األفكار، ُعقد يف ليختنشتاين يف الفترة من   رمسـي لت  

ممـثلون عن اجملموعات اإلقليمية، واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، واملؤسسات واهليئات التابعة ملنظومة األمم              
ان، وناقشوا إصالح اهليئات املنشأة مبوجب املـتحدة، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس        

وُوِضعت اللمسات األخرية على ورقة أولية غري رمسية بشأن         . معـاهدات مـع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       
 .اخليارات القانونية، وُوزِّعت على املشاركني

دات، الذي يضم ممثالً عن واجتمع الفريق العامل املعين بتنسيق أساليب عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاه -١٢
 تشرين  ٢٨ و ٢٧كـل هيـئة منشـأة مبوجب معاهدات أسسها االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان، يومي                

انظر الوثيقة  ( مبقـر مفوضـية األمـم املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسان يف جنيف                ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 
HRI/MC/2007/2 .(       ن خمتلف اللجان، اليت تضّمنت اقتراحات من  ونـاقش الفـريق العامل املقترحات املقدمة م

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء منظومة منّسقة ومتكاملة للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات؛               
ومن جلنة القضاء على التمييز العنصري، بإنشاء هيئة موّحدة ُتعىن بالنظر يف الشكاوى اليت يقدمها أفراد؛ ومن جلنة 

ـ  وق الطفـل بإنشاء هيئة تنسيق أو مكتب إداري ملمثلي اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، لالهتمام بتنسيق                حق
واقترحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حتويل    . أسـاليب العمل وتبسيط املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير        

ات املنشأة مبوجب معاهدات إىل هيئة تنسيق واحدة        االجتماع السنوي املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء اهليئ       
تتألف من ممثلي اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وتكون مسؤولة عن مراقبة مجيع املسائل املتعلقة بتنسيق أساليب 

واقترحت جلنة مناهضة التعذيب أن تعيِّن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات املختصة بالنظر يف الشكاوى  . العمـل 
عضائها للمشاركة يف اجتماعات مفردة أو مشتركة للنظر يف بالغات افتراضية أو حقيقية، لتحديد ما إذا أحـد أ  

كـان هناك تطابق أساسي يف القواعد اليت حيتج هبا أصحاب الشكاوى، وتناولت يف مفاهيم هذه القواعد وفقاً                  
 .ألحكام القضاء الصادرة والسمات اليت تتسم هبا اللجان املختلفة
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 .٢٠٠٧مايو /وسُيكمل الفريق العامل أعماله يف أيار -١٣

وعمـالً بتوصـية االجتماع الرابع املشترك بني اللجان واالجتماع السابع عشر لرؤساء اهليئات املنشأة                -١٤
مبوجب معاهدات أُنشئ فريق عامل مشترك بني اللجان للنظر يف التقرير املتعلق بالنهج الذي تتبعه اهليئات املنشأة                 

. (HRI/MC/2005/5) معاهدات حقوق اإلنسان إزاء التحفظات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان            مبوجب
 يف جنيف، حيث نظر يف ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩ و٨وعقد الفريق العامل املعين بالتحفظات اجتماعه األول يومي 

 واعتمد عدداً من    Add.1) و (HRI/MC/2005/5الـتقرير املـتعلق بالتحفظات ويف نسخة حمّدثة من هذا التقرير            
وقُدِّم التقرير إىل االجتماع اخلامس املشترك      . (HRI/MC/2006/5/Rev.1)التوصيات املضّمنة يف تقرير االجتماع      

بـني الـلجان واالجتماع الثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، اللذين قررا متديد والية الفريق               
وسيقدَّم تقرير  . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥ و ١٤امل جمدداً يف جنيف يومي      واجتمع الفريق الع  . العـامل 

كما دعت جلنة . ٢٠٠٧يونيه /االجتماع الثاين إىل االجتماع السادس املشترك بني اللجان املقرر عقده يف حزيران         
 ١٦ و١٥ه يف جنيف يومي القانون الدويل ممثلي اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إىل املشاركة يف اجتماع ُيزمع عقد

 .  ملناقشة القضايا املتصلة بالتحفظات٢٠٠٧مايو /أيار

 التعليقات والتوصيات العامة

التوصيات العامة اليت اعتمدهتا اهليئات املنشأة      / جتميع للتعليقات  HRI/GEN/1/Rev.8يـرد يف الوثـيقة       -١٥
عتمدت جلنة حقوق الطفل، يف دورهتا الثانية       وا. ٢٠٠٦مايو  /مبوجب معاهدات خالل فترة اإلبالغ إىل غاية أيار       

 بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية         ٨، تعليقها العام رقم     ٢٠٠٦مايو  /واألربعـني املعقـودة يف أيار     
، كما اعتمدت، يف دورهتا الثالثة واألربعني )CRC/C/GC/8الوثيقة (وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

. (CRC/C/GC/9) بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة       ٩، تعليقها العام رقم     ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول املعقـودة   
، تعليقها العام ٢٠٠٧فرباير / شباط-يناير /واعتمدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة يف كانون الثاين

 .(CRC/C/GC/10) بشأن حقوق األطفال يف إطار نظام قضاء األحداث ١٠رقم 

وشرعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة  -١٦
، على التوايل، يف قراءة أوىل ملشروعي تعليقني عامني ٢٠٠٦نوفمرب /مايو وتشرين الثاين/والثالثني املعقودتني يف أيار

ويف إطار التحضري لوضع مشروع ). ٩املادة (احلق يف الضمان االجتماعي وبشأن ) ٢-٢املادة (بشأن عدم التمييز 
التعليق العام بشأن احلق يف الضمان االجتماعي، عقدت اللجنة، خالل دورهتا السادسة والثالثني، يوم مناقشة عامة 

) أ)(١(١٥ املادة   وقررت اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني، أن تنظر، يف تاريخ الحق، يف           . حول هذا املوضوع  
 .من العهد اليت تتناول احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

وواصـلت اللجـنة املعنـية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عملها خبصوص التوصيات العامة املتعلقة حبقوق                  -١٧
 مشروع تعليقها العام بشأن     وعقدت جلنة مناهضة التعذيب مناقشة أولية حول      .  من االتفاقية  ٢املهاجرات وتنفيذ املادة    

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة٢تنفيذ املادة 
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وواصـلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عملها بشأن تنقيح لتعليقها العام يتناول احلق يف املساواة أمام                 -١٨
).  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ١٤املادة  (هتا ويف حماكمة منصفة     احملـاكم مبخـتلف درجا    

 .وقررت أن تتناول، يف تاريخ الحق، التزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 تبسيط إجراءات اإلبالغ

الجتماع السابع عشر لرؤساء اهليئات املنشأة     عمـالً بتوصـيات االجتماع الرابع املشترك بني اللجان وا          -١٩
، اجتمع فريق عامل تقين مشترك بني اللجان، يتألف من ممثلني عن كل             )A/60/278الوثيقة  (مبوجـب معاهدات    

 ١٧ إىل   ١٥ ومن   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٨هيـئة مـن اهليـئات املنشـأة مبوجب معاهدات، يومي            
عامل الصيغة النهائية ملشروع املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي         ووضع الفريق ال  . ٢٠٠٦فـرباير   /شـباط 

الـتقارير مبوجـب املعـاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة األساسية              
اء اهليئات املنشأة   املشـتركة والوثـائق اخلاصة بكل معاهدة، وهي املبادئ اليت وافق عليها الحقاً اجتماع رؤس              

 .Corr.1) و(HRI/MC/2006/3 ٢٠٠٦يونيه /مبوجب معاهدات يف حزيران

وأوصـى اجـتماع رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بأن تشرع اللجان فوراً يف تطبيق مشروع                 -٢٠
لقة بتقدمي التقارير، ومجع املبادئ التوجيهية املنّسقة بأسلوب مرن، وأن تقوم مبراجعة املبادئ التوجيهية القائمة املتع

وأوصى االجتماع باستعراض جتارب كل جلنة من       . املؤشـرات على أي صعوبات ميكن مواجهتها يف هذا الصدد         
، والنظر يف إنشاء آلية مشتركة بني ٢٠٠٨اللجان خالل االجتماع السابع املشترك بني اللجان املقرر عقده يف عام 

وقد بدأ عدد من الدول األطراف، منها أفغانستان وأنغوال         . ة قيد االستعراض  اللجان إلبقاء هذه املبادئ التوجيهي    
وقد مت االتفاق على ضرورة مواصلة النظر يف خمتلف .  ليشيت، يف تقدمي التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية-وتيمور 

يئات املنشأة مبوجب جوانـب املـبادئ التوجيهـية املنّسـقة وتنقيحها وفقاً للمتطلبات احملددة لكل هيئة من اهل          
 .معاهدات، كما مت االتفاق على أن التنفيذ العملي هلذه املبادئ التوجيهية هو الذي سيسمح بتحسينها

وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف دورهتا التاسعة والستني، إىل األمانة إعداد مشروع صيغة                -٢١
 ١٩ارير للنظر فيه يف دورهتا السبعني املقرر عقدها يف الفترة من            مـنقحة للمـبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التق       

، ملراعاة النص املنقّح للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير،          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩فـرباير إىل    /شـباط 
يز ضد املرأة   وأنشأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمي     . بصـيغته املعتمدة من ِقبل االجتماع الثامن عشر للرؤساء        

فـريقاً عامالً بني الدورات يتألف من ثالثة أعضاء للنظر يف التنقيحات اليت ميكن إدخاهلا على املبادئ التوجيهية                  
املتعلقة بتقدمي التقارير إىل اللجنة وذلك يف ضوء اعتماد الصيغة املنقحة للمبادئ التوجيهية املنسقة كي تنظر فيها                 

ويف ضوء الصيغة املنقحة للمبادئ التوجيهية      . ٢٠٠٧يناير  /ثالثني يف كانون الثاين   اللجـنة يف دورهتا السابعة وال     
املـتعلقة بـتقدمي الـتقارير، قررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورهتا السادسة             

وشرعت . قرراً لالضطالع هبذه املهمةوالثالثني، مراجعة مبادئها التوجيهية املتعلقة باإلبالغ وتعيني أحد أعضائها م
، يف إجراء مناقشات أولية بشأن طبيعة ٢٠٠٦نوفمرب /اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف تشرين الثاين

. وضـرورة التنقيحات، وذلك باالستناد إىل استعراض قوائم القضايا املطروحة على اللجنة ومالحظاهتا اخلتامية             
 بغرض تقدميها إىل اللجنة     ٢٠٠٧ة وتنقيح املبادئ التوجيهية اخلاصة بكل معاهدة خالل عام          وستتواصـل مراجع  

 .للنظر فيها واعتمادها يف هناية األمر
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 متابعة املالحظات اخلتامية

 املقدم من جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل اجلمعية العامة،           ٢٠٠٦يـرد يف الـتقرير السنوي لعام         -٢٢
صورة كاملة عن الردود الواردة من الدول األطراف بشأن متابعة احلاالت اليت خلصت فيها اللجنة               جدول يقدِّم   

إىل حـدوث انتهاكات لالتفاقية، أو اليت قدمت فيها اقتراحات أو توصيات بالنسبة للحاالت اليت مل حيدث فيها                  
لك، ما إذا كانت هذه الردود  ويبني اجلدول، كلما أمكن ذ    ). ٤٨٩-٤٨٧، الفقرات   A/61/18الوثيقة  (انـتهاك   

مرضية أو غري مرضية أو ما إذا كانت قد اعُتِبرت كذلك، كما يبني ما إذا كان احلوار مستمراً بني الدولة الطرف 
 من االتفاقية   ١٤وسيتوىل املقرر املعين مبتابعة اآلراء اليت تعتمدها اللجنة مبوجب املادة           . واملقـرر املعـين باملتابعة    

 .على أساس سنوي بغية إدراجه يف التقارير السنوية للجنةحتديث اجلدول 

 تشرين -أكتوبر  /وقامـت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتا الثامنة والثمانني املعقودة يف تشرين األول              -٢٣
وتوكول ، باستعراض أنشطتها املتعلقة مبتابعة تنفيذ اآلراء اليت تعتمدها اللجنة مبوجب الرب           ٢٠٠٦نوفمرب  /الـثاين 

الذي ُوضع يف   (وأنشطتها املتعلقة مبتابعة تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية       ) ١٩٩٠يوليه  /الذي ُوضع يف متوز   (االختياري  
، يف سبل   ٢٠٠٧مارس  /وستنظر اللجنة، يف دورهتا التاسعة والثمانني املقرر عقدها يف آذار         ). ٢٠٠١مارس  /آذار

 .تعزيز هذين اإلجراءين

 يةإجراءات الشكاوى الفرد

 ١/٣ خالل دورته األوىل، القرار ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩اعتمد جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف  -٢٤
بشـأن الفـريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق                

الية الفريق العامل لفترة سنتني بغية صياغة       االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية، الذي قرر فيه اجمللس متديد و           
وشرع رئيس الفريق العامل يف صياغة الربوتوكول االختياري بالتشاور         . بـروتوكول اختياري ُيلحق هبذا العهد     

الوثيق مع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومع عدد من احلكومات وأصحاب املصلحة              
ـ . واخلـرباء  تعرض الفـريق العامل مشروع الربوتوكول االختياري خالل دورته الرابعة املقرر عقدها يف             وسيس

 . ٢٠٠٧يوليه /متوز

 نشر أعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

 جتميع للمالحظات اخلتامية املوجهة من جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدول ٢٠٠٦ُنشر يف عام  -٢٥
، وقام املكتب اإلقليمي للمفوضية يف سنتياغو،       )٢٠٠٦-١٩٧٠(الالتينية والبحر الكارييب    األطـراف يف أمريكا     

، بنشر طبعة ثانية من جتميع املالحظات اخلتامية للجنة         )اليونيسيف(بالـتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة        
أكتوبر إىل  / األول  تشرين ٣٠واستضافت حكومة كوستكاريكا، يف الفترة من       ). ٢٠٠٦-١٩٩٣(حقوق الطفل   

، حلقة عمل دون إقليمية بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل،            ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١
 . ، واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية)Plan International" (اخلطة الدولية"وذلك بدعم من 

صادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، حلقة عمل       ونظمت شعبة النهوض باملرأة، بالتعاون مع اللجنة االقت        -٢٦
دون إقليمية بشأن تنفيذ ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري ضد املرأة خالل الفترة                 
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الربملان وشارك يف هذه احللقة مسؤولون حكوميون وأعضاء من         .  يف بانكوك  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ إىل   ٦من  
كما دعمت شعبة النهوض باملرأة     . وممثلون عن منظمات غري حكومية وعن أفرقة األمم املتحدة القطرية من ستة بلدان            

حلقـة عمـل نظمها اجمللس الوطين الكمبودي املعين بشؤون املرأة بغية بناء قدرات املسؤولني احلكوميني وغريهم من                  
 .خلتامية اليت تصدرها اللجنة خبصوص كمبودياأصحاب املصلحة يف جمال تنفيذ املالحظات ا

تعزيز تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان بواسطة حتسني          "ويف إطـار مشروع معنون       -٢٧
، بأنشطة تدريبية عدة ملمثلني عن ٢٠٠٣سبتمرب  /، اضـطلعت املفوضية، منذ أيلول     "آلـيات احلمايـة الوطنـية     

وتتمثل .  بلداً ٢٠وق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم يف         احلكومـات واملؤسسات الوطنية حلق    
األهداف العامة هلذه األنشطة يف النهوض مبشاركة اجملتمع املدين يف أعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وتعزيز 

 . متابعة التوصيات الصادرة عن هذه اهليئات وتنفيذها على الصعيد الوطين

، نظمت املفوضية يف نريويب، بكينيا، حلقة العمل اإلقليمية ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٤ إىل ٢٢رة من ويف الفت -٢٨
وكان اهلدف . األوىل خلمسة بلدان أفريقية شاركت يف املشروع، هي أوغندا ورواندا وزامبيا وكينيا وموريشيوس

نفيذ اخلاصتني مبختلف املعاهدات، ويف     من هذه احللقة هو مناقشة الفرص والتحديات املتصلة بعملييت اإلبالغ والت          
هناية األمر تبادل املمارسات واملعارف يف جمال األنشطة اليت ميكن أن تعزز تنفيذ التوصيات الصادرة عن اهليئات                 

وأعقبت هذه احللقة ندوة قضائية دامت ثالثة أيام وشارك فيها قضاة من خمتلف الفئات . املنشأة مبوجب معاهدات
وكان اهلدف من هذه    .  البلدان اخلمسة، باإلضافة إىل مجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا         ينـتمون إىل نفس   

وجيري يف . الـندوة، هو تبادل املمارسات بشأن كيفية وإمكانية استخدام احملاكم الوطنية ألحكام القضاء الدويل             
 .٢٠٠٧ مناطق أخرى يف عام الوقت الراهن تنظيم ثالث حلقات عمل مماثلة إىل جانب ندوات قضائية لصاحل

 إىل ١٠وُنظمت حلقة التدريب األساسي اخلامسة املندرجة يف إطار هذا املشروع يف جنيف يف الفترة من  -٢٩
ونظمت أربع حلقات متابعة يف     . ، وحضرها مشاركون من املكسيك واملغرب وجورجيا      ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ١٤

، لتقييم  ٢٠٠٦نوفمرب  /أغسطس وتشرين الثاين  / الفترة بني آب   البوسـنة واهلرسك، وأوغندا، وتايلند وزامبيا يف      
وحتليل مستوى تنفيذ توصيات مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إىل هذه البلدان، ووضع خطط عمل حمددة                

 . لزيادة تعزيز تنفيذ التوصيات اليت مل تنفذ بعد

 مبوجب معاهدات يف شكل قرص فيديو رقمي، ووضعت املفوضية أداة تدريبية بشأن عمل اهليئات املنشأة -٣٠
وقد أعلنت املفوضة السامية عن إجناز هذا . ".The Treaty Bodies - Bringing Human Rights Home"عنوانه 

 .  شخص٢٠٠ وحضره أكثر من ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠القرص يف اجتماع عام عقد يف جنيف يف 

ء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، املعقود يف وتبعاً لتوصية االجتماع السابع عشر لرؤسا -٣١
، عقدت احللقة الدراسية بشأن توصيات هيئات اخلرباء التابعة لألمم       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤ و ٢٣جنيف يومي   

، بالتوازي مع اجتماع جملس أمناء  صندوق األمم املتحدة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠ و٩املـتحدة يومـي    
ت التعاون التقين، وذلك بتنظيم مشترك بني فرع املعاهدات واجمللس، وقسم السياسات والتخطيط والرصد              لتربعا

وشارك يف هذه احللقة ممثلون عن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،            . والتقييم التابعني للمفوضية  
وضية، وأعضاء يف جملس أمناء صندوق      والوكـاالت املتخصصـة، وموظفـون من املكاتب امليدانية التابعة للمف          



A/HRC/4/81 
Page 9 

وركزت احللقة الدراسية على شكل ومضمون املالحظات اخلتامية، والكيفية اليت ميكن هبا للوكاالت    . التـربعات 
 . املتخصصة واملكاتب امليدانية التابعة للمفوضية املساعدة على تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية على الصعيد الوطين

اري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             الربوتوكول االختي 
 أو املهينة

 بشأن الربوتوكول   ٥٧/١٩٩، اعتمدت اجلمعية العامة قرارها      ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨يف   -٣٢
ودخل . ية أو الالإنسانية أو املهينةاالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس

وينشئ الربوتوكول  .  عقب حصوله على التصديق العشرين     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢الربوتوكول حيز النفاذ يف     
االختياري نظاماً من ركنني يهدف إىل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف مجيع أماكن االحتجاز،                 

وينص هذا الربوتوكول على إنشاء جلنة فرعية       . تقوم هبا اهليئات الدولية والوطنية    وذلـك بتنظيم زيارات منتظمة      
 يف جنيف يف   ٢٩دولية ملنع التعذيب مت تأسيسها بعد انتخاب أعضائها العشرة األوائل من قبل الدول األطراف ال                  

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨

 جب معاهداتإدماج املنظور اجلنساين يف عمل اهليئات املنشأة مبو

ما برحت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان تدمج املنظور اجلنساين يف مالحظاهتا اخلتامية               -٣٣
وركزت اللجان عموماً على اخلطوات . وتعليقاهتا العامة وتوصياهتا العامة ويف األيام اليت ختصصها للمناقشة العامة

حلقوق الواردة يف املعاهدات، وأبرزت ما قد يترتب على التشريعات          املطلوبـة لكفالـة متتع النساء والفتيات با       
وأُويل اهتمام  . والسياسـات والربامج اليت ال تراعي املنظور اجلنساين من تأثريات سلبية على التمتع هبذه احلقوق              
وظفي الدولة، خاص ملسائل منها تواصل انتشار العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، واالغتصاب من قبل م

واملمارسـات التقليدية املؤذية، واحلاجة إىل اختاذ تدابري للوقاية من هذه الظواهر والتصدي هلا؛ واالجتار بالنساء                
واألطفـال لغرض االستغالل اجلنسي أو االقتصادي، والقيود اليت تفرض على مشاركة املرأة يف احلياة السياسية                

 املساواة مع الرجل؛ والقضايا املتعلقة بالسجينات؛ والشواغل املتصلة         وحقهـا يف حصوهلا على اجلنسية على قدم       
بالصـحة اجلنسـية والصحة اإلجنابية، كالوصول إىل خدمات الرعاية الصحية املناسبة؛ واملساواة مع الرجل يف                

اء، وال وأكدت جلان عدة على األشكال املتعددة للتمييز اليت تواجهها النس       . احلصـول على فرص التعليم والعمل     
كما نوهت اللجان بإنشاء . أو املهاجرات/سـيما النساء الالئي ينتمني إىل السكان األصليني، واألقليات اإلثنية و        

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ُتعىن برصد إعمال حقوق املرأة، وأقرت أن الربوتوكول االختياري التفاقية 
 ميثل خطوة إجيابية حنو محاية وتعزيز حقوق املرأة على الصعيد الوطين،  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 . وشجعت على التصديق عليه

وأسـهمت جلان عدة يف الدراسة املتعمقة لألمني العام بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، اليت طلبت                  -٣٤
 وقدمت  ٢٠٠٦سبتمرب  /املرأة يف أيلول  ، واليت أجنزهتا شعبة النهوض ب     ٥٨/١٨٥اجلمعية العامة إجراءها يف قرارها      

وأشارت جلنة ). Corr.1 و(A/61/122/Add.1 ٢٠٠٦إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني املعقودة يف عام 
، إىل أن االغتصاب    )٢٠٠٦(مناهضـة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية اليت أبدهتا خالل دورهتا السابعة والثالثني             

روب التعذيب، وأن الدولة الطرف اليت تقرر إعادة النساء إىل بلدهن األصل، حيث يتعرضن              يشكل ضرباً من ض   
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وأوصت جلنة  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣لالغتصاب على أيدي موظفي الدولة، تنتهك بذلك أحكام املادة          
التنمية الذي نظمته اجلمعية    العمـال املهاجرين، يف إطار مسامهتها يف احلوار الرفيع املستوى عن اهلجرة الدولية و             

، بإيالء اهتمام خاص حلماية حقوق املهاجرات، وال سيما خادمات          )٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ١٥-١٤(العامـة   
 بشأن حقوق ٩، تعليقها العام رقم  )٢٠٠٦(واعتمدت جلنة حقوق الطفل، يف دورهتا الثالثة واألربعني         . املـنازل 

وحثت اللجنة، خالل يوم مناقشتها العامة .  املعوقات أكثر عرضة للتمييزاألطفال املعوقني، مشددة على أن الفتيات
، الدول األطراف على إيالء اهتمام      ٢٠٠٦سبتمرب  /بشـأن حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه، املعقود يف أيلول           

ق التمتع  خـاص حلقـوق الطفلة بغية مكافحة القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنسي وقيم األبوة اليت تعو                
وحضر أحد أعضاء جلنة حقوق .  وُتخِضع ممارسة هذه احلقوق لقيود صارمة١٢باحلقوق املنصوص عليها يف املادة 

الذي نظمته شعبة " القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات      "الطفـل اجـتماع فريق اخلرباء حول        
 .٢٠٠٦النهوض باملرأة واليونيسيف يف فلورنسا يف عام 

وتسلّم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن النساء قد يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وتلزم                -٣٥
 مـن هـذه االتفاقية الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لكفالة تطور املرأة وتقدمها وتوفري                 ٦املـادة   

منظور جنساين يف مجيع اجلهود اليت تبذهلا من        كما تشجع الدول األطراف على إدماج       . اإلمكانـيات الكاملة هلا   
أجـل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطلب إليها على وجه اخلصوص أن تتخذ التدابري املناسبة حلماية                 
هـؤالء األشخاص من االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك جوانب هذه الظواهر القائمة على نوع اجلنس،                 

 . فيما تقدمه إىل هؤالء األشخاص من مساعدة، مبا يف ذلك يف جمال اخلدمات الصحيةوأن تراعي نوع اجلنس 

 نقل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

بـناء على التوصية املشتركة املقدمة من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، ووكيل األمني العام للشؤون                -٣٦
األمني العام اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، وافق األمني العام على االقتصادية واالجتماعية، ومستشارة 

نقل مسؤولية دعم اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
وجيري يف الوقت الراهن حبث     . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١١وأبلغ قراره إىل رئيس اللجنة يف رسالة بتاريخ         

 . اآلثار العملية املترتبة على هذا القرار، ال سيما فيما يتعلق باالعتبارات املتصلة بالتوقيت وامليزانية

- - - - - 

 


