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  الدورة الثامنة والستون 
   من جدول األعمال١٢٥البند 

        التدابري واملقترحات: إصالح األمم املتحدة
ــة العامــة          ــة للجمعي ــة الدولي ــة احلكومي ــسرين املــشاركني للعملي ــر املي تقري

املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان       
  اعن مداوالت العملية وتوصياهت

    
  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    

  
 إىل ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٣ املــؤرخ ٦٦/٢٥٤طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا      

رئــيس اجلمعيـــة العامــة أن يـــستهل عمليـــة حكوميــة دوليـــة مفتوحـــة بــاب العـــضوية إلجـــراء     
 بشأن كيفية تدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام اهليئـات املنـشأة               مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة   
  .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

وعقب املناقـشات الـيت جـرت خـالل الـدورة الـسابعة والـستني للجمعيـة العامـة، قـدم                    
ويف ضـوء تلـك املناقـشات، تـبني        ). A/67/995انظـر   (امليسران املشاركان تقريراً عن املداوالت      

وبنــاء علـى ذلــك، اختـذت اجلمعيــة   . أن هنـاك ضــرورة واضـحة وأساســا ملزيـد مــن املـشاورات    
متديـد العمليـة احلكوميـة الدوليـة     ” املعنـون  ٦٨/٢ قرارهـا  ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلول ٢٠العامة يف   

نشأة مبوجـب معاهـدات     ية العامة املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام اهليئات امل         التابعة للجمع 
  .“حقوق اإلنسان

، ٢٠١٣نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٦وعمــــال بــــذلك القــــرار، ويف رســــالة مؤرخــــة    
الــسيدة غريتــا غونارســدوتري والــسيد حممــد خالــد اخليــاري ميــسِّرين مــشاركني للعمليــة  عينــُت
  . عين نيابة
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http://undocs.org/ar/A/67/995�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/2�


A/68/832
 

2/39 14-29479 
 

ين اآلن أن أحيل طي هذه املذكرة تقرير امليـسرين املـشاركني للعمليـة احلكوميـة                ويسر  
الدولية املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الذي يتـضمن              

  . مداوالت العملية احلكومية الدولية وتوصياهتا
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 املعنيــة بتــدعيم  تقريــر امليــسرين املــشاركني للعمليــة احلكوميــة الدوليــة         
وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عـن مـداوالت            

  العملية وتوصياهتا
  

  مقدمة وحملة عامة عن العملية احلكومية الدولية    
، املعنـــون ٦٦/٢٥٤، اختـــذت اجلمعيـــة العامـــة قرارهـــا ٢٠١٢فربايـــر / شـــباط٢٣يف   - ١
ــة أداء نظــام      ” ــز فعالي ــدعيم وتعزي ــة بت ــة العامــة املعني ــة التابعــة للجمعي ــة الدولي ــة احلكومي العملي

ويف هــذا القــرار، طلبــت اجلمعيــة إىل  . “اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان  
ــة حكوميــة دوليــة مفتوحــة بــاب العــضوية      رئيــسها أن يــستهل يف إطــار اجلمعيــة العامــة، عملي

جراء مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة بشأن كيفية تـدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام اهليئـات        إل
اركَني يـــساعدانه يف املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان، وأن يعـــني ميـــّسَرين مـــش 

  .العملية هذه
ويف أعقاب املناقشات اليت جرت أثناء الدورة السادسة والستني للجمعية العامـة، قـدم            - ٢
، علـى النحـو املطلـوب يف القـرار     )A/66/902انظـر  ( تقريـراً عـن املـداوالت        سران املشاركان يامل

ل والنظـر   غري أنه نظرا للقصر النسيب للفترة الزمنية املتاحـة للـدول األعـضاء للتـداو              . ٦٦/٢٥٤
 هنائيــة ألي يف القــضايا املتعــددة الــيت أثــريت خــالل العمليــة احلكوميــة الدوليــة، مل توضــع صــيغ

  .توصيات حمددة للعمل
ومن مث، أوصي بأن تقرر اجلمعية العامة متديد فترة والية العملية احلكومية الدوليـة إىل                - ٣

معيــة العامــة بتوافــق اآلراء يف ومتــشيا مــع هــذه التوصــية، اختــذت اجل. دورهتــا الــسابعة والــستني
  .ديد العملية احلكومية الدولية بشأن مت٦٦/٢٩٥ قرارها ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٧
. حاطـات اإلعالميـة   ني، نظم العديد مـن املـشاورات واإل       وخالل الدورة السابعة والست     - ٤

ومبـا أن تقـدماً     ). A/67/995انظـر   ( يف تقريـر امليـسرين املـشاركني         وترد تفاصـيل بـشأن العمليـة      
كــبرياً قــد أحــرز أثنــاء الــدورة الــسابعة والــستني، فقــد أوصــى امليــسران املــشاركان بــأن تقــرر    

 لالنتـهاء مـن   ٢٠١٤ر فربايـ /اجلمعية العامة متديد العملية احلكوميـة الدوليـة إىل منتـصف شـباط         
ومتشيا مع تلك التوصية، اختذت اجلمعيـة العامـة         . وضع وثيقة ختامية للعملية احلكومية الدولية     

  .٦٨/٢ قرارها ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠يف 
 إىل األمـني العـام      ٦٨/٢وباإلضافة إىل متديد العملية، طلبت اجلمعيـة العامـة يف القـرار               - ٥

 تقييمــا شــامال مفـصال للتكــاليف مــن  ٢٠١٣نـوفمرب  / تــشرين الثــاين١٥أن يقـدم إليهــا حبلـول   
أجل رسـم اإلطـار العـام لـدعم العمليـة احلكوميـة الدوليـة اسـتنادا إىل مجلـة أسـس منـها، علـى                          

http://undocs.org/ar/A/RES/66/254�
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وجــاء هــذا الطلــب متوائمــاً مــع اإلرادة   . يــر امليــّسرين املــشاركني ســبيل املثــال ال احلــصر، تقر 
السياسية اليت أبدهتا الدول األعضاء أثناء العملية برمتها صوب ضمان أن يقتـرح األمـني العـام،         
متــشياً مــع املمارســة املتبعــة، أن جيــري بالنــسبة أليــة وفــورات تتحقــق للميزانيــة العاديــة لألمــم     

ــدابري   ــة إعــادة ختــصيص تلــك     املتحــدة نتيجــة الت ــة الدولي ــة احلكومي املنــصوص عليهــا يف العملي
  /تـــشرين الثـــاين١٩وقـــد ُزودت الـــدول األعـــضاء يف . الوفـــورات لعمـــل هيئـــات املعاهـــدات

  . A/68/606 بورقة معلومات أساسية عن تقدير التكاليف تضمها الوثيقة ٢٠١٣نوفمرب 
 ، عـني رئـيس اجلمعيـة العامـة غريتـا          ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف رسالة مؤرخة      - ٦

يسلندا، وحممد خالد اخليـاري، املمثـل الـدائم لتـونس، الختتـام             غونارسدوتري، املمثلة الدائمة أل   
  .٦٨/٢اً مع قرار اجلمعية العامة العملية نيابة عنه، متشي

 كــــانون ١٧ودعــــا امليــــسران املــــشاركان الــــدول األعــــضاء إىل جلــــسة إحاطــــة يف   - ٧
 لتزويدها بلمحة عامـة عـن خطـة عملـهما املقترحـة وتـوفري الفرصـة هلـا                   ٢٠١٣ديسمرب  /األول

للتواصـــل مـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان وشـــعبة ختطـــيط الـــربامج وامليزانيـــة  
  . نة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق بورقة املعلومات األساسيةواحلسابات يف األما

ــة       - ٨ ــة والــستني للجمعي ــدورة الثامن ــاء ال وعقــد امليــسران املــشاركان عــدة مــشاورات أثن
 إىل  ٣ر ومـن    يناي/ كانون الثاين  ١٧ إىل   ١٣العامة، واجتماعات غري رمسية أثناء األسبوعني من        

ذلك، عقدت مشاورات ومناقـشات ثنائيـة عديـدة بـشأن            وإضافة إىل    .٢٠١٤فرباير  / شباط ٧
  .جوانب خمتلفة من العملية

ومتشياً مع املمارسة السابقة، واصل امليـسران املـشاركان لقاءاهتمـا مـع رؤسـاء هيئـات                   - ٩
طن العاصـمة حيـث حظيـا بكـرم         نينـاير بواشـ   / كـانون الثـاين    ٣١واجتمعا معهم يف    . املعاهدات

ــة    ــيس جلن ــل رئ ــضيافة مــن ِقب ــة     ال ــة واشــنطن للحقــوق باجلامع ــد كلي ــذيب وعمي  مناهــضة التع
وعلـى غـرار مـا حـدث يف مناسـبات سـابقة، فقـد زودت          . األمريكية السيد كلوديـو غرومسـان     

هذه اللقاءات امليسرين املـشاركني بإطاللـة متعمقـة قيمـة للغايـة علـى عمـل هيئـات املعاهـدات                     
ــات     ــشأن املقترحــ ــاء بــ ــى آراء الرؤســ ــا علــ ــن خالهلــ ــا مــ ــت ووقفــ ــيت طرحــ ــة  الــ  يف العمليــ

  . الدولية احلكومية
وكان امليسران املشاركان يف غاية االمتنان من اآلراء البناءة واإلجيابية اليت تلقياهـا مـن               - ١٠

وأثناء صياغة املشروع النهائي للنص املتعلـق       . مجيع الوفود خالل عملية املشاورات غري الرمسية      
ــة أداء نظــام هيئــات   ــز فعالي ــدعيم وتعزي انظــر مــشروع القــرار  ( معاهــدات حقــوق اإلنــسان  بت

A/68/L.37( أخــذت يف االعتبــار مجيــع املقترحــات واآلراء املتنوعــة الــيت أعربــت عنــها الــدول ،
ن  ويعتقـد امليـسرا  .يت أعربت عنها أطراف معنية أخرىاألعضاء أثناء العملية، وكذلك اآلراء ال   

http://undocs.org/ar/A/68/606�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/2�
http://undocs.org/ar/A/68/L.37�


A/68/832 
 

14-29479 5/39 
 

املــشاركان أن املــشروع النــهائي يتــضمن أهــم وأنفــع عناصــر املناقــشات الــيت دارت يف إطــار     
العملية احلكومية الدولية املعنيـة بـشأن التوصـل إىل فهـم مـشترك لكيفيـة تعزيـز وحتـسني فعاليـة            

  . أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
ــة يف    - ١١ ــدما قــد / شــباط١١وقــد اختتمــت العملي ــر عن م امليــسران املــشاركان الــنص  فرباي

ــة العامــة   ــهائي إىل رئــيس اجلمعي ــدول     .الن ــة اعتراضــات مــن ال ــر عــدم تلقــي أي  وجــاء ذلــك إث
ويقدم هـذا التقريـر حملـة       . فرباير/ شباط ٨األعضاء عرب إجراء املوافقة الصامتة الذي شرع به يف          

يـــسرين ؤى املعامــة عــن املــسائل الــيت نوقــشت أثنـــاء العمليــة احلكوميــة الدوليــة ويعــرض ر         
  .املشاركني يف هذا الشأن

  
  حملة عامة عن املسائل    

  )قائمة القضايا (إجراء اإلبالغ املبسط  - ١
  تقدمي الوثائق األساسية املشتركة والتحديثات املنتظمة  - ٢
  تنسيق طلبات احلصول على موارد إضافية  - ٣
  ختفيض عدد التقارير السنوية هليئات املعاهدات  - ٤
  ة املتناسقة إلجراء حوار بناء بني الدول األطراف وهيئات املعاهداتاملنهجي  - ٥
  مالحظات ختامية مركزة هليئات املعاهدات  - ٦
  تدعيم اجتماعات الدول األطراف  - ٧
  األعمال االنتقامية  - ٨
  استعراض املمارسات اجليدة املتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل  - ٩
  ة لتقدمي التقارير والتنسيقآلية وطنية دائم  - ١٠
وضع دليل عن التوقعات املنتظرة من خرباء هيئات املعاهدات ومدى توافرهم وعـبء               - ١١

  العمل املطلوب منهم، وإنشاء موقع إلكتروين مركزي النتخابات هيئات املعاهدات
  ترشيحات وانتخابات اخلرباء لعضوية هيئات املعاهدات  - ١٢
تـــسليط الـــضوء علـــى نظـــام هيئـــات املعاهـــدات وتعزيـــز ســـبل اختـــاذ تـــدابري أخـــرى ل  - ١٣

  إليه الوصول
  التسويات الودية  - ١٤
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إنــشاء قاعــدة بيانــات لالجتــهادات القــضائية الــصادرة عــن هيئــات املعاهــدات بــشأن      - ١٥
  احلاالت الفردية، مبا يف ذلك معلومات عن متابعتها

   بالرسائلإنشاء فريق عامل مشترك بني هيئات املعاهدات معين  - ١٦
مواءمــة منــاذج التفاعــل بــني هيئــات املعاهــدات واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان    - ١٧

  ومنظمات اجملتمع املدين
  التوصيات العامة/اعتماد عملية تشاور منسقة لوضع التعليقات  - ١٨
  إجراءات املتابعة لدى هيئات املعاهدات  - ١٩
  التقيد باحلد املقرر لعدد الصفحات  - ٢٠
  تعزيز قدرة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  - ٢١
  أنشطة بناء القدرات  - ٢٢
  إىل هيئات املعاهدات وزيادة التوعية هبافرص الوصول كوسيلة لتعزيز البث الشبكي   - ٢٣
  التداول بالفيديو  - ٢٤
  احلد من ترمجة احملاضر املوجزة  - ٢٥
 مرشــحيها احملــتملني لعــضوية تــوفري حيِّـــز عــام مفتــوح جلميــع الــدول األطــراف لتقــدمي  - ٢٦

  املعاهدات هيئات
  إضفاء املزيد من الطابع املؤسسي على التعامل مع شركاء األمم املتحدة اآلخرين  - ٢٧
  نظام الغرفتني  - ٢٨
  اجلداول الزمنية لتقدمي التقارير  - ٢٩
  املوارد  - ٣٠
 حقـوق اإلنـسان     استقالل وحياد أعـضاء هيئـات معاهـدات       املتعلقة ب التوجيهية  املبادئ    - ٣١

  )“مبادئ أديس أبابا التوجيهية”(
  الدول األطرافمع رؤساء هيئات املعاهدات تعزيز اجتماعات وتفاعل   - ٣٢
  الدول األطراف مع هيئات املعاهداتتواصل تيسري   - ٣٣
  تعدد اللغات  - ٣٤
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  حملة عامة عن املسائل اليت نوقشت    
ومتثـل النبـذة الـسردية عـن        . أمهيتـها تعرض املـسائل دون ترتيـب حمـدد ودون املـساس ب             

كل مسألة االقتـراح املقـدم إىل العمليـة احلكوميـة الدوليـة ال املناقـشة الـيت جـرت أثنـاء العمليـة                      
وتأيت خالصة امليـسرين عقـب النبـذة الـسردية ويـرد            . احلكومية الدولية أو آراء الدول األعضاء     

ىل اآلراء الــيت توصـل إليهــا امليــسران  فيهـا مــوجز قــصري عـن املــسألة مــدعوما باسـتنتاج يــستند إ   
  . عقب مشاوراهتما مع الدول األعضاء

  
  )قائمة القضايا (إجراء اإلبالغ املبسط  -  ١  

ميثــل اقتــراح وضــع عمليــة مبــسطة ومتناســقة لتقــدمي التقــارير حتــسيناً إضــافياً ملــا كــان     
ا علـى الـدول األطـراف     وسيظل لزامـ  . معروفاً حىت اآلن باسم قوائم القضايا قبل تقدمي التقارير        

تقدمي تقرير أويل شامل إذا ما اختارت أن تتبع اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير، ولكـن يفتـرض                 
وستسعى هيئات املعاهدات للحـصول     . أن يظل اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير مسألة اختيارية       

. قـارير بوقـت كـاف     على موافقة الدولة الطرف قبل وضـع اسـتبيان اإلجـراء املبـسط لتقـدمي الت               
  . ولن يعد االستبيان إال بعد اتفاق رمسي مع الدول املعنية

وبعد أن تقدم أي دولة من الدول األطراف ردودهـا، لـن يلـزم تقـدمي أي طلـب آخـر                       
التماساً ملعلومات إضافية، وهو طلب دأبت علـى تقدميـه معظـم هيئـات املعاهـدات عـن طريـق                    

 قدمت تقريرها وقبل النظر يف ذلك التقرير، مما يقلـل مـن             قائمة قضايا بعد أن تكون الدولة قد      
  .الوثائق ويبسط عملية تقدمي التقارير على اللجنة واألمانة العامة والدولة الطرف

  
  اخلالصة    

بإمكــان االســتبيان اخلــاص بــاإلجراء املبــسط لتقــدمي التقــارير، بفــضل مــا يتــضمنه مــن     
ير الـدول األطـراف أكثـر تركيـزاً مـن ذي قبـل،              طلبات حمددة لتقدمي معلومات، أن جيعل تقـار       

فيقل بالتايل الوقت واجلهد الذي حتتاجه الدول لالستجابة، مما يـؤثر بـدوره علـى احلـوار البنـاء                   
  . ويسفر الحقاً عن وضع مالحظات ختامية أكثر تركيزا ودقة وقابلية للتنفيذ

 اختياري بتأييـد    اف على أساس  وقد حظيت فكرة طرح هذا التدبري على الدول األطر          
 ذلــك، ينبغــي أن ُتَحــث هيئــات املعاهــدات علــى وضــع حــد أقــصى لعــدد إىل وباإلضــافة .عــام

األســئلة املدرجــة، بــسبل مــن بينــها وضــع اســتبيان منــوذجي لإلجــراء املبــسط لتقــدمي التقــارير     
 كلمة كحد أقصى، والتركيز على اجملاالت اليت تـرى اهليئـة املعنيـة     ٢ ٥٠٠/ سؤاالً ٢٥يتضمن  

  . من هيئات املعاهدات أهنا قضايا ذات أولوية للنظر فيها فيما يتعلق ببلد معني يف وقت معني
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  تقدمي الوثائق األساسية املشتركة والتحديثات املنتظمة  -  ٢  
اقترح االستعاضة عن تقدمي تقارير فردية إىل كل هيئة مـن هيئـات املعاهـدات بالتقـدمي        

ــر أساســي موحــد حبيــث   ــاري لتقري ــر االختي ــع املعاهــدات    يكــون هــذا التقري  موحــدا بــني مجي
ومـن شـأن التقـارير      . ، مقترنـاً بـاإلجراء املبـسط لتقـدمي التقـارير          )تكون الدولة طرفـاً فيهـا      اليت(

املقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية املواءمة، مبـا فيهـا الوثـائق األساسـية املوحـدة والوثـائق اخلاصـة                   
هيئة من هيئات املعاهـدات وكـل دولـة طـرف مـن احلـصول       بأي معاهدة بعينها، أن متكِّن كل   

على صورة كاملـة عـن حالـة تنفيـذ املعاهـدات ذات الـصلة، تكـون قـد رمسـت ضـمن الـسياق                        
األوســع ملــا يقــع علــى الدولــة مــن التزامــات دوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وأن تــوفر إطــاراً  

  .ع غريها من هيئات املعاهداتموحداً ميكن أن تعمل فيه كل جلنة من اللجان، بالتعاون م
  

  اخلالصة    
ينبغي تشجيع الدول األطراف على مواصلة ما درجت عليه من تقـدمي وثـائق أساسـية                  

 وينبغــي بوجــه خــاص أن  .مــةئقــاً للمبــادئ التوجيهيــة املوا موحــدة وعلــى حتــديثها بانتظــام وف 
عهُّـد وثائقهـا األساسـية      تشجع الدول اليت تقبل اتبـاع اإلجـراء املبـسط لتقـدمي التقـارير، علـى ت                

  .املوحدة بالتحديث
وفيما يتعلق بالتحديثات الصغرية وحيثمـا كـان ذلـك ممكنـاً، ينبغـي أن ُتـشجَّع الـدول                     

األطراف على تقدمي أي حتديثات لوثائقها األساسية املوحدة يف شكل إضافة للوثيقـة األصـلية،        
مثـل ترمجـة    (ذا التحديث وترمجته    ألن ذلك سيترتب عليه حتقيق وفورات فيما يتعلق بتجهيز ه         

وأخـرياً،  ). بضع صفحات من إضافة عوضاً عن ترمجة وثيقة أساسـية موحـدة منقحـة بكاملـها                
أُبــرزت احلاجــة إىل رســالة موحــدة واضــحة مــن هيئــات املعاهــدات بــشأن كيفيــة إعــداد هــذه   

ري إعـداد   الوثائق األساسية املشتركة واستخدامها مـن جانـب هيئـات املعاهـدات كوسـيلة لتيـس               
  .الدول األطراف هلذه الوثائق

  
  تنسيق طلبات احلصول على موارد إضافية   -  ٣  

ــواردة       ُوِضــَعت أول جــداول الجتماعــات هيئــات املعاهــدات علــى أســاس التقــارير ال
وأصـبح  . على أساس جمموع عدد التقارير اليت حان أوان تقدميها فيمـا يتعلـق بكـل معاهـدة                  ال

نسبة جلميع هيئات املعاهدات، وبالتايل بات يـتعني تربيـر أي زيـادة يف              ذلك هو النمط املتبع بال    
وقت االجتمـاع باعتبارهـا اسـتثناء للقاعـدة عـن طريـق تقـدمي طلـب فـردي إىل اللجنـة الثالثـة،                        
بدال من املوافقة على تلك الزيـادة ضـمن بـارامترات عـبء العمـل املعتـاد للجنـة املـستمدة مـن                     

  . واليتها مبوجب املعاهدة
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واملمارسة احلالية حتل املشكلة على املدى القصري فحسب، وستكون يف آخـر املطـاف                
ــهجي      ــراح من ــق اقت ــن تطبي ــة بكــثري م ــر تكلف ــات     . أكث ــديالت ألوق ــاول أي تع ــن شــأن تن وم

اجتماعات اللجان ضمن طلب واحـد شـامل يقـدم سـنوياً أو كـل سـنتني أن يـضفي شـيئاً مـن                        
ــي    ــا يتـ ــايل، ممـ ــى الترتيـــب احلـ ــة علـ ــات   املرونـ ــصيص أوقـ ــدات أن تطلـــب ختـ ــات املعاهـ ح هليئـ

االجتماعات لكل فترة من فترات السنتني استناداً إىل املتـراكم فعليـاً مـن التقـارير الـيت مل يبـت                     
واهلـدف املتـوخي هـو ختـصيص وقـت      . فيها واملعدالت املتوقعة ملـا سـتقدمه الـدول مـن تقـارير          
. ات إىل درجـة يـستحيل الـتحكم فيهـا         اجتماع يف كل فتـرة سـنتني يكفـي ملنـع تـراكم املتـأخر              

ومن شأن هذا اخليار أن يسمح بإدارة عبء العمل يف األجـل الطويـل وفقـا حلـاالت التذبـذب            
وسيلزم يف كل فترة من فتـرات الـسنتني أن   . املصادفة فيما يرد من تقارير ومن بالغات األفراد     

يلغي الطــابع الظــريف للطلبــات وهــذا ســ. يعــاد تقيــيم الوضــع يف ســياق امليزانيــة العاديــة املقدمــة 
الراهنة بتخصيص وقت إضـايف لالجتماعـات، إذ سـيجعل هـذه الطلبـات مسـة دائمـة يف عمليـة                

  . وضع امليزانية
  

  اخلالصة    
  .  بشأن املوارد٣٠انظر اخلالصة رقم   

  
  ختفيض عدد التقارير السنوية هليئات املعاهدات   -  ٤  

بقـدر أكـرب إذا أمكــن ختفـيض حجـم التقــارير     ميكـن تقليـل الوثــائق الـيت يلـزم ترمجتــها       
ويعاد يف الوقت احلايل إيراد نص مجيع املالحظات اخلتامية اجملهزة على حـدة وغريهـا               . السنوية

ــصر     . مــن النــصوص املعتمــدة  ــرا أبــسط وأق ــات املعاهــدات تقري ــصدر هيئ ــراح هــو أن ُت واالقت
   .يشمل سوى إحالة إىل تلك الوثائق، وليس النصوص الفعلية ال

  
  اخلالصة    

ينبغــي إصــدار تقريــر ســنوي أقــصر ال يتــضمن ســوى إحالــة إىل الوثــائق ذات الــصلة،    
ــشرها     ــيت ســبق ن ــائق ال ــة للوث ــصوص الفعلي ــيس الن ــرارات    . ول ــشر الق ــك ن ــع ذل ــي أال مين وينبغ

ــرد نــصها يف موضــع آخــر، مــن قبيــل القــرارات املتخــذة بــشأن إدخــال       واملعلومــات الــيت مل ي
  .  عمل هيئة املعاهدة، أو حسبما هو مطلوب مبوجب املعاهدة نفسهاتغيريات على أساليب
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  املنهجية املتناسقة إلجراء حوار بناء بني الدول األطراف وهيئات املعاهدات   -  ٥  

االقتراح املطروح هو أن تعتمد هيئـات املعاهـدات منهجيـة متناسـقة يف شـكل مبـادئ                    
الـدول األطـراف وهيئـات املعاهـدات لتحقيـق      توجيهية مكتوبـة لكفالـة إجـراء حـوار بّنـاء بـني             

االستفادة القصوى من الوقت املتاح والسماح بإجراء حوار أجـدى وأكثـر تفـاعالً مـع الـدول                  
وتوجد يف الوقت الراهن اختالفات كبرية فيما يتعلق باملنهجية اليت تطبقها كل مـن              . األطراف

  . طرافهيئات املعاهدات يف إجراء احلوار البّناء مع الدول األ
  

  اخلالصة    
ينبغي تـشجيع هيئـات املعاهـدات علـى اعتمـاد منهجيـة متناسـقة لكفالـة إجـراء حـوار                   

  . بّناء بني الدول األطراف وهيئات املعاهدات، مع مراعاة االختالفات بني اللجان
  

  : وميكن أن تتضمن هذه املبادئ التوجيهية العناصر التالية  
. للحوار التفاعلي مع أي دولـة طـرف     )  ساعات ست(ختصيص اجتماعني يف املتوسط       •  

  وميكن أن تعقد اجللستان يف يومني متتاليني؛ 
مع مراعاة التوازن اجلغرايف والتـوازن بـني اجلنـسني، وكـذلك     (إنشاء فرق عمل قطرية       •  

أو تعــيني مقــررين قطــريني لبحــث تقــارير الــدول األطــراف،   ) اخللفيــة املهنيــة للخــرباء
وار مــع الدولــة الطــرف، بطــرق مــن بينــها إجــراء مــشاورات   يقومــون بالتحــضري للحــ
  مسبقة بني أعضاء اللجنة؛

  جتميع األسئلة حبسب املواضيع؛  •  
  وضع قيود صارمة على عدد املداخالت وطوهلا باستخدام ميقايت ملدة الكلمة؛  •  
حصر تركيز احلـوار املتعلـق بالتقـارير الدوريـة حبيـث يركـز فقـط علـى قـضايا حقـوق                         •  

سان األكثـــر أمهيـــة وعلـــى اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األطـــراف ملتابعـــة تنفيـــذ  اإلنـــ
  اخلتامية السابقة؛املالحظات 

  تعزيز التواصل السابق بني الدولة الطرف وهيئة املعاهدة لتسهيل احلوار؛  •  
ضرورة أن يـستمر رؤسـاء هيئـات املعاهـدات يف ممارسـة نفـوذهم لقيـادة احلـوار علـى                       •  

 يف ذلك ضـمان إجيـاد تواصـل متـوازن بـني أعـضاء هيئـة املعاهـدة ووفـد                     حنو فعال، مبا  
  . الدولة الطرف
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  مالحظات ختامية مركزة هليئات املعاهدات  -  ٦  
ينص االقتراح على تشجيع هيئات املعاهدات على صياغة مالحظات ختاميـة تتـضمن               

ل ذات األولويـة،    وتوجد حاجة ماسة إىل التركيز علـى الـشواغ        . توصيات حمددة ميكن حتقيقها   
وتقدمي مالحظات ختامية أكثر سهولة يف التطبيق بالنـسبة للـدول األطـراف وجلميـع أصـحاب                 

وعلى الصعيد القطري، فإن أي مالحظات ختامية قصرية ومركـزة وحمـددة     . املصلحة اآلخرين 
ميكن أن تتحول بسهولة أكرب إىل حتسينات تشريعية وسياساتية وبرناجميـة ومؤسـسية ملموسـة،        

  . وأن تكون أيسر تنفيذا على الصعيد الوطين
  

  اخلالصة    
ينبغي تشجيع هيئات املعاهدات على اعتماد مالحظات ختامية أكثر تركيـزاً، وحتقيقـاً           

  . هلذه الغاية، ينبغي إعداد مبادئ توجيهية موحدة، تراعى فيها االختالفات بني اللجان
  : جات مركزة العناصر التاليةوميكن أن تتضمن املبادئ التوجيهية لوضع استنتا  

ــأثري       •   ــاءة والت ــدر أكــرب مــن الكف ــق ق ــة لتحقي ــل طــول املالحظــات اخلتامي وميكــن . تقلي
 / كلمـة  ٣ ٣٠٠(استخدام احلد األقـصى لعـدد الكلمـات املقـررة لترمجـات اجللـسات               

  كدليل توجيهي؛ ) ست صفحات
 أقـــصى قـــدره  ات اخلتاميـــة إىل حـــد تقليـــل عـــدد التوصـــيات الـــواردة يف املالحظـــ      •  

   كلمة، وتركيزها على األولويات؛ ٥٠٠ ٢/توصية ٢٠
كفالــة أن تكــون املالحظــات اخلتاميــة موجَّهــة وموضــوعة خصيــصا للبلــد املعــين، وأن   •  

ــدة مــن        ــة نقطــة االنطــالق لكــل دورة جدي ــسابقة مبثاب ــة ال تكــون املالحظــات اخلتامي
  دورات التقارير؛

املـسائل الـيت أثارهتـا هيئـة املعاهـدة املعنيـة خـالل              كفالة أن تعكس املالحظات اخلتامية        •  
  احلوار البّناء؛

ضــرورة جتنُّــب التوصــيات الــيت يتعــذر تقيــيم حالــة تنفيــذها؛ وجيــب عوضــاً عــن ذلــك    •  
توفري توجيهات حمددة بـشأن اخلطـوات الالزمـة الـيت جيـب اختاذهـا لتنفيـذ االلتزامـات                   

  اليت تقضي هبا املعاهدة؛
الحظـات اخلتاميـة مـا بـني قـضايا ذات أولويـة عاجلـة وأخـرى ذات                  ضرورة تقسيم امل    •  

أولوية يف األجل األطول، على أساس التوازن بني درجة االستعجال وجـدوى معاجلـة              
  . القضايا املختلفة
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  تدعيم اجتماعات الدول األطراف   -  ٧  

، يقضي االقتـراح بتـدعيم احلـوار الـذي جتريـه الـدول األطـراف يف اجتماعهـا الـدوري               
من خالل القيام مثال، بإدراج بنـد منـتظم يف جـدول األعمـال خبـصوص املـسائل الـيت تـؤثر يف                       

وتـشكل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة املعاهـدة             . التنفيذ الكامل والفعـال للمعاهـدة     
وميكـن مواصـلة تـدعيم اجتماعـات        . الوحيدة اليت حتدد صراحة الدور املستمر لدوهلا األطراف       

ــدول األطــ  ــام        ال ــدخل يف نطــاق أحك ــسائل ت ــشأن م ــشات ب راف وإتاحــة اجملــال إلجــراء مناق
وميكن للدول األطراف أن تناقش حالة تنفيذ املعاهدة ذات الصلة، على سـبيل املثـال               . املعاهدة

. مــن خــالل إجــراء مناقــشة بــشأن املمارســات اجليــدة واملناقــشات املواضــيعية، ومــا إىل ذلــك    
ــيح هــذه االجت   ــضا أن تت ــات     وميكــن أي ــآلراء بــني خــرباء هيئ ــادل ل ماعــات الفرصــة إلجــراء تب

  . املعاهدات، من قبيل الرئيس ونائب الرئيس، والدول األطراف
  

  اخلالصة    
وينبغي أن جيري ذلك من خـالل اسـتخدام         . ينبغي تدعيم اجتماعات الدول األطراف      

 الـذي يعقـد مـرة    املوارد املتاحة، على سبيل املثال مـن خـالل اجتمـاع الـدول األطـراف احلـايل           
وميكـن أن تعقـد مناقـشات بـشأن مـسائل      . كل سنتني بغرض انتخاب خرباء هيئات املعاهدات  

مــن قبيــل التــزام الــدول األطــراف بتقــدمي التقــارير، وأفــضل املمارســات ذات الــصلة، وجلــسة   
  . لألسئلة واألجوبة مع أعضاء اللجنة املعنية أو مع رئيس اللجنة

  
  ة األعمال االنتقامي  -  ٨  

ُتطالَب هيئات املعاهدات بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع األعمـال االنتقاميـة ضـد                 
ــوفري        ــشهود، وأن تتخــذ اإلجــراءات املناســبة لت ــضحايا وال ــسان وال ــدافعني عــن حقــوق اإلن امل

وال تتبع هيئات املعاهدات هنجا منسقا بشأن هـذه املـسألة اهلامـة، ويهـدف      . وسائل االنتصاف 
  . إىل معاجلة ذلك بطريقة متسقة عن طريق اتباع هنج منسقاملقترح 
ومن أجل احلفاظ على تفاعل مجيع أصحاب املـصلحة مـع هيئـات املعاهـدات وكفالـة           

احلماية يف حالـة تعـرض املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ألعمـال انتقاميـة، يقـضي املقتـرح بـأن                        
ئها مـن أجـل توجيـه االنتبـاه إىل         تقوم كل هيئة من هيئات املعاهـدات بتعـيني منـسق مـن أعـضا              

  . هذه القضايا
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  اخلالصة    
يرى امليسران املشاركان أنه كان هناك اتفاق عام بـني الـدول األعـضاء علـى وجـوب                    

أال يتعرض أي فرد أو منظمة ألعمـال انتقاميـة، وعلـى ضـرورة حـث الـدول علـى اختـاذ مجيـع             
  . يهااإلجراءات املالئمة ملنع هذه االنتهاكات والقضاء عل

  
  استعراض املمارسات اجليدة املتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل   -  ٩  

باالقتران مـع وضـع املزيـد مـن اإلجـراءات املتعلقـة بالرسـائل، ميكـن إجـراء اسـتعراض                     
للممارســات اجليــدة، ميكــن االســتفادة منــه فيمــا يتعلــق بأســاليب العمــل املتبعــة يف التعامــل مــع 

وتتمثــل الفكــرة يف تــوفري مبــادئ توجيهيــة خطيــة موحــدة بــشأن  . مــة مــن أفــرادالرســائل املقد
املسائل اإلجرائية املتصلة بالتعامل مع الرسائل املقدمة مـن أفـراد وإجـراء حتقيقـات ختـص مجيـع              

والقـت الفكـرة تأييـدا يف اجتمـاع خـرباء      . هيئات املعاهدات اليت تتبع إجراًء لتقـدمي الـشكاوى    
وميكــن . ٢٠١١أكتــوبر /أن االلتماســات الــذي عقــد يف تــشرين األول هيئــات املعاهــدات بــش

ــدول األطــراف        ــات املعاهــدات وال ــساعد هيئ ــق أن ي ــاع هنــج موحــد يف إجــراءات التحقي التب
واجلهــات الفاعلــة األخــرى مــساعدة كــبرية يف التعامــل بفعاليــة مــع املــسائل الناشــئة عــن تلــك   

انوين يف تعامل هيئات املعاهدات مـع املـسائل         اإلجراءات وأن يوفر كذلك االتساق واليقني الق      
  . اإلجرائية املتعلقة برسائل واستفسارات األفراد

  
  اخلالصة    

ينبغي مواصلة تشجيع هيئات املعاهـدات علـى إبقـاء أسـاليب عملـها قيـد االسـتعراض                    
هبدف استكشاف السبل الكفيلة جبعلها على أكرب قدر ممكن من االتساق من أجل تيسري قيـام                

وميكــن إجــراء  . دول األطــراف بتقــدمي التقــارير والــرد علــى الرســائل الــواردة مــن أفــراد        الــ
استعراضــات للممارســات اجليــدة، األمــر الــذي ميكــن أن يكــون مفيــدا فيمــا يتعلــق بتحــسني     

غـري أن إجـراء هـذه االستعراضـات ينبغـي أال يقتـصر       . أساليب عمل خمتلف هيئـات املعاهـدات   
راد وينبغي أن يأخذ يف االعتبار شىت األحكـام القانونيـة الـواردة يف              على الرسائل الواردة من أف    

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أال يغيب عن هذا االستعراض ضرورة أن تنـدرج هـذه               . املعاهدات
ــايل ال     ــصلة، وبالت ــدات ذات ال ــام املعاه ــشطة حتــت أحك ــى    األن ــدة عل ــات جدي ــرض التزام  ُتف

  . األطراف الدول
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  ائمة لتقدمي التقارير والتنسيق آلية وطنية د  -  ١٠  
ــة     ــام هيئـــات املعاهـــدات ووضـــع آليـ ــتعراض الـــدوري الـــشامل يف  أدى منـــو نظـ  االسـ

 إىل حدوث زيادة كبرية جدا يف عـدد التقـارير الـيت مـن املقـرر أن تقـدمها الـدول                      ٢٠٠٨ عام
وملواجهــة هــذه التحــديات، وضــعت . األطــراف وعــدد التوصــيات الــيت مــن املقــرر أن تنفــذها 

عــض الــدول آليــة دائمــة لتوجيــه وتنــسيق ورصــد إعــداد تقاريرهــا الدوريــة وتنفيــذ التوصــيات ب
. املقدمــة مــن هيئــات املعاهــدات وغريهــا مــن آليــات حقــوق اإلنــسان وللتــشاور هبــذا الــشأن     

وعالوةً على ذلك، منحت بعض الدول اآللية أساًسا يف القـانون، وذلـك لـضمان االسـتمرارية      
غـري أن الكـثري مـن الـدول         .  الـوزارات احلكوميـة املعنيـة بالتعـاون النـشط          والثبات وإللزام مجيع  

ــر        ــها بعــد تقــدمي التقري ــستغىن عن األخــرى يواصــل االعتمــاد علــى الترتيبــات املخصــصة الــيت ي
  . الذي أنشئت إلعداده) التقارير(

ويقضي االقتـراح بتـشجيع الـدول األطـراف علـى إنـشاء أو تـدعيم آليـة وطنيـة دائمـة                        
 التقارير والتنسيق، هتدف إىل تيسري كل من تقدمي التقـارير يف أوقاهتـا وحتـسني التنـسيق                  إلعداد

وميكــن أن تتنــاول اآلليــات الوطنيــة الدائمــة . يف متابعــة توصــيات وقــرارات هيئــات املعاهــدات
إلعداد التقارير والتنسيق تقدمي التقارير إىل مجيع آليات حقوق اإلنـسان التابعـة لألمـم املتحـدة                 

وباإلضـافة إىل  . دف التوصل إىل الكفـاءة والتنـسيق واالتـساق والتـآزر علـى الـصعيد الـوطين           هب
ذلك، ميكن أن تقوم اآللية الوطنية الدائمة لتقدمي التقارير والتنـسيق بتحليـل إضـايف للتوصـيات                  

ــة /الــصادرة عــن مجيــع آليــات حقــوق اإلنــسان وجتميعهــا، علــى أســس مواضــيعية و     أو تنفيذي
، وحتديـــد اجلهــات الفاعلــة املعنيـــة   )املـــسؤولة عــن تنفيــذها  ) املؤســسات  (حــسب املؤســسة  (

  . املشاركة يف تنفيذ التوصيات، وتوجيهها يف مجيع مراحل العملية
  

  اخلالصة    
لن يكون ممكنا أو عمليا وضع منوذج موحد مفرد آلليـة وطنيـة دائمـة لتقـدمي التقـارير                     

غـري أن عـددا     . الة القطرية للدول األطراف   والتنسيق، وذلك بسبب اختالف االحتياجات واحل     
من الدول األعضاء بّين خالل املناقشات فائـدة اتبـاع هنـج أكثـر تنـسيقا يف تقـدمي التقـارير يـتم            

  . تعديله وفقا لالحتياجات احملددة للدولة
راف الـــيت تطلـــب هـــذه املـــساعدة  وميكـــن تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة إىل الـــدول األطـــ   

وبـنفس الطريقـة،    . ليات تقدمي التقارير والتنسيق هذه علـى الـصعيد الـوطين          يتعلق بإنشاء آ   فيما
ميكن ملفوضية حقوق اإلنسان نشر أفضل املمارسات املتعلقة هبـذه اآلليـات لكـي تقـف الـدول             
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ــارير يف        ــساعد يف جمــال تقــدمي التق ــات أن ت ــيت ميكــن هبــا هلــذه اآللي ــة ال ــى الكيفي األطــراف عل
  . سياقات خمتلفة

  
 دليل عن التوقعات املنتظرة من خرباء هيئات املعاهـدات ومـدى تـوافرهم وعـبء                وضع  -  ١١  

  العمل املطلوب منهم، وإنشاء موقع إلكتروين مركزي النتخابات هيئات املعاهدات
تستعد مفوضية حقوق اإلنـسان لوضـع دليـل يتـضمن حقـائق ومعلومـات ثابتـة بـشأن                     

. ات ذات الـصلة بعـضوية هيئـات املعاهـدات         عملية االنتخابات وظروفها وغري ذلك من املتطلب      
وستركز هذه الوثيقة على التوقعات العملية املنتظرة من خرباء هيئات املعاهدات وأعباء العمـل              

وهـــذا الـــدليل سيتـــضمن أيـــضا مجيـــع املعلومـــات العمليـــة األساســـية  . الواقعـــة علـــى عـــاتقهم
ــة أعــضاء هيئــات امل     ذات ــأداء مهــام هــؤالء اخلــرباء ووالي ــصلة ب عاهــدات، مثــل اإلجــراءات  ال

  . وأساليب العمل واالستحقاقات والتوقعات املنتظرة من األعضاء
وميكن إتاحة دليـل التوقعـات املنتظـرة مـن أعـضاء هيئـات املعاهـدات ومـدى تـوافرهم                 

وعبء العمل املطلوب منهم للدول األطراف ومجيـع املرشـحني احملـتملني املهـتمني قبـل عمليـة                  
 الـوطين واالنتخابـات الـيت تلـي ذلـك مـن خـالل موقـع شـبكي مركـزي                     الترشيح على الـصعيد   

وسـيقدم هـذا   . وسهل االستعمال النتخابات هيئات املعاهدات تـابع ملفوضـية حقـوق اإلنـسان         
املوقع الـشبكي معلومـات عمليـة عـن الـشواغر يف هيئـات املعاهـدات وعـن االنتخابـات املقبلـة                     

  . وأمساء األشخاص الذين جرى ترشيحهم
  

  خلالصةا    
  . املتعلقة باالنتخابات١٢انظر اخلالصة رقم   

  ترشيحات وانتخابات اخلرباء لعضوية هيئات املعاهدات   -  ١٢  
قُّدم عدد من األفكار بشأن كيفية حتـسني عمليـة ترشـيح وانتخـاب اخلـرباء يف هيئـات                     

افية وترشــيح املعاهــدات، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق باملبــادرات الوطنيــة الراميــة إىل كفالــة الــشف  
. خرباء ذوي مؤهالت عالية، والعمليـة االنتخابيـة، وفتـرات عـضوية خـرباء هيئـات املعاهـدات                 

  : وتشمل هذه األفكار ما يلي
اعتمــاد سياســات وإجــراءات وطنيــة فيمــا يتعلــق بتــسمية اخلــرباء كمرشــحني     )أ(  

   :واقُترح أن تشمل هذه السياسات الوطنية ما يلي. لعضوية هيئات املعاهدات
ــفافة مـــن بـــني       ‘١’   ــة وشـ ــار مفتوحـ ــة اختيـ تـــسمية املرشـــحني مـــن خـــالل عمليـ

  األشخاص الذين هلم سجل مثبت من اخلربة يف اجملال ذي الصلة؛ 
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جتنب ترشيح أو انتخاب خرباء أثنـاء تقلـدهم مناصـب قـد تعرضـهم لـضغوط              ‘٢’  
  أو تضارب مصاحل؛ 

 العـضوية يف اللجنـة      قصر فترات خدمة اخلرباء علـى عـدد معقـول مـن فتـرات               )ب(  
  املعنية، مع األخذ يف االعتبار أن أحدث املعاهدات تسمح بفتريت عضوية كحد أقصى؛

التوصل إىل تـشكيل جلـان أكثـر تنوعـا مـن خـالل حتديـد حـصص تـستند إىل                       )ج(  
االنتماء اجلغـرايف لألعـضاء ونـوع جنـسهم ومـؤهالهتم، علـى غـرار منـاذج األمـم املتحـدة الـيت                       

  . مجموعات اإلقليمية اخلمسختصص مقاعد لل
ويف . وتتباين أحكام املعاهدات فيما يتعلـق بـاملؤهالت املتوقـع أن تتـوافر يف املرشـحني                 

حــني تقتــضي مجيــع املعاهــدات مراعــاة التوزيــع اجلغــرايف العــادل، يــذكر بعــضها أيــضا معــايري    
ل املتــوازن أخــرى مثــل متثيــل خمتلــف أشــكال احلــضارة والــنظم القانونيــة الرئيــسية، والتمثيــ        

  . للجنسني، ومشاركة خرباء من ذوي اإلعاقة
  

  اخلالصة    
  : على النحو التايلميكن مواصلة حتسني عملية ترشيح وانتخاب اخلرباء،  
ميكن تشجيع الدول األعـضاء علـى أن تواصـل اختيـار خـرباء ذوي مـؤهالت                ‘١’  

عاليــة وأن تنظــر حــسب احلاجــة يف اعتمــاد سياســات أو إجــراءات وطنيــة        
  يتعلق بتسمية اخلرباء كمرشحني لعضوية هيئات املعاهدات؛  يماف

ينبغــي ملفوضــية حقــوق اإلنــسان أن تعــد مــذكرة إعالميــة تتــضمن معلومــات    ‘٢’  
وينبغـي توزيـع    . بشأن املسائل العملية، مبـا يف ذلـك بـشأن واجبـات األعـضاء             

ديها هذه املـذكرة يف الفتـرة الـيت تـسبق االنتخابـات علـى مجيـع الـدول الـيت لـ                
وينبغـي أيـضا أن   . سلطة تـسمية مرشـحني وكـذلك علـى املرشـحني احملـتملني         

  تتاح هذه املذكرة للناس عامة؛ 
ينبغي أن تقدم األمانة قبل كل عملية انتخاب معلومات عـن التـشكيل احلـايل                 ‘٣’  

ــة  ــة املعني ــع احلــايل للخــرباء     . للجن ــذه املعلومــات التوزي ــضمن ه وينبغــي أن تت
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       . اجلنس واملـؤهالت املهنيـة    حسب املناطق ونوع    

  أن توفر معلومات عن عدد سنوات خدمة اخلرباء؛ 
ــا اجمللـــس        ‘٤’   ــيت جيريهـ ــات الـ ــايل لالنتخابـ ــشكل احلـ ــر يف الـ ــادة النظـ ــي إعـ ينبغـ

ــصادية       ــاحلقوق االقتــ ــة بــ ــة املعنيــ ــرباء اللجنــ ــاعي خلــ ــصادي واالجتمــ االقتــ
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ي علـــى احتمـــال الـــسماح للـــدول غـــري  واالجتماعيـــة والثقافيـــة ألنـــه ينطـــو 
وينبغـــي أن جيـــري انتخـــاب خـــرباء اللجنـــة يف  . األطـــراف بانتخـــاب خـــرباء
إال أن هــذا التغــيري لــن ميــّس اهليكــل والتنظــيم      . اجتمــاع للــدول األطــراف  

  . والترتيب اإلداري احلايل للجنة
ــق ب         ــواردة يف املعاهــدات فيمــا يتعل ــذ األحكــام ال ــود تنفي ــد عــدد مــن الوف ــل وأّي التمثي

اجلغرايف العادل عن طريق حتديد حصص تستند إىل االنتماء اجلغرايف، يف حني عارضـت وفـود                
  .اس أهنا ستتطلب تعديل املعاهداتأخرى هذه احلصص على أس

  
ــبل       -  ١٣   ــام هيئـــات املعاهـــدات وتعزيـــز سـ ــاذ تـــدابري أخـــرى لتـــسليط الـــضوء علـــى نظـ اختـ

  إليه   الوصول
اتــصاالت لوضــع اســتراتيجية إعــالم واتــصال هبــدف  يقــضي االقتــراح بتعــيني موظــف   

تسليط مزيد من الضوء على هيئات املعاهدات وتعزيز صورهتا ونشر نواجتهـا علـى حنـو أفـضل                  
وسـيمكن ذلـك مـن احلـصول بطريقـة أسـهل            . وحتسني الشفافية والقابلية للتنبؤ فيما يتعلـق هبـا        

بالنـسبة لـذوي اإلعاقـة، وبالتـايل زيـادة      على املعلومات املتعلقة هبيئات املعاهدات، مبـا يف ذلـك        
  . املشاركة والتفاعل بني الدول واجلهات املعنية األخرى وهذه اهليئات

  
  اخلالصة    

ينبغي أن تتخذ مفوضية حقـوق اإلنـسان تـدابري لتـسليط مزيـد مـن الـضوء علـى نظـام                  
ام االسـتراتيجية   إال أنه ينبغي حتقيق ذلك باسـتخد      . هيئات املعاهدات وزيادة سبل الوصول إليه     

  . اإلعالمية القائمة للمفوضية، وفقا لواليتها ودور اهليئات وضمن حدود املوارد املتاحة
  

  التسويات الودية   -  ١٤  
، أشـار   ٢٠١١أكتـوبر   /يف اجتماع للخرباء بـشأن االلتماسـات ُعقـد يف تـشرين األول              

ىل حلــول وديــة وفعالــة اخلــرباء إىل عــدم وجــود ممارســة راســخة فيمــا يتعلــق بتيــسري التوصــل إ  
واقتـرح اخلـرباء أن تنظـر هيئـات املعاهـدات           . من قبل هيئات املعاهدات   ) “التسويات الودية ”(

يف إتاحة جمال للتسويات الودية يف إطار إجراءات الرسـائل الفرديـة تفاديـا لتنـاقض اإلجـراءات         
رسـائل الفرديـة   ومـن بـني مجيـع إجـراءات ال     . أمام اهليئات وتشجيع التوصل إىل تـسويات وديـة        

هليئـــات املعاهـــدات، فـــإن هنـــاك صـــكني فقـــط ينـــصان علـــى إمكانيـــة التـــسوية الوديـــة ومهـــا  
ــة        ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاري للعه الربوتوكــول االختي

. والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات املـسلحة            
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 الناحية العملية، جيوز هليئات أخرى من هيئات املعاهدات تعليق النظر يف رسالة من أحـد                 ومن
  . للتسوية الوديةسارت األطراف املعنية يف إجراءاتاألفراد إذا 

  
  اخلالصة    

ــة       . ال ينبغــي تــشجيع هيئــات املعاهــدات علــى النظــر يف إتاحــة جمــال للتــسويات الودي
نتصاف احمللية كافة قبـل أن تنظـر إحـدى هيئـات املعاهـدات              وذلك ألنه ينبغي استنفاد سبل اال     

. الــيت تقبــل رســائل األفــراد يف رســالة واردة مــن أحــد األفــراد، مبــا يف ذلــك التــسويات الوديــة  
وإضافة إىل ذلك، ال يوجـد اتفـاق عـام بـني الـدول األعـضاء علـى الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا بـدء                  

   .العمل بآلية تسويات ودية من هذا القبيل
  

ــشأن          -  ١٥   ــات املعاهــدات ب ــصادرة عــن هيئ ــضائية ال ــهادات الق ــات لالجت ــدة بيان ــشاء قاع إن
  احلاالت الفردية، مبا يف ذلك معلومات عن متابعتها 

، شـدد   ٢٠١١أكتـوبر   /يف اجتماع اخلرباء بشأن االلتماسات املعقود يف تـشرين األول           
ومنــذ . االت الفرديــةاخلــرباء علــى ضــرورة وضــع قاعــدة بيانــات تعمــل بــشكل جيــد للحــ         

، أحــرزت مفوضــية حقــوق اإلنــسان تقــدما يف وضــع قاعــدة البيانــات    ٢٠١٠يونيــه /حزيــران
وستزيد قاعدة البيانات إمكانية اطالع أعضاء هيئات املعاهـدات والـدول األطـراف             . املذكورة

ضائية واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وغري ذلك من اجلهات املعنيـة علـى االجتـهادات القـ               
وجيـري حاليـا إنـشاء قاعـدة البيانـات          . الصادرة عن هيئات املعاهـدات بـشأن احلـاالت الفرديـة          

  . باستخدام نفس النظام املستخدم يف إنشاء املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان
ويقــضي االقتــراح بإنــشاء قاعــدة بيانــات جيــدة األداء وحديثــة احملتــوى لالجتــهادات      

 املعاهـدات بـشأن احلـاالت الفرديـة، ميكـن البحـث فيهـا جبميـع                 القضائية الـصادرة عـن هيئـات      
اللغــات الرمسيــة الــست لألمــم املتحــدة، وبإعــادة تــصميم صــفحات املوقــع الــشبكي ملفوضــية     
 حقوق اإلنسان املتعلقة بإجراءات هيئات املعاهدات اخلاصـة بالـشكاوى الفرديـة لزيـادة تيـسري               

  .تصفحها
  

  اخلالصة    
م بني الدول األعضاء بشأن إنـشاء قاعـدة بيانـات لالجتـهادات             مل يكن هناك اتفاق عا      

وشــككت بعــض الــدول . القــضائية املتعلقــة باحلــاالت الفرديــة وبــشأن كيفيــة بنائهــا ومتويلــها  
األعضاء يف األساس القانوين لقاعدة البيانات، يف حـني أكـدت دول أخـرى أمهيتـها يف حتـسني            

  . إمكانية الوصول إىل إجراءات الشكاوى
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  إنشاء فريق عامل مشترك بني هيئات املعاهدات معين بالرسائل   -  ١٦  

  / آذار٩اقترحــــت جلنــــة القــــضاء علــــى التمييــــز العنــــصري، يف رســــالتها املؤرخــــة     
، إنشاء فريق عامل مـشترك بـني هيئـات املعاهـدات معـين بالرسـائل، يتـألف مـن           ٢٠١٢مارس  

، ختصص هيئتان مـن هيئـات املعاهـدات         ويف الوقت الراهن  . خرباء تابعني ملختلف هذه اهليئات    
مـا جمموعـه معـاً      ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة            (

مخسة أسابيع سنويا لالجتماع ملناقشة احلاالت الفردية وتقدمي توصيات لكي تعتمـدها اجللـسة              
 حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجلنة القـضاء        أما جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية     . العامة

على التمييـز العنـصري فتعـاجل الرسـائل الفرديـة يف إطـار جلـساهتا العامـة، كمـا سـتفعل اللجنـة              
املعنية باالختفاء القسري وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

 إجـراءات الرسـائل الفرديـة، تـزداد احلاجـة إىل            ومـع تعـدد   . والثقافية عندما يبدأ ورود الرسائل    
االتساق يف االجتهادات القضائية الصادرة عـن هيئـات املعاهـدات ضـمن القيـود الـيت تفرضـها                   

  . واليات اهليئات اليت ختصها تلك اإلجراءات
  

  اخلالصة    
ة يثري هـذا االقتـراح عـددا مـن األسـئلة القانونيـة والعمليـة فيمـا يتعلـق مبعاجلـة كـل جلنـ               

وفضال عن ذلك، ال يوجد اتفاق عام بني الدول األعـضاء علـى إنـشاء فريـق              . للرسائل الفردية 
  . عامل مشترك بني هيئات املعاهدات معين بالرسائل

  
ــسان        -  ١٧   ــة حلقــوق اإلن ــات املعاهــدات واملؤســسات الوطني ــة منــاذج التفاعــل بــني هيئ مواءم

  ومنظمات اجملتمع املدين 
يــة، كاملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ومنظمــات اجملتمــع   بإمكــان اهليئــات الوطن  

املـــدين، أن تـــضطلع بـــدور أساســـي يف املـــشاركة الدوريـــة يف عمليـــة إعـــداد تقـــارير هيئـــات   
ــذ التوصــيات      ــشأن تنفي ــة واملتابعــة ب ــق تقــدمي املعلومــات والتوعي ــد أن . املعاهــدات عــن طري بي

 ومنظمات اجملتمع املدين يف نظـام هيئـات         املشاركة الفعلية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     
املعاهدات تتعثر بسبب عوامل كثرية منها أن لكل هيئة من هيئات املعاهدات قواعـد مـشاركة                

  : ويتعلق االقتراح بوضع منوذج واحد متوائم ميكن أن حيتوي على العناصر التالية. خمتلفة
املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق    ميكن عقد اجتماعات رمسية مع منظمـات اجملتمـع املـدين و         •  

اإلنــسان خــالل وقــت اجللــسة العلنيــة الرمسيــة، املقــررة يف اليــوم األول مــن األســبوع،  
. يتعلق بتقارير الدول األعـضاء الـيت قـد يتقـرر النظـر فيهـا خـالل ذلـك األسـبوع                     فيما
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ــداخالت       ــسجل امل ــة، ست ونظــرا إىل أن هــذه االجتماعــات ســتكون اجتماعــات رمسي
فري ترمجـة شـفوية، وميكـن ملمثلـي الـدول األطـراف االسـتماع إىل                رمسيا وسـيجري تـو    
  مداخالت بلداهنم؛ 

ميكن حتديد مواعيد لعقد جلسات إحاطة خاصة وقـت الغـداء مـدة كـل منـها سـاعة،                     •  
وتتبـع  . تنظمها منظمات اجملتمع املدين، يف اليوم السابق للنظر يف تقرير الدولة الطـرف      

  عدة جلان هذا النموذج فعال؛ 
ميكن أن ُيطلب إىل منظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان أن                   •  

تقدم تقارير منـسقة وأكثـر تركيـزا إىل هيئـات املعاهـدات يف املواعيـد املقـررة تتـضمن                    
 صــفحة للتقــارير املــشتركة، وأن ٣٠ صــفحات كحــد أقــصى للتقــارير املفــردة و  ١٠

  . أن يكون مفهوما أن هذه التقارير لن تترجمتنظم مداخالهتا بطريقة منسقة، على 
  

  اخلالصة    
ميكن أن يكون النموذج املنسق للتفاعـل بـني هيئـات املعاهـدات واملؤسـسات الوطنيـة                   

إال أن هـــذه . حلقـــوق اإلنـــسان ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين مفيـــدا جلميـــع أصـــحاب املـــصلحة
ة حقــوق الطفــل الــيت لــديها آليــة  املــشاركة املوحــدة ينبغــي أال متنــع فــرادى اللجــان، مثــل جلنــ  

مستقرة للتشاور مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك من خـالل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                    
غري أنـه ال يوجـد توافـق يف اآلراء بـني الـدول األعـضاء                . ، من بذل جهود إضافية    )اليونيسيف(

املنسق للتفاعل والعناصـر    حول هذه املسألة أو حول الكيفية اليت ينبغي هبا إعداد هذا النموذج             
  .اليت جيب أن يتضمنها

  
  التوصيات العامة /اعتماد عملية تشاور منسقة لوضع التعليقات  -  ١٨  

يقضي االقتراح باعتماد هيئات املعاهدات عملية منسقة للتشاور مع الـدول األطـراف               
ملـدين خـالل    وكيانات األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان ومنظمـات اجملتمـع ا             

أو املـشاركة يف    /وضع التعليقات العامة، مبا يف ذلك أن ُيطلب إليهـا تقـدمي مـسامهات خطيـة و                
وقــد اعتمـدت مجيــع اللجــان املمارسـة املتمثلــة يف تقـدمي آرائهــا حــول    . األيـام العامــة للمناقـشة  

ــدول األطــراف يف شــكل      “ تعليقــات عامــة ”حمتــوى االلتزامــات الــيت أخــذهتا علــى عاتقهــا ال
وقــد شــهدت هــذه التعليقــات والتوصــيات تطــورا مــن حيــث الطــول    . “توصــيات عامــة” أو

ودرجة التعقيد وتشكل اآلن تعليقات تفصيلية وشاملة على أحكام معينة يف املعاهـدات وعلـى               
وهتـدف هيئـات املعاهـدات مـن خـالل          . قـضايا معينـة   /العالقة بـني مـواد املعاهـدة وموضـوعات        

تتيح جلميـع الـدول األطـراف اخلـربات الـيت اكتـسبتها حـىت ذلـك                 إصدار تعليقات عامة إىل أن      
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الوقت من خالل دراسـة تقـارير الـدول األطـراف، وعنـدما تتعلـق برسـائل فرديـة، وذلـك مـن                       
وتلـتمس مجيـع هيئـات      . أجل مساعدة تلك الدول وتـشجيعها علـى مواصـلة تنفيـذ املعاهـدات             

ويف هــذا الــصدد، . ء عمليــة اإلعــداداملعاهــدات بانتظــام مــشورة خــبري مــن خــارج اللجنــة أثنــا 
ختصص اللجـان أيامـاً لعقـد مناقـشات عامـة أو اجتماعـات غـري رمسيـة تـدعو إليهـا الـدول، يف                         

ويف بعــض احلــاالت، ُتوضــع مــسودة التعليــق     . معظــم احلــاالت، للمــشاركة بــصفة مراقــب    
 يـــع أصـــحاب املـــصلحة تقـــدميالتوصـــية العامـــة علـــى املوقـــع الـــشبكي وُيطلـــب مـــن مج/العـــام

  . خطية مسامهات
  

  اخلالصة    
من شأن اتبـاع إجـراءات منـسقة للتـشاور أثنـاء إعـداد التعليقـات العامـة تيـسري تقـدمي                        

وينبغي أن تكون إجراءات التشاور املنسقة ميـسورة إىل أقـصى حـد             . هذه التعليقات وإعدادها  
ع مــسودة وميكــن كــذلك وضــ. ممكــن، وميكــن أن تــشمل املــشاركة يف األيــام العامــة للمناقــشة

ــام  ــق الع ــة وجيــب التمــاس        /التعلي ــدات املعني ــات املعاه ــع الــشبكي هليئ ــة يف املوق التوصــية العام
  .مسامهات مكتوبة

  
  إجراءات املتابعة لدى هيئات املعاهدات  -  ١٩  

تقاريرهـــا الالحقـــة تـــضمني مجيـــع هيئـــات املعاهـــدات إىل الـــدول األطـــراف  تطلـــب   
واعتمـدت أربـع جلـان      . املالحظات اخلتاميـة الـسابقة    معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة يف       

القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وجلنـة مناهـضة              واللجنة املعنيـة ب   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     (
إجـراءات رمسيـة لرصـد تنفيـذ توصـيات حمـددة            ) القضاء على التمييـز العنـصري     وجلنة  التعذيب  

 هيئـة واحـدة أخـرى علـى         اوتقـوم حاليـ   . ي وآخر بني تقرير دور  واردة يف املالحظات اخلتامية     
وعـالوة علـى    . مـسألة اعتمـاد إجـراءات املتابعـة املـذكورة         بدراسة  األقل من هيئات املعاهدات     

ــشترك بــني    جــرى يف ذلــك،  ــاين عــشر امل ــاين والعــشر اللجــان االجتمــاع الث ن يواالجتمــاع الث
ة للتقـارير الدوريـة، ينبغـي أن        أنه بالنسب التأكيد على   لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      

ضــمانا والتوصــيات الــسابقة نقطــة االنطــالق للمالحظــات اخلتاميــة اجلديــدة، الــشواغل تكــون 
وهـذا  . جراء تقييم واضح ملدى التقدم الذي حققته الدولة الطـرف منـذ االسـتعراض الـسابق               إل

  .ير الدوريةهيئات املعاهدات يف سياق استعراض التقارمتأصلة لدى يشكل آلية متابعة 
فإن كافة هيئات املعاهدات املكلفة بدراسة الرسائل الفردية تطلـب معلومـات     وباملثل،    
 يف مجيـع احلـاالت الـيت ُيكتـشف          ،ضـمن إطـار زمـين حمـدد       ،  من الدولة الطـرف املعنيـة     تكميلية  

 بيد أنه يف حالـة التأكـد مـن أن التقـارير القادمـة سـُتدرس               . للمعاهدة املعنية فيها حدوث خرق    
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ــستخدم إجــراءات املتابعــة بانتظــام أقــل       ــد املقــررة، تكــون هيئــات املعاهــدات الــيت ت يف املواعي
عمــا إذا كــان ســيجري  وبغــض النظــر . اضــطرارا إىل طلــب معلومــات إضــافية بــني الــدورات  

اعتمـــاد جـــدول زمـــين شـــامل إلعـــداد التقـــارير، فإنـــه ميكـــن تبـــسيط إجـــراءات املتابعـــة  ال أم
ــة وإجــراءات الرســائل     علــى أميكــنو. وحتــسينها قــل تقــدير تنــسيق متابعــة املالحظــات اخلتامي

يئـات املعاهـدات أن تعتمـد مبـادئ توجيهيـة مـشتركة             ميكـن هل  و. الفردية بني هيئات املعاهدات   
  .هلذه اإلجراءات

  
  اخلالصة    

مـن قبـل   تابعـة  امل لتقليـل احلاجـة إىل   ،حل شـامل طويـل األجـل    عرب   ،بذل جهود ينبغي    
. ، قدر اإلمكان، كجزء مـن االسـتعراض املنـتظم للـدول            تلك املتابعة  ت بإدراج هيئات املعاهدا 

والتــساؤالت والتوصــيات الــسابقة نقطــة االنطــالق لوضــع قائمــة   الــشواغل وينبغــي أن تكــون 
جـراء تقيـيم واضـح      ضـمانا إل  ،   اخلاصـة بالدولـة الطـرف      بالقضايا واملالحظات اخلتامية اجلديدة   

جيـب  وإضـافة إىل ذلـك،   . ولـة الطـرف منـذ االسـتعراض الـسابق     ملدى التقدم الذي أحرزتـه الد  
لزيــادة تركيــز وتبــسيط  موحــدة بــذل جهــود مــن أجــل وضــع هنــج منــسق ومبــادئ توجيهيــة    

  .إجراءات املتابعة
  

  التقيد باحلد املقرر لعدد الصفحات  -  ٢٠  
معظم وثـائق األمـم املتحـدة حلـد مقـرر لعـدد الـصفحات ال ختـضع لـه التقـارير                      ختضع    

ــة مـــن امل ــداتالـــدول األطـــراف قدمـ ــام . إىل هيئـــات املعاهـ ــادئ ٢٠٠٦ويف عـ ، أكـــدت املبـ
جيـب  ”تقدمي التقارير مبوجب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان علـى أنـه       املنسقة لالتوجيهية  
 صــفحة، ٨٠ و ٦٠أال يتجــاوز عــدد صــفحات الوثــائق األساســية املوحــدة مــا بــني  إن أمكــن 

 صـفحة، وأن تقتـصر صـفحات    ٦٠ائق املتعلقة مبعاهدة بعينـها     وأال يتجاوز عدد صفحات الوث    
ــى   ــة علــ ــة الالحقــ ــائق الدوريــ ــفحة٤٠الوثــ ــراحو. “ صــ ــداالقتــ ــو التقيــ ــذه  هــ ــصارم هبــ  الــ

  .التوجيهية املبادئ
  

  اخلالصة    
كـل املعنـيني بعمليـة      التقيد باحلدود املقررة لعـدد الـصفحات مـن جانـب            ينبغي احترام     

ومـن مث ينبغـي وضـع حـدود         . دول األطـراف وهيئـات املعاهـدات      التقدمي التقارير ومن جانب     
املنـسقة  لعدد صفحات التقارير الوطنية والوثائق األساسية املوحدة متشيا مع املبـادئ التوجيهيـة    

 يبقــى دون وميكــن إدراج معلومــات إضــافية يف مرفــق للتقريــر الــوطين. املتعلقــة بتقــدمي التقــارير
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ن التقيـد بتلـك القيـود، سـيلزم أن تـضع هيئـات املعاهـدات                ولتمكني الدول األطراف م   . ترمجة
  . حدا أقصى لعدد األسئلة املطروحة، وأن تركز على اجملاالت اليت ُتعترب قضايا ذات أولوية

لصفحات مجيع الوثائق الـصادرة عـن هيئـات        باإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع حدود       و  
لـيت ميكـن أن يـضم كـل منـها، كمـا اقُتـرح               ا(القـضايا   وقوائم  الرسائل الفردية   املعاهدات، مثل   

ويوصــى أيــضا . والتعليقــات العامــة واملالحظــات اخلتاميــة)  كلمــة٢ ٥٠٠/ ســؤاال٢٥ســابقا، 
بوضع حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق باجلهات املعنية من أجـل تيـسري عمـل خـرباء               

  .هيئات املعاهدات
  

  تعزيز قدرة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -  ٢١  
املعاهـدات   الذي مييزهـا عـن هيئـات    -للجنة الفرعية ملنع التعذيب ايتمثل ُصلب عمل     

 مـن  ١ يف القيام بزيارات إىل أماكن احلرمان مـن احلريـة وفقـا للمـادة     -التسع األخرى القائمة    
وتـشمل الواليـة األساسـية للجنـة الفرعيـة          . الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب        

املـساعدة واملـشورة لآلليـات الوقائيـة الوطنيـة الـيت سـيتم إنـشاؤها أو حتديـدها مـن                     أيضا تقدمي   
ــة طــرف بعــد ســنة واحــدة مــن دخــول الرب    وتوكــول االختيــاري حيــز النفــاذ  جانــب كــل دول

  .التصديق عليه أو االنضمام إليه أو
ــادة الــسريعة يف عــدد الــدول الــيت تــصد  ورغــم    ــه  الزي ق علــى الربوتوكــول وتنــضم إلي

ــا د ٦٣( ــة طرف ــادة عــدد  )ول ــع التعــذيب    ، وزي ــة ملن ــة الفرعي ــاين أعــضاء اللجن ــذ كــانون الث   /من
 مل يتسن للجنة الفرعية سوى القيام بثالث زيـارات           وعبء العمل املرتبط بذلك،    ٢٠١١يناير  

إىل آليـات   ثالث زيارات منتظمـة وثـالث زيـارات استـشارية           و ٢٠١١ميدانية منتظمة يف عام     
تـستقبل كـل   لـن  لزيـارات اللجنـة الفرعيـة،    وهبذه الوترية البطيئـة  . ٢٠١٢يف عام   وقائية وطنية   
  . عاما٢١كل واحدة زيارة وقائية منتظمة إال دولة طرف 

  
  اخلالصة    

وعـدد الـدول    أعـضائها   تعزيز قدرة اللجنـة الفرعيـة مبـا يتمـشى مـع زيـادة عـدد                 ينبغي    
ــاري املــصدقة ــتم ذلــك يف  .  علــى الربوتوكــول االختي املــدى القريــب مــن خــالل   وينبغــي أن ي

أمـا يف املـدى البعيـد،       .  دعمـا للزيـارات امليدانيـة الـيت جتريهـا          ختصيص املوظفني املطلوبني للجنة   
فينبغي أن تدرج املعلومات املتعلقة بتـوفري املـوارد للجنـة الفرعيـة وبقـدراهتا يف التقريـر الـشامل                    

إىل ضـمان القـدرة علـى التنبـؤ         وهذا األمر يتماشى مـع احلاجـة        . املوحد الذي يقدم كل عامني    
من خالل طلب مشترك جلميع هيئات املعاهدات على حنو يسمح بإدارة طويلـة األجـل ألعبـاء                

  .العمل الواقعة على عاتق تلك اهليئات



A/68/832
 

24/39 14-29479 
 

  
  أنشطة بناء القدرات   -  ٢٢  

 طلبــا يف املتوســط ٢٠كثــر مــن  ألمقــر مفوضــية حقــوق اإلنــسان كــل عــاميــستجيب   
بالـشراكة مـع املكاتـب امليدانيـة للمفوضـية      مـا يـتم ذلـك    غالبـا  والقـدرات،  بناء لأنشطة للقيام ب 

مثــل برنــامج األمــم املتحــدة (وغريهــا مــن اهليئــات أو الكيانــات امليدانيــة التابعــة لألمــم املتحــدة 
 أو منظمـة األمـم املتحـدة        األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            اإلمنائي أو هيئة    
ــسالم للطفولــة أو إد ــتقين املقــدم إىل اجلهــات   ). ارة عمليــات حفــظ ال ــدعم ال وباإلضــافة إىل ال

الفاعلة الوطنية بشأن تقدمي التقارير إىل نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان والتعـاون معـه،               
تعرض بعض اهليئات امليدانية التابعة للمفوضية تقدمي املساعدة املباشـرة إىل الـدول وغريهـا مـن                 

ة بشأن األعمال املتعلقة باملعاهدات والتعاون مع هيئـات املعاهـدات، مبـا يف ذلـك         اجلهات املعني 
  .مساعدة الدول يف تنفيذ التوصيات

ــشراكة مـــ    وجيـــري    ــد بالـ ــو متزايـ ــى حنـ ــذلك علـ ــام بـ ــة  القيـ ــة التابعـ ــة القطريـ ع األفرقـ
املـاحنني،   اإلقليميـة وجمتمـع      املتحدة واملنسق املقيم وبالتعـاون أكثـر وأكثـر مـع املنظمـات             لألمم
باإلضـافة إىل ذلـك، جتـري املفوضـية عـددا مـن حلقـات العمـل                 . يف ذلك الصناديق اإلمنائيـة     مبا

اإلقليميــة بــشأن متابعــة عمــل هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات اخلاصــة وتوصــيات االســتعراض  
وهذا األمر يعزز األخذ بنهج منسق حنو تنفيذ التوصيات الصادرة عـن مجيـع              . الدوري الشامل 

ليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان هبــدف تعزيــز تبــادل املمارســات اجليــدة وتزويــد املــشاركني   اآل
ــة ملــساعدهتم علــى جتميــع التوصــيات الــصادرة عــن خمتلــف آليــات       ــة والتقني بــاألدوات املنهجي
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وترتيبها حسب األولوية وإدماجها يف اسـتراتيجية متابعـة              

  .لوطينعلى الصعيد ا
 كــل معاهــدة مــن اتأصــبحت املــساعدة التقنيــة تــزداد تعقيــدا بــسبب خــصوصيولقـد    

وهــذا األمــر . املعاهــدات األساســية الدوليــة التــسع حلقــوق اإلنــسان وبروتوكوالهتــا االختياريــة 
أو تعزيــز القــدرات املتخصــصة ملختلــف الــوزارات وجمــاالت عمــل ســلطات  /يتطلــب تطــوير و

 الوطنية حلقوق اإلنسان والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املـدين واألمـم          الدولة فضال عن املؤسسات   
  .املتحدة، ال سيما أفرقة األمم املتحدة القطرية

تنقــيح اســتراتيجيتها لبنــاء مــن مفوضــية حقــوق اإلنــسان تزيــد بــأن ويقــضي االقتــراح   
تزاماهتـا  القدرات مـن أجـل مـساعدة الـدول األطـراف بطريقـة مـستدامة وفعالـة علـى الوفـاء بال            

موضـع مـسؤولية    إذا كانـت االسـتراتيجية      إال  حتقيـق ذلـك     لـن يتـسىن     و. املتعلقة بتقدمي التقارير  
  .وطنية ومتكاملة بالشكل املناسب
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  اخلالصة    

يف العناصر الرئيسية لتعزيز األداء الفعال هليئات معاهدات حقوق اإلنـسان           يتمثل أحد     
غرية ي متكــني البلــدان الناميــة والــدول الــص ومــن الــضرور.  بــشكل كــبريتعزيــز بنــاء القــدرات

  .املوارد البشرية والتقنية احملدودة من االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير ذات
تقــدمي مــن أجــل زيــادة تتــسم بالــشمول هنــاك حاجــة إىل اســتراتيجية لبنــاء القــدرات و  
لتنفيـذ الفعـال للتوصـيات الـيت        اومـن أجـل     إىل هيئات املعاهدات،    من الدول األطراف    التقارير  
مفوضـية حقـوق اإلنـسان    أن تضع استراتيجية مـن هـذا القبيـل         وينبغي  . الدول األطراف تلقتها  

اليونيـسيف  مبا يتمـشى مـع والياهتـا، مثـل          املعنية  وكاالت األمم املتحدة    غريها من   بالتعاون مع   
وإدراج  ينبغي تطويرها كل سـنتني،  و. وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

 ٣٠ املـشار إليـه يف اخلالصـة رقـم           املعلومات املتعلقة بتنفيذها يف التقريـر الـذي يقـدم كـل سـنتني             
  :يليبوسائل منها، مثال، ما وينبغي وضع هذه االستراتيجية موضع التنفيذ، . املتعلقة باملوارد

كيانـات احلكوميـة املـسؤولة عـن     تنظيم حلقات عمل وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة لل        •  
  ؛إعداد التقرير الوطين للدولة الطرف

  ؛نشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة املتعلقة بإعداد التقارير الوطنية  •  
 يف  ، على الـصعيد اإلقليمـي     د الوطين، ومىت مسحت املوارد    يتدريب املدربني على الصع     •  

  ؛ريقي واجلماعة الكاريبيةإطار املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األف
ــة ميكــن  خــربة قــوائم االحتفــاظ ب  •   ــة وإقليمي ــاء لبعــد تلقــي طلــب  االســتعانة هبــا دولي بن

  ؛قدرات من دولة عضوال
توسيع نطاق مشاركة مفوضية حقوق اإلنسان يف التعاون الثالثي األطراف مـن أجـل                •  

   منه؛ واالستفادةاجلنوب بني بلدانفيما التعاون ودعم بناء القدرات 
فـرادى وكـاالت     املنـسق املقـيم أو     وأزيادة الشراكة مع أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة              •  

األمم املتحدة املوجودة من أجل ضـمان املـشاركة الكاملـة مـن جانـب مجيـع اجلهـات                   
  .الفاعلة التابعة لألمم املتحدة

لتقيـيم  ساسـية ل املعلومـات األ ورقـة  ويرد بيـان إمجـايل عـن التنفيـذ املقتـرح ملـا تقـدم يف           
  ).٥٠-٤٠، الفقرات A/68/606 (الشامل املفصل للتكاليف

اختـاذ تـدابري خاصـة      يلـزم   وبالنسبة للدول األطراف اليت تقدم أقـل عـدد مـن التقـارير،                
لتقاريرهــا راف هــذه الــدول األطــ فتعــديل مواعيــد تقــدمي  . لــدعم قــدرهتا علــى تقــدمي التقــارير  

http://undocs.org/ar/A/68/606�
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مراعــاة أن إجــراء وجيــب أيــضا . يــضمن بالــضرورة تقــدمي الدولــة الطــرف املعنيــة لتقاريرهــا  ال
التزامـات حقـوق اإلنـسان علـى النحـو الـوارد            خيدم  استعراض دون مشاركة الدولة الطرف ال       

  .يف املعاهدة ذات الصلة
ساعدهتا علـى   هلـذه الـدول األطـراف ملـ       خمـصوصة   هـو تقـدمي مـساعدة تقنيـة         واملطلوب    

لـدول  تقـدمي العـون ل  بوجه خاص علـى    أن تركز هذه املساعدة التقنية      وينبغي  . الوفاء بالتزاماهتا 
ــة  األطــراف الــيت  لــدول ولاألطــراف يف إعــداد تقاريرهــا األوليــة   ــرة طويل . مل تقــدم تقــارير لفت

 إجـراء   باإلضافة إىل ذلك، ميكـن أن تـشمل هـذه املـساعدة التقنيـة مـساعدة الدولـة الطـرف يف                    
  .الدولة الطرف إعداد هذا التقريرإذا تعذر على  تقرير دوري، غيبةحوار بناء يف 

إدراج املساعدة التقنية وبنـاء القـدرات   ، أمكن ووفقًا ملستويات التمويل وينبغي، كلما     
البلـدان الـيت توجـد فيهـا وكـذلك يف           ملفوضـية حقـوق اإلنـسان يف        القائمة  ضمن خطط العمل    

ويف الوقــت نفــسه، مــن الواضــح أن زيــادة الــدعم املقــدم مــن الــدول يف جمــال   . املقــر الرئيــسي
ــم املتحــدة وال ســيما مفوضــية حقــوق         ــة األم ــا منظوم ــضطلع هب ــيت ت ــاء القــدرات ال ــشطة بن أن
اإلنسان، مطلوبة ملساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقـدمي التقـارير، وتقـدمي              

 .يات هيئات املعاهداتالدعم هلا يف تنفيذ توص
  

  إىل هيئات املعاهدات وزيادة التوعية هبافرص الوصول كوسيلة لتعزيز البث الشبكي   -  ٢٣  
ــع           ــشبكي جلمي ــث ال ــم املتحــدة خــدمات الب ــوفر األم ــدات أن ت ــات املعاه ــت هيئ طلب

  أثرهـا، مبـا يف     وتعزيـز اجللسات العلنية فضال عن تكنولوجيات التداول بالفيديو لتيـسري عملـها            
جملس حقـوق اإلنـسان   غرار ما جيري يف ذلك حتسني سبل الوصول والتعاون واملشاركة، على    

ولقد اقترح أن تبث مجيع اجللـسات العلنيـة         . ٢٠٠٦نترنت منذ عام    على اإل الذي تبث وقائعه    
ــت   هل ــرب اإلنترن ــدات ع ــات املعاه ــام      . يئ ــراف وأي ــدول األط ــارير ال ــر يف تق ــك النظ ــشمل ذل وي

نظــام وال.  فـضال عــن املناقـشات الـيت جتـري بــشأن مـشاريع التعليقـات العامـة       املناقـشات العامـة  
البـث املباشـر لوقـائع    هـو نظـام يطبـق حـسب احلاجـة ويتمثـل يف            البث الـشبكي    املتبع حاليا يف    

ــة       ــديو اخلاصــ ــسجيالت الفيــ ــظ تــ ــدة، وحفــ ــم املتحــ ــر األمــ ــرب اإلنترنــــت ملقــ ــؤمترات عــ املــ
وتــضاف مقــاطع الفيــديو علــى نظــام إلدارة     . املتحــدثني علــى خــوادمي خارجيــة   /باجللــسات
ــوفر خــدمات البــث الــشبكي بلغــة املتحــدث    . حلفظهــا واســترجاعها احملتــوى وبــصفة عامــة تت
  .اإلنكليزية وباللغة

ــات      و   ــف خاصــة هبيئ ــشبكي يف جني ــث ال ــدرة للب ــشاء ق ــدات إلن ــزم املعاه ــب يل تركي
اعـات االجتماعـات فـضال      الترمجـة الـشفوية يف ق     /كامريات كجزء ال يتجزأ مـن نظـام الـصوت         
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. األرشـيفية للخـوادمي   سعة  الـ إىل جانب زيـادة     معدات وبرامج حاسوبية    عن تركيب كابالت و   
، ســواء يف البنيــة التحتيــة أو املــوظفني، لتــوفري هــذه  دائمــة ةويف الوقــت احلــايل، ال توجــد قــدر

قدمـة إىل   مجيـع خـدمات البـث الـشبكي امل         اخلدمة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف حني أن        
  .احلاجةجملس حقوق اإلنسان تتم معاجلتها حسب 

  
  اخلالصة    

ــيح    ــة، لــيس  ميكــن أن تت ــدة فرصــا هائل ــادة     التكنولوجيــات اجلدي فقــط فيمــا خيــص زي
تسليط األضـواء والتفاعـل، وإمنـا أيـًضا فيمـا يتعلـق بتعزيـز األثـر واإلحـساس بامللكيـة وحتـسني                       

ــة املطــاف    ــذ يف هناي ــستوى التنفي ــريو .م ــة      جي ــسات العلني ــشبكي للجل ــث ال يئــات هلدعــم الب
بـني الـدول األطـراف وهـذه اهليئـات          احلـوار   املعاهدات كوسيلة لتحسني إمكانيـة الوصـول إىل         

  .مجيع األطراف املعنيةلدى فضالً عن تعزيز اإلحساس بامللكية وزيادة التوعية به 
هدات جبميـع اللغـات     يئات املعا هلوهلذا، يوصى بتوفري البث الشبكي للجلسات العلنية          

 عـــن دورهتـــا اخلامـــسة املـــستخدمة يف اللجنـــة املعنيـــة، وفقـــا ملـــا ورد يف تقريـــر جلنـــة اإلعـــالم 
ــثالثني ــورك    . )١(وال ــام يف نيوي ــذا النظ ــار ه ــا اختب ــه     و،وجيــري حالي ــن جتريب ــهاء م ــىت مت االنت م

 خاصـية   جتريـب بنجـاح   مت  وقـد    .يئـات املعاهـدات يف جنيـف      بالكامل، ميكن تطبيقـه بالنـسبة هل      
وتتـوفر هـذه     .يف اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           املـسموع    إظهار نص الكـالم   

لـديها إمكانيـة إظهـار    نظـم جديـدة   إال أنـه جيـري جتريـب     . القدرة حاليا باللغة اإلنكليزية فقـط     
  . ةاإلنكليزيباإلضافة إىل نصوص الكالم بشكل آيل بلغات أخرى 

ــة املعنيــــة     ــا علــــى  وقــــد أظهــــرت اللجنــ ــة انفتاحــ حبقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــ
علـى سـبيل    تطبق اللجنـة  ميكن اقتراح أن ،هذه النظممىت متت جتربة  التكنولوجيات اجلديدة، و  

 وينبغـي أن يـتم هـذا        .اإلنكليزيةباإلضافة إىل   بلغات أخرى   التجربة خاصية إظهار نص الكالم      
، وتـوفري حمـضر     الرمسية لألمـم املتحـدة    ت  يف هناية املطاف جبميع اللغا    هذه اخلاصية   هبدف توفري   

ــة الــيت بلغهــا تنفيــذ هــذه   . حــريف للجلــسات حيــل حمــل احملاضــر املــوجزة   وينبغــي إدراج املرحل
 ٣٠اخلالصـــة رقـــم يف التقريـــر األول الـــذي يـــصدر كـــل ســـنتني واملـــشار إليـــه يف   اخلالصـــة 

  .املوارد بشأن
  

__________ 
  )١(  A/68/21 . ٦٤ ألف وباء، الفرع رابعا، الفقرة ٦٨/٨٦قرار اجلمعية العامة. 
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 التداول بالفيديو  -  ٢٤  

لكــي ُتــشرك فرصــة لوفــود الــدول األطــراف الل بالفيــديو التــداووخيــار تتــيح إمكانيــة   
هيئـات املعاهـدات واالسـتفادة مـن        ا من أجل التفاعـل مـع         أكرب من املمثلني من عواصمه     اعدد

. مـشاركة الوفـود يف جلـسات هيئـات املعاهـدات       يعزز   مما   ،للخرباء وتوجيهاهتم الفنية  اخلربات  
زيـادة قـدرة الـدول      يف  اخلـربات   در األكـرب مـن      القـ  اذاإلتاحـة اآلنيـة هلـ     وميكن أيضا أن تـساعد      

النظـر يف أي تقريـر، ومـن مث حتـسني           أثنـاء   ا اخلـرباء    هـ على اإلجابـة عـن التـساؤالت الـيت يطرح         
اجلهـات  تيسري مشاركة مجيـع     من شأنه   التداول بالفيديو   فإن  ،  أخرياو.  بوجه عام  حلواراجودة  

علـى  زيادة واسـتدامة قـدرة اجلميـع        يساهم يف   املعنية يف كافة مراحل عملية إعداد التقارير، مما         
  .التعاون مع هيئات املعاهدات

  
  اخلالصة    

ــستخدم     ــي أن ُي ــث    ينبغ ــدات الب ــداد مع ــب وإع ــشبكي تركي ــداول   ال ــدعم إتاحــة الت ل
عنــدما ، ينبغــي للمكاتــب امليدانيــة لألمــم املتحــدةو. الفيــديو بنــاء علــى طلــب الدولــة الطــرف ب

هيل هذا النوع من التفاعل من خالل تـوفري إمكانيـة الوصـول             يكون ذلك مناسبا ومطلوبا، تس    
  .الفيديوبللتداول املعدة إىل مرافقها 

  
 احلد من ترمجة احملاضر املوجزة  -  ٢٥  

 الـذين   احملاضـر احملاضر املوجزة هي السجالت الرمسية لالجتماعات، وجيمعهـا كُـتَّــاب             
اضر حرفيـة ولكنـها نـسخة خمتـصرة لوقـائع           واحملاضر املوجزة ليست حم   . اتتنتدهبم إدارة املؤمتر  

هلـا مـن    يتعلق مبـا حيـق       هيئات املعاهدات حاليا ممارسات خمتلفة قليال فيما      لدى  و. االجتماعات
مجيـع لغـات   إىل احملاضـر املـوجزة   ترمجـة   ينبغـي  هويف حـني أنـ   .  واسـتخدامها هلـا    حماضر مـوجزة  

كم كبري من احملاضـر     تاحة أدت إىل تراكم     األمم املتحدة الرمسية الست، فإن حمدودية املوارد امل       
  . اجللساتوهناك أيضا تسجيالت صوتية لوقائع. الترمجةاليت تنتظر 

  
  اخلالصة    

ينبغــي أن تــصدر احملاضــر املــوجزة بإحــدى لغــيت العمــل يف األمــم املتحــدة فيمــا خيــص     
ــا حماضــر مــوجزة هلــا، مــع مراعــاة أن      هــذه االجتماعــات الــيت تطلــب هيئــات املعاهــدات حالي

ينبغـي   إال أنـه  . يئـات املعاهـدات   هلالتدابري لن ينظر إليها باعتبارها سابقة، نظرا للطبيعة اخلاصـة           
بناء على طلب أي دولة طرف، ترمجة حمضر موجز الجتماع دولة طـرف مـع هيئـة                أن جيري،   
ىل وينبغي أن ُيــنظر إ    .  حسب الطلب، إىل اللغة الرمسية اليت تستخدمها الدولة الطرف         ،معاهدة
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إظهـار  ذلك كتدبري انتقايل يهدف يف هناية املطـاف إىل أن يـوفر، مـن خـالل طـرق بديلـة مثـل                       
الرمسيــة اللغــات ميــع ، حماضــر حرفيــة الجتماعــات هيئــات املعاهــدات جبنــص الكــالم املــسموع

 جيب أن ال يترجم مـا تـراكم مـن احملاضـر املـوجزة اعتبـارا           ،وباإلضافة إىل ذلك   .لألمم املتحدة 
  .٢٠١٤ من عام

  
ـــز عــام مفتــوح جلميــع الــدول األطــراف لتقــدمي مرشــحيها احملــتملني لعــضوية        -  ٢٦   تــوفري حيِّ

 املعاهدات  هيئات

جلميع الدول األطراف لتقدمي مرشـحيها      متاح  حيـز عام   بتكريس  هذا االقتراح   يقضي    
التواصـل  وسـائل   يئات املعاهدات، باستخدام التقنيـات احلديثـة مبـا يف ذلـك             لعضوية هل احملتملني  

هذا احليـز مخسة أعضاء سابقني يف هيئـات املعاهـدات مـن     ويقترح أن يتوىل إدارة     . االجتماعي
. واملنــاطق والــنظم القانونيــةبــني اجلنــسني خمتلــف اخللفيــات املهنيــة، ممــا يعكــس توازنــا مناســبا  

 ولــضمان موضــوعية العمليــة واحتــرام اســتقالل النظــام، ميكــن أن يعهــد إىل اجتمــاع الرؤســاء  
هذه العملية جـودة املعلومـات املتاحـة للـدول األطـراف          وميكن أن تعزز    . باختيار هؤالء اخلرباء  

فيما يتعلـق بـأوراق اعتمـاد املرشـحني املهـتمني أو املرشـحني الفعلـيني لـشغل مقعـد يف إحـدى                       
تـوفر فرصـا متـساوية جلميـع املرشـحني لتقـدمي            ، أن   ذلكميكن، فضال عن    و. هيئات املعاهدات 

  .م، مبا يف ذلك من ينتمون إىل البلدان الناميةترشيحاهت
  اخلالصة    

هيئـــات لعـــضوية عـــن مجيـــع املرشـــحني املتاحـــة زيـــادة املعلومـــات ميكـــن أن تـــؤدي   
ــة لترشــيح وانتخــاب اخلــرباء  إىل حتــسني املعاهــدات  ــه. العمليــة احلالي  ال يوجــد اتفــاق يف إال أن

هـذه احلاجـة   سـد   حيـز عام مفتوح من شأنه     ما إذا كان اقتراح    بشأنالعملية احلكومية الدولية    
  . التدابري القائمةنسخة مكررة عن أو أنه 

  
  إضفاء املزيد من الطابع املؤسسي على التعامل مع شركاء األمم املتحدة اآلخرين  -  ٢٧  

ــد مــن الطــابع املؤســسي         ــسم مبزي ــاون املت ــوفر التع ــات املعاهــدات  ميكــن أن ي بــني هيئ
للدولـة الطـرف وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين يف           دعمـا أكفـأ     خرى  وكيانات األمم املتحدة األ   

التحضري لالستعراض الذي ستجريه إحـدى هيئـات املعاهـدات لدولـة طـرف مـا ويف النظـر يف                    
ويتمثــل االقتــراح يف أن تقــوم هيئــات املعاهــدات، إىل أقــصى حــد  . هــذا االســتعراض ومتابعتــه

،  بـشكل أفـضل    تلـك اهليئـات   لم املتحـدة    ممكن ويف حدود واليتها، بتشجيع وتسهيل دعم األم       
وأن تقــوم هيئــات املعاهــدات مبواءمــة إجراءاهتــا املتنوعــة للتفاعــل مــع كيانــات األمــم املتحــدة،  
ــة اخلاصــة         ــائق اخلطي ــشكل مــشترك للوث ــا ب ــاق عليه ــتم االتف ــة ي ــة عام ــادئ توجيهي ووضــع مب
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وميكـن أن يـستفيد   . لـشفوية لتقدمي الطلبات املشتركة واإلحاطات ا   مناذج  بالبلدان، مبا يف ذلك     
ذلك الدعم من امليزة النسبية لكل كيان مـن كيانـات األمـم املتحـدة مـن حيـث واليتـه احملـددة            
وجمال خربته وتواجده اجلغرايف، إىل جانب االعتماد على نقـاط القـوة اجلماعيـة للمنظومـة مـن        

إىل تعزيز وتنظـيم    سسي  إضفاء الطابع املؤ  ؤدي  يوميكن أن   . خالل أفرقة األمم املتحدة القطرية    
تعـامالت منظومـة األمــم املتحـدة مـع مجيــع هيئـات معاهـدات حقــوق اإلنـسان، دعمـا للــدول         

  .، من خالل املشاركة الدورية يف اإلعداد واحلوار واملتابعةاجلهات املعنيةاألطراف و
  

  اخلالصة    
يف وخاصــة اليونيــس(يف الوقــت الــراهن، يقــدم العديــد مــن وكــاالت األمــم املتحــدة      

 بنـاء علـى طلبـها، فيمـا يتعلـق      ،دعمـا كـبريا إىل الـدول األطـراف      ) وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة     
. لتوصـيات لبالتزامها بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، فضال عن متابعتـها             

 وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة،   
  .يساعدان مفوضية حقوق اإلنسان يف تنفيذ واليتها على املستوى الوطين

أكفـأ  التعـاون لتقـدمي دعـم         هـذا  وينبغي زيادة تنظيم  ميكن زيادة تعزيز تلك املساعدة      و  
. عمليـات التحـضري واالسـتعراض واملتابعـة       إىل الدولة الطرف وأصحاب املـصلحة اآلخـرين يف          

يـزة النـسبية لكـل كيـان مـن كيانـات األمـم املتحـدة مـن                  وجيب أن يستفيد ذلـك الـدعم مـن امل         
حيث واليته احملـددة وجمـال خربتـه وتواجـده اجلغـرايف، إىل جانـب االعتمـاد علـى نقـاط القـوة                       

  .اجلماعية للمنظومة من خالل أفرقة األمم املتحدة القطرية
ــات            ــات هيئ ــم املتحــدة إىل عملي ــن األم ــدم م ــدعم املق ــسري وحتــسني ال ــشجيع وتي ولت

ــدات، ميكــن  ا ــدات  هلملعاه ــات املعاه ــة    واملفوضــيةيئ ــا، مواءم ــستطاع وضــمن والياهت ــدر امل ، ق
إجراءاهتا املتنوعة للتفاعل مع كيانات األمم املتحدة ووضع مبادئ توجيهيـة عامـة متفـق عليهـا                 

ل اليونيـسيف مـع جلنـة     من أفـضل املمارسـات لعمـ      يف ذلك   وميكن االستفادة   . بصورة مشتركة 
  .حقوق الطفل

  
 نظام الغرفتني  -  ٢٨  

يتمثـــل هـــذا االقتـــراح يف تـــشجيع هيئـــات املعاهـــدات علـــى العمـــل بنظـــام الغـــرفتني     
إىل نـصفني،   األعـضاء   ومـن شـأن هـذا تقـسيم         . الفريقني العاملني عنـدما يكـون ذلـك ممكنـا          أو

أن ألي غرفــة منــهما  وميكــن . الســتعراض تقريــر دولــة طــرف   كــل نــصف منــهم يف غرفــة    
تعتمد املالحظات اخلتامية، أو أن جيري االسـتعراض يف غـرفتني           أن  كامل و تستعرض التقرير بال  

  . مث تناقش املالحظات اخلتامية يف جلسة عامة مبشاركة مجيع األعضاء
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 إىل اخلربة املكتسبة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد         ونظرا  
ُتـستعرض يف   تقـارير الـدول األطـراف الـيت         املرأة، فإن نظـام الغـرفتني ميكـن أن يزيـد مـن عـدد                

 يف املائة عن طريق تكثيـف املزيـد مـن االستعراضـات يف            ٨٠ و   ٧٠بنسبة تتراوح بني    دورة ما   
لجنـة يف قرارهـا رقـم       الطلبـت    ،اخلـربة اإلجيابيـة للجنـة حقـوق الطفـل         واسـتنادا إىل    . كل دورة 

تني لوقـف تزايـد املتـأخرات     مواصـلة العمـل بنظـام الغـرف     ٢٠١١ فربايـر / شـباط  ١١املؤرخ   ١٠
ــراكم وتــشجيع تقــدمي التقــارير يف    املتراكمــة مــن التقــارير ورمبــا  ــهامعاجلــة الت ومت تقــدمي . حين

االقتراح أيضا كبديل للزيادة يف وقت االجتماعـات لـبعض هيئـات املعاهـدات، ملعاجلـة تـراكم                  
ء هيئـات املعاهـدات     ويعزى ذلك إىل ما أُعرِب عنه من قلق بشأن مـدى تـوافر أعـضا              . التقارير
  .مايل من االجتماعات يف كل سنة دون احلصول على تعويضعدد أكرب حلضور 

  
  اخلالصة    

علــى العمــل بنظــام الغــرفتني عنــدما  األكــرب حجمــا هيئــات املعاهــدات ميكــن تــشجيع   
 بـالتوزيع التـوازن بـني الغـرفتني فيمـا يتعلـق           ، مـع مراعـاة      يكون ذلـك ممكنـا وحـسب االقتـضاء        

وعلى الـرغم مـن بعـض أوجـه القـصور يف هـذا              . املهنية للخرباء واخللفية  ونوع اجلنس   اجلغرايف  
 لزيـادة قـدرة هيئـات املعاهـدات دون معاجلـة الـشواغل              واحد مـن بـضع طـرق       هو   فإنهالنظام،  

مـن االجتماعـات    عـدد أكـرب     اليت أُعرِب عنها بـشأن تـوافر أعـضاء هيئـات املعاهـدات حلـضور                
وهــذا أيــضا بنــاء علــى طلــب صــريح مــن بعــض  . ويض مــايلكــل ســنة دون احلــصول علــى تعــ

اليت ناقشت نظـام الغـرفتني، لـيس فقـط باعتبـاره وسـيلة فعالـة        األكرب حجما   هيئات املعاهدات   
نـه   إال أ  .لتنظيم عملها ولكـن باعتبـاره الـسبيل الوحيـد ملعاجلـة تـراكم التقـارير علـى حنـو فعـال                     

إىل األخـذ   ية بشأن ما إذا كـان االقتـراح الـداعي            أي اتفاق يف العملية احلكومية الدول      يوجد ال
  .تكرار التدابري القائمةسيؤدي إىل  على النحو املبني أعاله أو سيليب احلاجة بنظام الغرفتني

  
  اجلداول الزمنية لتقدمي التقارير   -  ٢٩  

اجلـدول الـزمين الـشامل إىل معاجلـة التحـديات املتعـددة الـيت               املتعلـق ب  قتـراح   اليهدف ا   
كمـا يهـدف إىل تـوفري    . جه عملية تقدمي التقارير املقـررة مبوجـب املعاهـدات معاجلـة شـاملة       توا

فيمــا يتعلــق بوضــع جــدول زمــين الســتعراض  وزيــادة الكفــاءة لــصاحل الــدول األطــراف الــيقني 
. حاجــة هيئــات املعاهــدات إىل طلــب وقــت إضــايف لالجتماعــات باســتمرار يقلــل تقاريرهــا، و

وباإلضـافة  .  هـذا االقتـراح مبزيـد مـن التفـصيل          ة السامي ةقرير املفوض  من ت  ١-٤ويتناول الفرع   
إىل ذلــك، توضــح الورقــة الــيت قدمتــها املفوضــية والــيت تتــضمن أســئلة وأجوبــة حــول اجلــدول   

  . الزمين الرئيسي عددا من املسائل اليت طرحتها الوفود
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 مليــون ٥٢و بنحــاملــوارد اإلضــافية املقــدرة الالزمــة للجــدول الــزمين الــشامل    وتزيــد   
املبــالغ املعتمــدة يف امليزانيــة احلاليــة علــى أســاس تــواتر تقــدمي التقــارير كــل مخــس     علــى دوالر 
وميكن االطالع على حملة عامـة عـن أثـر تـدابري تـوفري التكـاليف علـى هـذا التقـدير يف                       . سنوات
  . ية من ورقة األسئلة واألجوبة حول اجلدول الزمين الرئيسي املقدمة من املفوض٣املرفق 

يتــيح لكــل مــن الــدول  إذ ، هــو طابعــه الثابــت جلــدول الــزمين الــشامل  أهــم ملمــح يف او  
وباإلضــافة إىل . األطــراف وهيئــات املعاهــدات القــدرة علــى التنبــؤ واالســتقرار يف تقــدمي التقــارير  

وقـد اعتـرب العديـد مـن الـدول       . بكفـاءة ن هيئـات املعاهـدات مـن اسـتخدام املـوارد            ذلك، فإنه ميكِِّ  
ضاء هذه القدرة على التنبؤ مسة مرغوبا فيها ألي شكل مقبل لنظام هيئات معاهدات حقـوق                األع

ومع ذلك، تساءل عدد من الدول عن كيفية تطبيـق اجلـدول الـزمين الـشامل بـالنظر إىل            . اإلنسان
احلجـم الكـبري مـن املـوارد        إىل   و غـري متوافـق،   التواتر املنصوص عليه يف املعاهـدات، الـذي مـا زال            

  . عدم تقدمي تقاريرمسألة لوبة خلدمة هذا اجلدول، وكيف ميكن هلذا اجلدول معاجلة املط
  

  اخلالصة    
اقتراحـات خمتلفـة تتعلـق      أثريت يف العمليـة احلكوميـة الدوليـة آراء وأسـئلة شـىت بـشأن                  

لنظـام هيئـات املعاهـدات      القـدرة العمليـة     شـكك بعـضها يف      اجلداول الزمنيـة لتقـدمي التقـارير،        ب
بيق نظام من هذا القبيـل، يف حـني أيـد آخـرون مـا سـتتيحه تلـك اجلـداول الزمنيـة مـن                         على تط 

فيمـا يتعلـق    زيادة تنسيق عملية تقدمي التقـارير والقـدرة علـى التنبـؤ             وذُكر أن   . قدرة على التنبؤ  
مل يكـن هنـاك اتفـاق     هغري أنـ . هبا سيعودان بالنفع على مجيع أصحاب املصلحة يف هذه العملية     

لتقــدمي جــدول زمــين االقتــراح املتعلــق بوضــع مــا إذا كــان علــى ة احلكوميــة الدوليــة العمليــيف 
  .سيشكل تكرارا لتدابري قائمة أم هسيليب االحتياجات املبينة أعالالتقارير 

  
  املوارد   -  ٣٠  

لـف بتنفيـذ هـذه املهمـة عـدد          فيما يتعلق بتخصيص موارد لنظام هيئات املعاهدات، كُ         
. ة، منـها مفوضـية حقـوق اإلنـسان وشـعبة إدارة املـؤمترات يف جنيـف                من مكاتب األمم املتحد   

ومفوضية حقوق اإلنسان، وال سيما من خـالل شـعبة معاهـدات حقـوق اإلنـسان التابعـة هلـا،                    
هي هيئة األمم املتحدة املسؤولة عن تقدمي الدعم الـشامل هليئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان،                  

جنيــف خــدمات املــؤمترات عامــةً،  األمــم املتحــدة يف بينمــا تــوفر شــعبة إدارة املــؤمترات مبكتــب
وعـالوة علـى ذلـك، تـضطلع دائـرة األمـم املتحـدة لإلعـالم يف           . يف ذلك هليئـات املعاهـدات      مبا

جنيف مبهمة إصـدار النـشرات الـصحفية ومـوجزات مجيـع اجللـسات العامـة، مبـا يـشمل أيـضا                      
املفوضية ومكتـب األمـم   ت من خالل ُتوزَّع تكاليف نظام هيئات املعاهدا  و. هيئات املعاهدات 
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املتحدة يف جنيف، إذ تتوىل املفوضـية إدارة تكـاليف املـوظفني وتكـاليف الـسفر وبـدل اإلقامـة                    
وميكـن االطـالع علـى مزيـد        . اليومي، بينما يدير املكتب التكاليف املتـصلة خبـدمات املـؤمترات          

  . A/68/606األساسية من املعلومات عن املوارد الالزمة للنظام يف ورقة املعلومات 
  

  اخلالصة    
ــّر    مجيـــع الـــدول األعـــضاء بـــضرورة تزويـــد هيئـــات معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان    أقـ

غـري أن مـن الواضـح أيـضا أن إجيـاد حـل              . باحتياجاهتا من املوارد لتمكينـها مـن العمـل بفعاليـة          
كي يكون النظام فعاال قدر اإلمكان ومرنا مبا فيـه الكفايـة      مستدام طويل األجل أمر ضروري ل     

وزيـادة عـدد التـصديقات واإلضـافات احملتملـة لـصكوك            تقدمي التقارير   للتعامل مع التقلبات يف     
ــدة يف املــستقبل  ــل يف    . جدي ــذي يواجــه النظــام والــذي يتمث ــأخرات وللتــصدي للتحــدي ال املت

احتمـال أن يـزداد     ورسـائل األفـراد، وبـالنظر إىل        تقـارير الـدول األطـراف       مـن   حاليـا   املتراكمة  
ــدل  ــررة يف   معـ ــد املقـ ــارير باملواعيـ ــدمي التقـ ــال يف تقـ ــادة   االمتثـ ــة لزيـ ــة نتيجـ ــسنوات القادمـ الـ

التصديقات على املعاهـدات، مثـة حاجـة إىل اعتمـاد نظـام بـسيط مبـا فيـه الكفايـة للتكيـف مـع                         
االمتثــال تمــال الوصــول إىل مــستوى ومهيــأ الحأي اتبــاع هنــج قابــل للتطــور : هــذه التغــيريات

اسـتعراض تقـارير الـدول    املتأخرات املتراكمة فيمـا يتعلـق ب  وإهناء الكامل مبواعيد تقدمي التقارير   
 كافيـة لتنظـيم     ا، يف الوقـت ذاتـه، فرصـ       هليئـات املعاهـدات   األطراف والرسـائل الفرديـة، ويتـيح        

  . اجتماعاهتا وتغطية كافة جوانب والياهتا
ــوفر    ــات  الوقــت ال ختــصيص منــوذجوي ــبني بالتفــصيل يف  جتماعــات هيئ املعاهــدات امل

 املتعلـق بتـدعيم وتعزيـز فعاليـة نظـام هيئـات معاهـدات                من القـرار املقتـرح     ٢٧ و   ٢٦لفقرتني  ا
 اهتـا ومـا يلزمهـا     الـالزم الجتماع  وقـت   املعاهدات ال نظام هيئات   ل) A/68/L.37(حقوق اإلنسان   

من موارد مالية وبشرية ملواجهة عبء عملها وتلبية احتياجاهتا على أساس واقعـي ميكـن التنبـؤ                 
فمع أخذ متوسط عدد التقارير اليت تلقتها كـل جلنـة خـالل فتـرة الـسنوات األربـع املاضـية                     . به

نتني املقبلـة،    يف فتـرة الـس     االجتماعـات الالزمـني   وقـت   ووارد  امل، حيدد النموذج    انطالقكنقطة  
ــات إضــافي    ــت اجتماع ــا   اوخيــصص وق ــن أداء مهامه ــها م ــل   .  للجــان لتمكين ــوذج قاب ــو من وه

إجراء اسـتعراض كـل سـنتني لعـبء العمـل املتوقـع ووقـت االجتماعـات               بـ  يقضيلالستمرار، و 
وقـت  تعـديل   ويتـيح ذلـك     . ، وذلك علـى أسـاس املبـادئ املنـصوص عليهـا يف القـرار              اخلاص به 

حـصيلة  مث تتخـذ    . الطارئـة علـى معـدل تقـدمي التقـارير          وفقـا للتغـيريات      االجتماعات املخصص 
 يف إطـار طلـب ميزانيـة فتـرة الـسنتني الـذي              ، ويكـون ذلـك    أساسا لطلـب مـوارد    هذا احلساب   

  . يقدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة

http://undocs.org/ar/A/68/606�
http://undocs.org/ar/A/68/L.37�
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ار األساس الذي يستند إليـه قـر      عبء العمل املتوقع خالل فترة السنتني املقبلة        يشكل  و  
ــات املعاهــدات    ــهج ختــصيص وقــت الجتماعــات هيئ ــد عــبء العمــل،  . وفــق هــذا الن ولتحدي

 ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩يف الفتــرة مــن (ُيحــسب متوســط عــدد التقــارير الــيت تــستعرضها كــل جلنــة 
وبـافتراض  ). بداية مث على أساس كل فترة سابقة من أربع سنوات توجد بيانات متاحة عنـها        ك

تقارير أسبوعيا يف حساب تلك املتوسطات، ميكن احلـصول          ٢,٥معدل استعراض ال يقل عن      
ميثل هذا الرقم أحد األهـداف املتوخـاة لتحقيـق    (على تقدير لعبء العمل املتعلق بتلك التقارير       

الكفاءة؛ وهو يستند إىل معيـار الـدورتني الـذي تـستخدمه هيئـات املعاهـدات يف إجـراء حـوار                     
ايف الــالزم لــه، مث تطبــق إجــراءات تعزيــز مــع إحــدى الــدول األطــراف وحــساب الوقــت اإلضــ 

ومبـا أن املمارسـة احلاليـة تقـضي         ). الكفاءة يف إعداد احلوار واملالحظـات اخلتاميـة للجنـة بعـده           
علـى  بتقدمي التقارير األولية املقدمة مبوجـب الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل            

  .  تقارير على األقل٥ يبلغ ، فإن معدل االستعراض املفترض لتلك التقاريرحدة
وقــت إضــايف لالجتماعــات الــيت ُتعقــد للنظــر يف يف هــذه العمليــة احلــسابية وُيخــصص   

الرسائل الواردة من أفراد استنادا إىل متوسط عدد الرسائل الواردة، كما ختـصص فتـرة أخـرى              
أمثلـة تلـك    ومـن   . مدهتا أسبوعان لكل جلنة لتمكينها من االضطالع باألنشطة اليت كُلفـت هبـا            

 االفتتـاحي واخلتـامي لكـل دورة، واملـسائل التنظيميـة، وإقـرار بـرامج العمـل،                  اجلزآناألنشطة،  
والنظر يف أساليب العمل، ومناقشة التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة واعتمـاده، وعقـد                

 أيـام  ، وختـصيص )اجتماع واحد سنويا علـى األقـل    (اجتماعات غري رمسية مع الدول األطراف       
ــة أو ممثلــي         ــم املتحــدة القطري ــة األم ــع أفرق ــد اجتماعــات م ــشات مواضــيعية وعق إلجــراء مناق

  . وكاالت األمم املتحدة
وعالوة على ذلك، ُيدرج هامش إضايف لتجنـب تراكمـات جديـدة يف حـال حـدوث                   

مـثال، نتيجـة لتحـسن قـدرة الـدول األطـراف علـى           (زيادة غري متوقعة يف عدد التقارير الـواردة         
  وقــت اجتماعــات إضــايف قـــدره    أساســي ل معــدل  كوُيحــدد هــذا اهلــامش    ). تقــدمي التقــارير  

، غـري   )وحيسب هذا املعدل اسـتنادا إىل جممـل الوقـت املخـصص للنظـر يف التقـارير                ( يف املائة    ٥
 إىل  ٢٠١٥للفتـرة مـن      يف املائـة     ١٥ إضـايف قـدره      اجتماعـات معـدل وقـت     مت مؤقتا إدراج     هأن

 مـن   ٢٦وتـنص الفقـرة     .  يف معاجلة كم التقـارير املتـراكم لـديها حاليـا            ملساعدة اللجان  ٢٠١٧
على ختصيص املوارد املالية والبـشرية الكافيـة هليئـات املعاهـدات الـيت يتمثـل الـدور               أيضا  القرار  

  . الرئيسي الذي كلفت به يف القيام بزيارات ميدانية
تـنص  إذ ، ٢٦يف الفقـرة  النـهج احملـدد   لتضفي طـابع االسـتدامة علـى         ٢٧الفقرة  تأيت  و  

وقــت االجتماعــات املخــصص يــتم خاللــه إعــادة حــساب علــى إجــراء اســتعراض كــل ســنتني 
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وتـنص  . عن عبء عمل اللجان خالل فترة السنوات األربع الـسابقة         احلديثة  استنادا إىل البيانات    
   .على أساس دائم) اختاذ القرارعند (الفقرة أيضا على أال ُيخفض عدد األسابيع املخصص 

لـــب إىل األمـــني العـــام، يف ولـــدعم هـــذا االســـتعراض الـــذي جيـــرى كـــل ســـنتني، طُ    
، أن يقدم تقريرا شـامال عـن حالـة نظـام هيئـات املعاهـدات والتقـدم الـذي أحرزتـه                      ٤٠ الفقرة

أي مراعـاة فرديـة هليئـة       وينبغي أن تكون    . تلك اهليئات يف حتقيق كفاءة وفعالية أكرب يف عملها        
النظـام  حتقـق التـوازن بـني احتياجـات         أن  عاهدات جزءا من هذا التقريـر و      من هيئات امل  مبفردها  
والوضـع  املتـأخرات املتراكمـة احلاليـة       وينبغي أن يشمل هذا التقرير معلومات من قبيـل          . ككل

علــى (اجلديــدة اإلضــافية والــصكوك التــصديقات تقــدمي التقــارير والتمــويلي الــراهن ومعــدالت 
. وأي تقلبــات يف اســتالم التقــارير والرســائل الفرديــة ) ختياريــةســبيل املثــال الربوتوكــوالت اال

يف جمـال   حقـوق اإلنـسان     وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يـوفر معلومـات عـن أنـشطة مفوضـية                
، قبل تقـدمي    الحقاإصدار التقرير، مث مناقشته     يتم  وينبغي أن   . دعم بناء قدرات الدول األعضاء    

  . نظام هيئات املعاهداتمن أجل  توفري سياق لتقدميه امليزانية العادية للمفوضية، من أجل
  

  التدابري الرامية إىل حتسني كفاءة النظام وفعاليته    
اختاذ التدابري التالية من أجل زيـادة حتـسني كفـاءة وفعاليـة نظـام               فضال عن ذلك    ينبغي    

  : هيئات املعاهدات
 اجلهــود الالزمــة لالمتثــال ينبغــي للمفوضــية أن تبــذل - الترتيبــات التيــسريية املعقولــة  •  

للمعــايري ذات الــصلة بــسهولة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل هيئــات املعاهــدات، 
وتيسري مشاركتهم الكاملة يف عمل تلك اهليئات، سواء كانوا أعضاء فيها أم ممثلني عـن        

 اجلهـات   املنظمـات غـري احلكوميـة أو       وأاملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          وأالدول  
ويف الوقت نفـسه، ينبغـي للمفوضـية أن تـوفر وسـائل الراحـة املعقولـة                 . ية األخرى املعن

   .على حنو تام وفعاللذوي اإلعاقة من خرباء تلك اهليئات لضمان مشاركتهم 
ينبغـي أن    - الـيت تـستخدمها مجيـع هيئـات املعاهـدات         العمـل   احلد من عدد لغـات        •  

تشمل تلك اللغـات    هدات، وينبغي أن    حتدد اللجنة لغات العمل املخصصة هليئات املعا      
 من لغات العمـل مـع األخـذ يف االعتبـار أال ُينظـر إىل هـذه التـدابري                    عددا أقصاه ثالث  

وميكـن ختـصيص    . على أهنا سابقة، وذلك بالنظر إىل الطابع اخلاص هليئـات املعاهـدات           
مـع  وميكـن إعـادة النظـر يف هـذه املـسألة كـل سـنتني                . لغة رابعة على أسـاس اسـتثنائي      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذا لـن       . اللغويةاحتياجاهتم  خرباء جدد وعلى أساس     انتخاب  
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يؤثر على احلوار مع دولة من الدول األطـراف، حيـث سـتظل تلـك الدولـة قـادرة علـى                     
  . أثناء حتاورها مع إحدى اهليئاتالست لألمم املتحدة التكلم بإحدى اللغات الرمسية 

كفـاءة الترتيـب احلـايل    حتـسن  ينبغـي للمفوضـية أن    - داتهيئـات املعاهـ   خرباء  سفر    •  
ــا       ــك طبق ــدات، وذل ــات املعاه ــفر خــرباء هيئ ــع يف س ــا  املتب ــرار  للجــزء سادس ــن الق م

معــايري حتديــد درجــات   يعــاد النظــر يف  وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن   . ٦٧/٢٥٤
مع القواعـد الـيت حتكـم سـفر مـوظفي           وأن تتم مواءمتها    رباء اهليئات   السفر بالطائرة خل  

 يف حــني ينبغــي أن ،األمــني العــام املــساعدالــذين تقــل رتبــهم عــن رتبــة األمــم املتحــدة 
غري أن االتـساق يف تـوفري   . األمني العام املساعدبرتبة يستمر تقدمي بدل اإلقامة اليومي     

 ال ميكــن أن يتحقــق مــن خــالل العمليــة  حــدةيف منظومــة األمــم املتالبــدالت املوحــدة 
  .احلكومية الدولية

ينبغــي أن تتعهــد املفوضــية قائمــة بأمســاء الــدول  - املرونــة يف حتديــد اجلــدول الــزمين  •  
بعـد إخطارهـا بوقـت      األطراف اليت تكون تقاريرهـا متراكمـة وعلـى اسـتعداد للنظـر،              

اهليئـة املعنيـة مـن    فـاعلي مـع   ، يف املـشاركة يف حـوار ت  )ال يقل عـن ثالثـة أشـهر   (قصري  
وإذا تعذر على دولـة طـرف أخـرى         .  على أساس تقاريرها املتراكمة    هيئات املعاهدات 

استخدام وقتها احملـدد، ينبغـي بـذل كـل اجلهـود الالزمـة إلدراج دولـة طـرف مـن تلـك             
   .القائمة يف اجلدول الزمين مبا يتيح االستفادة من وقت اللجنة بأقصى قدر من الكفاءة

  
اسـتقالل وحيـاد أعـضاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنــسان       املتعلقـة ب التوجيهيـة  املبـادئ    -  ٣١  

  ) “مبادئ أديس أبابا التوجيهية”(
ويف . دهتموحيـ اسـتقالل أعـضائها     وضع عـدد مـن هيئـات املعاهـدات أدوات لـضمان               

فقــد مــن أجــل حتقيــق هــذه الغايــة، نظمهــا الداخليــة حــني أن معظــم اهليئــات لــديها أحكــام يف 
ــة الاعتمــدت  ــة حبلجن ــة    املعني ــادئ التوجيهي ــسان جمموعــة مــستقلة مــن املب ــشكل . قــوق اإلن وي

شرطًا مسبقًا لتحقيق اهلدف النهائي اخلـاص       واحليدة  االستقاللية  الوصول إىل هذا املستوى من      
يف سياق وفائها بااللتزامـات الـيت تلقيهـا         لدول األطراف   تزويد ا ، وهو   هيئات املعاهدات بنظام  
ى عاتقهــا معاهــدات حقــوق اإلنــسان بتقييمــات وتوجيهــات تتــوافر فيهــا أقــصى درجــات    علــ

  . املوضوعية واجلدارة باالحترام
اسـتقالل  املتعلقـة ب املبادئ التوجيهية واعتماد قام رؤساء هيئات املعاهدات بإعداد    قد  و  

يونيــه /نأعــضاء هيئــات املعاهــدات وحيــادهم يف اجتمــاعهم املعقــود يف أديــس أبابــا يف حزيــرا   
مجيع هيئـات   متسقان لدى   فهم وهنج   على أن يكون هناك      املبادئ التوجيهية    تشجعو. ٢٠١٢

http://undocs.org/ar/A/RES/67/254�
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املعاهدات بشأن مسألة العضوية، مبا يف ذلك بشأن حاالت تضارب املصاحل احملتملـة الـيت تـؤثر          
  . مهامهمبأداء اخلرباء قيام على 

  
  اخلالصة    

دولية جمددا على أمهيـة اسـتقالل أعـضاء         أكدت الدول األعضاء يف العملية احلكومية ال        
مجيـع الـدول، وكـذلك اجلهـات        أن حتترم   وينبغي  . هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وحيادهم    

، اسـتقالل أعـضاء هيئـات املعاهـدات          واألمانة العامـة   نظام هيئات املعاهدات  يف  األخرى املعنية   
ومـع ذلـك، لـيس    . هـامهم وأن تتجنب أي عمل من شـأنه التـدخل يف ممارسـة م    احتراما كامال   

هناك اتفاق بني الدول األعضاء حول الكيفية اليت ميكن هبا أن يتحقق هـذا االسـتقالل واحليـاد                  
اختـصاص العمليـة احلكوميـة الدوليـة باعتمـاد      عـرب  من خالل جمموعة من املبادئ التوجيهيـة أو         

  . هلذه اهليئاتمن هذا القبيل مبادئ توجيهية 
ــالـــدول، جتـــدد أن وينبغـــي    نظـــام هيئـــات األخـــرى يف مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة ي وهـ

تجنـب أي عمـل مـن شـأنه         باملعاهدات، التزامها باالحترام الكامل الستقالل أعـضاء اهليئـات و         
ــامهم   ــدخل يف ممارســة مه ــات    . الت ــشجيع هيئ ــك، ميكــن ت ــدات وباإلضــافة إىل ذل ــى املعاه عل

  . مواصلة دراسة مبادئ أديس أبابا التوجيهية واستعراضها
ــدروس املــستفادة مــن    االســتعانة يف ميكــن و   هــذا االســتعراض بأفــضل املمارســات وال

ــي أن     ــة، وينبغ ــسابقة املماثل ــه  التجــارب ال ــتمس في ــة    ُتل ــات املعني ــراف واجله ــدول األط آراء ال
ومنفتحـة  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن تتـسم العمليـة بالـشفافية وأن تكـون شـاملة                  . األخرى

واملـشاركة  التأمل يف عمليـة الـصياغة       أعضاء هيئات املعاهدات من      كافة   مما ميكِّن ،  أمام اجلميع 
  . اللجان ومن خالل املناقشات املركزة داخلإلكترونيا وميكن أن تعقد هذه املشاورات . فيها

  
  الدول األطراف مع رؤساء هيئات املعاهدات تعزيز اجتماعات وتفاعل   -  ٣٢  

 هيئــات املعاهــدات والــدول األطــراف أثــر لحــوار الفعــال بــني خــرباءلميكــن أن يكــون   
الـدول األطـراف    مـن جانـب     التقـارير   وأن يـضمن املزيـد مـن تقـدمي          إجيايب على أعمال اهليئات     

 يف العمليـة احلكوميـة الدوليـة      قد أبرز ذلـك     و.  لنظام هيئات املعاهدات    هذه الدول  فهمزيادة  و
مرارا وتكرارا من خالل احلـوار       كل من الوفود وخرباء هيئات املعاهدات وجرى التأكيد عليه        

  . الفعال بينها
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  اخلالصة    
هنــاك حاجــة إىل إضــفاء الطــابع الرمســي واملؤســسي علــى االجتمــاع الــسنوي لرؤســاء    

كفالــة إقامــة حــوار تفــاعلي اهلــدف مــن ذلــك هــو و. هيئــات املعاهــدات مــع الــدول األطــراف
. بطريقـة بنـاءة   الـيت تـشغل باهلـا       ورمسي ميكِّن الـدول األطـراف مـن إثـارة مجيـع املـسائل               منفتح  

ومن شأن ذلك أن يكمِّل املناقشة غري الرمسية السنوية اليت تنظمها كل هيئـة مـن تلـك اهليئـات                    
  . مع الدول األطراف

وباإلضافة إىل ذلك، سـيكون مـن اجملـدي عقـد هـذا االجتمـاع علـى فتـرات منتظمـة،                 
يــسر مــسامهة رؤســاء اهليئــات   وهــذا مــن شــأنه أن ي . كــل ثــالث ســنوات مــثالً، يف نيويــورك  

  . ، مثل عملية امليزانية يف نيويوركالعمليات اهلامة يف
  

  الدول األطراف مع هيئات املعاهدات تواصل تيسري   -  ٣٣  
ويف اآلونـة   . العادة علـى عقـد معظـم اجتماعـات هيئـات املعاهـدات يف جنيـف               جرت    

ــة  مفوضــية  تاألخــرية، نقلــ ــسنوية للجن ــدورات ال ــة حب حقــوق اإلنــسان ال قــوق اإلنــسان املعني
. بـسبب نقـص املـوارد     إىل نيويـورك    جنيـف   مـن   واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         

إىل نيويـورك متـول يف الـسابق مـن          املفوضـية   وكانت املوارد اإلضافية الالزمة إلرسـال مـوظفي         
  . تلقاهتتعد املفوضية خارج امليزانية، وهو متويل مل 

مـن املعاهـدات الـيت يقـوم عليهـا عمـل اللجـان أحكامـا تتعلـق مبكـان                    ويتضمن العديد     
 يـشري بعـضها     مـا بينعقد اجتماعات تلك اللجان، ويشري العديد منـها إىل مقـر األمـم املتحـدة،                

  . اآلخر صراحة إىل نيويورك وجنيف
  

  اخلالصة    
 جنيـف   مـن نيويـورك إىل    املعاهـدات   األخـرية املتبقيـة مـن هيئـات         اهليئات  نتقال  كان ال   
عـدم وجـود متثيـل هلـا     بسبب  ،على قدرة بعض الدول األطراف على تقدمي تقارير       تأثري  مؤخرا  

ــة تقــدمي التقــارير وتيــسريا     . يف جنيــف ونظــرا إىل أن احلــوار عنــصر أساســي مــن عناصــر عملي
، ينبغــي املعاهــداتالــدول األطــراف الكاملــة يف احلــوار التفــاعلي مــع هيئــات   مجيــع ملــشاركة 

الـدول األطـراف، وال سـيما الـدول         تواصل   األعضاء على تقدمي تربعات لتيسري       تشجيع الدول 
وميكن أن يـتم ذلـك عـرب زيـادة الـدعم            . املعاهداتاليت ليس لديها متثيل يف جنيف، مع هيئات         

  . حقوق اإلنسان إىل هذه الدول األطرافمفوضية تقدمه الذي 
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  تعدد اللغات   -  ٣٤  
 عنـصراً أساسـياً يف      باعتبـاره  بالنسبة إىل األمم املتحدة      أمهية خاصة بتعدد اللغات   يتسم    

 التـسامح، مـشاركة اجلميـع    هفهـو يكفـل، مـن خـالل تـشجيع      . بـني الـشعوب   التواصل املتنـاغم    
نتـائج أفـضل    وحتقيـق   فعاليـة   فـضال عـن زيـادة ال      املنظمـة،   بشكل أكرب وبصورة فعالة يف أعمال       

ــام بإســهام أكــرب  و ــات الرمسيــة الــست ل  . القي ــة  ألمــم املتحــدة هــي   واللغ اإلســبانية واإلنكليزي
  . والعربية والفرنسيةوالصينية والروسية 

  
  اخلالصة    

علــى أمهيــة تعــدد اللغــات يف احلكوميــة الدوليــة شــدد عــدد مــن الوفــود خــالل العمليــة   
مـن  و. أنشطة األمم املتحدة، وال سـيما يف األنـشطة املرتبطـة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها                

ميكـن   ، ال وباملثل .العمل بأكثر من لغة   ية أن تتوافر لدى هيئات املعاهدات القدرة على         املهم للغا 
إحـدى اللغـات    بالتقليل من شأن أمهيـة قـدرة الـدول األطـراف علـى التواصـل مـع تلـك اهليئـات                      

  .وبناء على ذلك، مل ُيتفق على أي اقتراح يتناىف مع هذا املبدأ. الرمسية الست لألمم املتحدة
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	31 - المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (”مبادئ أديس أبابا التوجيهية“)
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	34 - تعدد اللغات
	لمحة عامة عن المسائل التي نوقشت
	تعرض المسائل دون ترتيب محدد ودون المساس بأهميتها. وتمثل النبذة السردية عن كل مسألة الاقتراح المقدم إلى العملية الحكومية الدولية لا المناقشة التي جرت أثناء العملية الحكومية الدولية أو آراء الدول الأعضاء. وتأتي خلاصة الميسرين عقب النبذة السردية ويرد فيها موجز قصير عن المسألة مدعوما باستنتاج يستند إلى الآراء التي توصل إليها الميسران عقب مشاوراتهما مع الدول الأعضاء. 
	1 - إجراء الإبلاغ المبسط (قائمة القضايا)

	يمثل اقتراح وضع عملية مبسطة ومتناسقة لتقديم التقارير تحسيناً إضافياً لما كان معروفاً حتى الآن باسم قوائم القضايا قبل تقديم التقارير. وسيظل لزاما على الدول الأطراف تقديم تقرير أولي شامل إذا ما اختارت أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولكن يفترض أن يظل الإجراء المبسط لتقديم التقارير مسألة اختيارية. وستسعى هيئات المعاهدات للحصول على موافقة الدولة الطرف قبل وضع استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير بوقت كاف. ولن يعد الاستبيان إلا بعد اتفاق رسمي مع الدول المعنية. 
	وبعد أن تقدم أي دولة من الدول الأطراف ردودها، لن يلزم تقديم أي طلب آخر التماساً لمعلومات إضافية، وهو طلب دأبت على تقديمه معظم هيئات المعاهدات عن طريق قائمة قضايا بعد أن تكون الدولة قد قدمت تقريرها وقبل النظر في ذلك التقرير، مما يقلل من الوثائق ويبسط عملية تقديم التقارير على اللجنة والأمانة العامة والدولة الطرف.
	الخلاصة

	بإمكان الاستبيان الخاص بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، بفضل ما يتضمنه من طلبات محددة لتقديم معلومات، أن يجعل تقارير الدول الأطراف أكثر تركيزاً من ذي قبل، فيقل بالتالي الوقت والجهد الذي تحتاجه الدول للاستجابة، مما يؤثر بدوره على الحوار البناء ويسفر لاحقاً عن وضع ملاحظات ختامية أكثر تركيزا ودقة وقابلية للتنفيذ. 
	وقد حظيت فكرة طرح هذا التدبير على الدول الأطراف على أساس اختياري بتأييد عام. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُحَث هيئات المعاهدات على وضع حد أقصى لعدد الأسئلة المدرجة، بسبل من بينها وضع استبيان نموذجي للإجراء المبسط لتقديم التقارير يتضمن 25 سؤالاً/500 2 كلمة كحد أقصى، والتركيز على المجالات التي ترى الهيئة المعنية من هيئات المعاهدات أنها قضايا ذات أولوية للنظر فيها فيما يتعلق ببلد معين في وقت معين. 
	2 - تقديم الوثائق الأساسية المشتركة والتحديثات المنتظمة

	اقترح الاستعاضة عن تقديم تقارير فردية إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات بالتقديم الاختياري لتقرير أساسي موحد بحيث يكون هذا التقرير موحدا بين جميع المعاهدات (التي تكون الدولة طرفاً فيها)، مقترناً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. ومن شأن التقارير المقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية المواءمة، بما فيها الوثائق الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بأي معاهدة بعينها، أن تمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات وكل دولة طرف من الحصول على صورة كاملة عن حالة تنفيذ المعاهدات ذات الصلة، تكون قد رسمت ضمن السياق الأوسع لما يقع على الدولة من التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان، وأن توفر إطاراً موحداً يمكن أن تعمل فيه كل لجنة من اللجان، بالتعاون مع غيرها من هيئات المعاهدات.
	الخلاصة

	ينبغي تشجيع الدول الأطراف على مواصلة ما درجت عليه من تقديم وثائق أساسية موحدة وعلى تحديثها بانتظام وفقاً للمبادئ التوجيهية الموائمة. وينبغي بوجه خاص أن تشجع الدول التي تقبل اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، على تعهُّد وثائقها الأساسية الموحدة بالتحديث.
	وفيما يتعلق بالتحديثات الصغيرة وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي أن تُشجَّع الدول الأطراف على تقديم أي تحديثات لوثائقها الأساسية الموحدة في شكل إضافة للوثيقة الأصلية، لأن ذلك سيترتب عليه تحقيق وفورات فيما يتعلق بتجهيز هذا التحديث وترجمته (مثل ترجمة بضع صفحات من إضافة عوضاً عن ترجمة وثيقة أساسية موحدة منقحة بكاملها). وأخيراً، أُبرزت الحاجة إلى رسالة موحدة واضحة من هيئات المعاهدات بشأن كيفية إعداد هذه الوثائق الأساسية المشتركة واستخدامها من جانب هيئات المعاهدات كوسيلة لتيسير إعداد الدول الأطراف لهذه الوثائق.
	٣ - تنسيق طلبات الحصول على موارد إضافية 

	وُضِعَت أول جداول لاجتماعات هيئات المعاهدات على أساس التقارير الواردة لا على أساس مجموع عدد التقارير التي حان أوان تقديمها فيما يتعلق بكل معاهدة. وأصبح ذلك هو النمط المتبع بالنسبة لجميع هيئات المعاهدات، وبالتالي بات يتعين تبرير أي زيادة في وقت الاجتماع باعتبارها استثناء للقاعدة عن طريق تقديم طلب فردي إلى اللجنة الثالثة، بدلا من الموافقة على تلك الزيادة ضمن بارامترات عبء العمل المعتاد للجنة المستمدة من ولايتها بموجب المعاهدة. 
	والممارسة الحالية تحل المشكلة على المدى القصير فحسب، وستكون في آخر المطاف أكثر تكلفة بكثير من تطبيق اقتراح منهجي. ومن شأن تناول أي تعديلات لأوقات اجتماعات اللجان ضمن طلب واحد شامل يقدم سنوياً أو كل سنتين أن يضفي شيئاً من المرونة على الترتيب الحالي، مما يتيح لهيئات المعاهدات أن تطلب تخصيص أوقات الاجتماعات لكل فترة من فترات السنتين استناداً إلى المتراكم فعلياً من التقارير التي لم يبت فيها والمعدلات المتوقعة لما ستقدمه الدول من تقارير. والهدف المتوخي هو تخصيص وقت اجتماع في كل فترة سنتين يكفي لمنع تراكم المتأخرات إلى درجة يستحيل التحكم فيها. ومن شأن هذا الخيار أن يسمح بإدارة عبء العمل في الأجل الطويل وفقا لحالات التذبذب المصادفة فيما يرد من تقارير ومن بلاغات الأفراد. وسيلزم في كل فترة من فترات السنتين أن يعاد تقييم الوضع في سياق الميزانية العادية المقدمة. وهذا سيلغي الطابع الظرفي للطلبات الراهنة بتخصيص وقت إضافي للاجتماعات، إذ سيجعل هذه الطلبات سمة دائمة في عملية وضع الميزانية. 
	الخلاصة

	انظر الخلاصة رقم 30 بشأن الموارد. 
	4 - تخفيض عدد التقارير السنوية لهيئات المعاهدات 

	يمكن تقليل الوثائق التي يلزم ترجمتها بقدر أكبر إذا أمكن تخفيض حجم التقارير السنوية. ويعاد في الوقت الحالي إيراد نص جميع الملاحظات الختامية المجهزة على حدة وغيرها من النصوص المعتمدة. والاقتراح هو أن تُصدر هيئات المعاهدات تقريرا أبسط وأقصر لا يشمل سوى إحالة إلى تلك الوثائق، وليس النصوص الفعلية. 
	الخلاصة

	ينبغي إصدار تقرير سنوي أقصر لا يتضمن سوى إحالة إلى الوثائق ذات الصلة، وليس النصوص الفعلية للوثائق التي سبق نشرها. وينبغي ألا يمنع ذلك نشر القرارات والمعلومات التي لم يرد نصها في موضع آخر، من قبيل القرارات المتخذة بشأن إدخال تغييرات على أساليب عمل هيئة المعاهدة، أو حسبما هو مطلوب بموجب المعاهدة نفسها. 
	5 - المنهجية المتناسقة لإجراء حوار بناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات 

	الاقتراح المطروح هو أن تعتمد هيئات المعاهدات منهجية متناسقة في شكل مبادئ توجيهية مكتوبة لكفالة إجراء حوار بنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح والسماح بإجراء حوار أجدى وأكثر تفاعلاً مع الدول الأطراف. وتوجد في الوقت الراهن اختلافات كبيرة فيما يتعلق بالمنهجية التي تطبقها كل من هيئات المعاهدات في إجراء الحوار البنّاء مع الدول الأطراف. 
	الخلاصة

	ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على اعتماد منهجية متناسقة لكفالة إجراء حوار بنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، مع مراعاة الاختلافات بين اللجان. 
	ويمكن أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية العناصر التالية: 
	• تخصيص اجتماعين في المتوسط (ست ساعات) للحوار التفاعلي مع أي دولة طرف. ويمكن أن تعقد الجلستان في يومين متتاليين؛ 
	• إنشاء فرق عمل قطرية (مع مراعاة التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وكذلك الخلفية المهنية للخبراء) أو تعيين مقررين قطريين لبحث تقارير الدول الأطراف، يقومون بالتحضير للحوار مع الدولة الطرف، بطرق من بينها إجراء مشاورات مسبقة بين أعضاء اللجنة؛
	• تجميع الأسئلة بحسب المواضيع؛
	• وضع قيود صارمة على عدد المداخلات وطولها باستخدام ميقاتي لمدة الكلمة؛
	• حصر تركيز الحوار المتعلق بالتقارير الدورية بحيث يركز فقط على قضايا حقوق الإنسان الأكثر أهمية وعلى الجهود التي تبذلها الدول الأطراف لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة؛
	• تعزيز التواصل السابق بين الدولة الطرف وهيئة المعاهدة لتسهيل الحوار؛
	• ضرورة أن يستمر رؤساء هيئات المعاهدات في ممارسة نفوذهم لقيادة الحوار على نحو فعال، بما في ذلك ضمان إيجاد تواصل متوازن بين أعضاء هيئة المعاهدة ووفد الدولة الطرف. 
	6 - ملاحظات ختامية مركزة لهيئات المعاهدات

	ينص الاقتراح على تشجيع هيئات المعاهدات على صياغة ملاحظات ختامية تتضمن توصيات محددة يمكن تحقيقها. وتوجد حاجة ماسة إلى التركيز على الشواغل ذات الأولوية، وتقديم ملاحظات ختامية أكثر سهولة في التطبيق بالنسبة للدول الأطراف ولجميع أصحاب المصلحة الآخرين. وعلى الصعيد القطري، فإن أي ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة ومحددة يمكن أن تتحول بسهولة أكبر إلى تحسينات تشريعية وسياساتية وبرنامجية ومؤسسية ملموسة، وأن تكون أيسر تنفيذا على الصعيد الوطني. 
	الخلاصة

	ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على اعتماد ملاحظات ختامية أكثر تركيزاً، وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي إعداد مبادئ توجيهية موحدة، تراعى فيها الاختلافات بين اللجان. 
	ويمكن أن تتضمن المبادئ التوجيهية لوضع استنتاجات مركزة العناصر التالية: 
	• تقليل طول الملاحظات الختامية لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والتأثير. ويمكن استخدام الحد الأقصى لعدد الكلمات المقررة لترجمات الجلسات (300 3 كلمة/ ست صفحات) كدليل توجيهي؛ 
	• تقليل عدد التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية إلى حد أقصى قدره 20 توصية/2 500 كلمة، وتركيزها على الأولويات؛ 
	• كفالة أن تكون الملاحظات الختامية موجَّهة وموضوعة خصيصا للبلد المعني، وأن تكون الملاحظات الختامية السابقة بمثابة نقطة الانطلاق لكل دورة جديدة من دورات التقارير؛
	• كفالة أن تعكس الملاحظات الختامية المسائل التي أثارتها هيئة المعاهدة المعنية خلال الحوار البنّاء؛
	• ضرورة تجنُّب التوصيات التي يتعذر تقييم حالة تنفيذها؛ ويجب عوضاً عن ذلك توفير توجيهات محددة بشأن الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتنفيذ الالتزامات التي تقضي بها المعاهدة؛
	• ضرورة تقسيم الملاحظات الختامية ما بين قضايا ذات أولوية عاجلة وأخرى ذات أولوية في الأجل الأطول، على أساس التوازن بين درجة الاستعجال وجدوى معالجة القضايا المختلفة. 
	7 - تدعيم اجتماعات الدول الأطراف 

	يقضي الاقتراح بتدعيم الحوار الذي تجريه الدول الأطراف في اجتماعها الدوري، من خلال القيام مثلا، بإدراج بند منتظم في جدول الأعمال بخصوص المسائل التي تؤثر في التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة. وتشكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعاهدة الوحيدة التي تحدد صراحة الدور المستمر لدولها الأطراف. ويمكن مواصلة تدعيم اجتماعات الدول الأطراف وإتاحة المجال لإجراء مناقشات بشأن مسائل تدخل في نطاق أحكام المعاهدة. ويمكن للدول الأطراف أن تناقش حالة تنفيذ المعاهدة ذات الصلة، على سبيل المثال من خلال إجراء مناقشة بشأن الممارسات الجيدة والمناقشات المواضيعية، وما إلى ذلك. ويمكن أيضا أن تتيح هذه الاجتماعات الفرصة لإجراء تبادل للآراء بين خبراء هيئات المعاهدات، من قبيل الرئيس ونائب الرئيس، والدول الأطراف. 
	الخلاصة

	ينبغي تدعيم اجتماعات الدول الأطراف. وينبغي أن يجري ذلك من خلال استخدام الموارد المتاحة، على سبيل المثال من خلال اجتماع الدول الأطراف الحالي الذي يعقد مرة كل سنتين بغرض انتخاب خبراء هيئات المعاهدات. ويمكن أن تعقد مناقشات بشأن مسائل من قبيل التزام الدول الأطراف بتقديم التقارير، وأفضل الممارسات ذات الصلة، وجلسة للأسئلة والأجوبة مع أعضاء اللجنة المعنية أو مع رئيس اللجنة. 
	8 - الأعمال الانتقامية 

	تُطالَب هيئات المعاهدات بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لتوفير وسائل الانتصاف. ولا تتبع هيئات المعاهدات نهجا منسقا بشأن هذه المسألة الهامة، ويهدف المقترح إلى معالجة ذلك بطريقة متسقة عن طريق اتباع نهج منسق. 
	ومن أجل الحفاظ على تفاعل جميع أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات وكفالة الحماية في حالة تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية، يقضي المقترح بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات بتعيين منسق من أعضائها من أجل توجيه الانتباه إلى هذه القضايا. 
	الخلاصة

	يرى الميسران المشاركان أنه كان هناك اتفاق عام بين الدول الأعضاء على وجوب ألا يتعرض أي فرد أو منظمة لأعمال انتقامية، وعلى ضرورة حث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع هذه الانتهاكات والقضاء عليها. 
	9 - استعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل 

	بالاقتران مع وضع المزيد من الإجراءات المتعلقة بالرسائل، يمكن إجراء استعراض للممارسات الجيدة، يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بأساليب العمل المتبعة في التعامل مع الرسائل المقدمة من أفراد. وتتمثل الفكرة في توفير مبادئ توجيهية خطية موحدة بشأن المسائل الإجرائية المتصلة بالتعامل مع الرسائل المقدمة من أفراد وإجراء تحقيقات تخص جميع هيئات المعاهدات التي تتبع إجراءً لتقديم الشكاوى. ولاقت الفكرة تأييدا في اجتماع خبراء هيئات المعاهدات بشأن الالتماسات الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويمكن لاتباع نهج موحد في إجراءات التحقيق أن يساعد هيئات المعاهدات والدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى مساعدة كبيرة في التعامل بفعالية مع المسائل الناشئة عن تلك الإجراءات وأن يوفر كذلك الاتساق واليقين القانوني في تعامل هيئات المعاهدات مع المسائل الإجرائية المتعلقة برسائل واستفسارات الأفراد. 
	الخلاصة

	ينبغي مواصلة تشجيع هيئات المعاهدات على إبقاء أساليب عملها قيد الاستعراض بهدف استكشاف السبل الكفيلة بجعلها على أكبر قدر ممكن من الاتساق من أجل تيسير قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير والرد على الرسائل الواردة من أفراد. ويمكن إجراء استعراضات للممارسات الجيدة، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدا فيما يتعلق بتحسين أساليب عمل مختلف هيئات المعاهدات. غير أن إجراء هذه الاستعراضات ينبغي ألا يقتصر على الرسائل الواردة من أفراد وينبغي أن يأخذ في الاعتبار شتى الأحكام القانونية الواردة في المعاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يغيب عن هذا الاستعراض ضرورة أن تندرج هذه الأنشطة تحت أحكام المعاهدات ذات الصلة، وبالتالي لا تُفرض التزامات جديدة على الدول الأطراف. 
	10 - آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق 

	أدى نمو نظام هيئات المعاهدات ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 إلى حدوث زيادة كبيرة جدا في عدد التقارير التي من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف وعدد التوصيات التي من المقرر أن تنفذها. ولمواجهة هذه التحديات، وضعت بعض الدول آلية دائمة لتوجيه وتنسيق ورصد إعداد تقاريرها الدورية وتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان وللتشاور بهذا الشأن. وعلاوةً على ذلك، منحت بعض الدول الآلية أساسًا في القانون، وذلك لضمان الاستمرارية والثبات ولإلزام جميع الوزارات الحكومية المعنية بالتعاون النشط. غير أن الكثير من الدول الأخرى يواصل الاعتماد على الترتيبات المخصصة التي يستغنى عنها بعد تقديم التقرير (التقارير) الذي أنشئت لإعداده. 
	ويقضي الاقتراح بتشجيع الدول الأطراف على إنشاء أو تدعيم آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق، تهدف إلى تيسير كل من تقديم التقارير في أوقاتها وتحسين التنسيق في متابعة توصيات وقرارات هيئات المعاهدات. ويمكن أن تتناول الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق تقديم التقارير إلى جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى الكفاءة والتنسيق والاتساق والتآزر على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم الآلية الوطنية الدائمة لتقديم التقارير والتنسيق بتحليل إضافي للتوصيات الصادرة عن جميع آليات حقوق الإنسان وتجميعها، على أسس مواضيعية و/أو تنفيذية (حسب المؤسسة (المؤسسات) المسؤولة عن تنفيذها)، وتحديد الجهات الفاعلة المعنية المشاركة في تنفيذ التوصيات، وتوجيهها في جميع مراحل العملية. 
	الخلاصة

	لن يكون ممكنا أو عمليا وضع نموذج موحد مفرد لآلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق، وذلك بسبب اختلاف الاحتياجات والحالة القطرية للدول الأطراف. غير أن عددا من الدول الأعضاء بيّن خلال المناقشات فائدة اتباع نهج أكثر تنسيقا في تقديم التقارير يتم تعديله وفقا للاحتياجات المحددة للدولة. 
	ويمكن تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأطراف التي تطلب هذه المساعدة فيما يتعلق بإنشاء آليات تقديم التقارير والتنسيق هذه على الصعيد الوطني. وبنفس الطريقة، يمكن لمفوضية حقوق الإنسان نشر أفضل الممارسات المتعلقة بهذه الآليات لكي تقف الدول الأطراف على الكيفية التي يمكن بها لهذه الآليات أن تساعد في مجال تقديم التقارير في سياقات مختلفة. 
	11 - وضع دليل عن التوقعات المنتظرة من خبراء هيئات المعاهدات ومدى توافرهم وعبء العمل المطلوب منهم، وإنشاء موقع إلكتروني مركزي لانتخابات هيئات المعاهدات

	تستعد مفوضية حقوق الإنسان لوضع دليل يتضمن حقائق ومعلومات ثابتة بشأن عملية الانتخابات وظروفها وغير ذلك من المتطلبات ذات الصلة بعضوية هيئات المعاهدات. وستركز هذه الوثيقة على التوقعات العملية المنتظرة من خبراء هيئات المعاهدات وأعباء العمل الواقعة على عاتقهم. وهذا الدليل سيتضمن أيضا جميع المعلومات العملية الأساسية ذات الصلة بأداء مهام هؤلاء الخبراء وولاية أعضاء هيئات المعاهدات، مثل الإجراءات وأساليب العمل والاستحقاقات والتوقعات المنتظرة من الأعضاء. 
	ويمكن إتاحة دليل التوقعات المنتظرة من أعضاء هيئات المعاهدات ومدى توافرهم وعبء العمل المطلوب منهم للدول الأطراف وجميع المرشحين المحتملين المهتمين قبل عملية الترشيح على الصعيد الوطني والانتخابات التي تلي ذلك من خلال موقع شبكي مركزي وسهل الاستعمال لانتخابات هيئات المعاهدات تابع لمفوضية حقوق الإنسان. وسيقدم هذا الموقع الشبكي معلومات عملية عن الشواغر في هيئات المعاهدات وعن الانتخابات المقبلة وأسماء الأشخاص الذين جرى ترشيحهم. 
	الخلاصة

	انظر الخلاصة رقم 12 المتعلقة بالانتخابات.
	12 - ترشيحات وانتخابات الخبراء لعضوية هيئات المعاهدات 

	قُدّم عدد من الأفكار بشأن كيفية تحسين عملية ترشيح وانتخاب الخبراء في هيئات المعاهدات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمبادرات الوطنية الرامية إلى كفالة الشفافية وترشيح خبراء ذوي مؤهلات عالية، والعملية الانتخابية، وفترات عضوية خبراء هيئات المعاهدات. وتشمل هذه الأفكار ما يلي: 
	(أ) اعتماد سياسات وإجراءات وطنية فيما يتعلق بتسمية الخبراء كمرشحين لعضوية هيئات المعاهدات. واقتُرح أن تشمل هذه السياسات الوطنية ما يلي: 
	’1‘ تسمية المرشحين من خلال عملية اختيار مفتوحة وشفافة من بين الأشخاص الذين لهم سجل مثبت من الخبرة في المجال ذي الصلة؛ 
	’2‘ تجنب ترشيح أو انتخاب خبراء أثناء تقلدهم مناصب قد تعرضهم لضغوط أو تضارب مصالح؛ 
	(ب) قصر فترات خدمة الخبراء على عدد معقول من فترات العضوية في اللجنة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار أن أحدث المعاهدات تسمح بفترتي عضوية كحد أقصى؛
	(ج) التوصل إلى تشكيل لجان أكثر تنوعا من خلال تحديد حصص تستند إلى الانتماء الجغرافي للأعضاء ونوع جنسهم ومؤهلاتهم، على غرار نماذج الأمم المتحدة التي تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية الخمس. 
	وتتباين أحكام المعاهدات فيما يتعلق بالمؤهلات المتوقع أن تتوافر في المرشحين. وفي حين تقتضي جميع المعاهدات مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، يذكر بعضها أيضا معايير أخرى مثل تمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة خبراء من ذوي الإعاقة. 
	الخلاصة

	يمكن مواصلة تحسين عملية ترشيح وانتخاب الخبراء، على النحو التالي:
	’1‘ يمكن تشجيع الدول الأعضاء على أن تواصل اختيار خبراء ذوي مؤهلات عالية وأن تنظر حسب الحاجة في اعتماد سياسات أو إجراءات وطنية فيما يتعلق بتسمية الخبراء كمرشحين لعضوية هيئات المعاهدات؛ 
	’2‘ ينبغي لمفوضية حقوق الإنسان أن تعد مذكرة إعلامية تتضمن معلومات بشأن المسائل العملية، بما في ذلك بشأن واجبات الأعضاء. وينبغي توزيع هذه المذكرة في الفترة التي تسبق الانتخابات على جميع الدول التي لديها سلطة تسمية مرشحين وكذلك على المرشحين المحتملين. وينبغي أيضا أن تتاح هذه المذكرة للناس عامة؛ 
	’3‘ ينبغي أن تقدم الأمانة قبل كل عملية انتخاب معلومات عن التشكيل الحالي للجنة المعنية. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات التوزيع الحالي للخبراء حسب المناطق ونوع الجنس والمؤهلات المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توفر معلومات عن عدد سنوات خدمة الخبراء؛ 
	’4‘ ينبغي إعادة النظر في الشكل الحالي للانتخابات التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لخبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأنه ينطوي على احتمال السماح للدول غير الأطراف بانتخاب خبراء. وينبغي أن يجري انتخاب خبراء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف. إلا أن هذا التغيير لن يمسّ الهيكل والتنظيم والترتيب الإداري الحالي للجنة. 
	وأيّد عدد من الوفود تنفيذ الأحكام الواردة في المعاهدات فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي العادل عن طريق تحديد حصص تستند إلى الانتماء الجغرافي، في حين عارضت وفود أخرى هذه الحصص على أساس أنها ستتطلب تعديل المعاهدات.
	13 - اتخاذ تدابير أخرى لتسليط الضوء على نظام هيئات المعاهدات وتعزيز سبل الوصول إليه 

	يقضي الاقتراح بتعيين موظف اتصالات لوضع استراتيجية إعلام واتصال بهدف تسليط مزيد من الضوء على هيئات المعاهدات وتعزيز صورتها ونشر نواتجها على نحو أفضل وتحسين الشفافية والقابلية للتنبؤ فيما يتعلق بها. وسيمكن ذلك من الحصول بطريقة أسهل على المعلومات المتعلقة بهيئات المعاهدات، بما في ذلك بالنسبة لذوي الإعاقة، وبالتالي زيادة المشاركة والتفاعل بين الدول والجهات المعنية الأخرى وهذه الهيئات. 
	الخلاصة

	ينبغي أن تتخذ مفوضية حقوق الإنسان تدابير لتسليط مزيد من الضوء على نظام هيئات المعاهدات وزيادة سبل الوصول إليه. إلا أنه ينبغي تحقيق ذلك باستخدام الاستراتيجية الإعلامية القائمة للمفوضية، وفقا لولايتها ودور الهيئات وضمن حدود الموارد المتاحة. 
	14 - التسويات الودية 

	في اجتماع للخبراء بشأن الالتماسات عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أشار الخبراء إلى عدم وجود ممارسة راسخة فيما يتعلق بتيسير التوصل إلى حلول ودية وفعالة (”التسويات الودية“) من قبل هيئات المعاهدات. واقترح الخبراء أن تنظر هيئات المعاهدات في إتاحة مجال للتسويات الودية في إطار إجراءات الرسائل الفردية تفاديا لتناقض الإجراءات أمام الهيئات وتشجيع التوصل إلى تسويات ودية. ومن بين جميع إجراءات الرسائل الفردية لهيئات المعاهدات، فإن هناك صكين فقط ينصان على إمكانية التسوية الودية وهما البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ومن الناحية العملية، يجوز لهيئات أخرى من هيئات المعاهدات تعليق النظر في رسالة من أحد الأفراد إذا سارت الأطراف المعنية في إجراءات للتسوية الودية.
	الخلاصة

	لا ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على النظر في إتاحة مجال للتسويات الودية. وذلك لأنه ينبغي استنفاد سبل الانتصاف المحلية كافة قبل أن تنظر إحدى هيئات المعاهدات التي تقبل رسائل الأفراد في رسالة واردة من أحد الأفراد، بما في ذلك التسويات الودية. وإضافة إلى ذلك، لا يوجد اتفاق عام بين الدول الأعضاء على الكيفية التي يمكن بها بدء العمل بآلية تسويات ودية من هذا القبيل. 
	15 - إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية، بما في ذلك معلومات عن متابعتها 

	في اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شدد الخبراء على ضرورة وضع قاعدة بيانات تعمل بشكل جيد للحالات الفردية. ومنذ حزيران/يونيه 2010، أحرزت مفوضية حقوق الإنسان تقدما في وضع قاعدة البيانات المذكورة. وستزيد قاعدة البيانات إمكانية اطلاع أعضاء هيئات المعاهدات والدول الأطراف والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغير ذلك من الجهات المعنية على الاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية. ويجري حاليا إنشاء قاعدة البيانات باستخدام نفس النظام المستخدم في إنشاء المؤشر العالمي لحقوق الإنسان. 
	ويقضي الاقتراح بإنشاء قاعدة بيانات جيدة الأداء وحديثة المحتوى للاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية، يمكن البحث فيها بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وبإعادة تصميم صفحات الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات هيئات المعاهدات الخاصة بالشكاوى الفردية لزيادة تيسير تصفحها.
	الخلاصة

	لم يكن هناك اتفاق عام بين الدول الأعضاء بشأن إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية المتعلقة بالحالات الفردية وبشأن كيفية بنائها وتمويلها. وشككت بعض الدول الأعضاء في الأساس القانوني لقاعدة البيانات، في حين أكدت دول أخرى أهميتها في تحسين إمكانية الوصول إلى إجراءات الشكاوى. 
	16 - إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل 

	اقترحت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في رسالتها المؤرخة 9 آذار/مارس 2012، إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل، يتألف من خبراء تابعين لمختلف هذه الهيئات. وفي الوقت الراهن، تخصص هيئتان من هيئات المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) ما مجموعه معاً خمسة أسابيع سنويا للاجتماع لمناقشة الحالات الفردية وتقديم توصيات لكي تعتمدها الجلسة العامة. أما لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة القضاء على التمييز العنصري فتعالج الرسائل الفردية في إطار جلساتها العامة، كما ستفعل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما يبدأ ورود الرسائل. ومع تعدد إجراءات الرسائل الفردية، تزداد الحاجة إلى الاتساق في الاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات ضمن القيود التي تفرضها ولايات الهيئات التي تخصها تلك الإجراءات. 
	الخلاصة

	يثير هذا الاقتراح عددا من الأسئلة القانونية والعملية فيما يتعلق بمعالجة كل لجنة للرسائل الفردية. وفضلا عن ذلك، لا يوجد اتفاق عام بين الدول الأعضاء على إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل. 
	17 - مواءمة نماذج التفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

	بإمكان الهيئات الوطنية، كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، أن تضطلع بدور أساسي في المشاركة الدورية في عملية إعداد تقارير هيئات المعاهدات عن طريق تقديم المعلومات والتوعية والمتابعة بشأن تنفيذ التوصيات. بيد أن المشاركة الفعلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في نظام هيئات المعاهدات تتعثر بسبب عوامل كثيرة منها أن لكل هيئة من هيئات المعاهدات قواعد مشاركة مختلفة. ويتعلق الاقتراح بوضع نموذج واحد متوائم يمكن أن يحتوي على العناصر التالية: 
	• يمكن عقد اجتماعات رسمية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال وقت الجلسة العلنية الرسمية، المقررة في اليوم الأول من الأسبوع، فيما يتعلق بتقارير الدول الأعضاء التي قد يتقرر النظر فيها خلال ذلك الأسبوع. ونظرا إلى أن هذه الاجتماعات ستكون اجتماعات رسمية، ستسجل المداخلات رسميا وسيجري توفير ترجمة شفوية، ويمكن لممثلي الدول الأطراف الاستماع إلى مداخلات بلدانهم؛ 
	• يمكن تحديد مواعيد لعقد جلسات إحاطة خاصة وقت الغداء مدة كل منها ساعة، تنظمها منظمات المجتمع المدني، في اليوم السابق للنظر في تقرير الدولة الطرف. وتتبع عدة لجان هذا النموذج فعلا؛ 
	• يمكن أن يُطلب إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم تقارير منسقة وأكثر تركيزا إلى هيئات المعاهدات في المواعيد المقررة تتضمن 10 صفحات كحد أقصى للتقارير المفردة و 30 صفحة للتقارير المشتركة، وأن تنظم مداخلاتها بطريقة منسقة، على أن يكون مفهوما أن هذه التقارير لن تترجم. 
	الخلاصة

	يمكن أن يكون النموذج المنسق للتفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مفيدا لجميع أصحاب المصلحة. إلا أن هذه المشاركة الموحدة ينبغي ألا تمنع فرادى اللجان، مثل لجنة حقوق الطفل التي لديها آلية مستقرة للتشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من بذل جهود إضافية. غير أنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة أو حول الكيفية التي ينبغي بها إعداد هذا النموذج المنسق للتفاعل والعناصر التي يجب أن يتضمنها.
	18 - اعتماد عملية تشاور منسقة لوضع التعليقات/التوصيات العامة 

	يقضي الاقتراح باعتماد هيئات المعاهدات عملية منسقة للتشاور مع الدول الأطراف وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خلال وضع التعليقات العامة، بما في ذلك أن يُطلب إليها تقديم مساهمات خطية و/أو المشاركة في الأيام العامة للمناقشة. وقد اعتمدت جميع اللجان الممارسة المتمثلة في تقديم آرائها حول محتوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها الدول الأطراف في شكل ”تعليقات عامة“ أو ”توصيات عامة“. وقد شهدت هذه التعليقات والتوصيات تطورا من حيث الطول ودرجة التعقيد وتشكل الآن تعليقات تفصيلية وشاملة على أحكام معينة في المعاهدات وعلى العلاقة بين مواد المعاهدة وموضوعات/قضايا معينة. وتهدف هيئات المعاهدات من خلال إصدار تعليقات عامة إلى أن تتيح لجميع الدول الأطراف الخبرات التي اكتسبتها حتى ذلك الوقت من خلال دراسة تقارير الدول الأطراف، وعندما تتعلق برسائل فردية، وذلك من أجل مساعدة تلك الدول وتشجيعها على مواصلة تنفيذ المعاهدات. وتلتمس جميع هيئات المعاهدات بانتظام مشورة خبير من خارج اللجنة أثناء عملية الإعداد. وفي هذا الصدد، تخصص اللجان أياماً لعقد مناقشات عامة أو اجتماعات غير رسمية تدعو إليها الدول، في معظم الحالات، للمشاركة بصفة مراقب. وفي بعض الحالات، تُوضع مسودة التعليق العام/التوصية العامة على الموقع الشبكي ويُطلب من جميع أصحاب المصلحة تقديم مساهمات خطية. 
	الخلاصة

	من شأن اتباع إجراءات منسقة للتشاور أثناء إعداد التعليقات العامة تيسير تقديم هذه التعليقات وإعدادها. وينبغي أن تكون إجراءات التشاور المنسقة ميسورة إلى أقصى حد ممكن، ويمكن أن تشمل المشاركة في الأيام العامة للمناقشة. ويمكن كذلك وضع مسودة التعليق العام/التوصية العامة في الموقع الشبكي لهيئات المعاهدات المعنية ويجب التماس مساهمات مكتوبة.
	19 - إجراءات المتابعة لدى هيئات المعاهدات

	تطلب جميع هيئات المعاهدات إلى الدول الأطراف تضمين تقاريرها اللاحقة معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة. واعتمدت أربع لجان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري) إجراءات رسمية لرصد تنفيذ توصيات محددة واردة في الملاحظات الختامية بين تقرير دوري وآخر. وتقوم حاليا هيئة واحدة أخرى على الأقل من هيئات المعاهدات بدراسة مسألة اعتماد إجراءات المتابعة المذكورة. وعلاوة على ذلك، جرى في الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان والاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التأكيد على أنه بالنسبة للتقارير الدورية، ينبغي أن تكون الشواغل والتوصيات السابقة نقطة الانطلاق للملاحظات الختامية الجديدة، ضمانا لإجراء تقييم واضح لمدى التقدم الذي حققته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق. وهذا يشكل آلية متابعة متأصلة لدى هيئات المعاهدات في سياق استعراض التقارير الدورية.
	وبالمثل، فإن كافة هيئات المعاهدات المكلفة بدراسة الرسائل الفردية تطلب معلومات تكميلية من الدولة الطرف المعنية، ضمن إطار زمني محدد، في جميع الحالات التي يُكتشف فيها حدوث خرق للمعاهدة المعنية. بيد أنه في حالة التأكد من أن التقارير القادمة ستُدرس في المواعيد المقررة، تكون هيئات المعاهدات التي تستخدم إجراءات المتابعة بانتظام أقل اضطرارا إلى طلب معلومات إضافية بين الدورات. وبغض النظر عما إذا كان سيجري أم لا اعتماد جدول زمني شامل لإعداد التقارير، فإنه يمكن تبسيط إجراءات المتابعة وتحسينها. ويمكن على أقل تقدير تنسيق متابعة الملاحظات الختامية وإجراءات الرسائل الفردية بين هيئات المعاهدات. ويمكن لهيئات المعاهدات أن تعتمد مبادئ توجيهية مشتركة لهذه الإجراءات.
	الخلاصة

	ينبغي بذل جهود، عبر حل شامل طويل الأجل، لتقليل الحاجة إلى المتابعة من قبل هيئات المعاهدات بإدراج تلك المتابعة، قدر الإمكان، كجزء من الاستعراض المنتظم للدول. وينبغي أن تكون الشواغل والتساؤلات والتوصيات السابقة نقطة الانطلاق لوضع قائمة بالقضايا والملاحظات الختامية الجديدة الخاصة بالدولة الطرف، ضمانا لإجراء تقييم واضح لمدى التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق. وإضافة إلى ذلك، يجب بذل جهود من أجل وضع نهج منسق ومبادئ توجيهية موحدة لزيادة تركيز وتبسيط إجراءات المتابعة.
	20 - التقيد بالحد المقرر لعدد الصفحات

	تخضع معظم وثائق الأمم المتحدة لحد مقرر لعدد الصفحات لا تخضع له التقارير المقدمة من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات. وفي عام 2006، أكدت المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على أنه ”يجب إن أمكن ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الأساسية الموحدة ما بين 60 و 80 صفحة، وألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة، وأن تقتصر صفحات الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة“. والاقتراح هو التقيد الصارم بهذه المبادئ التوجيهية.
	الخلاصة

	ينبغي احترام التقيد بالحدود المقررة لعدد الصفحات من جانب كل المعنيين بعملية تقديم التقارير ومن جانب الدول الأطراف وهيئات المعاهدات. ومن ثم ينبغي وضع حدود لعدد صفحات التقارير الوطنية والوثائق الأساسية الموحدة تمشيا مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير. ويمكن إدراج معلومات إضافية في مرفق للتقرير الوطني يبقى دون ترجمة. ولتمكين الدول الأطراف من التقيد بتلك القيود، سيلزم أن تضع هيئات المعاهدات حدا أقصى لعدد الأسئلة المطروحة، وأن تركز على المجالات التي تُعتبر قضايا ذات أولوية. 
	وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع حدود لصفحات جميع الوثائق الصادرة عن هيئات المعاهدات، مثل الرسائل الفردية وقوائم القضايا (التي يمكن أن يضم كل منها، كما اقتُرح سابقا، 25 سؤالا/500 2 كلمة) والتعليقات العامة والملاحظات الختامية. ويوصى أيضا بوضع حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بالجهات المعنية من أجل تيسير عمل خبراء هيئات المعاهدات.
	21 - تعزيز قدرة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

	يتمثل صُلب عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب - الذي يميزها عن هيئات المعاهدات التسع الأخرى القائمة - في القيام بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية وفقا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتشمل الولاية الأساسية للجنة الفرعية أيضا تقديم المساعدة والمشورة للآليات الوقائية الوطنية التي سيتم إنشاؤها أو تحديدها من جانب كل دولة طرف بعد سنة واحدة من دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ أو التصديق عليه أو الانضمام إليه.
	ورغم الزيادة السريعة في عدد الدول التي تصدق على البروتوكول وتنضم إليه (63 دولة طرفا)، وزيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب منذ كانون الثاني/يناير 2011 وعبء العمل المرتبط بذلك، لم يتسن للجنة الفرعية سوى القيام بثلاث زيارات ميدانية منتظمة في عام 2011 وثلاث زيارات منتظمة وثلاث زيارات استشارية إلى آليات وقائية وطنية في عام 2012. وبهذه الوتيرة البطيئة لزيارات اللجنة الفرعية، لن تستقبل كل دولة طرف إلا زيارة وقائية منتظمة واحدة كل 21 عاما.
	الخلاصة

	ينبغي تعزيز قدرة اللجنة الفرعية بما يتمشى مع زيادة عدد أعضائها وعدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري. وينبغي أن يتم ذلك في المدى القريب من خلال تخصيص الموظفين المطلوبين للجنة دعما للزيارات الميدانية التي تجريها. أما في المدى البعيد، فينبغي أن تدرج المعلومات المتعلقة بتوفير الموارد للجنة الفرعية وبقدراتها في التقرير الشامل الموحد الذي يقدم كل عامين. وهذا الأمر يتماشى مع الحاجة إلى ضمان القدرة على التنبؤ من خلال طلب مشترك لجميع هيئات المعاهدات على نحو يسمح بإدارة طويلة الأجل لأعباء العمل الواقعة على عاتق تلك الهيئات.
	22 - أنشطة بناء القدرات 

	يستجيب مقر مفوضية حقوق الإنسان كل عام لأكثر من 20 طلبا في المتوسط للقيام بأنشطة لبناء القدرات، وغالبا ما يتم ذلك بالشراكة مع المكاتب الميدانية للمفوضية وغيرها من الهيئات أو الكيانات الميدانية التابعة للأمم المتحدة (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة أو إدارة عمليات حفظ السلام). وبالإضافة إلى الدعم التقني المقدم إلى الجهات الفاعلة الوطنية بشأن تقديم التقارير إلى نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتعاون معه، تعرض بعض الهيئات الميدانية التابعة للمفوضية تقديم المساعدة المباشرة إلى الدول وغيرها من الجهات المعنية بشأن الأعمال المتعلقة بالمعاهدات والتعاون مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك مساعدة الدول في تنفيذ التوصيات.
	ويجري القيام بذلك على نحو متزايد بالشراكة مع الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة والمنسق المقيم وبالتعاون أكثر وأكثر مع المنظمات الإقليمية ومجتمع المانحين، بما في ذلك الصناديق الإنمائية. بالإضافة إلى ذلك، تجري المفوضية عددا من حلقات العمل الإقليمية بشأن متابعة عمل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. وهذا الأمر يعزز الأخذ بنهج منسق نحو تنفيذ التوصيات الصادرة عن جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز تبادل الممارسات الجيدة وتزويد المشاركين بالأدوات المنهجية والتقنية لمساعدتهم على تجميع التوصيات الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وترتيبها حسب الأولوية وإدماجها في استراتيجية متابعة على الصعيد الوطني.
	ولقد أصبحت المساعدة التقنية تزداد تعقيدا بسبب خصوصيات كل معاهدة من المعاهدات الأساسية الدولية التسع لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. وهذا الأمر يتطلب تطوير و/أو تعزيز القدرات المتخصصة لمختلف الوزارات ومجالات عمل سلطات الدولة فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة، لا سيما أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	ويقضي الاقتراح بأن تزيد مفوضية حقوق الإنسان من تنقيح استراتيجيتها لبناء القدرات من أجل مساعدة الدول الأطراف بطريقة مستدامة وفعالة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. ولن يتسنى تحقيق ذلك إلا إذا كانت الاستراتيجية موضع مسؤولية وطنية ومتكاملة بالشكل المناسب.
	الخلاصة

	يتمثل أحد العناصر الرئيسية لتعزيز الأداء الفعال لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز بناء القدرات بشكل كبير. ومن الضروري تمكين البلدان النامية والدول الصغيرة ذات الموارد البشرية والتقنية المحدودة من الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.
	وهناك حاجة إلى استراتيجية لبناء القدرات تتسم بالشمول من أجل زيادة تقديم التقارير من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، ومن أجل التنفيذ الفعال للتوصيات التي تلقتها الدول الأطراف. وينبغي أن تضع استراتيجية من هذا القبيل مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية بما يتمشى مع ولاياتها، مثل اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وينبغي تطويرها كل سنتين، وإدراج المعلومات المتعلقة بتنفيذها في التقرير الذي يقدم كل سنتين المشار إليه في الخلاصة رقم 30 المتعلقة بالموارد. وينبغي وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، بوسائل منها، مثلا، ما يلي:
	• تنظيم حلقات عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية للكيانات الحكومية المسؤولة عن إعداد التقرير الوطني للدولة الطرف؛
	• نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية؛
	• تدريب المدربين على الصعيد الوطني، ومتى سمحت الموارد، على الصعيد الإقليمي في إطار المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية؛
	• الاحتفاظ بقوائم خبرة دولية وإقليمية يمكن الاستعانة بها بعد تلقي طلب لبناء القدرات من دولة عضو؛
	• توسيع نطاق مشاركة مفوضية حقوق الإنسان في التعاون الثلاثي الأطراف من أجل بناء القدرات ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والاستفادة منه؛
	• زيادة الشراكة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية أو المنسق المقيم أو فرادى وكالات الأمم المتحدة الموجودة من أجل ضمان المشاركة الكاملة من جانب جميع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة.
	ويرد بيان إجمالي عن التنفيذ المقترح لما تقدم في ورقة المعلومات الأساسية للتقييم الشامل المفصل للتكاليف (A/68/606، الفقرات 40-50).
	وبالنسبة للدول الأطراف التي تقدم أقل عدد من التقارير، يلزم اتخاذ تدابير خاصة لدعم قدرتها على تقديم التقارير. فتعديل مواعيد تقديم هذه الدول الأطراف لتقاريرها لا يضمن بالضرورة تقديم الدولة الطرف المعنية لتقاريرها. ويجب أيضا مراعاة أن إجراء استعراض دون مشاركة الدولة الطرف لا يخدم التزامات حقوق الإنسان على النحو الوارد في المعاهدة ذات الصلة.
	والمطلوب هو تقديم مساعدة تقنية مخصوصة لهذه الدول الأطراف لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وينبغي أن تركز هذه المساعدة التقنية بوجه خاص على تقديم العون للدول الأطراف في إعداد تقاريرها الأولية وللدول الأطراف التي لم تقدم تقارير لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل هذه المساعدة التقنية مساعدة الدولة الطرف في إجراء حوار بناء في غيبة تقرير دوري، إذا تعذر على الدولة الطرف إعداد هذا التقرير.
	وينبغي، كلما أمكن ووفقًا لمستويات التمويل، إدراج المساعدة التقنية وبناء القدرات ضمن خطط العمل القائمة لمفوضية حقوق الإنسان في البلدان التي توجد فيها وكذلك في المقر الرئيسي. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن زيادة الدعم المقدم من الدول في مجال أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ولا سيما مفوضية حقوق الإنسان، مطلوبة لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، وتقديم الدعم لها في تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات.
	23 - البث الشبكي كوسيلة لتعزيز فرص الوصول إلى هيئات المعاهدات وزيادة التوعية بها

	طلبت هيئات المعاهدات أن توفر الأمم المتحدة خدمات البث الشبكي لجميع الجلسات العلنية فضلا عن تكنولوجيات التداول بالفيديو لتيسير عملها وتعزيز أثرها، بما في ذلك تحسين سبل الوصول والتعاون والمشاركة، على غرار ما يجري في مجلس حقوق الإنسان الذي تبث وقائعه على الإنترنت منذ عام 2006. ولقد اقترح أن تبث جميع الجلسات العلنية لهيئات المعاهدات عبر الإنترنت. ويشمل ذلك النظر في تقارير الدول الأطراف وأيام المناقشات العامة فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشاريع التعليقات العامة. والنظام المتبع حاليا في البث الشبكي هو نظام يطبق حسب الحاجة ويتمثل في البث المباشر لوقائع المؤتمرات عبر الإنترنت لمقر الأمم المتحدة، وحفظ تسجيلات الفيديو الخاصة بالجلسات/المتحدثين على خواديم خارجية. وتضاف مقاطع الفيديو على نظام لإدارة المحتوى لحفظها واسترجاعها. وبصفة عامة تتوفر خدمات البث الشبكي بلغة المتحدث وباللغة الإنكليزية.
	ولإنشاء قدرة للبث الشبكي في جنيف خاصة بهيئات المعاهدات يلزم تركيب كاميرات كجزء لا يتجزأ من نظام الصوت/الترجمة الشفوية في قاعات الاجتماعات فضلا عن تركيب كابلات ومعدات وبرامج حاسوبية إلى جانب زيادة السعة الأرشيفية للخواديم. وفي الوقت الحالي، لا توجد قدرة دائمة، سواء في البنية التحتية أو الموظفين، لتوفير هذه الخدمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حين أن جميع خدمات البث الشبكي المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان تتم معالجتها حسب الحاجة.
	الخلاصة

	يمكن أن تتيح التكنولوجيات الجديدة فرصا هائلة، ليس فقط فيما يخص زيادة تسليط الأضواء والتفاعل، وإنما أيضًا فيما يتعلق بتعزيز الأثر والإحساس بالملكية وتحسين مستوى التنفيذ في نهاية المطاف. ويجري دعم البث الشبكي للجلسات العلنية لهيئات المعاهدات كوسيلة لتحسين إمكانية الوصول إلى الحوار بين الدول الأطراف وهذه الهيئات وزيادة التوعية به فضلاً عن تعزيز الإحساس بالملكية لدى جميع الأطراف المعنية.
	ولهذا، يوصى بتوفير البث الشبكي للجلسات العلنية لهيئات المعاهدات بجميع اللغات المستخدمة في اللجنة المعنية، وفقا لما ورد في تقرير لجنة الإعلام عن دورتها الخامسة والثلاثين(). ويجري حاليا اختبار هذا النظام في نيويورك، ومتى تم الانتهاء من تجريبه بالكامل، يمكن تطبيقه بالنسبة لهيئات المعاهدات في جنيف. وقد تم بنجاح تجريب خاصية إظهار نص الكلام المسموع في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتوفر هذه القدرة حاليا باللغة الإنكليزية فقط. إلا أنه يجري تجريب نظم جديدة لديها إمكانية إظهار نصوص الكلام بشكل آلي بلغات أخرى بالإضافة إلى الإنكليزية. 
	وقد أظهرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انفتاحا على التكنولوجيات الجديدة، ومتى تمت تجربة هذه النظم، يمكن اقتراح أن تطبق اللجنة على سبيل التجربة خاصية إظهار نص الكلام بلغات أخرى بالإضافة إلى الإنكليزية. وينبغي أن يتم هذا بهدف توفير هذه الخاصية في نهاية المطاف بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وتوفير محضر حرفي للجلسات يحل محل المحاضر الموجزة. وينبغي إدراج المرحلة التي بلغها تنفيذ هذه الخلاصة في التقرير الأول الذي يصدر كل سنتين والمشار إليه في الخلاصة رقم 30 بشأن الموارد.
	24 - التداول بالفيديو

	تتيح إمكانية وخيار التداول بالفيديو الفرصة لوفود الدول الأطراف لكي تُشرك عددا أكبر من الممثلين من عواصمها من أجل التفاعل مع هيئات المعاهدات والاستفادة من الخبرات الفنية للخبراء وتوجيهاتهم، مما يعزز مشاركة الوفود في جلسات هيئات المعاهدات. ويمكن أيضا أن تساعد الإتاحة الآنية لهذا القدر الأكبر من الخبرات في زيادة قدرة الدول على الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها الخبراء أثناء النظر في أي تقرير، ومن ثم تحسين جودة الحوار بوجه عام. وأخيرا، فإن التداول بالفيديو من شأنه تيسير مشاركة جميع الجهات المعنية في كافة مراحل عملية إعداد التقارير، مما يساهم في زيادة واستدامة قدرة الجميع على التعاون مع هيئات المعاهدات.
	الخلاصة

	ينبغي أن يُستخدم تركيب وإعداد معدات البث الشبكي لدعم إتاحة التداول بالفيديو بناء على طلب الدولة الطرف. وينبغي للمكاتب الميدانية للأمم المتحدة، عندما يكون ذلك مناسبا ومطلوبا، تسهيل هذا النوع من التفاعل من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافقها المعدة للتداول بالفيديو.
	25 - الحد من ترجمة المحاضر الموجزة

	المحاضر الموجزة هي السجلات الرسمية للاجتماعات، ويجمعها كُـتَّـاب المحاضر الذين تنتدبهم إدارة المؤتمرات. والمحاضر الموجزة ليست محاضر حرفية ولكنها نسخة مختصرة لوقائع الاجتماعات. ولدى هيئات المعاهدات حاليا ممارسات مختلفة قليلا فيما يتعلق بما يحق لها من محاضر موجزة واستخدامها لها. وفي حين أنه ينبغي ترجمة المحاضر الموجزة إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، فإن محدودية الموارد المتاحة أدت إلى تراكم كم كبير من المحاضر التي تنتظر الترجمة. وهناك أيضا تسجيلات صوتية لوقائع الجلسات.
	الخلاصة

	ينبغي أن تصدر المحاضر الموجزة بإحدى لغتي العمل في الأمم المتحدة فيما يخص الاجتماعات التي تطلب هيئات المعاهدات حاليا محاضر موجزة لها، مع مراعاة أن هذه التدابير لن ينظر إليها باعتبارها سابقة، نظرا للطبيعة الخاصة لهيئات المعاهدات. إلا أنه ينبغي أن يجري، بناء على طلب أي دولة طرف، ترجمة محضر موجز لاجتماع دولة طرف مع هيئة معاهدة، حسب الطلب، إلى اللغة الرسمية التي تستخدمها الدولة الطرف. وينبغي أن يُـنظر إلى ذلك كتدبير انتقالي يهدف في نهاية المطاف إلى أن يوفر، من خلال طرق بديلة مثل إظهار نص الكلام المسموع، محاضر حرفية لاجتماعات هيئات المعاهدات بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يترجم ما تراكم من المحاضر الموجزة اعتبارا من عام 2014.
	26 - توفير حيِّـز عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين لعضوية هيئات المعاهدات

	يقضي هذا الاقتراح بتكريس حيـز عام متاح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين لعضوية لهيئات المعاهدات، باستخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. ويقترح أن يتولى إدارة هذا الحيـز خمسة أعضاء سابقين في هيئات المعاهدات من مختلف الخلفيات المهنية، مما يعكس توازنا مناسبا بين الجنسين والمناطق والنظم القانونية. ولضمان موضوعية العملية واحترام استقلال النظام، يمكن أن يعهد إلى اجتماع الرؤساء باختيار هؤلاء الخبراء. ويمكن أن تعزز هذه العملية جودة المعلومات المتاحة للدول الأطراف فيما يتعلق بأوراق اعتماد المرشحين المهتمين أو المرشحين الفعليين لشغل مقعد في إحدى هيئات المعاهدات. ويمكن، فضلا عن ذلك، أن توفر فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم ترشيحاتهم، بما في ذلك من ينتمون إلى البلدان النامية.
	الخلاصة

	يمكن أن تؤدي زيادة المعلومات المتاحة عن جميع المرشحين لعضوية هيئات المعاهدات إلى تحسين العملية الحالية لترشيح وانتخاب الخبراء. إلا أنه لا يوجد اتفاق في العملية الحكومية الدولية بشأن ما إذا كان اقتراح حيـز عام مفتوح من شأنه سد هذه الحاجة أو أنه نسخة مكررة عن التدابير القائمة. 
	27 - إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على التعامل مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين

	يمكن أن يوفر التعاون المتسم بمزيد من الطابع المؤسسي بين هيئات المعاهدات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى دعما أكفأ للدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين في التحضير للاستعراض الذي ستجريه إحدى هيئات المعاهدات لدولة طرف ما وفي النظر في هذا الاستعراض ومتابعته. ويتمثل الاقتراح في أن تقوم هيئات المعاهدات، إلى أقصى حد ممكن وفي حدود ولايتها، بتشجيع وتسهيل دعم الأمم المتحدة لتلك الهيئات بشكل أفضل، وأن تقوم هيئات المعاهدات بمواءمة إجراءاتها المتنوعة للتفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ووضع مبادئ توجيهية عامة يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك للوثائق الخطية الخاصة بالبلدان، بما في ذلك نماذج لتقديم الطلبات المشتركة والإحاطات الشفوية. ويمكن أن يستفيد ذلك الدعم من الميزة النسبية لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة من حيث ولايته المحددة ومجال خبرته وتواجده الجغرافي، إلى جانب الاعتماد على نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية. ويمكن أن يؤدي إضفاء الطابع المؤسسي إلى تعزيز وتنظيم تعاملات منظومة الأمم المتحدة مع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، دعما للدول الأطراف والجهات المعنية، من خلال المشاركة الدورية في الإعداد والحوار والمتابعة.
	الخلاصة

	في الوقت الراهن، يقدم العديد من وكالات الأمم المتحدة (وخاصة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) دعما كبيرا إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، فيما يتعلق بالتزامها بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، فضلا عن متابعتها للتوصيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق القطري للأمم المتحدة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، يساعدان مفوضية حقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها على المستوى الوطني.
	ويمكن زيادة تعزيز تلك المساعدة وينبغي زيادة تنظيم هذا التعاون لتقديم دعم أكفأ إلى الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين في عمليات التحضير والاستعراض والمتابعة. ويجب أن يستفيد ذلك الدعم من الميزة النسبية لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة من حيث ولايته المحددة ومجال خبرته وتواجده الجغرافي، إلى جانب الاعتماد على نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	ولتشجيع وتيسير وتحسين الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى عمليات هيئات المعاهدات، يمكن لهيئات المعاهدات والمفوضية، قدر المستطاع وضمن ولاياتها، مواءمة إجراءاتها المتنوعة للتفاعل مع كيانات الأمم المتحدة ووضع مبادئ توجيهية عامة متفق عليها بصورة مشتركة. ويمكن الاستفادة في ذلك من أفضل الممارسات لعمل اليونيسيف مع لجنة حقوق الطفل.
	28 - نظام الغرفتين

	يتمثل هذا الاقتراح في تشجيع هيئات المعاهدات على العمل بنظام الغرفتين أو الفريقين العاملين عندما يكون ذلك ممكنا. ومن شأن هذا تقسيم الأعضاء إلى نصفين، كل نصف منهم في غرفة لاستعراض تقرير دولة طرف. ويمكن لأي غرفة منهما أن تستعرض التقرير بالكامل وأن تعتمد الملاحظات الختامية، أو أن يجري الاستعراض في غرفتين ثم تناقش الملاحظات الختامية في جلسة عامة بمشاركة جميع الأعضاء. 
	ونظرا إلى الخبرة المكتسبة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، فإن نظام الغرفتين يمكن أن يزيد من عدد تقارير الدول الأطراف التي تُستعرض في دورة ما بنسبة تتراوح بين 70 و 80 في المائة عن طريق تكثيف المزيد من الاستعراضات في كل دورة. واستنادا إلى الخبرة الإيجابية للجنة حقوق الطفل، طلبت اللجنة في قرارها رقم 10 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2011 مواصلة العمل بنظام الغرفتين لوقف تزايد المتأخرات المتراكمة من التقارير وربما معالجة التراكم وتشجيع تقديم التقارير في حينها. وتم تقديم الاقتراح أيضا كبديل للزيادة في وقت الاجتماعات لبعض هيئات المعاهدات، لمعالجة تراكم التقارير. ويعزى ذلك إلى ما أُعرِب عنه من قلق بشأن مدى توافر أعضاء هيئات المعاهدات لحضور عدد أكبر من الاجتماعات في كل سنة دون الحصول على تعويض مالي.
	الخلاصة

	يمكن تشجيع هيئات المعاهدات الأكبر حجما على العمل بنظام الغرفتين عندما يكون ذلك ممكنا وحسب الاقتضاء، مع مراعاة التوازن بين الغرفتين فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ونوع الجنس والخلفية المهنية للخبراء. وعلى الرغم من بعض أوجه القصور في هذا النظام، فإنه هو واحد من بضع طرق لزيادة قدرة هيئات المعاهدات دون معالجة الشواغل التي أُعرِب عنها بشأن توافر أعضاء هيئات المعاهدات لحضور عدد أكبر من الاجتماعات كل سنة دون الحصول على تعويض مالي. وهذا أيضا بناء على طلب صريح من بعض هيئات المعاهدات الأكبر حجما التي ناقشت نظام الغرفتين، ليس فقط باعتباره وسيلة فعالة لتنظيم عملها ولكن باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة تراكم التقارير على نحو فعال. إلا أنه لا يوجد أي اتفاق في العملية الحكومية الدولية بشأن ما إذا كان الاقتراح الداعي إلى الأخذ بنظام الغرفتين سيلبي الحاجة على النحو المبين أعلاه أو سيؤدي إلى تكرار التدابير القائمة.
	29 - الجداول الزمنية لتقديم التقارير 

	يهدف الاقتراح المتعلق بالجدول الزمني الشامل إلى معالجة التحديات المتعددة التي تواجه عملية تقديم التقارير المقررة بموجب المعاهدات معالجة شاملة. كما يهدف إلى توفير اليقين وزيادة الكفاءة لصالح الدول الأطراف فيما يتعلق بوضع جدول زمني لاستعراض تقاريرها، ويقلل حاجة هيئات المعاهدات إلى طلب وقت إضافي للاجتماعات باستمرار. ويتناول الفرع 4-1 من تقرير المفوضة السامية هذا الاقتراح بمزيد من التفصيل. وبالإضافة إلى ذلك، توضح الورقة التي قدمتها المفوضية والتي تتضمن أسئلة وأجوبة حول الجدول الزمني الرئيسي عددا من المسائل التي طرحتها الوفود. 
	وتزيد الموارد الإضافية المقدرة اللازمة للجدول الزمني الشامل بنحو 52 مليون دولار على المبالغ المعتمدة في الميزانية الحالية على أساس تواتر تقديم التقارير كل خمس سنوات. ويمكن الاطلاع على لمحة عامة عن أثر تدابير توفير التكاليف على هذا التقدير في المرفق 3 من ورقة الأسئلة والأجوبة حول الجدول الزمني الرئيسي المقدمة من المفوضية. 
	وأهم ملمح في الجدول الزمني الشامل هو طابعه الثابت، إذ يتيح لكل من الدول الأطراف وهيئات المعاهدات القدرة على التنبؤ والاستقرار في تقديم التقارير. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكِِّن هيئات المعاهدات من استخدام الموارد بكفاءة. وقد اعتبر العديد من الدول الأعضاء هذه القدرة على التنبؤ سمة مرغوبا فيها لأي شكل مقبل لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تساءل عدد من الدول عن كيفية تطبيق الجدول الزمني الشامل بالنظر إلى التواتر المنصوص عليه في المعاهدات، الذي ما زال غير متوافق، وإلى الحجم الكبير من الموارد المطلوبة لخدمة هذا الجدول، وكيف يمكن لهذا الجدول معالجة مسألة عدم تقديم تقارير. 
	الخلاصة

	أثيرت في العملية الحكومية الدولية آراء وأسئلة شتى بشأن اقتراحات مختلفة تتعلق بالجداول الزمنية لتقديم التقارير، شكك بعضها في القدرة العملية لنظام هيئات المعاهدات على تطبيق نظام من هذا القبيل، في حين أيد آخرون ما ستتيحه تلك الجداول الزمنية من قدرة على التنبؤ. وذُكر أن زيادة تنسيق عملية تقديم التقارير والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بها سيعودان بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في هذه العملية. غير أنه لم يكن هناك اتفاق في العملية الحكومية الدولية على ما إذا كان الاقتراح المتعلق بوضع جدول زمني لتقديم التقارير سيلبي الاحتياجات المبينة أعلاه أم سيشكل تكرارا لتدابير قائمة.
	30 - الموارد 

	فيما يتعلق بتخصيص موارد لنظام هيئات المعاهدات، كُلف بتنفيذ هذه المهمة عدد من مكاتب الأمم المتحدة، منها مفوضية حقوق الإنسان وشعبة إدارة المؤتمرات في جنيف. ومفوضية حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لها، هي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم الدعم الشامل لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، بينما توفر شعبة إدارة المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف خدمات المؤتمرات عامةً، بما في ذلك لهيئات المعاهدات. وعلاوة على ذلك، تضطلع دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف بمهمة إصدار النشرات الصحفية وموجزات جميع الجلسات العامة، بما يشمل أيضا هيئات المعاهدات. وتُوزَّع تكاليف نظام هيئات المعاهدات من خلال المفوضية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، إذ تتولى المفوضية إدارة تكاليف الموظفين وتكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي، بينما يدير المكتب التكاليف المتصلة بخدمات المؤتمرات. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الموارد اللازمة للنظام في ورقة المعلومات الأساسية A/68/606. 
	الخلاصة

	أقرّ جميع الدول الأعضاء بضرورة تزويد هيئات معاهدات حقوق الإنسان باحتياجاتها من الموارد لتمكينها من العمل بفعالية. غير أن من الواضح أيضا أن إيجاد حل مستدام طويل الأجل أمر ضروري لكي يكون النظام فعالا قدر الإمكان ومرنا بما فيه الكفاية للتعامل مع التقلبات في تقديم التقارير وزيادة عدد التصديقات والإضافات المحتملة لصكوك جديدة في المستقبل. وللتصدي للتحدي الذي يواجه النظام والذي يتمثل في المتأخرات المتراكمة حاليا من تقارير الدول الأطراف ورسائل الأفراد، وبالنظر إلى احتمال أن يزداد معدل الامتثال في تقديم التقارير بالمواعيد المقررة في السنوات القادمة نتيجة لزيادة التصديقات على المعاهدات، ثمة حاجة إلى اعتماد نظام بسيط بما فيه الكفاية للتكيف مع هذه التغييرات: أي اتباع نهج قابل للتطور ومهيأ لاحتمال الوصول إلى مستوى الامتثال الكامل بمواعيد تقديم التقارير وإنهاء المتأخرات المتراكمة فيما يتعلق باستعراض تقارير الدول الأطراف والرسائل الفردية، ويتيح لهيئات المعاهدات، في الوقت ذاته، فرصا كافية لتنظيم اجتماعاتها وتغطية كافة جوانب ولاياتها. 
	ويوفر نموذج تخصيص الوقت لاجتماعات هيئات المعاهدات المبين بالتفصيل في الفقرتين 26 و 27 من القرار المقترح المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/68/L.37) لنظام هيئات المعاهدات الوقت اللازم لاجتماعاتها وما يلزمها من موارد مالية وبشرية لمواجهة عبء عملها وتلبية احتياجاتها على أساس واقعي يمكن التنبؤ به. فمع أخذ متوسط عدد التقارير التي تلقتها كل لجنة خلال فترة السنوات الأربع الماضية كنقطة انطلاق، يحدد النموذج الموارد ووقت الاجتماعات اللازمين في فترة السنتين المقبلة، ويخصص وقت اجتماعات إضافيا للجان لتمكينها من أداء مهامها. وهو نموذج قابل للاستمرار، ويقضي بإجراء استعراض كل سنتين لعبء العمل المتوقع ووقت الاجتماعات الخاص به، وذلك على أساس المبادئ المنصوص عليها في القرار. ويتيح ذلك تعديل وقت الاجتماعات المخصص وفقا للتغييرات الطارئة على معدل تقديم التقارير. ثم تتخذ حصيلة هذا الحساب أساسا لطلب موارد، ويكون ذلك في إطار طلب ميزانية فترة السنتين الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة. 
	ويشكل عبء العمل المتوقع خلال فترة السنتين المقبلة الأساس الذي يستند إليه قرار تخصيص وقت لاجتماعات هيئات المعاهدات وفق هذا النهج. ولتحديد عبء العمل، يُحسب متوسط عدد التقارير التي تستعرضها كل لجنة (في الفترة من 2009 إلى 2012 كبداية ثم على أساس كل فترة سابقة من أربع سنوات توجد بيانات متاحة عنها). وبافتراض معدل استعراض لا يقل عن 2.5 تقارير أسبوعيا في حساب تلك المتوسطات، يمكن الحصول على تقدير لعبء العمل المتعلق بتلك التقارير (يمثل هذا الرقم أحد الأهداف المتوخاة لتحقيق الكفاءة؛ وهو يستند إلى معيار الدورتين الذي تستخدمه هيئات المعاهدات في إجراء حوار مع إحدى الدول الأطراف وحساب الوقت الإضافي اللازم له، ثم تطبق إجراءات تعزيز الكفاءة في إعداد الحوار والملاحظات الختامية للجنة بعده). وبما أن الممارسة الحالية تقضي بتقديم التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل على حدة، فإن معدل الاستعراض المفترض لتلك التقارير يبلغ 5 تقارير على الأقل. 
	ويُخصص في هذه العملية الحسابية وقت إضافي للاجتماعات التي تُعقد للنظر في الرسائل الواردة من أفراد استنادا إلى متوسط عدد الرسائل الواردة، كما تخصص فترة أخرى مدتها أسبوعان لكل لجنة لتمكينها من الاضطلاع بالأنشطة التي كُلفت بها. ومن أمثلة تلك الأنشطة، الجزآن الافتتاحي والختامي لكل دورة، والمسائل التنظيمية، وإقرار برامج العمل، والنظر في أساليب العمل، ومناقشة التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة واعتماده، وعقد اجتماعات غير رسمية مع الدول الأطراف (اجتماع واحد سنويا على الأقل)، وتخصيص أيام لإجراء مناقشات مواضيعية وعقد اجتماعات مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية أو ممثلي وكالات الأمم المتحدة. 
	وعلاوة على ذلك، يُدرج هامش إضافي لتجنب تراكمات جديدة في حال حدوث زيادة غير متوقعة في عدد التقارير الواردة (مثلا، نتيجة لتحسن قدرة الدول الأطراف على تقديم التقارير). ويُحدد هذا الهامش كمعدل أساسي لوقت اجتماعات إضافي قدره 5 في المائة (ويحسب هذا المعدل استنادا إلى مجمل الوقت المخصص للنظر في التقارير)، غير أنه تم مؤقتا إدراج معدل وقت اجتماعات إضافي قدره 15 في المائة للفترة من 2015 إلى 2017 لمساعدة اللجان في معالجة كم التقارير المتراكم لديها حاليا. وتنص الفقرة 26 من القرار أيضا على تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لهيئات المعاهدات التي يتمثل الدور الرئيسي الذي كلفت به في القيام بزيارات ميدانية. 
	وتأتي الفقرة 27 لتضفي طابع الاستدامة على النهج المحدد في الفقرة 26، إذ تنص على إجراء استعراض كل سنتين يتم خلاله إعادة حساب وقت الاجتماعات المخصص استنادا إلى البيانات الحديثة عن عبء عمل اللجان خلال فترة السنوات الأربع السابقة. وتنص الفقرة أيضا على ألا يُخفض عدد الأسابيع المخصص (عند اتخاذ القرار) على أساس دائم. 
	ولدعم هذا الاستعراض الذي يجرى كل سنتين، طُلب إلى الأمين العام، في الفقرة 40، أن يقدم تقريرا شاملا عن حالة نظام هيئات المعاهدات والتقدم الذي أحرزته تلك الهيئات في تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في عملها. وينبغي أن تكون أي مراعاة فردية لهيئة بمفردها من هيئات المعاهدات جزءا من هذا التقرير وأن تحقق التوازن بين احتياجات النظام ككل. وينبغي أن يشمل هذا التقرير معلومات من قبيل المتأخرات المتراكمة الحالية والوضع التمويلي الراهن ومعدلات تقديم التقارير والتصديقات الإضافية والصكوك الجديدة (على سبيل المثال البروتوكولات الاختيارية) وأي تقلبات في استلام التقارير والرسائل الفردية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر معلومات عن أنشطة مفوضية حقوق الإنسان في مجال دعم بناء قدرات الدول الأعضاء. وينبغي أن يتم إصدار التقرير، ثم مناقشته لاحقا، قبل تقديم الميزانية العادية للمفوضية، من أجل توفير سياق لتقديمه من أجل نظام هيئات المعاهدات. 
	التدابير الرامية إلى تحسين كفاءة النظام وفعاليته

	ينبغي فضلا عن ذلك اتخاذ التدابير التالية من أجل زيادة تحسين كفاءة وفعالية نظام هيئات المعاهدات: 
	• الترتيبات التيسيرية المعقولة - ينبغي للمفوضية أن تبذل الجهود اللازمة للامتثال للمعايير ذات الصلة بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هيئات المعاهدات، وتيسير مشاركتهم الكاملة في عمل تلك الهيئات، سواء كانوا أعضاء فيها أم ممثلين عن الدول أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية أو الجهات المعنية الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينبغي للمفوضية أن توفر وسائل الراحة المعقولة لذوي الإعاقة من خبراء تلك الهيئات لضمان مشاركتهم على نحو تام وفعال. 
	• الحد من عدد لغات العمل التي تستخدمها جميع هيئات المعاهدات - ينبغي أن تحدد اللجنة لغات العمل المخصصة لهيئات المعاهدات، وينبغي أن تشمل تلك اللغات عددا أقصاه ثلاث من لغات العمل مع الأخذ في الاعتبار ألا يُنظر إلى هذه التدابير على أنها سابقة، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص لهيئات المعاهدات. ويمكن تخصيص لغة رابعة على أساس استثنائي. ويمكن إعادة النظر في هذه المسألة كل سنتين مع انتخاب خبراء جدد وعلى أساس احتياجاتهم اللغوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا لن يؤثر على الحوار مع دولة من الدول الأطراف، حيث ستظل تلك الدولة قادرة على التكلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة أثناء تحاورها مع إحدى الهيئات. 
	• سفر خبراء هيئات المعاهدات - ينبغي للمفوضية أن تحسن كفاءة الترتيب الحالي المتبع في سفر خبراء هيئات المعاهدات، وذلك طبقا للجزء سادسا من القرار 67/254. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعاد النظر في معايير تحديد درجات السفر بالطائرة لخبراء الهيئات وأن تتم مواءمتها مع القواعد التي تحكم سفر موظفي الأمم المتحدة الذين تقل رتبهم عن رتبة الأمين العام المساعد، في حين ينبغي أن يستمر تقديم بدل الإقامة اليومي برتبة الأمين العام المساعد. غير أن الاتساق في توفير البدلات الموحدة في منظومة الأمم المتحدة لا يمكن أن يتحقق من خلال العملية الحكومية الدولية.
	• المرونة في تحديد الجدول الزمني - ينبغي أن تتعهد المفوضية قائمة بأسماء الدول الأطراف التي تكون تقاريرها متراكمة وعلى استعداد للنظر، بعد إخطارها بوقت قصير (لا يقل عن ثلاثة أشهر)، في المشاركة في حوار تفاعلي مع الهيئة المعنية من هيئات المعاهدات على أساس تقاريرها المتراكمة. وإذا تعذر على دولة طرف أخرى استخدام وقتها المحدد، ينبغي بذل كل الجهود اللازمة لإدراج دولة طرف من تلك القائمة في الجدول الزمني بما يتيح الاستفادة من وقت اللجنة بأقصى قدر من الكفاءة. 
	31 - المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (”مبادئ أديس أبابا التوجيهية“) 

	وضع عدد من هيئات المعاهدات أدوات لضمان استقلال أعضائها وحيدتهم. وفي حين أن معظم الهيئات لديها أحكام في نظمها الداخلية من أجل تحقيق هذه الغاية، فقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة مستقلة من المبادئ التوجيهية. ويشكل الوصول إلى هذا المستوى من الاستقلالية والحيدة شرطًا مسبقًا لتحقيق الهدف النهائي الخاص بنظام هيئات المعاهدات، وهو تزويد الدول الأطراف في سياق وفائها بالالتزامات التي تلقيها على عاتقها معاهدات حقوق الإنسان بتقييمات وتوجيهات تتوافر فيها أقصى درجات الموضوعية والجدارة بالاحترام. 
	وقد قام رؤساء هيئات المعاهدات بإعداد واعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات المعاهدات وحيادهم في اجتماعهم المعقود في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012. وتشجع المبادئ التوجيهية على أن يكون هناك فهم ونهج متسقان لدى جميع هيئات المعاهدات بشأن مسألة العضوية، بما في ذلك بشأن حالات تضارب المصالح المحتملة التي تؤثر على قيام الخبراء بأداء مهامهم. 
	الخلاصة

	أكدت الدول الأعضاء في العملية الحكومية الدولية مجددا على أهمية استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم. وينبغي أن تحترم جميع الدول، وكذلك الجهات الأخرى المعنية في نظام هيئات المعاهدات والأمانة العامة، استقلال أعضاء هيئات المعاهدات احتراما كاملا وأن تتجنب أي عمل من شأنه التدخل في ممارسة مهامهم. ومع ذلك، ليس هناك اتفاق بين الدول الأعضاء حول الكيفية التي يمكن بها أن يتحقق هذا الاستقلال والحياد من خلال مجموعة من المبادئ التوجيهية أو عبر اختصاص العملية الحكومية الدولية باعتماد مبادئ توجيهية من هذا القبيل لهذه الهيئات. 
	وينبغي أن تجدد الدول، هي وجميع الجهات المعنية الأخرى في نظام هيئات المعاهدات، التزامها بالاحترام الكامل لاستقلال أعضاء الهيئات وبتجنب أي عمل من شأنه التدخل في ممارسة مهامهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع هيئات المعاهدات على مواصلة دراسة مبادئ أديس أبابا التوجيهية واستعراضها. 
	ويمكن الاستعانة في هذا الاستعراض بأفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب السابقة المماثلة، وينبغي أن تُلتمس فيه آراء الدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتسم العملية بالشفافية وأن تكون شاملة ومنفتحة أمام الجميع، مما يمكِّن كافة أعضاء هيئات المعاهدات من التأمل في عملية الصياغة والمشاركة فيها. ويمكن أن تعقد هذه المشاورات إلكترونيا ومن خلال المناقشات المركزة داخل اللجان. 
	32 - تعزيز اجتماعات وتفاعل رؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف 

	يمكن أن يكون للحوار الفعال بين خبراء هيئات المعاهدات والدول الأطراف أثر إيجابي على أعمال الهيئات وأن يضمن المزيد من تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف وزيادة فهم هذه الدول لنظام هيئات المعاهدات. وقد أبرز ذلك في العملية الحكومية الدولية كل من الوفود وخبراء هيئات المعاهدات وجرى التأكيد عليه مرارا وتكرارا من خلال الحوار الفعال بينها. 
	الخلاصة

	هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي على الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف. والهدف من ذلك هو كفالة إقامة حوار تفاعلي منفتح ورسمي يمكِّن الدول الأطراف من إثارة جميع المسائل التي تشغل بالها بطريقة بناءة. ومن شأن ذلك أن يكمِّل المناقشة غير الرسمية السنوية التي تنظمها كل هيئة من تلك الهيئات مع الدول الأطراف. 
	وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المجدي عقد هذا الاجتماع على فترات منتظمة، كل ثلاث سنوات مثلاً، في نيويورك. وهذا من شأنه أن ييسر مساهمة رؤساء الهيئات في العمليات الهامة في نيويورك، مثل عملية الميزانية. 
	33 - تيسير تواصل الدول الأطراف مع هيئات المعاهدات 

	جرت العادة على عقد معظم اجتماعات هيئات المعاهدات في جنيف. وفي الآونة الأخيرة، نقلت مفوضية حقوق الإنسان الدورات السنوية للجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من جنيف إلى نيويورك بسبب نقص الموارد. وكانت الموارد الإضافية اللازمة لإرسال موظفي المفوضية إلى نيويورك تمول في السابق من خارج الميزانية، وهو تمويل لم تعد المفوضية تتلقاه. 
	ويتضمن العديد من المعاهدات التي يقوم عليها عمل اللجان أحكاما تتعلق بمكان عقد اجتماعات تلك اللجان، ويشير العديد منها إلى مقر الأمم المتحدة، بينما يشير بعضها الآخر صراحة إلى نيويورك وجنيف. 
	الخلاصة

	كان لانتقال الهيئات الأخيرة المتبقية من هيئات المعاهدات من نيويورك إلى جنيف مؤخرا تأثير على قدرة بعض الدول الأطراف على تقديم تقارير، بسبب عدم وجود تمثيل لها في جنيف. ونظرا إلى أن الحوار عنصر أساسي من عناصر عملية تقديم التقارير وتيسيرا لمشاركة جميع الدول الأطراف الكاملة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات، ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتيسير تواصل الدول الأطراف، ولا سيما الدول التي ليس لديها تمثيل في جنيف، مع هيئات المعاهدات. ويمكن أن يتم ذلك عبر زيادة الدعم الذي تقدمه مفوضية حقوق الإنسان إلى هذه الدول الأطراف. 
	34 - تعدد اللغات 

	يتسم تعدد اللغات بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأمم المتحدة باعتباره عنصراً أساسياً في التواصل المتناغم بين الشعوب. فهو يكفل، من خلال تشجيعه التسامح، مشاركة الجميع بشكل أكبر وبصورة فعالة في أعمال المنظمة، فضلا عن زيادة الفعالية وتحقيق نتائج أفضل والقيام بإسهام أكبر. واللغات الرسمية الست للأمم المتحدة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. 
	الخلاصة

	شدد عدد من الوفود خلال العملية الحكومية الدولية على أهمية تعدد اللغات في أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في الأنشطة المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن المهم للغاية أن تتوافر لدى هيئات المعاهدات القدرة على العمل بأكثر من لغة. وبالمثل، لا يمكن التقليل من شأن أهمية قدرة الدول الأطراف على التواصل مع تلك الهيئات بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وبناء على ذلك، لم يُتفق على أي اقتراح يتنافى مع هذا المبدأ.

