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    ٢٠١٤أبريل / نيسان٩يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/L.37( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون [

  

   نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنساناءتدعيم وتعزيز فعالية أد  - ٦٨/٢٦٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

   مقاصــــــد ميثــــــاق األمــــــم املتحــــــدة ومبادئــــــه، وإذ تــــــشري إىل إذ تعيــــــد تأكيــــــد  
، وإىل الــــصكوك الدوليــــة حلقــــوق اإلنــــسان ذات    )١(نلعــــاملي حلقــــوق اإلنــــسا  اإلعــــالن ا

  باملوضوع، الصلة

تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها  علــى الواجــب الــذي حيــتم علــى الــدول  ددوإذ تــش  
ــدت ــا مبوجــب القــانون الــدويل، وخــصوصا امليثــاق،          واالضــطالع باملــسؤوليات الــيت تعه

 مبـا يف ذلـك مبوجـب معاهـدات حقـوق            وق اإلنـسان،  وخمتلف الصكوك الدولية يف ميـدان حقـ       
  ،الدولية اإلنسان

 املــــــؤرخ ١٩٨٥/١٧ إىل قــــــرار الــــــس االقتــــــصادي واالجتمــــــاعي وإذ تــــــشري  
  ،١٩٨٥ مايو/أيار ٢٨

ــشري   ــضاوإذ تـ ــا  أيـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ إىل قرارهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ ــذي ٢٠١٢فربايـ  الـ
استهلت مبوجبه العملية احلكومية الدولية التابعـة للجمعيـة العامـة املعنيـة بتـدعيم وتعزيـز فعاليـة          

ــا    ــوق اإلنــــــسان، وإىل قراريهــــ ــات معاهــــــدات حقــــ ــام هيئــــ ــؤرخ ٦٦/٢٩٥أداء نظــــ  املــــ
ــول ١٧ ــبتمرب /أيلـ ــؤرخ ٦٨/٢ و ٢٠١٢سـ ــول٢٠ املـ ــبتمر / أيلـ ــددت  ٢٠١٣سـ ــذين مـ ، اللـ

  الدولية، مبوجبهما العملية احلكومية

  إىل قراراا اليت اختذا بشأن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كذلك وإذ تشري  

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(
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 أن تنفيذ الدول األطراف للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان علـى حنـو           وإذ تعيد تأكيد    
 وفعال أمر مهم للغاية بالنسبة إىل اجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز احتـرام           تام

، وأن األداء الفعـال لنظـام   علـى الـصعيد العـاملي   حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومراعاـا     
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أمر ال غىن عنه لتنفيذ هذه الصكوك على حنو تام وفعال،

مبا لكل هيئة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من دور وإسهام هـامني        تسلم  وإذ    
وقيمني وفريدين يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها، بوسـائل منـها حبـث                 
ما حترزه الدول األطراف يف كل معاهـدة مـن معاهـدات حقـوق اإلنـسان مـن تقـدم يف الوفـاء                    

ـــ   ــال وتق ــذا اـ ــا يف هـ ــا  بالتزاماـ ــراف يف مـ ــدول األطـ ــيات إىل الـ ــذها   دمي توصـ ــق بتنفيـ يتعلـ
  املعاهدات، هلذه

   أمهية استقاللية هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،وإذ تعيد تأكيد  

حقـوق اإلنـسان    معاهـدات   ات   وحياد أعـضاء هيئـ     استقالليةن   أ  تأكيد  أيضا وإذ تعيد   
ــشيا    ــسؤوليام مت ــام وم ــر جــوهري ألداء واجب ــدات ا أم ــع املعاه ــد م ــيف ة ملعتم ــصدد،اذه   ال

  يعملون بصفتهم الشخصية،و رفيعة يتمتعون بأخالقنوا أفرادا يكوتشري إىل اشتراط أن  إذو

 مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان        ا قانوني اأن على الدول التزام   ب وإذ تسلم   
ريـة عـن    ة تقـارير دو   عنيـ  امل هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان     تقدم إىل   بأن   هااليت هي طرف في   

 ضـرورة زيـادة   تالحظإذ و،  باملوضوععاهدات ذات الصلةاملالتدابري اليت اختذا إلنفاذ أحكام   
  مستوى االمتثال يف هذا الصدد،

ــسلم   ــضاوإذ ت ــدأ       أي ــستندا إىل مب ــي أن ي ــها ينبغ ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــأن تعزي  ب
 علـى الوفـاء بالتزاماـا يف    التعاون واحلوار الصادق وأن يهدفا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعـضاء       

  ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،

املرتبطـة   األنشطة ها على أمهية تعدد اللغات يف أنشطة األمم املتحدة، مبا في          وإذ تشدد   
 للمــساواة بــني اللغــات  قــصوىتعيــد تأكيــد األمهيــة ال تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، وإذ  ب

  ،األداء الفعال هليئات معاهدات حقوق اإلنسان من أجل املتحدةالرمسية الست لألمم 

هيئـات معاهـدات حقـوق    نظـام  ل يـسمح     احلـايل للمـوارد مل     التخصيص بأن   وإذ تسلم   
ص، أن ختـص بأمهيـة   يف هـذا الـصدد   أيـضا إذ تـسلم   مستدام وفعـال، و على حنو العمل  ب اإلنسان

أمــوال كافيــة مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم يف إطــار مــا هــو قــائم مــن إجــراءات اجلمعيــة العامــة، 
  املتحدة لنظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،

 بأمهيــة مواصــلة بــذل اجلهــود لتحــسني كفــاءة أســاليب عمــل نظــام   وإذ تــسلم أيــضا  
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،
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شاور مـع   بالتـ  بنـاء القـدرات واملـساعدة التقنيـة املقدمـة            مبا ألنـشطة   كذلك وإذ تسلم   
ملعاهــدات الدوليــة ا مــضافة لـضمان تنفيــذ  ةوقيمــ أمهيــةمـن   تــهاف املعنيــة ومبوافقاطــرلـدول األ ا

  ،على حنو تام وفعال احلقوق اإلنسان واالمتثال هل

أن بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان تتـضمن أحكامـا بـشأن مكـان         ب وإذ تذكر   
ميـع الـدول األطـراف يف       جلاملـة   مهيـة املـشاركة الك    أل ة منـها  اعامرانعقاد اجتماعات اللجان، و   

  ،حقوق اإلنسان هيئات معاهدات مع روحاتالجلسات 

 بتقريري األمني العام عن التدابري الرامية إىل زيادة فعالية نظـام هيئـات            حتيط علما وإذ    
  ،)٢(معاهدات حقوق اإلنسان وتنسيقه وإصالحه

ــدير     ــع التق ــسامية حل   وإذ تالحــظ م ــم املتحــدة ال ــادرة مفوضــة األم ــسان   مب ــوق اإلن ق
وجهودها املتمثلة يف اتباع ج التـشاور مـع العديـد مـن اجلهـات املعنيـة للـتفكري بـشأن كيفيـة                        

  ترشيد نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وتعزيزه،

ل يف عقــد عــدد مــن االجتماعــات شــارك  أن النــهج املتعــدد األطــراف متثَّــوإذ تالحــظ  
ت حقـوق اإلنـسان ومؤسـسات حقـوق اإلنـسان           فيها ممثلـو الـدول األعـضاء وهيئـات معاهـدا          

الوطنية واملنظمات غري احلكوميـة والـدوائر األكادمييـة، مبـا يف ذلـك مناسـبات استـضافها عـدد                    
  من الدول األعضاء،

فوضــة الــسامية عــن تعزيــز نظــام هيئــات معاهــدات حقــوق امل بتقريــر وإذ حتــيط علمــا  
  نية خمتلفة،دمت إىل جهات مع، الذي يتضمن توصيات قُ)٣(اإلنسان

بـاب  ن عـن العمليـة احلكوميـة الدوليـة املفتوحـة             بتقريـر امليـسري    وإذ حتيط علمـا أيـضا       
  ،)٤(بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسانالعضوية 

ن ملـا يبذلونـه مـن جهـود يف      لـرئيس اجلمعيـة العامـة وامليـسري     وإذ تعرب عـن تقـديرها       
  ية احلكومية الدولية،إطار العمل

 مـــشاركة الـــدول األعـــضاء ومـــسامهاا يف العمليـــة احلكوميـــة الدوليـــة، وإذ تالحـــظ  
ــسان        ــوق اإلن ــسان ومؤســسات حق ــوق اإلن ــات معاهــدات حق وكــذلك مــشاركة خــرباء هيئ

  العملية، فوضية واملنظمات غري احلكومية ومسامهام يف تلكاملالوطنية و

_______________ 

)٢( A/66/344 و A/HRC/19/28. 

)٣( A/66/860. 

)٤( A/68/832. 
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ــز فع وإذ تؤكــد    ــدعيم وتعزي ــسان     أن ت ــوق اإلن ــدات حق ــات معاه ــة أداء نظــام هيئ الي
ميثـاق والـصكوك    لهدفان تتشاطرمها اجلهات املعنية اليت هلا اختصاصات قانونيـة خمتلفـة وفقـا ل             

  الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان الـــيت أنـــشئت مبوجبـــها هيئـــات املعاهـــدات، وإذ تنـــوه يف هـــذا         
 أجـــل تـــدعيم وتعزيـــز الـــصدد بـــاجلهود الـــيت تواصـــل خمتلـــف هيئـــات املعاهـــدات بـــذهلا مـــن 

  أدائها، فعالية

تقـدمي   لجـراء املبـسط   هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على عـرض اإل  تشجع  - ١  
  على الدول األطراف لتنظر فيه، ووضع حد أقصى لعدد األسئلة املدرجة؛ التقارير

ــة اســتخدام  ال علــى الــدول األطــراف تــشجع  - ٢   بــسط املجــراء اإلنظــر يف إمكاني
ر بــشأن وحـا تالعقـد جلـسات   عـداد تقاريرهــا و إل اسرييـ  ته عليهـا،  عنـد عرضــ ،تقـدمي التقـارير  ل

  تنفيذ التزاماا التعاهدية؛

 الــدول األطــراف علــى النظــر يف تقــدمي وثيقــة أساســية موحــدة   أيــضاتــشجع  - ٣  
، علــى شــكل إضــافة للوثيقــة األصــليةوثيقــة شــاملة أو وحتــديثها، حــسب االقتــضاء، باعتبارهــا 

هيئــات  يف الدولــة الطــرف املعنيــة، وتــشجع   احلاصــلةا التطــورات األخــريةواضــعة يف اعتبارهــ
 بـشأن  التوجيهيـة القائمـة   هـا  مبادئ انيـ بة ت صلامو يف هذا الصدد على      معاهدات حقوق اإلنسان  

  ة بطريقة واضحة ومتسقة؛وحدالوثيقة األساسية امل

ــرر  - ٤   ــن هيئـــات      تقـ ــة مـ ــسنوي لكـــل هيئـ ــر الـ ــساس بـــصياغة التقريـ   ، دون املـ
على النحو املنـصوص عليـه يف املعاهـدة املعنيـة، أال تتـضمن التقـارير           حقوق اإلنسان   اهدات  مع

ــا يف      ــشار إليهـ ــشرها بـــصفة منفـــصلة واملـ ــبق نـ ــيت سـ ــائق الـ ــدات الوثـ ــات املعاهـ ــسنوية هليئـ الـ
  التقارير؛ هذه

ــى التعــاون مــن أجــل إعــداد      تــشجع  - ٥   ــسان عل ــات معاهــدات حقــوق اإلن  هيئ
 حوارهــا البنــاء مـع الــدول األطــراف، آخــذة يف االعتبــار آراء الــدول  منهجيـة متناســقة إلجــراء 

األطراف وخصوصية كل جلنة على حـدة والواليـة املـسندة إليهـا، وذلـك ـدف زيـادة فعاليـة                    
ــر تفــاعال       ــاح وإتاحــة الفرصــة إلقامــة حــوار أكث احلــوار واالســتفادة القــصوى مــن الوقــت املت

  مع الدول األطراف؛ جدوىو

 هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان علـى أن تعتمـد مالحظـات                ا أيـض  تشجع  - ٦  
، تعكـس احلـوار مـع الدولـة     امبا يف ذلك التوصيات الـواردة فيهـ    ختامية قصرية مركزة وحمددة،     

 وتشجعها كذلك، حتقيقا هلذا الغرض، على أن تـضع مبـادئ توجيهيـة موحـدة         الطرف املعنية، 
بـار خـصوصية كـل جلنـة علـى حـدة والواليـة        إلعداد تلك املالحظات اخلتامية، آخـذة يف االعت   

  املسندة إليها وكذلك آراء الدول األطراف؛
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 الـدول األطـراف علـى حنـو أكثـر كفــاءة       مـع  باسـتخدام االجتماعـات  توصـي   - ٧  
  معاهدة؛  بتنفيذ كلةوفعالية، بسبل منها اقتراح وتنظيم مناقشات بشأن املسائل املتعلق

املوجهـة ضـد مـن يـسهمون يف      واالنتقـام   مجيع أعمـال التخويـف   تدين بشدة   - ٨  
، وحتـث الـدول علـى اختـاذ مجيـع      مجاعـات أفـراد و مـن    عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان     

اإلجراءات املناسبة، مبا يتفق مع اإلعالن املتعلـق حبـق ومـسؤولية األفـراد واجلماعـات وهيئـات                  
ــات األساســية املعتــ    ــااتمــع يف تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلري ــع )٥(رف ــا عاملي  ومجي

 انتـهاكات حقـوق اإلنـسان    منع ل وذلك يف سبيذات الصلة،األخرى صكوك حقوق اإلنسان    
  ؛ والقضاء عليهاهذه

ــشجع  - ٩   ــا       ت ــز جهوده ــى مواصــلة تعزي ــسان عل ــوق اإلن ــدات حق ــات معاه  هيئ
يف  أسـاليب عملــها،  مــن خـالل لتحقيـق قـدر أكــرب مـن الكفـاءة والــشفافية والفعاليـة واملواءمـة       

 هيئـات املعاهـدات يف هـذا الـصدد علـى أن تواصـل اسـتعراض                 وتـشجع  ،إطار والية كل منـها    
املمارسات اجليدة املتعلقة بتطبيـق الـنظم الداخليـة وطرائـق العمـل يف إطـار جهودهـا املتواصـلة                     

 أن تنـدرج  غـي بر أن هـذه األنـشطة ين    اتبـ عال ا الرامية إىل تدعيم وتعزيز فعاليـة أدائهـا، آخـذة يف          
ــمن ــصلة، و  ضــ ــات جديــــدة  تفــــرض ال مــــن مث أحكــــام املعاهــــدات ذات الــ  علــــى التزامــ
  األطراف؛ الدول

ــشجع  - ١٠   ــا لترشــيح خــرباء     ت ــى مواصــلة جهوده ــراف عل ــدول األط ــون ال  يتمتع
، وخباصـة يف جمـال   حقـوق اإلنـسان  الكفـاءة واخلـربة يف جمـال       بمـشهود هلـم     و  الرفيعة األخالقب

ــدة املع    ــد االقتــضاء، يف اعتمــاد سياســات      التخــصص الــذي تتناولــه املعاه نيــة، وأن تنظــر، عن
  ؛حقوق اإلنسان إجراءات وطنية تتعلق بترشيح خرباء للعمل لدى هيئات معاهدات أو

 الس االقتصادي واالجتماعي بأن ينظـر يف االستعاضـة عـن اإلجـراء              توصي  - ١١  
ة والثقافيـة، باجتمـاع   احلايل النتخاب خرباء للعمل لدى جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـ        

مـع  ، )٦(للدول األطـراف يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
، على حنو مـا هـو مـبني        احلايل  يف الوقت   اإلداري ها وترتيب هاللجنة وتنظيم  ا احلفاظ على هيكل  

  ؛١٩٨٥/١٧يف قرار الس 

اإلنـسان أن تـدرج يف الوثـائق الـيت       إىل مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق         تطلب  - ١٢  
، يف اجتماعــات الــدول األطــراف، حقــوق اإلنــسان تعــد النتخــاب أعــضاء هيئــات معاهــدات 

_______________ 

 .، املرفق٥٣/١٤٤القرار  )٥(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار انظر  )٦(
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مذكرة إعالمية عن احلالة الراهنـة املتعلقـة بتكـوين هيئـات املعاهـدات تـبني التـوازن مـن حيـث               
خمتلـف الـنظم القانونيـة الـيت     التوزيع اجلغرايف ومتثيل اجلنسني واخللفية املهنية لألعضاء احلاليني و   

  واليتهم؛ ميثلوا ومدة

، عنـد انتخـاب    علـى النحـو الواجـب       الدول األطراف علـى أن تراعـي       تشجع  - ١٣  
 وعلى النحو املنصوص عليـه يف صـكوك      ،حقوق اإلنسان  اخلرباء للعمل لدى هيئات معاهدات    

أشـكال احلـضارة وخمتلـف    حقوق اإلنسان ذات الصلة، التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيـل خمتلـف      
 أشكال النظم القانونية الرئيسية والتمثيل املتوازن للجنسني ومشاركة اخلرباء مـن ذوي اإلعاقـة          

  ؛يف عضوية هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

ــدات تـــشجع  - ١٤   ــات معاهـ ــسان   هيئـ ــوق اإلنـ ــشاور  حقـ ــة تـ ــشاء عمليـ ــى إنـ    علـ
  شاورات مــع الــدول األطــراف    علــى إجــراء مــ  ساعدتــ  ،متناســقة إلعــداد التعليقــات العامــة   

ى أثنـــاء صـــياغة التعليقـــات    خـــر  األاجلهـــات املعنيـــة  آراء وتراعـــي  وجـــه اخلـــصوص  علـــى 
 ؛اجلديدة العامة

، متشيا مع املمارسة املتبعة يف ما يتعلق بالوثائق األخـرى لألمـم املتحـدة،      تقرر  - ١٥  
الـيت تـصدرها   الوثـائق   لكل وثيقة من ، كلمة١٠ ٧٠٠هو و ،وضع حد أقصى لعدد الكلمات 

ــدات  ــات معاه ــسان  هيئ ــوق اإلن ــأن  ، حق ــسريوتوصــي كــذلك ب ــدد     ت ــصوى لع احلــدود الق
  اجلهات املعنية؛ أيضا على الكلمات

 وضــع حــدود قــصوى لعــدد الكلمــات يف مجيــع الوثــائق الــيت         أيــضاتقــرر  - ١٦  
  ، مبـــا فيهـــا تقـــارير حقـــوق اإلنـــسانالـــدول األطـــراف إىل نظـــام هيئـــات معاهـــدات تقـــدمها

   كلمــــــة٢١ ٢٠٠ كلمــــــة للتقــــــارير األوليــــــة، و ٣١ ٨٠٠األطــــــراف، وهــــــي الــــــدول 
   كلمـــة للوثـــائق األساســـية املوحـــدة، بالـــصيغة الـــيت٤٢ ٤٠٠ الالحقـــة، و للتقـــارير الدوريـــة

ــات  ــا هيئ ــسان  معاهــدات أقر ــوق اإلن ــب، )٧(حق ــات املعاهــدات  وي ــصى وضــع حــد يئ    أق
   قــضايا ذات أولويــة لــضمانتعتــرب الــيت  علــى اــاالتمــع التركيــز ،طــرحتاألســئلة الــيت  لعــدد

ــتيدرة علــى اا الــدول األطــراف قــ  تكــون أن  املــشار احلــدود القــصوى لعــدد الكلمــات   فاء س
  ؛أعاله إليها

لـــدول للـــدعم ا، فوضـــيةامل، مـــن خـــالل  أن يقـــدماألمـــني العـــامإىل تطلـــب   - ١٧  
 هـذا الـصدد اخلـدمات    وفر يف يـ أن  األطراف يف بنـاء قـدراا علـى تنفيـذ التزاماـا التعاهديـة، و              

_______________ 

 .Corr.1 و HRI/MC/2006/3انظر  )٧(
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ة املفوضــية، بالتــشاور مــع  مــع واليــمبــا يتــسقاالستــشارية واملــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات، 
  :عن طريق ما يلي، ومبوافقتهاالدولة املعنية 

إيفاد موظف فين مكـرس لبنـاء القـدرات يف جمـال حقـوق اإلنـسان للعمـل يف                     )أ (  
  تضى احلال؛كل مكتب إقليمي من مكاتب املفوضية، حسب مق

تعزيز التعاون مع آليـات حقـوق اإلنـسان اإلقليميـة ذات الـصلة يف املنظمـات                  )ب (  
 اإلقليميــة مــن أجــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة للــدول يف تقــدمي تقاريرهــا إىل هيئــات معاهــدات    

  حقوق اإلنسان، بسبل منها تدريب املدربني؛

عكــس  تاملعاهــدات  هيئــاتتقــدمي تقــاريروضــع قائمــة بأمســاء خــرباء يف جمــال   )ج (  
  وخمتلف النظم القانونية؛التوزيع اجلغرايف ومتثيل اجلنسني واخللفية املهنية 

تقدمي مساعدة مباشرة إىل الـدول األطـراف علـى الـصعيد الـوطين عـن طريـق                     )د (  
تقـدمي  عـن طريـق   لتقدمي التقارير وتعزيز املعارف التقنيـة    الالزمة  بناء وتنمية القدرات املؤسسية     

  دريب خمصص بشأن املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير على الصعيد الوطين؛ت

  ؛ما بني الدول األطراف  تبادل أفضل املمارسات يفسرييت  )هـ (  

 علـى احلاجـة إىل تقـدمي املزيـد مـن الـدعم إىل الـدول األطـراف، بـسبل              تشدد  - ١٨  
 جمـال حقـوق اإلنـسان، وبـالتزامن مـع      منها صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعـاون الـتقين يف   

تقدمي املساعدة التقنية، مع التركيز على تدابري بناء القـدرات املـستدامة يف أنـشطتها الراميـة إىل                  
  ؛للصندوق ، وتشجع مجيع الدول األعضاء على التربعتعاهديةالوفاء مبا عليها من التزامات 

ــشجع  - ١٩   ــصن    امل ت ــاالت وال ــع الوك ــل م ــى العم ــة  فوضــية عل ــربامج التابع اديق وال
ملنظومة األمم املتحدة وأفرقة األمم املتحدة القطرية، مبا يتمـشى مـع والياـا وبنـاء علـى طلـب           
الدول األطراف، ملساعدة الدول األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماـا مبوجـب املعاهـدات الدوليـة                  

  :حلقوق اإلنسان، وذلك عن طريق ما يلي

ــش    ) أ(   ــدمي اخلــدمات االست ــاء    تق ــدول األطــراف وبن ــة إىل ال ــساعدة التقني ارية وامل
  قدراا يف ما يتعلق بإعداد التقارير املقدمة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان؛ 

وضع استجابات برناجمية بتنسيق وثيق مـع الـدول األطـراف املعنيـة مـن أجـل                   ) ب(  
  دعمها يف جمال االمتثال لاللتزامات التعاهدية؛ 

بعـض الــدول األطـراف تـرى أـا ستــستفيد مـن حتـسني التنــسيق يف       بـأن  تقـر    - ٢٠  
إعداد التقارير على الصعيد الـوطين، وتطلـب إىل املفوضـية أن تـدرج ضـمن أنـشطتها يف جمـال                 
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املساعدة التقنية تقدمي املساعدة املهمة يف هذا الصدد، بناء على طلب الدولـة الطـرف، اسـتنادا                
  إىل أفضل املمارسات؛ 

  الـــدول األعـــضاء علـــى تقـــدمي التربعـــات مـــن أجـــل تيـــسري تعامـــل  تـــشجع   - ٢١  
ــة يف جنيــــف، مــــع هيئــــات معاهــــدات     ــيما الــــدول غــــري املمثلــ الــــدول األطــــراف، وال ســ

  اإلنسان؛ حقوق

مــن حيــث املبــدأ، ــدف زيــادة ســبل الوصــول إىل هيئــات معاهــدات    تقــرر   - ٢٢  
ر جلنـة اإلعـالم عـن دورـا     حقوق اإلنسان وتسليط مزيد من األضـواء عليهـا ومتـشيا مـع تقريـ         

، أن تبث على شـبكة اإلنترنـت، يف أقـرب وقـت ممكـن، وقـائع اجللـسات                 )٨(اخلامسة والثالثني 
تقـدمي تقريـر عـن    يف األمانـة العامـة    العامة هليئات املعاهدات، وتطلب إىل إدارة شؤون اإلعـالم          

ة للبحـث وآمنـة،   جدوى توفري بث شبكي مباشر وحمفوظات فيـديو متاحـة ويف املتنـاول وقابلـ            
مبــا يف ذلــك مــن اهلجمــات اإللكترونيــة، للجلــسات املهمــة هليئــات املعاهــدات جبميــع اللغــات    

  املعنية؛  الرمسية املستخدمة يف اللجان

إىل املفوضية أن تتيح، مبساعدة أفرقة األمم املتحدة القطرية من خـالل          تطلب    - ٢٣  
ــديو حــسب االقتــضا    ــداول بالفي ــديها مــن وســائل الت ــدول   مــا ل ــاء علــى طلــب إحــدى ال ء وبن

األطــراف، ألعــضاء الوفــد الرمســي هلــذه الدولــة الــذين مل حيــضروا اجللــسة فرصــة املــشاركة يف   
النظر يف تقرير تلك الدولة الطرف عن طريق التداول بالفيـديو مـن أجـل تيـسري توسـيع نطـاق                     

  املشاركة يف احلوار؛ 

ــشدد   - ٢٤   ــىت ــوجزة املت   عل ــدات   احلاجــة إىل احملاضــر امل ــات معاه ــة حبــوار هيئ علق
حقوق اإلنـسان مـع الـدول األطـراف، وتقـرر يف هـذا الـصدد إصـدار حماضـر مـوجزة بإحـدى                

العمل يف األمم املتحدة وعـدم ترمجـة الكـم املتـراكم مـن متـأخرات احملاضـر املـوجزة، مـع                   لغيت  
دات، ومــع مراعــاة أال تــشكل هــذه التــدابري ســابقة، بــالنظر إىل الطــابع اخلــاص هليئــات املعاهــ   

مراعاة اهلدف املتمثل يف توفري حماضر حرفية جللسات هيئات املعاهدات جبميع اللغـات الرمسيـة             
  لألمم املتحدة من خالل أساليب بديلة؛

م حمـضر مـوجز الجتمـاع إحـدى الـدول األطـراف مـع إحـدى              يترج أنتقرر    - ٢٥  
ة لألمــم املتحــدة الــيت  هيئــات املعاهــدات، بنــاء علــى طلــب أي دولــة طــرف، إىل اللغــة الرمسيــ   

  تستخدمها تلك الدولة الطرف؛ 

_______________ 

  ).A/68/21 (٢١ثامنة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال )٨(
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 هليئـات املعاهـدات سـيحدد علـى         اتأن ختصيص وقـت االجتماعـ     تقرر أيضا     - ٢٦  
  :النحو التايل، وتطلب إىل األمني العام أن يوفر املوارد املالية والبشرية املناسبة

السـتعراض  ختصيص عدد األسابيع الالزمة لكل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات                 )أ(  
ورودهـا سـنويا، وذلـك باسـتخدام متوسـط      أن تتوقـع  لهيئـة  ل ميكنتقارير الدول األطراف اليت     

، علــى أســاس )٩(٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩عــدد التقــارير الــواردة حــسب اللجــان خــالل الفتــرة مــن  
 تقــارير يف األســبوع، وحــسب    ٢,٥معــدل اســتعراض مفتــرض ممكــن حتقيقــه ال يقــل عــن       

ــا  ــضاء مــ ــن   ال االقتــ ــل عــ ــة ملعاهــــدات     ٥يقــ ــوالت االختياريــ ــار الربوتوكــ ــارير يف إطــ  تقــ
  اإلنسان؛ حقوق

ــة         )ب(   ــت االجتماعــات لكــل جلن ــن وق ــدا أســبوعان م ــرة أخــرى م ختــصيص فت
لالضطالع باألنشطة الـيت كلفـت ـا، باإلضـافة إىل ختـصيص وقـت إضـايف للجـان الـيت تعـاجل                   

ــستلزم     ــى أســاس أن كــل رســالة ت ــة، عل مــن وقــت االجتماعــات  ة  ســاع١,٣الرســائل الفردي
  الستعراضها وعلى أساس متوسط عدد هذه الرسائل اليت تستلمها تلك اللجان سنويا؛

حتديــد هــامش إضــايف للحيلولــة دون تــراكم متــأخرات العمــل مــن جديــد يف     )ج(  
 يف املائة يف تقارير االمتثـال موزعـة علـى اللجـان مـن أجـل التـصدي                  ٥زيادة مستهدفة نسبتها    

ذي تتوقعـه، وذلـك يف بدايـة كـل فتـرة مـن فتـرات الـسنتني، مـع حتديـد زيـادة                        لعبء العمل الـ   
  ؛٢٠١٧ إىل ٢٠١٥ يف املائة للفترة من ١٥نسبتها مؤقتة مستهدفة 

ختصيص املوارد املالية والبـشرية الكافيـة هليئـات املعاهـدات الـيت يتمثـل الـدور                )د(  
  الرئيسي الذي كلفت به يف القيام بزيارات ميدانية؛

أن يستعرض كل سنتني مقـدار الوقـت املخـصص لالجتماعـات         تقرر كذلك     - ٢٧  
بناء على اإلبالغ الفعلي املسجل خالل السنوات األربع املاضية وأن يعـدل علـى هـذا األسـاس      
بناء على طلب األمني العام وفقا لإلجـراءات املعمـول ـا يف إطـار امليزانيـة، وتقـرر أال خيفـض                     

   من اللجان على أساس دائم قبل اختاذ هذا القرار؛عدد األسابيع املخصص للجنة

األمني العام أن يأخذ يف االعتبار وقت االجتماعـات الـالزم يف مـا               إىلتطلب    - ٢٨  
يتعلق بزيادة قدرة الدول األطراف على تقـدمي تقـارير مبوجـب صـكوك حقـوق اإلنـسان ذات                    

ديــة املنظــور فيهــا، بنــاء علــى  الــصلة، واحلالــة يف مــا يتعلــق بالتــصديقات، وعــدد الرســائل الفر  

_______________ 

بعد ذلك بناء على السنوات األربع السابقة اليت تتوفر عنها بيانات، ويف ما يتعلـق باملعاهـدات الـيت مل تـتح                     )٩(
بعد بياناا املتعلقة بالتقارير الواردة عـن الـسنوات األربـع املاضـية ألن نفاذهـا بـدأ مـؤخرا، سيحـسب املتوسـط                      

 .السنوات اليت تتوفر عنها بياناتعلى أساس 
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 أعـاله، يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني الـيت سـيقدمها مـستقبال يف مـا                ٢٧ و   ٢٦الفقرتني  
خيص هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك االحتياجـات اخلاصـة الالزمـة للزيـارات           

  يارات؛امليدانية اليت تقوم ا هيئات املعاهدات املكلفة بإجراء هذه الز

إىل األمني العام أن يكفل التنفيـذ التـدرجيي للمعـايري ذات الـصلة              تطلب أيضا     - ٢٩  
، حـسب االقتـضاء،     حقـوق اإلنـسان    يف ما يتعلق بإمكانية الوصول إىل نظام هيئات معاهـدات         

وال سيما يف ما يتصل باخلطة االستراتيجية حلفظ التراث اليت جيري إعدادها مـن أجـل مكتـب                   
دة يف جنيــف، وتــوفري أمــاكن إقامــة الئقــة خلــرباء هيئــات املعاهــدات ذوي اإلعاقــة األمــم املتحــ

  لضمان مشاركتهم مشاركة تامة وفعالة؛ 

ــات    ثــالث أن ختــصص تقــرر   - ٣٠   ــة كحــد أقــصى ألعمــال هيئ لغــات عمــل رمسي
معاهدات حقوق اإلنسان، مع إدراج لغة رمسية رابعة، على أساس استثنائي، عنـد احلاجـة مـن                 

سري االتـصال يف مـا بـني الـدول األعـضاء علـى النحـو الـذي حتـدده اللجنـة املعنيـة، مـع                          أجل تي 
مراعــاة أال تــشكل هــذه التــدابري ســابقة، بــالنظر إىل الطــابع اخلــاص هليئــات املعاهــدات ودون    
املـساس حبـق كـل دولـة مـن الـدول األطـراف يف التعامـل مـع هيئـات املعاهـدات بـأي لغـة مـن               

  ألمم املتحدة؛ اللغات الرمسية الست ل

إىل األمني العام أن حيـسن كفـاءة الترتيـب احلـايل املتعلـق بـسفر خـرباء          تطلب    - ٣١  
 ١٢ املــــؤرخ  ألــــف٦٧/٢٥٤سادس مــــن القــــرار  الــــ للجــــزءهيئــــات املعاهــــدات طبقــــا   

  ؛)١٠(٢٠١٣ أبريل/نيسان

، حــسب االقتــضاء وكتــدبري اســتثنائي،  إىل أن تقــوم الــدول األطــرافتــدعو   - ٣٢  
 قدر أكرب من امتثال الدول األطراف لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقـارير واالنتـهاء     دف حتقيق 

مبوافقة اهليئة املعنية من هيئات املعاهدات، بتقـدمي تقريـر موحـد للوفـاء          و،   املتراكمة تقاريرالمن  
زالــت بالتزاماــا يف جمــال تقــدمي التقــارير إىل هيئــة املعاهــدة عــن كامــل الفتــرة الزمنيــة الــيت مــا   

  تقاريرها مل تقدم بعد إىل تلك اهليئة يف تاريخ اختاذ هذا القرار؛ 

 االنتـهاء هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان، كتـدبري اسـتثنائي، وـدف            تدعو    - ٣٣  
ــات معاهــدات حقــوق      ــة هليئ ــا، ودون املــساس باملمارســات احلالي مــن التقــارير املتراكمــة حالي

فة قـصرية، أو حبـق إحـدى اهليئـات يف طلـب هــذه      اإلنـسان أو حبـق دولـة طـرف يف تقـدمي إضـا      
اإلضافة، بغرض تسجيل تطورات هامـة وذات صـلة جـرت مـؤخرا علـى الـصعيد الـوطين، إىل              

دمت اعتبــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار   أن تنظــر يف مجيــع تقــارير الــدول األطــراف الــيت قُــ  

_______________ 

 .A/67/995 و ST/SGB/107/Rev.6انظر أيضا  )١٠(
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يـة أمـام هيئـة املعاهـدة املعنيـة إىل          نظر فيها بعد من أجل الوفاء بـالتزام الدولـة الطـرف املعن            ي ومل
  حني إاء دورة إبالغ اعتبارا من وقت النظر يف تقرير الدولة الطرف املعنية؛ 

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملفوضية، يف إطار والية كـل منـها،   تدعو    - ٣٤  
ــة تقــدمي التقــ      ــادة التنــسيق والقــدرة علــى التنبــؤ يف عملي ارير، إىل مواصــلة العمــل مــن أجــل زي

بوسائل منـها التعـاون مـع الـدول األطـراف، ـدف التوصـل إىل جـدول زمـين واضـح ومـنظم                    
  للتقارير املقدمة من الدول األطراف؛ 

أمهيــة اســتقاللية وحيــاد أعــضاء هيئــات معاهــدات حقــوق  تؤكــد مــن جديــد   - ٣٥  
ــراماإلنــسان، وتؤكــد أمهيــة   وكــذلك  مجيــع اجلهــات املعنيــة يف نظــام هيئــات املعاهــدات،   احت

وأمهيـة تفـادي أي عمـل مـن       كامـل  بـشكل  ستقاللية أعضاء هـذه اهليئـات     ال،  )١١(األمانة العامة 
  شأنه أن يعرقل ممارسة مهامهم؛ 

اعتماد االجتماع السنوي الرابع والعشرين لرؤساء هيئـات معاهـدات        تالحظ  - ٣٦  
، ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٥حقوق اإلنسان، الذي عقد يف أديس أبابـا يف الفتـرة مـن              

مبـادئ  (املبادئ التوجيهيـة بـشأن اسـتقالل وحيـاد أعـضاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان                    
، الـيت ـدف إىل كفالــة املوضـوعية والرتاهـة واملـساءلة داخـل نظــام       )١٢()أديـس أبابـا التوجيهيـة   

ــصدد        ــشجع يف هــذا ال ــات املعاهــدات، وت ــام الســتقاللية هيئ ــرام ت ــات املعاهــدات، يف احت هيئ
   على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية وفقا لوالياا؛  املعاهداتتهيئا

ــادئ     تــشجع   - ٣٧   ــى مواصــلة النظــر يف مب ــسان عل ــات معاهــدات حقــوق اإلن هيئ
 بــسبل منــها التمــاس آراء الــدول األطــراف وغريهــا مــن   ،أديــس أبابــا التوجيهيــة واستعراضــها 

الـصدد رؤسـاء هيئـات املعاهـدات إىل     يف هذا تدعو واجلهات املعنية بشأن تطوير هذه املبادئ،  
  تزويد الدول األطراف بانتظام مبعلومات مستكملة عن تنفيذ تلك املبادئ؛ 

ــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان  تــشجع أيــضا    - ٣٨   ، ــدف  علــى أن تواصــل هيئ
عاهــدات، تعزيــز الــدور الــذي يــضطلع بــه رؤســاؤها يف  املتــسريع عمليــة مواءمــة نظــام هيئــات 

ل اإلجرائية، مبا يف ذلك ما يتصل بـصياغة اسـتنتاجات بـشأن املـسائل املرتبطـة                يتعلق باملسائ  ما
بأسـاليب العمــل واملـسائل اإلجرائيــة، واإلسـراع بتعمــيم املمارسـات واملنــهجيات اجليـدة علــى      

  مجيع هيئات املعاهدات وكفالة االتساق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل؛ 

_______________ 

 .ST/SGB/2009/6انظر  )١١(

)١٢( A/67/222 و Corr.1املرفق األول ،. 
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ــوق تــشجع كــذلك    - ٣٩   ــات معاهــدات حق ــات   هيئ ــز إمكاني ــى تعزي ــسان عل  اإلن
التفاعل خالل االجتماعات السنوية لرؤسـاء هيئـات املعاهـدات مـع الـدول األطـراف يف مجيـع            
معاهدات حقوق اإلنسان الـيت تعقـد يف جنيـف ونيويـورك، بغيـة ضـمان يئـة منتـدى للحـوار                

طريقـة بنـاءة، مبـا    التفاعلي املفتوح والرمسي ميكن للدول األطراف أن تطرح فيه مجيع املـسائل ب         
  يف ذلك املسائل املتصلة باستقاللية أعضاء هيئات املعاهدات وحيادهم؛ 

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، كل سنتني، تقريرا شـامال        تطلب    - ٤٠  
 والتقــدم الــذي أحرزتــه هيئــات معاهــدات  حقــوق اإلنــسانعــن حالــة نظــام هيئــات معاهــدات

املقدمــة ق كفــاءة وفعاليـة أكــرب يف عملـها، مبــا يف ذلـك عــدد التقـارير     يف حتقيـ  حقـوق اإلنــسان 
ــب  ــن جانـ ــستعرضة مـ ــواردة     واملـ ــة الـ ــائل الفرديـ ــت، والرسـ ــيت أجريـ ــارات الـ ــان، والزيـ  اللجـ

، حسب االقتضاء، وحالة األعمال املتراكمة، وجهود بنـاء القـدرات والنتـائج الـيت      واملستعرضة
ــق     ــا يتعل ــة يف م ــن احلال ــضال ع ــت، ف ــت     حتقق ــارير وختــصيص الوق ــادة التق ــصديقات، وزي  بالت

يف ذلـك علـى أسـاس املعلومـات واملالحظـات            لالجتماعات واملقترحات املتعلقـة بالتـدابري، مبـا       
الواردة مـن الـدول األعـضاء، مـن أجـل تعزيـز مـشاركة مجيـع الـدول األطـراف يف احلـوار مـع                     

  هيئات املعاهدات؛

يف موعـــد  حقـــوق اإلنـــسانمعاهـــدات نظـــام هيئـــات حالـــة النظـــر يف تقــرر    - ٤١  
اسـتعراض مـدى فعاليـة التـدابري     مـن أجـل   وات من تاريخ اختاذ هذا القرار،     يتجاوز ست سن   ال

 لتــدعيماملتخــذة ــدف كفالــة اســتدامتها، وعنــد االقتــضاء، البــت يف اختــاذ إجــراءات أخــرى    
  . نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسانأداءوتعزيز فعالية 

  

  ٨١اجللسة العامة 
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