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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

   العام واألمني الساميةرير املفوضيةاوتق

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

  هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه

  موجز    
التنفيذ الفعـال للـصكوك     " املعنون   ٩/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن التدابري املتخذة           "ولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   الد
لتنفيذ هذا القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتسني               

ويسلط هذا التقرير بإجياز الضوء علـى       . فعالية نظام هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه     
ويقدم الفصل األول من التقرير معلومات عن األنشطة اليت         . اجملالآخر التطورات يف هذا     

، مبا يف ذلك عدد تقارير الدول األطـراف         ٢٠١١اضطلعت هبا هيئات املعاهدات يف عام       
التوصيات اليت اعتمدهتا، /اليت نظرت فيها، والبالغات الفردية اليت حبثتها، والتعليقات العامة 

ويتضمن كذلك وصفاً لألنـشطة  . التطورات اليت طرأت على طرائق عملها   وكذلك آخر   
ويقدم الفصل الثاين معلومات حمّدثة عن عملية تعزيز هيئـات          . اإلضافية اليت اضطلعت هبا   

املعاهدات، عقب النداء الذي وجهته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف             
  .٢٠١٢املتوخاة يف عام ، وكذلك معلومات عن اخلطوات ٢٠٠٩ عام
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٣  ١٤-٢  ......................................٢٠١١أنشطة هيئات املعاهدات يف عام   - ثانياً  
  ٧  ١٩-١٥  .................................املستجدات يف عملية تعزيز هيئات املعاهدات  – ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً   
التنفيذ الفعال للصكوك الدولية    " املعنون   ٩/٨يف قراره   طلب جملس حقوق اإلنسان       -١

، إىل األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا          "املتعلقة حبقوق اإلنسان  
القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لزيادة حتسني فعالية نظـام          

ويسلط هذا التقرير بإجياز الضوء على آخر التطورات        . قه وإصالحه هيئات املعاهدات وتنسي  
  .اجملاليف هذا 

  ٢٠١١أنشطة هيئات املعاهدات يف عام   - ثانياً  
قُّدمت املعلومات املتعلقة باالجتماع الثالث والعشرين لرؤساء هيئـات معاهـدات             -٢

، إىل الدورة   ٢٠١١ه  يولي/ متوز ١ و يونيه/ حزيران ٣٠حقوق اإلنسان، املعقود يف جنيف يف       
) A/66/175(ويتضمن التقريـر    . ٥٧/٢٠٢السادسة والستني للجمعية العامة عمالً بقرارها       

أيضاً معلومات عن نتائج االجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان الذي ُعقـد يف جنيـف                
. وُدعي إىل االجتماع ممثالن لكل هيئة معاهـدات       . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧ من
دف تعزيز فعالية هيئات املعاهدات، أُدرج يف جدول أعمال االجتماع املشترك بني اللجان         وهب

هيكل احلوار بني هيئات املعاهدات والـدول األطـراف، وهيكـل وطـول             "البند املعنون   
 مع أصحاب املـصلحة، ال سـيما    التواصل وأسلوب   ،املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات   

  ". اإلنسان واجلهات الفاعلة داخل اجملتمع املديناملؤسسات الوطنية حلقوق
 ٧١ دورة تعادل    ٢٣، عقدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       ٢٠١١وخالل عام     -٣

 بني أسـبوع واحـد      ماكل دورة   استغرقت  (أسبوعاً من االجتماعات يف جنيف ونيويورك       
يف اجللسات العامة،  تقريراً من تقارير الدول األطراف ١١٥، اسُتعرض خالهلا )وأربعة أسابيع

، ُمـّددت   ٢٠١١ويف عـام    .  هذه األفرقة  حيثما وجدت وعدد مكافئ يف األفرقة العاملة،      
 التعذيب بأسبوع واحد ملعاجلة العـدد       منع وجلنة    جلنة القضاء على التمييز العنصري     دورات  

 ، كانـت  ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١ويف  . املتراكم من التقارير اليت مل ُتستعرض بعد      
 ١٢ تقريراً من تقارير الدول األطراف، مبا فيها         ١١٧هيئات املعاهدات قد تلقت ما جمموعه       

وعقدت اللجنة املعنية باالختفـاء القـسري دورهتـا األوىل يف           . وثيقة من الوثائق األساسية   
املواد وعدلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . ، واعتمدت نظامها الداخلي املؤقت    ٢٠١١ عام
يف حالة  من نظامها الداخلي للسماح بإجراء استعراض علين للدول األطراف    ٧٠ىل  إ ٦٨ من
  . وجود تقريرعدم
، مثل   جديدة  وحتسني وتنفيذ طرائق عمل    استحداثواستمرت هيئات املعاهدات يف       -٤

واعتمدت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين طريقة      . التقاريروضع قائمة املسائل السابقة لتقدمي      
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 واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قائمتـها األوىل         ٢٠١١ل اجلديدة هذه يف عام      العم
  .٢٠١١، يف أكتوبر ١٠٣ يف دورهتا التقاريرللمسائل السابقة لتقدمي 

واعتمدت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين إجراء الستعراض تقارير الدول األطراف            -٥
بالنـسبة   التقارير إجراء قائمة املسائل السابقة لتقدمي       وفقاً جلدول زمين ثابت، باالستناد إىل     

لـدول  بالنـسبة ل   وكذلك    للتقارير األولية   بالنسبة للتقارير الدورية، وإجراء اإلبالغ العادي    
وواصـلت هيئـات    . التقـارير األطراف اليت مل تقبل إجراء قائمة املسائل السابقة لتقـدمي           

 اخلتامية، والقرارات املتعلقة بالبالغات الفردية،      ملالحظاتااملعاهدات صقل إجراءات متابعة     
. واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شكالً جديداً لتقرير املتابعة اخلاص هبـا           . والزيارات

 التعذيب إجراء ملتابعة التقارير املتعلقة بالزيارات وأنشأت أفرقة         ملنعواعتمدت اللجنة الفرعية    
  .عاملة ملتابعة الزيارات

من أجل املساعدة يف حتديد أولوية القضايا للحوار البناء وإبقاء الردود خمتصرة قدر             و  -٦
اإلمكان، قررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنه ينبغي أال تتـضمن قائمـة                

 واسـتناداً إىل .  سؤاالً، وأال يتضمن كل سؤال أكثر من ثالث قـضايا ٢٠القضايا أكثر من  
، خالل الدورتني احلادية واخلمـسني      جترييب مشروع   إعدادابقة، قررت اللجنة    املمارسة الس 

والثانية واخلمسني، يف شكل فرق عمل للحوار البناء مع الدول األطراف، مكونة من عـدد               
وسوف جتري اللجنة تقييماً ألثر هنج فرق العمل هذا خالل دورهتا الثانية            .  عضواً ١٤أقصاه  

. طريون بالدور الرئيسي يف تنسيق أعمال فرق العمل       رون قُ وسوف يضطلع مقر  . واخلمسني
وقررت اللجنة تعزيز دور املقررين القطريني يف تقدمي اإلرشادات إىل اخلـرباء يف التحـضري               
للحوارات البناءة وخالهلا، وصياغة املالحظات اخلتامية واعتمادها، وكذلك مناولة التعليقات          

وأنشأت اللجنة أيضاً فريقـاً عـامالً       . هذه املالحظات الواردة من الدول األطراف رداً على       
 التعذيب املبادئ التوجيهية لآلليـات      ملنعمعنياً بطرائق العمل، بينما اعتمدت اللجنة الفرعية        

وأنشأت اللجنة الفرعية فرق عمل إقليمية معنية بآليات الوقاية الوطنية، كما           . الوقائية الوطنية 
، أجـرت   ٢٠١١ويف عام   . ايا الطبية واألمنية، على التوايل    أنشأت أفرقة عاملة معنية بالقض    

  .اللجنة الفرعية زيارات ألوكرانيا والربازيل ومايل
، اعتمدت جلنة حقوق الطفل، يف دورهتا الـسادسة واخلمـسني           ٢٠١١ويف عام     -٧

 بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع        ١٣، التعليق العام رقم     ٢٠١١فرباير  /املعقودة يف شباط  
 املعقـودة   الثانية بعد املائة  ال العنف؛ واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتا          أشك

حرية الرأي وحرية التعـبري؛     : ١٩ بشأن املادة    ٣٤، التعليق العام رقم     ٢٠١١يوليه  /يف متوز 
، يف دورهتا التاسـعة والـسبعني املعقـودة يف           جلنة القضاء على التمييز العنصري     واعتمدت  

 بشأن التمييز العنصري ضد املنحدرين مـن        ٣٤، التوصية العامة رقم     ٢٠١١ سطسأغ/آب
  .أصل أفريقي
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وواصلت هيئات املعاهدات واألمانة اجلهود الرامية إىل تنسيق أعماهلا وتوحيـدها،             -٨
بوسائل منها االجتماع الثاين عشر هليئات معاهدات حقوق اإلنسان املشترك بـني اللجـان              

هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان     م واالجتماع الثالث والعشرين لرؤساء      الذي دام ثالثة أيا   
  .الذي دام يومني

 املراسلة  عناصر من   عنصراً ١١ ١١٩واستعرضت هيئات املعاهدات واألمانة حوايل        -٩
واعتمدت اللجنـة   .  شكاوى فردية جديدة تلقتها هيئات املعاهدات      ١١٠وُسّجلت حوايل   

، واللجنـة   جلنة القضاء على التمييز العنـصري   التعذيب، و منع املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة   
وأصدرت .  قضية ٢٢٣ قراراً هنائياً بشأن حوايل      ١٢٩املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       

 طلباً الختاذ تدابري محاية مؤقتة يف قضايا ميكن أن يسفر فيها عدم وجـود هـذه                 ٤٥حوايل  
 قـراراً   ١٥٥وتابعت أيضاً ما يزيد عن      . مي االلتماسات احلماية عن ضرر ال ميكن جربه ملقد      

 التعـذيب،   منـع بشأن انتهاكات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية          
   .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 التعذيب، واللجنـة املعنيـة بالعمـال        منعجلنة  (وعقدت ست هيئات معاهدات       -١٠
هاجرين، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة املعنية باالختفاء القسري،           امل

اجتماعـات للـدول    ) وجلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        
، أساساً إلجراء انتخابات من أجل مـلء        ٢٠١١األطراف يف جنيف ونيويورك خالل عام       

، عقـدت أربـع هيئـات       ٢٠١١وخالل عام   .  بانتهاء والية شاغليها   املقاعد اليت شغرت  
جلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية باالختفاء القسري، وجلنة القضاء على التمييز           (معاهدات  

اجتماعات غري رمسية مـع الـدول األطـراف؛         ) العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    
انت فرصة للـدول األطـراف وهيئـات         االجتماعات حضوراً واسع النطاق وك     وشهدت

املعاهدات لتناقش آخر التطورات يف عمل هيئات املعاهدات، وكذلك مسائل أخرى حتظـى         
 منعوعقدت جلنة   . سيما جهود هيئات املعاهدات لتحسني طرائق عملها       باهتمام مشترك، ال  

مـات غـري    ، اجتماعاً مع الدول األطراف، واملنظ     ٢٠١١نوفمرب  /التعذيب، يف تشرين الثاين   
 مـن   ١٤احلكومية، وغريها من أصحاب املصلحة ملناقشة مشروع تعليق عام بشأن املـادة             

مـع   ٢٠١١يوليـه  /يف متوزوباإلضافة إىل ذلك، اجتمع رؤساء هيئات املعاهدات        . االتفاقية
الدول األطراف يف سياق اجتماعهم السنوي ملناقشة اجلهود اجلارية لتنسيق طرائـق عمـل              

  .ت وتعزيز كفاءة النظامهيئات املعاهدا
الفريق العامـل املفتوح   اجتمع   ٢٠١١فرباير  / شباط ١٦ إىل   ١٠من  خالل الفترة   و  -١١

املعين بوضع مشروع بروتوكول اختيـاري التفاقيـة        والعضوية التابع جمللس حقوق اإلنسان      
 تقريراً  ويف هناية االجتماع، اعتمد الفريق العامل     . حقوق الطفل بشأن إجراء لتقدمي البالغات     

إىل ) بـالتقرير املرفـق  ( مشروع الربوتوكول االختياري   إحالةبشرط االستشارة ووافق على     
  .جملس حقوق اإلنسان لينظر فيه يف دورته السابعة عشرة
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 يف قصر األمـم، يـوم       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠وعقدت جلنة حقوق الطفل، يف        -١٢
 وكان الشريكان الرئيسيان مها فريـق       ".األطفال أبناء السجناء  "مناقشة عامة بشأن موضوع     

وسـبق  . املنظمات غري احلكومية للجنة حقوق الطفل ومكتب كويكر لدى األمم املتحـدة           
" ؟سيكون مـصريي  إذا دخل والداي السجن، ماذا      : بالتبعيةسجناء  "احلدث معرض معنون    

، وكذلك أمثلة إجيابية لربامج متضررينيعرض صوراً ورسائل ذات صلة باملوضوع من أطفال       
وُنظّم املعرض برعاية من حكومة النمسا؛ وشارك رئيس اللجنة يف االفتتاح الرمسـي             . داعمة

 مشاركاً، مبن فيهم أعضاء اللجنـة،       ٢٥٠وحضر يوم املناقشة العامة ما يزيد عن        . للمعرض
 ودولية، فضالً عن    وممثلو الدول األعضاء، واألطفال، ومنظمات غري حكومية وطنية وإقليمية        

وبعد عروض اجللسات العامة اليت قدمها خرباء من جنوب أفريقيا          .  دوائر السجون  عاملني يف 
والربازيل وباكستان وطفالن من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يوجـد            

لرئيـسني  اضطلع فيهما أعضاء اللجنة بـأدوار ا      (آباؤمها يف السجن، ناقش فريقان عامالن       
الرضع واألطفال الذين يعيشون مع أحـد الوالـدين يف الـسجن أو             "موضوعي  ) واملقررين

 وقدما  ،"عندما يكون آباؤهم يف السجن    " يف اخلارج "األطفال املتروكون   " و "يقومون بزيارته 
حلدث خالل عن اوسوف تعتمد اللجنة تقريراً . توصيات يف اجللسة العامة ليوم املناقشة العامة    

  .٢٠١٢يناير /ا التاسعة واخلمسني يف كانون الثايندورهت
 ،٢٠١١نوفمرب  /اهلجرة والتنمية، املعقود يف تشرين الثاين     ب املعين العاملي   املنتدىوخالل    -١٣
 رئيس اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين   أدار

الوعي باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال         حدثني جانبيني اهلدف منهما تعزيز      
يوم مناقشة عامـة     وعقدت اللجنة . املهاجرين وأفراد أسرهم والتعاون مع أصحاب املصلحة      

وقررت وضع تعليق عـام بـشأن       " الشرعينيحقوق العمال املهاجرين غري     "بشأن موضوع   
ري يف دورهتا الثامنة والـسبعني      ونظمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنص      . املوضوع

مناقشة مواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي؛ وعقدت اللجنـة             
 التعذيب، يف جلسة مغلقة، مناقشات مواضيعية بشأن دور التثقيـف يف جمـال              ملنعالفرعية  

ية ومراعـاة    التعذيب، ودور املراقبـة القـضائ      منع يف   - مبا فيه التدريب     -حقوق اإلنسان   
 التعذيب يف السجون، واملساعدة القانونية اجملانية، ونظـام الـدفاع       منعاألصول القانونية يف    

العام، والصحة العقلية واالحتجاز، والفساد ومنع التعذيب، واحتجـاز املهـاجرين، علـى             
 اإلنسان،  وعقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق           .التوايل

  .، اجتماعاً مشتركاً ملناقشة جماالت العمل املشتركة احملتملة٢٠١١أكتوبر /يف تشرين األول
وحّدثت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان صحيفة الوقائع املتعلقة بنظام   -١٤

 جبميع لغـات األمـم      ٢٠١٢األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان، اليت سُتتاح يف عام          
وأجرى مقر املفوضية أيضاً حلقات عمل تدريبية بشأن تقدمي التقـارير إىل            . املتحدة الرمسية 

، بالتعاون مع املكاتب القطريـة      يف حلقات العمل هذه   هيئات املعاهدات ومتابعتها وشارك     
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واإلقليمية يف األرض الفلسطينية احملتلة وبلجيكا وبليز وتركمانستان ومجهوريـة مولـدوفا            
  . قيا وغامبيا وكرواتيا واملكسيكوجنوب أفري

  املستجدات يف عملية تعزيز هيئات املعاهدات  -ثالثاً   
 من بني أمور     املفوضة السامية حلقوق اإلنسان،    قامت،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤يف    -١٥

أمهية هيئات املعاهدات، من خالل آلياهتا      بتأكيد   يف بياهنا إىل جملس حقوق اإلنسان،        أخرى،
مي التقارير والشكاوى الفردية على السواء وكذلك عملية االستعراض الـدوري           اخلاصة بتقد 

وشددت على أن جناح نظام محاية حقوق اإلنسان بشكل عام، املتجلي يف زيـادة              . الشامل
عدد صكوك حقوق اإلنسان وما يقابلها من هيئات الرصد، باإلضافة إىل زيادة امتثال الدول              

ارير، أدى إىل زيادة الطلب على هيئات املعاهـدات وعلـى           األطراف اللتزامات تقدمي التق   
وإذ الحظت املفوضة السامية أن هذا النجاح حيظى بفائق الترحيب ويبعث علـى             . املفوضية

التشجيع، فإهنا دعت الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان وغريها مـن أصـحاب              
يز نظام هيئات املعاهدات لتحقيق     املصلحة إىل الشروع يف عملية تفكري يف طريقة تبسيط وتعز         

تنسيق أفضل فيما بني هذه اآلليات وتفاعلها مع اإلجراءات اخلاصة واالستعراض الـدوري             
 تـشرين   ٢١ووجهت املفوضة السامية نداء ممـاثالً أمـام اجلمعيـة العامـة يف              . الشامل
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
نـداء  ل ة مباشر استجابةيف   من املشاورات اليت نظمها أصحاب املصلحة        وُعقد عدد   -١٦

املفوضة السامية، وأسفرت عن اعتماد بيانات تتضمن مقترحات شىت لتعزيز وتبسيط نظـام             
وعقدت اجتماعات ألعضاء هيئات املعاهـدات، يف دبلـن يف تـشرين            . هيئات املعاهدات 

آيرلندا ، مببادرة من جامعة نوتنغهام باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و         ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
، ٢٠١٠يونيه  /الشمالية؛ وللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف مراكش باملغرب يف حزيران         

مببادرة من اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب؛ ولرؤساء هيئات املعاهـدات، يف             
. ، باستضافة من جامعة بوزنان وحضور مخسة رؤساء٢٠١٠سبتمرب /بوزنان ببولندا يف أيلول

 / منظمة غري حكومية إىل املفوضة السامية، يف تشرين الثـاين          ٢١ة على ذلك، قدمت     وعالو
  . ، بياناً خطياً تضمن عدة اقتراحات لتعزيز نظام هيئات املعاهدات٢٠١٠نوفمرب 

، اشترك رؤساء هيئات املعاهدات واملفوضة السامية حلقـوق         ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -١٧
وكان اهلدف من املشاورة هـو      .  رمسية للدول األطراف   اإلنسان يف تنظيم مشاورة تقنية غري     

مجع اقتراحات بشأن سبل ووسائل تقوية إعداد تقارير الدول األطراف، وتعزيز احلوار بـني              
الدول األطراف وهيئات املعاهدات، ودعم تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات على الـصعيد            

ملنظمات غري احلكومية اقتراحات    ، قدمت ا  ٢٠١١يونيه  /أبريل وحزيران /ويف نيسان . الوطين
، ُنظَّمـت يف لوسـرن      ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . يف كل من بياين سيول وبريتوريا     

بسويسرا، مشاورة مجعت أكادمييني، وُعقد يف جنيف، اجتماع خـرباء بـشأن البالغـات              
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 بدايـة   وعالوة على ذلك، اعتمد اجتماع نظمته جامعة نوتنغهام وُعقد يف دبلن يف           . الفردية
 وثيقة دبلن اخلتامية، اليت تتضمن أهم االقتراحات النامجة عـن           ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

ومجع االجتماع الداعني إىل املشاورات السبع اليت ُعقـدت حـىت اآلن،            . العملية حىت اآلن  
 ومراكش وبوزنان وسيول وسيون وبريتوريا ولوسـرن،         األوىل  دبلن مشاوراتوبالتحديد  
وشارك يف االجتماع رؤساء سـبع هيئـات        . ي حتالف املنظمات غري احلكومية    وكذلك ممثل 

جلنة القضاء على    ، و   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       معاهدات ميثلون   
 التعذيب، واللجنة   منع، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة           التمييز العنصري 

 ملنعية بالعمال املهاجرين، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة الفرعية         املعن
وكان من بني املشاركني اآلخرين أعضاء يف هيئـات املعاهـدات،           . التعذيب، على التوايل  

وممثلون لوزارة خارجية آيرلندا، وممثل ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وأكادمييان، وثـالث            
، نظمت املفوضية مـشاورة مـع       ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  .  حكومية منظمات غري 

  .كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف سياق عملية تعزيز هيئات املعاهدات
وكان الغرض من كل هذه املشاورات، اليت نظم معظمها شركاء خارجيون ويّسرهتا          -١٨

 تعزيـز   كيفيةوعات أصحاب املصلحة بشأن     املفوضية، هو مجع االقتراحات من خمتلف جمم      
نظام هيئات املعاهدات وجعله أكثر كفاءة وفعالية على الصعيد القطري، من أجـل زيـادة               

وسوف ُتنظم، خـالل األشـهر األوىل مـن         . محاية أصحاب احلقوق على الصعيد العاملي     
. تـوايل ، مشاورتان إضافيتان مع الدول األطراف يف جنيف ونيويورك، علـى ال     ٢٠١٢ عام

 ،وستبلغ عملية تعزيز هيئات املعاهدات أوجها يف جتميع لالقتراحات النامجة عن هذه العملية            
  . ٢٠١٢ستعرضها املفوضة السامية يف إطار متسق يف عام 

، بالقرب مـن جنيـف،      ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، نظمت املفوضية، خالل عام          -١٩
عضاء هيئات املعاهدات، يف يوم مـن أيـام         جمموعة من املشاورات اليت تدوم يوماً واحداً أل       

وكان اهلدف من هذه املـشاورات      .  الدورة اخلاصة بكل من هذه اهليئات      ختللتالسبت اليت   
وتبـادل   طريقة تعزيز وتبسيط طرائق عملهم يفهو إعطاء خرباء اللجان حيزاً للتفكري املبتكر      

ألعضاء اللجان بأن يناقـشوا،  ومسحت أيضاً .  مستقبل نظام هيئات املعاهدات األفكار بشأن 
وعند اإلمكان، مجعت   . مسبقاً، بنود جدول أعمال االجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان         

  .تزامنت دورتامهااملشاورات جلنتني 

  الصةاخل  - رابعاً  
 كانت اقتراحات تعزيز الكفاءة اليت ستسفر عنها عمليـة تعزيـز هيئـات              أياً  -٢٠

ويف . قص من حاجة هيئات املعاهدات املاسة إىل تعزيـز املـوارد          املعاهدات، فإهنا لن تنت   
الوقت احلاضر، ال ميتثل اللتزامات تقدمي التقارير يف الوقت املناسب سوى ثلث الـدول              
األطراف، وحىت على هذا املستوى املنخفض من االمتثال، تواجه هيئـات املعاهـدات             
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، كان هنـاك مـا      ٢٠١١يف عام   و. صعوبات هيكلية خطرية ملعاجلة حجم العمل احلايل      
   . تقريراً ينتظر أن تنظر فيه هيئات املعاهدات٢٥٠متوسطه 

الضـطالع   من أجل ا   الجتماعلوقت  الولتزويد هيئات املعاهدات مبا يكفي من         -٢١
 النظر يف تقارير الدول األطراف بكفاءة وفعالية، أقدم يف تقريـري إىل اجلمعيـة               بأعمال
جدول زمين مؤقت لكل فترة سنتني يتـضمن        ) أ: (حني التاليني االقترا) A/66/344(العامة  

زيادات مؤقتة يف وقت االجتماع تكفي لتمكني هيئات املعاهدات مـن القـضاء علـى               
جدول زمين ثابت دائم لفترات     ) ب(متأخرات التقارير اليت تنتظر أن ُينظر فيها بالفعل؛ و        

الـيت حيـل    ف ولعدد التقـارير      لعدد الدول األطرا    وقت االجتماع وفقاً   يوزعالسنتني  
  .اخليارين يتوافق مع اآلخركالً من أن وينبغي مالحظة . موعدها

ومل يقترن منو نظام هيئات املعاهدات يف أي وقت من األوقات بتخصيص موارد               -٢٢
فاالحتياجات من املوظفني أو من املـوارد       . تتناسب معه لكل هيئة من هيئات املعاهدات      

ال بطريقة ظرفية لدى اعتماد قرار بطلب وقـت اجتمـاع إضـايف،        املالية ال ُتستعرض إ   
وباسـتثناء هـذين احلـدثني      .  التوسع مرحلة فاصلة تستدعي  لدى اجتياز معاهدة ما      أو

 املقـدرة ق فيهما على االحتياجـات      واللذين نادرا ما ُيوافَ   (املوجبني إلجراء االستعراض    
دعاين هذا وقد  .ملعاهدات وملواردها، مل جير استعراض شامل لعبء عمل هيئات ا)بأكملها

 ملوارد نظام هيئات املعاهدات     الً شام اً استعراض أن جتري  اجلمعية العامة    إىل أن أطلب من   
استنادا إىل املستوى الفعلي المتثال الـدول       (ككل، مع مراعاة كلٍ من احتياجاته احلالية        

 إىل امتثال الدول استناداً( املتوقعة ، واحتياجاته)األطراف اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير 
  ).األطراف امتثاال صارما اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب كل معاهدة

        
  


