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  هيئات املعاهدات  -الفصل السادس 
   عن هيئات املعاهداتسريعةحملة 

  ما هي هيئات املعاهدات؟
هيئات املعاهدات هي جلان من اخلرباء املستقلني تقوم برصد تنفيذ الدول األطراف ألحكـام                

ويتم ذلك بشكل أساسـي عـن طريـق         . معاهدات األمم املتحدة الرئيسية السبع حلقوق اإلنسان      
وتناط ببعض هذه اهليئات كذلك     . قارير التنفيذ اليت تقدمها الدول األطراف بشكل دوري       استعراض ت 

  .والية استقبال الشكاوى الفردية والتحقيق فيها
  كيف تعمل؟

باإلضافة إىل التزام كل دولة من الدول األطراف بتنفيذ األحكام اجلوهرية للمعاهدة، تلتـزم                
 عن كيفية إعمال احلقوق الواردة يف املعاهدات اليت هي          كل دولة طرف كذلك بتقدمي تقارير دورية      

وتقوم اللجنة املعنية باملعاهدة بدراسة هذه التقارير يف ضوء كافة املعلومات املتاحة هلا، مبا              . طرف فيها 
فيها املعلومات املقدمة من منظمات أخرى، مثل املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية املعنية             

 املوّجهـة إىل    املكتوبةن، وهيئات األمم املتحدة، وكذلك من خالل األسئلة الشفوية و         حبقوق اإلنسا 
املالحظـات  ”واستناداً إىل هذه العملية، تعتمد اللجنة ما ُيعـَرف عمومـاً باسـم              . الدولة الطرف 

وصـي  ، واليت تشري إىل اجلوانب اإلجيابية يف تنفيذ الدولة الطرف للمعاهدة واجملاالت اليت ت             “النهائية
  .فيها هيئة املعاهدة بقيام الدولة الطرف باختاذ املزيد من اإلجراءات

وباإلضافة إىل النظر يف تقارير الدول األطراف، متارس هيئات املعاهدات مهاماً أخرى يف جمال                
  :الرصد بغية تعزيز االمتثال للمعاهدات

ز العنصري، وجلنـة مناهضـة      فهناك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التميي          •
التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              

 أو  - حيق هلا النظر يف الشكاوى أو الرسائل الواردة من األفـراد             هي جلان وأفراد أسرهم، و  
ذين يعتقـدون بـأن      ال -جمموعات من األفراد يف حالة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة            

ويف إطار هذه اآلليات للتعامل مع الشـكاوى،        . حقوقهم قد انُتِهكت من ِقَبل الدولة الطرف      
ميكن هليئات املعاهدات أن تعتمد إجراءات مؤقتة يف احلاالت العاجلة بغرض احلفـاظ علـى             

  .وضع ما حىت ميكن اختاذ قرار هنائي حول املوضوع
 وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فيمكنهما الشـروع يف           وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب     •

إجراء حتقيقات عند تلقي معلومات موثوقة تشتمل على مؤشرات واضحة حبدوث انتهاكات            
  .جّدية أو خطرية أو منتظمة للمعاهدات يف إحدى الدول األطراف

 اإلنـذار املبكّـر     أما جلنة القضاء على التمييز العنصري فقد وضعت إجراءات تتعلق بتدابري            •
  .والتصّرف بشكل عاجل

كما تقوم هيئات املعاهدات كذلك باعتماد تعليقات عامة وإجراء مناقشات مواضيعية تركّز              •
  .على موضوع بعينه بغرض إعطاء توجيهات جوهرية بشأن تنفيذ أحكام املعاهدات
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  ؟هباما هي املنظمات غري احلكومية اليت ميكنها االتصال 
نظمة غري حكومية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان الوارد يف كل معاهدة أن تتفاعل    ميكن ألية م    

ويف العادة ال يلزم أن تكون املنظمات غري احلكومية هلا صفة استشارية لـدى              . مع هيئات املعاهدات  
  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي حىت يتسىن هلا العمل مع هيئات املعاهدات

  ؟معهاومية أن تعمل كيف ميكن للمنظمات غري احلك
لقد ثبت أن العمل مع هيئات املعاهدات هو أحد الطرق الفّعالة اليت ميكن هبا للمنظمات غري                  

. احلكومية أن تسهم يف إعمال حقوق اإلنسان ووضع مبادئ توجيهية حمدَّدة بشأن حقوق اإلنسـان              
هدات من خالل عدد مـن  وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تتعامل مع املعاهدات ومع هيئات املعا         

  :الطرق كما يلي
   على أٍي من معاهدات حقوق اإلنسانالتصديقتشجيع   •
  رصد امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا بشأن اإلبالغ  •
  ، مبا يف ذلك التقارير املقدمة من املنظمات غري احلكوميةاملكتوبةتقدمي املواد واملعلومات   •
 اإلفادات الشفوية للمنظمات غري احلكومية يف جلسات        املشاركة بصفة مراقب أو من خالل       •

  هيئات املعاهدات حسبما تسمح به قواعد تلك اهليئات
  متابعة املالحظات النهائية الصادرة عن هيئات املعاهدات  •
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضـاء       (تقدمي الشكاوى الفردية إىل هيئات املعاهدات         •

ملرأة، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنـة           على التمييز ضد ا   
  )محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز       (تقدمي معلومات ملساعدة التحقيقات السّرية        •
  )ضد املرأة

جلنة القضاء على التمييـز     (بكّر والتدابري العاجلة    تقدمي معلومات من أجل إجراءات اإلنذار امل        •
  )العنصري

  تقدمي إفادات إىل االجتماع السنوي لرؤساء هيئات املعاهدات  •
  

  ؟الوصول إليهاكيف ميكن للمنظمات غري احلكومية 
ميكن االتصال جبميع اللجان، باستثناء جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، من خالل مكتب   
  :ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف على العنوان التايلمفوضية ا

  ]اسم اللجنة[
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22(0) 41+:رقم الفاكس 

  
نة القضاء على التمييز ضد املرأة فيمكن الوصول إليها من خالل شعبة األمم املتحدة أما جل  
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  :للنهوض باملرأة يف نيويورك على العنوان التايل
c/o Division for the Advancement of Women  
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, United States of America 

 3463 963 212 1+: رقم اهلاتف
 org.daw@un :الربيد اإللكتروين

  
وبالنسبة للمنظمات غري احلكومية اليت تريد تقدمي معلومات إىل جلنة حقوق الطفل فيمكنـها                

  :ال مبجموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل على العنوان التايلكذلك االتص
c/o Defence for Children International 
1, rue de Varembé 
P.O. Box 88 
CH–1211 Geneva 20 
Switzerland 
 سويسرا

  30 47 740 22(0) 41+: رقم اهلاتف

 45 11 740 22(0) 41+ :رقم الفاكس
  ngo-crc@tiscalinet.ch: يد اإللكتروينالرب

 http://www.crin.org/NGOGroupforCRC: املوقع على شبكة الويب
اية حقوق مجيـع العمـال      أما املنظمات غري احلكومية الراغبة يف تقدمي معلومات إىل جلنة مح            

املهاجرين وأفراد أسرهم فيمكنها كذلك االتصال بالتجّمع الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنيـة             
  :باتفاقية العمال املهاجرين على العنوان التايل

c/o Defence for Children International 
1, rue de Varembé 
P.O. Box 88 
CH–1211 Geneva 20 
Switzerland 
 سويسرا

  30 47 740 22(0) 41+: رقم اهلاتف

 45 11 740 22(0) 41+ :رقم الفاكس
  ngo-crc@tiscalinet.ch: الربيد اإللكتروين

 http://www.crin.org/NGOGroupforCRC: املوقع على شبكة الويب
  

  



4 

  ما هي هيئات املعاهدات؟ -ألف 
  رصد املواثيق الدولية األساسية: هيئات املعاهدات  -  1

  حلقوق اإلنسان
تقوم هيئات املعاهدات برصد املعاهدات الدولية السبع حلقوق اإلنسان واليت ترّتب التزامات              

 من الدول األعضاء إلحدى هـذه       وعند قبول أيٍ  . قانونية على الدول بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
 على املعاهدة أو االنضمام إليها، فإن هذه الدولة تتحمل التزاماً           التصديقاملعاهدات، سواًء من خالل     

وباستثناء العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـادية       . قانونياً بتنفيذ احلقوق الواردة يف تلك املعاهدة      
ُتعرف باسـم هيئـة     ،  )1(جلنة دولية من اخلرباء املستقلني    دة  واالجتماعية والثقافية، ينشأ لكل معاه    

ومبوجب ذلـك   ( عليها أو انضمت إليها      صدقتاملعاهدة لرصد تنفيذ أحكام املعاهدة يف الدول اليت         
 خـبرياً مسـتقالً،   23 و 10 ويتراوح حجم هذه اللجان ما بني     ). أصبحت دوالً أطرافاً يف املعاهدة    

ف هبا يف جمال حقوق اإلنسان، ويكون ترشيحهم واختيارهم من ِقَبـل            وهم من ذوي الكفاءة املعَتر    
  .الدول األطراف لفترة حمدَّدة بأربع سنوات قابلة للتجديد

 ميكن أن تصدق عليها الدول األطـراف        بربوتوكوالت اختيارية وبعض املعاهدات مشفوعة      
أو /كام تتعلق بقضـية حمـدَّدة و       وتشتمل الربوتوكوالت االختيارية يف العادة على أح       )2(.يف املعاهدة 

  .تسمح باختاذ إجراءات معيَّنة، مثل الشكاوى الفردية أو التحقيقات
وقد شهدت السنوات األخرية زيادة ملحوظة يف عدد الدول اليت صدقت علـى معاهـدات                 

واليوم أصبحت منظومة هيئات معاهدات األمم املتحدة تؤدي دوراً حموريـاً يف            . )3(حقوق اإلنسان 
  .يز احلماية حلقوق اإلنسان على املستوى الوطينتعز

وتقوم على خدمة مجيع هيئات املعاهدات، باستثناء واحدة منها فقط، وحـدة املعاهـدات                
أمـا هيئـة   . واملتابعة املنبثقة عن فرع املعاهدات واجمللس يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان           

________________ 

ال ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل صريح على إنشاء هيئـة                )1( 
، أعيد تشـكيل فريـق      1985ويف عام   . نه يعطي والية عامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي برصد التنفيذ        معاهدة، ولك 

عامل للدورة كان قد أنشأه اجمللس االقتصادي واالجتماعي للمساعدة يف دراسة تقارير الدول األطراف حبيث أصبح هـذا                  
قـرار اجمللـس    (“  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة احلقوق ”الفريق مماثالً يف تشكيله هليئات املعاهدات وُعّدل امسه إىل          

وُتَعد هذه اللجنة، واليت عقدت أول اجتماع هلا يف عـام           ). 1985مايو  / أيار 28 يف   1985/17 االقتصادي واالجتماعي 
  .، مبثابة هيئة معاهدة1987

يالَحظ أن الدولة ميكنها التصديق على الربوتوكوالت االختيارية املكمِّلة لالتفاقية اخلاصة حبقوق الطفـل               )2( 
فقد وقََّعت الواليات املتحدة األمريكية على االتفاقية كما . إذا كانت هذه الدولة موقِّعة على االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها

  .طرف يف الربوتوكولني االختياريني املكمِّلني هلا رغم أهنا مل تصدق على االتفاقيةأهنا 
 دولة طرفاً يف االتفاقية اخلاصة حبقـوق الطفـل؛ و   192، كانت هناك  2006يونيه  /حىت شهر حزيران   )3( 

 االتفاقية الدولية للقضاء على      دولة طرفاً يف   170 دولة طرفاً يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ و              183
 دولة طرفاً يف 153 دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ و 156مجيع أشكال التمييز العنصري؛ و 

ـ         141العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و          ن  دولة طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م
 دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال          34ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ و           

  .املهاجرين وأفراد أسرهم
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ء على التمييز ضد املرأة، إذ حتصل على اخلدمات املطلوبة هلا املعاهدة الوحيدة املستثناة فهي جلنة القضا    
. من شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف نيويـورك             

وتتلقى كل من وحدة املعاهدات واملتابعة وشعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة اإلفـادات والتقـارير               
ملوجَّهة هليئات املعاهدات، كما تتوليان إعداد التقارير وإجراء البحوث وتقدمي التعـاون            واملراسالت ا 

الفين والتوجيه واملشورة إىل الدول األطراف، وكذلك تنظيم االجتماعات والقيـام بأيـة أعمـال               
  .لوجستية أخرى تتطلبها هيئات املعاهدات

   املخوَّلة هليئات املعاهداتالواليات  -  2
رصـد  لوالية األساسية املخوَّلة هليئات املعاهدات، واليت تشترك فيها مجيع اللجان، يف            تتمثَّل ا   

.  من خالل استعراض التقارير املقدَّمة بشكل دوري من الدول األطـراف           تنفيذ املعاهدة ذات الصلة   
تزامهـا   باإلضافة إىل ال   - على معاهدة ما، فإنه يترتب عليها التزام         بالتصديقومبجرد أن تقوم الدولة     

 إىل هيئة رصد املعاهدة فيما يتعلق بالتـدابري         تقارير دورية  بتقدمي   -بتنفيذ األحكام الفعلية للمعاهدة     
  .اليت تتخذها الدولة بشأن التنفيذ

وهناك مخس من هيئات املعاهدات حيق هلا النظر يف الشكاوى الفردية يف الدول اليت قبلـت                  
جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقـوق         : وهذه اهليئات اخلمس هي   . هبذا اإلجراء 

اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة محاية حقـوق مجيـع                
 يف  حتقيقـات سـّرية    اثنتان من هيئات املعاهدات إجراء       تستطيعو. العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

ام املعاهدة ذات الصلة، إال يف احلاالت اليت قررت فيها الدولـة الطـرف              االنتهاكات املزعومة ألحك  
وهاتان اهليئتان مها جلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز ضد         . االنسحاب من هذا اإلجراء   

  .املرأة
 هيئات رصد املعاهدات والربوتوكوالت االختيارية

 ةالربوتوكوالت االختياري هيئات رصد املعاهدات

 )1966اعتمد يف عام (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـان؛ أنشـئت يف عـام     
1997: 
تنظر يف التقارير الواردة مبوجب العهـد        •

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تتلقــى الشــكاوى الفرديــة مبوجــب  •

 الربوتوكول االختياري األول

كول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      الربوتو
يسمح بالشكاوى الفردية واعتمد    : املدنية والسياسية 

  1966يف عام 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص       
يهدف إىل إلغاء عقوبـة     : باحلقوق املدنية والسياسية  
 1989اإلعدام، واعتمد يف عام 

  )1966اعتمد يف عام (تصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛       

 :1985أنشئت يف عام 
 ليست هناك بروتوكوالت اختيارية
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تنظر يف التقارير الواردة مبوجب العهـد        •
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية       

 واالجتماعية والثقافية
 )1965اعتمدت يف عام (لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية ل

جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ أنشئت يف عام        
1970: 
تنظر يف التقارير الواردة مبوجب االتفاقية       •

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      
 العنصري

 14تتلقى الشكاوى الفردية مبوجب املادة       •
 للقضاء على مجيـع     من االتفاقية الدولية  

اإلجـراء  (أشكال التمييـز العنصـري      
 )االختياري

 ليست هناك بروتوكوالت اختيارية

 )1979اعتمدت يف عام (االتفاقية اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ أنشئت يف عام         
1982: 
التفاقية تنظر يف التقارير الواردة مبوجب ا      •

اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز      
 ضد املرأة

تتلقى الشكاوى الفردية وقد تعمـد إىل        •
إجراء حتقيقات مبوجـب الربوتوكـول      

 االختياري

 اخلاصة بالقضاء على    لالتفاقيةالربوتوكول االختياري   
يسـمح بتلقـي    : مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     

، واعتمد يف عام    الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات   
1999. 

اعتمدت (اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               
 )1984يف عام 

 :1987أنشئت يف عام : جلنة مناهضة التعذيب
تنظر يف التقارير الواردة مبوجب اتفاقيـة        •

 ضـروب مناهضة التعذيب وغريه مـن      
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو      املعاملة أو 
 املهينة

قد تقوم بإجراء حتقيقات مبوجب املـادة        •

التفاقية مناهضـة التعـذيب     الربوتوكول االختياري   
 املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو        ضروبوغريه من   

بإنشاء آليـات رصـد     الالإنسانية أو املهينة؛ يقضي     
 .2002وطنية ودولية؛ اعتمد يف عام 
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 وتتلقى شكاوى فردية مبوجب املادة      20
 )اإلجراء االختياري (22

 )1989اعتمدت يف عام (االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل 

 :1991جلنة حقوق الطفل؛ أنشئت يف عام 
تنظر يف التقارير الواردة مبوجب اتفاقيـة        •

حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية،    
 املكملة هلا

 

 حقوق الطفل بشـأن     الربوتوكول االختياري التفاقية  
إشراك األطفال يف الصراعات املسلحة، اعتمد يف عام        

2000  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشـأن       
بيع األطفال واستخدام األطفال يف الدعارة وإنتـاج        

 .2000املواد اإلباحية، اعتمد يف عام 

 ).1990اعتمدت يف عام (اد أسرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر

جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد        
 :2004أسرهم؛ أنشئت يف عام 

تنظر يف التقارير الواردة مبوجب االتفاقية       •
الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال        

 املهاجرين وأفراد أسرهم
 77تتلقى الشكاوى الفردية مبوجب املادة       •

ة حلماية حقوق مجيـع     من االتفاقية الدولي  
اإلجراء (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

 )االختياري، مل يبدأ إنفاذه بعد
 

 ليست هناك بروتوكوالت اختيارية

  
ميكن احلصول على املزيد من املعلومات حول املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهـدات      

أو من صحائف   )  هنا اضغط(ق اإلنسان على اإلنترنت     املعنية هبا من موقع مفوضية األمم املتحدة حلقو       
  :الوقائع التالية الصادرة عن املفوضية

  حقوق الطفل): 1التنقيح  (10صحيفة الوقائع رقم   •  
  جلنة القضاء على التمييز العنصري: 12صحيفة الوقائع رقم   •  
اللجنة املعنيـة حبقـوق     : احلقوق املدنية والسياسية  ): 1التنقيح   (15ة الوقائع رقم    صحيف  •  

  اإلنسان
  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية): 1التنقيح  (16صحيفة الوقائع رقم   •  
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  جلنة مناهضة التعذيب: 17صحيفة الوقائع رقم   •  
  االتفاقية واللجنة: ةالتمييز ضد املرأ: 22صحيفة الوقائع رقم   •  
االتفاقية الدولية اخلاصة بالعمال املهاجرين واللجنـة       ): 1التنقيح   (24صحيفة الوقائع رقم      •  

  املعنية باالتفاقية
مقدمـة إىل   : نظام معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة       : 30صحيفة الوقائع رقم      •  

  معاهدات حقوق اإلنسان وأجهزة املعاهدات
  إجراءات الشكوى): 1التنقيح  (7 الوقائع رقم صحيفة  •  

وميكن االطالع على صحائف الوقائع الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة العليـا حلقـوق                
  ). هنااضغط(اإلنسان يف موقع املفوضية على اإلنترنت 

ملزيد حول أساليب عمل أجهزة املعاهدات فيما يتعلق بإجراء تقدمي تقارير الـدول             وملعرفة ا   
األطراف، ميكن الرجوع إىل التقرير اخلاص بأساليب عمل أجهزة معاهدات حقوق اإلنسـان فيمـا               

  ).HRI/MC/2005/4الوثيقة (يتعلق بإجراء تقدمي تقارير الدول األطراف 
وقد أنتجت مفوضية األمم املتحدة العليا حلقوق اإلنسان أداة تدريبية حول عمـل أجهـزة                 

سيتم توزيعه على نطاق واسع وسـيكون متاحـاً         ) DVD(املعاهدات على شكل قُرص مرئي رقمي       
ب مطبوعات مفوضية األمـم املتحـدة        من مكت  2006يوليه  /حسب الطلب اعتباراً من شهر متوز     

  ).وللمزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل الفصل التاسع(حلقوق اإلنسان 
  

  كيف تعمل هيئات املعاهدات؟  -باء 
. تؤدي هيئات املعاهدات عدداً من املهام لرصد كيفية قيام الدول األطراف بتنفيذ املعاهدات              

ولكن ينبغي مالحظة أن كل     . لسبعة كمجموعة واحدة  ويناقش هذا القسم عمل هيئات املعاهدات ا      
. هيئة من هيئات املعاهدات هي جلنة مستقلة من اخلرباء تضطلع مبهمة رصد تنفيذ معاهـدة حمـدَّدة                

وعلى الرغم من أن هيئات املعاهدات تعمل على تنسيق أنشطتها، إال أن اإلجراءات واملمارسات قد               
م هاء من هذا الفصل بعض االختالفات الرئيسية واليت هلا صلة سوُيورد الق. ختتلف من جلنة إىل أخرى

  .بعمل املنظمات غري احلكومية
  دور هيئات املعاهدات يف دراسة تقارير الدول األطراف  -  1

 إضافة إىل التزامهـا بتنفيـذ األحكـام    -تلتزم كل دولة من الدول األطراف يف أية معاهدة        
ورية إىل هيئة املعاهدة ذات الصلة حول كيفية تنفيذ الدولة هلذه            بتقدمي تقارير د   -اجلوهرية للمعاهدة   

وجيب أن حتدِّد هذه التقارير التدابري القانونية واإلدارية والقضائية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف             . احلقوق
  .لتنفيذ أحكام املعاهدة وتوفري املعلومات عن املصاعب اليت واجهتها
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ن تقدِّم تقارير أوَّلية، وهذه تكون يف العادة بعد مرور سنة على            ويتعيَّن على الدول األطراف أ      
أما املعدل الدوري لتقدمي التقارير التالية فيتـراوح بـني          . ذ يف الدولة املعنية   ينفتدخول املعاهدة حيز ال   

وهنـاك  . سنتني ومخس سنوات، وذلك على حسب أحكام املعاهدة والقرارات اليت تتخذها اللجان           
ولتحديد املوعد الذي يتعيَّن فيه على الدولة الطرف أن تقـدِّم           . يت تقبل تقارير جممَّعة   بعض اللجان ال  

تقريرها التايل، جيب الرجوع إىل التعليقات النهائية الصادرة عن هيئة املعاهدة ذات الصلة وأحـدث               
  .تقرير مقدَّم من الدولة الطرف

اد تقاريرها هليئات املعاهـدات ال      ومن املرغوب فيه أن تنظر الدول األطراف إىل عملية إعد           
على أهنا وفاء بالتزام دويل عليها فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها فرصة لتقييم الوضع فيما يتعلق حبماية                

  .حقوق اإلنسان يف هذه الدول بغرض ختطيط سياساهتا
ش نـاقَ يوبعد استالم التقرير واملعلومات األخرى من الدولة الطرف، وقبل انعقاد اجللسة اليت               
ويتم .  التقرير، تقوم اللجنة ذات الصلة بإعداد قائمة بالقضايا واألسئلة اخلاصة هبذه الدولة الطرف             فيها

إعداد هذه القائمة إما يف اجتماع لفريق عامل سابق على الدورة أو يف جلسة عامة، على حسب ما                  
مكتوبة على األسئلة الواردة يف      ردودويف بعض األحيان قد تقدِّم الدولة الطرف        . تقرره هيئة املعاهدة  

 املكتوبة مكمِّلة للتقرير األصلي، وتكتسب أمهية خاصة عندما يكون          الردودوتعترب هذه   . هذه القائمة 
  .هناك فاصل زمين طويل بني وقت تقدمي التقرير ووقت متكُّن اللجنة أخرياً من النظر فيه

نة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     وتعمد كلٌ من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجل           
والثقافية، وجلنة حقوق الطفل إىل عقد اجتماع لفريق عامل قبل الدورة ميتد ألسبوع إلعداد قـوائم                

وكذلك تعقد اللجنـة    . بالقضايا واألسئلة املتعلقة بتقارير الدول األطراف واليت من املقرر النظر فيها          
، ولكنـها  ة العامللألفرقةتعذيب اجتماعات سابقة على الدورة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة ال 

وحتيل اللجنة  . ختصص فقط للتعامل مع الشكاوى الفردية وليس هلا أي دور يف إعداد قوائم بالقضايا             
املعنية حبقوق اإلنسان هذه املهمة إىل أفرقة العمل املعنية بالتقارير القطرية، واليت جتتمع أثناء الـدورة                

أما جلنة القضاء على التمييز العنصري فليس هلا فريق عامل سابق           . ة املقرَّرة للنظر يف التقرير    قبل اجللس 
وتعيِّن معظم اللجان واحداً من أعضائها للعمل كمقرر قطري ليتوىل مسؤولية إعـداد             . على الدورة 

  .قائمة القضايا املتعلقة بدولة ما
رف، ميكن أن تتلقى هيئات املعاهدات معلومـات        وباإلضافة إىل التقرير املقدَّم من الدولة الط        

عن تنفيذ أحكام املعاهدة من مصادر أخرى، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات األخـرى                
، واملؤسسـات األكادمييـة     )الوطنية والدوليـة  (املشتركة بني احلكومات، واملنظمات غري احلكومية       

  .واملؤسسات الصحفية
رمسية للتقرير، توجَّه الدعوة للدول األطراف حلضور دورة اللجنة لكـي           ويف أثناء املناقشة ال     

والغرض من ذلك هـو     . جتيب على األسئلة املطروحة من أعضاء اللجنة وتقدِّم أية معلومات إضافية          
الدخول يف حوار بنَّاء ملساعدة احلكومة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ املعاهدة بأقصى قدر ممكن مـن                 

فهيئات املعاهدات ليست أجهزة قضائية، ولكنها أُنشئت لرصد تنفيذ املعاهـدات           . عاليةالكمال والف 
  .وتقدمي التشجيع واملشورة للدول
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وبعد النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف وأية معلومات إضافية أخـرى، تعتمـد                 
 إشارات إىل كل من اجلوانب   تتضمن )4(،اخلتاميةهيئات املعاهدات ما يعرف عموماً بإسم املالحظات        

اإلجيابية يف قيام الدولة بتنفيذ املعاهدة واجملاالت اليت توصي فيها هيئة املعاهدة بأن تقوم الدولة باختاذ                
ومن املهم يف التقارير الالحقة أن تقوم الدولة الطرف بإبالغ اللجنة عن اخلطوات             . املزيد من التدابري  

  .ذلك اخلطوات املتخذة لتنفيذ أحكام املعاهدةاملتخذة لتنفيذ هذه التوصيات، وك
  النظر يف الشكاوى الواردة من أفراد يزعمون  -  2

  انتهاك إحدى الدول األطراف حلقوقهم
اللجنـة املعنيـة حبقـوق      (ميكن، ويف ظروف خاصة، أن تنظر مخس من هيئات املعاهدات             

عذيب، وجلنة القضاء على التمييز ضد      اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة مناهضة الت        
يف الشكاوى أو اإلفادات الـواردة      ) املرأة، وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم        

ويعترب هذا اإلجـراء اختياريـاً      . من أفراد يعتقدون أن إحدى الدول األطراف قد انتهكت حقوقهم         
اهدات أن تنظر يف الشكاوى املتصلة بدولة طرف إال         إذ ال ميكن ألي من هيئات املع      : للدول األطراف 

إذا كانت هذه الدولة قد أقرَّت صراحة باختصاص هيئة املعاهدة يف هذا الشأن، سواًء مـن خـالل                  
  .إعالن مبوجب املادة ذات الصلة من املعاهدة أو عن طريق قبول الربوتوكول االختياري ذي الصلة

بشأن الشكاوى الفردية املقدَّمة إىل هيئات املعاهدات       وميكن االطالع على معلومات تفصيلية        
، مبا يف ذلك االطالع على النصائح والتعليمات املتصـلة بكيفيـة            )“ماتتظلُّ”وتعرف أيضاً بإسم    (

تقدمي الشكوى، وذلك على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان علـى شـبكة اإلنترنـت                
  . وترد يف الفصل الرابع مناقشة أكثر تفصيالً ملوضوع الشكاوى الفردية).  هنااضغط(

  التحقيقات  -  3
 مها جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييـز          -ميكن إلثنتني من هيئات املعاهدات        

 تلقي معلومات موثوقة تشتمل على مؤشرات مؤكـدة          أن تعمدا إىل فتح حتقيقات عند      -ضد املرأة   
وال جيوز إجراء   . بوقوع انتهاكات مهمة أو خطرية أو منتظمة لالتفاقيات يف أي من الدول األطراف            

التحقيقات فيما يتعلق بالدول األطراف اليت حتفظت بشكل صريح على اختصاص اللجنة ذات الصلة              
  )5(.يف هذا الشأن

وينبغي العمل لتأمني تعاون الدولة الطرف طـوال    .  بالتحقيق أمراً سرياً   ويعترب اإلجراء اخلاص    
 لالطالع على املزيد من املعلومـات       30وميكن الرجوع إىل صحيفة الوقائع رقم       . إجراءات التحقيق 
  .بشأن التحقيقات

________________ 

تبعاً للصياغة املستخدمة يف املعاهدات ذات    “ التعليقات اخلتامية ”يشار إليها كذلك يف بعض اللجان بإسم         )4( 
  .ذه اللجانالصلة هب

ميكن للدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   )5( 
؛ 28الالإنسانية أو املهينة أن تسجل حتفظها عند املصادقة على املعاهدة أو االنضمام إليها بإصدار إعالن مبوجـب املـادة                    

كول االختياري املكمِّل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة أن              وباملثل ميكن للدول األطراف يف الربوتو     
وجيوز ألي من الدول اليت حتفظت      . 10تتحفظ على اختصاص اللجنة يف هذا الشأن عن طريق إصدار إعالن مبوجب املادة              

  .على قبول هذا اإلجراء أن تقرر قبوله يف مرحلة الحقة
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  إجراءات اإلنذار املبكِّر والتدابري العاجلة  -  4
  )جلنة القضاء على التمييز العنصري(

 وضعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إجراءات تتعلق باإلنذار املبكـر            1993عام  منذ    
 والغرض من اإلجراءات األوىل هو احليلولة دون تصاعد املشاكل احلالية يف الدول          )6(.والتدابري العاجلة 

فاهلدف منها   الثانيةاألطراف إىل نزاعات جديدة أو احليلولة دون إعادة اشتعال الرتاع؛ أما اإلجراءات             
التصرف حيـال   املشاكل اليت تتطلب اهتماماً عاجالً ملنع وقوع انتهاكات خطرية          التصرف حيال   هو  

ويف الواقع تستخدم هذه اإلجراءات بـالتزامن       . لالتفاقية أو للحد من نطاق أو عدد هذه االنتهاكات        
 أو من ِقَبـل األطـراف       وميكن إعمال هذه اإلجراءات إما من ِقَبل اللجنة نفسها        . مع بعضها البعض  

  .املعنية مثل املنظمات غري احلكومية
  التعليقات العامة  -  5

تقوم كل هيئة من هيئات املعاهدات بنشر تفسرياهتا ألحكام معاهدة حقوق اإلنسـان الـيت                 
يف حالة كل من جلنـة      “ توصيات عامة ”يستخدم مصطلح   (تتوىل رصدها على شكل تعليقات عامة       

والغرض من التعليقات العامة هو     ). العنصري وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      القضاء على التمييز    
وتغطي هذه التعليقات العامة جمموعة متنوعة من املوضوعات اليت         . إعطاء التوجيه بشأن تنفيذ االتفاقية    

تتراوح ما بني إعطاء تفسريات شاملة لألحكام اجلوهرية وإعطاء توجيهات عامة حـول املعلومـات               
ويـتم جتميـع   . ملتعلقة مبواد حمددة يف املعاهدة واليت يتعيَّن أن تضمنها الدول األعضاء يف تقاريرهـا         ا

انظـر  (وحتديث التعليقات العامة والتوصيات العامة اليت تعتمدها هيئات املعاهدات بشكل منـتظم             
  ).HRI/GEN/1أحدث تنقيح للوثيقة 

  املناقشة املواضيعية/أيام املناقشة العامة  -  6
خيصص عدد من هيئات املعاهدات أياماً إلجراء مناقشة عامة حول أحـد املوضـوعات أو                 

مثـل  ويف العادة تكون هذه املناقشات املواضيعية مفتوحة للمشاركني اخلارجيني،          . القضايا اليت هتمها  
وقد تفيد  . شركاء األمم املتحدة، ووفود الدول األطراف، واملنظمات غري احلكومية، واخلرباء األفراد          

كما ميكن أن تساعد حصـيلة      . حصيلة هذه املناقشات هيئة املعاهدة يف صياغة تعليقات عامة جديدة         
كن الرجوع إىل موقع    ومي. هذه املناقشات الدول واألطراف املعنية األخرى يف فهم متطلبات املعاهدة         

بشأن مواعيـد   مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات            
  .األنشطة املقبلة إلجراء مثل هذه املناقشات

  إصالح هيئات املعاهدات  -  7
متر منظومة األمم املتحدة يف الوقت احلاضر بعملية إصالح تارخيية تستهدف جعـل آلياهتـا                 
: تعزيز األمم املتحدة  ” املعنون   2002ويف تقريره عن اإلصالح لعام      . سساهتا أكثر كفاءة وفاعلية   ومؤ

 طالب األمني العام بنهج أكثر تنسيقاً يف عملية تقدمي التقارير،   )7(،“د من التغيريات  برنامج إلجراء املزي  
________________ 

  . املرفق الثالثA/48/18: انظر )6( 
 )7( A/57/387و  Corr.1.  
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ة فيما يتعلـق بتقـدمي      واعتماد هيئات املعاهدات ألساليب وإجراءات سلسة ومبادئ توجيهية منسَّق        
التقارير؛ واقترح أن يسمح لكل دولة بتقدمي تقرير واحد، يوجز امتثاهلا جملموعة املعاهدات اليت هـي                

وقد مت إحراز تقدُّم يف تنسيق أساليب وإجراءات عمل هيئات املعاهـدات، فأصـبحت              . طرف فيها 
. “أفضـل املمارسـات   ” هيئات املعاهدات تعتمد هذه األساليب واإلجراءات على أساس اتبـاع         

ويتواصل العمل يف هذا اجملال، كما يتواصل العمل يف تنسيق متطلبات تقدمي التقارير باستخدام وثيقة               
  .أساسية موسَّعة وتقارير مصمَّمة لكل معاهدة على حدة

، وحقوق اإلنسان   وب حتقيق التنمية، واألمن   ص: يف جو من احلرية أفسح    ”ويف تقريره املعنون      
 أعاد األمني العام التأكيد على احلاجة لتنسيق وتعزيز نظام هيئات املعاهـدات وطالـب               )8(“للجميع

بتنفيذ مبادئ توجيهية متناسقة بشأن تقدمي التقارير لكافة هيئات املعاهدات، حبيث ميكنها أن تعمـل               
 ولكنها أوضحت أن    )9(وقد كررت املفوضة السامية هذه الدعوة يف خطة عملها،        . كمنظومة واحدة 

عمل هيئات املعاهدات على املدى الطويل جيب تعزيزه بشكل أكرب، مبا يف ذلك إنشاء هيئة موحَّـدة                 
وهناك ورقة مفاهيمية حول هذا االقتراح، كما أنه جيري التشاور على نطاق واسع مع              . للمعاهدات

   )10(.املعنيني هبذه العملية
  . هنااضغطاهدات، وللحصول على املزيد من املعلومات حول إصالح هيئات املع  

  الشبكة اخلارجية  -  8
تستخدم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف الوقت الراهن شبكة خارجيـة لتسـجيل            

قوق مجيـع العمـال     جلنة محاية ح  : ونشر املعلومات اليت تزوَّد هبا ثالث من هيئات املعاهدات وهي         
وتسجل الشـبكة   . املهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب         

اخلارجية لكل هيئة من هيئات املعاهدات هذه تفاصيل التقارير الواردة من الدول، وتقارير املنظمات              
وحتصـل  . ملعلومـات ذات الصـلة    غري احلكومية، واملعلومات املتصلة باجتماعاهتا وغري ذلك من ا        

 ميكنها هبا الدخول على الشبكة اخلارجية       مروراملنظمات غري احلكومية يف الوقت احلاضر على كلمة         
ومن املتوخى جعل املعلومات املتوافرة على الشـبكة        . عندما تقوم بتقدمي معلومات إىل هيئة املعاهدة      

  . إىل تلك املعلومات غري خاضع ألية قيوداخلارجية متاحة على شبكة اإلنترنت مبا جيعل الوصول
  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت ميكنها  - جيم 

ميكن ألية منظمة غري حكومية عاملة يف ميدان حقوق اإلنسان الوارد يف كـل معاهـدة أن                   
 ذات صـفة    ويف العادة ال يطلب من املنظمات غري احلكومية أن تكون         . تتفاعل مع هيئات املعاهدات   

  .استشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي حىت يتسىن هلا العمل مع هيئات املعاهدات

________________ 

 )8( A/59/2005.  
 )9( A/59/2005/Add.3.  
  ).HRI/MC/2006/2(انظر ورقة املفاهيم بشأن اقتراح املفوضة السامية إلنشاء هيئة معاهدات موحَّدة دائمة  )10( 
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وحلضور بعض اجتماعات هيئات املعاهدات يلزم احلصول على تصاريح خاصـة أو التمتـع                
وترد هذه املتطلبات بالتفصيل يف القسم هـاء        .  لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي    مبركز استشاري 

  . هذا الفصلمن 
  ؟ معهاأن تعملكيف ميكن للمنظمات غري احلكومية   - دال 

لقد ثبت أن العمل مع هيئات املعاهدات هو أحد الطرق البالغة الفعاليـة للمنظمـات غـري                
. احلكومية لإلسهام يف إعمال حقوق اإلنسان ووضع مبادئ توجيهية حمدَّدة بشأن حقوق اإلنسـان             

ومية على املسامهة يف إجراء تقدمي التقارير مبوجب معاهدات حقوق          ويتم تشجيع املنظمات غري احلك    
وتقدِّر هيئات املعاهدات قيمة املعلومات املقدَّمة من املنظمات غري احلكوميـة يف خمتلـف              . اإلنسان

مراحل دورة تقدمي التقارير لإلفادة منها يف العمليات التعاهديـة؛ مثـل اإلفـادات وااللتماسـات                
وميكن كذلك أن تقوم املنظمات احلكومية بتقدمي معلومـات         . ءات اإلنذار املبكر  والتحقيقات وإجرا 

  .حول االنتهاكات املزعومة ملعاهدات معيَّنة
. أما أشكال تفاعل املنظمات غري احلكومية مع هيئات املعاهدات فتختلف من هيئة ألخـرى               

كل رمسي مع كل هيئة مـن  ويوضح الرسم التايل كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تتفاعل بش    
ويرجى مالحظة أن األحكام املتصلة بالشكاوى الفردية تتطلب        . هيئات املعاهدات يف الوقت احلاضر    

  .أن تكون الدول األطراف قد أقرَّت باختصاص اللجان لتلقي مثل هذه الشكاوى
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       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ــادية    ــوق االقتص ــة احلق جلن

 واالجتماعية والثقافية
     

       العنصريجلنة القضاء على التمييز

    جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
    جلنة مناهضة التعذيب
       جلنة حقوق الطفل

جلنة محاية حقوق مجيـع العمـال       
 املهاجرين وأفراد أسرهم

    

  
ن وتشتمل كلٌ من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري              

، مبا يف املنظمات غـري      “اهليئات املختصة األخرى  ”وأفراد أسرهم على إشارة صرحية لدور تقوم به         
وبرغم ذلك فقد عمدت مجيع هيئات املعاهدات إىل تقرير أشكال          . احلكومية، يف عمل هيئة املعاهدة    

جتماعيـة  وقد اعتمدت كل من جلنة احلقوق االقتصـادية واال        . التفاعل مع املنظمات غري احلكومية    
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والثقافية وجلنة حقوق الطفل مبادئ توجيهية حمدَّدة بشأن مشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف                
 وهناك جهود ُتبذل يف الوقت احلاضر لتنسيق أساليب وممارسات العمل يف هيئات             )12(،)11(.أعماهلما

  .املعاهدات، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية
مات غري احلكومية أن تعمل بشكل جوهري مع هيئات املعاهـدات بـالطرق             وميكن للمنظ   

عاهدة واملوعـد   امل على   بالتصديقالواردة أدناه، وذلك على حسب وضع الدولة الطرف فيما يتعلق           
  :النهائي احملدَّد لقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها التايل

   على املعاهدة أو االنضمام إليهاالتصديقتشجيع   -  1
 على املعاهدات   التصديقاتإن قيمة نظام معاهدات األمم املتحدة تتجلى يف العدد املتزايد من              

وقبول الربوتوكوالت االختيارية واإلجراءات االختيارية الواردة يف املعاهدات، وهي العملية اليت ميكن            
 تصدق على   فإذا كانت هناك دولة مل    . للمنظمات غري احلكومية أن تشارك فيها بشكل فاعل ونشط        

، فإنه ميكن للمنظمات غري احلكومية       أو مل تنضم إليها    إحدى املعاهدات أو الربوتوكوالت االختيارية    
 أو االنضمام، وذلك بتنسيق جهود الضغط مع مؤسسـات          التصديقأن تضغط على احلكومة باجتاه      

  .لقضيةأو زيادة الوعي العام حول ا/حقوق اإلنسان الوطنية وأجهزة اإلعالم الوطنية و
  رصد التزامات الدول األطراف بتقدمي التقارير  -  2

ألسباب خمتلفة، قد ال تكون الدول األعضاء قادرة يف مجيع األوقات على الوفاء بالتزاماهتـا                 
ويف هذا الصدد، ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل على تشـجيع            . فيما يتعلق بتقدمي التقارير   

لتزام يف املوعد احملدَّد، كما ميكنها زيادة الوعي العام حول التزام الدولة            حكوماهتا على الوفاء هبذا اال    
وميكن كذلك أن تقوم املنظمات غري احلكوميـة بتزويـد الدولـة            . بتقدمي تقرير ما يف الوقت احملدد     

ا باملعلومات التكميلية املتعلقة بتنفيذ املعاهدة واليت تكون هذه املنظمات قد مجعتها من خالل ممارسته             
وبذلك ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل باملشاركة مع الدولة من أجـل تنفيـذ               . ألنشطتها
  .املعاهدة
ويف حالة عدم قيام دولة طرف بتقدمي تقاريرها لفترة طويلة وعدم جتاوهبا مع طلبات اللجان                 

ر يف حالة الدولة بـدون      لتقدمي التقارير، فإنه ميكن هليئات املعاهدات أن تعتمد إجراًء يتم مبوجبه النظ           
ومـات  ل حيث ميكن االستعاضة عنـه باملع      - وهو ما يعرف بإسم إجراء املراجعة        -التقرير املطلوب   

  .املقدمة من املنظمات غري احلكومية
وملعرفة املزيد عن وضع الدول األطراف فيما يتعلق بتقدمي التقارير أو لإلطالع على تقـارير                 

  . هنااضغطسابقة للدول األطراف، 
وملعرفة املزيد عن املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير واليت اعتمـدهتا خمتلـف هيئـات                 

  . هنااضغطاملعاهدات، 
________________ 

 )11( E/C.12/2000/6.  
 )12( CRC/C/90املرفق الثامن ،.  
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   املكتوبةتقدمي املعلومات واملواد  -  3
ترحِّب اللجان، طوال الفترة اليت تغطيها دورة تقدمي التقارير، بتلقي معلومات إضـافية عـن         

مجيع اجملاالت اليت تغطيها املعاهدة ذات الصلة حىت تتمكَّن من الرصد الفعال لتنفيذ تلك املعاهـدة يف     
اإلضافية املكتوبة فتكون مـن     أما أفضل طريقة تقدم هبا املنظمات غري احلكومية املعلومات          . دولة ما 

  .خالل ما يعرف بإسم تقرير ملنظمة غري حكومية
  ما هو املقصود بتقرير ملنظمة غري حكومية؟

أفضل طريقة لتقدمي معلومات من املنظمات غري احلكومية إىل هيئـات املعاهـدات يف              تتمثل    
وتعـرف هـذه    . لدولة الطرف إعداد تقرير متكامل األركان جنباً إىل جنب مع التقرير املقدَّم من ا           

  .التقارير املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف بعض األحيان بإسم التقارير البديلة أو تقارير الظل
وُتنصح املنظمات غري احلكومية بالتعرف على املبادئ التوجيهية احملددة املتعلقة بتقدمي التقارير              

وينبغي أن تعمل . مة غري احلكومية يف كتابة التقريرلكل هيئة من هيئات املعاهدات قبل أن تشرع املنظ  
. املنظمات غري احلكومية قدر اإلمكان على جعل تقاريرها مماثلة يف اهليكل للتقارير الرمسيـة للـدول               

وجيب أن يكون اهلدف من تقارير املنظمات غري احلكومية هو إجراء حتليل منتظم ملدى توافق القوانني                
وجيـب أن   .  الدولة الطرف مع املبادئ واملعايري اليت تنص عليها املعاهدة         والسياسات واملمارسات يف  

ُتربز هذه التقارير ما ترى أنه مشاكل يف التنفيذ وتقدِّم توصيات حمددة لتحسني احلالـة يف الدولـة                  
  .املعنية

ويسمح هذا . وجيب أن تقدَّم تقارير املنظمات احلكومية قبل دورات اللجان بأطول فترة ممكنة  
لتبكري هليئات املعاهدات بأن تأخذ هذه التقارير يف االعتبار عند اإلعداد للدورات وعنـد صـياغة                ا

وينبغي تزويد أمانة اللجنة املعنية بعدة ُنسخ مـن التقريـر وكـذلك بنسـخة               . املالحظات النهائية 
  .إلكترونية
 من املنظمـات غـري      أكثر التقارير فعالية هي اليت تأيت كنتاج للتعاون والتنسيق بني العديد          و  
 بشـأن الدولـة   ومن املستحسَّن أن تقدِّم املنظمات غري احلكومية تقريراً واحداً مشتركاً           . احلكومية
وتتوافر يف الوقت احلاضر هياكل دائمة يف كل من جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء علـى                . الواحدة

راد أُسرهم ملساعدة املنظمات غـري      التمييز ضد املرأة وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأف         
وميكن الرجوع إىل القسم هاء من هـذا الفصـل          . احلكومية الوطنية يف تنسيق التقارير املقدَّمة منها      

  .لالطالع على املزيد من التفاصيل
  

تقارير املنظمات غري احلكومية ليست النوع الوحيد من املعلومات املكتوبـة الـيت ميكـن               و  
وتتفاوت األحكام املتعلقة بتقدمي املعلومات من هيئـة        . مية تقدميها إىل اللجان   للمنظمات غري احلكو  

وبصفة عامة، ينبغي أن تقدِّم املنظمات غري احلكومية ما لديها من معلومات ومواد . معاهدة إىل أخرى 
دية وترّحب كل من جلنة احلقوق االقتصـا      . بعد تقدمي تقريرها إىل هيئة املعاهدة وقبل مناقشة التقرير        

واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل بتلقـي املعلومـات               
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املكتوبة من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية يف اجتماعات فرقها العاملة السابقة على الدورة،              
علومات إليها قبل شـهرين مـن   أما جلنة حقوق الطفل فتتطلب تقدمي امل     . وأثناء صياغة قائمة القضايا   

وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقـوق        . اجتماع فريقها العامل السابق على الدورة     
اإلنسان، ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم املعلومات املكتوبة إىل أفرقة العمل املعنية بالتقـارير               

ء الدورة قبل اجللسة اليت سيناقَش فيها التقرير اخلاص بالدولـة           ، واليت تعقد اجتماعاهتا أثنا    )13(القطرية
  .الطرف املعنية

وينبغي أن تالحظ املنظمات غري احلكومية كذلك أن أية معلومات مقدمة منـها تعَتـرب يف                  
وفيما يتعلق باملعلومات املكتوبة املقدمة بشكل رمسي مـن أفـراد أو مـن              . جمملها معلومات عامة  

ية إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتصل بالنظر يف تقريـر             منظمات غري حكوم  
معيَّن لدولة طرف، فإن اللجنة تطلب من األمانة إتاحة هذه املعلومات يف أقرب وقت ممكن ملمثـل                 

ك على وهذه املمارسة هي نفسها املعتمدة يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وذل    . الدولة الطرف املعنية  
الرغم من أن بعض املنظمات غري احلكومية قد توضح بأهنا ال ترغب يف إعطاء معلوماهتا إىل الدولـة                  
الطرف، ويف مثل هذه احلاالت تعمد اللجنة إىل التحقق من صحة املعلومات مبضاهاهتا مع املصـادر                

 إىل التحقق من صحة     وتتبع جلنة مناهضة التعذيب مبادئ توجيهية مشاهبة، بيد أهنا ال تعمد          . األخرى
وتسمح املبـادئ التوجيهيـة     . املعلومات ولكنها تستخدمها فقط إذا تكرر ورودها من مصدر آخر         

اخلاصة بلجنة حقوق الطفل للمنظمات غري احلكومية بأن تطلب احلفاظ على سرية املعلومات املكتوبة              
  .املقدمة منها

املنظمات غري احلكومية، مبا فيها تقـارير       ويف الوقت الراهن ال تتحوَّل املعلومات املقدمة من           
ومبقتضى ذلك فإنه ال جيري حترير وال ترمجة        . املنظمات غري احلكومية، إىل وثائق رمسية لألمم املتحدة       

وهلذا فإنه من املهم أن تفكر املنظمات غري احلكومية يف اللغة أو اللغات الـيت تريـد        . هذه املعلومات 
  . معلوماتاستخدامها لتقدمي ما لديها من

وميكن الرجوع إىل اإلطارات الواردة يف هناية هذا الفصل للحصول على معلومات تفصـيلية                
  . بشأن تقدمي املعلومات املكتوبة

وقبل تقدمي أي شكل من املعلومات املكتوبة، من املهم بالنسبة للمنظمات غري احلكوميـة                
  :أن تكون على علم بالنقاط التالية

أعربت  وإىل أي مدى     على الصك املعين أو االنضمام إليه     التصديق  موقف الدولة من حيث      
بشكل عام،  . ( على أحكام املعاهدة   - أو االنضمام    التصديق يف حال    -حتفظات  الدولة عن   

ال حتول التحفُّظات دون قيام املنظمات غري احلكومية بالتصدي لقضايا حمدَّدة ولفت انتبـاه              
 .)اللجنة إليها

________________ 

ن أعضـاء   تتألف أفرقة العمل املعنية بالتقارير القطرية من مقرِّر قطري وعدد يتراوح بني أربعة إىل ستة م                )13( 
  .اللجنة يرشِّحهم رئيس اللجنة
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 علـى معاهـدات حقـوق اإلنسـان         التصـديق اصيل املتعلقة حبالـة     ولإلطالع على التف    
 . هنااضغطوالربوتوكوالت االختيارية التابعة هلا،   

ويالَحـظ  . ة وموعد انعقاد الدورة التالية للجنة ذات الصل       موعد تقدمي التقرير التايل للدولة     
أن هذه املواعيد قابلة للتغيري بشكل مفاجئ، وهلذا فمن املهم للمنظمات غري احلكوميـة أن               
تكون على اتصال منتظم مع أمانة اللجنة اليت تعنيها وذلك يف الشهور السابقة علـى كـل                 

 .دورة
 . هنااضغط وملعرفة املزيد عن الدورات املقبلة وتقارير الدول اليت سيتم دراستها،  

فمن املهم للمنظمات غـري احلكوميـة أن        . القضايا الرئيسية اليت جيري أو جرى النظر فيها        
املالحظات اخلتامية  ، وكذلك   التقارير السابقة للدول األطراف   تكون على علم مبحتويات     

 .سابقة القوائم القضايا والسابقة
ولالطالع على التقارير السابقة للدول األطراف واملالحظات اخلتاميـة وقـوائم القضـايا،               
 .هنا اضغط  

حبيـث ميكـن    ( لكل هيئة من هيئات املعاهدات       املبادئ التوجيهية اخلاصة بتقدمي التقارير     
 ).اعد يف رصد مدى امتثال الدول األطراف لتلك املعاهداتللمنظمات غري احلكومية أن تس

  املبادئ التوجيهية اخلاصة بتقدمي املعلومات املكتوبة
جيب أن تكون املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية مركّزة على الدولة املعنية وذات                •

شكل مباشر، حيثما كـان     وجيب أن تشري املعلومات ب    . صلة بوالية هيئة املعاهدة املوجَّهة هلا     
  .ذلك ممكناً، إىل املادة الواردة يف املعاهدة اليت تنص بشكل حمّدد على احلق املزعوم انتهاكه

جيب أن تكون دعاوى االنتهاكات حلقوق اإلنسان مدّعمة دائماً بـالقرائن والوثـائق ذات                •
  .الصلة

رجع املشار إليه هو وثيقـة      وإذا كان امل  . جيب حتديد املراجع لكافة املعلومات بشكل صحيح        •
من وثائق األمم املتحدة، فيجب ذكر أرقام الفقرات ذات الصلة، وذلك ألن أرقام الصفحات              

وجيب أن ينطبق ذلك أيضاً على االقتباسات املأخوذة من تقـارير           . ختتلف من لغة إىل أخرى    
لة هي النسـخة    الدول األطراف، ولكن يلزم أن تكون النسخة املرجعية للتقرير يف هذه احلا           

  .الرمسية لألمم املتحدة
  .جيب أن تكون املعلومات واضحة وحمدَّدة  •
ينبغي تقدمي نسخة إلكترونية من املعلومات املكتوبة مع عدة ُنَسخ ورقية من تلك املعلومات،                •

. نظراً ألن األمانة ليس لديها إمكانية استنساخ املواد املقدَّمة من املنظمات غـري احلكوميـة              
الع على مزيد من املعلومات حول عدد الُنسخ الورقية اليت يلزم تقدميها لكل أمانـة،               ولالط

  .ميكن الرجوع إىل القسم هاء من هذا الفصل
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  . مسيئةتعتربال ُتقَبل أية وثائق حتتوي على لغة   •
وملعرفة هذه اللغات، ينبغي أن تبـادر       .  املعلومات بلغة أو لغات العمل لكل جلنة       تقدميينبغي    
وترد التفاصيل  (أمانة اللجنة املعنية قبل تقدمي املعلومات       بملنظمات غري احلكومية إىل االتصال      ا

  ).اخلاصة بكيفية االتصال بأمانات اللجان يف القسم هاء من هذا الفصل
  

  اركة املنظمات غري احلكومية يف دورات اللجانمش  -  4
كاملشاركة بصـفة   : ان بعدة طرق  ميكن أن تشارك املنظمات غري احلكومية يف دورات اللج          

  .مراقب، وتقدمي معلومات شفوية، وتقدمي إفادات غري رمسية
وملا كان نشر موجزات الوقائع الرمسية للدورات يتطلب يف العادة بعض الوقت، لـذا فـإن                  

حضور املنظمات غري احلكومية يف الدورات ميكِّنها من االطالع بشكل مباشر على احلوار الذي يدور               
  .اللجنة والدولة، ومعرفة القضايا املثارة والتوصيات املوضوعةبني 

 القواعد واملمارسات املتعلقة مبشاركة املنظمات غـري احلكوميـة يف           ختتلف: املشاركة بصفة مراقب  
إال أن مجيـع هيئـات      . دورات اللجان، وكذلك يف الفترة السابقة على الدورة، من جلنة إىل أخرى           

ويتعـيَّن  . تسمح مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف دوراهتا بصفة مراقب        املعاهدات، وكمبدأ عام،    
على املنظمات غري احلكومية أن حتصل مسبقاً على التصاريح الالزمة حلضور الدورات من أمانة اللجنة  

  ).انظر القسم دال(ذات الصلة 
رغم عدم  (ات اللجان   ميكن أن تقوم املنظمات غري احلكومية بدور نشط يف دور         : املعلومات الشفوية 

، عن طريق تقدمي عرض شفوي للقضايا الـواردة يف      ) يف احلوار بني الدولة الطرف واللجنة      امشاركته
وختصص معظم اللجان وقتاً للمنظمات غري احلكومية لكي        . املعلومات املكتوبة والتقارير املقدمة منها    

  . الفرق العاملة السابقة على الدورةتقدم عروضها الشفوية، سواء أثناء الدورات أو خالل اجتماعات
إن معظم اللجان ُتفسح اجملال ملمثلي املنظمات غري احلكومية لتقدمي إفادات           : دورات اللجان  

هلا، سواء كانت هذه اإلفادات رمسية أو غري رمسية، أثناء الدورة اليت ينظر فيهـا يف تقريـر                  
قوق اإلنسـان، وجلنـة احلقـوق       وحترص كل من اللجنة املعنية حب     . الدولة الطرف املعنية  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييـز           
على ختصيص وقـت    ضد املرأة، وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم           

طـالع علـى    لال(حمدد لالستماع إىل اإلفادات الشفوية املقدمة من املنظمات غري احلكومية           
). املزيد من التفاصيل، ميكن الرجوع إىل املعلومات الواردة يف القسم جيم من هذا الفصـل              

ويشكِّل هذا فرصة حيوية للمنظمات غري احلكومية إلبداء رأيها يف التقارير املقدمـة مـن               
احلكومات ومناقشة التقارير املقدَّمة من هذه املنظمات نفسها، وفرصة كـذلك القتـراح             

 ويالحظ أن اإلفـادات     .ل أو ملناقشة تطورات جديدة بعد تقدمي مواد مكتوبة إضافية         احللو
الشفوية املقدمة من املنظمات غري احلكومية أثناء الدورة تكون كلها يف اجتماعات مغلقـة،              
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باستثناء جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،            
 . اجتماعاهتما مفتوحةإذ تكون

جتتمع معظم اللجان كذلك على شكل فـرق عاملـة          : الفرق العاملة السابقة على الدورات     
وتركز هذه االجتماعات يف العادة على إعداد قائمة بالقضـايا الـيت            . سابقة على الدورات  

ث ميكن، على حسب اللجنة، أن توجه األمور اليت ستجري مناقشتها أثناء االجتماع أو حتدي             
ويف بعـض   ).  من هذا الفصـل    1 -انظر القسم باء    (املعلومات اليت سبق أن تلقتها اللجنة       

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جلنة حقوق الطفـل،         (هيئات املعاهدات   
خيصَّص وقت حمـدَّد للمنظمـات غـري احلكوميـة          ) جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     

ويف حالة البعض اآلخـر قـد       .  الفرق العاملة السابقة على الدورة     للمشاركة يف اجتماعات  
يكون من املمكن ترتيب اجتماعات غري رمسية مع الفرق العاملة السابقة على الدورة عـن               

ويف حالة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـان، ُتحـال األعمـال           . طريق االتصال بأمانة اللجنة   
إىل أفرقة العمل املعنية    ) فرق العاملة السابقة على الدورة    اليت سبق القيام هبا يف ال     (التحضريية  

 .بالتقارير القطرية، واليت جتتمع أثناء الدورة قبل اجللسة اليت سيتم فيها دراسة التقرير
وميكن أن تكون املسامهات املقدمة من املنظمات غري احلكومية ذات فائدة خاصة يف الفتـرة       

ثال، ميكن أن تقدِّم املنظمات غري احلكومية اقتراحـات         فعلى سبيل امل  . السابقة على الدورة  
بشأن موضوعات معيَّنة، مث تقوم اللجنة بتضمني تلك املقترحات يف قائمة القضايا اليت ُترَسل              

كما توفِّر الفرق العاملة السابقة على الدورة كذلك فرصة للمنظمـات           . إىل الدولة الطرف  
ويف معظم  . و لتقدمي تقارير املنظمات غري احلكومية     غري احلكومية لتقدمي معلومات مكتوبة أ     

  .اللجان ال ُيسَمح للوفود احلكومية باحلضور يف االجتماعات السابقة على الدورة
  املبادئ التوجيهية اخلاصة باإلفادات الشفوية

  .جيب أن تكون اإلفادات الشفوية ذات صلة باملعاهدة املعنية  •
  . احترام احلدود الزمنية اليت وضعتها اللجنةجيب عند تقدمي اإلفادات الشفوية  •
  .يف العادة يتم توفري خدمات الترمجة الفورية يف هذه اجللسات  •
الوفود الصغرية املؤلفة من أشخاص على درجة جيدة من التنسيق فيما بينهم تكـون أكثـر                  •

  .فعالية من اجملموعات الكبرية للوفود ذات القضية الواحدة
 مسيئة أو جارحة، وجيوز استبعاد أية منظمة غري حكومية تستخِدم           تربتعم لغة   ال ُيقَبل استخدا    •

  .مثل تلك اللغة من اجللسات
ينبغي أن تقوم املنظمات غري احلكومية بإجراء اتصاالت مسبقة مع أمانة اللجنة املعنية إلبالغها            

 اللجان، ميكن الرجـوع إىل      وملعرفة املزيد حول كيفية التشاور مع أمانات      . رمسياً مبشاركتها املزمعة  
  .القسم هاء من هذا الفصل
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 توفِّر دورات اللجان يف العادة فرصاً لعقد اجتماعات غري رمسية مع أعضـاء              :اإلفادات غري الرمسية  
 على هامش االجتماعات    إفادات غري رمسية  وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقوم بتنظيم        . اللجان

يكون ذلك أثناء استراحة الغداء فيما بني الساعة الواحدة والساعة الثالثـة            الرمسية للجان، وغالباً ما     
وعادة . وجيب أن تركّز هذه اإلفادات غري الرمسية على القضايا والدول اليت تتعامل مع اللجنة             . ظهراً

ير ما يكون تقدمي اإلفادات غري الرمسية من املنظمات غري احلكومية يف اليوم السابق على النظر يف تقر                
ويف بعض احلاالت تقوم أمانات اللجان بتسهيل الترتيبات املناسبة هلذه          . الدولة املعنية أو يف نفس اليوم     

. اإلفادات، بتوفري بعض القاعات واألجهزة الالزمة وكذلك بإبالغ أعضاء اللجنة هبـذه اجملريـات             
ويفضَّـل  .  جتري وقت الغداء   وينبغي التنويه بأنه ال توجد خدمات للترمجة الفورية أثناء اإلفادات اليت          

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلفادات     . أن تقوم املنظمات غري احلكومية بتنسيق أنشطتها أثناء هذه املناسبات         
غري الرمسية اليت جيري تنظيمها وتنسيقها بشكل جيد قد جتتذب حضوراً جيداً وتكون أكثر فاعلية من                

احلكومية حول قضايا خمتلفة ولكنها ال تسترعي انتبـاه         كثري من اإلفادات اليت تقدمها املنظمات غري        
  .هيئة املعاهدة املعنية

   هليئات املعاهداتاخلتاميةمتابعة املالحظات   -  5
، يصبح هناك دور مهـم تضـطلع بـه          اخلتاميةبعد انعقاد دورة اللجنة واعتماد املالحظات         

 هذا الصدد أن تكون املنظمات غـري        ومن املهم يف  . املنظمات غري احلكومية يف دعم تنفيذ التوصيات      
  .احلكومية على علم باملالحظات النهائية اليت اعتمدهتا اللجنة

  . هنااضغط:  اليت تعتمدها كل جلنة من اللجاناخلتاميةولالطالع على املالحظات   
:  اإللكتروين حول توصـيات هيئـات املعاهـدات        ولالشتراك يف اإلخطارات اجملانية بالربيد      
  .هنا اضغط

  :وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تتابع أعمال هيئات املعاهدات بالوسائل التالية  
 حيث تقوم املنظمات غـري       بشكل وثيق مع حكوماهتم ملساعدهتا يف الوفاء بالتزاماهتا،        العمل  •

احلكومية غالباً بدور احملفِّز للتشجيع على تنفيذ اإلصالحات التشريعية الوطنية الالزمة واعتماد            
وميكن كذلك أن تستخدم املنظمات غري احلكومية مالحظـات         . السياسات الوطنية املطلوبة  

  .املنظمات نفسهااللجان كأساس حلوارها مع احلكومات وكأساس أيضاً لتحديد برامج عمل 
 اخلتامية حالة حقوق اإلنسان واخلطوات املتخذة على املستوى احمللي لتنفيذ املالحظات            رصد  •

  .للجان
 حول املداوالت اليت جتري يف اجتماعات اللجان، وااللتزامات اليت يتعّين علـى             زيادة الوعي   •

 يف تعزيز التمتع حبقـوق      ميةاخلتا من املالحظات    االستفادةالدول األطراف القيام هبا، وكيفية      
وميكن أن يتم ذلك بتنظيم مناقشات مواضـيعية وحلقـات          . اإلنسان على املستوى الوطين   

، والعمـل مـع     اخلتاميةمناقشة وحلقات دراسية وحلقات عمل، وترمجة ونشر املالحظات         
عام لدى  املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وأجهزة اإلعالم الوطنية، وبزيادة الوعي ال          
  .اجلمهور واجملتمع املدين بالتعليقات الصادرة عن هيئات املعاهدات بشأن دولة معيَّنة

 بإطالع كل جلنة على كيفية جتاوب احلكومـة مـع           املسامهة يف أعمال هيئات املعاهدات      •
  .التوصيات النهائية وبتزويد هيئات املعاهدات مبعلومات مركَّزة وحمدَّدة
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  ملتابعة التوصيات العمل التدريبية ورش
 عمل وحلقات دراسية للعاملني الوطنيني يف ورشتنظِّم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         

خمتلف الدول بغرض تعزيز قدراهتم على اإلسهام يف عملية تقدمي التقارير عن املعاهـدات ومتابعـة                
قـوق  حلؤسسات الوطنية   املوتعمد املفوضية إىل إشراك     . التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات    

 عمل لبناء القدرات واحلفز علـى       ورش يف   ممثلي أجهزة اإلعالم   و املنظمات غري احلكومية   و اإلنسان
إنشاء شبكات من الناشطني على املستوى الوطين للعمل معاً لتدعيم االمتثـال لتوصـيات هيئـات                

  .املعاهدات ذات الصلة
رجنتني، وأذربيجان، والبوسنة واهلرسـك،      عمل يف كل من ألبانيا، واأل      ورشوقد مت تنظيم      

وبلغاريا، وكولومبيا، وكرواتيا، والسلفادور، وغواتيماال، وكينيا، والتفيا، وموريشـيوس، وبنمـا،           
 عمـل   ورشوهنـاك   . واالحتاد الروسي، ورواندا، وسري النكا، وتايلند، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا        

. ، وغيانا، واملكسيك، واملغرب، وتيمـور ليشـيت        يف كل من مصر    2006ُيَخطَّط لتنظيمها يف عام     
 العمل هذه كإطار إلنشاء جمموعات من الشـبكات الوطنيـة           ورشوُيستفاد من برنامج التدريب يف      

ملتابعة عملية تقدمي التقارير يف إطار املعاهدة وتنشيط حوار وطين بّناء حول القضايا املتعلقـة بعمـل                 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بإشراك املزيد من الـدول يف          وسوف تقوم مفوضية    . هيئات املعاهدات 

كما توفِّر املفوضية التدريب بشكل مباشر للحكومات املهتمة من خالل حلقات عمل            . هذه األنشطة 
  .وحلقات دراسية وتشجِّع على مشاركة جمموعات اجملتمع املدين يف هذه األنشطة

  :شطة ميكن االتصال بالعنوان التايلوللحصول على مزيد من املعلومات حول هذه األن  
Treaties and Council Branch 
Treaties and Follow-up Unit  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

  
  

  لشكاوى الفردية إىل هيئات املعاهداتكيفية تقدمي ا  -  6
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييـز         ( مخس من هيئات املعاهدات      تتمتع  

ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة محاية حقوق مجيـع               
 ودراسة الشكاوى الفردية شريطة توافر بعـض        صالحية تلقي ب) )14(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

وتوفِّر هذه الشكاوى أداة أساسية إلعمال حقوق اإلنسان علـى املسـتوى الفـردي             . املعايري املعيَّنة 
  .وتسليط االهتمام على بعض القضايا أو احلاالت احملدَّدة

________________ 

  .مل يبدأ تنفيذ هذا االختصاص بعد بالنسبة هلذه اللجنة )14( 
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الصلة قد انُتِهكَت   وميكن ألي فرد يّدعي أن حقوقه وفقاً ألٍي من املواثيق أو االتفاقيات ذات                
شريطة أن تكون   من ِقَبل إحدى الدول األطراف يف هذه املعاهدة أن يتقدَّم ببالغ إىل اللجنة املعنية،               

وميكن كذلك تقدمي الشكاوى عن     . الدولة قد اعترفت باختصاص اللجنة يف تلقي تلك الشكاوى        
فراد، شريطة أن يكون هـؤالء      ، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، نيابة عن األ         طرف ثالث طريق  

 أو أن يكونوا غري     )“توكيل رمسي ”على شكل   (األخريون، أي األفراد، قد أعطوا موافقة خطية منهم         
ُسـُبل  اسـتنفاد   وال جيوز تقدمي الشكاوى الفردية إالّ بعـد         . قادرين على إعطاء مثل تلك املوافقة     

  .خرىوبعد استيفاء كافة معايري األهلية األ االنتصاف احمللية
وملعرفة املزيد حول كيفية تقدمي الشكاوى الفردية إىل هيئات املعاهدات، ميكن الرجـوع               

  .إىل الفصل السابع
وميكن الدخول على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لالطالع علـى املبـادئ                

  ). هنااضغط(هدات التوجيهية املتعلقة بكيفية تقدمي الشكاوى الفردية إىل كل هيئة من هيئات املعا
  توفري املعلومات للتحقيقات السّرية  -  7

 من اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري لالتفاقيـة اخلاصـة           20تسمح املادة     
وميكن حسب االقتضاء ومبوافقة    . إجراء حتقيقات سّرية  بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ب       

وبعد دراسة النتـائج الـيت يـتم        . الدولة الطرف املعنية أن يشتمل التحقيق على القيام بزيارة للدولة         
التوصل إليها يف هذه التحقيقات، تقوم اللجنة بنقل تلك النتائج إىل الدولة الطرف املعنية وترفقها مبا                 

وميكن أن تقوم املنظمات غري احلكومية بتزويد اللجان باملعلومات، وهي          . وصياتتراه من تعليقات وت   
بذلك قد تؤثِّر على القرار بإجراء حتقيق سّري، وذلك عندما تكون هناك شواهد علـى انتـهاكات                 

وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب التحقيقات السـّرية جـاءت نتيجـة            . كبرية ومنتظمة حلقوق اإلنسان   
فعلى سبيل املثال، كانت املعلومـات الـواردة مـن          . مة من املنظمات غري احلكومية    ملعلومات مقدَّ 

يف كل من مصر، واملكسيك، وبريو، وصربيا واجلبل األسود، وسري النكا،           (منظمات غري حكومية    
هي األساس الذي ارتكزت عليه مجيع التحقيقات السّرية الستة اليت أجرهتا جلنـة مناهضـة               ) وتركيا
وميكـن  ). املكسـيك (د أكملت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة حتقيقاً سّرياً واحداً            وق. التعذيب

للمنظمات غري احلكومية كذلك أن تقدِّم معلومات إضافية مبجرد الشروع يف إجـراء التحقيقـات               
  .السّرية

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف إجراء التحقيقات السّرية: دراسة حالة
 من الربوتوكول اإلضايف التفاقية القضاء على التمييـز         8 حتقيق مبوجب املادة     بدأ إجراء أول    

منظمة :  وهي -ضد املرأة على أساس املعلومات املقّدمة إىل اللجنة من ثالث منظمات غري حكومية              
، واللجنة املكسيكية لتعزيز حقـوق      )بيت الصداقة  (، ومنظمة كاسا أميغا   )املساواة اآلن  (إكوالييت ناو 

 امرأة يف سيوداد خواريز يف      200 بشأن حوادث القتل واالختفاء ألكثر من        -نسان والدفاع عنها    اإل
وقد قّدمت املنظمات غري احلكومية معلومات تفصيلية تشتمل على اّدعاءات باختطـاف            . املكسيك

 ووجدت اللجنة أن هذه املعلومات موثوقة وأهنا حتتـوي . 1993النساء واغتصاهبن وقتلهن منذ عام      
على مؤشرات مؤكَّدة بوقوع انتهاكات خطرية أو منتظمة للحقوق الواردة يف اتفاقية القضاء علـى               
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ويف أثناء التحقيق، قدَّمت املنظمات غري احلكومية معلومات إضـافية وشـاركت            . التمييز ضد املرأة  
قـد  و. بشكل نشط يف زيارة للمكسيك قام هبا عضوان من جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة                

متخضت هذه املشاركة النشطة بني املنظمات غري احلكومية والدولة الطرف عن تقرير شامل يتنـاول               
كالً من االنتهاكات واخللفية االجتماعية الثقافية اليت وقعت فيها األحداث، مع التركيز على األسباب              

الـواردة يف اتفاقيـة     األصلية للعنف ضد املرأة، واخلروج بتوصيات حمدَّدة مبا يكفل إعمال احلقوق            
وميكن االطالع على التقرير واإلجابة الواردة من حكومة املكسـيك          . القضاء على التمييز ضد املرأة    

  ). هنااضغط (بشبكة الويبوكالمها متاح على املوقع 
  تقدمي املعلومات إلجراءات اإلنذار املبكِّر والتدابري العاجلة  -  8

  )جلنة القضاء على التمييز العنصري(
تكتسب املعلومات املقدَّمة من الناشطني يف اجملتمع املدين أمهية يف تنشيط إجراءات اإلنـذار                

ات اإلنذار املبكّر مبثابة آلية     وتعترب إجراء . املبكِّر والتدابري العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري       
للحيلولة دون وقوع نزاع أو للحيلولة دون تصاعد نزاع قائم، بينما تسمح إجراءات التدابري العاجلة               

وبعـد  . بالعمل على منع وقوع انتهاكات خطرية لالتفاقية أو احلّد من نطاق وعدد هذه االنتهاكات             
لقضاء على الفصل العنصري قراراً رمسياً قـد يتضـّمن          النظر يف كافة املعلومات املتاحة، تعتمد جلنة ا       

  .طالبة باختاذ تدابري معيَّنة من ِقَبل الدولة الطرف وتقدمي املزيد من املعلومات يف التقرير الدوري التايلامل
مشاركة املنظمات غري احلكومية يف اآللية اخلاصة بإجراءات اإلنذار املبكِّر والتدابري           : دراسة حالة 

  للجنة القضاء على الفصل العنصريالعاجلة 
، طلبت اللجنة من سورينام اختاذ تدابري عاجلة بعـد          62، ويف دورهتا    2003مارس  /يف آذار   

؛ وأوضح هـذا    أفراد القبائل تقدمي تقرير من جمموعة من املنظمات احلكومية متثِّل السكان األصليني و          
. يني كانت ُتماَرس يف الدولـة الطـرف       التقرير أن انتهاكات خطرية حلقوق جمتمعات السكان األصل       

ونتيجة لذلك، مت استئناف احلوار بني الدولة الطرف واللجنة بينما قدَّمت سورينام تقريرها الذي كان               
  .متأخراً عن موعده

  تقدمي إفادات إىل االجتماع السنوي لرؤساء اللجان  -  9
 ملناقشة كيفيـة    1984 انعقد أول اجتماع لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف عام           

، دأب رؤساء هيئات املعاهدات على االجتماع سـنوياً         1995ومنذ عام   . تعزيز عمل تلك اهليئات   
للنظر يف طرق حتسني فعالية نظام هيئات املعاهدات؛ مثل تعزيز وحتسني إجراءات تقـدمي التقـارير                

وُتَعد . رات الدولية والقضايا املاليةاملتعلقة حبقوق اإلنسان، وتنسيق أساليب عمل اللجان، ومتابعة املؤمت   
اإلجراءات أصحاب واليات   املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف ومع شركاء األمم املتحدة و          

  .اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية من السمات اليت تتميَّز هبا هذه االجتماعات
جتماع مشَترك بني اللجان، ، بدأ تعزيز االجتماع السنوي لرؤساء اللجان با2002ومنذ عام   

  .يشمل رؤساء اللجان باإلضافة إىل عضوين اثنني من كل جلنة
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كما ميكن  . وهذه االجتماعات مفتوحة، وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تراقب مداوالهتا           
  .للمنظمات غري احلكومية أيضاً أن تقوم مبداخالت أثناء االجتماع السنوي لرؤساء اللجان

  ت إضافيةمعلوما  -هاء 
 مستقلة من اخلرباء لرصد االمتثال للمعاهدة       جلانإن كل هيئة من هيئات رصد املعاهدات هي           

وعلى الرغم من أن هناك قواسم مشتركة بني اللجان مجيعها مـن حيـث األنشـطة                . ذات الصلة 
لومـات  ويرد فيما يلي عرض للمع    . واإلجراءات واملمارسات، إالّ أن لكل منها متطلباهتا اخلاصة هبا        

  .األساسية اخلاصة بكل جلنة
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  :العضوية
  . خبرياً مستقالً ينتخبون ألربع سنوات قابلة للتجديد18تتألف اللجنة من   
  :الدورات
جتتمع اللجنة ثالث مرات سنوياً يف دورات متتد كل منها لثالثة أسابيع، وتكـون عـادة يف                   
وتشـرين  (أكتـوبر   /يوليه وتشـرين األول   /ملتحدة يف نيويورك، ويف متوز    مارس يف مقر األمم ا    /آذار
  .يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف) نوفمرب/الثاين

  :املتطلبات املتعلقة بتقدمي التقارير
 انضمامها إىل أطراف  جيب على الدول األطراف أن تقدِّم تقاريرها بشكل مبدئي بعد سنة من               

ويكون ذلك يف العادة مبعدل مـرة       (ريرها على حسب ما تطلبه اللجنة       املعاهدة، وبعد ذلك تقدِّم تقا    
 يف التقرير السابق املوعد املقرَّر لتقدمي التقرير        اخلتاميةوعادة ما تؤكد املالحظات     ). كل أربع سنوات  

  .التايل
  :تقدمي املعلومات املكتوبة

إىل أمانة اللجنـة يف أي      ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير             
وجيب أن ُتقَدَّم هذه املعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إىل العنوان املوضح              . وقت
وأفضل وقت لتقدمي املعلومات هو قبل أسبوعني من بدء الدورة، أي يف الوقت الذي جيري فيه                . أدناه

عمل املعين بالتقرير القطري والذي حيـدِّد       دراسة تقرير الدولة، وقبل ستة أسابيع من اجتماع فريق ال         
وجيب على املنظمة غري احلكومية أن تقدِّم ما ال يقل . قائمة القضايا اليت ستتناوهلا الدورة القادمة للجنة

  . نسخة ورقية من هذه املعلومات25عن 
  :املشاركة يف دورات اللجنة

وهلذا الغرض يتعيَّن   . فة مراقب ميكن للمنظمات غري احلكومية أن حتضر اجتماعات اللجنة بص          
على املنظمات غري احلكومية أن تكتب إىل أمانة اللجنة على العنوان املوّضح أدناه لطلب التصـاريح                

 تقرير الدولة الطرف، ختصِّص اللجنة بعض       اليت ستنظر يف  ويف اليوم األول للدورة     . الالزمة للحضور 
ة لتقدمي إفادات شفوية إىل أعضاء اللجنة يف اجتماعات الوقت لاللتقاء مع ممثلي املنظمات غري احلكومي

كما يتم الترتيب للمزيد من اإلفادات اليت ُتقَدَّم أثناء اإلفطار وأثنـاء الغـداء، مبـا يسـمح                  . مغلقة



25 

  .للمنظمات غري احلكومية أن ُتقدِّم أحدث ما لديها من معلومات مركّزة على الدولة
ملعين بالتقرير القطري أثناء الدورة يف جلسـة خاصـة          وفضالً عن ذلك، جيتمع فريق العمل ا        

وميكـن  . إلعداد قائمة القضايا املتصلة بتقارير الدولة واليت سيتم مناقشتها يف الدورة التالية للجنـة             
الترتيب لتقدمي إفادات غري رمسية من املنظمات غري احلكومية إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، مبـن                

ويتألف فريق العمل املعين    . عمل املعين بالتقرير القطري والذي تعَترب عضويته سّرية       فيهم أعضاء فريق ال   
 أربعة إىل ستة من أعضاء اللجنة       منوعدد يتراوح   )  ُوِجد نإ(بالتقرير القطري من مقرِّر للدولة املعنية       

  .يرشحهم الرئيس
  :الشكاوى الفردية

ختياري األول للعهد الدويل اخلـاص      ميكن توجيه الشكاوى الفردية مبوجب الربوتوكول اال        
  :باحلقوق املدنية والسياسية إىل العنوان التايل

Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 (particularly for urgent complaints) 22 90 917 22 41 +: رقم الفاكس
  :وميكن االتصال بأمانة اللجنة على العنوان التايل  

Human Rights Committee 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22 41 +: رقم الفاكس
 or +41 22 917 93 95 32 93 917 22 41+: رقم اهلاتف

  
وملعرفة املزيد عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ميكن الرجوع إىل صحيفة الوقائع رقـم                

  . هنااضغطوملعرفة املزيد عن الربوتوكول االختياري األول، ). 1التنقيح  (15
  . منوذج منطي للشكوى1ويرد يف امللحق   

  
  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :العضوية
  . خبرياً مستقالً ينَتخبون ألربع سنوات قابلة للتجديد18  
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  :الدورات
 أسابيع ويسبق الدورة فريق عامل جيتمـع        تعقد اللجنة دورتني كل عام متتد كل منهما لثالثة          

نوفمرب يف مكتب األمم املتحدة     /مايو وشهر تشرين الثاين   /ملدة أسبوع، ويكون ذلك عادة يف شهر أيار       
  .يف جنيف

  :املتطلبات اخلاصة بتقدمي التقارير
ـ                   ألوف على الرغم من أن املعاهدة ال تنص على املعدَّل الدوري لتقدمي التقارير، إالّ أنه من امل

للدول األعضاء أن تقدِّم تقاريرها األوَّلية يف خالل سنتني بعد اعتمادها طرفاً يف املعاهدة ومن بعـد                 
  .ذلك تقدِّم تقاريرها كل مخس سنوات، أو على حسب ما تطلبه اللجنة

  :تقدمي املعلومات املكتوبة
أمانة اللجنـة يف أي     ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إىل              
وجيب أن تقدَّم كافة املعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية وتوجَّه إىل العنوان              . وقت

  . نسخة ورقية25ويلزم تقدمي ما ال يقل عن . الوارد أدناه
 استشاري لـدى اجمللـس االقتصـادي        مبركزوبالنسبة للمنظمات غري احلكومية اليت تتمتع         

) اليت ترتبط بعالقة شراكة مع منظمة غري حكومية أخرى هلا هذه الصفة لدى اجمللس             أو  (واالجتماعي  
وجيب أن تـرتبط    . فيمكنها أن تقدِّم بياناهتا املكتوبة إىل األمانة لنشرها بلغات العمل املعَتمدة للجنة           

 على القضايا   البيانات املقدمة من املنظمات غري احلكومية بشكل حمدَّد مع مواد املعاهدة، حبيث تركِّز            
األكثر إحلاحاً من وجهة نظر املنظمة غري احلكومية، وتقدِّم اقتراحات بشأن بعض املسائل اليت قد يرى                

  .الفريق العامل السابق على الدورة إدراجها يف قائمة القضايا فيما يتعلق بالدولة الطرف املعنية
ل رمسي من منظمـات غـري       ويرجى مالحظة أنه بالنسبة ألية معلومات مكتوبة مقدَّمة بشك          

حكومية فيما يتعلق بالنظر يف تقرير معيَّن إلحدى الدول األطراف، فإن أمانة اللجنة سـتتيح هـذه                 
  .املعلومات يف أقرب وقت ممكن ملمثل الدولة الطرف املعنية

  :املشاركة يف اللجنة
احية األوىل  ميكن ملمثلي املنظمات غري احلكومية تقدمي بيانات شفوية أثنـاء الفتـرة الصـب               

الجتماع الفريق العامل السابق على الدورة، واليت ُتعقَد عادة يوم اإلثنني من الساعة العاشرة والنصف               
وميكن للمنظمات غري احلكومية كذلك أن تتقدَّم مبداخالت أثناء         . صباحاً حىت الساعة الواحدة ظهراً    

وم األول من كل دورة لتقدمي التقـارير       جلسات االستماع للمنظمات غري احلكومية واليت ُتعقَد يف الي        
وينبغي مراعاة أن احلد الزمين املخّصص للبيانـات  . من الساعة الثالثة مساًء إىل الساعة السادسة مساءً     

  . دقيقة15املقدمة من املنظمة غري احلكومية هو 
لـث،  يوم اإلثنني يف األسـبوع الثا     عادة  ويف كل دورة، ختصِّص اللجنة يوماً واحداً، يكون           

. إلجراء مناقشة عامة حول حق معيَّن من حقوق اإلنسان أو حول جانب معيَّن من جوانب املعاهدة               
وميكن . وميكن للمنظمات غري احلكومية املتخصصة أن ُترِسل خرباء للمشاركة يف يوم املناقشة العامة            

اليت ستخصَّص مستقبالً   احلصول من أمانة اللجنة على املعلومات املتصلة مبوضوعات املناقشة يف األيام            
  .للمناقشة العامة

وللمشاركة يف أي من األنشطة السالفة الذكر، يتعيَّن على املنظمات غري احلكومية أن تتصل                
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  :بأمانة اللجنة وتطلب منها التصاريح الالزمة للحضور وذلك على العنوان التايل
Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس

  
وملعرفة املزيد عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، ميكـن الرجـوع إىل                
وملعرفة املزيد عن مشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف اللجنـة،             . 16يفة الوقائع رقم    صح
  .هنا اضغط

  
  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  :العضوية
  . خبرياً مستقالً ينتخبون ألربع سنوات قابلة للتجديد18  

  :دوراتال
  .جتتمع اللجنة يف جنيف يف دورتني كل عام ومتتد كل دورة لثالثة أسابيع  

  :املتطلبات اخلاصة بتقدمي التقارير
جيب على الدول األطراف أن تقدِّم تقاريرها األوَّلية بعد سنة من تاريخ اعتمادهـا طرفـاً يف      

 أن الفقرة األخرية من املالحظـات       إال. املعاهدة، ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها يف العادة كل سنتني         
وللمزيد من املعلومات عن موعد تقـدمي       . النهائية حتدِّد يف العادة مىت حيني موعد تقدمي التقرير التايل         

التقرير التايل للدولة، ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تسترشد بقاعدة بيانـات هيئـة املعاهـدة                
  ).هنا اضغط(

  :تقدمي املعلومات املكتوبة
. ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إىل األمانة يف أي وقت                

كما جيب قدر اإلمكان أن تقدَّم املعلومات       . وجيب أن تقدَّم كافة املعلومات إىل العنوان املوضح أدناه        
ويلزم تقدمي نسـخة  .  إلتاحة الوقت الكايف أمام أعضاء اللجنة لالستعدادقبل شهرين من دورة اللجنة  

وبالنسبة للمنظمات غري احلكومية ذات املوارد      .  نسخة ورقية  37إلكترونية من التقرير باإلضافة إىل      
احملدودة واليت جتد صعوبات يف الوفاء هبذه املتطلبات، فيمكنها أن تطلب املسـاعدة مـن منظمـة                 

لعنصرية، وهي منظمة دولية غري حكومية يف جنيف تسـاعد يف نقـل             اعالمية ملناهضة   اخلدمات اإل 
كما أن جلنة القضاء على التمييز العنصري تقبل العـروض          ).  هنا اضغط(املعلومات إىل اللجنة ومنها     

 لتنفيذ االتفاقية من    - وبدون تقرير    - بعملية املراجعة    املكتوبة من املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق      
ِقَبل الدول األطراف اليت يتأخر تقدمي تقاريرها خلمس سنوات على األقل، وكـذلك فيمـا يتعلـق                 

وميكن للمنظمـات غـري احلكوميـة أن ُترِسـل       . بإجراءاهتا املتعلقة باإلنذار املبكّر والتدابري العاجلة     
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  . يف إطار هذه اإلجراءاتأي حالة تعتربها ملّحةلب منها التعامل مع املعلومات إىل اللجنة وتط
  :املشاركة يف اللجنة

وهلذا الغرض  . ال ميكن للمنظمات غري احلكومية أن حتضر اجتماعات اللجنة إالّ بصفة مراقب             
يتعيَّن على املنظمات غري احلكومية أن تكتب إىل أمانة اللجنة لطلب التصـاريح املناسـبة حلضـور                 

وجتدر اإلشارة إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري ال تعقـد اجتماعـات مـع                . االجتماعات
املنظمات غري احلكومية أثناء ساعات االجتماعات الرمسية هلا، ولكن ميكن للمنظمات غري احلكوميـة   

رير وذلك فيما بـني     أن تنظِّم إفادات غري رمسية أثناء فترة الغداء يف اليوم األول من أيام النظر يف التق               
.  مساًء وتوجِّه الدعوة إىل أعضاء اللجنة حلضور تلك اإلفادات غري الرمسيـة           2:45 و   1:45الساعة  

وميكن كذلك  . وينبغي للمنظمات غري احلكومية أن تطلب من األمانة حجز قاعة ملثل هذه اإلفادات            
لعنصرية والـيت   امية ملناهضة   للمنظمات غري احلكومية أن تطلب املساعدة من منظمة اخلدمات اإلعال         

  .تقوم بتنظيم اإلفادات
لعنصرية من  اوميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن منظمة اخلدمات اإلعالمية ملناهضة              

  :هذا املوقع وعنوان الربيد اإللكتروين
  http://www.antiracism-info.org 

 centre-docs@antiracism-info.org  :ربيد اإللكتروينال

  :الشكاوى الفردية
  : من االتفاقية إىل العنوان التايل14ميكن إرسال الشكاوى الفردية مبوجب املادة   

Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا
:رقم الفاكس 22 90 917 22(0) 41+  

)خاصة بالنسبة للشكاوى العاجلة(   
  :البيانات التفصيلية لالتصال بأمانة اللجنة

Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا
:رقم الفاكس 22 90 917 22(0) 41+  

 صحيفة الوقائع رقـم  وملعرفة املزيد عن جلنة القضاء على التمييز العنصري، ميكن الرجوع إىل   
   لالطالع على منوذج منطي للشكوى1وميكن الرجوع إىل امللحق . اضغط هنا أو 12
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  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  :العضوية
  .د خبرياً مستقالً ينتخبون ألربع سنوات قابلة للتجدي23  
  :الدورات
  .جتتمع اللجنة مرتني يف العام يف نيويورك  

  :املتطلبات املتعلقة بتقدمي التقارير
جيب أن تقدِّم الدول األطراف تقاريرها األوَّلية بعد مرور عام على اعتمادها طرفاً يف املعاهدة                 

  .ومن بعد ذلك تقدِّم تقاريرها كل أربع سنوات على األقل وعندما تطلب اللجنة ذلك
  

  :تقدمي املعلومات املكتوبة
. ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم معلومات مكتوبة أو تقارير إىل األمانة يف أي وقت                

أما أفضل وقت لتقدمي املعلومات فهو قبل       . وجيب أن توجَّه مجيع املعلومات إىل العنوان املوضَّح أدناه        
أو قبل ثالثة أشهر من دورة اللجنة، وذلك علـى          أسبوعني من انعقاد االجتماع السابق على الدورة،        

وجيب تقدمي نسخة   . الرغم من أن بعض اخلرباء يقومون بدراسة التقارير الواردة قبل الدورة بفترة أقل            
وميكن للمنظمات غري احلكومية إذا رغبت أن ُترِسل ُنسخاً         .  نسخة ورقية على األقل    35إلكترونية و   

 International Women’s Rights( مة الدولية ألعمال مراقبة حقوق املرأةاملنظمن عروضها وإفاداهتا إىل 

Action Watch (IWRAW)(احمليط اهلادي، - فرعها آلسيا ، وخاصة IWRAW–Asia Pacific  وهـي ،
كمـا تقـوم منظمـة      . منظمة غري حكومية متخصصة تساعد يف نقل املعلومات إىل اللجنة ومنـها           

Asia Pacific–IWRAWورات تدريبيــة يف نيويــورك وقــت انعقــاد دورات اللجنــة  بتنظــيم د
)org.igc.iwraw://http( 

  :املشاركة يف اللجنة
ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم عروضاً شفوية إىل الفريق العامل السابق على الدورة                

 الفريق العامل السابق على الدورة يف هناية الدورة قبل          وجيتمع). ويكون ذلك عادة يف الصباح األول     (
وميكن كذلك للمنظمات غري احلكوميـة أن  . االجتماع املقرَّر الستعراض تقرير حكومة الدولة املعنية    

تقدِّم عروضاً شفوية يف اللجنة يف اليوم الثاين للدورة، وعادة ما يكون ذلك يف فترة بعد الظهر من يوم                
ويف بعـض األحيـان     .  أمساء املشاركني يف كل جلسة على صفحة املوقع اإللكتروين         وتظهر. الثالثاء

ميكن الترتيب لعقد اجتماعات غري رمسية مع أعضاء اللجنة عن طريق االتصال باألمانة على العنـوان                
  .الوارد أدناه

  :الشكاوى الفردية
لقضاء على التمييز ضد    ميكن إرسال الشكاوى الفردية مبوجب الربوتوكول اإلضايف التفاقية ا          
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  :املرأة إىل العنوان التايل
Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
c/o Division for the Advancement of Women,  
Department of Economic and Social Affairs 
United Nations Secretariat 
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor 
New York, NY 10017, United States of America  

3463 963 212 1+: رقم الفاكس
 

 لالطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بالشـكاوى مبوجـب          2وميكن الرجوع إىل امللحق       
وميكن احلصول على منـوذج منطـي       . الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة       

  . من املوقع اإللكتروين جبميع لغات األمم املتحدةللبالغات
  :التحقيقات السّرية

ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم إىل أمانة اللجنة معلومات مكتوبة عن االنتـهاكات                
وجيب أن تكون هذه املعلومات موثوقة وأن توضِّح احلقـوق          . املهمة أو اخلطرية أو املنتظمة لالتفاقية     

  .التفاقية اليت تتعرض لالنتهاك بشكل منتظم من ِقَبل الدولة الطرفالواردة يف ا
  :املعلومات التفصيلية لالتصال بأمانة اللجنة

Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
c/o Division for the Advancement of Women 
Department of Economic and Social Affairs 
United Nations Secretariat 
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor 
New York, NY 10017, United States of America  

 3463 963 212 1+: رقم الفاكس
 daw@un.org :الربيد اإللكتروين

 

وملعرفة املزيد عن جلنة القضاء علـى       . اضغط هنا وملعرفة املزيد عن الربوتوكول االختياري،        
  .اضغط هنا أو 7 ورقم 22التمييز ضد املرأة، ميكن الرجوع إىل صحيفيت الوقائع رقم 

ولالطالع على التوجيهات اإلجرائية بشأن تقدمي تقارير الظل من املنظمات غري احلكومية إىل               
 . هنااضغطجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، 

  
  جلنة مناهضة التعذيب

  :العضوية
  .نوات قابلة للتجديد خرباء مستقلني ينتخبون ألربع س10  
  :الدورات
جتتمع اللجنة يف جنيف وتعقد يف العادة دورتني كل عام تتألف كل منهما من جلسة عامـة                   
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وفريق عامل قبل الـدورة     ) نوفمرب/مايو وأسبوعني يف شهر تشرين الثاين     /لثالثة أسابيع يف شهر أيار    (
  .ملدة أسبوع واحد

  :املتطلبات اخلاصة بتقدمي التقارير
أن تقدِّم الدول األطراف تقريرها األوَّيل بعد سنة من اعتمادها طرفاً يف االتفاقية ومـن               جيب    

  .بعد ذلك تقدِّم تقاريرها كل أربع سنوات
  :تقدمي املعلومات املكتوبة

. ميكن أن تقدِّم املنظمات غري احلكومية معلومات مكتوبة أو تقارير إىل األمانة يف أي وقـت                 
. املعلومات على شكل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية إىل العنوان املوّضح أدناه          وجيب أن ُتقدَّم كافة     

أما املدخالت املتصلة بقائمة القضايا فيجب أن تقدَّم قبل ثالثة أشهر من وضع القائمـة يف شـكلها                  
وأفضل وقت لتقدمي املعلومات هو قبل دورة اللجنة بست أسابيع، على الرغم من أنه ميكـن          . النهائي
ويلزم تقدمي ما ال    . مات غري احلكومية أيضاً أن تقدِّم املعلومات قبل ذلك أو أثناء الدورة نفسها            للمنظ

ويرجى مالحظة أن األمانة ستقوم ويف أقرب وقت ممكن بتزويـد ممثـل             .  نسخة ورقية  15يقل عن   
ما يتعلـق   الدولة الطرف املعنية بأية معلومات مكتوبة تقدمها املنظمات غري احلكومية بشكل رمسي في            

  .بالنظر يف تقرير معيَّن للدولة
  :املشاركة يف اللجنة

وينبغـي  . ميكن أن تقوم املنظمات غري احلكومية بتقدمي إفادات شفوية إىل اللجنة أثناء الدورة              
أن تركِّز هذه اإلفادات على دولة واحدة كل مرة، ويكون ذلك عادة من الساعة اخلامسة إىل الساعة                 

  .ليوم السابق على احلوار املقرَّر بني الدولة الطرف واللجنةالسادسة مساًء يف ا
  :الشكاوى الفردية

 من اتفاقية مناهضة التعذيب إىل العنـوان        22ميكن إرسال الشكاوى الفردية مبوجب املادة         
  :التايل

Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس

)خاصة بالنسبة للشكاوى العاجلة (  

  .منوذجي لإلبالغ عن الشكاوىشكل ويرد يف املرفق األول   
  :التحقيقات السّرية

علومات تتعلق بانتـهاكات مهمـة أو       ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم إىل األمانة م          
وجيب أن تكون هذه املعلومات موثوقة وتشتمل على مؤشرات مؤكـدة       . خطرية أو منتظمة لالتفاقية   
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  .بشأن ممارسة التعذيب بشكل منتظم يف أراضي الدولة الطرف
  

  :التفاصيل اخلاصة باالتصال باألمانة
Committee against Torture 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس
 

 أو  17وملعرفة املزيد عن جلنة مناهضة التعذيب، ميكن الرجوع إىل صحيفة الوقـائع رقـم                 
  .اضغط هنا

  
  جلنة حقوق الطفل

  :العضوية
  . خبرياً مستقالً ينتخبون ألربع سنوات قابلة للتجديد18  

  
  :الدورات
جتتمع اللجنة ثالث مرات سنوياً يف دورات متتد كل منها لثالثة أسابيع باإلضافة إىل ثالثـة                  

يناير /لة السابقة على الدورة ملدة أسبوع لكل اجتماع، وذلك يف كانون الثاين           اجتماعات للفرق العام  
  .سبتمرب يف مقر األمم املتحدة يف جنيف/مايو وأيلول/وأيار

  :املتطلبات اخلاصة بتقدمي التقارير
جيب أن تقدِّم الدول األطراف تقاريرها األوَّلية بعد سنتني من دخول االتفاقية حيِّز التنفيـذ                 
  .عد ذلك كل مخس سنواتومن ب

  :تقدمي املعلومات املكتوبة
، مبا فيها املنظمـات غـري       “للهيئات ذات االختصاص  ”تعطي هذه االتفاقية بشكل صريح        

وقد دأبت اللجنة بشكل منتظم منذ دورهتا األوىل، وبالتعاون مـع           . احلكومية، دوراً يف رصد تنفيذها    
 على تشجيع املنظمات غري احلكومية على تقـدمي         جمموعة املنظمات احلكومية للجنة حقوق الطفل،     

تقارير ووثائق ومعلومات أخرى حىت يتسىن للجنة أن تكوِّن صورة أكثر مشوالً عن كيفيـة تنفيـذ                 
وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدِّم املعلومات املكتوبة يف شـكل نسـخة             . املعاهدة يف دولة ما   

وجيب أن تقدَّم املعلومات قبل شـهرين       . العنوان املوّضح أدناه  إلكترونية ونسخة ورقية إىل األمانة يف       
 نسـخة   20 ما ال يقل عن      مع تقدمي على األقل من بدء اجتماعات الفريق العامل املعين قبل الدورة،           
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وميكن أن تطلب املنظمات غري احلكومية احلفاظ على سّرية         . ورقية، باإلضافة إىل النسخة اإللكترونية    
  .بة املقدَّمة منهااملعلومات املكتو

ومن املهم بالنسبة للمنظمات غري احلكومية الراغبة يف تقدمي معلومات إىل اللجنة أن تتصـل                 
، وهو حتالف من املنظمـات غـري        مبجموعة املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفل      كذلك  

وتضم هذه اجملموعـة    . لاحلكومية الدولية يهدف إىل تسهيل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطف          
وحدة اتصال تدعِّم مشاركة املنظمات غري احلكومية، وخاصة التحالفات الوطنية، يف عملية تقـدمي              

  :وميكن االتصال مبجموعة املنظمات غري احلكومية على العنوان التايل. التقارير للجنة حقوق الطفل
 
c/o Defence for Children International 
1 rue de Varembé  
P.O. Box 88 
CH–1211 Geneva 20 
Switzerland 
 سويسرا

 30 47 740 22(0) 41+: رقم اهلاتف
 45 11 740 22(0) 41+: رقم الفاكس
 ngo-crc@tiscalinet.ch: الربيد اإللكتروين

 www.crin.org/NGOGroupforCRC: املوقع على شبكة الويب
 

  :املشاركة يف اللجنة
لفريق العامل السـابق علـى      يعقده ا ُتدعى املنظمات غري احلكومية الجتماع لثالث ساعات          

وينبغـي  . الدورة والذي يتاح فيه للشركاء، مبا فيهم املنظمات غري احلكومية، تقدمي معلومات إضافية            
مات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية والدولية إىل إرسال طلباهتا إىل اللجنة من خـالل              أن تبادر املنظ  

للمشاركة يف اجتماعات الفريق العامل السابق على الدورة وذلك         ) انظر العنوان املوضح أدناه   (األمانة  
ملكتوبة املقدَّمة،  وبناًء على املعلومات ا   . قبل شهرين على األقل من بدء اجتماعات الفريق العامل املعين         

واليت تتسم املعلومات املقدمـة     (ُتصِدر اللجنة دعوة خطية إىل بعض املنظمات غري احلكومية املختارة           
للمشاركة يف الفريق العامل السابق علـى       ) منها بأهنا ذات صلة خاصة بالنظر يف تقرير الدولة الطرف         

 دقيقة للمنظمات غري    15من املشاركني حبٍد أقصاه     وُتَحدَّد الفترة الزمنية للتعليقات التمهيدية      . الدورة
احلكومية من الدولة املعنية، وخبمس دقائق للمنظمات غري احلكومية األخرى، بغرض إتاحة الوقـت              

  .وميكن أن حتضر املنظمات غري احلكومية دورات اللجنة بصفة مراقب فقط. إلجراء حوار بنَّاء
  :تفاصيل االتصال بأمانة اللجنة

Committee on the Rights of the Child 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا

 22 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس
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ات غري احلكومية يف الفريق العامل السـابق        ولالطالع على املبادئ التوجيهية ملشاركة املنظم       
ولالطالع على اخلطوط اإلرشادية للمنظمـات غـري        .  هنا اضغطعلى الدورة للجنة حقوق الطفل،      

  . هنااضغطاحلكومية اليت تقدِّم تقارير إىل جلنة حقوق الطفل، 
بشأن كيفيـة تقـدمي      جملموعة املنظمات غري احلكومية      اخلطوط اإلرشادية ولالطالع على     

  . هنااضغط، التقارير إىل جلنة حقوق الطفل
 أو  10، ميكن الرجوع إىل صـحيفة الوقـائع رقـم           جلنة حقوق الطفل  وملعرفة املزيد عن      
  .هنا اضغط

  
  جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  :العضوية
 خرباء مستقلني ينتخبون ألربع سنوات قابلـة  10لف عضوية اللجنة يف الوقت الراهن من    تتأ  
 لتنفيذ بالنسـبة   عضواً عند دخول االتفاقية حيِّز ا      14وسوف يتم زيادة عدد األعضاء إىل       . للتجديد

 72ملادة  وملعرفة املزيد من التفاصيل هبذا الشأن، ميكن الرجوع إىل ا         . للدولة الطرف احلادية واألربعني   
  .من االتفاقية
  :الدورات
  .جتتمع اللجنة يف جنيف وتعقد يف العادة دورتني كل عام  

  :املتطلبات اخلاصة بتقدمي التقارير
 االتفاقية ومن   انضمامها إىل أطراف  جيب أن تقدِّم الدول تقريرها األوَّيل بعد مرور سنة على             

  .بعد ذلك كل مخس سنوات
  :تقدمي املعلومات املكتوبة

تنص االتفاقية على أن املنظمات، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، ميكنها تقدمي معلومـات                
وقد . مكتوبة إىل اللجنة بشأن األمور اليت تتناوهلا االتفاقية واليت تندرج يف نطاق أنشطة هذه املنظمات      

ـ                ات غـري   دأبت اللجنة بشكل منتظم ومنذ دورهتا األوىل على الدخول يف حوار نشط مـع املنظم
وقررت اللجنة يف دورهتا الثانية دعوة املنظمات غري احلكوميـة    . احلكومية لإلفادة من جتارهبا وخرباهتا    

وجيب أن تقدَّم كافة املعلومات     . لتقدمي مسامهاهتا استعداً للنظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف         
  .والتقارير إىل أمانة اللجنة يف العنوان املوضح أدناه

ومن املهم بالنسبة للمنظمات غري احلكومية الراغبة يف تقدمي معلومات إىل اللجنة أن تتصـل                 
كذلك بالتجمُّع الدويل للمنظمات غري احلكومية التفاقية العمال املهاجرين، وهو حتالف من املنظمات             

فاقية الدولية حلماية   غري احلكومية الدولية اليت تعمل سوياً لتسهيل أنشطة التعزيز والتنفيذ والرصد لالت           
وميكن االتصال مبجموعة املنظمات غري احلكومية على       . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
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  :العنوان التايل
  

c/o December 18 
P.O. Box 22 
9820 Merelbeke 
Belgium 
 بلجيكا
+32 (0)9 324 0092 : رقم اهلاتف  
info@december18.net الربيد اإللكتروين:  
http://www.december18.net املوقع على شبكة الويب 

  :املشاركة يف اللجنة
تعكف اللجنة يف الوقت الراهن على دراسة القرار الذي ستتخذه بشأن األشـكال املتعلقـة                 

  .حلكومية يف دوراهتامبشاركة املنظمات غري ا
  :الشكاوى الفردية

 دول أطراف هلذا 10سيكون بوسع اللجنة النظر يف الشكاوى أو البالغات الفردية بعد قبول             
، مل تكن هناك أيـة دولـة        2006يونيه  / حزيران 30وحىت  .  من االتفاقية  77اإلجراء وفقاً للمادة    

  .طرف قد قبلت هبذا اإلجراء
  :لجنةتفاصيل االتصال بأمانة ال

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا
:رقم الفاكس 22 90 917 22(0) 41+  

  . هنااضغط، وملعرفة املزيد عن جلنة العمال املهاجرين  
  
  
  


