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أوالً - من عبء إىل فرصة سانحة

شـهد العقـد املايض تطـّوًرا وتوّسـًعا كبرين يف مجـال حاية 
وبروتوكـوالت  اتفاقيـات  دخلـت  فقـد  اإلنسـان.  حقـوق 
جديـدة حيّـز النفـاذ، عـّززت حاية حقـوق اإلنسـان لألفراد 
وشـّقت طرقًـا جديـدة لإلجـراءات الوقائيـة واالنتصـاف. كا 
وفّـر هـذا التطـّور الحميـد للدول التـي تتعامل مـع الهيئات 
املنشـأة مبوجـب معاهدات األمـم املتحدة لحقوق اإلنسـان، 
فرًصـا لتقييـم أدائهـا ومراجعته مبـا يضمن متـايش ترشيعاتها 
حقـوق  مجـال  يف  التزاماتهـا  مـع  ومارسـاتها  وسياسـاتها 

اإلنسان.

يف الوقـت نفسـه، تواجـه الـدول دعـواٍت متزايـدًة لتنفيـذ 
التزاماتهـا التعاهديـة، مبـا يف ذلـك التزامهـا بتقديـم التقارير 
إىل هيئـات املعاهـدات ومتابعـة تنفيـذ مـا يصـدر عنهـا من 
توصيـات وقـرارات. وتواصـل دول عـدة الوفـاء مبزيـد مـن 
التزاماتهـا  مبوجـب نظـم إقليميـة لحايـة حقـوق اإلنسـان. 
الجمعيـة  أّسسـت  التحديـات،  لهـذه  منهـا  إدراكًا  لذلـك، 
العامـة، مبوجـب قرارهـا 68/268، برنامًجـا لبنـاء القـدرات 
لـه،  مقـرًّا  مكتبـي  مـن  يتخـذ  املعاهـدات،  هيئـات  حـول 
وذلـك بغية مسـاعدة الـدول األطراف عى الوفـاء بالتزاماتها 

التعاهديـة.

ويف ظـّل هـذا الربنامـج، ُوضـع »الدليل التدريبـي عى إعداد 
التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئـات معاهدات حقوق اإلنسـان يف 
األمـم املتحـدة« الـذي تجدونـه بني أيديكـم، باعتبـاره مورًدا 
لتسـليح مـدرِّيب املسـتقبل باملعرفـة واألدوات الازمـة لزيادة 
الخاصـة  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـى  األطـراف  الـدول  قـدرات 
هـذا  م  يقـدِّ كـا  املعاهـدات.  مبقتـى  التقاريـر  بتقديـم 

»الدليـل« للـدول األطـراف معلومات عن كيفيـة تعاونها مع 
هيئـات املعاهـدات بصـورة مسـتدامة وبّنـاءة وعـن الـدور 
الهـام الـذي ميكـن أن تضطلـع بـه الجهـات األخـرى صاحبـة 
املصلحـة - مبـا فيهـا برامج األمـم املتحدة ووكاالتهـا األخرى، 
واملؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمع 

املدين.

وإيّن ألمتنـى أن تكـون املعلومـات والتدريبات الواردة يف هذا 
الدليـل عونًـا عـى زيـادة فهـم الـدول األطـراف اللتزاماتهـا 
التعاهديـة. كـا أمتنـى أن يغـّر الدليـل الفهـم السـائد عـن 
تقديـم التقاريـر مبوجـب املعاهـدات مـن عـبٍء إىل فرصـة 
سـانحة، ومـن مشـاركة تحدث مـرة واحدة كل عدة سـنوات 
إىل عمليـة تقييـم دوريـة مسـتمرة لتحسـني أوضـاع حقـوق 
اإلنسـان يف الـدول كلِّهـا. وإىل جانـب الدليـل العمـي بشـأن 
»اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقارير واملتابعـة« الذي أصدرته 
مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان، يعـرض 
هـذا الدليـل أفـكاًرا ونصائح عمليـة لتحسـني األداء يف مجال 

إعـداد التقاريـر يف ميـدان حقوق اإلنسـان.

كّي أمـٌل يف أن يكـون هـذا الدليـل أداًة لتحسـني االمتثـال 
ملعايـر حقـوق اإلنسـان يف كافـة البلـدان واألقاليـم.

 زيد رعد الحسني
مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

ثانًيا – معلومات حول الدليل التدريبي

معلومات أساسية. 1

الجمعيـة  لقـرار  واسـتجابًة   ،2015 الثاين/ينايـر  كانـون  يف 
العامـة 68/268 بشـأن »تدعيـم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام 
مفوضيـة  أطلقـت  اإلنسـان«،  حقـوق  معاهـدات  هيئـات 
األمـم املتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان (املشـار إليهـا يف 
مـا يـي بــ »املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان«) برنامًجا 
مبوجـب  املنشـأة  املتحـدة  األمـم  هيئـات  قـدرات  لبنـاء 
الـدول  دعـم  بهـدف  وذلـك  اإلنسـان،  حقـوق  معاهـدات 
األطـراف يف بنـاء قدراتهـا عـى تنفيـذ التزاماتهـا التعاهدية. 
ويقـع مقـر الربنامـج وفريقـه الرئيـي يف مقـر املفوضيـة يف 
جنيـف ويعاونـه املوظفـون املسـؤولون عـن بنـاء القـدرات 
يف املكاتـب اإلقليميـة للمفوضيـة يف أديـس أبابـا، وبانكـوك، 
وبـروت، وبيشـكيك، وداكار، وبنـا، وبريتوريـا، وسـانتياغو 

دي شـيي، وسـوفا، وياونـدي.

وفًقـا للفقـرة رقـم 17 مـن منطـوق القـرار 68/268، إّن 
الجمعيـة العامـة »تطلـب إىل األمـني العـام أن يقدم، من 
خـال املفوضيـة، الدعـم للدول األطـراف يف بنـاء قدراتها 
هـذا  يف  يوفـر  وأن  التعاهديـة،  التزاماتهـا  تنفيـذ  عـى 
الصـدد الخدمـات االستشـارية واملسـاعدة التقنيـة وبنـاء 
القـدرات، مبـا يتسـق مـع واليـة املفوضيـة، بالتشـاور مع 

الدولـة املعنيـة ومبوافقتهـا«.

ويرمـي برنامـج بناء القدرات هذا إىل تغير النظرة إىل عملية 
إعـداد التقاريـر الواجـب تقدميهـا إىل هيئات األمـم املتحدة 
املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان (واملشـار إليها 
يف مـا يـي بــ »هيئـات املعاهـدات«)، مـن اعتبارهـا عبئًـا 
إىل فائـدة ملموسـة بالنسـبة إىل الـدول األطـراف وأصحـاب 
الحقـوق يف نهايـة املطـاف. يسـاعد الربنامج الـدول األطراف 
عـى إعـداد التقاريـر الخاصة مبعاهـدات بعينهـا، مبا يف ذلك 
إعـداد »الوثائـق األساسـية املوحـدة« وإنشـاء آليـات وطنية 
فّعالـة إلعـداد التقاريـر واملتابعة. وقد نُظِّمـت فعاليّتان عى 
األقـل، يف مسـتهل الربنامـج، لتدريـب املدربني سـنويًّا بغرض 
تزويـد املدربـني املحتملني من بني مسـؤويل الـدول باملعارف 

الـدول  لدعـم  إليهـا  يحتاجـون  التـي  الازمـة  واملهـارات 
األطـراف يف سـياق زيـادة تفاعلهـا مـع هيئـات املعاهـدات. 
واسـتناًدا إىل هـذه الفعاليـات التدريبيـة، يجـري وضع قامئة 
باملدربـني من بني مسـؤويل الـدول مّمن لديهم خربة واسـعة 
يف مجـال إعـداد التقاريـر الخاصـة بهيئـات املعاهـدات، إىل 
جانـب االحتفاظ بشـبكة من املامرسـني لتيسـر تبـادل العرب 

املسـتفادة بـني أعضـاء هـذه القامئة. 

بعنـوان  دليـاً  الربنامـج  أعـّد  األنشـطة،  لهـذه  وتأسيًسـا 
»اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة: دليـل عمـي 
بشـأن تعـاون الدول مـع اآلليـات الدولية لحقوق اإلنسـان« 
ودراسـة شـاملة بعنـوان »اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقارير 
واملتابعـة: دراسـة بشـأن تعـاون الدول مـع اآلليـات الدولية 
لآلليـات  الرئيسـية  السـات  تتنـاول  اإلنسـان«،  لحقـوق 
الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة. وينكـّب الربنامـج حاليًّا 
عـى إعـداد أداة تدريبيـة أخـرى تُعنـى بتقديـم التقارير إىل 
هيئـات املعاهدات وتشـمل خدمات إلكرتونية. ويف السـياق 
عينـه ينـدرج هـذا الدليـل التدريبـي عـن إعـداد التقاريـر 
وتقدميهـا إىل هيئـات املعاهدات (واملشـار إليـه يف ما يي بـ 

»الدليـل التدريبـي«).

إستعراض عام للدليل التدريبي . 2

ما هو هذا الدليل؟  أ) 

ي  هـذا الدليـل التدريبـي هـو أداة تهـدف إىل تزويـد ميـرِّ
لتنظيـم  الازمـة  واملـوارد  واألدوات  باملعـارف  التدريـب 
إىل هيئـات  التقاريـر وتقدميهـا  إعـداد  تدريبيـة عـن  دورة 
املعاهـدات (يشـار إىل هـذه العمليـة يف مـا يـي بــ »إعـداد 
التقاريـر وتقدميهـا مبوجـب املعاهدات«). والغـرض من هذا 
الدليـل هو املسـاعدة عى تطويـر القـدرات الوطنية وزيادة 
املعرفـة بنظـام معاهـدات حقوق اإلنسـان يف األمم املتحدة، 
وال سـيا بشـأن عمليـة إعـداد التقاريـر وتقدميهـا والـدور 
املختلـف الـذي تضطلـع بـه الجهـات صاحبـة املصلحـة يف 
هـذه العمليـة؛ فضـاً عـن مسـاعدة الـدول األطـراف عـى 
تعزيـز قدراتهـا عـى الوفـاء بالتزاماتهـا يف مـا يخـّص تقديـم 
والتعـاون  اإلنسـان  حقـوق  مبعاهـدات  الخاصـة  التقاريـر 



ز

1

املسـتمر والبّنـاء مـع هيئـات املعاهـدات.

التدريبـي  املقـرر  مـن  األول  الجـزء  الكتـاب  هـذا  يشـكِّل 
الشـامل الـذي وضعتـه املفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان 
بشـأن إعـداد التقاريـر الخاصـة مبعاهـدات حقوق اإلنسـان 
التقاريـر  إعـداد  عامـة عـى  بصفـة  يركِّـز  وتقدميهـا. وهـو 
املعاهـدات  لجميـع  وفًقـا  وتقدميهـا  باملعاهـدات  الخاصـة 
مـا  يف  إليهـا  (املشـار  اإلنسـان  لحقـوق  األساسـية  الدوليـة 
يـي باملعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان)1، مع التشـديد 
عـى النواحـي اإلجرائيـة إلعـداد التقاريـر وتقدميها. وسـوف 
صـة يتنـاول كل منها  يُسـتكمل الحًقـا بأدلـة تدريبيـة متخصِّ
إحـدى املعاهـدات الدوليـة األساسـية لحقـوق اإلنسـان، مع 
تركيـز عـى األحـكام املوضوعيـة لـكل معاهـدة. وبالفعـل، 
بـادرت املفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان، يف العام 2014، 
إىل وضـع دليـل تدريبـي بشـأن »اتفاقيـة حقـوق األشـخاص 
https://www.  :ذوي اإلعاقـة« يتوافـر عـى الرابـط التـايل
ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_

 TrainingGuide_PTS19_ar.pdf

معاهدات  عى  أيدينا  بني  الذي  التدريبي  الدليل  ويقوم 
حقوق اإلنسان الدولية األساسية والوثائق ذات الصلة التي 
اعتمدتها هيئات املعاهدات، مثل القواعد اإلجرائية، وأساليب 
العمل، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير، 
باإلضافة إىل التقارير السنوية الصادرة عن هيئات املعاهدات 
والتقارير الصادرة عن اجتاعات رؤساء هيئات املعاهدات. 
ويغطي هذا الدليل أحدث مارسات هيئات املعاهدات، وال 
سيا عملية التنسيق بني أساليب عملها. لذلك، ينبغي النظر 
إىل هذا الدليل عى أنّه أداة عملية تعكس الطبيعة الدامئة 

التطّور ملارسات هيئات املعاهدات.

ملن يوّجه هذا الدليل؟  ب) 

هذا الدليل التدريبي موّجه باألسـاس إىل القامئني عى تيسـر 

وهـي: االتفاقيـة الدولية للقضاء عى جميع أشـكال التمييز العنرصي؛   1
والعهـد الـدويل الخاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافية؛ 
والعهـد الـدويل الخاص بالحقـوق املدنية والسياسـية؛ واتفاقية القضاء 
عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ 
واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـره مـن رضوب املعاملـة أو العقوبة 
القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينـة؛ واالتفاقيـة الدوليـة لحاية حقوق 
جميـع العـال املهاجريـن وأفـراد أرسهـم؛ واتفاقية حقوق األشـخاص 
مـن  األشـخاص  جميـع  لحايـة  الدوليـة  واالتفاقيـة  اإلعاقـة؛  ذوي 

القري.  االختفـاء 

التدريـب وغرهـم مّمـن قـد يُسـتعان بهـم يف التدريب عى 
إعـداد التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئـات املعاهـدات، ومنهـم 
واملسـؤولون  املتحـدة  األمـم  موظفـو  املثـال  سـبيل  عـى 
الحكوميـون املدرجـون أعـاه يف »قامئـة املدربـني« املعنيّـني 
بتقديـم التقاريـر إىل هيئات املعاهـدات. يفرتض هذا الدليل 
ومصطلحاتهـا  اإلنسـان  حقـوق  مبعايـر  يـن  امليرِّ معرفـة 
وآلياتهـا ويقـرتح أن يتـوىل ميـّر رئيـي، مبعاونـة آخريـن، 
األطـراف  للـدول  ميكـن  كذلـك،  تدريبيـة.  دورة  أي  إجـراء 
والجهـات صاحبـة املصلحـة املهتمـة بالتعـرّف عـى عمليـة 
واإلطـاع  باملعاهـدات  الخاصـة  التقاريـر  وتقديـم  إعـداد 
عـى دورهـا يف هـذه العمليـة، مثـل وكاالت األمـم املتحـدة 
املتخّصصـة، وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، واملؤسسـات 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمـع املـدين، أن 

تركـن إىل هـذا الدليـل باعتبـاره مرجًعـا إرشـاديًا. 

مـن هـو الجمهـور املسـتهدف بالتدريـب عـى إعـداد  ج) 
وتقدميهـا؟ املعاهـدات  تقاريـر 

مبـا أّن مسـؤولية تقديـم التقاريـر تقـع عـى عاتـق الـدول 
دورات  مـن  الرئيسـيون  املسـتفيدون  يتمثّـل  األطـراف، 
التدريـب عـى عمليـة إعداد وتقديـم التقارير يف املسـؤولني 
الحكوميـني املنـاط بهم التعامل مع اآلليـات الدولية لحقوق 
اإلنسـان، والربملانيّـني، والقضـاة. لكـن، ميكـن ألي شـخص أو 
ل إلحدى املنظات أو املؤسسـات والـذي يضطلع بدور  ممثِـّ
يف عمليـة إعـداد التقاريـر وتقدميهـا، أن يسـتفيد أيًضـا مـن 
دورات تدريبيـة ماثلـة، رشيطـة أن يتـم تكييـف جلسـاتها 

لتناسـب احتياجاتـه الخاصـة.

كيف يُستخدم هذا الدليل؟  د) 

بعًضـا.  ـان بعضهـا  يكمِّ إىل جزئـني  الدليـل  ينقسـم هـذا 
أثنـاء  الجزئـني  كا  إىل  الرجـوع  يـن  امليرِّ عـى  يتعـنّي 
تحضرهـم للـدورات التدريبية عـى إعداد التقاريـر الخاصة 

وتقدميهـا. باملعاهـدات 

يـن قبـل  ـم الجـزء األول - الدليـل بغـرض دعـم امليرِّ ُصمِّ
معلومـات  لهـم  م  فيقـدِّ التدريبيـة.  الجلسـات  يف  الـرشوع 
مكثفـة، موزّعـة عـى فصـول مختلفـة، بشـأن نظـام حقـوق 
اإلنسـان يف األمـم املتحـدة. كـا يعـرض معلومـات مفّصلـة 
عـن عمليـة تقديـم التقاريـر إىل هيئـات املعاهـدات، مبـا يف 
ذلـك اإلجـراءات واملتطلبـات واألدوار املسـندة إىل الجهـات 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_ar.pdf  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_ar.pdf  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_ar.pdf  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_ar.pdf  
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هـذا  يحـوي  كذلـك،  اختافهـا.  عـى  املصلحـة،  صاحبـة 
الجـزء فصـوالً عـن إعـداد التقاريـر عـى الصعيـد الوطنـي 
وعـن اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر وتقدميهـا ومتابعـة 
عاًمـا  مـورًدا  باعتبـاره  الدليـل  اسـتخدام  تنفيذهـا. وميكـن 
للمعلومـات يفيـد جميـع األطـراف املعنيـة بإعـداد التقارير 

وتقدميهـا.

حـد  إىل  امليّسيـن،  إىل  مالحظـات   - الثـاين  الجـزء  ويتبـع 
م ملسـاعدة  كبـر، البنيـة نفسـها مثـل الجـزء األول. وقـد ُصمِّ
عـن  تدريبيـة  دورات  وإجـراء  تحضـر  عـى  يـن  امليرِّ
فيهـا يف  تشـارك  املعاهـدات،  إىل هيئـات  التقاريـر  تقديـم 
أفضـل األحـوال مجموعـات صغـرة نسـبيًّا مـن 25 مشـاركًا 
كحـد أقـى. يبـدأ الجـزء الثـاين بقسـمني متهيديّـني يشـمل 
التدريبيـة  الـدورات  تخطيـط  بشـأن  اقرتاحـات  أولهـا 
وثانيهـا اقرتاحـات بشـأن تنظيـم جلسـاتها االفتتاحيـة. ثـم 

يعـرض الجـزء الثـاين اقرتاحـات لجلسـات تدريـب تفاعليـة 
كلِّهـا.  األول  الجـزء  املقدمـة يف فصـول  املعلومـات  تغطـي 
كذلـك، يتضّمـن هـذا الجـزء اقرتاًحـا بعقـد جلسـة ختاميـة. 
تجمـع الجلسـات التدريبيـة بـني عـروض الرشائـح املصـّورة 
»عـروض  بــ  يـي  مـا  يف  إليهـا  (املشـار  الكومبيوتـر  عـى 
الباوربوينـت Powerpoint«) واألنشـطة الجاعيـة. وتتنّوع 
عنـارص التدريـب فيهـا مـن ماحظـات امليّريـن إىل خطـط 
الجلسـات، وعـروض تقدمييـة بالباوربوينـت، وأفـام فيديـو، 
واختبـارات رسيعة، وغرها. وتسـتند الجلسـات إىل املنهجية 
اإلنسـان  لحقـوق  السـامية  باملفوضيـة  الخاصـة  التدريبيـة 
بشـأن التدريـب عـى حقوق اإلنسـان، حيث تتسـم بالطابع 
يـن  امليرِّ عـى  ينبغـي  تشـاركيًا.  نهًجـا  وتعتمـد  التفاعـي 
الحـوار  إثـراء  بغـرض  املنهجيـة واسـتخدامها  احـرتام هـذه 
وتبـادل املعلومـات والخـربات بينهم وبني املشـاركني كا بني 

أنفسـهم. املشـاركني 
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نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة  .1
م هذا الفصل اسـتعراًضا موجزًا لنظام حقوق اإلنسـان يف األمم املتحدة، مبا يشـمل من هيئات املعاهدات، واالسـتعراض  يقدِّ
الـدوري الشـامل الـذي يجريـه مجلـس حقوق اإلنسـان، واإلجـراءات الخاصة. وسـيتناول الفصـل معاهدات حقوق اإلنسـان 
الدوليـة األساسـية كـام آليـات رصدهـا املتمثِّلـة يف هيئـات املعاهدات. كذلك، سـيرشح مـن ميكنه أن يصبح عضـًوا يف إحدى 

هيئـات املعاهدات ويبـنّي الوظائف الرئيسـية لتلك الهيئات.

مقدمة  1-1

أعلـن ميثـاق األمـم املتحـدة الصـادر يف العـام 1945 أّن مـن مقاصـد األمم املتحـدة تعزيز احـرتام حقوق اإلنسـان والحريات 
األساسـية للنـاس جميًعـا والتشـجيع عـى ذلـك. وعليـه، فقـد نـّص اإلعالن العاملـي لحقوق اإلنسـان الـذي اعتمدتـه الجمعية 
العامـة لألمـم املتحـدة يف العـام 1948، للمـرة األوىل يف التاريـخ، عـى الحقـوق والحريات األساسـية التي ينبغـي أن يتمتع بها 
لـت أحـكام اإلعان العاملي لحقوق اإلنسـان يف معاهـدات دولية لحقوق اإلنسـان، منهـا العهد الدويل  جميـع النـاس. وقـد فُصِّ
الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية والعهد الـدويل الخاص بالحقوق االقتصاديـة واالجتاعية والثقافية. كذلـك، ميثِّل اإلعان 

حجـر األسـاس لنظـام  حقـوق اإلنسـان الـذي يتكّون اليوم مـن ثاث آليـات دولية رئيسـية لحقوق اإلنسـان هي:

هيئـات املعاهـدات، وهـي لجـان تتألـف مـن خـرباء مسـتقلني وتنشـأ واليتهـا عـن معاهـدات حقـوق اإلنسـان الدوليـة . 1
األساسـية التسـع وبروتوكـول اختيـاري واحـد (أنظـر 1-2 و3-1).

االسـتعراض الـدويل الشـامل، وهـو اسـتعراض نظـراء تضطلـع بـه الـدول وينطـوي عـى مراجعة سـجات حقوق اإلنسـان . 2
لـدى جميـع الـدول األعضـاء يف األمم املتحـدة. وهذا االسـتعراض عملية تحرِّكها الـدول، برعاية مجلس حقوق اإلنسـان يف 
ر لجميـع الـدول الفرصـة ليك تعلن عـن اإلجراءات التـي اتخذتها لتحسـني أوضاع حقوق اإلنسـان يف  األمـم املتحـدة، وتوفِـّ
بلدانهـا وللوفـاء بالتزاماتهـا يف مجال حقوق اإلنسـان. واالسـتعراض الدوري الشـامل، باعتباره أحد املعامل الرئيسـية ملجلس 
ـم لضـان معاملـة جميـع البلـدان عـى قـدم املسـاواة عنـد تقييـم أوضـاع حقـوق اإلنسـان فيهـا.  حقـوق اإلنسـان، ُمصمَّ
وللحصـول عـى املزيـد مـن املعلومـات عن االسـتعراض الـدوري الشـامل، مبا يف ذلـك طريقة إجـراء االسـتعراضات، يرجى 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx :زيارة الرابـط التـايل

أنشـأت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة مجلـس حقـوق اإلنسـان يف 15 آذار/مـارس 2006 مبوجـب القـرار رقـم 60/251. 
وهـو هيئـة حكوميـة دوليـة تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة يضـم ممثلـني عـن 47 دولـة ويتـوىل مسـؤولية تعزيـز جميع 
حقـوق اإلنسـان وحايتهـا يف كافـة أنحـاء العـامل. ويف العـام 2007، إعتمـد املجلـس »حزمـة بنـاء املؤسسـات« الخاصـة به 
لتوجيـه عملـه وإنشـاء إجراءاتـه وآلياتـه التـي تشـتمل عـى وجـه التحديـد عـى االسـتعراض الـدوري الشـامل، واللجنـة 

االستشـارية، وإجـراء الشـكاوى، واإلجـراءات الخاصـة.

ميكن الحصول عى املزيد من املعلومات عن مجلس حقوق اإلنسان عى الرابط التايل: 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
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اإلجـراءات الخاصـة ملجلـس حقـوق اإلنسـان، وهي تتألـف من خرباء مسـتقلني يف مجال حقوق اإلنسـان ُمكلَّفـني بتقديم . 3
تقاريـر وتوصيـات بشـأن حقـوق اإلنسـان من منظـور مواضيعي (مثل حقوق اإلنسـان الخاصـة بالنازحني داخليًّـا أو الحق 
يف الغـذاء) أو بشـأن حالـة حقـوق اإلنسـان يف بلد محـدد. ونظام اإلجراءات الخاصة عنرص أسـايس يف آليـات األمم املتحدة 
لحقـوق اإلنسـان ويغطّـي جميع حقوق اإلنسـان، املدنية منها، والثقافيـة، واالقتصادية، والسياسـية، واالجتاعية. ويف آب/

ثـة عـن اإلجراءات  أغسـطس 2017، كانـت هنـاك 44 واليـة مواضيعيـة و12 واليـة قطريـة. للمزيـد مـن املعلومـات املُحدَّ
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx :الخاصة، يرجى زيـارة الرابط التـايل

والجديـر ذكـره أّن لهـذه اآلليـات الخاصـة بحقـوق اإلنسـان واليات وإجـراءات وأنشـطة مختلفة تشـكِّل بدورها الطـرق التي 
تتعامـل بهـا مـع (1) الـدول باعتبارهـا صاحبة االلتـزام، و(2) األفـراد باعتبارهم أصحاب الحـق، و(3) الجهـات األخرى صاحبة 
املصلحـة، وطنيـة كانـت أو دولية (عى غرار املؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان أو منظات املجتمع املـدين أو غرها)، و(4) 
أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة. ففـي حـني يجـري بعضها زيـارات قطريـة أو تحريـات لرصد قضايا محـددة لحقوق اإلنسـان، 
ينظـر البعـض اآلخـر يف شـكاوى األفـراد الذيـن يـرون أّن حقوقهـم قـد انتُهكـت مـن جانـب دولـة مـا. ولـدى جميعهـا تقريبًا 
إجـراءات ثابتـة لوضـع تقاريـر بغـرض تقييـم التقـدم الـذي أحرزته الـدول بشـأن الوفـاء بالتزاماتهـا يف مجال حقوق اإلنسـان 
(أنظـر الجـدول أدنـاه). وبـرصف النظـر عـن وظائف تلك اآلليـات الثاث، تخـرج جميعها بتوصيـات ترفعها إىل الـدول بهدف 

املسـاهمة يف إحـداث تغيـرات قصـرة وطويلـة األجـل يف األطـر القانونية والسياسـات بغـرض تعزيز حاية حقوق اإلنسـان.

ملخص: الوظائف املختلفة آلليات حقوق اإلنسان

الوظائفالواليةالنوع

النظر يف التقارير	 مجلس حقوق اإلنسانحكومية دوليةاالستعراض الدوري الشامل

زيارات ميدانية	 مجلس حقوق اإلنسانخرباء مستقلوناإلجراءات الخاصة
النظر يف الشكاوى الفردية	 

النظر يف التقارير	 معاهدات حقوق اإلنسانخرباء مستقلونهيئات املعاهدات
النظر يف الشكاوى الفردية	 
إجراء تحقيقات/تحريات	 
زيارات ميدانية (من جانب هيئة واحدة - 	 

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغره من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 

املهينة) 

اآلليات الثالث تصدر توصيات!

بإمكانكم مراجعة البند 1-3-2 لإلطاع عى تفاصيل الوظائف التي تؤديها كل هيئة من هيئات املعاهدات.
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

وبالنسـبة إىل إجـراءات إعـداد التقاريـر وتقدميهـا، فالـدول كلّهـا ملزمـة بتقديـم تقاريـر دوريـة إىل هيئات املعاهـدات (وفًقا 
للمعاهـدات الدوليـة األساسـية لحقـوق اإلنسـان التـي صدقـت عليهـا الدولة أو انضمـت إليهـا) وإىل مجلس حقوق اإلنسـان 
(مبوجـب االسـتعراض الـدوري الشـامل) عـن التقـدم الـذي أحرزتـه يف الوفـاء بالتزاماتهـا يف مجـال حقـوق اإلنسـان. وبالتـايل، 

تسـنح أمـام الدولـة املعنيـة فرصـة هامـة للقيام مبـا يي:

التقييـم الـذايت ألدائهـا يف مجـال االمتثـال ألحـكام االتفاقيـة والتوصيـات والقـرارات ذات الصلـة ويف مجـال إعـال حقوق . 1
اإلنسـان بوجـه عـام والوقـوف عـى أي ثغـرات أو تحديـات قامئة؛

تحفيـز الحـوار الوطنـي والتوافـق مع الجهـات صاحبة املصلحة املعنيـة كلّها بشـأن االلتزامات الدوليـة واإلقليمية الخاصة . 2
بحقـوق اإلنسـان لدى إعـداد التقارير، وتعزيز االحسـاس باملسـؤولية الوطنية عن حقوق اإلنسـان؛ 

االسـتفادة مـن املامرسـات الجيـدة يف البلـدان األخـرى ومـن مشـورة الخـراء مـن خـال التفاعـل اإليجـايب مـع املنظومة . 3
الدوليـة لحقوق اإلنسـان.

ـل وتعـزِّز بعضها  ينبغـي عـى االسـتعراضات التـي تقـوم بهـا هيئـات املعاهـدات وآليـة االسـتعراض الـدوري الشـامل أن تكمِّ
البعـض. ففـي حـني تغطـي التقاريـر املقّدمة إىل االسـتعراض الدوري الشـامل جميـع قضايا حقوق اإلنسـان، تشـتمل التقارير 
الخاصـة بـكل معاهـدة عـى القضايـا املتعلقـة بتلـك املعاهدة. لذلـك، تنحـو إىل أن تكون أكرث تحديـًدا وذات طبيعـة تحليلية 
أكـرث. وتسـتفيد كل آليـة مـن التقاريـر والتوصيـات النابعـة مـن اآللية األخـرى بغيـة تكوين صورة شـاملة عن أوضـاع حقوق 
اإلنسـان يف الدولـة موضـوع االسـتعراض. إّن عمليـة االسـتعراض التـي تجـري يف إطار االسـتعراض الدوري الشـامل والتوصيات 

التـي تخلـص إليهـا كثـرًا مـا تـأيت كمتابعـة للماحظـات الختامية التـي خرجت بهـا هيئـات املعاهدات والعكـس صحيح. 

املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  2-1

يرتّـب القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان التزامات عـى الدول. وهـذه االلتزامات منصـوص عليها يف معاهـدات دولية لحقوق 
اإلنسـان ال تكـون ملزمـة إالّ للـدول التـي وافقـت عـى االلتـزام بهـا (أي الـدول األطـراف). ويشـمل نظـام معاهـدات األمـم 
املتحدة لحقوق اإلنسـان تسـع معاهدات/اتفاقيات غالبًا ما يشـار إليها بـ »املعاهدات الدولية األساسـية لحقــوق اإلنسـان« 
وتشـكِّل مًعـا حجـر الزاويـة لجميـع الجهـود الراميـة إىل تعزيـز حقـوق اإلنسـان وحايتها عـى الصعيديـن الوطنـي والدويل، 

وذلك عـى النحـو التايل:2

عهـدان دوليـان، هـا العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية والعهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
واالجتاعيـة والثقافيـة، ويغطيـان طائفـة عريضـة مـن الحقـوق املدنيـة، والسياسـية، واالقتصاديـة، واالجتاعيـة، والثقافيـة. 

ويشـكِّل العهـدان ومعهـا اإلعـان العاملـي لحقـوق اإلنسـان »الرشعـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان«.

ثـالث معاهـدات تتنـاول ظواهـر بعينهـا، هـي االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز العنـرصي، واتفاقيـة 
مناهضـة التعذيـب وغـره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينة، واالتفاقيـة الدولية لحاية جميع 

األشـخاص مـن االختفـاء القري.

أربـع معاهـدات تتنـاول حقـوق اإلنسـان الخاصـة بجامعـات محـددة، وهـي اتفاقيـة القضاء عى جميـع أشـكال التمييز ضد 
املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة لحاية حقوق جميـع العال املهاجريـن وأفراد أرسهـم، واتفاقية حقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقة.

وقـد أضيـف إىل بعـض املعاهـدات »بروتوكـوالت اختياريـة« تتنـاول قضايا حقوق إنسـان محـددة أو تضع إجـراءات جديدة، 
وذلـك باسـتثناء »الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيب« الذي ينشـئ لجنـة خرباء (أنظـر الجدول 1).

لاطـاع عـى وصـف موجـز ملحتـوى كل معاهـدة، ميكـن الرجـوع إىل »األمـم املتحـدة: نظـام معاهـدات حقـوق اإلنسـان«، صحيفـة وقائـع رقم 30/  2
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ :التنقيـح 1، الصـادرة عـن املفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان واملتوافرة عى الرابـط التـايل

FactSheet30Rev1_ar.pdf
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1 نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

لهـا، عـى غـرار اإلعانـات واملبـادئ  ترتافـق املعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان مـع صكـوك أخـرى لحقـوق اإلنسـان تكمِّ
التوجيهيـة واملبـادئ التـي يتـم اعتادهـا عى املسـتوى الدويل والتي تسـهم يف فهـم حقوق اإلنسـان ووضعها موضـع التنفيذ 

وتطويرهـا. وميكـن هنـا الرجـوع إىل املرفـق 1 لاطـاع عـى قامئـة غـر حرصيـة بهـذه الصكوك.

تسـتطيع الـدول أن تصبـح طرفًـا يف املعاهـدات، مبـا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسـان، عـن طريق التوقيـع والتصديق (وهي 
عمليـة مـن خطوتـني) أو االنضـام (عمليـة مـن خطوة واحـدة). ويجب أن يتبـع التصديـق واالنضام إيداع صـك تصديق أو 

انضـام لـدى األمـني العام لألمـم املتحدة (الوديـع) وفًقا لألحـكام الختامية للمعاهـدة املعنية.

كيف تصبح الدولة طرًفا يف معاهدات حقوق اإلنسان املودعة لدى األمني العام

التوقيـع هـو فعـل قانـوين يعـربِّ عـن رغبـة الدولة يف أن تصبـح طرفًا يف املعاهـدة يف وقت الحـق. ودامئًا ما يكـون التوقيع 
رهًنـا بالتصديـق يف حالـة معاهـدات حقـوق اإلنسـان املودعـة لـدى األمني العـام. وال تُعـد الدولـة التي تكتفـي بالتوقيع 
عـى املعاهـدة طرفًـا فيهـا بعـد. ولذلـك، هـي غـر ملزمة بهـا. ويف هذه الحالـة، يقتـرص اإللتـزام القانوين الوحيـد املرتتب 
عـى الدولـة املوقعـة عـى االمتنـاع، بحسـن نية، عن األفعـال التي تناقض هـدف االتفاقية وغرضها. يسـمح فعـل التوقيع 

للدولـة املوقعـة باملـي قدًمـا عـى طريـق التصديق لكّنـه ال يفرض عليهـا التزاًمـا بالتصديق عـى املعاهدة.

التصديـق هـو فعـل قانـوين يعـربِّ عن رغبة الدولـة يف اإللتـزام باملعاهدة. وينبغي عـدم الخلط بني التصديـق عى الصعيد 
الـدويل والتصديـق عـى الصعيـد الوطنـي، وهـو عبـارة عـن عمليـة وطنيـة للموافقـة عـى معاهـدة مـا. يتيـح التصديق 
الوطنـي للدولـة املوقعـة الوقـت الـازم اللتـاس املوافقـة املطلوبة عـى املعاهدة وفًقـا إلجراءاتها الدسـتورية ولسـّن ما 
يلـزم مـن ترشيعـات لتنفيـذ املعاهـدة عـى الصعيـد الوطنـي. أمـا التصديـق عى الصعيـد الـدويل فيقع من خـال إيداع 

صـك تصديـق لـدى األمني العـام لألمـم املتحدة.

لالنضـامم نفـس األثـر القانـوين الـذي للتصديـق عـى الصعيـد الـدويل لكّنـه ال يتطلّـب التوقيـع املسـبق عـى املعاهـدة 
املعنيـة. ويقـع االنضـام مـن خـال إيـداع صـك انضـامم لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة.

* منـذ اعتـاد اإلعـان العاملـي لحقـوق اإلنسـان يف العـام 1948، صدقـت الـدول األعضاء يف األمـم املتحـدة جميعها عى 
مـا ال يقـّل عـن معاهدتـني دوليتـني رئيسـيتني لحقـوق اإلنسـان وصدقـت %80 منها عى أربـع معاهـدات أو أكرث. 

تنشـأ عـى الـدول التـي تصبـح طرفًـا يف معاهـدات حقوق اإلنسـان، التزامـات وواجبـات مبقتى القانـون الدويل الـذي يرتِّب 
عليهـا مسـؤولية ذات جوانـب ثاثـة تتمثّـل يف احـرام حقـوق اإلنسـان املكرّسـة يف تلـك املعاهـدات وحايتهـا والوفـاء بهـا. 
ويعنـي االلتـزام باالحـرتام أن متتنـع الـدول األطـراف عـن التدخـل يف التمتـع بحقـوق اإلنسـان أو تقليصـه. ويقتـي االلتـزام 
بالحاميـة أن تحمـي الـدول األطـراف األفـراد واملجموعـات مـن انتهـاكات حقوق اإلنسـان. أما االلتـزام بالوفاء بهـذه الحقوق 
فيفـرض عـى الـدول األطـراف أن تتخـذ تدابـر إيجابية لتيسـر التمتـع بها. ويف مـا يتعلق بالحـق يف الحياة، عى سـبيل املثال، 
يقتـي االلتـزام باالحـرتام أن تحجـم القـوات األمنيـة يف البـاد عـن إعـدام األفـراد بإجـراءات موجـزة. كـا يوجـب االلتـزام 
بالحايـة عـى الدولـة أن تحقـق يف أي حالـة قتـل وتحاكـم مرتكبيهـا. ويقتـي االلتـزام بالوفـاء بالحقـوق اتخـاذ تدابـر ملنع 

النفاسـية.  الوفيات 

وتلتـزم الـدول األطـراف، امتثـاالً منهـا اللتزاماتهـا يف مجـال حقـوق اإلنسـان، بوضـع أحـكام املعاهـدة موضـع التنفيـذ عـى 
الصعيـد الوطنـي. وهـو مـا يعنـي سـّن الترشيعـات، ووضـع السياسـات، وإرسـاء أوضـاع ومارسـات مؤسسـية تتـاىش مـع 
التزامـات الدولـة وواجباتهـا مبقتـى املعاهدة وتضمن تاليًا متتع األشـخاص الخاضعـني لواليتها بالحقوق املكرّسـة يف املعاهدة. 
باإلضافـة إىل ذلـك، تلتـزم كل دولـة طـرف بتقديـم تقاريـر دوريـة إىل هيئة املعاهـدة املعنية (أنظر البند 1-3) بشـأن إسـهام 

التدابـر املتخـذة يف اإلعـال الفّعـال للحقـوق التـي تكرِّسـها املعاهدة.
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قراءة املعاهدات ككٍل متكامل

لفهـم التزامـات أي دولـة مبوجـب املعاهـدات فهـًا كامـاً، مـن الـروري أن تُقـرأ جميـع معاهـدات حقـوق اإلنسـان التـي 
ل  أصبحـت هـذه الدولـة طرفًـا فيهـا ككٍل متكامـل. فعـى الرغم مـن أّن هذه املعاهـدات منفصلة وقامئـة بذاتهـا، إالّ أنّها تكمِّ
بعضهـا البعـض وتتشـارك يف عـدد مـن املبادئ ويـريس كل منها مبادئ أساسـية، منهـا عدم التمييز واملسـاواة، وتوفـر الحاية 
الفّعالـة مـن االنتهـاكات والحاية الخاصة للفئات الضعيفة، والنظر إىل اإلنسـان باعتباره مشـاركًا نشـطًا ومسـتنرًا يف الشـؤون 
العامـة للدولـة التـي يوجـد بهـا ويف صنـع القـرارات التـي تؤثر فيـه، وليـس باعتباره عاماً سـلبيًا لقـرارات السـلطات. وجميع 
املعاهـدات املرتكـزة عـى هـذه املبـادئ املشـرتكة مرتابطة ومتشـابكة ويدعم بعضهـا بعًضا، بحيـث ال ميكن التمتـع عى نحو 
كامـل بـأي حـق يف معـزل عـن غـره، بـل يتوقـف التمتع بشـكل كامل بـأي حق عـى التمتع بسـائر الحقـوق. كذلـك، ينبغي، 
عنـد تقييـم مسـؤولية الدولـة يف حايـة حقـوق اإلنسـان، أن يُنظـر إىل املعاهـدات الدوليـة األساسـية لحقـوق اإلنسـان التـي 
تكـون الدولـة طرفًـا فيهـا جنبًـا إىل جنـب مـع غرهـا مـن االلتزامـات الوطنيـة والدوليـة واإلقليميـة يف مجال حقوق اإلنسـان 

التـي اضطلعـت بها تلـك الدولة. 

املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها االختيارية  الجدول 1  

عدد الدول تاريخ بدء النفاذتاريخ االعتامداملعاهدات وبروتوكوالتها االختيارية
األطراف3

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص 	 

بالحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل 
األفراد

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص 	 
بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة 

اإلعدام

16 كانون األول/ديسمرب 1966
16 كانون األول/ديسمرب 1966

15 كانون األول/ديسمرب 1989

23 آذار/مارس 1976
23 آذار/مارس 1976

11 متوز/يوليو 1991

173
116

88

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية 
والثقافية

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص 	 
بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية

16 كانون األول/ديسمرب 1966

10 كانون األول/ديسمرب 2008

3 كانون الثاين/يناير 1976

5 أيار/مايو 2013

170

24

4182 كانون الثاين/يناير 211969 كانون األول/ديسمرب 1965االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عى جميع 	 

أشكال التمييز ضد املرأة

18 كانون األول/ديسمرب 1979
6 ترشين األول/أكتوبر 1999

3 أيلول/سبتمرب 1981
22 كانون األول/ديسمرب 

2000

189
113

اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغره من 	 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

10 كانون األول/ديسمرب 1984

18 كانون األول/ديسمرب 2002

26 حزيران/يونيو 1987

22 حزيران/يونيو 2006

169
90

اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك 	 

األطفال يف النزاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 	 

األطفال واستغال األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء 	 

تقديم الباغات

20 ترشين الثاين/نوفمرب 1989
25 أيار/مايو 2000

25 أيار/مايو 2000

19 كانون األول/ديسمرب 2011

2 أيلول/سبتمرب 1990
12 شباط/فرباير 2002

18 كانون الثاين/يناير 
2002

14 نيسان/أبريل 2014

196
170 

176

46

االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال املهاجرين 
وأفراد أرسهم

152 متوز/يوليو 182003 كانون األول/ديسمرب 1990

املعلومـات املتعلقـة بعـدد الـدول األطـراف كـا هو الوضـع يف 24 شـباط /فرباير 2020. ميكـن االطاع عى أحـدث املعلومات بهذا الشـأن عى الرابط   3
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx التـايل: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx


7

1 نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

عدد الدول تاريخ بدء النفاذتاريخ االعتامداملعاهدات وبروتوكوالتها االختيارية
األطراف3

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

13 كانون األول/ديسمرب 2006
13 كانون األول/ديسمرب 2006

3 أيار/مايو 2008
3 أيار/مايو 2008

173
91

االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء 
القري

23 كانون األول/ديسمرب 20 كانون األول/ديسمرب 2006
2010

58

لإلطالع عى موقف أي دولة من املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك موقفها  	
من إجراءات تقديم الشكاوى ذات الصلة، يرجى زيارة موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان عى 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty. :الرابط التايل
aspx?Lang=ar

أحيانًـا مـا تبـدي الـدول تحفظًـا واحـًدا أو أكرث عى مـادة معينة أو عدة مواد يف إحـدى معاهدات حقوق اإلنسـان. والتحفظ 
هـو إعـان انفـرادي تصـدره الدولـة، أيًـا كانـت صيغتـه أو تسـميته، تسـتهدف بـه اسـتبعاد أو تعديـل األثـر القانـوين ألحكام 
معينـة مـن املعاهـدة مـن حيـث انطباقها عليهـا. ويجوز إبـداء التحفظات عنـد توقيع املعاهـدة أو التصديق عليهـا أو قبولها 
أو املوافقـة عليهـا أو االنضـام إليهـا مـن جانـب رئيـس الدولـة أو رئيـس الحكومـة أو وزيـر الخارجيـة (أو أي شـخص يقـوم 
مقامهـم أو ميلـك تفويًضـا رسـميًا لهـذا الغرض من إحدى السـلطات املذكـورة أعاه). وتكـون التحفظات املبداة لـدى التوقيع 
البسـيط (أي التوقيـع املرهـون بالتصديـق) ذات طبيعـة إخطاريـة ويجـب تأكيدهـا عنـد التصديـق. يجـوز إبـداء التحفـظ 
دة، ليـس مـن  مـا مل (أ) تحظـر املعاهـدة هـذا التحفـظ؛ أو (ب) تنـّص املعاهـدة عـى أنـه ال يجـوز إالّ إبـداء تحفظـات محـدَّ
بينهـا التحفـظ املعنـي؛ أو (ج) يكـن التحفـظ، يف الحـاالت التـي ال تنّص عليهـا الفقرتـان (أ) و(ب)، مخالًفا ملوضـوع املعاهدة 
والغـرض منهـا. وتعتـرب التحفظـات التـي تنطبـق عليهـا أي من هذه الحـاالت غر صحيحـة، وباطلـة، والغية، وال يرتتـب عليها 
أي أثـر قانـوين. ويجـوز للـدول األطـراف األخـرى يف االتفاقيـة أو الـدول املوقعـة عليهـا أن تعـرتض عـى التحفـظ الـذي تبديه 
إحـدى الـدول األطـراف. عـاوة عـى ذلـك، ميكن للدولـة صاحبة اإلعـرتاض أن تعلن أّن من شـأن اعرتاضها هـذا أن يحول دون 
دخـول أحـكام املعاهـدة محـل التحفـظ أو املعاهـدة ذاتهـا، حيـز النفـاذ بينها وبـني الدولـة صاحبـة التحفظ. ويجـوز للدولة 

الطـرف، يف أي وقـت، أن تسـحب تحفظاتهـا، سـواء كليًّـا أو جزئيًّا. 

وتنطـوي واليـة هيئـات املعاهـدات عـى صاحية تقييـم مدى متـايش التحفظات مع غرض وموضـوع املعاهدة التـي ترصدها. 
فبحسـب »دليـل املارسـة الخاصـة بالتحفظـات عى املعاهـدات« الذي أعدته لجنـة القانون الدويل يف األمـم املتحدة4، تتمتع 
هيئـات املعاهـدات بصاحيـة تقديـر مـدى جـواز التحفـظ عندما يعـرض األمـر عليها يف سـياق أدائهـا لوظائفهـا.5 ولنئ كانت 
هيئـات املعاهـدات ال متلـك سـلطة إلغاء التحفـظ، يجوز لها، عى نحو شـبه منتظم وعند اسـتعراضها تقارير الـدول األطراف، 

أن تطلـب منها سـحب تحفظاتها غـر املرشوعة.

فعـى سـبيل املثـال، تـويص اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة بانتظـام أن تقـوم الـدول األطـراف التـي أبدت 
تحفظـات عـى األحـكام الرئيسـية التفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، مثـل املادتـني 2 و16، بسـحب 
تلـك التحفظـات باعتبارهـا منافيـة ملوضـوع االتفاقيـة وغرضهـا، وعليـه فهـي غـر جائزة وفًقـا للفقـرة (2) من املـادة 28 من 

تأسسـت لجنـة القانـون الـدويل يف األمـم املتحـدة عـى يـد الجمعيـة العامـة يف العـام 1947 لتضطلـع مبـا للجمعيـة مـن صاحيـة، وفًقا للبنـد (أ) من   4
الفقـرة (1) مـن املـادة 13 مـن ميثـاق األمـم املتحدة، ألن »تعّد دراسـات وتشـر بتوصيات بقصد... تشـجيع التقدم املطـرد للقانون الـدويل وتدوينه«. 

.http://legal.un.org/ilc :للمزيـد مـن املعلومـات بشـأن لجنـة القانون الـدويل، يرجـى مراجعـة الرابـط التـايل

تقريـر لجنـة القانـون الـدويل عـن أعـال دورتهـا الحاديـة والسـتني (4 أيار/مايـو – 5 حزيران/يونيـو و6 متوز/يوليـو – 7 آب/أغسـطس 2009) وثيقـة   5
األمـم املتحـدة A/64/10؛ وانظـر أيًضـا: التعليـق العام رقم 24 (1994) للجنة املعنية بحقوق اإلنسـان بشـأن املسـائل املتعلقـة بالتحفظات التي تُبدى 
لـدى التصديـق عـى العهـد أو الربوتوكولـني االختياريـني امللحقـني بــه أو االنضـام إليهـا أو يف ما يتعلـق باإلعانات التـي تصدر يف إطار املـادة 41 من 

العهـد، وثيقـة األمـم املتحـدة CCPR/C/21/rev.1/Add.6، الفقرات 18-16. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=ar 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=ar 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=ar 
http://legal.un.org/ilc
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االتفاقيـة.6 وتـرى اللجنـة أّن هـذا النـوع مـن التحفظـات يحّد من إعـال االتفاقيـة ويضعف بالتـايل حاية الحقوق اإلنسـان 
للمـرأة عـى الصعيـد الوطني.7

وبحسـب اللجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان، يجـب أن تكـون التحفظـات محـددة وشـفافة. بهـذا املعنـى، يجـب أن تشـر إىل 
حكـم معـنّي مـن أحـكام العهـد وأن تبنّي، بعبـارات محـددة، نطاقها وعاقتها بـه. كذلك، ينبغـي أن تكون التحفظـات محددة 
مـن حيـث العـدد فيتـم األخـذ بهـا والتأثـر يف عـدد محدود مـن التزامـات حقوق اإلنسـان، وليـس يف مجمل أحـكام معاهدة 
حقـوق اإلنسـان.8 وقـد أشـارت اللجنـة إىل أّن عـى الـدول أن تسـتحدث إجـراءات مبـا يضمـن توافـق كل تحفظ مـع موضوع 
العهـد والهـدف منـه. هـذا وينبغـي عى الـدول أن تجري مراجعـة دورية للنظـر يف رضورة اإلبقاء عى تحفظاتهـا، آخذة بعني 
مهـا اللجنـة أثنـاء النظـر يف تقاريرهـا. كـا ينبغـي عليهـا سـحب التحفظـات يف أقرب  االعتبـار أي ماحظـات أو توصيـات تقدِّ

وقـت ممكن.9

هيئات معاهدات حقوق االنسان    3-1

كـا هـو مذكـور أعـاه، عندمـا تصبح الدولـة طرفًا يف معاهدة مـا، يقع عليها التـزام قانوين بإعال الحقـوق املنصوص عليها يف 
هـذه املعاهـدة. ولغـرض النظـر يف التقدم الـذي تحرزه الدول األطـراف يف الوفاء بالتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسـان، أنشـأت 
كل معاهـدة مـن املعاهـدات الدوليـة األساسـية التسـع لحقـوق اإلنسـان هيئـة للمعاهـدة، هـي عبارة عـن لجنـة دولية من 
الخـرباء املسـتقلني. باإلضافـة إىل ذلك، أنشـأ الربوتوكـول االختياري التفاقية مناهضـة التعذيب »اللجنة الفرعيـة ملنع التعذيب 
وغـره مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينـة« (املشـار إليهـا يف مـا يي بــ »اللجنـة الفرعية ملنع 
التعذيـب«) وأنيطـت بهـا واليـة محـددة يف مجـال منع التعذيـب. وعليه، يتشـّكل نظام هيئـات املعاهدات مـن عرش هيئات 

منشـأة مبوجـب معاهـدات دوليـة لحقـوق اإلنسـان، كثرًا ما يشـار إليها بــ »اللجان« عى النحـو التايل:

هيئات املعاهدات ومعاهدات حقوق اإلنسان التي تأسست مبوجبها  الجدول 2  

املعاهدة التأسيسيةهيئة املعاهدة

)HRCttee( اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان (ICCPR, 1966) العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية* 
 )CESCR(

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية 
 (ICESCR, 1966)

 )CERD( االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي لجنة القضاء عى التمييز العنرصي
(ICERD, 1965)

 )CEDAW( اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة
 (CEDAW, 1979)

)CAT( اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة لجنة مناهضة التعذيب
 (CAT, 1984) القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

)CRC( لجنة حقوق الطفل(CRC, 1989) اتفاقية حقوق الطفل

أنظـر عـى سـبيل املثال وثائـق األمـم املتحـدة التاليـة: CEDAW/C/DZA/CO/3-4، الفقرتـان 13 و14؛ وCEDAW/C/SGP/CO/4، الفقرتان 13   6
و14؛ وCEDAW/C/ARE/CO/23، الفقرتـان 9 و10. كذلـك، تحـّث اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة الـدول األطـراف عـى وضـع 
جـداول زمنيـة لسـحب تحفظاتهـا عـى املادتـني 2 و16 إذا أفـادت الدولـة الطـرف بأن مثـة عملية داخليـة جارية. أنظر عى سـبيل املثـال وثائق األمم 
املتحـدة التاليـة: CEDAW/C/KOR/CO/7، الفقـرة 10؛ وCEDAW/C/LSO/CO/1-4، الفقـرة 14؛ وCEDAW/C/CHE/CO/4-5، الفقـرة 8.

 ،A/53/38/Rev.1 تقريـر اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة، الدورتـان الثامنـة عرشة والتاسـعة عـرشة (1998)، وثيقـة األمـم املتحـدة  7
الفقـرات 6 و14-17، »بيـان بشـأن التحفظـات عـى اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة«.

التعليـق العـام رقـم 24 (1994) للجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان، مصـدر سـابق، الفقرتـان 17 و18. أنظـر عـى سـبيل املثـال وثيقتـي األمـم املتحدة:   8
.5 الفقـرة   ،CCPR/C/MDV/CO/1و  ،5 الفقـرة   ،CCPR/C/FRA/CO/5

CCPR/C/ :التعليـق العـام رقـم 24 (1994) للجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان، مصدر سـابق، الفقرة 20. أنظر عى سـبيل املثـال وثيقة األمم املتحـدة  9
MCO/CO/2، الفقـرة 6.
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1 نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

املعاهدة التأسيسيةهيئة املعاهدة

اللجنة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 
 )CMW( أرسهم

االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال املهاجرين وأفراد 
 (ICRMW, 1990) أرسهم

)CRPD( اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (CRPD، 2006) اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

)CED( االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء القري اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسي
 (ICPPED, 2006)

)SPT( الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغره من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة 

 (OPCAT, 2002)

تأسسـت اللجنـة املعنيـة بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافيـة مبوجـب قـرار املجلـس االقتصـادي واالجتاعـي 1985/17 الصـادر يف 28 أيار/  *
مايـو 1985 بهـدف االضطـاع بالوظائـف املنصـوص عليهـا تحديـًدا يف املادتـني 21 و22 مـن العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعية 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/docs.shtml  :والثقافيـة. ميكـن االطـاع عـى القـرار عـى الرابـط التـايل

األعضاء10  1-3-1

تنـّص املعاهـدة ذات الصلـة بشـكل عـام عـى معايـر انتخاب أعضـاء هيئات املعاهـدات. وإىل موجـب أن يكـون العضو  من 
مواطنـي الـدول األطـراف يف املعاهـدة املعنيـة، تشـتمل املعايـر املعتـادة عى أن يتحـّى العضو باألخـاق الرفيعـة وأن يكون 
مشـهوًدا لـه بالكفـاءة يف ميـدان حقـوق اإلنسـان أو موضوع املعاهـدة املعنية. ويجـب أن يراعى عى النحـو الواجب التوزيع 

الجغـرايف العـادل، والتمثيـل العـادل ملختلف األنظمـة القانونيـة، والتمثيل املتوازن بني الجنسـني.

وكـا تنـّص املعاهـدات، ينبغي لألعضـاء أن يعملوا بصفتهم الشـخصية، وأن يكونوا مسـتقلني ومحايدين، وأن يعملوا بحسـب 
مـا ميليـه عليهـم ضمرهـم، وفًقـا ألحكام املعاهـدة، ولصالح هيئـة املعاهدة وليـس لصالح أي جهـات صاحبـة مصلحة أخرى. 
كـا اعتمـدت هيئـات املعاهـدات »املبـادئ التوجيهيـة« الذاتيـة التنظيـم بشـأن اسـتقال وحيـاد أعضـاء هيئـات معاهدات 
حقـوق اإلنسـان (»مبـادئ أديـس أبابـا التوجيهيـة«)11 التـي تضـع ضانـات إضافيـة السـتقال أعضـاء هيئـات املعاهـدات 

وحيادهم.

ويُنتخـب األعضـاء خـال اجتـاع الـدول األطراف يف املعاهـدة املعنية، وذلـك ملدة أربع سـنوات. وضانًا لإلسـتمرارية وحرًصا 
عـى اإلنتقـال السـلس يف العضويـة، تُجرى اإلنتخابـات بالتعاقب، بحيـث يُنتخب نصف األعضـاء كل عامني.

ر لهـم بََدل  وال يتقـاىض أعضـاء هيئـات املعاهـدات أجـرًا عـى عملهـم، بينـا تتكّفـل األمـم املتحـدة بتكاليـف سـفرهم وتوفِـّ
معيشـة يومـي لتغطيـة نفقاتهـم (مثـل املعيشـة واإلقامـة والنقـل املحـي) أثنـاء انعقـاد دورات هيئـة املعاهدة.

1-3-2 الوظائف

تـؤدي كل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات عـدًدا مـن الوظائـف التي تهـدف إىل رصد مـدى وفاء الـدول األطـراف يف املعاهدة 
املعنيـة والربوتوكول/الربوتوكـوالت االختياريـة امللحقة بها بالتزاماتها. وتتمثّل هذه الوظائـف يف: النظر يف التقارير املقّدمة من 
الـدول األطـراف، والنظـر يف الشـكاوى الفرديـة، وإجـراء تحقيقـات وزيـارات ميدانية قطرية. كـا تضطلع هيئـات املعاهدات 
بوظائـف أخـرى، منهـا الـرد عـى طلبـات اتخـاذ إجـراءات عاجلـة، وإصـدار تعليقـات عامـة، والنظر يف الشـكاوى بـني الدول. 
ـل طريقـة أداء هـذه الوظائـف يف املعاهـدات أو الربوتوكوالت االختيارية وتصاغ بشـكل أكرث تحديـًدا يف النظام الداخي  وتُفصَّ
وطـرق العمـل التـي تضعهـا كل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات. وال تـؤدي هيئـات املعاهـدات كلّهـا جميـع الوظائـف اآلنفة 
الذكـر. يف مـا يـي عـرض موجـز لـكل وظيفـة من وظائـف هيئات املعاهـدات، مـع اإلشـارة إىل أّن كل هيئة تعـرض التطورات 

الحديثـة املتعلقـة مبارسـة وظائفهـا يف التقريـر السـنوي الـذي ترفعـه إىل الجمعية العامة لألمـم املتحدة.

للمزيـد مـن املعلومـات، يرجـى مراجعـة »كتيـب ألعضاء هيئات معاهـدات حقوق اإلنسـان«، املفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان، 2015، عى الرابط   10
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB%20Handbook_EN.pdf :التـايل

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن اجتاعهم الرابع والعرشين، وثيقة األمم املتحدة A/67/222، املرفق األول.  11

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/docs.shtml 
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/docs.shtml 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB%20Handbook_EN.pdf


10

إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

تتمثّل الوظائف الرئيسية يف ما يي: 

النظـر يف تقاريـر الـدول األطـراف: تنـاط بجميـع هيئات املعاهـدات، ما عـدا اللجنة الفرعيـة ملنع التعذيـب، والية النظر  أ) 
ا بشـأن التدابـر التـي اتخذتهـا لتنفيذ أحـكام املعاهـدة املعنية  يف التقاريـر الواجـب عـى الـدول األطـراف تقدميهـا دوريّـً
واملصاعـب التـي واجهتهـا يف هـذا الشـأن. وبالنسـبة إىل لجنـة حقوق الطفل، تشـمل واليتها أيًضـا النظـر يف التقارير التي 
يجـب عـى الـدول األطـراف تقدميهـا يف إطـار الربوتوكولـني االختياريـني امللحقـني باالتفاقيـة، وهـا تحديـًدا الربوتوكـول 
الخـاص ببيـع األطفـال واسـتغال األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحية والربوتوكـول الخاص باألطفال والنزاعات املسـلحة. 
ا، عـى عـدد املعاهـدات التـي تكـون تلـك  مبعنـى آخـر، يعتمـد عـدد التقاريـر التـي ينبغـي عـى الـدول تقدميهـا دوريّـً
الدولـة طرفًـا فيهـا. وتتـوىل هيئـات املعاهـدات إسـتعراض هـذه التقاريـر وتحديـد القضايا التـي تبعث عـى القلق ورفع 
التوصيـات يف مـا يعـرف بــ »املالحظـات الختاميـة«. وسـوف يتـم رشح إجراء إعـداد التقارير بشـكل تفصيـي يف الفصول 

التاليـة من دليـل التدريـب هذا.

ب) النظـر يف الشـكاوى املقدمـة مـن أفـراد: لجميـع هيئات املعاهدات، مـا عدا اللجنـة الفرعية ملنع التعذيـب، صاحية تلقي 
والنظـر يف شـكاوى (تُعـرف أيًضـا بــ »بالغـات«) يقدمهـا أفـراد (أو مجموعـات مـن األفـراد) يعتقـدون أّن إحـدى الـدول 
األطـراف قـد انتهكـت حقوقهـم مبقتـى إحـدى املعاهـدات. هـذا مـع العلـم أّن اللجنـة املعنيـة بحقـوق جميـع العـال 
املهاجريـن وأفـراد أرسهـم هـي الهيئـة الوحيـدة مـن هيئـات املعاهـدات التـي مل تـِر بعـُد واليتهـا للنظـر يف الشـكاوى 

الفردية.12

يُعـدُّ إجـراء الشـكاوى الفرديـة إختياريًـا، مـا يعنـي أنّه يجب عـى الدولة الطـرف يف املعاهـدة املزعوم انتهاكهـا أن تكون 
قـد اعرتفـت رصاحـة باختصـاص هيئـة املعاهـدة يف اسـتام ودراسـة اللجنـة املعنيـة لشـكاوى مقدمـة مـن قبـل أفـراد 
خاضعـني لواليتهـا. ويتـم االعـرتاف بهـذا االختصـاص إمـا بإصدار إعـان مبوجب أحد أحـكام املعاهـدة (االتفاقيـة الدولية 
للقضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز العنـرصي، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـره مـن رضوب املعاملـة القاسـية أو 
الاإنسـانية أو املهينـة، واالتفاقيـة الدوليـة لحايـة حقـوق جميـع العـال املهاجريـن وأفراد أرسهـم، واالتفاقيـة الدولية 
لحايـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاء القـري) أو بالتصديق عى الربوتوكـول االختيـاري املعني (العهد الـدويل الخاص 
بالحقـوق املدنيـة والسياسـية، والعهـد الدويل الخـاص بالحقـوق االقتصادية واالجتاعيـة والثقافية، واتفاقيـة القضاء عى 

جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقوق الطفـل، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة).

وتخضـع الشـكاوى ملعايـر قبـول، منهـا مثـاً اسـتنفاد جميـع سـبل االنتصـاف املحليـة قبـل تقديـم الشـكوى إىل هيئـة 
املعاهـدة. وتكـون معايـر القبـول منصـوص عليهـا يف املعاهـدة ذات الصلـة أو الربوتوكـول االختيـاري. وهـي متطابقة يف 

معظمهـا عـى الرغـم مـن وجـود اختافـات طفيفـة بحسـب املعاهـدة املعنية.13

وبعدمـا تـدرس هيئـة املعاهـدة الشـكوى املقّدمـة مـن الفـرد كـا ماحظـات الدولـة الطـرف املعنيـة يف هـذا الشـأن، 
تعلـن آراءهـا (أو قرارهـا) بشـأن جـواز قبـول الشـكوى وأوجـه صحتها. كـا تبدي رأيها بشـأن سـبل االنتصـاف إذا دعت 
ل آراء هيئـات املعاهـدات (قراراتها) تفسـرًا ذي حجيـة للمعاهـدات ذات الصلة وتتضّمـن توصيات موّجهة  الحاجـة. متثِـّ
إىل الـدول األطـراف املعنيـة. وقـد وضعـت جميـع هيئـات املعاهدات إجـراءات رصـد للتثبّت مـن تنفيذ الـدول األطراف 
آلرائهـا (وهـي تعـرف بإجـراءات املتابعـة)، حيـث تعترب هيئـات املعاهـدات أّن الدول األطـراف، بقبولها إجـراءات تقديم 
الشـكاوى، تكـون قـد التزمـت باحـرتام اسـتنتاجات اللجنـة. وعـى الـدول األطراف أن تـورد بصـورة منهجيـة، يف تقاريرها 

الدوريـة، معلومـات عـن تنفيـذ آراء هيئـات املعاهـدات وقراراتها املتعلقـة بالشـكاوى الفردية.

الزيـارات امليدانيـة: للجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيب صاحية زيـارة جميع األماكن التـي يُحرم، أو قد يحرم، فيها األشـخاص  ج) 
مـن حريتهـم يف نطـاق واليـة أو سـيطرة الـدول األطـراف يف الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيـب. والدول 
األطـراف يف هـذا الربوتوكـول ُملزَمـة بالسـاح للّجنـة الفرعيـة بإجـراء هـذه الزيـارات التـي تتخـذ طابًعـا وقائيًـا وتهدف 

مبقتـى املـادة 77 مـن االتفاقيـة، تـري واليـة اللجنـة بشـأن النظـر يف الشـكاوى املقدمـة مـن أفـراد عندمـا يصـدر إعان اإلعـرتاف باختصـاص هذه   12
اللجنـة عـن 10 مـن الـدول األطـراف.

للمزيـد مـن املعلومـات، يرجـى مراجعـة صحيفـة الوقائـع رقـم 7، التنقيـح 2، بشـأن »إجـراءات الشـكاوى الفرديـة مبقتـى معاهدات األمـم املتحدة   13
https://www.ohchr.org/Documents/Publica-  :2013، عـى الرابـط التـايل  لحقـوق اإلنسـان« الصـادرة عن املفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان،

tions/FactSheet7Rev2_ar.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_ar.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_ar.pdf 
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1 نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

إىل تعزيـز حايـة األشـخاص املحرومـني مـن حريتهم مـن التعرض للتعذيب أو سـوء املعاملـة. ويف أعقاب الزيـارة، تصدر 
ا يتضمـن توصياتهـا إىل سـلطات الدولة املعنيـة بغرض تحسـني معاملة األشـخاص املحرومني  اللجنـة الفرعيـة تقريـرًا رسيّـً
مـن حرياتهـم. تشـكِّل هـذه التقاريـر أسـاس الحـوار بـني الدولـة الطـرف واللجنـة الفرعيـة بغيـة منـع التعذيـب وسـوء 
املعاملـة. وميكـن نـرش التقاريـر علًنـا بناًء عـى موافقة الدولة الطـرف املعنية.14 وللّجنـة املعنية بحـاالت االختفاء القري 
أيًضـا واليـة إجـراء زيـارات ميدانيـة إذا تلقـت معلومـات موثوقـة تشـر إىل قيـام دولـة طـرف بانتهـاك جسـيم ألحـكام 
االتفاقيـة الدوليـة لحايـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاء القـري. وإذا وافقـت الدولـة الطرف عـى الزيـارة، تعمل، يف 
هـذه الحالـة، مـع اللجنـة عى تحديـد إجراءاتها العمليـة ومتّدها بجميع التسـهيات الازمـة إلنجاز الزيـارة بنجاح. وبعد 

انتهـاء الزيـارة، تخطـر اللجنـة الدولة الطـرف مباحظاتهـا وتوصياتها.15

التحقيقـات: تتمتـع سـت مـن هيئـات املعاهدات - هي لجنـة مناهضة التعذيـب، واللجنـة املعنية بالقضاء عـى التمييز  د) 
ضـد املـرأة، واللجنـة املعنيـة بالحقـوق االقتصادية واالجتاعيـة والثقافية، ولجنة حقـوق الطفل، واللجنـة املعنية بحقوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واللجنـة املعنيـة بحـاالت االختفاء القري - بوالية إجـراء التحقيقات التي تُعـرف أيًضا بإجراءات 
التحـري، وذلـك يف حـال تلقيهـا معلومات موثوقة تشـر إىل ارتـكاب إحدى الدول األطـراف انتهاكات جسـيمة أو منهجية 
للحقـوق املنصـوص عليهـا يف املعاهـدة املعنيـة.16 وباسـتثناء اللجنـة املعنيـة بحـاالت االختفـاء القري التي تقبـل الدول 
األطـراف باختصاصهـا تلقائيًـا عنـد تصديقهـا عـى االتفاقيـة، ال يجوز إجـراء التحقيقات إالّ يف مـا يتعلق بالـدول األطراف 
التـي اعرتفـت باختصـاص هيئـة املعاهدة املعنيـة يف هذا الصدد (وذلك باالمتنـاع عن إعان عدم التقيّـد بأحكام االتفاقية 
ذات الصلـة أو باإلنضـام إىل الربوتوكـول االختيـاري الـذي ينـّص عـى إجـراءات التحقيـق). وميكـن الـرشوع يف إجـراءات 
التحقيـق إذا تلقـت هيئـة املعاهـدة معلومـات تتفـق واملعايـر املذكـورة أعـاه. وعليـه، تدعـو الهيئـة الدولـة الطرف إىل 
التعـاون معهـا يف فحـص هـذه املعلومات بتقديم ماحظاتهـا عليها. ويجوز للّجنـة أن تقرِّر، عى أسـاس ماحظات الدولة 
الطـرف وغرهـا مـن املعلومـات ذات الصلـة املتوافـرة لديهـا، تسـمية عضٍو أو أكـرث من أعضائهـا إلجراء تحقيـق رسي، مبا 
يف ذلـك التنسـيق مـع الدولـة الطـرف للقيـام بزيارة لهـا. ثم تعـّد هيئة املعاهـدة تقريرًا رسيًـا وتحيلـه إىل الدولة الطرف 
للتعليـق عليـه. ويجـرى التحقيـق بصفـة رسيـة. بيـد أنّـه يجوز لهيئـة املعاهـدة أن تنـرش التقرير النهـايئ أو موجـزًا عنه. 
وتنـّص معظـم املعاهـدات17 عـى أنّـه يجـوز للّجنة، بعد التشـاور مـع الدولة الطـرف املعنيـة، أن تقـرِّر إدراج بيان موجز 

بنتائـج اإلجراءات يف تقريرها السـنوي.18

اإلجـراءات العاجلـة: تتمتـع اللجنـة املعنيـة بحـاالت االختفـاء القـري بصاحيـة تلقـي وبحـث طلبـات اإلجـراء العاجل  هـ) 
املقدمـة مـن أقربـاء الشـخص املختفـي، أو ممثليهـم القانونيـني، أو أي شـخص مفـوض مـن جانبهم للبحث عن الشـخص 
املعنـي والعثـور عليـه. وحـال تثبُّـت اللجنـة من اسـتيفاء الطلب بعـض املعاير املحـددة، يجوز لهـا أن تطلـب إىل الدولة 
الطـرف تزويدهـا مبعلومـات عـن حالة الشـخص الذي يجـري البحث عنـه يف غضون مهلة محـددة تضعها اللجنـة (املادة 

التقارير العلنية لزيارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب متوافرة عى املوقع الشبيك للجنة عى الرابط التايل:   14 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?Lang=ar

أنظر املادة 33 من االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء القري.  15

أنظـر املـادة 20 مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـره مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينـة، واملادة 8 مـن الربوتوكول   16
االختيـاري امللحـق باتفاقيـة مناهضـة جميـع أشـكال التمييـز ضد املـرأة، واملادة 6 مـن الربوتوكـول االختياري التفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، 
واملـادة 33 مـن االتفاقيـة الدوليـة لحايـة جميع األشـخاص مـن االختفاء القري، واملـادة 11 من الربوتوكـول االختياري امللحق بالعهـد الدويل الخاص 

للحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافيـة، واملـادة 13 مـن الربوتوكـول االختيـاري التفاقية حقـوق الطفل املتعلـق بإجراء تقديـم الباغات.

أنظـر مثـًا الفقـرة 7 مـن املـادة 11 مـن الربوتوكـول االختيـاري امللحـق بالعهد الـدويل الخاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافيـة، والفقرة   17
6 مـن املـادة 13 مـن الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلق بإجـراء تقديـم الباغات، والفقـرة 5 من املـادة 20 من اتفاقيـة مناهضة 

التعذيـب وغـره مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينة.

يف املارسـة العمليـة، عمـدت هيئـات املعاهـدات كلّهـا حتـى اآلن إىل نـرش نتائـج تحقيقاتهـا. فقـد أدرجت اللجنـة املعنيـة بالقضاء عـى التمييز ضد   18
املـرأة بيانـات موجـزة بالنتائـج التـي توصلـت إليهـا أو نـرشت تقريرهـا كامـاً. كـا اتخذت مؤخـرًا قـراًرا بنرش تقاريـر التحقيقـات كلّها يف املسـتقبل. 
وقـد حـذت اللجنـة املعنيـة بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة حذوهـا، يف حـني درجـت اللجنـة املعنية مبناهضـة التعذيب وغـره مـن رضوب املعاملة 
أو العقوبـة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينـة عـى نـرش موجـز لتقاريـر تحقيقاتهـا (غالبًـا مـا تكـون تفصيليـة إىل حد كبر). كـا تنرش التقريـر كامًا 
مبوافقـة الدولـة الطـرف املعنيـة. أمـا اللجنـة املعنيـة بحـاالت االختفاء القـري فتنرش موجـزًا للمعلومات كلّهـا التي تتلقاهـا يف تقريرها السـنوي. وال 
تفصـح هـذه البيانـات املوجـزة عـن اسـم الدولـة الطرف املعنيـة قبل أن تُعطـى الدولة فرصـة إلبـداء ماحظاتها. وبعد تلقـي املاحظات، تتم اإلشـارة 

إىل اسـم الدولـة الطـرف املعنيـة يف املوجـز ويُدرج فيـه رد الدولـة كامًا.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?Lang=ar
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30). ويجـوز للجنـة، يف الحـاالت الشـديدة الخطـورة أو حـاالت الطـوارئ، أن تطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـر 
منًعـا ألي أرضار ال ميكـن إصاحهـا قـد تلحـق باألشـخاص أو بعنـارص أخرى مفيدة لتيسـر العثـور عى املختفـي (التدابر 

التحفظية).19

مـن جانبهـا، وضعـت لجنـة القضـاء عى التمييـز العنرصي إجـراءات اإلنـذار املبكر والعمـل العاجل ملنع وقـوع انتهاكات 
خطـرة لاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـى التمييز العنرصي والتصدي لهـا. ويف حني يرمي إجراء اإلنذار املبكـر إىل منع تفاقم 
املشـاكل القامئـة وتحّولهـا إىل نزاعـات، تهدف إجـراءات العمل العاجل إىل التصدي للمشـاكل التي تتطلّـب اهتاًما فوريًا 
ملنـع وقـوع انتهـاكات خطـرة لاتفاقيـة أو للحـد مـن نطاقهـا أو عددهـا. ويجـوز للّجنـة، مبقتـى هـذه اإلجـراءات التي 
ميكـن أن تبدأهـا مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء عـى معلومـات مقّدمـة مـن أطراف أخـرى، أن تلتمـس معلومات مـن الدول 
هـه إىل الدولـة الطـرف املعنية  األطـراف عـن أوضـاع التمييـز العنـرصي ذات الصلـة ودواعـي القلـق وأن تتخـذ قـراًرا توجِّ
تعـرب فيـه عـن شـواغلها املحـددة. كذلك، ميكـن توجيه هذا القـرار إىل مجلس حقوق اإلنسـان وإجراءاتـه الخاصة، فضًا 
عـن املفـوض السـامي لحقـوق اإلنسـان، واألمـني العام، مـع التوصية بتوجيـه اهتام مجلـس األمن إىل املسـألة. كا ميكن 

للّجنـة أن تتخـذ إجـراءات إضافية، مثـل القيام بزيـارات ميدانية.20

عـرض األمـر عـى الجمعيـة العامـة: يجـوز للجنـة املعنيـة بحـاالت االختفـاء القـري أن تعـرض، بصفـة عاجلـة، عـى  و) 
الجمعيـة العامـة معلومـات يبـدو أنّهـا تحوي دالئـل قوية عى وقوع حـاالت اختفاء قـري عى نطاق واسـع أو بطريقة 
منهجيـة يف إحـدى الـدول األطـراف يف املعاهدة. وال تبادر اللجنـة إىل هذه الخطوة إالّ بعد التاسـها املعلومات كلّها ذات 

الصلـة مـن الدولـة الطرف (املـادة 34).

الشـكاوى بـني الـدول: تنـاط بسـبع مـن هيئـات املعاهـدات - هـي لجنـة مناهضـة التعذيـب، واللجنـة املعنيـة بحـاالت  ز) 
االختفـاء القـري، ولجنـة القضـاء عـى التمييـز العنـرصي، ولجنـة حقـوق الطفـل، واللجنة املعنيـة بالحقـوق االقتصادية 
واالجتاعيـة والثقافيـة، واللجنـة املعنيـة بحاية حقوق جميع العـال املهاجرين وأفراد أرسهم، واللجنـة املعنية بحقوق 
اإلنسـان - واليـة اسـتام ودرس شـكاوى مقّدمـة مـن إحدى الـدول األطـراف تبلِّغ فيها عن عـدم تنفيذ دولـة طرف أخرى 
ألحـكام املعاهـدة. وإجـراء الشـكاوى بـني الـدول اختيـاري ويجـب عى الـدول األطـراف املعنيـة أن تعلن قبولهـا به قبل 
أن تتمّكـن مـن تقديـم شـكوى أو أن تكـون موضـع الشـكوى. هـذا مـع العلم أنّـه نادًرا مـا يتم اسـتخدام آلية الشـكاوى 

بـني الـدول هذه.

التعليقـات العامـة: تقـوم كّل هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات، باسـتثناء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب، بإعـداد ونـرش  ح) 
تعليقـات عامـة - تشـر إليهـا اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة ولجنـة القضـاء عـى التمييـز العنـرصي 
بــ »توصيـات عامـة« (سنشـر إليهـا يف مـا يـي بــ »التعليقـات العامة«). تشـمل هـذه التعليقـات العامة طائفة واسـعة 
مـن املواضيـع وميكـن لهـا أن: (1) تحتـوي عـى تفسـر هيئـة املعاهـدة ألحـكام موضوعية محـددة يف معاهـدات حقوق 
اإلنسـان الخاصـة بهـا، مثـل التعليـق العـام رقـم 35 الصـادر عـن اللجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان بشـأن حـق الفـرد يف 
م توجيًهـا بشـأن التزامـات الـدول األطـراف العامـة مبوجـب املعاهـدة، مثـل  الحريـة واألمـان عـى شـخصه؛ أو (2) تقـدِّ
التعليـق العـام رقـم 3 الصـادر عـن اللجنـة املعنيـة بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافية بشـأن طبيعـة التزامات 
الـدول األطـراف؛ أو (3) تتنـاول قضايا شـاملة أوسـع نطاقًـا يف عاقتها بأحكام املعاهـدة الخاصة بها، مثـل التوصية العامة 
رقـم 30 الصـادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة املتعلقـة بوضـع املـرأة يف سـياق منـع نشـوب 

النزاعـات ويف حـاالت النـزاع ومـا بعـد انتهـاء النزاع.

 CED/C/4 املتحـدة   األمـم  وثيقـة  أنظـر  اللجنـة«،  إىل  العاجـل  اإلجـراء  طلبـات  تقديـم  »دليـل  عـى  االطـاع  يرجـى  املعلومـات،  مـن  للمزيـد   19
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download. التـايل:   الرابـط  عـى  املتاحـة   2014 نيسـان/أبريل   29 بتاريـخ 

aspx?symbolno=CED/C/4&Lang=ar

مبادئ توجيهية بشأن إجراء اإلنذار املبكر والعمل العاجل، التقرير السنوي للجنة القضاء عى التمييز العنرصي (2007)، وثيقة األمم   20
 https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/Pages/ :املاحق، الفصل الثالث، متوافرة عى الرابط التايل ،A/62/18 املتحدة

EarlyWarningProcedure.aspx

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/4&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/4&Lang=ar
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx
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بحلول أيلول/سبتمرب من العام 2018، كانت هيئات املعاهدات قد أصدرت 162 تعليًقا عاًما أو توصية عامة. لإلطاع 
 عى قامئة بالتعليقات العامة مع أحدث املستجدات، يرجى مراجعة الرابط التايل: 

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx

تهـدف التعليقـات العامـة إىل مسـاعدة الـدول األطـراف عـى إنفـاذ الحقـوق املكرّسـة يف املعاهـدات عـى نحـو أفضـل. ويف 
هـذا السـياق، قـررت لجنـة حقـوق الطفـل واللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة العمـل مًعـا لتوفـر توجيهات 
متسـقة للـدول األطـراف بشـأن وقـف املارسـات الضـارة، يف مـا يُعتـرب واحًدا مـن قضايا حقـوق اإلنسـان التي تعنـي اتفاقية 
حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضد املرأة عـى حد سـواء. ويف العام 2014، تجّسـد هـذا الجهد 
يف التعليـق العـام املشـرتك األول الـذي يصـدر عـن هيئات املعاهـدات، وتحديًدا لجنة حقـوق الطفل واللجنـة املعنية بالقضاء 

عـى التمييـز ضد املـرأة بشـأن املارسـات الضارة.

وقـد اعتمـد رؤسـاء هيئـات املعاهـدات، يف اجتاعهـم السـابع والعرشيـن21، منهجيـة مشـرتكة لصياغـة التعليقـات العامـة 
والتشـاور بشـأنها، وذلـك اسـتناًدا إىل املارسـات املتبعة وبغية توحيد أسـاليب عملهـم، كا طلبت الجمعيـة العامة يف قرارها 

.68/268

إعداد التعليقات العامة

ميكن أن تشرتك هيئة أو أكرث من هيئات املعاهدات يف اعتاد تعليق عام؛ (أ) 

يُتّخذ يف جلسة عامة القرار بإعداد مرشوع تعليق عام؛ (ب) 

يتـّم تبـادل مذكـرة ترشح للـدول األطراف عملية التشـاور لتقديـم تعليقات عامـة وإتاحتها للجهـات املعنية األخرى  (ج) 
(املؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان، واملجتمـع املدين، واألوسـاط األكادميية، واملنظـات الدولية)؛

يف كل مـرة تـرشع فيهـا إحـدى هيئـات املعاهـدات يف صياغة تعليـق عام، يتم تعيـني فريق عامل مؤلـف من أعضاء  (د) 
الهيئـة أو مقـرر يكلف بعمليـة صياغة التعليـق العام؛

يتـم تبـادل النسـخ األوليـة مـن مشـاريع التعليقـات العامـة مع هيئـات املعاهـدات األخرى ومـع املكلفـني بواليات  (هـ) 
اإلجـراءات الخاصـة ذات الصلـة للحصـول عـى مدخاتهم أو تعليقاتهم أو ردودهم، ومن أجل تعزيز اتسـاق تفسـر 

قانـون املعاهدات؛

يتـم نـرش النسـخ األوليـة مـن مشـاريع التعليقـات العامة عى املوقـع الشـبيك للمفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان  (و) 
لجعلهـا يف متنـاول الـدول األطـراف وطائفـة واسـعة مـن الجهـات املعنية؛

تـويل هيئـة املعاهـدات، حسـب االقتضـاء، العنايـة الواجبـة للمدخـات والتعليقـات أو الـردود الـواردة مـن الـدول  (ز) 
األطـراف، واإلجـراءات الخاصـة، واملؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمع املـدين، والجهات املعنية 

األخرى؛

تتوىل هيئة املعاهدات قيادة عملية التشاور والبت يف محتويات التعليق العام واعتاده. (ح) 

املصـدر: تقريـر رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـان عـن اجتاعهـم السـابع والعرشيـن (2015)، وثيقـة األمـم 
https://undocs.org/ar/A/70/302 التـايل:  الرابـط  عـى  متوافـرة   A/70/302 املتحـدة 

 

ر االجتـاع السـنوي لرؤسـاء هيئـات املعاهـدات منـرًبا ملناقشـة عملهـم والنظر يف سـبل تعزيز فعاليـة منظومة هيئـات املعاهـدات ككل. وترتاوح  يوفِـّ  21
القضايـا التـي يتـم تناولهـا يف هـذه االجتاعـات من ترشـيد إجراءات إعداد التقارير يف مجال حقوق اإلنسـان وتحسـينها بوجه عام إىل تنسـيق وسـائل 
عمـل هيئـات املعاهـدات ومتابعـة »املؤمتـرات العامليـة«، فضـاً عـن القضايـا املاليـة. وكان االجتـاع األول للرؤسـاء قـد انعقـد يف العـام 1984. ومنذ 

العـام 1995، أصبحـت اجتاعـات رؤسـاء هيئـات املعاهـدات تعقد سـنويًا عماً بقـرار الجمعية العامـة 49/178.

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
https://undocs.org/ar/A/70/302
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نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الجدول 3 

املعاهدة التأسيسية هيئة املعاهدة
)أو الصك التأسييس(

الروتوكول االختياري )أو 
الروتوكوالت االختيارية( 

للمعاهدة األساسية

عدد وظائف هيئة املعاهدة
الخراء

اللجنة املعنية 
بحقوق اإلنسان 

)HRCttee(

العهد الدويل 
الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية 
 (ICCPR, 1966)

الربوتوكول االختياري 	 
األول امللحق بالعهد 

الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية بشأن 
تقديم شكاوى من قبل 

األفراد (1966)
الربوتوكول االختياري 	 

الثاين امللحق بالعهد 
الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية الذي 
يهدف إىل إلغاء عقوبة 

اإلعدام (1989)

رصد تنفيذ العهد من خال النظر يف تقارير 	 
الدول األطراف (املادة 40)

النظر يف الشكاوى الفردية (الربتوكول 	 
االختياري األول)

تناول الشكاوى املتبادلة بني الدول (املادة 	 
(41

18

اللجنة املعنية 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية 
 )CESCR( والثقافية

العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتاعية والثقافية 
 ،(ICESCR, 1966)

قرار املجلس االقتصادي 
واالجتاعي 1985/17 

الربوتوكول االختياري 
امللحق بالعهد الدويل 

الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتاعية والثقافية 

(2008)

رصد تنفيذ العهد من خال النظر يف تقارير 	 
الدول األطراف (املادة 16)

النظر يف الشكاوى الفردية (الربوتوكول 	 
االختياري)

إجراء التحقيقات (الربوتوكول االختياري)	 
تناول الشكاوى بني الدول (الربوتوكول 	 

االختياري)

18

لجنة القضاء عى 
التمييز العنرصي 

 )CERD(

االتفاقية الدولية 
للقضاء عى جميع 

أشكال التمييز العنرصي 
 (ICERD, 1965)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 ال يوجد
تقارير الدول األطراف (املادة 9)

النظر يف الشكاوى الفردية (املادة 14)	 
تناول الشكاوى بني الدول (املادة 11)	 
إجراء اإلنذار املبكر وإجراءات العمل 	 

العاجل (الفقرة 1 من املادة 9)

18

اللجنة املعنية 
بالقضاء عى 

التمييز ضد املرأة 
 )CEDAW(

اتفاقية القضاء 
عى جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة 

 (CEDAW, 1979)

الربوتوكول االختياري امللحق 
باتفاقية القضاء عى جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة 
(1979)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 
تقارير الدول األطراف (املادة 18)

النظر يف الشكاوى الفردية (الربوتوكول 	 
االختياري)

إجراء التحقيقات (الربوتوكول االختياري)	 

23

لجنة مناهضة 
)CAT( التعذيب

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغره من 
رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 

الاإنسانية أو املهينة 
 (CAT, 1984)

الربوتوكول االختياري 
امللحق باتفاقية مناهضة 

التعذيب وغره من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الاإنسانية أو املهينة 
(2002) الذي يهدف إىل 

منع التعذيب (أنظر اللجنة 
الفرعية ملنع التعذيب أدناه)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 
تقارير الدول األطراف (املادة 19)

النظر يف الشكاوى الفردية (املادة 22)	 
إجراء التحقيقات (املادة 20)	 
تناول الشكاوى بني الدول (املادة 21)	 

10
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املعاهدة التأسيسية هيئة املعاهدة
)أو الصك التأسييس(

الروتوكول االختياري )أو 
الروتوكوالت االختيارية( 

للمعاهدة األساسية

عدد وظائف هيئة املعاهدة
الخراء

لجنة حقوق الطفل 
)CRC(

اتفاقية حقوق الطفل 
 (CRC, 1989)

 

الربوتوكول االختياري 	 
التفاقية حقوق الطفل 

بشأن اشرتاك األطفال يف 
النزاعات املسلحة (2000)

الربوتوكول االختياري 	 
التفاقية حقوق الطفل 

بشأن بيع األطفال 
واستغال األطفال يف 

البغاء ويف املواد اإلباحية 
(2000)

الربوتوكول االختياري 	 
التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق بإجراء تقديم 

الباغات (2012)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 
تقارير الدول األطراف (املادة 44)

رصد تنفيذ الربوتوكولني االختياريني بشأن 	 
بيع األطفال واستغال األطفال يف البغاء 

ويف املواد اإلباحية (املادة 12) واألطفال يف 
النزاعات املسلحة (املادة 8)

النظر يف الشكاوى الفردية (الربوتوكول 	 
االختياري إلجراء الباغات)

إجراء التحقيقات (الربوتوكول االختياري 	 
إلجراء الباغات)

تناول الشكاوى بني الدول (الربوتوكول 	 
االختياري إلجراء الباغات)

18

اللجنة املعنية 
بحامية حقوق جميع 

العامل املهاجرين 
وأفراد أرسهم 

 )CMW(

االتفاقية الدولية 
لحاية حقوق جميع 

العال املهاجرين 
وأفراد أرسهم 

  (ICRMW, 1990)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 ال يوجد
تقارير الدول األطراف (املادة 73)

النظر يف الشكاوى الفردية (املادة 77). مل 	 
ل بعد. تَُفعَّ

تناول الشكاوى بني الدول (املادة 76)	 

14

اللجنة املعنية 
بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
)CRPD(

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

 (CRPD, 2006)

الربوتوكول االختياري 
التفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة (2008)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 
تقارير الدول األطراف (املادة 35)

النظر يف الشكاوى الفردية (الربوتوكول 	 
االختياري)

إجراء التحقيقات (الربوتوكول االختياري)	 

18

اللجنة املعنية 
بحاالت االختفاء 
)CED( القسي

االتفاقية الدولية 
لحاية جميع األشخاص 

من االختفاء القري 
(ICPPED, 2006)

رصد تنفيذ االتفاقية من خال النظر يف 	 ال يوجد
تقارير الدول األطراف (املادة 29)

اتخاذ اإلجراءات العاجلة (املادة 30)	 
النظر يف الشكاوى الفردية (املادة 31)	 
إجراء التحقيقات (املادة 33)	 
إجراء العرض عى الجمعية العامة (املادة 	 

(34

10

اللجنة الفرعية ملنع 
التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة 
)SPT(

الربوتوكول 
االختياري التفاقية 
مناهضة التعذيب 
(OPCAT, 2002)

إجراء زيارات ميدانية لألماكن التي يحرم 	 ال يوجد
األشخاص فيها من حريتهم (املادة 2)

25





 اآلليات الوطنية 
إلعداد التقارير واملتابعة

2
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اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة  .2
م هـذا الفصـل اسـتعراًضا عاًمـا للهيـاكل الحكوميـة التـي أنشـأتها الـدول للتفاعـل مـع آليـات األمـم املتحـدة لحقـوق  يقـدِّ
اإلنسـان وللوفـاء بشـكل مناسـب باملتطلبـات املتعـددة واملتنوعـة واملتناميـة الخاصـة بإعـداد التقاريـر والتنفيـذ. ويناقـش 
هـذا الفصـل كيـف أثبتـت اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة فائدتهـا الكبـرية يف تنسـيق تقديـم الـدول األطراف 
لتقاريرهـا إىل هيئـات املعاهـدات. واسـتناًدا إىل تجربـة هـذه الـدول األطـراف، يصف هـذا الفصل الوظائف األساسـية لهذه 
اآلليـات وأنواعهـا وقدراتهـا يف مـا يتعلـق بالتعـاون والتنسـيق والتشـاور وإدارة املعلومـات. كام يـرشح فوائد تلـك اآلليات 

م أمثلـة ملموسـة لهـا مأخوذة مـن بلـدان محددة. ويقـدِّ

مقدمة  1-2

ل املسـتجدات يف نظـام حقـوق اإلنسـان يف األمـم املتحدة، ومنها الزيادة املسـتمرة يف عـدد التصديقات مع مـا يرتتب عى  متثِـّ
ذلـك مـن ارتفـاع يف عـدد تقاريـر الـدول والشـكاوى الفردية، فضًا عـن تنامي عدد واليـات اإلجراءات الخاصـة ملجلس حقوق 
اإلنسـان ومـا يرتبـط بهـا مـن زيـارات ميدانيـة قطريـة، تطـّوًرا إيجابيًـا لحاية حقـوق اإلنسـان، عى الرغـم من أنّهـا ترافقت 
مـع تضـارب املتطلبـات املتزايـدة عـى الـدول. يجب عـى الدول باألسـاس تنفيـذ التزاماتهـا التعاهديـة، والتعاون مـع آليات 
حقـوق اإلنسـان يف األمـم املتحـدة (واآلليـات اإلقليميـة عنـد اإلقتضـاء)، وتقديم تقاريـر دورية عن تنفيـذ التزاماتهـا ومتابعة 
التوصيـات العديـدة املنبثقـة عـن هـذه اآلليـات بغـرض تسـهيل التنفيـذ. ووفـاًء بهـذه املتطلبـات، اعتمـد عـدد مـن الـدول 
التـي تزايـد عددهـا برعـة نهًجـا شـامًا وفعـاالً يف إعـداد التقارير واملتابعـة من خال إنشـاء آليـات وطنية إلعـداد التقارير 

.22»NMRF« واملتابعـة يشـار إليهـا باإلنجليزية مبختـرص

وعـى الرغـم مـن أّن هـذه اآلليـات الوطنيـة ليسـت جديـدة متاًمـا، إالّ أّن الدول واألمم املتحدة شـددت بشـدة يف السـنوات 
األخـرة عـى إنشـاء مثـل هـذه اآلليـات وتعزيزها، وال سـيا يف أعقـاب صدور تقريـر مفوض األمـم املتحدة السـامي لحقوق 
اإلنسـان يف العـام 2012 بشـأن تعزيـز الهيئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان يف األمـم املتحـدة (الوثيقـة 
A/66/860) والـذي أوىص بتأسـيس هـذه اآلليـات الوطنيـة. باإلضافة إىل ذلك، أقرّت الجمعية العامـة، يف قرارها رقم 68/268 
بشـأن »تدعيـم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام معاهـدات حقـوق اإلنسـان«، بـأّن بعـض الـدول األطراف تـرى أنّها ستسـتفيد من 
تحسـني التنسـيق يف إعـداد التقاريـر عـى الصعيد الوطني. ومـا برحت هيئات املعاهـدات تويل األهمية القصـوى لقيام الدول 
األطـراف بإعـداد التقاريـر وتقدميهـا عـى نحـو منتظـم ويف الوقـت املناسـب، مشـرة دوًمـا إىل غيـاب التنسـيق والتعـاون بني 
الـوكاالت الحكوميـة يف جمـع املعلومـات وعـدم كفايـة قدراتهـا الفنيـة يف مجـال جمـع املعلومـات وتحليلها وإعـداد التقارير 
بشـأنها.23 كذلـك، تـويص هيئـات املعاهـدات الـدول األطـراف بـأن تحـرص عـى ضـان كفـاءة توزيـع املسـؤوليات وإعـداد 
التقاريـر عـن طريـق إنشـاء آليـات فعالـة للتنسـيق وإعـداد التقارير.24  هـذا وقد التزمت الـدول مـراًرا وتكراًرا بإنشـاء آليات 

ماثلـة يف سـياق االسـتعراض الـدوري الشـامل الـذي يجريـه مجلس حقوق اإلنسـان.

ويف حزيران/يونيـو 2016، أصـدرت املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان »دليـاًل عملًيا« أرفقت به دراسـة عـن »تعاون الدول 
مـع اآلليـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان« بغـرض تحديـد املكونـات األساسـية آلليـات وطنيـة كفـؤة وفعالـة إلعـداد التقاريـر 
واملتابعـة، وذلـك اسـتناًدا  إىل املارسـات املختلفـة املتبعـة يف الـدول، مـن دون طـرح منـوذج واحـد يناسـب الجميـع. تسـتند 
الدراسـات التـي تشـّكل أسـاس هـذه الوثائـق إىل بيانـات واردة مـن 23 دولـة، مـع تركيـز خـاص عـى مثـاين دراسـات حالـة 

(موريشـيوس، واملغـرب، والسـنغال، وكمبوديـا، وجمهوريـة كوريـا، وجـزر البهامـا، واملكسـيك، والربتغـال). 25

كانت تعرف سابًقا باآلليات الوطنية الدامئة إلعداد التقارير والتنسيق أو اللجان/اآلليات املشرتكة بني الوزارات املعنية بحقوق اإلنسان.  22

 ،CRC/C/BGD/CO/4الفقـرة 75، و ،CRC/C/15/Add.246الفقـرة 68، و ،CRC/C/HUN/CO/2 :أنظـر عـى سـبيل املثال وثائـق األمم املتحـدة  23
24 الفقرة 

أنظر عى سبيل املثال وثيقة األمم املتحدة: CEDAW/C/DEN/CO/7، الفقرة 15  24

أنظـر: الدليـل العمـي والدراسـة املصاحبـة لـه بشـأن »اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعة: دراسـة بشـأن تعـاون الدول مـع اآلليـات الدولية   25
اإلنسـان«. لحقوق 
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2 اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة

التعريف والفوائد  2-2

اآلليـة الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة هـي هيـكل حكومي تنـاط به مهمة تنسـيق وإعـداد التقارير املقّدمـة إىل اآلليات 
الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان والتعـاون معها (مبا يف ذلك هيئات املعاهدات واالسـتعراض الدوري الشـامل واإلجراءات 
الخاصة).كـا تُسـند إليـه مهمـة تنسـيق ومتابعـة تنفيـذ االلتزامـات التعاهديـة والتوصيـات املنبثقـة عـن هـذه اآلليات عى 
املسـتوى الوطنـي. وتـؤدي اآلليـة الوطنيـة هذه الوظائف بالتنسـيق مع الـوزارات، وهيئـات الدولة املتخصصـة (مثل املكتب 
الوطنـي لإلحصـاءات)، والجهـة املعنيـة بتنسـيق عمليـة تنفيذ أهـداف التنمية املسـتدامة (أهيئـة كانـت أو وزارة)، والربملان، 
والسـلطة القضائيـة، وبالتشـاور مـع املؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان واملؤسسـات املعنية األخـرى واملجتمع املـدين، مبا يف 

ذلك أكـرث الفئات تهميًشـا.

تسـتطيع اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة أن تصبح واحدة مـن العنارص الرئيسـية املكّونة للنظـام الوطني لحاية 
حقـوق اإلنسـان، بالنظـر إىل قدرتهـا عـى اإلتيان، بشـكل مبارش، باملعاير واملارسـات الدوليـة واإلقليمية لحقوق اإلنسـان إىل 
الصعيـد الوطنـي. تعـزِّز هذه اآلليات اإلحسـاس باملسـؤولية عى املسـتوى الوطني، وتسـاهم يف متكني الوزارات املسـؤولة عن 
ز الحـوار الوطني، وتيـّر التواصل  ملـف حقـوق اإلنسـان، وتعـزِّز الخـربات يف مجال حقوق اإلنسـان بصـورة مسـتدامة، وتحفِّ
داخـل الحكومـة، وتسـمح باالتصال البنيوي والرسـمي بالربملـان والقضاء واملؤسسـة الوطنية لحقوق اإلنسـان واملجتمع املدين. 

كذلـك، ميكـن، مـن خـال تلك االتصاالت املؤسسـية وعى نحـو متزايد، إسـاع صوت الضحايـا وممثّليهم بصـورة أفضل.

القدرة عى إدارة 

املعلومات 

القدرة عى 

التشاور

القدرة عى 

التعاون

القدرة عى 

التنسيق 

شاملة دامئة

األنواع ذات والية

امليزانية

اآللية الوطنية 
إلعداد التقارير 

واملتابعة
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

األنواع والقدرات الرئيسية   3-2

األنواع

ميكـن إنشـاء اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة بطـرق مختلفـة. وقـد صّنفـت املفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان 
هـذه اآلليـات يف أربعـة أنـواع مختلفـة اسـتناًدا إىل موقعهـا ومركزهـا ودرجـة إضفـاء الطابـع املؤسـي عليهـا، وهـي اآلليـة 
املؤقتـة؛ واآلليـة الوزاريـة؛ واآلليـة املشـرتكة بني الـوزارات؛ واآللية املسـتقلة مؤسسـيًّا. ويشـار إىل اآلليات الثـاث األخرة عى 
أنّهـا آليـات دامئـة. أمـا النـوع األكـرث شـيوًعا فهـو اآلليـات املشـرتكة بـني الـوزارات التـي تقوم عـى خدمتهـا أمانـة تنفيذية يف 

الـوزارات. إحدى 

ومـع تـايف اقـرتاح حـل واحـد يناسـب الجميـع، تشـتمل العنـارص األساسـية لآلليـات الوطنيـة الكفـؤة والفعالـة، اسـتناًدا إىل 
اختـاف املارسـات املتبعـة يف الـدول، عـى مـا يـي:

أوالً، يـوىص بـأن تنظـر السـلطات يف االسـتثار يف إنشـاء آليـة دامئـة أو تعزيـز تلـك القامئـة، إن وجـدت. بعبارة أخـرى، يوىص 
بالحفـاظ عـى هيـكل اآلليـة إىل مـا بعـد االنتهاء مـن إعداد تقرير واحد، سـواء كانـت اآللية وزارية أو مشـرتكة بـني الوزارات 
أو مسـتقلة مؤسسـيًّا. ثانيًا، قد تسـتفيد اآللية الفعالة من والية ترشيعية شـاملة، نظرًا إىل أّن األوامر التنفيذية أو السياسـات 
العامـة أكـرث عرضـة للتعديـل والتغيـر. كـا قـد تنتفـع مـن الفهـم املشـرتك داخـل الحكومـات لدورهـا ومـن ملكية سياسـية 
عـى أعـى املسـتويات. وينبغـي أن تكـون واليـة اآلليـات شـاملة مبـا ميكِّنهـا مـن التعـاون تعاونًـا واسـًعا مـع جميـع اآلليـات 
الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان بشـأن جميع قضايـا حقوق اإلنسـان ومتابعة التوصيات والشـكاوى الفرديـة املنبثقة عن 
تلـك اآلليـات. ثالثًـا، ينبغـي أن يكـون لآلليـة هيئـة موظفني متفرغـني ومزوديـن بالقدرات املناسـبة ودامئني ملراكمـة الخربات 
املسـتدامة وتعزيـز املعـارف والسـلوك املهنـي عى املسـتوى الوطنـي. كا يسـاعد التخطيط املبكـر عى التوزيـع األمثل لبنود 
امليزانيـة (عـى سـبيل املثـال عنـد رصـد االعتـادات مـن الـوزارات املختلفـة لوفد مسـافر إىل جنيف إلجـراء حوار مـع إحدى 

هيئـات املعاهـدات أو للمشـاركة يف االسـتعراض الدوري الشـامل أمـام مجلس حقوق اإلنسـان).

القدرات الرئيسية

عاوة عى ذلك، ينبغي أن تنطوي اآللية الوطنية الفعالة عى القدرات الرئيسية األربع التالية:

قدرات اآللية الوطنية 
إلعداد التقارير واملتابعة

القدرة 3: التشاور القدرة 1: التعاون

القدرة 4: إدارة املعلومات

القدرة 2: التنسيق

التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية 
لحقوق اإلنسان. تنظيم إعداد التقارير 

م إىل تلك اآلليات، وإعداد  التي تُقدَّ
الردود عى الشكاوى، ومتابعة تنفيذ 

التوصيات والقرارات الصادرة عن تلك 
اآلليات وتنفيذها.

تعزيز وقيادة املشاورات بشأن إعداد 
التقارير واملتابعة مع املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظات 
املجتمع املدين.

رصد وتجميع التوصيات والقرارات؛ 
وتحديد الهيئات الحكومية املسؤولة 
عن التنفيذ؛ ووضع خطط للمتابعة، 
مبا يف ذلك تحديد أُطُر زمنية؛ وإدارة 

املعلومات يف ما يتعلق بالتنفيذ.

تنسيق جمع البيانات واملعلومات التي 
تسنى جمعها من الهيئات الحكومية 

والربملان والسلطة القضائية بغرض 
إعداد التقارير واملتابعة.
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2 اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة

إّن القدرة عى التعاون الخاصة باآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة هي عبارة عن القدرة عى:

التعـاون والتواصـل مـع الهيئـات الدوليـة واإلقليميـة لحقوق اإلنسـان (يف سـياق إعـداد التقاريـر أو الحـوارات التفاعلية أو  	
تيسـر الزيـارات التـي يجريهـا املكلفـون بواليـات يف إطار اإلجـراءات الخاصـة أو اللجنـة الفرعية ملنـع التعذيب)؛

م إىل اآلليـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان، والـردود عـى الشـكاوى  	 تنظيـم وتيسـر إعـداد التقاريـر التـي تقـدَّ
ومتابعـة الـرد عـى األسـئلة والتوصيـات أو التقاريـر الـواردة مـن تلـك اآلليـات.

يسـتدعي هـذا األمـر توافـر قـدرات ومعـارف مكرّسـة لهـذا الغرض، وذلك عى سـبيل املثـال عن طريق إنشـاء أمانـة تنفيذية 
بـني عـى دراية واسـعة باآلليـات الدولية كلّها لحقوق اإلنسـان، أو مـن خال وضع مبـادئ توجيهية  دامئـة تضـم موظفـني ُمدرَّ

وإجـراءات أو قوائـم مرجعيـة معياريـة داخلية بشـأن تنظيم الزيـارات املرتبطة باإلجـراءات الخاصة.

أمـا القـدرة عـى التنسـيق التـي تتمتع بها اآلليـة الوطنية إلعـداد التقاريـر واملتابعة فهي القـدرة والصاحيـات املتعلقة بنرش 
املعلومـات، وتنظيـم وتنسـيق جمـع البيانـات واملعلومـات مـن الجهـات الحكوميـة ومـن عنارص فاعلـة حكومية أخـرى، مثل 
املكتـب الوطنـي لإلحصـاء أو الجهـة املعنيـة بالتنسـيق أو »الوكالـة« الرائـدة املنـاط بهـا تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، 
والربملـان، والسـلطة القضائيـة، وذلـك ألغراض إعـداد التقارير ومتابعـة تنفيذ التوصيـات. يتطلّب هذا األمر جملـة من األمور، 

منهـا واليـة صلبـة واختصاصـات واضحـة أو خطـط عمل سـنوية تضم جميـع الـوزارات املعنية.

الوطنيـة إلعـداد  التـي تتمتـع بهـا اآلليـة  التشـاور  والقـدرة عـى 
التقاريـر واملتابعـة هـي القـدرة عـى تعزيز وقيـادة املشـاورات مع 
املؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان واملؤسسـات املعنيـة األخـرى 
واملجتمـع املـدين مبـا يشـمل أكـرث الفئـات تهميًشـا. وقد يتخـذ هذا 
األمـر شـكل جهـة تنسـيق مكرسـة للتواصـل مـع الجهـات صاحبـة 
املصلحـة األخـرى وعقـد اجتاعـات منتظمـة معهـا ووضـع قامئـة 

بعناويـن الربيـد اإللكـرتوين بغـرض تـداول املعلومـات وغرهـا.

يف املقابل، تتمثّل القدرة عى إدارة املعلومات التي تتمتع بها اآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة يف القدرة عى:

تتبع إصدار التوصيات والقرارات املنبثقة عن اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛ 	

رصـد هـذه التوصيـات والقـرارات بصـورة منهجيـة وتجميعهـا مـن الناحيـة املوضوعيـة (مبـا يف ذلـك يف عاقتهـا بأهـداف  	
التنميـة املسـتدامة) يف جـدول أو قاعـدة بيانـات سـهي اإلسـتعال؛

تحديد الوزارات أو الوكاالت الحكومية املسؤولة عن تنفيذها؛ 	

وضـع توصيـات وخطـط تنفيذيـة متعلقـة بحقوق اإلنسـان، مبا يف ذلـك تحديد أطـر زمنية، بالتعـاون مع الـوزارات املعنية  	
لتسـهيل هـذا التنفيـذ، والـذي ميكـن أن يصـب يف »خطـط العمـل الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان« أو خطـط تنفيـذ »أهـداف 

املسـتدامة«؛ التنمية 

إدارة املعلومات يف ما يتعلق بتنفيذ أحكام املعاهدات والتوصيات، مبا يف ذلك من أجل إعداد التقرير الدوري املقبل.  	

لقـد أصبحـت الحاجـة إىل جمـع املعلومـات وإدارتهـا يف مـا يتعلـق بتنفيذ التوصيـات كلها جليّة وهـي تزداد وضوًحا بالنسـبة 
إىل البلـدان التـي تلقـى عى كاهلها مئـات، ال بـل آالف، التوصيات.

اآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة هي هيئة 
الوطنية  املؤسسة  عن  تختلف  وبذلك  حكومية 
لحقوق اإلنسان التي تُعترب مؤسسة مستقلة تتمتع 
بوالية تعزيز وحاية حقوق اإلنسان عى الصعيد 

الوطني ورفع التوصيات إىل الحكومة.
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إّن قواعـد البيانـات واملنصـات اإللكرونيـة التي تجّمع التوصيـات وتتابعها والتي يتم تحديثها مبعلومـات عن تنفيذ التوصيات 
ل أداة هامـة متّكـن اآلليـات الوطنية من تحسـني التنفيذ وترشـيده عى الصعيـد الوطني. ميكن  عـى نحـو منهجـي ودوري متثِـّ
ـن املسـاءلة العامة والشـفافية إلىى حد كبر. ويساعد  ملثل هذه األدوات، إذا أتيح للجمهور اسـتخدامها واإلطاع عليها، أن تحسِّ
 (http://uhri.ohchr.org/ar/) الفهرس العاملي لحقوق اإلنسـان التابع للمفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان يف األمم املتحدة
وقاعـدة بيانـات اإلجتهادات القضائية التابعـة للفهـرس (/http://juris.ohchr.org/ar/Home/Index) عى إتاحة التوصيات 

والقـرارات لطائفـة مـن الهيئات الحكومية الوطنية املسـؤولة عن اتخاذ اإلجراءات يف هذا الشـأن.

ل القـدرات األربـع إطـاًرا مفاهيميًـا لتوجيـه دفـة الحـوارات الوطنيـة بشـأن كيفيـة تحسـني الحكومـات الطابع املؤسـي  متثِـّ
لتعاونهـا مـع اآلليـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان يف سـياق كّل قـدرة مـن هـذه القـدرات. فقـد يحـدث أن ترى إحـدى الدول، 
لـدى اسـتعراضها أداءهـا الحـايل بشـأن القـدرات األربـع، أنّهـا تـؤدي أداء حسـًنا يف ثـاث منهـا ولكّنهـا تـود تحسـني أسـاليب 

عملهـا يف مـا خـّص القـدرة الرابعـة. أو لعلّـه قـد يتبـنّي لهـا أنّهـا بحاجـة إىل مضاعفـة جهودهـا يف النواحـي كلّها! 

ترتبـط تنميـة القـدرات األربـع وإضفـاء الطابع املؤسـي عـى اآللية الوطنيـة إلعداد التقاريـر واملتابعـة ارتباطًا وثيًقـا بزيادة 
كفـاءة الدولـة املعنيـة يف تقديـم تقاريرهـا إىل هيئـات املعاهـدات وتفعيـل تعاونها مع آليـات حقوق اإلنسـان كلِّها.

الروابـط القامئـة بـني إعـداد التقاريـر يف مجـال حقـوق اإلنسـان واإلبـالغ عـن تنفيـذ أهـداف التنميـة   4-2
املسـتدامة

املبـادئ التـي ترشـد عمليـة متابعـة أهـداف التنميـة املسـتدامة واسـتعراضها (الفقـرة 74 من خطـة التنمية املسـتدامة 
لعـام 2030، وال سـيا البنـود (د) و(هــ) و(و) و(ز)):

74 -وستسرتشد عمليات املتابعة واالستعراض عى جميع املستويات باملبادئ التالية:

....

سـتكون مفتوحـة وجامعـة وتشـاركية وشـفافة أمـام جميـع النـاس، وسـتدعم قيـام جميـع أصحـاب املصلحـة ذوي  (د) 
الصلـة باإلبـاغ.

سـيكون محورهـا النـاس، وسـرتاعي االعتبارات الجنسـانية، وسـتحرتم حقوق اإلنسـان، وسـرتكز بوجـه خاص عى  (هـ) 
الفئـات األشـد فقـرًا واألكـرث ضعًفـا وتخلًّفـا عـن الركـب.

والقـدرات  الظـروف  وتراعـي  االزدواجيـة  وسـتتفادى  ُوجـدت،  حيثـا  القامئـة،  والعمليـات  األطـر  إىل  ستسـتند  (و) 
واالحتياجـات واألولويـات الوطنيـة. وسـتتطور مـع مـرور الوقـت، آخـذة يف الحسـبان القضايـا الناشـئة واملنهجيـات 

الجديـدة، وسـتخفف إىل أدىن حـد مـن عـبء اإلبـاغ امللقـى عـى عاتـق اإلدارات الوطنيـة.

سـتتوخى الدقـة وتسـتند إىل األدلـة وتسرتشـد بتقييـات وبيانـات قطريـة رفيعـة الجـودة وسـهلة املنـال وحسـنة  (ز) 
التوقيـت وموثوقـة ومصنفـة حسـب الدخل، والجنس، والسـن، واالنتـاء العرقي واإلثني، والوضع مـن حيث الهجرة، 

واإلعاقـة، واملوقـع الجغـرايف، وغرهـا مـن الخصائـص ذات األهميـة يف السـياقات الوطنية.

....

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1

http://uhri.ohchr.org/ar/
http://juris.ohchr.org/ar/Home/Index/
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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2 اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة

تقـّر خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030 بقاعدة قطعيـة واضحة مفادهـا أنّه ال بد ألهـداف التنمية املسـتدامة من »إعال 
حقـوق اإلنسـان الواجبـة للجميـع«. كـا تعيـد الخطـة التأكيـد عـى ارتكازهـا عـى »ميثاق األمـم املتحـدة، واإلعـان العاملي 
لحقـوق اإلنسـان، والصكـوك الدوليـة لحقـوق اإلنسـان وغرها مـن الصكوك، مبا فيهـا إعان الحـق يف التنمية«. وتلتـزم الدول 
األطـراف بضـان تنفيـذ التنميـة »عى نحو متسـق مـع حقوق الـدول والتزاماتها مبوجـب القانون الدويل«، األمر الذي يشـمل 
الحـرص عـى الوفـاء بالتزاماتهـا القامئـة مبوجـب قانـون حقـوق اإلنسـان. باإلضافـة إىل ذلـك، تلتـزم جميـع الـدول األطـراف 
»باملشـاركة بشـكل منتظـم يف متابعـة واسـتعراض تنفيـذ هذه الخطـة«، مبا يف ذلك عن طريـق »اعتاد إطار محكـم للمتابعة 
واالسـتعراض، ذي طابـع طوعـي وفعـال وتشـاريك وشـفاف ومتكامـل« عـى كل مـن الصعيـد الوطنـي واإلقليمـي والعاملـي. 
وتشـجع الخطـة لعـام 2030 الـدول األعضـاء عـى »إجـراء اسـتعراضات منتظمـة وشـاملة للتقـدم املحـرز عـى الصعيديـن 
الوطنـي ودون الوطنـي، عـى أن تقودهـا وتتحكـم يف مسـارها البلـدان ذاتهـا«. وبحسـب الخطة، ميكن أن يسـتند هـذا األمر، 
قـدر اإلمـكان، إىل اآلليـات والعمليـات الوطنيـة واملحليـة القامئـة. لكـن ينبغـي أن يضمن مشـاركة عريضة ألصحـاب املصلحة 

وأن يقـوم عـى اسـتعراض مبنـي عـى بيانـات رفيعة الجـودة، وسـهلة املنال، وحسـنة التوقيـت، وموثوقـة، ومصنفة.

ويعنـي االلتـزام بهـذه املسـلّمة رضورة أن يتـاىش تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة مـع حقوق اإلنسـان وأن تسـتند أعال 
متابعـة تنفيـذ هـذه األهـداف واسـتعراضها إىل اآلليـات القامئـة، مبـا فيها يف مجـال حقوق اإلنسـان. وقد صّدق أكـرث من 160 
دولـة عـى سـبعٍ مـن املعاهـدات الدولية األساسـية التسـع لحقوق اإلنسـان، وكلّهـا ينّص عى االلتـزام بتقديم تقريـر إىل هيئة 
املعاهـدة املعنيـة كل فـرتة تـرتاوح مـن عامـني إىل سـتة أعـوام، بحسـب املعاهـدة، عـى أن تصـدر الهيئـة بدورهـا التوصيات. 
كذلـك، تصـدر التوصيـات عـن االسـتعراض الدوري الشـامل واإلجـراءات الخاصة يف إطار هيـكل نظام حقوق اإلنسـان. وميكن 
للبيانـات الناشـئة عـن التعـاون مـع كلٍّ مـن اآلليـات الثـاث لحقوق اإلنسـان يف األمـم املتحدة أن تتيـح أدلة هامـة لعمليات 
ر مادة لتحليل  تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة ومتابعتهـا. كا ميكن للتوصيـات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسـان أن توفِـّ
التقـدم املحـرز عـى الصعيـد الوطني عى مسـتوى كّل هدف من أهـداف التنمية املسـتدامة، مبا يف ذلك التـزام الخطة القائم 

عـى حقوق اإلنسـان بأالّ يخلـف الركب أحـًدا وراءه.

باإلضافـة إىل ذلـك، رشعـت عـدة دول يف اعتـاد اسـرتاتيجيات وطنيـة وآليـات أو عمليـات اسـتعراض وطنيـة لتنفيـذ ومتابعة 
أهـداف التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك كيفيـة التشـاور مع الجهات صاحبـة املصلحة األخـرى يف هذه العمليـات. ويف الوقت 
نفسـه، أنشـأ عـدد مـن الـدول شـكاً مـن أشـكال اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعة يف مـا يخص معاهـدات حقوق 
اإلنسـان. وسـيكون مـن األهميـة مبـكان هنـا اعتـاد أشـكال للتضافـر وبنـاء روابـط وصـات بـني هـذه اآلليـات واإلجـراءات 
والعمليـات املختلفـة للمتابعـة وإعـداد التقاريـر يف مجـال أهـداف التنميـة املسـتدامة وحقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك زيـادة 
االتسـاق بينهـا، وتخفيـف عـبء إعـداد التقاريـر امللقى عى كاهـل اإلدارات الوطنيـة إىل أقى حد، وضان مشـاركة أصحاب 

الحقـوق مشـاركة بّناءة. 





فوائد إعداد التقارير وتقدميها 
إىل هيئات املعاهدات

3
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فوائد إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات   .3
املعاهدات

يـرشح هـذا الفصـل كيـف ميكـن للدول األطراف أن تسـتفيد مـن إعداد التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئات املعاهـدات. ويناقش 
كيـف ميكـن لهـذه العمليـة أن تسـاعد الـدول األطـراف عـى تقييـم امتثالها ألحـكام املعاهـدات الدوليـة لحقوق اإلنسـان، 
وذلـك عـن طريـق التقييـم الـذايت ألدائهـا، وتحفيـز الحـوار الوطنـي، ومتتعهـا بفرصـة الحصـول عـى املشـورة والخـرة مـن 

الخـراء الدوليـني مـن بلـدان أخرى.

ليـس إعـداد التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئـات املعاهـدات بالحـدث الـذي يقـع مـرة واحـدة وال بالواجـب اإلداري الـذي يجـب 
تأديتـه للوفـاء بالتـزام دويل مبقتـى معاهـدة مـا فحسـب، بل هو جـزء ال يتجزأ مـن مجمل عمليـة تنفيذ معاهـدات حقوق 

اإلنسـان وتعـاون الدولة مـع هيئـات املعاهدات.

فـإذا وضعنـا يف االعتبـار أّن الهـدف النهـايئ لعمليـة إعـداد التقارير وتقدميها هو تحسـني حالـة أصحاب الحقـوق عى الصعيد 
الوطنـي، لوجدنـا أنّـه مبقـدور الـدول األطـراف أن تنتفـع إىل حـد كبـر مـن هـذه العمليـة، إذ ميكنهـا اإلسـتفادة مـن مجمـل 
عمليـة إعـداد التقاريـر وتقدميهـا - مـن إعـداد التقرير الوطنـي إىل إجراء الحـوارات البّناءة بشـأنه مع هيئـات املعاهدات إىل 
متابعـة التوصيـات - يف إجـراء تقييـم ذايت المتثالهـا اللتزاماتها مبقتى معاهدات حقوق اإلنسـان. هذا وتسـاهم هذه العملية 
أيًضـا يف تحفيـز الحـوار الوطنـي يف هذا الشـأن وتتيح للدول اإلسـتفادة من مشـورة الخـرباء الدوليني وخربات البلـدان األخرى.

التقييم الذايت لالمتثال للمعاهدات  1-3

تسـمح العمليـة الوطنيـة إلعـداد تقريـر مبوجـب إحـدى املعاهـدات للدولـة مبراجعـة أوضـاع حقوق اإلنسـان فيهـا وتقييمها 
ر هـذه العمليـة للـدول األطـراف فرصـة القيـام مبا يي: تقييـًا نقديًـا. وبذلـك، توفِـّ

إجـراء اسـتعراض شـامل للتدابـر التـي اتخذتهـا بغـرض التوفيـق بـني القوانـني والسياسـات والربامـج واملارسـات الوطنية  	
وأحـكام املعاهـدة الدوليـة املعنيـة لحقوق اإلنسـان؛

رصـد التقـدم املحـرز يف تعزيـز الحقـوق املنصـوص عليهـا يف املعاهـدات ويف التمتـع بهـا يف سـياق تعزيـز معايـر حقـوق  	
اإلنسـان بوجـه عـام، مبـا يف ذلـك عـن طريـق جمـع البيانـات املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وتحليلهـا؛

تحديد املشاكل والثغرات القامئة واإلنجازات املحققة يف مجال التنفيذ؛ 	

إعداد القوانني والسياسات والربامج وصياغتها واعتامدها من من أجل زيادة االمتثال للمعاهدات. 	

ويُعتـرب تقريـر الدولـة الطـرف الوثيقـة األكـرث أهميـة يف عملية إعـداد التقاريـر وتقدميها ويجـب أن يتضّمن معلومـات مركزة 
وتحليـالً صارًمـا لحالـة إعـال حقوق اإلنسـان الـواردة يف املعاهـدة املعنية، مبا يشـمل أوجه القصـور والتحديـات القامئة.

تحفيز الحوار الوطني والرشاكة  2-3

كذلـك، توفِّـر عمليـة إعـداد وتقديـم التقاريـر إىل هيئـات املعاهـدات فرصـة فريـدة مـن نوعهـا للـدول األطراف ليك تحّسـن 
التنسـيق داخـل الحكومـة نفسـها، والتشـاور وإجـراء الحـوار، وإقامـة الـرشاكات مـع املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 
واملجتمـع املـدين بغـرض تقييـم الترشيعـات والسياسـات واملارسـات. ينبغـي لحـوار ماثـل أن يُجـرى بـروح التعـاون البّنـاء 

واالحـرتام املتبـادل بهـدف تعزيـز متتـع الجميـع بالحقـوق التـي تحميهـا املعاهـدة ذات الصلة.
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وتـذيك عمليـة إعـداد التقاريـر، إذا كانـت تشـاركية وتشـاورية، الوعـي العام بحقوق اإلنسـان التي تكرِّسـها املعاهـدة املعنية، 
وتعـرّف الجمهـور العـام باإلجـراءات التـي اتخذتها الدولة للوفـاء بالتزاماتها مبوجب تلـك املعاهدة، وتسـتدعي إقامة رشاكات 
لتعزيـز تنفيـذ املعاهـدة، وتسـتقي املدخـات واألفـكار واالقرتاحـات ومشـورة الخـرباء مـن الجهـات صاحبـة املصلحـة املعنية 
كلّهـا (مبـا فيهـا الحكومـة) بهـدف تنفيـذ املعاهدة عـى نحو أفضل. وقبـل كّل يشء، تستشـعر الـوزارات واملؤسسـات املعنية، 
جنبـاً إىل جنـب مـع أصحـاب املصلحـة املسـتقلني، املسـؤولية عـن عمليـة تقديـم التقاريـر مبوجـب املعاهـدات، وهـو ما من 

شـأنه أن يدفعهـا إىل التعـاون النشـط والبّنـاء يف تنفيـذ أحـكام املعاهـدة واملاحظـات الختامية لهيئـات املعاهدات.

مشورة الخراء الدوليني وتجارب الدول األخرى  3-3

عـى الصعيـد الـدويل، تشـكِّل عمليـة تقديـم التقاريـر اىل هيئـات املعاهـدات أساًسـا لحـوار بّنـاء بينهـا وبـني الـدول األطراف 
والهيئـات. ويتيـح تبـادل الـرؤى يف سـياق هـذا الحـوار لهيئـات املعاهـدات اإلضطـاع  بـدور داعـم لتعزيـز ومتكـني التنفيـذ 
الفعـال لالتزامـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. ويحّسـن هـذا التفاعل من فهـم االلتزامـات املنبثقة عن املعاهـدة ذات الصلة 
ويوفِّـر للدولـة الطـرف فرصـة إليجـاد حلـول للتحديـات التـي تواجههـا يف تنفيذهـا ملعاهـدات حقـوق اإلنسـان. ويف هـذا 
السـياق، ميكـن النظـر إىل هيئـة املعاهـدة باعتبارهـا جهـة ذات خربة متـّد الدولة الطـرف بخربتهـا وتجربتها ومشـورتها الفنية 

مـن خـال الحـوار البّنـاء ومـا تعتمـده مـن توصيـات يف ماحظاتهـا الختامية.

باإلضافـة إىل ذلـك، ميكـن للـدول األطـراف أن تسـتفيد مـن الخربات والعرب املسـتفادة بشـأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسـان 
يف الـدول األخـرى مـن خـال نـرش التقاريـر الوطنية ومـا يتصل بها مـن توصيات صـادرة عن هيئـات املعاهدات.

فوائد إعداد التقارير وتقدميها

فرصة لانتفاع من مشورة 
الخرباء الدوليني وتجارب 

البلدان األخرى

تحفيز الحوار الوطني 
والرشاكة

التقييم الذايت لالتزام 
باملعاهدات
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إجراء إعداد التقارير وتقدميها  .4
يغطـي هـذا الفصـل إجـراء إعـداد وتقديـم التقاريـر ويـرشح بالتفصيـل كّل مرحلـة مـن املراحـل، بـدًءا بإعـداد التقريـر 
إىل متابعـة الدولـة الطـرف للتوصيـات وتنفيذهـا. ويوضـح الفـارق بـني إجراءيـن قامئـني إلعـداد وتقديـم التقاريـر مبوجـب 
املعاهـدات، أال وهـام اإلجـراء االعتيـادي واملبّسـط، عارًضـا لتوجيهـات حـول اسـتخدام اإلجراء املبّسـط. كذلـك، يناقش هذا 
مة من الـدول، أي التقارير األولية والدورية؛ والوثيقة األساسـية  الفصـل مضمـون وشـكل األنـواع املختلفة من التقاريـر املقدَّ

املوحـدة، وقوائـم املسـائل السـابقة لتقديـم التقاريـر، والـردود عليها.

تُعـرف مراحـل عمليـة إعـداد وتقديـم التقاريـر بـدورة تقديـم التقاريـر. تبـدأ الـدورة بإعـداد الدولة الطـرف لتقريرهـا، قبل 
أن تنظـر فيـه هيئـة املعاهـدة، لتُختتـم مبتابعـة الدولـة الطـرف وتنفيذهـا للتوصيـات الصـادرة عـن هيئـة املعاهـدة. ويف كل 
م تقاريـر منتظمة عـن التدابر املتخـذة لتنفيذ  مـرة تنتهـي فيهـا دورة وتبـدأ أخـرى، يكـون لزاًمـا عـى الدولـة املعنية أن تقـدِّ
التوصيـات وأي تدابـر جديـدة تهـدف إىل إعـال الحقـوق املنصـوص عليها يف املعاهـدة. وعليـه، تُعترب عملية اسـتعراض أداء 

الدولـة الطـرف، سلسـلة متواصلـة ومرتابطـة تقـوم فيها كل دورة عى أسـاس سـابقتها.

للدولـة الطـرف أن تتبـع واحـًدا مـن إجراءيـن اثنـني لتقديم التقاريـر، ها »اإلجـراء االعتيادي لتقديـم التقاريـر« أو »اإلجراء 
املبّسـط لتقديـم التقاريـر«. واإلجـراء املبّسـط، عـى خـاف اإلجـراء االعتيـادي لتقديـم التقاريـر، اختيـاري ميكـن للـدول أن 
تسـعى لاسـتفادة منـه، وقـد تسـمح هيئـة املعاهـدة املعنيـة بذلـك أو ال. ويعـود إىل الدولـة أيًضـا أن تقبـل اقـرتاح هيئـة 
املعاهـدة عليهـا باسـتخدام هـذا اإلجـراء. أمـا الفـارق األسـايس اآلخـر فيكمـن يف خطـوات إعـداد التقريـر والنظـر فيـه والتي 
تسـتتبع، مبقتـى اإلجـراء املبّسـط، الرد عى أسـئلة محددة تُرسـلها هيئـة املعاهدة مسـبًقا إىل الدولة الطـرف. وعليه، تختلف 
تركيبـة دورة تقديـم التقاريـر يف اإلجـراء املبّسـط عنـه يف اإلجـراء االعتيـادي، كـا يظهـر يف الشـكلني 1 و2. وسـتتم مناقشـة 
اإلجـراء املبّسـط بشـكل مسـتفيض يف البنـد 4-3 مـن هـذا الفصـل. كذلـك، ميكن للـدول األطـراف أن تواصل تقديـم تقاريرها 
وفًقـا لإلجـراء االعتيـادي. ومبوجـب هـذا اإلجـراء، تتكـّون دورة تقديـم التقارير من سـت مراحل، كـا يظهر يف الشـكل أدناه.

م الـدول األطـراف تقريـرًا كخطوة أوىل، بـل ترد عى قامئة من املسـائل  ويف اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر، ال تُِعـّد أو تقـدِّ
السـابقة لتقديـم التقاريـر تضـم أسـئلة محـددة بشـأن تنفيـذ املعاهـدة. ويُعتـرب رد الدولـة الطـرف عـى قامئة املسـائل هذه 
مبثابـة التقريـر املقـّدم مـن قبلهـا. ووفًقـا لهـذا اإلجـراء، ال ترسـل هيئـة املعاهـدة قامئـة أخـرى باملسـائل بعـد تقديـم الدولة 

تقريرهـا. ومـن هنـا، ال يجـب عـى الدولـة الطـرف تقديـم معلومـات إضافيـة مكتوبـة قبل إجـراء الحـوار البّناء.

وهكذا يلغي اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير واحدة من الخطوات اإلعتيادية يف دورة تقديم التقارير. 
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اإلجراء االعتيادي لتقديم التقارير الشكل 1 

كيف تستعرض 
هيئات املعاهدات 

أداء الدول 
األطراف؟

متابعة توصيات اللجنة 
وتنفيذها

إجراء حوار بّناء بني 
اللجنة ووفد الدولة 

الطرف أثناء عقد اللجنة 
إحدى دوراتها

تُصدر اللجنة 
ماحظاتها الختامية 
عى التقرير، مبا يف 
ذلك توصياتها بشأنه

تقّدم الدولة الطرف 
ردودها عى قامئة 

املسائل

تقّدم اللجنة قامئة 
مسائل إىل الدولة 

الطرف

تعّد الدولة الطرف 
تقريرها وتقّدمه
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باإلضافـة إىل الـدول األطـراف، تُتـاح للجهـات صاحبـة املصلحـة األخرى، مثل املؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان، ومنظات 
املجتمـع املـدين، ومنظومـة األمـم املتحـدة (وكاالت األمـم املتحـدة، منهـا اليونيسـف وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ومنظمة 
العمـل الدوليـة، ومفوضيـة األمم املتحدة السـامية لشـؤون الاجئني، ومنظمة الصحـة العاملية، وأفرقة األمـم املتحدة القطرية) 
فرصة املشـاركة يف دورة تقديم التقارير يف مراحل مختلفة. وسـتتم مناقشـة هذه املشـاركة بصورة أوسـع يف الفصلني الخامس 

والسـادس مـن هذا الدليـل التدريبي.

تقرير الدولة الطرف  1-4

كـا أظهـر الشـكل املوضـح لـدورة تقديم التقاريـر، ميثِّل تقريـر الدولة الطـرف العنرص الرئيـي يف إطار االسـتعراض املتواصل 
م الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف يف إعـال الحقـوق املنصـوص عليهـا يف املعاهـدة املعنيـة. وقبـل الـرشوع يف املناقشـة  للتقـدُّ
التفصيليـة لـكّل مرحلـة مـن مراحـل دورة تقديـم التقاريـر، ينبغـي توضيح عنرصين أساسـيني يتعلقـان بإعـداد الدولة الطرف 

لتقريرهـا، هـا دوريـة التقارير ومضمـون التقرير وشـكله.

اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير الشكل 2: 

كيف تستعرض 
هيئات املعاهدات 

أداء الدول 
األطراف؟ 

متابعة توصيات اللجنة 
وتنفيذها

تصدر اللجنة ماحظاتها 
الختامية عى التقرير، مبا 
يف ذلك توصياتها بشأنه

إجراء حوار بّناء بني 
اللجنة ووفد الدولة 

الطرف أثناء عقد اللجنة 
إحدى دوراتها

تُعترب ردود الدولة عى 
قامئة املسائل مبثابة 
التقرير املقّدم منها

ترسل اللجنة قامئة مسائل 
سابقة لتقديم التقرير إىل 

الدولة الطرف



33

4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

دورية التقارير  1-1-4

د معظـم املعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان إطـاًرا لتقديم الدول األطـراف تقاريرها بصـورة دورية، يعـرف بـ »دورية  يحـدِّ
التقاريـر« ويغطـي التقاريـر األوليـة والتقاريـر الدوريـة.26 ويكـون الجـدول الزمنـي لتقديم هـذه التقارير إمـا منصوًصا عليه 
رصاحـة يف أحـكام االتفاقيـة أو خاضًعـا للسـلطة التقديرية لهيئة املعاهدة، كـا هو الحال عليه يف العهديـن الدوليني الخاصني 

بالحقـوق االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافية والحقوق املدنية والسياسـية.

بينـا يجـب عـى الدولـة الطـرف تقديـم التقاريـر األوليـة يف غضـون عـام أو اثنـني مـن دخـول املعاهـدة املعنيـة حيـز 
النفـاذ، يـرتاوح الجـدول الزمنـي لتقديـم التقاريـر الدوريـة بـني عامـني وسـتة أعـوام بحسـب املعاهـدة.

ويف حالـة االتفاقيـة الدوليـة لحايـة جميع األشـخاص مـن االختفاء القري، يجوز للجنـة أن تطلب إىل الدولـة الطرف معلومات 
إضافيـة عـن تطبيـق االتفاقيـة، عـى الرغم مـن أّن أحكام االتفاقيـة ال تنّص عى إطـار لتقديـم التقارير بصورة دوريـة (الفقرة 4 
مـن املـادة 29). وقـد درجـت اللجنـة عـى طلـب تقديم تلـك املعلومـات التكميليـة يف وقت ال يزيد عن ثاث أو سـت سـنوات 

بعـد النظـر يف تقريـر الدولـة الطـرف، وذلـك بناًء عى وضـع الدولة الطـرف يف ما يتعلق باملسـائل التي تغطيهـا االتفاقية.

دورية التقارير وفًقا للمعاهدات املختلفة الجدول 4 

التقارير األولية املعاهدة
)مهلة التقديم(

دورية التقارير

االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز 
العنرصي

سنتان ولكن 4 سنوات يف املارسة الواقعية*سنة واحدة

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية 
والثقافية

5 سنوات**سنتان

6-3 سنوات***سنة واحدةالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

4 سنواتسنة واحدةإتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة

إتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

4 سنواتسنة واحدة

5 سنواتسنتانإتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة

عى الدولة الطرف يف اتفاقية حقوق الطفل أن تدرج تقريرها الدوري سنة واحدة
مبوجب هذا الربوتوكول ضمن تقريرها مبقتى االتفاقية والذي يتعني 
مه كل خمس سنوات. أما الدولة غر الطرف يف االتفاقية  عليها أن تقدِّ

م تقريرها كل خمس سنوات كوثيقة منفصلة فعليها أن تقدِّ

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال واستغال األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

عى الدولة الطرف يف اتفاقية حقوق الطفل أن تدرج تقريرها الدوري سنتان
مبوجب هذا الربوتوكول ضمن تقريرها مبقتى االتفاقية والذي يتعني 
مه كل خمس سنوات. أما الدولة غر الطرف يف االتفاقية  عليها أن تقدِّ

م تقريرها كل خمس سنوات كوثيقة منفصلة فعليها أن تقدِّ

االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال 
املهاجرين وأفراد أرسهم

5 سنواتسنة واحدة

4 سنواتسنتاناتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء 
القري

__سنتان****

يف املارسـة الواقعيـة ومنـذ العـام 1988، باتـت دوريـة التقاريـر تحتـم تقدميهـا كل أربـع سـنوات، أنظـر وثيقـة األمـم املتحـدة A/43/18، الفقرة 24   *

كا أرشنا يف الفصل األول، تناط بهيئات املعاهدات كلّها، باستثناء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، والية تلقي التقارير والنظر فيها.  26
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

(ج). وتسـمح لجنـة القضـاء عـى التمييـز العنـرصي بدمـج تقريريـن يف تقريـر واحـد.

د املجلس االقتصادي واالجتاعـي دورية التقارير  وفًقـا ألحـكام املـادة 17 مـن العهد الدويل الخـاص بالحقوق االقتصاديـة واالجتاعية والثقافية، يحـدِّ  **
املقّدمـة مبوجـب العهـد، وهـو مـا فعلـه املجلـس بقـراره رقـم 1988/4. أنظـر املـادة 58 من النظـام الداخي للجنـة الحقـوق االقتصاديـة واالجتاعية 

والثقافية.

الفـرتة املتوسـطة لدوريـة التقاريـر هـي أربـع سـنوات. بيـد أّن اللجنـة املعنية بحقوق اإلنسـان متـارس سـلطتها التقديريـة، وفًقا للـادة 40 من العهد   ***
الـدويل الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية، يف تحديـد مواعيـد تقديـم التقاريـر الدوريـة، وذلـك بنـاًء عـى مسـتوى امتثـال الدولة الطـرف ألحكام 
العهـد (أنظـر املادتـني 66 و70(1) مـن النظـام الداخـي للجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان). وتقـرِّر اللجنـة عـدد السـنوات املحـددة لتقديـم التقريـر 
الـدوري عنـد اعتادهـا املاحظـات الختاميـة الخاصـة بـكل دولـة اسـتناًدا إىل رؤيـة اللجنـة وتقييمهـا لوضـع حقوق اإلنسـان يف الدولـة الطـرف املعنية.

**** - ال تشر االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء القري إىل تقارير أولية ودورية. 

مهـا27. وقد يؤدي الفـارق الزمني  وعـى الرغـم مـن تحديـد دوريـة التقاريـر، تتأخر دول أطـراف يف تقديـم تقاريرها أو ال تقدِّ
بـني تقديـم التقريـر والنظـر فيـه إىل حلـول موعـد تقديـم التقريـر الـدوري التـايل للدولة الطـرف يف العام نفسـه الـذي تنظر 
فيـه اللجنـة يف التقريـر الحـايل لهـا، أو حتـى قبله، األمر الذي قد يسـفر عنه تراكـم يف التقاريـر املتأخرة. وتفاديًـا لهذا الوضع، 
وتشـجيًعا للـدول األطـراف عـى تقديـم التقاريـر، ويف محاولـة ملسـاعدتها عـى ترصيـف تقاريرهـا املرتاكمـة، تسـمح هيئـات 
املعاهـدات بدمـج التقاريـر املتأخـرة وتقدميهـا يف وثيقـة واحـدة. فعـى سـبيل املثـال، ميكـن دمـج التقريرين الدوريـني الثاين 
والثالـث املتأخريـن بالتقريـر الـدوري الرابـع الـذي حـان موعد تقدميـه، يف تقرير واحد. لكـن، ال ميكن للدول األطـراف تقديم 
م  تقاريـر موحـدة إال مبوافقـة مسـبقة مـن هيئـة املعاهـدة. وينبغي أن يركِّـز التقرير املوحد عـى الوضع الحـايل يف البلد ويقدِّ
تحديثًـا للتطـورات التـي وقعـت منـذ آخـر تقريـر رفعتـه الدولـة إىل الهيئـة املعنيـة (بغـرض رشح السـياق الحـايل حسـب 
اإلقتضـاء)، مـع مراعـاة الحـد األقـى لعـدد الكلـات. وينطبق األمـر ذاته عـى التقاريـر األولية التـي تأخر تقدميهـا كثرًا عن 

ـص التطـورات التـي وقعـت منـذ املوعـد األصي لتقديـم التقرير بغيـة رشح الوضـع الحايل. موعدهـا والتـي ينبغـي أن تلخِّ

ويف هـذا السـياق، وبهـدف ضـان امتثـال جميـع الـدول األطـراف، عـى قـدم املسـاواة، اللتزاماتها يف مجـال تقديـم التقارير، 
وضعـت اللجنـة املعنيـة بحايـة حقـوق جميـع العـال املهاجريـن وأفراد أرسهـم جـدوالً زمنيًا مبواعيـد تقديـم التقارير عى 
أسـاس دوريـة التقاريـر التـي حّددتهـا االتفاقيـة، حيـث يتـم النظـر يف تنفيـذ االتفاقيـة مـن جانب جميـع الـدول األطراف يف 

إطـار دورة مدتهـا خمسـة أعوام بـدأت يف العـام 28.2014

وميكـن للـدول األطـراف التعرف بسـهولة عـى املوعد املحدد لتقديـم تقريرها الـدوري املقبل من خال مراجعـة »املاحظات 
الختاميـة« التـي اعتمدتهـا هيئـة املعاهـدة املعنيـة بشـأن التقريـر األخـر للدولـة أو بالرجـوع إىل املوقـع الشـبيك للمفوضية 

السـامية لحقـوق اإلنسـان (يرجـى مراجعة الرابـط أدناه).

لإلطالع عى حالة التصديق وتقديم التقارير الخاصة ببلدكم، يرجى زيارة موقع املفوضية السامية  	
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/Treaty-  لحقوق اإلنسان عى الرابط التايل:

BodyExternal/countries.aspx?Lang=ar

أنظـر أيًضـا »امتثـال الـدول األطـراف اللتزاماتهـا يف مجـال تقديـم التقاريـر مبوجـب املعاهـدات الدولية لحقوق اإلنسـان، مذكـرة من األمانـة العامة«   27
.HRI/MS/2017/2 ،2017 (باإلنجليزيـة)، 1 آذار/مـارس

لضان االلتزام بجدول مواعيد تقديم التقارير، عّدلت اللجنة الحًقا نظامها الداخي املؤقت ليتسنى لها النظر يف أداء الدول األطراف يف حال عدم   28
 تقديم تقرير (الوثيقة متوافرة عى الرابط التايل: 

.(https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW/C/2&Lang=ar

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW/C/2&Lang=ar
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4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

مضمون التقارير  2-1-4

اعتمـدت هيئـات املعاهـدات يف العـام 2006 »مبـادئ توجيهيـة منسـقة بشـأن تقديـم التقاريـر مبوجـب املعاهـدات الدولية 
لحقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك مبـادئ توجيهيـة لتقديـم وثيقـة أساسـية موحـدة ووثائـق خاصـة مبعاهـدات بعينهـا«، وذلـك 
بغـرض تعزيـز قـدرة الـدول األطـراف عـى الوفـاء بالتزاماتهـا بتقديـم التقاريـر يف حينهـا وبأسـلوب فّعـال، مبا يف ذلـك تجنب 
أي ازدواج ال رضورة لـه يف املعلومـات. يسـهِّل هـذا النهـج املنّسـق االتسـاق بـني هيئـات املعاهـدات جميعهـا عنـد النظـر يف 
التقاريـر، ويسـاعد كل لجنـة عـى النظـر يف الحالـة املتعلقة بحقوق اإلنسـان يف كل دولة طـرف عى قدم املسـاواة مع غرها، 
ل الحاجـة إىل قيـام لجنـة مـن اللجـان بطلـب معلومـات تكميليـة قبل النظـر يف التقريـر.29 وقد تم يف وقـت الحق دعم  ويقلِـّ
هـذا النهـج وتشـجيعه بصـورة أكـرب مـن خال قـرار الجمعيـة العامة رقـم 68/268 بشـأن »تدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء نظام 

.(A/RES/68/268) 2014 معاهـدات حقـوق اإلنسـان« املعتمـد يف نيسـان/أبريل

ومتاشـيًا مـع مـا جـرى ذكـره، يتألّـف التقريـر املقـّدم مـن الدولـة الطـرف إىل أيٍّ مـن هيئـات املعاهـدات، بـرصف النظـر عن 
لتني لبعضهـا البعض، ها: إجـراء تقديـم التقاريـر املتبـع (اإلجـراء االعتيادي أو املبّسـط)، من وثيقتـني منفصلتني ولكـن مكمِّ

الوثيقة األساسية املوحدة + التقرير املتعلق مبعاهدة معينة (أأوليًّا كان أم دوريًا)

يجـب عـى الوثيقـة األساسـية املوحدة والتقارير املتعلقـة باملعاهدات أن تبـنّي بالتفصيل كًا من الحالـة القانونية والفعلية يف 
مـا يتعلـق بتنفيـذ أحـكام املعاهـدات التـي تكـون الدولة طرفًا فيهـا. وينبغـي أال تقترص عى إيـراد قوائم بالصكـوك القانونية 
التـي اعتُمـدت يف البلـد املعنـي يف السـنوات األخـرة أو إيـراد وصـف لهـا، بـل يتعـني عليهـا أن تبـنّي كيفيـة انعـكاس هـذه 
م  الصكـوك القانونيـة عـى الواقـع السـيايس واالقتصـادي واالجتاعـي والثقـايف وعـى األوضـاع العامـة للبلـد. ويجـب أن تقـدِّ
تحليـاً يسـتند إىل األدلـة مدعوًمـا باملـؤرشات والبيانـات اإلحصائيـة ذات الصلـة واملصنفـة بحسـب الجنـس، والسـن، والفئـة 
السـكانية التـي قـد تكـون أكـرث ضعًفـا أو تهميًشـا أو تعرًضـا للتمييـز. وبينـا قـد يكـون مـن املفيـد إرفـاق جـداول إحصائية 
بالتقريـر، يجـب أن يُـدَرج التحليـل املرتبـط بتلـك البيانـات يف النـص األسـايس. وينبغـي أن تسـمح هـذه املعلومـات بإجـراء 
مقارنـة زمنيـة وأن تشـر إىل مصـادر البيانـات. هـذا ويتعني عـى الدول أن تسـعى إىل تحليل هذه املعلومـات يف حدود صلتها 

بتنفيـذ التزاماتهـا التعاهدية.

تتضّمـن الوثيقـة األساسـية املوحـدة معلومـات عامـة ووقائعيـة عـن تنفيـذ جميـع املعاهـدات التي تكـون الدولـة طرفًا فيها 
والتـي قـد تكـون ذات فائـدة لهيئـات املعاهـدات كلّهـا أو بعضها.30 وتشـكِّل الوثيقـة األساسـية املوحدة الجزء األويل املشـرتك 
مهـا الدولـة إىل هيئـات املعاهدات. وتهـدف إىل تفـادي أي ازدواج ال رضورة لـه يف املعلومات بني  بـني التقاريـر كلّهـا التـي تقدِّ
مـة للتقرير، مبا يف  التزامـات الدولـة املختلفـة يف مجـال تقديـم التقاريـر. وينبغـي أن تعرض معلومـات عامة عن الدولـة املقدِّ
ذلـك مثـاً عـن األرض والسـكان والهيـكل السـيايس؛ وعـن اإلطـار العـام لحايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان؛ وعن عـدم التمييز 
واملسـاواة، مبـا يف ذلـك وسـائل االنتصـاف الفعالـة. وينبغـي أن تراعـي املعلومـات املقّدمـة قامئـة املـؤرشات الخاصـة بالنظـام 
السـيايس وإقامـة العـدل الـواردة يف املرفـق رقـم 3 مـن وثيقـة »مبـادئ توجيهيـة منسـقة بشـأن تقديـم التقاريـر مبوجـب 
املعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، ومنهـا مبـادئ توجيهيـة لتقديـم وثيقـة أساسـية موحـدة ووثائـق خاصـة مبعاهـدات 

بعينهـا« املذكـورة سـابًقا. ويتألّـف الهيـكل املقـرتح للوثيقـة األساسـية املوحدة مـّا يي:

مبادئ توجيهية منسقة بشأن تقديم التقارير مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة   29
 ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، وثيقة األمم املتحدة HRI/MC/2006/3 متوافرة عى الرابط التايل: 

https://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3

منـذ اعتـاد املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة بشـأن الوثيقة األساسـية املوحدة عـام 2006، قدمـت 92 دولة وثائقها األساسـية املوحدة. أنظـر مذكرة األمني   30
العـام، تنفيـذ صكـوك حقوق اإلنسـان، وثيقـة األمم املتحـدة A/71/270، بتاريـخ 2 آب/أغسـطس 2016، صفحة 9.

https://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3
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هيكل الوثيقة األساسية املوحدة

أوالً- معلومات عامة عن الدولة املقدمة للتقرير

الخصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتاعية والثقافية للدولة. 1

الهيكل الدستوري والسيايس والقانوين للدولة. 2

ثانًيا- اإلطار العام لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان

قبول املعاير الدولية لحقوق اإلنسان. 3

اإلطار القانوين لحاية حقوق اإلنسان عى املستوى الوطني. 4

إطار تعزيز حقوق اإلنسان عى املستوى الوطني. 5

الربملانات واملجالس النيابية الوطنية واإلقليمية  -

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  -

نرش صكوك حقوق اإلنسان  -

نرش الوعي بحقوق اإلنسان بني املوظفني الحكوميني وغرهم من املهنيني  -

تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية واملعلومات العامة التي ترعاها الحكومة  -

دور املجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظات غر الحكومية  -

اعتادات امليزانية واتجاهاتها  -

التعاون واملساعدة يف مجال التنمية  -

عملية إعداد التقارير عى املستوى الوطني. 6

متابعة املاحظات الختامية لهيئات املعاهدات   -

املعلومات األخرى املتصلة بحقوق اإلنسان. 7

متابعة املؤمترات الدولية  -

ثالًثا - املعلومات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة ووسائل االنتصاف الفعالة

م الوثيقـة األساسـية املوحـدة مـرًة واحـدة فقط وأن تعمـل عى تحديثهـا بانتظـام، غالبًا  ينبغـي عـى الـدول األطـراف أن تقـدِّ
كل خمـس سـنوات أو كلـا وقعـت تغـرات كـربى يف البلـد املعنـي. ويجـوز لهيئة املعاهـدة أيًضـا أن تطلب تحديـث الوثيقة 
األساسـية املوحـدة إذا رأت أّن املعلومـات التـي تحتويهـا قـد فـات أوانهـا. وميكـن تقديم املعلومـات املحدثة يف شـكل إضافة 
للوثيقـة األساسـية املوحـدة القامئـة إذا كانـت التغيرات املطلوب إدخالها قليلة العدد، أو يف شـكل نسـخة جديـدة منقحة إذا 
كانـت التغيـرات كثـرة.31 ويجـوز للـدول األطـراف تقديـم الوثيقة األساسـية املوحـدة بالتزامن مـع التقرير املتعلـق مبعاهدة 
بعينهـا أو بشـكل منفصـل. وتبقـى دامئًـا وثيقـة منفصلـة، ولكنهـا تُرسـل إىل جميـع هيئـات املعاهـدات املعنيـة مـن أجـل 

االسـتعراضات املقبلـة. ميكـن التعـرّف عـى تفاصيـل عمليـة عـن كيفيـة تقديـم التقاريـر يف البنـد 4-2-1 (هــ) أدنـاه.

أنظر وثيقة األمم املتحدة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 27.  31
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لالطالع عى مناذج للوثائق األساسية املوحدة، راجع املوقع الشبيك للمفوضية السامية لحقوق  	
 اإلنسان عى الرابط التايل: 

http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx

أمـا التقاريـر املتعلقـة مبعاهـدات بعينهـا واملقدمـة مبوجـب اإلجـراء االعتيـادي لتقديـم التقاريـر فينبغـي أن تحتـوي عـى 
املعلومـات التـي طلبتهـا هيئـة املعاهـدة املعنيـة يف أحدث مـا صدر عنها من مبادئ توجيهية بشـأن شـكل ومحتـوى التقارير 
الواجـب عـى الـدول األطـراف تقدميهـا (أنظـر أدنـاه مقتطـف مـن املبـادئ التوجيهية الصـادرة عن اللجنـة املعنيـة بالحقوق 
االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافيـة بشـأن شـكل ومحتـوى التقاريـر التـي ينبغـي تقدميهـا مـن الـدول األطـراف). تـرد املبادئ 
التوجيهيـة بشـأن شـكل ومحتـوى التقاريـر التـي ينبغـي عـى الـدول األطـراف تقدميهـا إىل كل هيئة مـن هيئـات املعاهدات، 
https://www.ohchr.org/  :عـى اختافهـا، عـى املوقع الشـبيك الخـاص بكل هيئة وميكـن االطاع عليها عـى الرابـط التـايل

AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

يجـب أن تركِّـز التقاريـر األوليـة املتعلقـة مبعاهـدات بعينهـا عـى تقديـم معلومـات بشـأن تنفيـذ كل حق مـن الحقوق (أي 
األحـكام املوضوعيـة كلّهـا) املعـرتف بهـا يف املعاهـدة املعنيـة، مبا يف ذلـك املعلومات التي مل تـرد يف الوثيقة األساسـية املوحدة 
عـن اإلطـار الدسـتوري والقانـوين، فضًا عـن التدابـر القانونية والعمليـة املتخذة لتنفيذ املعاهـدة. كذلك، ينبغـي أن تتضّمن، 
عـى سـبيل املثـال، تفسـرًا لكيفيـة حايـة الترشيعـات الوطنيـة للحـق، وللسياسـات العامـة القامئـة بغـرض تنفيـذه، وأنـواع 

اآلليـات القامئة لرصـد تنفيذه.

أمـا التقاريـر الدوريـة املتعلقـة مبعاهـدة بعينهـا فينبغـي، عـى وجه الخصـوص، أن تشـمل التطـورات الحديثة التـي تؤثِّر يف 
اإلعـال الكامـل للحقـوق املعـرتف بهـا يف املعاهـدة، باإلضافـة إىل معلومـات عن التدابـر املتخـذة والتقدم املحـرز يف متابعة 

وتنفيـذ التوصيـات التـي صـدرت عـن هيئـة املعاهـدة املعنية أثنـاء اسـتعراضها األخر للدولـة الطرف.

م وفًقـا لإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر، قامئة  وينبغـي أن تغطـي التقاريـر الدوريـة املتعلقـة مبعاهـدة بعينهـا والتـي تُقـدَّ
املسـائل السـابقة لتقديـم التقاريـر املرسـلة سـلًفا إىل الدولـة الطـرف (أنظر البنـد 4-3 عن اإلجراء املبّسـط لتقديـم التقارير).

ويجـوز ضـم مرفقـات تدعـم املعلومـات الـواردة يف التقاريـر املتعلقـة مبعاهـدات بعينهـا. وقد ترغـب الدول يف تقديم نسـخ 
منفصلـة مـن الوثائـق الترشيعيـة والقضائيـة واإلدارية األساسـية وغرها مـن الوثائق، مثـل اإلحصاءات والنصوص املشـار إليها 
يف التقاريـر، وذلـك يف صيغـة مرفقـات وبإحـدى لغـات عمل اللجنـة املعنية. وبهذا املعنـى، ال يجوز أن تحتوي هـذه املرفقات 
عـى معلومـات جديـدة أو رئيسـية، إذ ينبغـي أن تـدرج معلومـات ماثلـة يف مـن التقريـر. هـذا ويجـب أن تتـم اإلشـارة إىل 

املرفقـات يف التقريـر نفسـه (عى سـبيل املثـال: الجـدول 2 يف املرفق 1).

إىل ذلـك، يتعـني عـى الـدول األطـراف أن تضـع يف حسـبانها أّن املرفقـات ال تُحتسـب، مـن حيـث املبـدأ، ضمـن الحـد األقى 
لعـدد الكلـات وال تتـم ترجمتهـا. وال بـد مـن إيجـاد تـوازن دقيـق بـني أهميـة املرفقـات مـن جانـب وطولهـا وعددهـا مـن 
جانـب آخـر. فعـى سـبيل املثـال، بدالً مـن إدراج نص ترشيعي يقـع يف 200 صفحة (قانون اإلجـراءات الجنائيـة بأكمله مثاً)، 

ميكـن أن يقتـرص املرفـق عـى األحـكام ذات الصلـة يف القانـون (عى سـبيل املثـال مـواد القانـون املتعلقة مبنـع التعذيب).

وكانـت اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى أشـكال التمييز ضد املـرأة قد قـّررت يف العام 2017 إخطـار الدول األطـراف يف االتفاقية 
بـأّن املرفقـات امللحقـة بوثائـق الدولـة الطـرف املقّدمة إىل اللجنـة ينبغي أال تزيد عـن 8,000 كلمة يف حالة الوثائق األساسـية 
املوحـدة، و6,000 كلمـة يف حالـة التقاريـر األوليـة، و4,000 كلمـة يف حالـة التقاريـر الدوريـة، و2,000 كلمة يف حالـة الردود 

الخطيـة عـى قامئة املسـائل السـابقة لتقديم التقارير واالستفسـارات.

http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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مهـا الـدول األطـراف مبوجـب املادتـني 16 و17 من العهـد الدويل  مبـادئ توجيهيـة بشـأن التقاريـر التـي ينبغـي أن تقدِّ
 الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتامعية والثقافيـة، وثيقة األمم املتحـدة E/C.12/2008/2، متوافرة عى الرابط التايل:

http://www.undocs.org/ar/E/C.12/2008/2

مثال عن أحكام مادتني من مواد العهد:

املادة 6

يرجى تقديم معلومات عن التدابر املتخذة للحد من البطالة عى أن تشمل ما يي:  .15

(أ) أثـر برامـج التوظيـف املحـددة الهدف املطبقة لتحقيـق التوظيف التام واملُنتج يف صفوف األشـخاص واملجموعات   
الذيـن يعتـربون محرومـني بصفـة خاصـة، وال سـيا املـرأة والشـباب وكبار السـن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واألقليات 

اإلثنيـة يف املناطـق الريفيـة واملناطـق الحريـة املحرومة؛
(ب) أثـر التدابـر املتخـذة لتيسـر إعـادة توظيـف العـال، وال سـيا املـرأة والعـال العاطلـون عـن العمـل لفـرتة   
زمنيـة طويلـة، الذيـن تـم تريحهم نتيجـة لخصخصة املشـاريع العامـة والخاصة وتقليـص حجمها وإعـادة هيكلتها 

االقتصاديـة.

ويرجـى تقديـم معلومـات عـن العمـل يف االقتصـاد غـر الرسـمي يف الدولـة الطـرف، مبا يف ذلـك حجم هـذا االقتصاد   .16
وقطاعاتـه التـي تعمـل فيهـا نسـبة مئويـة عاليـة مـن العـال، وبيـان التدابـر املتخـذة إلخراجهـم من االقتصـاد غر 

الرسـمي وكفالـة وصولهـم، وال سـيا كبـار السـن والعامـات، إىل الخدمـات األساسـية والحايـة االجتاعية.

ويرجى توضيح الضانات القانونية املوجودة لحاية العال من الفصل التعسفي.  .17

ويرجـى توضيـح مـا هـي برامـج التدريـب التقنـي واملهنـي املتاحـة يف الدولـة الطـرف وأثرهـا عـى متكـني القـوى   .18
العاملـة، وال سـيا املحرومـون واملهمشـون، مـن الدخـول إىل سـوق العمـل أو العـودة إليـه مـن جديـد.

املادة 13

يرجـى بيـان مـا إذا كان التعليـم يف الدولـة الطـرف موجًهـا مـن حيـث الشـكل واملضمـون نحـو تحقيـق األهـداف   .58
واألغـراض املحـددة يف الفقـرة 1 مـن املـادة 13، ومـا إذا كانـت املناهج الدراسـية تتضمـن التعليم يف مجـال الحقوق 

االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافيـة.

ويرجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تراعي التـزام توفـر التعليم االبتـدايئ اإللزامـي باملجان للجميـع، وتقديم   .59
معلومـات بصفـة خاصة عـا يي:

(أ) إىل أي مستوى يكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا للجميع؛  

(ب) أي تكاليف مبارشة مثل الرسوم الدراسية وكذلك التدابر املتخذة إللغائها؛  

(ج) أي تكاليـف غـر مبـارشة (مثـل مصاريـف الكتـب املدرسـية والـزي املوحـد والنقل والرسـوم الخاصة مثل رسـوم   
االمتحانـات واالشـرتاكات يف مجالـس التعليـم يف املحافظـات، ومـا إىل ذلـك)، والتدابـر املتخـذة لتخفيـف عبء هذه 

التكاليـف عـى أطفـال األرس املعيشـية الفقـرة.

http://www.undocs.org/ar/E/C.12/2008/2
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ويرجـى توضيـح التدابـر املتخـذة لجعل التعليم الثانوي مبختلف أشـكاله، مبـا يف ذلك التعليم التقنـي واملهني، متاًحا   .60
بصـورة عامـة للجميـع. ويرجى بيـان ما يي:

(أ) الخطوات امللموسة التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق مجانية التعليم الثانوي، بصورة تدريجية؛  

(ب) توافـر التعليـم التقنـي واملهنـي ومـا إذا كان ميكِّـن الطـاب مـن اكتسـاب املعـارف واملهـارات التـي تسـهم يف   
إيجـاد عمـل. الـذات وقدرتهـم عـى  الشـخيص واعتادهـم عـى  منوهـم 

ويُرجـى تقديـم معلومـات عـن التدابـر املتخـذة لجعـل التعليـم العـايل متاًحـا عـى قـدم املسـاواة ودون متييـز عى   .61
أسـاس القـدرات، وبيـان التدابـر امللموسـة املتخـذة لتحقيـق مجانيـة التعليـم العـايل بصـورة تدريجيـة.

ويُرجـى اإلشـارة إىل أثـر التدابـر املتخـذة للتشـجيع عـى محـو األمية، وكذلـك تعليم الكبـار والتعليم املسـتمر طوال   .62
الحياة.

ويُرجـى بيـان مـا إذا كانـت هنـاك فـرص كافيـة متاحـة للطاب املنتمـني إىل أقليـات لتلقـي التعليم بلغاتهـم األصلية   .63
أو تعلـم هـذه اللغـات، والخطـوات املتخـذة ملنـع تدين مسـتويات تعليم أطفـال األقليات، وعزلهـم يف صفوف خاصة 

واسـتبعادهم مـن نظام التعليـم العام.

ويرجـى بيـان التدابـر املتخـذة لضـان اتبـاع معيـار واحـد للقبول بالنسـبة للصبيـان والفتيـات يف جميع مسـتويات   .64
التعليـم، وتوعيـة اآلبـاء واملعلمـني وصانعـي القـرار بقيمـة تعليـم الفتيات.

ويُرجـى بيـان التدابـر املتخـذة للحد من معدالت الترب، عى املسـتويني االبتـدايئ والثانوي، لألطفال والشـباب، وال   .65
سـيا الفتيـات واألطفـال من أبنـاء األقليات اإلثنيـة واألرس الفقـرة واملهاجرين والاجئني واملرشديـن داخليًّا.

شكل التقارير  3-1-4

ينبغـي عـرض املعلومـات التـي تعتربهـا الدولـة مناسـبة لـرشح حالـة تنفيـذ املعاهـدة املعنيـة عرًضـا موجـزًا ومنسـًقا. وعى 
الرغـم مـن التسـليم بـأّن لـدى بعض الـدول األطراف أطـر وطنية أكرث تعقيـًدا من غرهـا، ترشيعية كانت أو مؤسسـية، ينبغي 
أال تكـون التقاريـر مفرطـة الطـول. وينبغـي أن تلتـزم الـدول األطـراف بالحـد األقـى لعـدد الكلات الـذي حّددتـه الجمعية 
العامـة يف قرارهـا رقـم 68/268 لجميـع الوثائـق املقّدمـة إىل هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـان، حيـث ال يجـوز للوثائـق 
األساسـية املوحـدة أن تتعـدى 42,400 كلمـة، وال أن تتخطى التقاريـر األولية املتعلقة مبعاهدة بعينهـا 31,800 كلمة، ويجب 
أن تقتـرص التقاريـر الدوريـة املتعلقـة مبعاهـدة بعينها عـى 21,200 كلمة. وينطبق هـذا املوجب عى التقاريـر املقدمة وفًقا 
لإلجـراء االعتيـادي أو اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر. أمـا التقاريـر التـي تتخطى الحد األقـى للكلامت فُتعـاد مرة أخرى 

إلعـادة الصياغة.

ينبغـي أن تكـون التقاريـر شـاملة ودقيقـة وأن تتضّمـن رشًحـا كامـاً لجميـع املختـرصات املسـتخدمة يف النص، وال سـيا عند 
اإلشـارة إىل املؤسسـات أو املنظـات أو القوانـني الوطنيـة ومـا إىل ذلك.

ويجـب تقديـم التقاريـر بإحـدى اللغـات الرسـمية لألمـم املتحـدة (العربيـة، أو الصينيـة، أو اإلنجليزيـة، أو الفرنسـية، أو 
مهـا الـدول التـي ال تُعـّد لغتُهـا لغًة رسـميًة يف األمـم املتحدة فيجـوز أن تقوم  الروسـية، أو االسـبانية). أمـا التقاريـر التـي تقدِّ
األمانـة العامـة بتحريرهـا قبـل أن يصـار إىل ترجمتهـا إىل لغـات العمـل الرسـمية للجنـة املعنيـة. وقـد تـم تنـاول املرفقـات 

امللحقـة بالتقاريـر يف فقـرة سـابقة.
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الحد األقى لعدد كلامت تقارير الدول األطراف وترجمتها

يتـم احتسـاب صفحـة الغـاف ضمـن الحد األقـى لعدد الكلات وعـادة ما تُخصص لهـا 100 كلمة، وفًقا ملعاير تنسـيق 
البيانـات يف األمم املتحدة.

كذلـك، تشـكِّل العناويـن والحوايش وأرقام الفقرات، باإلضافة إىل الكلات الواردة يف األشـكال والرسـوم البيانية والجداول، 
جـزًءا ال يتجـزأ مـن الوثيقة. وعليه، تحتسـب يف الحد األقـى لعدد الكلات. 

ولضـان تيـر قـراءة التقاريـر، ينبغـي عـى الـدول األطـراف تفادي إدراج أشـكال ورسـوم بيانيـة وجـداول. وإذا احتوت 
التقاريـر عـى هـذه األشـكال والرسـوم البيانيـة والجـداول، ينبغـي كتابة املعلومـات الواردة فيهـا يف مكان يي الشـكل أو 
الرسـم أو الجـدول مبـارشة. كذلـك، يجب أن تكون تلك األشـكال والرسـوم والجـداول قابلة للتحرير، وذلك تيسـرًا لعملية 
الرتجمـة. وال تحتسـب املرفقـات، يف املبـدأ، ضمـن الحـد األقـى للكلـات وال ترُتجـم، عـى الرغم مـن أّن اللجنـة املعنية 

بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة قـد وضعـت حدوًدا قصـوى لعدد كلـات املرفقـات، كا سـبق بيانه.

وينبغـي أن تكـون الصفحـات مـن القطـع A4 مبسـافة سـطر واحـد بـني السـطور. ويجـب ترقيـم الفقـرات وإعـداد النـص 
.Times New Roman باسـتخدام البنـط 10 مـن الخـط الحاسـويب

ويتعـنّي عـى الـدول تقديم التقارير بشـكل إلكـروين بالريد اإللكروين عـى عنـوان registry@ohchr.org يف صيغة »وورد« 
Word (وليـس يب دي إف PDF). وينبغـي عـدم إرسـال نص مطبـوع. ويجب أن تُرفق جميع الوثائق املقّدمة مبذكرة شـفوية 

(أنظـر عـى سـبيل املثال البنـد 4-2-1 »إعداد التقريـر وتقدميه«، الفصـل 7 - تقديم التقرير)

شكل تقارير الدول األطراف

الحد األقى لعدد لكلات (أنظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16)

الوثيقة األساسية املوحدة: 42,400 كلمة 	

التقارير األولية: 31,800 كلمة 	

التقارير الدورية: 21,200 كلمة 	

الشكل

	 )PDF وليس يب دي إف( Word »صيغة »وورد

املسافة بني السطور مبقدار سطر واحد 	

ترقيم الفقرات 	

	 Times New Roman البنط 10 من الخط الحاسويب

	 registry@ohchr.org التقديم: بشكل إلكروين فقط - ال نسخ مطبوعة – تُرسل عر الريد االلكروين

أمـا التقاريـر التـي يتبـنّي، عنـد اسـتامها، أنّهـا تتخطـى الحـد األقـى لعدد الكلـات أو أنّهـا ناقصة بشـكل واضـح أو تتطلّب 
عمـاً تحريريًـا كبـرًا فقـد تُعـاد إىل الدولـة الطـرف لتعديلهـا قبـل قبولهـا رسـميًا من جانـب هيئـات املعاهـدات بالنيابة عن 

األمـني العـام لألمـم املتحدة.

مراحل دورة تقديم التقارير  2-4

لـيك يتسـنى للدولـة أن تقـّدم تقاريرهـا إىل هيئـات املعاهـدات عـى نحـو بّنـاء ومثمـر، تقتـي كل مرحلـة مـن مراحـل 
وطرائـق  املعاهـدات  هيئـات  نظـام  مراحـل  مبختلـف  العامـة  فاملعرفـة  محـددة.  قـدرات  حيـازة  التقاريـر  تقديـم  دورة 

mailto:registry%40ohchr.org?subject=
mailto:registry%40ohchr.org?subject=
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4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

عملـه تشـكِّل جـزًءا مـن قـدرة الدولـة عـى التعـاون (وال يُفـرتض توافـر تلـك املعرفـة التفصيليـة إال لقلـة مـن العاملـني 
املتخصصـني يف الحكومـة، غالبًـا يف وزارة الخارجيـة، بينـا تكـون املعرفـة العامـة بااللتزامـات التعاهديـة ومـا يتبعهـا مـن 
التزامـات بتقديـم التقاريـر مطلوبـة إىل حـد مـا أيًضـا مـن العاملـني يف جهـات التنسـيق يف جميـع الـوزارات واملؤسسـات 
العاملـة عـى التنفيـذ). أمـا إعـداد التقريـر وإجـراء الحـوار البّنـاء مـع هيئـة املعاهـدة ومتابعـة تنفيـذ املاحظـات الختاميـة 
فتتطلّـب القـدرة عـى التنسـيق مـع الـوزارات املعنيـة واملكتـب الوطنـي لإلحصـاء والربملـان والقضاء، فضـاً عن التشـاور مع 
املؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان واملجتمـع املـدين. ويكـون العمـل الحكومـي أفضـل مـا يكـون إذا ما تأّسـس عـى القدرة 
عـى إدارة كل املعلومـات املتعلقـة بإعـداد التقاريـر وتقدميهـا مبوجـب املعاهـدات. لـذا، ينبغـي عـى الـدول األطـراف أن 
تغتنـم فرصـة تطويـر هـذه القـدرات، بـرصف النظـر عـن نـوع آليـة إعـداد التقاريـر واملتابعـة التـي تتبعهـا الدولـة املعنيـة، 
بهـدف تأسـيس أو تقويـة آلياتهـا الخاصـة إلعـداد التقاريـر وتقدميهـا. ومـن املقـرتح أن تتـم قـراءة هـذا الفصـل بالتزامـن 
مـع كتيـب »اآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة: دليـل عمـي بشـأن تعـاون الدولـة مـع اآلليـات الدوليـة لحقـوق 
 اإلنسـان« الصـادر عـن املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان واملتوافـر عـى املوقـع الشـبيك للمفوضيـة عـى الرابـط التـايل: 

 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf

إعداد التقرير وتقدميه  1-2-4

ع الـدول األطـراف عـى اسـتخدام عمليـة إعـداد التقريـر باعتبارهـا فرصـة إلجـراء تقييـم ذايت لحالـة حقـوق اإلنسـان  تُشـجَّ
يف نطـاق واليتهـا ولتحفيـز الحـوار الوطنـي (أنظـر الفصـل الثالـث، فوائـد إعـداد التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئـات املعاهدات). 
كذلـك، ينبغـي عـى الـدول األطـراف، للوفاء بصـورة حقيقيـة بالتزاماتها القانونيـة يف مجال تقديـم التقاريـر، أن تجعل عملية 
إعـداد التقريـر فعالـة وكفـؤة قـدر اإلمـكان. وللمسـاعدة عـى تحقيـق هذا الهـدف، ينـّص الجدول أدنـاه عى سـبع خطوات 
ل الحًقـا يف هـذا الفصـل). والهـدف مـن هـذه القامئـة هـو اقـرتاح منهجيـة لتسـهيل عمـل الـدول األطراف يف  عمليـة (سـتُفصَّ
إعـداد تقاريرهـا. كـا يوضـح الجدول كيـف ترتبط هذه املرحلـة األوىل من دورة تقديـم التقارير بالقدرات الرئيسـية لآلليات 

الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعة.

القدرة الرئيسية لآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة التي ترتبط 
بهذه الخطوة

خطوات إعداد تقرير الدولة الطرف

القدرتان عى التعاون والتنسيق التخطيط والتنظيم  .1
القدرتان عى التعاون والتنسيق تحديد القضايا الرئيسية  .2

القدرتان عى التنسيق وإدارة املعلومات جمع املعلومات والبيانات  .3
القدرات عى التعاون والتنسيق وإدارة املعلومات تحليل البيانات وصياغة التقرير  .4

القدرتان عى التنسيق والتشاور التنسيق والتشاور مع الجهات صاحبة املصلحة املعنية   .5
القدرة عى التنسيق وضع الصيغة النهائية للتقرير واعتاده  .6
القدرة عى التعاون تقديم التقرير  .7

التخطيط والتنظيم )أ( 

يتعني عى الدول أن تحتفظ بقامئة بالصكوك التي صدقت عليها أو انضمت إليها (أو التي تعتزم التصديق أو اإلنضام إليها 
يف املستقبل القريب)، مبا يف ذلك معلومات عن دورات تقديم التقارير، وتاريخ حلول أجل كل تقرير، وتواريخ تقديم التقارير 
يف املايض. وينبغي عى الدول األطراف أن تستعرض، بانتظام، التقارير التي يجب إعدادها وأن تبلور خطة عمل قد تستغرق 
صياغتها عدة سنوات، مع وضع حدود زمنية قصوى وتحديد املسؤوليات بصورة عامة. وينبغي أن تضم القامئة وخطة العمل 
الدوري  االستعراض  التقارير مبوجب  تقديم  مثل  بصفة دورية،  عنها  تقارير  تقديم  التي يجب  األخرى  الصكوك  أو  اآلليات 

الشامل أو تقديم التقارير مبقتى اتفاقيات منظمة العمل الدولية والصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf  


42

إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

لإلطالع عى حالة التصديق وتقديم التقارير بشأن بلدكم، يرجى زيارة املوقع الشبيك للمفوضية  	
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ :السامية لحقوق اإلنسان عى الرابط التايل

TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar

ويف األوضـاع املثاليـة، تتـوىل اآلليـة الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة عمليـة التخطيط، حيث تُسـأل هذه الهيئـة الحكومية 
عـن تنسـيق اإلعـداد للتقرير املعني، وإالّ تُسـند املسـؤولية الرئيسـية عـن إعداد التقرير، إسـناًدا واضًحا، إىل  إحـدى الوزارات. 
تقتـي عمليـة إعـداد التقاريـر مشـاركة جميـع املسـؤولني الحكوميّـني املعنيّني، مـن القيادة العليـا إىل املوظفني عى مسـتوى 
العمـل اليومـي، والتزامهـم. ومـن األهميـة مبكان، عـى وجه التحديد، جـذب اهتامم القيادة السياسـية ودعمهـا لضان اتباع 
نهـج مشـرتك يف مـا يخـص التقريـر ولتوجيـه رسـالة قويـة إىل جميـع الـوزارات والـوكاالت العاملـة املعنيـة بالتنفيـذ بـرورة 
تعاونهـا يف عمليـة إعـداد التقريـر وتنفيـذ التوصيـات املنبثقة عن اسـتعراضه، األمر الذي من شـأنه أن يسـاعد الفريق العامل 

عـى إعـداد التقرير عـى إنجاز مهمتـه بفعالية.

تتطلّـب عمليـة إعـداد التقريـر الكثـر مـن الجهـد والعمـل، وهـو ما يوجـب االسـتثار، وال سـيا يف املـوارد البرشيـة. وعادة 
مـا تسـتغرق عمليـة فّعالـة إلعـداد تقريـر مـا مـن سـتة إىل اثني عرش شـهًرا عـى أبعد تقديـر. ولتحسـني االنتفاع مـن املوارد 

ع الـدول عـى تخطيـط العمليـة الوطنية إلعـداد التقاريـر بعناية. املتاحـة قـدر اإلمـكان، تُشـجَّ

ويُقـرتح أن يتـم وضـع خطـة عمل محددة إلعـداد كّل تقرير، تنطـوي عى جداول زمنيـة واضحة (لجمع البيانـات، والصياغة، 
د مسـؤوليات مختلـف األطـراف الفاعلـة املنخرطة يف عملية إعـداد التقريـر (مثًا جهات  وعقـد االجتاعـات، وغرهـا)، وتحـدِّ
م تقديـرات للكلفـة، مبـا يف ذلك كلفـة املشـاركة يف الحـوار البّناء.  التنسـيق داخـل الـوزارات ألغـراض نـرش املعلومـات)، وتقـدِّ
كذلـك، ينبغـي أن تضـع الجـداول الزمنيـة يف االعتبـار أّي أنشـطة الزمة لبناء القـدرات قد يحتـاج إليها املسـؤولون املنخرطون 
بصـورة مبـارشة يف إعـداد تقريـر الدولـة الطـرف. ويف الحالـة املثـى، ينبغـي تنفيـذ أنشـطة بنـاء القـدرات قبل البـدء بعملية 

إعـداد التقرير.

وقـد يكـون مـن املفيـد إنشـاء فريـق صياغة صغر الحجـم يتوىل صياغـة التقرير ويقـوم مقام اآلليـة الوطنية إلعـداد التقارير 
واملتابعـة أو املسـؤول رفيـع املسـتوى مـن الـوزارة املسـؤولة املكلفـة بأعـال التنسـيق. يجـب أن يتألـف هـذا الفريـق مـن 
مسـؤويل التنسـيق يف الوزارات الرئيسـية وغرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة وأن يراعي تشـكيله التوازن بني الجنسـني. 
ـن فهم  زز مشـاركتهم جـودة التقرير من حيـث املوضوع وتحسِّ كـا ميكـن أن يضـم الفريـُق خـرباء يف موضـوع التقريـر، سـتعِّ
املسـؤولني الحكوميـني ألثـر القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان عـى مجاالت عملهـم املختلفـة وبذلك تيـرِّ تنفيـذ التوصيات 
يف مجـاالت عملهـم. باإلضافـة إىل ذلـك، ينبغـي أن تتـم اإلشـارة رصاحـة إىل واليـة فريـق الصياغـة وصاحياتـه يف مجـال جمع 

البيانـات واملعلومـات الروريـة إلنجـاز مهمته مبـا يضمـن التدفق السـلس للمعلومات.

ختاًمـا، وبـرصف النظـر عـن نـوع آليـة إعـداد التقاريـر التي تختارهـا الدولـة الطرف، فـإّن االلتـزام السـيايس واإلداري الواضح 
بإعـداد التقاريـر املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وتقدميهـا، فضـاً عـن اتبـاع نهـج مشـرتك إزاء التقرير، والتنسـيق الجيـد، ووضوح 

الجـداول الزمنيـة، وتحديـد املهـام، كلّهـا عنـارص الزمـة وأساسـية يف إعـداد تقرير الدولـة الطرف.

تحديد القضايا الرئيسية )ب( 

يتعـني عـى الـدول األطـراف، يف ضـوء الحـد األقـى لعـدد الكلـات الـذي حّددتـه الجمعيـة العامة لتقاريـر الـدول األطراف 
املقّدمـة إىل هيئـات املعاهـدات، تحديـد أكـرث القضايـا أهمية املتعلقة بتنفيـذ املعاهدة التي تعـد الدولة الطـرف تقريرًا عنها 
لتقدميـه إىل هيئـة املعاهـدة املعنيـة (أي القضايـا التي تكتسـب أهمية خاصـة بالنسـبة إىل الدولة الطرف). وليتسـنى ألعضاء 
فريـق الصياغـة تحديـد هـذه القضايـا وتعيـني املـوارد الهامـة للمعلومـات الازمة لصياغـة التقريـر الواجب تقدميـه إىل هيئة 
املعاهـدة، يجـب أن يكونـوا عـى درايـة عميقة بالحقـوق التي تقرهـا املعاهدة املعنيـة، وباملبادئ التوجيهية املتعلقة بشـكل 
ومحتـوى التقريـر ذات الصلـة، وبالتعليقـات العامـة الصـادرة عـن هيئـة املعاهـدة املعنيـة، وبالقـرارات الخاصة بالشـكاوى 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar
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الفرديـة تجـاه الدولـة الطـرف حيثـا انطبـق هـذا. كذلـك، ينبغـي أن يكـون فريـق الصياغـة عـى معرفـة باملـوارد املتاحـة 
عـى الصعيـد الوطنـي والتـي قـد تكـون مفيـدة يف تحديـد أكـرث القضايـا أهمية الواجـب إدراجهـا يف التقريـر (مثـال التقارير 
ذات الصلـة الصـادرة عـن املؤسسـات والـوكاالت الحكوميـة وآليـات الرصـد؛ واإلحصـاءات والبيانـات الصـادرة عـن املنظات 
الحكوميـة الدوليـة، ومصـادر أخـرى بشـأن األوضـاع يف البلد يف ما يخص قضيـة بعينها؛ والبيانـات الرسـمية؛ والتقارير الصادرة 

عـن املؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمع املدين، ووسـائل اإلعـام، واألوسـاط األكادمييـة، وغرها).

هـت إىل الدولـة الطرف  ويف مـا يخـص التقاريـر الدوريـة، ينبغـي، يف املبـدأ، أن تشـكِّل املالحظـات الختاميـة األخـرية التـي وجِّ
مـن قبـل هيئـة املعاهـدة املعنيـة، نقطـة االنطـاق يف تحديـد القضايا الواجـب إدراجهـا يف التقريـر. ومبـا أّن كل دورة تقديم 
تقاريـر تقـوم عـى سـابقتها، تسـتفر هيئات املعاهـدات عن التقـدم الذي أحرزتـه الدولة الطـرف والتحديات التـي واجهتها 
يف تنفيـذ التوصيـات السـابقة. لكـّن ذلـك ال مينـع الدولة الطرف مـن أن تعرض يف تقريرهـا قضايا إضافية تعتـرب أنّها ذات صلة 

بتنفيـذ املعاهـدة املعنية.

كذلـك، ويف معـرض تحديـد القضايـا ذات الصلـة الواجـب إدراجهـا يف التقريـر، مـن األهميـة مبـكان اسـتعراض املاحظـات 
الختاميـة التـي أصدرتهـا هيئـة املعاهـدة املعنيـة عنـد النظـر يف التقاريـر السـابقة للدولـة، حسـب اإلقتضـاء، ذلـك أّن هـذه 
املاحظـات الختاميـة توضـح قضايـا حقـوق اإلنسـان التـي عكفـت هيئـة املعاهدة عـى تناولهـا. وإذا كانـت هـذه القضايا ال 

تـزال مدعـاة قلـق، فمـن الواجـب إدراج املعلومـات ذات الصلـة التـي تبـنّي أحـدث التدابـر املتخـذة ملعالجتهـا.

والجديـر ذكـره أنّـه، يف حالـة التقاريـر املقدمة وفًقا لإلجراء املبّسـط، تُبنيِّ »قامئة املسـائل السـابقة لتقديم التقاريـر« القضايا 
التـي يجـب تناولهـا مبزيـد مـن التفصيـل يف التقريـر. لكـّن هـذا ال يحـول دون عـرض الدولـة يف تقريرهـا أي قضيـة أخـرى 
ترتـأي أنّهـا مهمـة (عـى سـبيل املثـال تطـورات جديـدة أو قضايـا ملحة أو غرهـا). يرجـى العـودة إىل البنـد 4-3 للمزيد من 

املعلومـات عـن اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقارير.

ومـن املصـادر الدوليـة األخـرى التـي قـد يـرى فريـق الصياغـة فائـدة لهـا، املاحظـات الختاميـة املتعلقـة بالدولـة والصـادرة 
عـن هيئـات املعاهـدات األخـرى لعلّهـا تثـر دواعـي قلـق أو تتنـاول توصيات بشـأن القضية نفسـها ولكـن من زوايـة أخرى، 
باإلضافـة إىل التوصيـات املوجهـة للدولـة والصـادرة عـن االسـتعراض الدوري الشـامل واإلجـراءات الخاصة، إذ غالبًـا ما تعيد 

جميـع آليـات حقـوق اإلنسـان التأكيـد عـى دواعي القلـق والتوصيـات املتعلقـة باملوضوعات نفسـها.

وقـد يحـدث أن يتـم، يف سـياق تنفيـذ إحـدى التوصيـات الصـادرة عـن إحـدى آليات حقـوق اإلنسـان، تنفيذ توصيـات آليات 
أخـرى لحقـوق اإلنسـان، أو قـد تكـون الدولـة الطـرف قـد قدمـت بالفعـل تقريـرًا عـن تلـك التوصيـات لواحـدة مـن آليـات 
حقـوق اإلنسـان. وعليـه، ال يجـب عـى إعـداد تقريـر الدولـة الواجـب تقدميـه إىل إحدى هيئـات املعاهـدات (أو آليـة أخرى 
مثـل االسـتعراض الـدوري الشـامل) أن يكـون عمليـة معزولـة. بـل عـى العكس، يجب عـى فريـق الصياغة أن ميتلـك الصورة 
الكاملـة للمعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان التـي تكـون الدولـة طرفًـا فيهـا، باإلضافـة إىل التوصيـات املوّجهـة للدولة من 
مختلـف آليـات حقـوق اإلنسـان يف األمـم املتحـدة. وقـد تكـون املعلومات التي تـم تحديدها وجمعهـا من أجـل تقرير بعينه 
مفيـدة يف إعـداد تقريـر إىل واحـدة أو أكـرث مـن هيئـات املعاهـدات أو إىل الـدورة املقبلـة من االسـتعراض الدوري الشـامل.
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

مصادر لتحديد القضايا الهامة التي ينبغي إدراجها يف التقرير

مصادر دولية:

معاهدة حقوق اإلنسان ذات الصلة واملبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى التقارير الواجب تقدميها بشأنها؛

التعليقات العامة لهيئة املعاهدة ذات الصلة؛

اآلراء املتعلقة بالشكاوى الفردية حيثا انطبق ذلك؛

املاحظات الختامية األخرة (بالنسبة إىل إعداد التقارير الدورية)؛

قوائم املسائل السابقة لتقديم التقارير حسب اإلقتضاء؛

التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات األخرى وإىل االستعراض الدوري الشامل؛

املاحظـات الختاميـة الصـادرة عـن هيئـات املعاهـدات األخـرى والتوصيـات الصـادرة عـن االسـتعراض الـدوري الشـامل 
واإلجـراءات الخاصـة.

مصادر وطنية )قامئة غري حرصية(:

التقارير الصادرة عن املؤسسات والوكاالت الحكومية؛

التقارير الصادرة عن آليات الرصد؛

اإلحصاءات والبيانات؛

البيانات الرسمية؛

التقاريـر الصـادرة عـن املؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمـع املـدين، ووسـائل اإلعـام، واألوسـاط 
وغرهـا. األكادمييـة، 

 

جمع املعلومات والبيانات )ج( 

مـن املستحسـن، وقبـل الـرشوع يف جمـع املعلومـات والبيانـات، أن يضـع فريـق الصياغـة القامئـة السـالفة الذكـر التـي تضم 
القضايـا الهامـة التـي سـركِّز عليهـا التقريـر. وبناء عـى القامئة، ميكنـه أن يجري مسـًحا للمعلومـات الالزمة لصياغـة التقرير، 
أي الترشيعـات والسياسـات والرامـج القامئـة والتـي تسـهم يف تنفيـذ املعاهـدة املعنيـة يف أرايض الدولة الطرف، وال سـيا يف 
مـا يخـص القضايـا التـي سيسـهب التقريـر يف تناولهـا دون سـواها. كـا يجـب أن يعـرف فريـق الصياغـة الجهـة  التـي متلـك 

لإلطالع عى:

املبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير، يرجى زيارة املوقع الشبيك للمفوضية السامية لحقوق  	
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRI- :اإلنسان عى الرابط التايل

GEN-2-REV-6_ar.doc

التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة، يرجى  	
زيارة الفهرس العاملي لحقوق اإلنسان عى املوقع الشبيك للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان عى 

http://uhri.ohchr.org/ar/ :الرابط التايل

آراء/قرارات هيئات املعاهدات، يرجى زيارة قاعدة بيانات السوابق القضائية عى املوقع الشبيك  	
http://juris.ohchr.org/ar/Home/Index/ :للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان عى الرابط التايل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRI-GEN-2-REV-6_ar.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRI-GEN-2-REV-6_ar.doc
http://uhri.ohchr.org/ar/
http://juris.ohchr.org/ar/Home/Index/
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املعلومـات ويف أي شـكل. لـذا، قـد يرغـب الفريـق يف وضـع قامئـة بجميـع املصـادر الهامـة للمعلومـات، مبـا فيهـا الهيئـات 
الحكوميـة واإلداريـة املعنيـة وأي منظمـة أو مصـدر فـردي خـارج الحكومة قد تتوافـر لديه املعلومـات الازمة إلعـداد تقرير 
بعينـه. وبعـد ذلـك، تتـم املطابقـة بـني مسـح املعلومـات الازمة ومصـادر املعلومـات. سـيمثّل تحديـد القضايا والنتائـج التي 
سـتفي إليهـا عمليـة املطابقـة، األسـاس لوضـع مخطـط عـام للتقريـر فيتمكـن فريـق الصياغـة من البـدء بجمـع املعلومات 

الازمـة لكتابـة التقرير.

لكفالة حصول فريق الصياغة عى معلومات وبيانات مركزة وذات صلة من املصادر، ميكنه أن يضع  	
د حًدا أقى للكلات يف الردود التي يتوقع أن يتلقاها. أسئلة إرشادية تحدِّ

كذلـك، يجـب عـى فريـق الصياغـة أن يكـون قادًرا عى الحصـول عى معلومـات وبيانات مـن التقارير التي أعدتهـا الوزارات، 
واملؤسسـات، والـوكاالت الحكوميـة، والهيئـات الحكوميـة الدوليـة. وقـد جرى اقـرتاح هذه األخـرة، نظـرًا إىل أّن وكاالت األمم 
املتحـدة املتخّصصـة كثـرًا مـا تعـد تقاريـر عن قضايـا متنوعة ينبغي بحـث مدى أهميتهـا بالنسـبة إىل عملية إعـداد التقارير 
املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وتقدميهـا. تسـتند هـذه الوثائـق والتقاريـر واملسـوح والجـداول اإلحصائيـة عـادًة إىل معلومـات 
وبيانـات مسـتقاة بصـورة مبـارشة مـن الحكومـات. لذا، قـد تكون مصـدًرا فائق األهميـة للمعلومـات الازمة إلعـداد التقارير 

املقدمـة إىل هيئـات املعاهدات.

م عمليـة جمـع املعلومـات الازمـة لصياغـة تقرير عى فريـق الصياغة معالجـة قدر هائل مـن املعلومـات وتتبّعها. ومن  تحتِـّ
هنـا يـأيت اإلقرتاح بإنشـاء نظـام للتوثيق وإدارة البيانات تسـهياً لهـذه املهمة. 

يف األحـوال املثاليـة، ينبغـي عـى الـدول، أي اآلليـات الوطنية إلعداد التقاريـر واملتابعـة، أن تحافظ عى نظـام التوثيق وإدارة 
املعلومـات الخـاص بهـا عـرب تحديثـه بانتظام بهدف تيسـر مهمـة تقييم أوضـاع حقوق اإلنسـان لديها بصورة دقيقة وحسـنة 

التوقيت وشـاملة يف جميـع األوقات.

وينبغـي ألي نظـام إلدارة املعلومـات أن يشـمل أيًضـا مهمـة تتبـع تنفيذ العـدد الهائل مـن التوصيات والقـرارات الصادرة عن 
اآلليـات الرئيسـية الثـاث لحقـوق اإلنسـان يف األمم املتحـدة واآلليـات اإلقليمية لحقوق اإلنسـان، األمر الذي من شـأنه توفري 
الوقـت واملـوارد يف عمليـة إعـداد التقاريـر املقبلـة الواجب تقدميها مبوجب املعاهـدات. وميكن لهذا العمـل أن يتم من خال 
وضـع خطـة تنفيـذ واالحتفـاظ بهـا يف شـكل بسـيط، إما عـى هيئـة ملـف بصيغـة »وورد« Word أو »إكسـيل« Excel، مع 
تجميـع التوصيـات والقـرارات بحسـب موضوعهـا، وتحديـد الوكاالت أو اإلدارات املسـؤولة عـن التنفيذ، وتحديد املسـؤوليات 
وأطـر زمنيـة ومـؤرشات للتنفيـذ، ورصـد التنفيـذ. ميكـن توجيه خطة مـن هذا النـوع نحو تحقيق أهـداف التنمية املسـتدامة 
(الـواردة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030) بغرض تيسـر إعـداد التقارير وتقدميهـا يف إطار آليات االسـتعراض الوطنية 

واإلقليميـة والدوليـة، مبـا يف ذلـك يف إطار املنتدى السـيايس الرفيع املسـتوى.

كذلـك، ميكـن وضـع خطـة تنفيذ باسـتخدام قواعـد بيانات محددة أو منصـات إلكرونيـة. فعندما تكون تلـك األدوات متاحة 
ـن املسـاءلة العامـة والشـفافية إىل حـد كبر. واملفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان حاليًا يف صـدد طرح منوذج  للجمهـور، تحسِّ

أويل لــ »قاعـدة بيانات وطنيـة ملتابعة التوصيات« للبلـدان املهتمة. 

فكرة!
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ميكن لنظاٍم أو مركز للتوثيق وإدارة البيانات أن يشتمل عى األنواع التالية من املعلومات:

الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرًفا فيها؛ 	

التقارير السابقة املقدمة إىل اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛ 	

القوانني والسياسات العامة والرامج ذات الصلة بالصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛ 	

التقاريـر ذات الصلـة املتعلقـة بالدولـة املعنيـة والصادرة عـن املنظامت الدوليـة واإلقليمية والوطنية، مبـا فيها األمم  	
املتحـدة واملؤسسـات األكادميية والبحثية؛

التقاريـر ذات الصلـة الصـادرة عـن األطـراف األخـرى ذات املصلحـة )منظـامت املجتمـع املـدين واملؤسسـة الوطنيـة  	
اإلنسـان(؛ لحقوق 

البيانات اإلحصائية واملعلومات ذات الصلة؛ 	

تتبـع ورصـد تنفيـذ التوصيـات الصـادرة عـن جميـع آليـات حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا التوصيـات املتعلقـة بتحقيـق  	
أهـداف التنميـة املسـتدامة )الـواردة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030(.

)د( تحليل البيانات وصياغة التقرير

يـرشع فريـق الصياغـة، بعـد تجميـع املعلومـات الازمـة لتقريـر مـا، يف تحليلهـا وكتابـة التقريـر. ينبغـي بدايـًة عـى محرِّري 
التقريـر أن يسـتعرضوا القوانـني والسياسـات واملارسـات لتحديـد إىل أي مـدى متـّس القضايـا التـي تشـكِّل موضـوع التقريـر 
وفًقـا ألحـكام املعاهـدة املعنيـة. ويعدو هذا االسـتعراض وضع قامئـة بالترشيعات والسياسـات والربامج التـي اعتمدتها الدولة 

الطـرف، إذ يجـب عـى التقريـر أن يتضّمـن معلومـات عـن أثر هـذه التدابر.

بعبـارة أخـرى، يجـب إجراء اسـتعراض شـامل للتدابر املتخـذة لتنفيذ أحـكام املعاهدة املعنيـة لحقوق اإلنسـان املعنية (مثل 
الترشيعـات، والسياسـات، والربامـج التـي تهـدف، عـى سـبيل املثـال، إىل خفـض معـدل الوفيـات النفاسـية أو تحسـني أوضاع 
املحتجزيـن أو توافـر وسـائل االنتصـاف الفعالـة لضحايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، وغرهـا)، ليـس بغـرض إبـراز اإلنجـازات 
املحققـة فحسـب، بـل أيًضـا إليضـاح التحديـات والثغـرات يف التنفيـذ. ويف حالـة التقاريـر الدوريـة، ينبغـي عـى القامئني عى 
إعـداد التقريـر أن يحرصـوا عـى تحليـل التدابـر التـي اتخذتهـا الدولة الطـرف تنفيـًذا للماحظـات الختامية السـابقة. ولهذه 
الغايـة، ينبغـي عـى فريـق الصياغـة أن يبحـث عـن بيانـات إضافيـة تشـمل الدراسـات واملسـوح واإلحصـاءات ويعمـل عـى 
تحليلهـا بصـورة تدعـم التحليـل القانـوين والسياسـايت بالوقائـع واألرقـام التـي تعكـس الوضـع الراهـن يف مـا يتعلـق بإعـال 
حقـوق اإلنسـان الـواردة يف املعاهـدة املعنيـة.32 وال يجـب اإلكتفـاء بعـرض البيانـات التـي تـم جمعهـا كـا هـي، بـل يجـب 

تحليلهـا باإلشـارة إىل األحـكام ذات الصلـة مـن املعاهـدة بغـرض تحديـد مـدى تنفيـذ األحـكام وإبـراز التحديات.33

وعند تحليل الترشيعات والسياسات والربامج بغرض تقييم مستوى تنفيذ إحدى املعاهدات واملاحظات الختامية السابقة ونطاقه، 
ينبغي عى محرِّري التقرير أن يولوا اهتاًما دقيًقا ملختلف التأثرات املتعلقة بنوع الجنس والناشئة عن هذه التدابر، باإلضافة 
إىل أثرها عى مجموعات مختلفة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، واملهاجرين، والسكان األصليني، وطالبي اللجوء، والاجئني. ومن 
الروري تصنيف اإلحصاءات والبيانات بحسب الجنس، والسن، واألصل اإلثني، والوضع من حيث الهجرة، والترشد، واإلعاقة، والدين، 
والحالة املدنية، والدخل، وامليل الجني، والهوية الجنسانية. فإذا تباينت تأثرات التدابر التي اتخذتها الدولة الطرف تبايًنا كبرًا بني 

م تفاصيل عن التدابر املتخذة ملعالجته. املجموعات املختلفة، عى التقرير أن يتضّمن معلومات تفرِّ أسباب هذا التباين وتقدِّ

تطلب هيئات املعاهدات بصورة منتظمة إحصاءات وبيانات مصنفة بغرض قياس مدى تنفيذ  	
الحقوق املدرجة يف املعاهدات. وتاحظ هيئات املعاهدات عن كثب »األرقام الصغرة«. فعى سبيل 

املثال، إذا كان %96 من الفتيات يف الفئة العمرية 10-6 سنوات ملتحقات باملدارس االبتدائية، 
سرتغب هيئة املعاهدة يف معرفة ملاذا ال تلتحق نسبة %4 منهّن باملدارس.

»اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: دليل عمي«، املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهني رقم 19، صفحة 77.  32

املصدر السابق.  33
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4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

أحالـت التوصيـات الصـادرة عـن هيئـات املعاهـدات واملقرريـن الخاصـني وآليـة االسـتعراض الدوري الشـامل إىل اإلرشـادات 
الصـادرة عـن املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان بشـأن مـؤرشات وبيانـات حقوق اإلنسـان. وقد سـاعدت هذه اإلرشـادات 
الجهـات الوطنيـة صاحبـة املصلحـة عـى وضع واسـتخدام مؤرشات ذات صلـة لتوجيه وقيـاس تنفيذ التوصيات وتيسـر إدراج 
معايـر ومبـادئ حقوق اإلنسـان، مثل املشـاركة، وفصل البيانـات وتصنيفها، والخصوصيـة، والتحديد الذايت للهوية، والشـفافية 
واملسـاءلة، يف عمليـة جمـع البيانـات واملعلومـات وتحليلهـا. للمزيـد مـن املعلومـات، يرجـى مراجعـة منشـوري املفوضيـة 
السـامية لحقـوق اإلنسـان التاليّـني: مـؤرشات حقوق اإلنسـان، دليل للقيـاس والتنفيذ34 ونهـج قائم عى حقوق اإلنسـان إزاء 

البيانات.35

التنسيق والتشاور مع الجهات صاحبة املصلحة املعنية  )هـ( 

ينبغـي إرسـال مسـودة التقريـر إىل الهيئـات الحكوميـة املعنيـة حرًصـا عـى أن يعكـس التقريـر موقفهـا عـى نحـو متسـق. 
ويجـب مناقشـة العنـارص الفرديـة للتقريـر عى أوسـع نطـاق ممكن بني الـوكاالت الحكومية املعنية، وال سـيا بني املسـؤولني 

عـن قطاعـات بعينهـا، لضان صحـة التقريـر النهـايئ واكتاله.

وميكـن للحكومـة أن تنشـئ إجـراًء دامئًـا للتفاعـل مع الربملان، مبا يشـمل إحاطة الربملان علـًا بعملية إعـداد التقارير وتقدميها 
واسـتعراضها، ورفـع مسـودات التقاريـر إىل الربملـان اللتـاس التعليـق عليهـا، وإفـادة الربملـان بالتوصيـات الصـادرة عن هيئة 

املعاهـدة املعنيـة يف أعقاب اسـتعراض التقرير.

كذلـك، يتعـني عـى الدولـة الطـرف أن تنظـر يف إيجاد طرق لتوزيع املسـودة عى الجهـات صاحبة املصلحة مـن خارج هيئات 
م الـدول مشـاورات عامة بشـأن التقرير وتدعـو الجهات صاحبـة املصلحة، مبا فيها املؤسسـات  الدولـة. ويف عـدة حـاالت، تنظِـّ
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين وغرهـا، إىل املشـاركة وإبـداء الـرأي يف مسـودة التقريـر. وعـى الرغـم 
مـن أّن هـذه العمليـة تسـتغرق الوقـت، إالّ أنّهـا تسـهم يف رفـع الوعـي بـني الجمهـور العـام بشـأن التزامـات الدولـة مبوجب 
املعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان وأوضـاع حقـوق اإلنسـان يف البلد. كا تضفي الشـفافية والسـمة التشـاركية عى عملية 

اإلعداد.

وميكـن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات للوصـول إىل جمهـور أوسـع. ويف هـذا الصـدد، ينرش بعض الـدول مسـودات التقارير 
عـى اإلنرتنـت ملـدة محـددة ويدعـو الجهـات صاحبـة املصلحـة كلّهـا، مبـا فيهـا الـوكاالت الحكوميـة، واملؤسسـات الوطنيـة 
لحقـوق اإلنسـان، واملجتمـع املـدين، والجمهـور العـام، إىل التعليـق عليهـا. ثم تبادر هـذه الدول الحًقـا إىل تجميـع التعليقات 
التـي أبداهـا الجمهـور عـى املوقـع الشـبيك ونرشهـا مـع نسـخة معدلـة مـن التقريـر إلظهـار كيـف تتـم مراعـاة التعليقـات 

وإدماجهـا يف التقريـر النهـايئ.

التشاور مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظات املجتمع املدين

إنشاء شبكة اتصال ووضع قامئة بالعناوين الربيدية لهذه املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  	
ومنظات املجتمع املدين

وضع جدول زمني للمشاورات؛ 	

إرسال مسودات التقارير إىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للتعليق عليها؛ 	

دعوة منظات املجتمع املدين إىل املشاركة يف املشاورات الوطنية السابقة لصياغة التقارير، إذا تقرر  	
إجراء مثل هذه املشاورات؛

عقد اجتاعات خاصة مبوضوع التقرير مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظات املجتمع  	

متوافر عى الرابط التايل:   34 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_ar.pdf

متوافر عى الرابط التايل:  35 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_ar.pdf
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املدين (مبا فيها االجتاعات املنعقدة بناء عى طلب منظات املجتمع املدين)؛

إتاحة مسودة التقرير عى اإلنرتنت؛ 	

تعميم نتائج استعراض هيئة املعاهدة عى الجمهور العام باستخدام اإلنرتنت وجلسات اإلحاطة  	
وغرها من الوسائل.

ميكن الحصول عى املزيد من املعلومات عن تعزيز القدرة عى التعاون مع املؤسسات الوطنية  	
 لحقوق اإلنسان ومنظات املجتمع املدين عى الرابط التايل:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_
PracticalGuide_AR.pdf

)و( وضع الصيغة النهائية للتقرير واعتامده

بعـد التنسـيق الداخـي والتشـاور مع الجهات األخـرى صاحبة املصلحة، ينبغي عـى فريق الصياغة أن يراجع مسـودة التقرير 
بنـاًء عـى التعليقـات واآلراء التـي تلقاهـا ويرفعهـا إىل مجلس الوزراء أو أي سـلطة مختصـة أخرى (الربملان عى سـبيل املثال) 

النهايئ. لاعتاد 

تقديم التقرير )ز( 

ينبغـي تقديـم التقريـر عـى الفـور إىل أمانـة هيئـة املعاهدة املعنيـة بعد اعتـاده من السـلطات املختصة يف الدولـة الطرف، 
وذلـك بنسـخة إلكرونيـة ويف صيغـة »وورد« Word وليـس »يب دي إف« PDF. (أنظـر البنـد 4-1-3 أعاه، شـكل التقارير)

ويجـب إرسـال التقريـر إىل األمانـة بالريـد اإللكـروين، مرفًقا مبذكرة شـفوية تجدون منوذًجـا عنها يف اإلطار أدناه. هذا ويشـر 
الجـدول رقـم 5 أدنـاه إىل بيانـات االتصـال بأمانة كل هيئة من هيئـات املعاهدات.

منوذج عن مذكرة شفوية لتقديم تقرير إىل إحدى هيئات املعاهدات

تهـدي البعثـة الدامئـة (للدولـة الطـرف) لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف أطيـب تحياتهـا إىل األمـني العـام لألمـم 
املتحـدة، املفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان، وتترشف بـأن ترفق بهذه املذكـرة التقرير (األويل/الدوري رقم -) إىل (اسـم 

اللجنـة) بشـأن التدابـر املتخـذة إلعـال الحقوق املكرسـة يف (اسـم املعاهدة).

تنتهز البعثة الدامئة (للدولة الطرف) هذه املناسبة لتعرب من جديد لألمني العام عن أسمى عبارات التقدير.

ل التقرير  وعندمـا تتلقـى األمانـة تقريـرًا مـن إحـدى الـدول األطـراف، تؤكِّـد اسـتامه عن طريـق الربيـد اإللكرتوين. ثـم يُسـجَّ
ويُعطـى رمـزًا مـن رمـوز وثائـق األمـم املتحـدة ويُنـرش عـى املوقع الشـبيك للمفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان.

تأكيد تواريخ النظر يف التقرير

ينبغـي عـى الدولـة الطـرف، فـور تقديـم التقريـر إىل األمانـة، أن تتابع معها مسـألة تحديد تواريـخ اسـتعراض التقرير بغرض 
االسـتعداد لعمليـة اسـتعراض هيئة املعاهـدة للتقرير.

وتقـوم هيئـات املعاهـدات بتحديـد مواعيد النظـر يف التقرير، وتتبع عـادة ترتيب تقديـم التقارير. وعند تحديـد تاريخ النظر 
يف تقريـر الدولـة الطـرف، تُرسـل األمانـة الدعـوة إىل الدولـة املعنيـة قبـل املوعـد املحـدد بسـتة أشـهر عـى األقل عـن طريق 
البعثـة الدامئـة للـدول الطـرف يف مقـر األمـم املتحـدة يف جنيـف. وإذا مل يكـن للدولـة الطـرف متثيـل دائـم يف جنيف، تُرسـل 

الدعـوة عـرب البعثة الدامئـة للدولـة يف نيويورك.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf 
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منوذج عن دعوة صادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة

يهـدي األمـني العـام لألمـم املتحـدة أطيـب تحياتـه إىل البعثـة الدامئـة (للدولـة الطـرف) لدى مكتـب األمم املتحـدة يف جنيف 
ويتـرشف بـأن يبعـث إىل حكومـة (الدولة الطـرف) دعوة من اللجنـة املعنية بالقضاء عـى التمييز ضد املرأة السـتعراض النظر 
يف تقريرهـا الـدوري (رقـم التقريـر)، يف دورتهـا (رقم الدورة) املقرر أن تنعقـد يف (التاريخ) يف مكتب األمـم املتحدة يف جنيف.

وفًقـا للنظـام الداخـي للجنـة، يُتوقـع أن تكـون الدولة الطرف حـارضة يف اجتاعات اللجنـة عند النظر يف تقريرها وأن تشـارك 
يف حـوار بّنـاء وتجيـب عـى أسـئلة اللجنة بشـأن التقريـر. وسرسـل إليكم يف وقت الحـق بيان بالتاريـخ واملوعـد اللذين تنوي 

اللجنـة فيهـا النظـر يف تقرير بلدكم.

ووفًقـا ملـا جـرى عليـه العمـل يف اللجنـة، سـيعد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة »قامئـة مسـائل« وأسـئلة متعلقـة بتنفيـذ 
االتفاقيـة يف الدولـة الطـرف املعنيـة، وذلـك بنـاًء عـى تقريـر الدولـة الطـرف واملعلومـات الـواردة مـن هيئات األمـم املتحدة 
واملنظـات غـر الحكوميـة وغرهـا مـن املصـادر ذات الصلة. وسرتسـل هـذه القامئـة إىل البعثة الدامئـة (للدولة الطـرف) بُعيد 
الـدورة (رقـم الـدورة) للجنـة يف (التاريـخ). ويجـب أن تقدم الدولة الطرف للجنة ردودها عى قامئة املسـائل واألسـئلة بشـكل 
إلكـرتوين يف صيغـة »وورد« Word، وذلـك يف وقـت مناسـب قبـل موعد إجـراء الحوار حتى يتسـنى ترجمتهـا إىل لغات العمل 
الثـاث للجنـة (اإلنجليزيـة والفرنسـية واالسـبانية). باإلضافـة إىل ذلـك، ويف ضـوء الشـواغل التـي أعربـت عنها شـعبة خدمات 
املؤمتـرات يف األمـم املتحـدة بشـأن طـول وجـودة الوثائـق التـي تقدمهـا الـدول األطـراف، يـوىص بـأن تكـون جميـع الوثائـق 

املقدمـة مكتوبـة بأسـلوب واضـح ودقيـق. ويجـب أال تتعـدى الـردود الخطيـة عى قامئـة املسـائل واألسـئلة 10,700 كلمة.

وسـيكون مـن دواعـي امتنـان األمـني العام أن تؤكد حكومـة (الدولة الطرف) للجنـة، يف أقرب فرصة، ولكـن يف موعد ال يتجاوز 
(تاريـخ)، أنهـا سـتحر وتسـتعرض تقريرهـا يف الـدورة (رقم الدورة) للجنـة. وينبغي إرسـال التأكيد عن طريق مذكرة شـفوية 

توجـه إىل (االسـم)، أمـني اللجنة عى (عنوان الربيـد اإللكرتوين).

ع اللجنـة أي طلـب لتأجيـل الحـوار ملـا بعـد (التاريـخ). كذلـك، تلحـظ  وبالنظـر إىل ضخامـة جهـود اإلعـداد والكلفـة، ال تشـجِّ
اللجنـة أن أي طلـب مـن هـذا النـوع يجـب أن يكـون لـه ما يـربره. وتحتفظ اللجنـة بحقها يف النظـر يف أداء الدولـة الطرف يف 

غيـاب أي وفـد لهـا، وفًقـا للـادة 51 مـن النظـام الداخـي للجنـة، إذا كان هنـاك ما يـربر ذلك.

ينتهـز األمـني العـام لألمـم املتحـدة هـذه املناسـبة ليعـرب مـن جديـد للبعثـة الدامئـة (للدولـة الطـرف) لـدى مكتـب األمـم 
املتحـدة يف جنيـف عـن أسـمى عبـارات التقديـر.

دها كل هيئة من هيئات املعاهدات. وال يجوز تغير الدورة املقرر إجراء الحوار البّناء فيها إالّ يف ظروف استثنائية تحدِّ

د موعـد للنظـر يف تقاريـر الـدول األطـراف املقدمة حسـب اإلجراء املبّسـط والتقاريـر األولية، وذلـك يف غضون  عـادة مـا يُحـدَّ
عـام مـن تقدميهـا. وتـرتاوح مواعيـد النظـر يف تقارير الـدول األطراف املقّدمـة وفًقا لإلجـراء االعتيادي من هيئـة إىل أخرى من 

هيئـات املعاهـدات، بحسـب العـدد املرتاكم مـن التقارير الواجـب عى الهيئة اسـتعراضها.

للتأكّد من التاريخ املتوقع للنظر يف تقريركم، يرجى مراجعة املوقع الشبيك للمفوضية السامية  	
 لحقوق اإلنسان عى الرابط التايل:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session
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بيانات االتصال بأمانة هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة الجدول 5 

العنوان الريدي والريد 
اإللكروين العام

الريد اإللكروين والهاتف هيئة املعاهدة

العنوان الريدي:
 UNOG-OHCHR

 CH-1211 Geneva 10
Switzerland

الربيد اإللكرتوين للمفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان: 

registry@ohchr.org

cerd@ohchr.org
الهاتف: 57 97 917 22 41+

(CERD) لجنة القضاء عى التمييز العنرصي

ccpr@ohchr.org
الهاتف: 61 92 917 22 41+

(HRCttee) اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

cescr@ohchr.org
الهاتف: 00 90 917 22 41+ 

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية 
(CESCR)

cedaw@ohchr.org
الهاتف:43 94 917 22 41+ 

(CEDAW) اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة

cat@ohchr.org
الهاتف:06 97 917 22 41+ 

(CAT) لجنة مناهضة التعذيب

crc@ohchr.org
الهاتف:41 91 917 22 41+ 

(CRC) لجنة حقوق الطفل

cmw@ohchr.org
الهاتف:35 93 917 22 41+ 

اللجنة املعنية بحقوق جميع العال املهاجرين وأفراد أرسهم 
(CMW)

crpd@ohchr.org
الهاتف:03 97 917 22 41+ 

(CRPD) اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ced@ohchr.org
الهاتف:89 91 917 22 41+ 

(CED) اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القري

النظر يف التقرير  2-2-4

كـا أرشنـا سـابًقا، يجـوز تقديـم تقريـر الدولـة الطـرف حسـب اإلجـراء االعتيـادي أو اإلجـراء املبّسـط. وعليـه، تتشـّكل دورة 
تقديـم التقريـر مـن سـت أو سـبع مراحـل، بحسـب اإلجـراء املتبـع. وغالبًـا مـا يُعـرض اإلجـراء املبّسـط عـى الـدول األطراف 

لتقديـم تقاريرهـا الدوريـة (أنظـر البنـد 4-3 الحًقـا، اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر). 

ونعـرض يف البنـود الفرعيـة التاليـة عمليـة النظـر يف تقريـر الدولـة الطـرف حسـب اإلجراءيـن (وسـيوضح النـص إذا كانـت 
م رشًحـا مفّصـاً للمراحـل التاليـة يف دورة تقديـم التقاريـر:  املعلومـات الـواردة ال تتعلـق إالّ بأحـد اإلجراءيـن). لذلـك، سـنقدِّ
اعتـاد قامئـة املسـائل؛ والـردود عـى قامئـة املسـائل؛ والحوار البّنـاء؛ واملاحظـات الختاميـة. ال تُعترب مشـاركة الدولـة الطرف 
رضوريـة يف املراحـل كلّهـا. ولكـن، ينبغـي أن تسـتند املراحـل التي تقتـي من الدولـة الطرف التحـرك، إىل القدرات الرئيسـية 

لآلليـات الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة عـى النحـو التايل:

القدرات الرئيسية لآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة النظر يف التقرير

القدرتان عى التعاون والتنسيق 1. الردود الخطية عى قامئة املسائل

القدرات عى التعاون والتنسيق والتشاور وإدارة املعلومات 2. الردود عى املسائل السابقة لتقديم التقرير (يف اإلجراء املبّسط)

القدرتان عى التعاون والتنسيق 3. الحوار البّناء

اعتامد قامئة املسائل  ’1‘

(أ) االستعراض املبديئ للتقرير - اإلجراء االعتيادي لتقديم التقرير

بعـد تقديـم التقريـر، تجـري هيئـة املعاهـدة اسـتعراًضا مبدئيًـا له بغـرض تحديـد أي معلومات إضافيـة قد تحتـاج إىل طلبها 
مـن الدولـة الطـرف. وغالبًـا مـا يجـرى هذا النقـاش الداخي أثناء ما يسـمى باجتـاع ما قبل الـدورة أو اجتـاع فريق العمل 
القطـري الـذي ينعقـد عـادة قبل عدة أشـهر من االسـتعراض، أي قبل الـدورة التي تنظر فيهـا هيئة املعاهـدة يف تقرير الدولة 

mailto:registry@ohchr.org
mailto:cerd%40ohchr.org?subject=
mailto:ccpr%40ohchr.org?subject=
mailto:cescr%40ohchr.org?subject=
mailto:cedaw@ohchr.org
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mailto:ced@ohchr.org
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الطـرف املعنيـة بصفـة رسـمية بـدورة أو دورتني. وتعـنيِّ هيئة املعاهدة مقـرًرا أو مقررين قطريني أو فريـق عمل قطري لتويل 
مسـؤولية صياغـة قامئة املسـائل يف ما يتعلق بتقريـر أي دولة.

تنظـر هيئـة املعاهـدة يف املعلومـات الـواردة يف تقريـر الدولـة الطرف، باإلضافـة إىل تقاريـر واردة من مصادر أخـرى، وتعتمد 
قامئـة مسـائل أو قامئـة مواضيـع. ويتمثّـل الغـرض مـن هـذه القامئـة يف إحاطـة الدولـة الطـرف علـًا بـأي معلومـات إضافية 
الزمـة أغفلهـا تقريرهـا، أو معلومـات مـّر عليها الزمـن، أو معلومات يعتربها األعضـاء رضورية لتقييم تنفيـذ املعاهدة يف البلد 
م قامئـة املسـائل للدولـة الطـرف إخطـاًرا مسـبًقا بالقضايا التي تشـغل بـال هيئة املعاهـدة حتى يتمكـن الوفد  املعنـي. وتقـدِّ
مـن االسـتعداد عـى النحـو الواجـب. وتبنـي معظم هيئـات املعاهـدات حوارها البّنـاء حول قامئـة املسـائل أو املواضيع هذه.

م هيئـات األمم املتحـدة، أو املؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان، أو منظـات املجتمع  وقـد باتـت مارسـة اعتياديـة أن تقـدِّ
املـدين، معلومـات خطيـة إىل اللجنـة أو تحيـط املقرر القطري أو الفريق القطـري العامل أو اللجنة بأرسها علـًا بالقضايا التي 

تثـر قلقهـا بوجـه خـاص، وذلك بعد مناقشـة قامئة املسـائل واعتادها. (أنظـر الفصلني الخامس والسـادس).

ويُطلَـب إىل الدولـة الطـرف أن تـرد عـى قامئـة املسـائل يف غضـون عدة أسـابيع. وعادة مـا يشـار إىل املوعد النهـايئ يف القامئة 
م ردودها  نفسـها. وتطلـب جميـع هيئـات املعاهـدات، عـدا لجنـة القضاء عـى التمييز العنـرصي، إىل الـدول األطراف أن تقـدِّ
م قامئـة املواضيـع التـي حددتهـا قبيـل انعقاد الـدورة مبـارشة بغرض  خطًيـا. أمـا لجنـة القضـاء عـى التمييـز العنـرصي فتقـدِّ

تحديـد بنيـة الحوار.

بعـد اعتـاد هيئـة املعاهـدة املعنيـة قامئـة املسـائل، ترسـل أمانتهـا القامئـة إىل البعثـة الدامئـة للدولـة الطـرف لـدى األمـم 
املتحـدة يف جنيـف أو نيويـورك (إذا مل يكـن للدولـة الطـرف بعثة دامئة يف جنيـف) لتنقلها بدورها إىل عاصمـة الدولة الطرف.

(ب) قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير - اإلجراء املبّسط

يف حـال اتّبـاع اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر، تكمـن الخطـوة األوىل يف إعـداد هيئـة املعاهـدة »قامئـة املسـائل السـابقة 
لتقديـم التقريـر«. وتسـتند اللجنـة يف إعـداد هـذه القامئة إىل املاحظـات الختامية السـابقة واملعلومات التـي وردت إليها من 
مصـادر أخـرى، مثـل هيئـات األمـم املتحـدة واملؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املدين. وتـدَرج هذه 
الوثائـق ضمـن املوقـع الفرعـي املخصـص لــ »الوثائـق املتعلقـة بالدولـة« عـى املوقـع الشـبيك للمفوضيـة السـامية لحقـوق 
اإلنسـان. وتكـون عمليـة صياغـة قامئة املسـائل السـابقة لتقديـم التقارير واعتادهـا ماثلة العتـاد »قامئة املسـائل«. (أنظر 

‘1’ (أ) أعـاه)

الردود الخطية عى قامئة املسائل  ’2‘

وفًقـا لإلجـراء االعتيـادي لتقديـم التقاريـر، تتـاح الفرصـة أمـام الدولـة الطـرف لتضيـف معلومـات أو توضح تلك الـواردة يف 
التقريـر يف ردهـا عـى قامئـة املسـائل. وأثنـاء إعـداد الـردود عى تلـك القامئة، ينبغـي للدولة الطـرف أن توايف هيئـة املعاهدة 

مبعلومـات وبيانـات محـددة ومحدثـة بصـورة وافيـة بشـأن القضايـا املعنيـة، مبا يف ذلـك إحصـاءات إن توافرت.

تُعتـرب الـردود الخطيـة وثائق رسـمية وتنرش عى املوقع الشـبيك لهيئة املعاهـدة ذات الصلة. وال ينبغـي أن يزيد الحد األقى 
لعـدد الكلـامت للـردود الخطيـة املقّدمة مبقتـى اإلجراء االعتيـادي، واملوىص به بوجه عـام لجميع هيئـات املعاهدات، عن 

10,700 كلمة. وعى الدول األطراف أن تتبع الشـكل نفسـه املسـتخدم يف التقرير العادي.

ويف حـال اتبـاع اإلجـراء املبّسـط، تكـون الـردود الخطيـة عـى قامئـة املسـائل السـابقة لتقديـم التقريـر مبثابـة تقريـر الدولـة 
الطـرف (للمزيـد مـن املعلومـات، يرجـى مراجعـة الفصـل الثالـث، فوائـد تقديـم التقاريـر، والبنـد 4-2-1، إعـداد التقريـر 
وتقدميـه). كذلـك، ينطبـق شـكل التقارير وطريقة تقدميهـا املعتمدان يف اإلجـراء االعتيادي عى التقارير املقدمـة وفًقا لإلجراء 
املبّسـط، مبـا يف ذلـك الحـد األقـى للكلامت املحّدد بــ 31,800 كلمـة للتقارير األولية وبــ 21,200 للتقاريـر الدورية (أنظر 

البنـد 4-1-3، شـكل التقارير).
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الحوار البّناء  ’3‘

تجـري هيئـة املعاهـدة االسـتعراض الفعـي لتقريـر الدولة الطـرف عن طريق حوار بّناء ميتد لسـت سـاعات بـني أعضاء هيئة 
املعاهـدة املعنيـة ووفـد الدولـة الطـرف. وإىل التقارير الخطية الواردة، يسـاعد الحـوار هيئة املعاهدة عـى فهم وضع حقوق 
اإلنسـان يف الدولـة الطـرف يف مـا يتعلـق باملعاهدة املعنية واسـتعراضه وميثِّل األسـاس الـذي ترتكز عليه املاحظـات الختامية 
ر الحـوار البّنـاء الفرصـة للدولـة الطـرف لتلقـي املشـورة من الخـرباء بشـأن االمتثـال اللتزاماتها  لهيئـة املعاهـدة. كذلـك، يوفِـّ

الدوليـة يف مجال حقوق اإلنسـان.

(أ) وفد الدولة الطرف

ع الـدول األطـراف عـى أن تعـنّي عـى رأس وفدهـا مسـؤوالً حكوميًـا رفيًعـا يتـوىل تنفيـذ املعاهـدة املعنيـة، وأن يضـم  تُشـجَّ
وفدهـا، قـدر املسـتطاع، ممثلـني يتمتعـون بخربات فنية ذات صلـة من بني الجهات التنفيذية الرئيسـية وغرها من السـلطات 
املسـؤولة عـن تنفيـذ املعاهـدة املذكـورة، مـع إيـاء االهتـام الواجب ملسـألة الخـربة. وينبغـي أن يعكـس الوفد التـوازن بني 
الجنسـني يف عضويتـه. كذلـك، قـد ترغـب الدولة الطـرف يف أن تضم إىل وفدها ممثِّلني ملؤسسـات أو هيئـات أخرى ذات صلة.

(ب) املقررون القطريون واألفرقة القطرية العاملة التابعة لهيئات املعاهدات

يجـوز لهيئـات املعاهـدات أن تختـار من بـني أعضائها مقّرريـن قطريني يتولون التنسـيق مع وفد الدولة الطرف بشـأن تقديم 
الحـوار البّنـاء وتنسـيقه. كذلـك، يجـوز لهيئـات املعاهدات أن تفوِّض مجموعة أوسـع من األعضـاء (غالبًا ما يسـمون »الفريق 
القطـري العامـل«) لاضطـاع بهـذا الـدور. وعادة ما يتـوىل املقـررون القطريون (أو من يقـوم مقامهم يف مجموعات تتشـكل 
لهـذا الغـرض) املسـؤولية الرئيسـية عـن إعـداد الحـوار البّنـاء مـع الدولـة الطـرف، مـع مـا يتضّمنـه هـذا األمر من مشـاورات 
وتنسـيق مسـبق بشـأن أي مجاالت أو قضايا ذات أولوية سـيتم النظر فيها، بهدف تشـجيع أعضاء اللجنة عى تفادي التكرار 

أو الثغـرات أثنـاء الحـوار. وميكـن ألي عضـو مـن أعضاء هيئـة املعاهدة طرح أسـئلة تكميلية حسـب اإلقتضاء.

م هيئـات األمم املتحدة  وبـات مـن الشـائع، قبـل إجـراء الحـوار البّناء بني وفـد الدولة الطرف وأعضـاء هيئة املعاهـدة، أن تقدِّ
واملؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين، معلومـات خطيـة إىل اللجنـة وتحيـط املقـرر القطـري أو 

الفريـق القطـري العامـل أو اللجنـة بأرسهـا علـًا بالقضايـا التي تقلقها بشـكل خـاص. (أنظـر الفصلني الخامس والسـادس).

(ج) شكل الحوار البّناء

يجـرى الحـوار البّنـاء مـع الـدول األطـراف بصـورة علنيـة وعـادة خـال جلسـتني قـد متتـد كّل منها لثـاث سـاعات يف يومي 
عمـل متتاليـني. ويجـوز، يف أحـوال اسـتثنائية، عقـد جلسـة إضافيـة قـد تصـل إىل ثـاث سـاعات أخـرى إذا رأت اللجنـة ذلـك 
مجديًـا ومامئًـا. ويجـوز للمراقبـني، مثـل ممثـي هيئـات األمـم املتحـدة، واملؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات 

املجتمـع املـدىن، حضـور الحـوار البّنـاء. (أنظـر الفصلـني الخامس والسـادس).

البث الشبيك

تتوافـر جميـع الجلسـات العلنيـة لهيئـات املعاهـدات بـدًءا مـن أيلول/سـبتمرب 2016 عـى املوقـع الشـبيك لتلفزيـون 
التـايل:  الرابـط  عـى  مسـجلة  أو  املبـارش  بالبـث  مشـاهدتها  وميكـن   (UN Web TV) الشـبيك  املتحـدة  األمـم 
/http://webtv.un.org/meetings-events/treatybodies. يتيـح البـث الشـبيك الفرصـة لوفـد الدولـة الطـرف ليعـّد 
نفسـه للحـوار البّنـاء عـرب مشـاهدة الحوارات السـابقة األخرى. كا يسـمح للسـلطات والجهات صاحبـة املصلحة وجميع 

األطـراف املعنيـة مبتابعـة الحـوار (سـواء مبـارشة أو بعـد إجرائـه) مـن دون اضطرارهـا إىل السـفر إىل جنيـف.

http://webtv.un.org/meetings-events/treatybodies/
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4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

ويتم اإلجراء االعتيادي للحوار عى النحو التايل:

يعرِّف رئيس الوفد بأعضاء الوفد املمثِّل للدولة؛. 1

يلقي رئيس الوفد بيانًا افتتاحيًا (30-10 دقيقة)؛. 2

يُستهل الحوار البّناء بني اللجنة والوفد؛. 3

يبدي رئيس الوفد املاحظات الختامية (يف ما ال يزيد عن 10 دقائق).. 4

ويتـم الحـوار باللغـات الرسـمية الثـاث لهيئـة املعاهـدة املعنية (االنجليزية والفرنسـية واالسـبانية)، مـع العلـم أّن اللجنة قد 
تسـمح بلغـة رابعـة يف أحـوال اسـتثنائية، ولكـن مـن دون اإلخـال بحـق كل دولـة طـرف يف التفاعل مـع هيئـات املعاهدات 
بـأيٍّ مـن اللغات الرسـمية السـت لألمم املتحدة (العربيـة، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسـية، والروسـية، واالسـبانية). ويجوز 
غ األمانة بذلك  للدولـة الطـرف أن تسـتقدم مرتجميهـا الخاصـني ليتولـوا الرتجمـة إىل لغة غر اللغـات الرسـمية، رشيطة أن تبلِـّ

قبـل أربعـة أسـابيع عـى األقل مـن موعد إجـراء الحـوار البّناء.

وبغيـة إثـراء املناقشـات وتعزيـز مشـاركة الدولـة الطـرف يف الحـوار، تتيـح املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان، مبسـاعدة 
الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة وبطلـب من الدولـة الطرف، الفرصة لبعض أعضاء الوفد الرسـمي للمشـاركة يف الحـوار البّناء 
عـرب التـداول بالفيديـو مـن عاصمـة الدولـة. ويتعـنّي عـى الـدول األطـراف الراغبـة يف اإلسـتفادة مـن هـذه الفرصـة االتصال 
بأمانـة هيئـة املعاهـدة املعنيـة، وللهيئـة أن متنحهـا أو متنعهـا.36 ويف ظروف جد اسـتثنائية، مّتـت الحوارات البّنـاءة بأكملها يف 
العـام 2013 عـن طريـق التـداول بالفيديـو (عـى سـبيل املثـال الحـوار بـني لجنـة حقوق الطفـل والـدول الجزريـة يف املحيط 

رت فيه خدمـات الرتجمة. الهـادئ).37 واسـتغرق الحـوار نصـف يـوم وُوفِـّ

(د) إرشادات للدول األطراف

بغـرض مسـاعدة الـدول األطـراف عـى اإلعـداد للحـوار املبـارش بـني ممثِّليها وهيئـة املعاهـدة، اعتمـدت هيئـات املعاهدات 
»املذكـرة التوجيهيـة للـدول األطـراف بشـأن الحـوار البنـاء مع الهيئـات املنشـأة مبوجب معاهـدات حقوق اإلنسـان«، وهي 
متوافـرة عـى الرابـط التـايل: https://undocs.org/ar/A/69/285. باإلضافـة إىل ذلـك، تُجـري أمانـات هيئـات املعاهـدات 
جلسـات إحاطـة فنيـة للبعثـات الدامئـة املعنيـة قبـل كل دورة مـن دورات هيئـة املعاهدة لتقديـم أي معلومـات إضافية قد 

تطلبهـا الـدول األطـراف قبل إجـراء الحـوار البّناء.

املالحظات الختامية  ’4‘

تقـوم هيئـة املعاهـدة، اسـتناًدا إىل حوارهـا مـع الدولـة الطـرف واملعلومـات الـواردة إليهـا مـن الدولـة الطـرف ومـن مصادر 
أخـرى (وهـو مـا يسـاعدها عـى إجـراء اسـتعراضها بتبـرّص)، باعتـاد مالحظـات ختامية تتعلـق بالجوانـب اإليجابيـة لتنفيذ 
الدولـة الطـرف للمعاهـدة كـا بالنواحـي التـي تدعـو إىل القلـق والتـي تُصِدر بشـأنها توصيـات بتدابـر إضافيـة ينبغي عى 

الدولـة الطـرف اتخاذها.

ويف إطـار جهـود مواءمـة أسـاليب عمل هيئـات املعاهدات، اعتمد رؤسـاء الهيئات، يف اجتاعهم السـادس والعرشين، »اإلطار 
املتعلـق باملالحظـات الختاميـة« (متوافـر عـى الرابـط: https://undocs.org/ar/A/69/285)، والغرض منه تشـجيع هيئات 
املعاهـدات عـى اعتـاد ماحظـات ختاميـة موجـزة ومركّـزة وملموسـة ميكـن تنفيذهـا. ومـع ذلـك، لـكل هيئـة مـن هيئات 

املعاهـدات حريـة تطويـع هـذا اإلطـار بحيث يعكـس ويحرتم الطبيعـة الخاصـة للمعاهـدة ذات الصلة والهيئـة املعنية.

وعـادة مـا يتـوىل املقـرر القطـري (أو املقـرِّرون القطريـون) أو الفريـق القطـري العامـل تنسـيق عمليـة صياغـة املاحظـات 
الختاميـة. وتتطلّـب هـذه العمليـة، مـن بـني مـا تتطلّـب، تجميـع التعليقـات واالقرتاحـات مـن أعضـاء هيئـة املعاهـدة قبـل 
مناقشـة املسـودة واعتادهـا يف جلسـة رسـمية. وبعـد اعتـاد املاحظـات الختاميـة، يجـوز لهيئـة املعاهـدة، إن ارتـأت ذلك 

أنظر قرار الجمعية العامة 68/268، وثيقة األمم املتحدة A/RES/68/268، الفقرة 23.  36

إستعراض لجنة حقوق الطفل للتقريرين األوليّني املقدمني من نيوي وتوفالو يف 22 كانون الثاين/يناير و20 أيلول/سبتمرب 2013 عى التوايل.  37

https://undocs.org/ar/A/69/285
https://undocs.org/ar/A/69/285
https://undocs.org/ar/A/69/285
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

رضوريًـا، أن ترسـل إىل الدولـة الطـرف نسـخة مسـبقة منها - عى سـبيل املجاملة – مبا يتيـح لألخرة اقرتاح تعديـات وقائعية 
(وليـس جوهريـة) لـيك تنظـر فيهـا هيئـة املعاهـدة قبـل نـرش ماحظاتهـا الختاميـة. وتنـرش هيئـات املعاهـدات املاحظـات 
الختاميـة، يف نسـخة غـر محـّررة، عـى صفحاتهـا الشـبكية يف اليـوم األخـر مـن كل دورة أو يف يـوم العمـل الذي يليـه. وبعد 

اإلنتهـاء مـن الرتجمـة، تصبـح املاحظـات الختاميـة متوافـرة باللغـات الرسـمية السـت لألمـم املتحدة.

متابعة املالحظات الختامية وتنفيذها  3-2-4

يتنـاول هـذا البنـد املرحلـة األخـرة يف دورة التقاريـر، وهـي متابعـة املاحظـات الختاميـة (التوصيـات) وتنفيذهـا، وهـو مـا 
يتطلّـب التعـاون النشـط مـن جانـب الدولـة الطـرف. وميكـن الربـط بـني ما تقـوم به الدولـة الطـرف يف هذه املرحلـة وقدرة 

اآلليـة الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة عـى إدارة املعلومات يف األسـاس.

إجراء املتابعة الخاص بهيئات املعاهدات  ’1‘

اعتمـدت سـبع هيئـات معاهـدات - هـي اللجنة املعنيـة بحقوق اإلنسـان، واللجنة املعنيـة بالحقوق االقتصاديـة واالجتاعية 
والثقافيـة، ولجنـة القضـاء عـى التمييـز العنرصي، ولجنة مناهضـة التعذيب، واللجنـة املعنية بالقضاء عى التمييـز ضد املرأة، 
واللجنـة املعنيـة بحـاالت االختفـاء القـري، واللجنـة املعنية بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة - إجـراء متابعة تختـار مبقتضاه 
هيئـة املعاهـدة املعنيـة توصيـة إىل ثـاث توصيـات مـن بني املاحظـات الختاميـة التي تتطلّـب االهتـام والتنفيـذ الفوريني. 
ثـم تطلـب الهيئـة إىل الدولـة الطـرف املعنيـة تقديـم تقرير متابعـة مرحيل، يف غضـون عام أو عامني، بشـأن التدابـر املتخذة 
لتنفيـذ هـذه التوصيـات ذات األولويـة. ميثِّل هذا اإلجراء اسـتعراًضا مسـتنديًا يتيـح مواصلة التعاون بني الدولـة الطرف وهيئة 
املعاهـدة. ويف أفضـل األحـوال، ينبغـي أن تكـون اآلليـة الوطنيـة إلعـداد التقاريـر واملتابعـة هـي الهيئـة الحكومية املسـؤولة 
ـب هيئات  عـن إعـداد تقاريـر متابعـة املاحظـات الختاميـة لتقدميـه إىل هيئـة املعاهـدة (أنظـر الفصـل الثـاين). كذلـك، ترحِّ
املعاهـدات باملعلومـات الـواردة، ضمـن هـذا اإلجـراء، مـن هيئـات األمـم املتحـدة، واملؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، 

ومنظـات املجتمـع املدين.

ًرا مسـؤوالً عـن إجـراء املتابعة. فعى سـبيل املثال، تعـنّي اللجنة  عـادة مـا يتـم تعيـني أحـد أعضـاء هيئة املعاهـدة املعنية مقرِّ
ًرا خاًصـا ملتابعـة املاحظـات الختامية يتوىل زمـام القيادة يف إنجـاز تقرير متابعـة مرحي يف كل  املعنيـة بحقـوق اإلنسـان مقـرِّ
دورة بشـأن متابعـة املاحظـات الختاميـة. ويشـمل هـذا التقريـر ملخًصـا عـن التقاريـر املتابعـة املقّدمـة من الدولـة الطرف 
واملعلومـات ذات الصلـة املقّدمـة مـن املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمع املـدين وغرها مـن املصادر، 
باإلضافـة إىل تقييـم اللجنـة مـدى تنفيـذ املاحظـات الختاميـة املعنيـة. ويف حـال بـرزت الحاجـة إىل معلومات إضافيـة، يجوز 
م تقارير  للجنـة أن تطلـب إىل الدولـة الطـرف إدراجهـا يف تقريرها الـدوري املقبل. أما بالنسـبة إىل الدول األطراف التـي مل تقدِّ
املتابعـة الخاصـة بها فسـتتلقى مـن املقرِّر املعني مبتابعـة املاحظات، خطابات تذكـر يطلب فيها تقديـم املعلومات الناقصة.
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أمثلة عى توصيات أصدرتها هيئات املعاهدات تطلب فيها معلومات يف إطار إجراء املتابعة

لجنة مناهضة التعذيب

م معلومات متابعـة بحلول 31 أيار/مايـو 2014 اسـتجابًة لتوصيات اللجنة  تطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدِّ  .29
املتعلقـة بــ: (أ) ضـان تعزيـز الضانات القانونية لألشـخاص املحتجزيـن؛ و(ب) إجراء التحقيقـات الفورية والنزيهة 
والفعالـة؛ و(ج) ماحقـة املشـتبه بهـم قضائيًـا ومعاقبـة مرتكبـي التعذيـب أو سـوء املعاملـة، وفـق مـا تنـّص عليـه 
الفقـرات 10 و11 و15 مـن هـذه املاحظـات الختاميـة. فضاً عـن ذلك، تطلب اللجنة معلومات متابعة بشـأن سـبل 

االنتصـاف والجـرب للضحايـا، وفـق مـا تنـّص عليه الفقـرة 19 من هـذه املاحظـات الختامية.38 

اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة

تطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن توافيهـا، يف غضـون سـنتني، مبعلومـات خطية عـن التدابر التي اتخـذت لتنفيذ   .50
التوصيـات الـواردة يف الفقرتـني 15 و21 (أ) و(ب) و(ج).39

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

م الدولـة الطرف، يف غضون سـنة، معلومات  وفًقـا للفقـرة 5 مـن املـادة 71 مـن نظـام اللجنة الداخي، ينبغـي أن تقدِّ  .26
عـن تنفيذهـا توصيـات اللجنة الـواردة يف الفقـرات 7 و10 و23 أعاه.40

لجنة القضاء عى التمييز العنرصي

ل، تطلـب اللجنـة  وفًقـا ألحـكام الفقـرة 1 مـن املـادة 9 مـن االتفاقيـة واملـادة 65 مـن نظـام اللجنـة الداخـي املعـدَّ  .17
إىل الدولـة الطـرف أن توافيهـا، يف غضـون عام واحـد مـن تاريـخ اعتـاد هـذه املاحظـات الختاميـة، مبعلومـات عن 

متابعتهـا تنفيـذ التوصيـات الـواردة يف الفقـرات 6 و8 و12 أعـاه.41

اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسي

عمـاً بالنظـام الداخـي للجنـة، يتعـنيَّ عـى الدولـة الطـرف تقديـم معلومـات، يف موعـد ال يتجـاوز 19 نيسـان/  .41
الفقـرات 14 و22 و42.36 الـواردة يف  اللجنـة  تنفيـذ توصيـات  أبريـل 2014، عـن 

وتنطبـق الـرشوط نفسـها الخاصـة بالتقريـر العـادي من حيث شـكله ووطريقة تقدميه (نسـخة »وورد«، شـكل إلكرتوين) عى 
تقريـر املتابعـة (أنظـر البنـد 4-1-3، شـكل التقاريـر). أمـا الحد األقـى لعدد كلـات تقرير الـردود فا يتعـدى 3,500 كلمة. 

يف مـا يـي مقتطـف مـن تقرير متابعـة قّدمته إحدى الـدول األطـراف إىل لجنة مناهضـة التعذيب.

.CAT/C/GBR/CO/2 أنظر وثيقة األمم املتحدة  38

.CEDAW/C/KHM/CO/4-5 أنظر وثيقة األمم املتحدة  39

.CCPR/C/AGO/CO/1 أنظر وثيقة األمم املتحدة  40

.CERD/C/JAM/CO/16-20 أنظر وثيقة األمم املتحدة  41

.CED/C/URY/CO/1 أنظر وثيقة األمم املتحدة  42
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إجراء املتابعة

الحد األقى لعدد الكلامت:

ردود الدولة الطرف: 3,500 كلمة 	

مقتطف من تقرير إحدى الدول األطراف بشأن متابعة بعض املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

تـود (الدولـة الطـرف) أن تشـكر لجنـة مناهضـة التعذيب عـى عملهـا وماحظاتها الشـاملة التي أبدتها عـى التقرير . 1
الـدوري الخامـس للدولـة الطـرف، والتـي اعتمدتها اللجنـة يف دورتها (رقـم الدورة) يف (تاريـخ الدورة) (رقـم الوثيقة).

وبذلـك تتقـدم (الدولـة الطـرف) مبعلومـات متابعـة كـا طلبـت اللجنـة يف الفقـرة (رقـم الفقـرة) مـن ماحظاتهـا . 2
الختاميـة.

إجراء التحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة

تـود (الدولـة الطـرف) أن تشـر إىل أنـه وفًقـا لقانـون اإلجـراءات الجنائيـة، يُـرشع يف التحقيـق إذا كان هناك شـك يف . 3
وقـوع عمـل مـن أعال القسـوة أو االسـتخدام املفـرط للقوة من جانـب موظفي إنفـاذ القانون. وميكـن لضحايا مثل 
تلـك القسـوة أن يتقدمـوا بالشـكوى إىل الرشطـة أو النيابـة العامـة. وبغـرض تفادي احتـال وقوع مثل تلـك املعاملة 
السـيئة أو القسـوة، يتنـاول وزيـر العـدل بصـورة منتظمـة تلـك املواضيـع. كـا يتـم تناولهـا مـن خـال الزيـارات إىل 
أقسـام الرشطـة ومرافـق االحتجـاز. كذلـك، يتلقـى ضحايا العنـف املنزيل املسـاعدة من خـال خدمات دعـم الضحايا 
التـي ينظمهـا قانـون دعـم الضحايـا. ولضحيـة العنـف املنـزيل أن يتقـدم أو تتقـدم بشـكوى عـى هيئـة بـاغ رسـمي 
للرشطـة أو إىل خدمـات دعـم الضحايـا. وميكـن للضحايـا أيًضـا أن يتصلـوا بخـط هاتفي للمسـاعدة يعمـل عى مدار 
اليـوم مجانًـا إذا سـاورهم القلـق إزاء الـرشوع يف إجـراءات جنائيـة رسـمية. وميكـن االتصـال بخدمـات دعـم الضحايا 

وخـط املسـاعدة بدون الكشـف عـن الهوية.

4 .... 

ضامن تعزيز الضامنات القانونية لألشخاص املحتجزين

م املعلومـات التفصيليـة . 5 ويف مـا يتعلـق بالضانـات القانونيـة لألشـخاص املحتجزيـن، تـود (الدولـة الطـرف) أن تقـدِّ
التاليـة. تُـرشح للمشـتبه بـه حقوقـه والتزاماتـه عـى الفـور. وتتضمن حقوق أي مشـتبه بـه: (أ) معرفـة تهمته وحقه 
يف أن يـديل أو أن ميتنـع عـن اإلدالء بشـهادته بشـأن مضمـون التهمـة؛ (ب) معرفـة أّن شـهادته ميكـن أن تسـتخدم يف 
توجيـه االتهـام إليـه؛ (ج) االسـتعانة مبحـاٍم؛ (د) التشـاور مـع محـاٍم بـدون وجود أشـخاص آخرين؛ (هــ) الحق يف أن 
يتـم اسـتجوابه وأن يشـارك يف دحـض الشـهادات الخاصـة بقرائن التهـم ومقارنتهـا والحضور إلجـراءات تحديد الهوية 

يف حضـور محاٍم.

...  .6

مالحقة املشتبه بهم قضائًيا ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء املعاملة

تهتـّم (الدولـة الطـرف) شـديد االهتام بـأي ادعاء بالحرمـان من الضانات القانونية األساسـية لألشـخاص املحرومني   .12
مـن حريتهـم. ويتـم التحقيـق عى الفور يف الشـكاوى كلِّهـا الخاصة بوقـوع انتهاكات.

... .13

املتابعة والتنفيذ من جانب الدولة الطرف  ’2‘

تتمثّـل الخطـوة األوىل للدولـة الطـرف باتجاه تنفيـذ املاحظات الختامية يف نـرش املعرفة بهذه املاحظات مـن جانب الهيئات 
الحكوميـة، والربملـان، والقضـاء، واملجتمـع املـدين، ووسـائل اإلعـام، والجمهـور مـن خـال ترجمـة املاحظـات الختاميـة، إن 
اقتـى األمـر، إىل لغتهـا القوميـة أو اللغـة أو اللغـات املحليـة وتعميمهـا عـرب وسـائل عـدة، مـن بينهـا نرشها عـى الصفحات 

الشـبكية ذات الصلة.

وميكـن للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين أن تسـاعد يف النـرش الواسـع النطـاق للماحظـات 
الختاميـة مـن خـال أنشـطتها لرفـع الوعـي والتثقيـف يف مجـال حقـوق اإلنسـان. ومـن الـروري تعريـف الجمهـور العـام 
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ر يف الترشيعات والسياسـات العامة واملارسـات ذات الصلة  باملاحظـات الختاميـة ومسـاعدته ليفهـم كيـف ميكن لهـا أن تؤثِـّ
اليومية. بحياتـه 

وال بـد مـن تعميـم املاحظـات الختاميـة عى جميع الـوزارات والهيئـات املعنية بالدولة، مبـا فيها الحكومـات املحلية والقضاء 
والربملـان بغـرض تحديـد التوصيـات ذات الصلـة باختصاصاتهـا ووضـع خطـة لتنفيذهـا. وكـا ذكرنا سـابًقا، تسـّمي عدة دول 
أطـراف وزارة رائـدة أو تنشـئ آليـة وطنيـة إلعداد التقاريـر واملتابعة لتقود عمليـة وضع خطة تنفيذ عامـة تتضمن التوصيات 
املجمّعـة الـواردة مـن مختلـف آليات حقوق اإلنسـان، وتحديد املسـؤوليات عن تنفيذهـا يف أطر زمنية محـددة، ورصد تنفيذ 
التوصيـات مـن جانـب الـوزارات الحكوميـة املعنية وهيئـات الدولة ذات الصلة (أنظـر الفصل الثاين - اآلليـات الوطنية إلعداد 

واملتابعة). التقارير 

ويف بعـض البلـدان، ميكـن أن تشـّكل »خطـة العمـل الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان« أداًة نافعـة لتيسـر عمليـة التنفيـذ بصـورة 
شـمولية وشـفافة ومسـؤولة. ويجـب تحديـث مثـل هـذه الخطـة بانتظـام كلـا وردت ماحظـات ختامية جديدة مـن إحدى 

هيئـات املعاهـدات أو توصيـات مـن آليـات أخـرى لحقوق اإلنسـان.

وينبغـي أن يـرشف الربملـان عـى تنفيـذ املاحظـات الختاميـة بصـورة كاملـة وبّنـاءة، وذلـك مـن خـال أنشـطته التي تشـمل 
سـّن الترشيعـات، واعتـاد امليزانيـة، واإلرشاف عـى السـلطة التنفيذية. وعى وجه الخصـوص، ميكن للربملـان أن يتابع بانتظام 
ـاً السـلطة التنفيذيـة مسـؤولية إحاطته بالتقـدم املحرز يف هـذا املجال. التقـدم املحـرز يف تنفيـذ املاحظـات الختاميـة، ُمحمِّ

اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير  3-4

يف العـام 2014، شـّجعت الجمعيـة العامـة، يف قرارها 68/268، هيئـات املعاهدات عى عرض اإلجراء املبّسـط لتقديم التقارير 
عـى الـدول األطـراف لتنظـر فيـه. كا شـّجعت الدول األطـراف عى اسـتخدام هذا اإلجـراء، عند عرضـه عليها، تيسـرًا إلعداد 

تقاريرهـا وتسـهيًا للحوار البّناء بشـأن تنفيذ التزاماتهـا التعاهدية.

وال ينطبـق اإلجـراء املبّسـط عـى اللجنـة الفرعيـة ملنع التعذيـب واللجنة املعنيـة بحاالت االختفـاء القري، ذلـك أّن األوىل ال 
تتمتـع بصاحيـة تلقـي التقاريـر، يف حـني ال تتلقـى الثانيـة تقاريـر دوريـة. أمـا هيئـات املعاهـدات املتبقية فاتفقـت جميعها 
عـى أن تعـرض عـى الـدول األطـراف اسـتخدام اإلجـراء املبّسـط. ال بـل كان بعضهـا قد عـرض بالفعـل أو قـّرر أن يعرض عى 
الـدول األطـراف اسـتخدام اإلجـراء املبّسـط حتـى قبـل اعتـاد قـرار الجمعيـة العـام رقـم 68/268 (أنظـر الجـدول 6). تتيـح 
م تقاريرها الدوريـة وفًقا له يف ظـروف محددة.43  هيئـات املعاهـدات املعنيـة الثانيـة هـذا اإلجـراء للدول األطـراف ليك تقـدِّ
هـذا ويسـمح بعـض هيئـات املعاهـدات باالسـتعانة باالجـراء املبّسـط لتقديـم تقاريرهـا األوليـة.44 وعـادة مـا تعـرض هيئـة 
املعاهـدة اإلجـراء عـن طريـق إرسـال مذكـرة شـفوية إىل الدولـة املعنيـة. لكّن بعض الـدول األطـراف أخذ املبادرة وسـعى إىل 

التـاس املوافقـة عى اسـتخدام اإلجراء املبّسـط.

اسـتجابًة لدعـوة الجمعيـة العامـة إىل عـرض اإلجـراء املبسـط عـى الـدول األطـراف وبنـاًء عـى قرارها بتحديد حـد أقى لعـدد كلات تقاريـر الدول   43
األطـراف، وثيقـة األمـم املتحـدة GA/RES/68/268، أيّـد رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقوق اإلنسـان يف اجتاعهم السـنوي السـادس والعرشين الرأي 
القائـل بـأن تنظـر هيئـات املعاهـدات التـي تتلقـى تقاريـر دوريـة يف إتاحـة هـذا اإلجراء بـدًءا من األول مـن كانـون الثاين/ينايـر 2015. يتـاح التقرير 
https://undocs.org/ar/A/69/285 :والتوصيـات الصـادرة عـن االجتـاع السـنوي السـادس والعرشين لرؤسـاء هيئات املعاهـدات عـى الرابـط التـايل

كذلـك، أيّـد رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقوق اإلنسـان يف اجتاعهم السـادس والعرشيـن الرأي القائـل بأن تنظر هيئـات املعاهـدات يف إتاحة اإلجراء   44
املبّسـط للنظـر يف التقاريـر األوليـة يف تلـك الحـاالت املحـددة التـي تـرى فيهـا أّن ذلـك من شـأنه أن يعـزِّز الحـوار البّناء ويرثيـه. ويف اجتاع الرؤسـاء 
الحـادي والثاثـني املنعقـد يف حزيران/يونيـو 2019، اعتمـد الرؤسـاء عنـارص إجـراًء موّحـًدا متسـًقا إلتاحـة املجـال للدول األعضـاء لاسـتفادة من خيار 

اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقارير (أنظـر A/74/256، املرفـق الثاين).

https://undocs.org/ar/A/69/285
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اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير  الجدول 6 

تطبيق اإلجراء هيئة املعاهدة

كل التقارير الدورية والتقارير األولية التي تأخرت كثرًا عن موعدها كإجراء 
متبع يف إطار القبول الرصيح

لجنة مناهضة التعذيب

كل التقارير الدورية والتقارير األولية كإجراء متبع يف إطار اختيار عدم 
املشاركة *

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

كل التقارير الدورية والتقارير األولية ** اللجنة املعنية بحقوق جميع العال املهاجرين وأفراد 
أرسهم

كل التقارير الدورية كإجراء متبع يف إطار القبول الرصيح اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

كل التقارير الدورية تدريجيًا كإجراء متبع يف إطار القبول الرصيح لجنة حقوق الطفل***

كل التقارير الدورية والتقارير األولية اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتاعية 
والثقافية****

التقارير الدورية التي تأخرت عن موعدها ألكرث من خمس سنوات، مع منح 
األولوية للتقارير التي تأخرت عرش سنوات عى األقل

لجنة القضاء عى التمييز العنرصي

كل التقارير الدورية  اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة

* وفًقا ملا قررته اللجنة يف دورتها السادسة والعرشين بعد املائة املنعقدة يف متوز/يوليو 2019

** يتم تطبيق اإلجراء بالتوافق مع جدول اللجنة الزمني الخاص بتقديم التقارير (أنظر البند 4-1-1، دورية التقارير)

*** وفًقا ملا قررته اللجنة يف دورتها الثالثة والثانني املنعقدة يف كانون األول/يناير - شباط/فرباير 2020

**** وفًقا ملا قررته اللجنة يف دورتها السابعة والستني املنعقدة يف شباط/فرباير - آذار/مارس 2020

كـا سـبق ورشحنـا بإيجـاز، يلغي اإلجراء املبّسـط لتقديـم التقارير خطـوة واحدة من دورة تقديـم التقارير التـي متيّز اإلجراء 
االعتيـادي لتقديـم التقاريـر، وهـي الـردود الخطيـة للدولـة الطـرف عى قامئة املسـائل التي تُرَسـل إليهـا بعد تقديـم التقرير. 
ففـي حالـة اإلجـراء املبّسـط، تبـدأ دورة تقديـم التقاريـر عندمـا ترسـل هيئـة املعاهـدة املعنية »قامئة املسـائل السـابقة عى 
تقديـم التقاريـر« إىل الدولـة الطـرف (أنظـر الشـكل رقـم 2 املتعلـق باإلجراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر والـوارد يف بداية هذا 
الفصـل). بعبـارة أخـرى، طبًقـا لإلجـراء املبّسـط ومتاشـيًا مع املبادئ التوجيهية املنسـقة بشـأن شـكل ومحتـوى التقارير (أنظر 
البنـد 4-1-2، مضمـون التقاريـر)، يتألـف تقريـر الدولـة الطـرف من ردودها عى قامئة املسـائل السـابقة عى تقديـم التقرير، 

باإلضافـة إىل الوثيقة األساسـية املوحدة.

تقرير الدولة الطرف مبوجب اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير

ردود الدولة الطرف عى قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير (التقرير املتعلق مبعاهدة محددة)

+

الوثيقة األساسية املوحدة

والهـدف مـن قامئـة املسـائل السـابقة لتقديـم التقارير هـو تقديم مخطـط عام السـتعراض الدولة الطـرف يجعله أكـرث تركيزًا 
م معلومـات بشـأن: (أ)  وفعاليـة. وبوجـه عـام، تطلـب قامئـة املسـائل السـابقة لتقديـم التقريـر إىل الـدول األطـراف أن تقـدِّ
متابعـة وتنفيـذ املاحظـات الختاميـة السـابقة الصـادرة عـن هيئـة املعاهـدة املعنيـة؛ و(ب) اعتـاد تدابـر أخـرى متعلقـة 
دهـا هيئـة  بتنفيـذ املعاهـدة والتطـورات األخـرة املتعلقـة بهـذا التنفيـذ؛ و(ج) قضايـا معينـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان تحدِّ
املعاهـدة وتتعلـق بتنفيـذ املعاهـدة املعنيـة. نتيجـة لذلـك، تكـون التقاريـر املتعلقـة مبعاهـدة محـددة واملقّدمـة مبوجـب 
اإلجـراء املبّسـط أكـرث بسـاطة ووضوًحـا مـن حيـث املعلومـات التـي ينبغـي عـى الدولـة إدراجهـا إذا مـا قورنـت بالتقاريـر 

املقّدمـة مبوجـب اإلجـراء االعتيـادي.



59

4 إجراء إعداد التقارير وتقدميها

ويتـم إعـداد قامئـة املسـائل السـابقة لتقديـم التقريـر باإلسـتناد إىل املاحظات الختامية السـابقة التـي وّجهتها الهيئـة املعنية 
إىل الدولـة الطـرف. كـا تسـتفيد هيئـات املعاهـدات، لـدى إعـداد القامئـة، مـن مصـادر أخـرى للمعلومـات، وذلـك بغـرض 
التوصـل إىل أفضـل تحديـد ملجـاالت حقـوق اإلنسـان التـي تثـر القلـق وينبغـي أن تحظـى باألولويـة يف مـا يتعلـق بتنفيـذ 
املعاهـدة. وميكـن أن تشـمل هـذه املصـادر التوصيـات الصادرة عن هيئـات املعاهدات األخـرى، والتوصيات الصـادرة يف إطار 
االسـتعراض الـدوري الشـامل وتلك الصادرة مبوجـب اإلجراءات الخاصـة؛ والتقارير ذات الصلة والوثائق الصـادرة عن منظومة 
األمـم املتحـدة واآلليـات اإلقليميـة لحقوق اإلنسـان، حيـث أمكن؛ واملعلومـات املقّدمة إىل هيئـة املعاهدة مـن هيئات األمم 

املتحـدة، واملؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومنظـات املجتمـع املـدين، وغرها مـن الجهات صاحبـة املصلحة.

وقـد وضعـت كل مـن لجنـة مناهضـة التعذيـب واللجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان مخططًـا عاًمـا لقامئـة املسـائل السـابقة 
لتقديـم التقاريـر التي تسـتخدمها (املخططـان متوافران عى الرابط التـايل: https://goo.gl/HQeIaw). كـا اعتمدت اللجنة 
املعنيـة بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مبـادئ توجيهية محـددة للدول األطراف بشـأن اإلجراء املبّسـط (متاحـة عى الرابط 
دات الشـكل الخاصـة بالتقاريـر املقدمـة وفًقا لإلجراء االعتيادي نفسـها عى  التـايل: https://goo.gl/biIsOc). وتنطبـق محـدِّ
تلـك املقدمـة مبوجـب اإلجراء املبّسـط، وال سـيا الحـد األقى لعدد الكلـات واملحدد بــ 21,200 كلمة بالنسـبة إىل التقارير 

الدورية.

اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير

الحد األقى لعدد الكلامت:

التقارير األولية: 31,800 كلمة 	

التقارير الدورية: 21,200 كلمة 	

يف مـا يـي منوذجـان عـن املخطط العام لقامئة املسـائل السـابقة لتقديم التقارير ُمسـتَقان من اللجنة املعنية لحقوق اإلنسـان 
ولجنـة مناهضة التعذيب:

مخطط عام لقامئة املسائل السابقة لتقديم التقارير )اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان( الجدول 7 

معلومات عامة عن وضع حقوق اإلنسان عى الصعيد الوطني 
يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أي تطورات هامة يف اإلطار القانوين واملؤسي الذي يتم فيه تعزيز وحاية حقوق اإلنسان عى 	 

املستوى الوطني منذ التقرير الدوري السابق، مبا يف ذلك أي سوابق قضائية. كا يرجى تقديم معلومات عن التدابر املتخذة لنرش العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بني القضاة واملحامني واملدعني العامني.

 يرجى تقديم معلومات عن التدابر السياسية واإلدارية الهامة التي اتُخذت منذ التقرير السابق لتعزيز وحاية حقوق اإلنسان مبوجب 	 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملواردة املخصصة لها، وأدواتها، وأهدافها، ونتائجها.

يرجى تقديم أي معلومات أخرى عن أي تدابر جديدة اتُخذت لنرش وتنفيذ التوصيات السابقة للجنة املعنية بحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 	 
أي بيانات إحصائية رضورية.

https://goo.gl/HQeIaw
https://goo.gl/biIsOc
http://21,200
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معلومات محددة بشأن تنفيذ املواد من 1 إىل 27 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مبا فيها معلومات متعلقة 
بالتوصيات السابقة للجنة

اإلطار الدستوري والقانوين الذي يتم فيه تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ الحق يف سبل فعالة للتظلم (املادة 2)	 
تدابر محاربة اإلرهاب وحاية الحقوق املعرتف بها يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (املواد 2 و7 و9 و14 و26)	 
املساواة وعدم التمييز (املادتان 2 و26)	 
العنف ضد املرأة (املواد 2 و3 و7 و26)	 
الحق يف الحياة ومنع التعذيب وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحقوق غر املواطنني 	 

(املواد 3 و6 و7 و9 و13)
القضاء عى الرق والعبودية (املادة 8)	 
معاملة املحرومني من حريتهم، واستقال القضاء واملحاكات العادلة (املواد 2 و9 و10 و14)	 
حاية حقوق الطفل (املادتان 7 و24)	 
التمييز والتحريض عى التمييز أو العداوة أو العنف (املادتان 20 و26)	 
املساواة وعدم التمييز، والحق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، وحاية حقوق األشخاص املنتسبني إىل أقليات إثنية (املواد 2 و25 و26 	 

و27)
التقارير املركّزة املستندة إىل الردود عى قوائم املسائل السابقة لتقديم التقارير: تنفيذ اإلجراء اإلختياري الجديد لتقديم التقارير )إجراء 

قوائم املسائل السابقة لتقديم التقارير(، متوافرة عى املوقع الشبيك للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 
https://undocs.org/ar/CCPR/C/99/4

مخطط عام لقامئة املسائل السابقة لتقديم التقارير )لجنة مناهضة التعذيب( الجدول 8 

أسئلة مصنفة بحسب املادة أو مجموعة املواد
املادتان 1 و4 - تعريف التعذيب وتجريم أعال التعذيب	 
املادة 2 - االلتزام باتخاذ إجراءات ملنع أعال التعذيب	 
املادة 3 - عدم جواز اإلعادة القرية	 
املواد 5 و7 و8 - الوالية القضائية عى أعال التعذيب وااللتزام بالتسليم أو املحاكمة	 
املادة 10 - التعليم والتدريب	 
املادة 11 - استعراض قواعد الحجز واإلحتجاز ملنع التعذيب	 
املادتان 12 و13 - التحقيق يف أعال التعذيب	 
املادة 14 - الحق يف اإلنصاف	 
املادة 15 - عدم االستشهاد بأي اعرتافات أو شهادات أو أقوال تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب	 
املادة 16 - منع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة	 

مسائل أخرى
معلومات عامة عن وضع حقوق اإلنسان عى الصعيد الوطني، مبا يف ذلك التدابري والتطورات الجديدة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أّي تطورات جديدة هامة يف اإلطار القانوين واملؤسي الذي يجري فيه تعزيز وحاية حقوق اإلنسان 	 
عى الصعيد الوطني منذ التقرير الدوري السابق، مبا يف ذلك أي قرارات قضائية.

يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابر الجديدة، أسياسية كانت أو إدارية أو غرها، التي اتُخذت منذ التقرير السابق لتعزيز وحاية 	 
حقوق اإلنسان عى الصعيد الوطني، مبا فيها أي خطط أو برامج وطنية لحقوق اإلنسان، واملوارد املخصصة لها، وأدواتها، وأهدافها، 

ونتائجها.
يرجى تقديم أي معلومات أخرى عن التطورات واإلجراءات الجديدة املتخذة لتنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر يف التقرير 	 

الدوري السابق، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية الرورية، باإلضافة إىل أي أحداث ذات صلة باالتفاقية تكون قد وقعت يف الدولة الطرف.

اإلجراء املبّسط اإلختياري لتقديم التقارير مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضورب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 
املهينة. للمزيد من املعلومات، يرجى مراجعة املوقع الشبيك للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان عى الرابط التايل: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx

فوائد اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير

يعـود اإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر باملنافع عى الدول األطـراف وهيئات املعاهدات عى حد سـواء. فبالنسـبة إىل الدول 
ـف هـذا اإلجـراء مـن عـبء العمـل الازم لتقديـم التقاريـر بدون اإلخـال بجودة االسـتعراض فا تعـود الدول  األطـراف، يخفِّ
األطـراف ملزمـة بتقديـم تقريـر وردود خطيـة عـى قامئـة املسـائل يف آن. واألهـم مـن ذلـك أّن عملية إعـداد التقاريـر تصبح 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/99/4
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx
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أكـرث سـهولة وتغـدو التقاريـر أكـرث تركيـزًا ألنّها تكون موّجهـة لإلجابة عن أسـئلة محددة. وتُسـهِّل اإلجابة عى األسـئلة توزيع 
املهـام عـى الصعيـد الوطنـي بشـأن إعـداد تقريـر الدولة الطـرف. كذلك، يـؤدي اإلجـراء املبّسـط يف األغلب إىل إعـداد تقارير 
أكـرث تركيـزًا، األمـر الـذي يؤثِّر بدوره يف الحـوار البّناء ويف املاحظات الختاميـة التي تصبح بدورها أكرث دقـة يف تحديد أهدافها 
وأكـرث إحكاًمـا وقابليـة للتنفيـذ، مـا يسـهِّل عـى الدولـة املعنيـة متابعـة تنفيذها. وقد أشـارت عـدة دول أطراف إسـتخدمت 
اإلجـراء املبّسـط إىل أنّهـا وجـدت الـرد عـى مجموعة من األسـئلة املركزة وامللموسـة أكرث جـدوى ونفًعا من تقديـم معلومات 
عـن جميـع نواحـي املعاهـدة املعنيـة عـى النحـو الـذي تتطلّبـه املبـادئ التوجيهيـة املتعلقة بشـكل ومحتـوى التقاريـر التي 
ينبغـي عـى الـدول األطـراف تقدميهـا إىل هيئات املعاهدات وفًقـا لإلجراء االعتيـادي لتقديم التقارير. وقـد طلب بعض الدول 

اسـتخدام اإلجـراء املبّسـط يف جميع التزاماتـه الخاصة بتقديـم التقارير.

ـد اإلجراء املبّسـط اسـتعراض الدولة الطرف ويعـزِّزه ويجعله أكرث تركيـزًا وفعالية مبا أنّه  وبالنسـبة إىل هيئـات املعاهدات، يرشِّ
يسـمح لهـا بإجـراء تحليـل أفضـل ومحـّدد األهـداف لدواعي القلـق يف مجال حقوق اإلنسـان، وذلـك من خال قامئة املسـائل 
السـابقة لتقديـم التقاريـر. باإلضافـة إىل ذلـك، يصبـح الحـوار البّنـاء أكـرث سـهولة بعـد تلقـي تقاريـر أكـرث تركيـزًا مـن الـدول 
األطـراف تحتـوي عـى معلومـات دقيقـة. كذلك، يسـمح هذا اإلجراء لهيئـات املعاهـدات بتجديد التعاون مع الـدول األطراف 

التـي تأخـرت كثـرًا يف تقديـم تقاريرهـا الدوريـة ويعزِّز قدرتهـا عى متابعـة املاحظات الختامية السـابقة.
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

5. مشاركة منظومة األمم املتحدة خالل دورة 
تقديم التقارير

يناقـش هـذا الفصـل مشـاركة منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيام الـوكاالت املتخصصـة والصناديـق والرامـج وغريهـا مـن 
الهيئـات، عـالوة عـى »املنسـقني املقيمـني« وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، يف املراحـل املختلفة لـدورة تقديـم التقارير - 

بـدًءا بدعـم عمليـة صياغـة التقريـر وانتهـاًء بتنفيـذ املالحظـات الختامية.

تتـاح أمـام منظومـة األمـم املتحدة، وال سـيا »املنسـقني املقيمـني« واألفرقـة القطرية، عدة فـرص فريدة للتعـاون مع هيئات 
املعاهـدات، مبـا يشـمل دعـم الـدول األطـراف يف إعـداد تقاريرهـا، وتيسـري مشـاركة الجهـات صاحبـة املصلحـة املعنيـة عى 
املسـتوى الوطنـي يف عمليـة إعـداد التقاريـر ويف أنشـطة املتابعـة بغرض دعـم تنفيذ التوصيات. من شـأن مثل هـذا التعاون 
عـى املسـتوى القطـري أن يحـوِّل عمليـة إعـداد التقاريـر إىل أداة ديناميكيـة للتقييـم والحـوار الوطنـي الجامـع والتعاون بني 

الدولـة الطـرف واألمـم املتحدة واملجتمـع املدين.

تتمتـع وكاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة وصناديقهـا وبرامجها، عاوة عى املنسـقني املقيمني واألفرقة القطريـة، بوضع متميز 
يتيـح لهـا اسـتخدام نظـام هيئـات املعاهـدات يف أنشـطتها الخاصـة بهـدف تعزيـز حقـوق اإلنسـان عـى الصعيـد الوطنـي.45 
مها آليـات األمم املتحدة لحقوق اإلنسـان عـى الصعيد القطـري لتعزيز  وقـد أبـرزت هيئـات األمـم املتحـدة الفرص التـي تقدِّ
االتسـاق يف منظومـة األمـم املتحـدة، مـع اعتـاد نهـج يقـوم عـى حقـوق اإلنسـان باعتبـاره أحـد املبـادئ الرئيسـية يف وضع 
ـن املاحظـات الختاميـة عاليًـا باعتبارهـا قاعـدة تحليليـة مفيدة ميكـن االنتفاع منهـا يف صياغة التقييـم القطري  الربامـج. وتُثمَّ
املشـرتك/أُطُر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة46. كـا تحظـى بتقديـر كبـر باعتبارهـا أدوات ناجعـة لوضـع الربامـج 
والدعـوة مـن أجـل دعـم الروابـط املعياريـة والتنفيذيـة. وقـد أنشـئت برامج مشـرتكة محددة ملسـاعدة الـدول األطراف عى 
تنفيـذ توصيـات هيئـات املعاهـدات يف سـياقات وأقاليم مختلفة. لقد اسـتطاعت أفرقـة األمم املتحدة القطرية، عرب مسـاعدة 
الـرشكاء الوطنيّـني عـى التعاون مع االسـتعراض الدوري الشـامل وهيئـات املعاهدات واإلجـراءات الخاصة، أن تتنـاول القضايا 

الرئيسـية لحقـوق اإلنسـان عى نحـو فعال.

للمزيـد مـن املعلومـات، أنظـر املذكـرة اإلرشـادية للمنسـقني املقيمـني واألفرقـة القطريـة لألمـم املتّحـدة بخصـوص حقـوق االنسـان (2015)، ص.53،   45
https://undg.org/document/undg-guidance-note-on-human-rights-for-resident-coordinators-  :املحتوى متوافـر باللغة اإلنجليزيـة

and-un-country-teams/

»إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائية« هو اإلطار االسـرتاتيجي للربامج ويعكس االسـتجابة الجاعيـة ملنظومة األمم املتحـدة لقضية التنمية   46
ع عمليـات التنميـة الجامعة والتشـاركية التي تسـهم يف الوفـاء بااللتزامـات الوطنية من  املسـتدامة. يدعـم اإلطـار األولويـات الوطنيـة للتنميـة ويشـجِّ
أجـل تحقيـق التنميـة املسـتدامة وإعـال حقـوق اإلنسـان. وإذ يرتكز اإلطار عـى نتائج »التقييم القطري املشـرتك« الـذي تجريه األمم املتحـدة، يركّز 
مشـاركة املنظمـة الدوليـة عـى عـدد محـدود مـن املجـاالت االسـرتاتيجية ذات األولويـة وحيـث ميكـن لهـا أن تـأيت باألثـر األكـرب (مـع مراعاة مسـألة 
الواليـة وامليـزة النسـبية) يف مسـاعدة البلـد املعنـي عـى تحقيـق التنميـة املسـتدامة. ولضـان تحقيق أكرب مسـاهمة ممكنـة ملنظومة األمـم املتحدة 
يف إنجـاز هـذا الهـدف األخـر، ينبغـي أن تتـوىل الحكومـة زمـام عمليـة وضـع إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، يف كافـة مراحلهـا، مع 
ضـان مشـاركة الجهـات صاحبـة املصلحـة املعنيـة كلِّهـا. وعليـه، يُعتـرب إطار عمـل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائية وثيقـة يُتفق عليها بـني حكومة 
https://unsdg.un.org/resources/united-nations- :البلـد املعنـي وفريـق األمم املتحـدة القطري. أنظـر الوثيقة ذات الصلـة عـى الرابـط التـايل

development-assistance-framework-guidance

https://undg.org/document/undg-guidance-note-on-human-rights-for-resident-coordinators-and-un-countr
https://undg.org/document/undg-guidance-note-on-human-rights-for-resident-coordinators-and-un-countr
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-development-assistance-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-development-assistance-framework-guidance
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تعاون فريق األمم املتحدة القطري مع اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة بشأن التصدي للعنف املنزيل

إنتهـت مسـاعي املنسـق املقيـم والفريـق القطـري بشـأن تنـاول قضايـا حقـوق اإلنسـان املتعلقـة بالعنـف املنـزيل إىل طريـق 
مسـدود يف إحـدى الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضد املـرأة. وهنـا ظهرت جدوى املشـاركة 
مـه الدولـة الطـرف إىل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضد املـرأة يف متهيد السـبيل  يف دورة التقريـر الـدوري الـذي تقدِّ
لتنـاول هـذا املوضـوع يف وقـت الحق. ومتثّلت اسـرتاتيجية املنسـق املقيم يف الجمع بـني وكاالت األمم املتحـدة املعنية كلِّها (يف 
هـذه الحالـة هيئـة األمـم املتحـدة للمرأة واليونيسـف وبرنامـج األمم املتحـدة اإلمنـايئ) لتحديد القضايـا الرئيسـية التي تدعو 
إىل القلـق؛ ومسـاندة الحكومـة يف إعـداد التقريـر؛ وعـرض موقـف الفريق القطري بشـكل واضح عـى اللجنة املعنيـة بالقضاء 
عـى التمييـز ضـد املـرأة وعـى الحكومـة. وعليـه، وّجهـت اللجنـة إىل الدولة الطـرف توصيات أكرث تركيـزًا عى العنـف املنزيل، 

األمـر الـذي فتـح البـاب أمـام تلقي مسـاعدة فريق األمـم املتحـدة القطري يف مجـال بناء القـدرات.47

ويجـوز لألفرقـة القطريـة، بهـدف تعزيـز تعـاون الدول مـع جميع آليات حقوق اإلنسـان، أن تدعم إنشـاء آليـة وطنية إلعداد 
التقاريـر واملتابعـة وتـؤازر عملهـا الفعـال مبشـاركة الجهـات صاحبة املصلحة الرئيسـية كلِّها (أنظـر الفصل الثـاين)، وهو ما قد 
يشـكِّل خطـوة أوىل هامـة نحـو إحـداث تغيرات ترشيعية وسياسـاتية وبرامجيـة لكفالة تنفيـذ االلتزامات التعاهديـة للدولة. 
ع الحكومـات عـى وضع خطة لتنفيـذ التوصيات الخاصـة بحقوق اإلنسـان أو »خطة  وميكـن أيًضـا لألفرقـة القطريـة أن تشـجِّ
عمـل وطنيـة لحقـوق اإلنسـان« لضـان تنفيـذ توصيـات آليات حقـوق اإلنسـان (هيئـات املعاهـدات، واالسـتعراض الدوري 
الشـامل، واإلجـراءات الخاصـة ملجلـس حقوق اإلنسـان)، حيث تربط الخطـة بني تلك التوصيـات واألولويـات الوطنية للتنمية 
وتضـع أطـرًا زمنيـًة ومـؤرشات ومقاييـس محـددة للنجـاح. ويف مـا يتعلـق بخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030 وأهـداف 
التنميـة املسـتدامة، ميكـن لهـا أن تضطلـع بـدور هـام لجهـة الحـرص عـى أن تسـتند السياسـات واالسـرتاتيجيات الهادفة إىل 
ف أحـًدا وراءها ومـع الحد  تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة عـى الصعيـد الوطنـي، إىل حقـوق اإلنسـان، مـن دون أن تخلِـّ
مـن أوجـه عـدم املسـاواة. وميكـن لألفرقـة القطريـة أن تدعـو بصـورة منتظمـة إىل تنفيـذ توصيـات اآلليـات الدوليـة لحقوق 

اإلنسـان وأن ترصـد هـذا التنفيذ.

ع جميـع هيئـات املعاهدات عى مشـاركة وكاالت األمم املتحـدة املتخصصة وصناديقها وبرامجهـا يف مراحل دورة  هـذا وتشـجِّ
تقديـم التقاريـر كلِّهـا، مبـا يشـمل تقديـم املعلومات عندما يحني موعـد النظر يف تقريـر إحدى الدول األطـراف. وميكن تقديم 
مثـل هـذه املعلومـات يف مناسـبتني اثنتـني خـال دورة تقديـم التقاريـر تتمثّـل أوالهـا يف تقديـم املعلومـات يف إطـار إعداد 
قامئـة املسـائل واألسـئلة (وفًقـا لإلجـراء االعتيادي أو املبّسـط لتقديم التقارير)؛ وثانيهـا عند النظر يف تقاريـر الدول األطراف. 
كذلـك، تتـاح أمـام رشكاء األمـم املتحـدة فرصـة االجتاع بأعضاء هيئـات املعاهدات يف جلسـات خاصـة أو التواصل معهم عرب 
الهاتـف أو التـداول بالفيديـو بعـد رفـع طلـب يف هـذا الشـأن إىل األمانـة، وذلـك أثنـاء انعقـاد اجتاعـات أفرقـة العمـل قبل 

الـدورة أو خـال الـدورات نفسـها، ملناقشـة وضع البلد واألنشـطة والربامـج واألولويـات ذات الصلة (أنظر الشـكل أدناه).

تعاون اليونيسف مع لجنة حقوق الطفل

يف إطـار مشـاركة اليونيسـف الطويلـة األمـد يف دورة تقديـم التقاريـر إىل لجنـة حقـوق الطفـل، يُعقـد يف جنيـف منـذ العـام 
2008 اجتـاٌع كل سـنتني يضـم ممثِّلـني مـن مقر اليونيسـف الرئيي ومديريهـا اإلقليميني ونـواب مديريهـا اإلقليميني وأعضاء 
اللجنـة.48 وتهـدف هـذه االجتاعـات إىل البحـث عن سـبل لزيـادة التعـاون القائم بهدف إعـال حقوق الطفـل يف الواقع، وال 
سـيا مـن خـال التدابـر الكفيلـة بضـان متابعـة توصيات اللجنـة وتنفيذهـا، مثل تنظيـم زيـارات قطرية مشـرتكة بني لجنة 

حقـوق الطفـل واليونيسـف بغيـة توفـر دعم أفضـل للدول األطـراف يف هذا الشـأن.49

للحصـول عـى املزيـد مـن املعلومـات عـن تعـاون أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة مـع آليـات حقـوق اإلنسـان، يرجـى مراجعـة املذكـرة اإلرشـادية   47
للمنسـقني املقيمـني واألفرقـة القطريـة لألمـم املتّحـدة بخصـوص حقـوق االنسـان، مرجـع سـابق.

تقريـر لجنـة حقـوق الطفـل إىل الـدورة الحاديـة والسـبعني للجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة، وثيقة األمـم املتحـدة A/71/41، الفقرة الفرعيـة (أ) من   48
.52 الفقرة 

املرجع السابق، الفقرة 19.  49
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فريق الدعم املشرك بني الوكاالت املعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يتفاعـل فريـق الدعـم املشـرتك بـني الـوكاالت الـذي يتألـف مـن أكرث مـن 30 وكالـة مـن وكاالت األمـم املتحـدة، بانتظام 
مـع اللجنـة املعنيـة بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بهـدف تعزيـز تنفيذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة. وخر 
م فريـق الدعـم للّجنـة مشـورة خرباء بشـأن قضايـا موضوعيـة، مثـل إدراج األشـخاص ذوي اإلعاقة  مثـال عـى ذلـك، يقـدِّ
يف العمـل اإلنسـاين (املـادة 11). كذلـك، يتفاعـان بشـأن إدمـاج جـدول أعـال حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف خطـة 
التنميـة املسـتدامة لعـام 2030. وينعكـس التعـاون بـني فريـق الدعـم املشـرتك بـني الـوكاالت واللجنـة املعنيـة بحقـوق 
م إىل اللجنـة عـن الجهـود التـي يبذلهـا فريـق الدعـم باتجـاه إعـال  األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف بيـان علنـي سـنوي يُقـدَّ
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى أرض الواقـع، كا من خال إجراء النقاشـات بشـأن سـبل تعزيز هذه املشـاركة أثناء 

اجتاعـات الفريق السـنوية.50

التنسيق الذي تجريه أفرقة األمم املتحدة القطرية بشأن اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة

بالنسـبة إىل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضد املرأة، تأّسـس، منـذ فرتة بعيدة، فريق عمل مشـرتك بـني الوكاالت 
معنـي بتقديـم التقاريـر إىل اللجنـة وتقـوده هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عـى مسـتوى املقـر، ويتألـف مـن صنـدوق 
األمـم املتحـدة للسـكان، واليونيسـف، وبرنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ، ومنظمـة األمم املتحـدة لألغذية والزراعـة، ويقوم 

بتنسـيق تقديـم التقاريـر مـن األفرقـة القطريـة إىل اللجنـة عـن البلـدان املختلفة للنظـر فيها.51

أنظـر عـى سـبيل املثـال: »الدورة السـابعة عـرشة للجنة املعنية بحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، البيان االفتتاحـي لفريق الدعم املشـرتك بني الوكاالت   50
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ :املعنـي باتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة«، 20 آذار/مـارس 2017، متوافـر عـى الرابـط التـايل

treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1141&Lang=en

اللجنـة املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة، مختـرص محـارض الجلسـة رقـم 1499، املنعقـدة يف قـرص األمـم، جنيـف، يـوم الجمعـة الواقع يف 3   51
آذار/مـارس 2017، السـاعة الثالثـة عـرًصا، وثيقـة األمم املتحـدة CEDAW/C/SR.1499، الفقرة 11؛ باإلضافـة إىل املاحظات الختامية لرئيسـة اللجنة 
http://tbinternet.ohchr. :املعنيـة بالقضـاء عـى التمييـز ضـد املـرأة، الدورة السادسـة والسـتني، السـيدة داليا لينـاريت، متوافـرة عـى الرابـط التـايل

org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1071&Lang=en
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6. مشاركة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
ومنظامت املجتمع املدين خالل دورة تقديم 

التقارير
يناقـش هـذا الفصل مشـاركة املؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان ومنظامت املجتمع املـدين خالل املراحـل املختلفة لدورة 
تقديـم التقاريـر، بـدًءا بوضع التقارير، مروًرا باإلسـتعراض مـن جانب هيئة املعاهدة، وصوالً إىل تنفيـذ املالحظات الختامية. 

يشـري  املرفـق 2 إىل قامئـة مراجعـة خاصة بالجهـات صاحبة املصلحة وتتعلـق بكيفية التفاعل مع هيئـات املعاهدات.

ميكـن للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمع املـدين (الدوليـة، واإلقليميـة، والوطنيـة، واملحليـة) العاملة 
عـى تعزيـز حقـوق اإلنسـان وحايتهـا، أن تشـارك يف جميـع مراحـل عمـل هيئـات املعاهـدات واملتمثِّلـة تحديـًدا يف دورة 
تقديـم التقاريـر، وإجـراء تقديـم الشـكاوى، وإجـراء التحقيقـات، والزيـارات القطريـة، وإجـراءات اإلنـذار املبكـر وإجـراءات 
العمـل العاجـل حيثـا وجـدت، وأيـام املناقشـات العامـة أو املناقشـات املوضوعيـة، ووضـع التعليقـات العامـة. وقـد أقـرّت 
هيئـات املعاهـدات بـرورة هـذه املشـاركة لتعزيـز وتنفيـذ املعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان وبروتوكوالتهـا االختيارية 
عـى الصعيـد الوطنـي. ويف حـني ينـّص بعـض املعاهـدات رصاحـة عـى دور ملنظات املجتمـع املـدين أو املؤسسـات الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان يف أعـال هيئـة املعاهـدة، أضفـى معظـم الهيئـات الطابـع الرسـمي عـى تعاونـه مـع املؤسسـات الوطنيـة 
لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين واعتمـد إجـراءات للتفاعـل معهـا يف وثائـق مختلفـة، منهـا عـى سـبيل املثـال 
أسـاليب عملهـا أو وثائقهـا وبياناتهـا ومذكراتهـا اإلعامية الرسـمية. ميّد معظم هيئـات املعاهدات يده إىل املؤسسـات الوطنية 
عها عـى املشـاركة يف االسـتعراض املقبـل للبلد الـذي تُعنى به. سـركّز هذا الفصل عى مشـاركة هذه  لحقـوق اإلنسـان ويشـجِّ

الجهـات صاحبـة املصلحـة يف املراحـل املختلفـة لـدورة التقارير.

ميكـن للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين، وهي غالبًا مـا تكون وطنيـة ومحلية، أن تشـارك يف 
عمليـة إعـداد التقاريـر وتقدميهـا إىل هيئـات املعاهـدات من خال املشـاركة النشـطة يف العمليـات الوطنية إلعـداد التقارير. 
وميكنهـا أن تـدرج إسـهامات مفيـدة يف تقاريـر الدولـة الطرف مـن خال إبداء الـرأي وتقييم تنفيـذ الدولة الطـرف اللتزاماتها 
مبوجـب معاهـدة بعينهـا مـن املعاهـدات الدولية لحقوق اإلنسـان وللتوصيات السـابقة ذات الصلة. ولتمكـني هذه املنظات 
ع الـدول األطـراف بشـدة عـى اتبـاع نهـج تشـاريك وعقـد مشـاورات واسـعة وبّنـاءة معها طـوال عملية  مـن املشـاركة، تُشـجَّ
إعـداد التقاريـر عـى الصعيـد الوطني، كا سـبق وأرشنـا يف الفصلني الثاين (بشـأن اآلليات الوطنيـة إلعداد التقاريـر واملتابعة) 
والثالـث (حـول فوائـد إعـداد التقاريـر وتقدميهـا) مـن هـذا الدليـل. وقـد تتخـذ املشـاورات أشـكاالً عـدة مختلفة، منهـا مثًا 
حلقـات العمـل، واالجتاعـات، وطلبـات املسـاهات والتعليقـات بشـأن صياغـة تقاريـر الدولـة (أنظـر قامئـة املراجعـة يف 
ل فرصة للحكومة لعقد نقاشـات  الفصـل الخامـس، التنسـيق والتشـاور مـع الجهات صاحبـة املصلحة املعنيـة)، وهي كلّها متثِـّ
مفتوحـة مـع الجهـات صاحبـة املصلحـة الرئيسـية بشـأن مسـودات تقاريرهـا والـردود عـى هيئـات املعاهـدات، األمـر الذي 
مـن شـأنه تعزيـز الشـفافية واملسـاءلة. بيـد أّن هـذه املشـاركة ال تعنـي أّن املؤسسـات الوطنية لحقـوق اإلنسـان أو منظات 
املجتمـع املـدين ستمسـك بزمـام عمليـة صياغـة التقريـر أو أنّها سـتكون رشيـًكا مـع الدولة الطـرف يف عملية مشـرتكة إلعداد 

التقريـر وتقدميه.

وكـا أرشنـا سـابًقا يف الفصـل الرابـع، ميكن للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان ومنظات املجتمع املدين املشـاركة مشـاركة 
مبـارشة يف عمليـة إعـداد التقاريـر وتقدميهـا عـن طريـق تقديـم تقاريرهـا الخاصـة املعروفـة بــالتقارير املوازيـة، وتقديـم 
معلومـات شـفوية لهيئـات املعاهـدات يف مراحـل مختلفـة مـن دورة تقديـم التقاريـر (أنظـر الشـكل أدنـاه). أما املؤسسـات 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين التـي ترغـب يف تقديم معلومـات إلحدى هيئـات املعاهـدات ولكّنها ال 
متلـك إمكانيـات السـفر إىل جنيـف فيمكنهـا اإلسـتفادة مـن فرصة التـداول بالفيديـو. ويف هذه الحالـة، ينبغي عليهـا االتصال 
مهـا هـذه املؤسسـات واملنظـات بشـأن بلـدان  باألمانـة املعنيـة لتقديـم طلـب يف هـذا الشـأن. تُعتـرب املعلومـات التـي تقدِّ
بعينهـا، كـا املعلومـات الـواردة مـن مصـادر أخـرى، مثـل هيئات األمـم املتحـدة، رضوريـًة، ألنّها تسـاعد هيئـات املعاهدات 
عـى ضـان اسـتعراض أداء الدولـة الطـرف عـى نحـو قائم عـى املعرفـة الجيدة. بعبـارة أخرى، ال يجوز ملشـاركة املؤسسـات 
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الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين وإسـهاماتها يف عمليـة إعـداد تقريـر الـدول الطـرف أن متنعهـا مـن 
املسـاهمة بصـورة مسـتقلة يف دورة التقريـر وتقديـم تقريرها. لذلـك، عى الدول األطـراف احرتام الدور املسـتقل الذي تؤديه 
هـذه الجهـات صاحبـة املصلحـة بالتعـاون املبـارش مع هيئـات املعاهدات. عاوة عـى ذلك، تحـّث هيئات املعاهـدات الدول 
م معلومات إىل إحـدى هيئـات املعاهدات أو  األطـراف عـى أن تراعـي عـدم تعـرّض أي مـن األفـراد أو املجموعـات التـي تقـدِّ
تتعـاون معهـا ألعـال انتقاميـة. ويف هذا الصدد، اعتمد رؤسـاء هيئـات املعاهـدات، يف متوز/يوليو 2015، »املبـادئ التوجيهية 
املتعلقـة مبكافحـة أعـال الرتهيـب  أو االنتقام« املعروفة أيًضا بـ »مبادئ سـان خوسـيه التوجيهية«، وهي متثِّل جهًدا مشـرتكًا 

يرمـي إىل تعزيـز اإلجـراءات املتعلقـة بالتهديـد واألعـال االنتقامية.

إسـتناًدا إىل مبـادئ سـان خوسـيه التوجيهيـة، ميكـن لهيئـات املعاهـدات أن تتخـذ الخطـوات التاليـة يف مواجهـة أعـامل 
واالنتقام: الرهيـب 

تدابـري وقائيـة: ميكـن لهيئـة املعاهـدة قبـول طلبـات األفـراد أو املجموعـات الذيـن يرغبـون يف أن يقدمـوا رًسا معلومات 
إليهـا وتذكـر الـدول األطـراف بـأّن عليهـا التزاًما أساسـيًا مبنع أعـال الرتهيب أو االنتقـام واالمتناع عن ارتـكاب مثل هذه 

األعـال ضـد األفـراد والجاعـات الذين يسـعون إىل التعـاون أو يتعاونـون مع هيئـات املعاهدات. 

عـى أن فـرًدا أو جاعـًة معرضة لخطـر الوقوع ضحية أعال ترهيب أو انتقام بسـبب السـعي  تدابـري الحاميـة: عندمـا يُدَّ
إىل التواصـل أو بسـبب التواصـل مـع إحـدى هيئـات املعاهـدات، ال سـيا عـى إثر تقديم شـكوى رسـمية أو السـعي إىل 
تقديـم شـكوى رسـمية إىل إحـدى هيئـات املعاهـدات يف إطـار إجـراءات الباغـات الفرديـة، بإمـكان الهيئـة املعنيـة أن 
تطلـب إىل الدولـة الطـرف املعنيـة اتخـاذ تدابـر لحايـة الفرد أو الجاعـة املعنية. وميكن أن تشـمل هـذه التدابر طلب 
االمتنـاع عـن أي فعـل مـن أفعـال الرتهيـب أو االنتقـام واتخـاذ جميـع التدابـر الازمة لحايـة املعرضني للخطـر. وميكن 
أن تُدعـى الدولـة الطـرف املعنيـة إىل تزويـد الهيئـة املعنية، يف ظـرف مهلة محـددة، مبعلومات عن التدابـر التي اتخذتها 

تلبيـة لطلب هـذه الهيئة.

مهـا املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ومنظـات املجتمـع املـدين إىل هيئـات املعاهـدات، إىل  تهـدف التقاريـر التـي تقدِّ
إثـراء العمليـات التاليـة باملعلومـات: أ) إعـداد قامئـة املسـائل أو قامئـة املسـائل السـابقة لتقديـم التقريـر واألسـئلة (مبوجـب 
كا اإلجرائـني االعتيـادي واملبّسـط لتقديـم التقاريـر)؛ ب) النظـر يف تقريـر الدولـة الطـرف؛ ج) إجـراءات متابعـة املاحظـات 
م مـن تقاريـر مـن قبـل املؤسسـات الوطنيـة ومنظـات املجتمـع املـدين عـى املوقع الشـبيك  الختاميـة. وتتـم إتاحـة مـا يُقـدَّ
لهيئـة املعاهـدة املعنيـة، إالّ إذا طلبـت الجهـة صاحبـة املصلحة غر ذلـك. كذلك، ميكن للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان 
ومنظـات املجتمـع املـدين أن تجتمـع بأعضـاء هيئـة املعاهـدة املعنيـة لتزويدهـم مبعلومـات شـفوية عـن البلد املعنـي، إما 
أثنـاء عمليـة صياغـة قامئـة املسـائل الاحقـة لتقديـم التقاريـر أو السـابقة له كا أثنـاء صياغة الفريـق العامل ملا قبـل الدورة 
أسـئلته أو أثنـاء الـدورة التـي سـيُنظر فيهـا يف تقرير الدولـة الطرف. وتتبايـن طريقة عقد هـذه االجتاعـات (أمفتوحة كانت 
أو مغلقـة) بـني هيئـات املعاهـدات. هـذا وميكن لهذه املؤسسـات واملنظـات حضور الحـوار البّناء بني الدولـة الطرف وهيئة 

املعاهـدة بصفـة مراقب.

وتسـتمر مشـاركة هـذه املؤسسـات واملنظـات يف دورة تقديـم التقاريـر ملـا بعـد النظـر يف تقرير الدولـة الطـرف. ففي إطار 
أنشـطة املتابعـة، ميكـن أن تـؤدي هذه املؤسسـات واملنظـات دوًرا هاًما يف الدعـوة إىل تنفيذ التوصيات الصـادرة عن هيئات 

املعاهـدات عـى أرض الواقـع، وبذلك تسـهم يف تعزيز حقوق اإلنسـان.

ـه معظـم هيئـات املعاهـدات مذكـرات إعاميـة إىل املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان التـي ترفـع جميعهـا مذكرات  يوجِّ
مشـابهة إىل منظـات املجتمـع املـدين تزوِّدهـا فيها بإرشـادات عملية بشـأن مشـاركتها يف دورة تقديم التقارير وتشـمل طرق 
ث هـذه املذكرات مـع كل دورة وتنرش عى املوقع الشـبيك لـكل هيئة من  الحصـول عـى االعتـاد قبـل انعقـاد الـدورة. وتُحدَّ

هيئـات املعاهدات.
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ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظات املجتمع 
م معلومات شفوية وأن تجتمع باللجنة وتحر  املدين أن تقدِّ

الحوار بصفة مراقب



قامئة املخترصات
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قامئة املخترصات

صكوك حقوق اإلنسان

UDHRUniversal Declaration of Human Rightsاإلعان العاملي لحقوق اإلنسان

ICCPRInternational Covenant on Civil and 
Political Rights

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICCPR-OP1Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICCPR-OP2Second Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights, aiming at the abolition 
of the death penalty

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بهدف العمل 

عى إلغاء عقوبة اإلعدام

ICESCRInternational Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتاعية والثقافية

ICESCR-OPOptional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية 

والثقافية

ICERDInternational Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination

االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال 
التمييز العنرصي

CEDAWConvention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة

OP-CEDAWOptional Protocol to the Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عى 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة

CATConvention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment

اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 

املهينة

OPCATOptional Protocol to the Convention 
against Torture and Other Cruel, 
Inhuman and Degrading Treatment or 
Punishment

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الاإنسانية أو املهينة

CRCConvention on the Rights of the Childاتفاقية حقوق الطفل

CRC-OPACOptional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed 
conflict

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة



73

1قامئة املخترصات

CRC-OPSCOptional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child on the sale 
of children, child prostitution and child 
pornography

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال واستغال األطفال يف البغاء 

ويف املواد اإلباحية

CRC-OPICOptional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child on a 
Communications Procedure

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق بإجراء تقديم الباغات

ICRMWInternational Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families

االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال 
املهاجرين وأفراد أرسهم

CRPDConvention on the Rights of Persons 
with Disabilities

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

OP-CRPDOptional Protocol to the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

ICPEDInternational Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance

االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من 
االختفاء القري

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

HRCtteeHuman Rights Committeeاللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

CESCRCommittee on Economic, Social and 
Cultural Rights

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتاعية 
والثقافية

CERDCommittee on the Elimination of Racial 
Discrimination

لجنة القضاء عى التمييز العنرصي

CEDAWCommittee on the Elimination of 
Discrimination against Women

اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة

CATCommittee against Torture لجنة مناهضة التعذيب

CRCCommittee on the Rights of the Childلجنة حقوق الطفل

CMWCommittee on Migrant Workers اللجنة املعنية بحقوق جميع العال املهاجرين
وأفراد أرسهم

CRPDCommittee on the Rights of Persons 
with Disabilities

اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

CEDCommittee on Enforced Disappearancesاللجنة املعنية بحاالت االختفاء القري

SPTSubcommittee on Prevention of Torture اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغره من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 

املهينة

الهيئات الوطنية

NMRFNational Mechanism for Reporting and 
Follow-up

اآللية الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة
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NHRIsNational human rights institutionsاملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

CSOsCivil society organizationsمنظات املجتمع املدين

NGOsNon-governmental Organizationsاملنظات غر الحكومية

الهيئات واألنشطة الدولية

OHCHROffice of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights

مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم 
املتحدة 

FAOFood and Agriculture Organizationمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ILOInternational Labor Organizationمنظمة العمل الدولية

IOMInternational Organization for Migrationاملنظمة الدولية للهجرة

UNDPUnited Nations Development Fundبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNFPAUnited Nations Population Fundصندوق األمم املتحدة للسكان

UNHCRUnited Nations High Commissioner for 
Refugees 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني

UNICEFUnited Nations International Children‘s 
Emergency Fund

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)

WHOWorld Health Organizationمنظمة الصحة العاملية

UNCTUnited Nations Country Teamفريق األمم املتحدة القطري

UNDAFUnited Nations Development Assistance 
Framework 

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

CCACommon Country Analysisالتقييم القطري املشرتك

IASGInter-Agency Support Groupفريق الدعم املشرتك بني الوكاالت

دورة التقارير

CCDCommon Core Documentالوثيقة األساسية املوحدة

LoIsList of Issuesقامئة املسائل

LoIPRList of Issues Prior to Reporting قامئة املسائل السابقة لتقديم التقارير

NHRAPNational Human Rights Action Planخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان

SPState party الدولة الطرف

SPRSimplified Reporting Procedure اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير

UPRUniversal Periodic Reviewاالستعراض الدوري الشامل
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ستدامة
ف التنمية امل

أهدا
صلة

ت ال
سان ذا

ق اإلن
حقو

يف كل مكان
ى الفقر بجميع أشكاله 

ضاء ع
الق

ى الفقر املدقع؛ وتنفيذ 
ضاء ع

ي: الق
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ساء 
صول الرجال والن

ان ح
ض

اعية؛ و
اية اجت

تدابر ح
ساواة.

ى قدم امل
صادية ع

ى املوارد االقت
ع

اعية والثقافية، املادة 11؛ 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ٍف (اإلعان العامل
يش كا

ستوى معي
يف م

ق 
• الح

ق الطفل، املادة 27)
اتفاقية حقو

اعية والثقافية، املادة 9؛ 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 22؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ي (اإلعان العامل
امع

امن االجت
ض

يف ال
ق 

• الح
ق الطفل، املادة 26)

ص ذوي اإلعاقة، املادة 28؛ اتفاقية حقو
ق األشخا

اتفاقية حقو

ضد املرأة، املادتان 11 و13 والفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 2 من 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
صادية (اتفاقية الق

يف الحياة االقت
ني 

س
ني الجن

ساواة ب
• امل

املادة 14، والفقرة 2 من املادة 15، والفقرة 1 من املادة 16)

يئ والتغذية 
ى الجوع وتوفري األمن الغذا

ضاء ع
الق

ستدامة
ّسنة وتعزيز الزراعة امل

املح

ى الجوع وسوء 
ضاء ع

ي: الق
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ان اإلنتاج 
ض

ني اإلنتاجية الزراعية؛ و
س

التغذية؛ وتح
صحيح 

ّف؛ وت
ى التكي

ستدام والقادر ع
يئ امل

الغذا
سلع 

ق ال
ان سامة أداء أسوا

ض
ت التجارية؛ و

شوها
الت

األساسية.

اعية والثقافية، املادة 11؛ اتفاقية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

يف (اإلعان العامل
يف الغذاء الكا

ق 
• الح

ق الطفل، الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من املادة 24)
حقو

ق 
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 28؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ني التوزيع العادل للموارد الغذائية العاملية (اإلعان العامل
ك تأم

يف ذل
يل، مبا 

• التعاون الدو
اعية والثقافية، الفقرة 1 من املادة 2، والفقرة 2 من املادة 11)

صادية واالجت
االقت

يف 
صحية وبالرفاهية 

ش 
ط عي

امن متتع الجميع بأمنا
ض

امر
جميع األع

ضع 
ت النفاسية؛ وو

ض الوفيا
ي: خف

ت ما ي
شمل الغايا

ت
ضع نهاية 

ي ميكن تفاديها؛ وو
ت األطفال الت

نهاية لوفيا
ق التغطية 

لإليدز وغره من األوبئة أو الحد منها؛ وتحقي
ى األدوية 

صول ع
شاملة، وإمكانية الح

صحية ال
ال

سية 
صحة الجن

سورة التكلفة ورعاية ال
األساسية واملي

ت 
يف مجال اللقاحا

ث والتطوير 
واإلنجابية؛ ودعم البح

ى األدوية.
صول ع

وتوفر إمكانية الح

ًصا 
صو

ى املرأة خ
ق ع

سياسية، املادة 6)، ومبا ينطب
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 3؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
يف الحياة  (اإلعان العامل

ق 
• الح

ق الطفل، املادة 6)
ضد املرأة، املادة 12) واألطفال (اتفاقية حقو

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

(اتفاقية الق

ق 
اعية والثقافية، املادة 12)، ومبا ينطب

صادية واالجت
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
صحة (اإلعان العامل

يف ال
ق 

• الح
ق الطفل، املادة 24)

ضد املرأة، املادة 12) واألطفال (اتفاقية حقو
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
ًصا (اتفاقية الق

صو
ى املرأة خ

ع

اعية والثقافية، املادة 10)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
ت واألطفال (العهد الدو

صة لألمها
امية الخا

• الح

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 27؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ي وبتطبيقاته (اإلعان العامل
يف التمتع بفوائد التقدم العلم

ق 
• الح

ب) من الفقرة 1 من املادة 15)
والثقافية، الفقرة الفرعية (

ق األطفال 
صحة وحقو

يف ال
ق 

ىل الح
سبة إ

لتنمية، املادتان 3 و4)، وبالن يف ا
ق 

إعان الح سان، املادة 28؛ و
ق اإلن

ي لحقو
يل (اإلعان العامل

ن الدو • التعاو
ق الطفل، املادة 4)

اعية والثقافية، الفقرة 1 من املادة 2، اتفاقية حقو
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
(العهد الدو

ق 1:
املرف

صلة
ت ال

سان ذا
ق اإلن

ت حقو
ستدامة ومعاهدا

ف التنمية امل
ني أهدا

ط القائم ب
ص الراب

ِّ ل يلخ  جدو
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1املرفق 1
ستدامة

ف التنمية امل
أهدا

صلة
ت ال

سان ذا
ق اإلن

حقو

شامل للجميع وتعزيز 
ف وال

ص
امن التعليم الجيد املن

ض
ى الحياة للجميع

م مد ص التعلّ
فر

ان متتع الجميع بتعليم 
ض

ي: 
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ت املهنية؛ 
ني املهارا

س
ّد؛ وتح ين وجي

يئ وثانوي مجا
ابتدا

ني؛ 
س

ني الجن
ىل التعليم ب

صول إ
ص الو

ان تكافؤ فر
ض

و
ب 

ق التعليمية واملنح املدرسية وتدري
وزيادة املراف

ني.
املعلم

ق 
اعية والثقافية، املادة 13)، ويف ما يتعل

صادية واالجت
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 26؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
يف التعليم (اإلعان العامل

ق 
• الح

ق الطفل، الفقرة 3 من املادة 23، 
ص ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقو

ىل األشخا
سبة إ

ق الطفل، املادتان 28 و29)؛ وبالن
ص (اتفاقية حقو

باألطفال بوجه خا
ب األصلية، املادة 14)

شعو
ق ال

شأن حقو
ب األصلية (إعان األمم املتحدة ب

شعو
ص ذوي اإلعاقة، املادة 24)، وال

ق األشخا
واتفاقية حقو

ضد املرأة، املادة 10)
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
يف ميدان الربية (اتفاقية الق

ساوية للرجل 
ق م

ت بحقو
ساء والفتيا

متتع الن
 •

اعية والثقافية، املادة 6)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
ي (العهد الدو

ي واملهن
ب التقن

ك التدري
يف ذل

يف العمل، مبا 
ق 

• الح

ق 
ص (اتفاقية حقو

ق باألطفال بوجه خا
يف التنمية، املادتان 3 و4)، ويف ما يتعل

ق 
سان، املادة 28؛ إعان الح

ق اإلن
ي لحقو

يل (اإلعان العامل
• التعاون الدو

ص ذوي اإلعاقة، املادة 32)، 
ق األشخا

ص ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقو
ص األشخا

الطفل، الفقرة 4 من املادة 23، والفقرة 3 من املادة 28)، ويف ما يخ
ب األصلية، املادة 39)

شعو
ق ال

شأن حقو
ب األصلية (إعان األمم املتحدة ب

شعو
ىل ال

سبة إ
وبالن

ني
س

ني الجن
ساواة ب

ق امل
تحقي

ف 
ى التمييز والعن

ضاء ع
ي: الق

ت ما ي
شمل الغايا

ت
ال الرعاية والعمل 

ف بأع
ت؛ واإلعرتا

ساء والفتيا
ضد الن

شاركة 
شاركة املرأة م

املنزيل غر مدفوعة األجر؛ وكفالة م
صحة اإلنجابية 

ت ال
ى خدما

صول ع
ان الح

ض
كاملة؛ و

صادية.
يف املوارد االقت

ساوية 
ق مت

ومتتع املرأة بحقو

ق الطفل، 
ت (اتفاقية حقو

ىل 5)؛ والفتيا
ضد املرأة، املواد من 1 إ

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

ضد املرأة (اتفاقية الق
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
• الق

ضد املرأة، املادة 7)، والحياة 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
سياسية والعامة (اتفاقية الق

ت والحياة ال
رشيعا

ص بالت
ق بوجه خا

ا يتعل
املادة 2)، وفي

ى جميع أشكال 
ضاء ع

ت العائلية (اتفاقية الق
ضد املرأة، املادتان 11 و13) والعاقا

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

اعية (اتفاقية الق
صادية واالجت

االقت
ضد املرأة، املادة 16) 

التمييز 

ضد املرأة، املادة 12، والفقرة الفرعية (هـ) من 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
ي يليه (اتفاقية الق

ني الطفل والذ
صل ب

يف تقرير عدد األطفال والفا
ق 

• الح
ق الطفل، الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من املادة 24)

الفقرة 1 من املادة 16؛ واتفاقية حقو

اعية والثقافية، املادة 10)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
ت واألطفال (العهد الدو

صة لألمها
امية الخا

• الح

ضد 
ف 

ى العن
ضاء ع

شأن الق
ىل 6؛ إعان ب

ضد املرأة، املواد من 1 إ
ف 

ى جميع أشكال العن
ضاء ع

ت  (اتفاقية الق
ساء والفتيا

ضد الن
ف 

ى العن
ضاء ع

• الق
ق الطفل، الفقرة 3 من املادة 24، واملادة 35)

ىل 4؛ اتفاقية حقو
املرأة، املواد من 1 إ

ى جميع 
ضاء ع

اعية والثقافية، املادة 7؛ اتفاقية الق
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
ط عمل عادلة وُمرضية (العهد الدو

رشو
يف التمتع ب

ق 
• الح

ضد املرأة، املادة 11)
أشكال التمييز 

ي للجميع 
صح

ف ال
رص

ت ال
امن توافر املياه وخدما

ض
ستدامة

وإدارتها إدارة م

شكل 
صول الجميع ب

ان ح
ض

ي: 
ت ما ي

شمل الغايا
ت

سورة التكلفة 
ب املأمونة واملي

رش
ى مياه ال

ف ع
ص

من
ث؛ 

صحية؛ والحد من التلو
ي والنظافة ال

صح
ف ال

رص
وال

شجيع اإلدارة املتكاملة 
وزيادة كفاءة استخدام املياه؛ وت

ي.
صح

ف ال
رص

ت ال
ملوارد املياه وخدما

اعية والثقافية، املادة 11)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
ي (العهد الدو

صح
ف ال

رص
ت ال

ب املأمونة وخدما
رش

يف مياه ال
ق 

• الح

اعية والثقافية، املادة 12)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

صحة (اإلعان العامل
يف ال

ق 
• الح

ضد املرأة، الفقرة 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
ساواة مع الرجل (اتفاقية الق

س امل
ى أسا

صحية ع
ق ال

ى املاء واملراف
صول ع

يف الح
ق املرأة الريفية 

ح
 •

الفرعية (ح) من الفقرة 2 من املادة 14)
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ستدامة
ف التنمية امل

أهدا
صلة

ت ال
سان ذا

ق اإلن
حقو

ت 
ى خدما

سورة ع
صول الجميع بتكلفة مي

امن ح
ض

ستدامة 
الطاقة الحديثة املوثوقة وامل

صول الجميع بتكلفة 
ان ح

ض
ي: 

ت ما ي
شمل الغايا

ت
ت الطاقة الحديثة املوثوقة 

ى خدما
سورة ع

مي
ستدامة.

وامل

اعية والثقافية، املادة 11)
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ٍف (اإلعان العامل
يش كا

ستوى معي
يف م

ق 
• الح

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 27؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ي وبتطبيقاته (اإلعان العامل
يف التمتع بفوائد التقدم العلم

ق 
• الح

ب) من الفقرة 1 من املادة 15)
والثقافية، الفقرة الفرعية (

شامل للجميع 
ي املطرد وال

صاد
تعزيز النمو االقت

املة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل 
ستدام، والع

وامل
ق للجميع

الالئ

ستدام؛ 
ي امل

صاد
ي: تعزيز النمو االقت

ت ما ي
شمل الغايا

ت
ك 

يف مجال االستها
ني كفاءة استخدام املوارد 

س
وتح

الة الكاملة واملنتجة وتوفر 
ق الع

واإلنتاج؛ وتحقي
سخرة وعمل 

ى ال
ضاء ع

ق للجميع؛ والق
العمل الائ

ال، مبا فيها 
ق الع

اية حقو
رش؛ وح

األطفال واالتجار بالب
ى 

صول ع
ال املهاجرين؛ وزيادة إمكانية الح

ق الع
حقو

ت املالية.
الخدما

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 23؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ط عمل عادلة وُمرضية (اإلعان العامل
رشو

يف التمتع ب
ق 

• الح
ت منظمة العمل الدولية األساسية وإعان منظمة العمل الدولية 

ص ذوي اإلعاقة، املادة 27؛ اتفاقيا
ق األشخا

والثقافية، املواد 6 و7 و10؛ اتفاقية حقو
يف العمل) 

ق األساسية 
ئ والحقو

شأن املباد
ب

سياسية، املادة 8؛ اتفاقية 
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 4؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
رش (اإلعان العامل

ق واالستعباد واالتجار بالب
حظر االسرقا

 •
ىل 36)

ق الطفل، املواد من 34 إ
حقو

ضد املرأة، املادة 11؛ اتفاقيتا منظمة 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
ساواة مع الرجل (اتفاقية الق

س امل
ى أسا

املة ع
ص الع

يف التمتع بفر
ق املرأة 

حقو
 •

يف االستخدام واملهنة)
شأن التمييز 

يف األجور، ورقم 111 ب
ساواة 

شأن امل
العمل الدولية رقم 100 ب

شأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال)
ق الطفل، املادة 32؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ب

حظر عمل األطفال (اتفاقية حقو
 •

رسهم، املادة 25)
ال املهاجرين وأفراد أ

ق جميع الع
اية حقو

يف مجال العمل (االتفاقية الدولية لح
ق 

يف الحقو
ساواة 

امل املهاجرين بامل
متتع الع

 •

صنيع 
صمود، وتحفيز الت

ى ال
ى تحتية قادرة ع

إقامة بن
شجيع االبتكار

شامل للجميع، وت
ستدام ال

امل

سورة 
سر االستفادة بتكلفة مي

ي: تي
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ى تحتية جيدة؛ وتعزيز 
ساواة من بن

ى قدم امل
وع

ى 
صول ع

سر الح
ص العمل؛ وتي

صنيع املنتج لفر
الت

شجيع االبتكار 
ق؛ وت

ىل األسوا
ت املالية والنفاذ إ

الخدما
ى تكنولوجيا 

صول ع
ص الح

ونقل التكنولوجيا؛ وزيادة فر
ت.

صاال
ت واالت

املعلوما

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 27؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ي وبتطبيقاته (اإلعان العامل
يف التمتع بفوائد التقدم العلم

ق 
• الح

ب) من الفقرة 1 من املادة 15)
والثقافية، الفقرة الفرعية (

سياسية، الفقرة 2 من املادة 19)
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 19؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
ت (اإلعان العامل

ى املعلوما
صول ع

يف الح
ق 

• الح

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ض واملوارد (اإلعان العامل
شمل األر

سكن املالئم، مبا ي
يف امل

ق 
• الح

والثقافية، املادة 11)

ى 
ضاء ع

رصفية واالستفادة من البنية التحتية الريفية (اتفاقية الق
ض امل

ى القرو
صول ع

يف الح
ني الرجل واملرأة، 

ساواة ب
س امل

ى أسا
ق املرأة، ع

حقو
 •

ب) من املادة 13، والفقرة 2 من املادة 14)
ضد املرأة، الفقرة (

جميع أشكال التمييز 
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1املرفق 1
ستدامة

ف التنمية امل
أهدا

صلة
ت ال

سان ذا
ق اإلن

حقو

ام بينها
ساواة داخل البلدان وفي

الحد من انعدام امل

ىن 
ى ألد

ت منو أع
شجيع معدال

ي: ت
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ي 
اع

سكان؛ وتعزيز اإلدماج االجت
يف املائة من ال

 40
ساواة 

يس؛ والحد من أوجه انعدام امل
سيا

ي وال
صاد

واالقت
اعية للجميع؛ 

اية االجت
ص والنتائج؛ وكفالة الح

يف الفر
سر 

ي؛ وتي
صاد

صنع القرار االقت
يف 

شاركة 
ان امل

ض
و

ت املهاجرين.
ت تحويا

ف معاما
ض تكالي

الهجرة وخف

اعية والثقافية، الفقرة 2 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 2؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ساواة وعدم التمييز (اإلعان العامل
يف امل

ق 
• الح

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

سياسية، الفقرة 1 من املادة 2 واملادة 26؛ االتفاقية الدولية للق
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

من املادة 2؛ العهد الدو
ص 

ق األشخا
ق الطفل، املادة 2؛ اتفاقية حقو

ضد املرأة، املادة 2؛ اتفاقية حقو
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
رصي، الفقرة 2 من املادة 2؛ اتفاقية الق

العن
يف التنمية، الفقرة 1 من املادة 8)

ق 
رسهم، املادة 7؛ إعان الح

ال املهاجرين وأفراد أ
ق جميع الع

اية حقو
ذوي اإلعاقة، املادة 5؛ االتفاقية الدولية لح

سياسية، املادة 25؛ 
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 21؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
شؤون العامة (اإلعان العامل

يف إدارة ال
شاركة 

يف امل
ق 

• الح
ق 

رصي، املادة 5؛ اتفاقية حقو
ى جميع أشكال التمييز العن

ضاء ع
ضد املرأة، املادة 7؛ االتفاقية الدولية للق

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

اتفاقية الق
يف التنمية، الفقرة 2 من املادة 8)

ق 
ص ذوي اإلعاقة، املادة 29؛ إعان الح

األشخا

اعية والثقافية، املادتان 9 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 22؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ي (اإلعان العامل
امع

امن االجت
ض

يف ال
ق 

• الح
ص ذوي اإلعاقة، املادة 28)

ق األشخا
و10؛ اتفاقية حقو

رسهم، املادة 64)
ل املهاجرين وأفراد أ ا

ق جميع الع
ية حقو ا

االتفاقية الدولية لح ف الهجرة الدولية (
سهيل ظرو

ت  •

رسهم، الفقرة 1 من املادة 47)
ل املهاجرين وأفراد أ ا

ق جميع الع
ية حقو ا

االتفاقية الدولية لح يف تحويل دخولهم ومدخراتهم (
ق املهاجرين 

ح
 •

رشية شاملة للجميع 
ت الب

ستوطنا
جعل املدن وامل

ستدامة
صمود وم

ى ال
وآمنة وقادرة ع

ى 
صول الجميع ع

ان ح
ض

ي: 
ت ما ي

شمل الغايا
ت

شجيع 
ت أساسية ونظم نقل عامة؛ وت

ساكن وخدما
م

ى 
ى نحو قائم ع

رشية ع
ت الب

ستوطنا
ط امل

تخطي
ي؛ وتعزيز 

يف والطبيع
ث الثقا

صون الرتا
شاركة؛ و

امل
ث.

يف مواجهة الكوار
صمود 

ى ال
القدرة ع

اعية 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ض واملوارد (اإلعان العامل
شمل األر

سكن املالئم، مبا ي
يف امل

ق 
• الح

والثقافية، املادة 11)

اعية والثقافية، 
صادية واالجت

ق االقت
ص بالحقو

يل الخا
سان، املادة 27؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

يف حياة املجتمع الثقافية (اإلعان العامل
شاركة 

يف امل
ق 

• الح
ق 

ص ذوي اإلعاقة، املادة 30؛ اتفاقية حقو
ق األشخا

رصي، املادتان 5 و7؛ اتفاقية حقو
ى جميع أشكال التمييز العن

ضاء ع
املادة 15؛ االتفاقية الدولية للق

الطفل، املادة 31)

ص ذوي اإلعاقة، الفقرة 1 
ق األشخا

ص ذوي اإلعاقة  (اتفاقية حقو
ىل األشخا

سبة إ
ام بالن

ت، وال سي
ق والخدما

ىل وسائل النقل واملراف
صول إ

• إمكانية الو
ضد املرأة، الفقرة 2 من املادة 14)

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

ق الطفل، املادة 23)، واملرأة الريفية (اتفاقية الق
من املادة 9)، واألطفال (اتفاقية حقو

ص ذوي اإلعاقة، املادة 11)
ق األشخا

ث الطبيعية (اتفاقية حقو
امية من الكوار

• الح

ستدامة
ج م

ك وإنتا
ط استهال

امن وجود أمنا
ض

سـتدامة 
ق اإلدارة امل

ي: تحقيـ
ت مـا يـ

شـمل الغايـا
ت

طـرق 
ني 

سـ
واالسـتخدام الكفـؤ للمـوارد الطبيعيـة؛ وتح

رشاء 
ت الـ

ارسـا
م

وتعزيـز 
ت؛ 

مـن النفايـا
ص 

التخلـ
س 

للنـا
تتوافـر 

أن 
ان 

ضـ
و

سـتدامة؛ 
امل

ي 
العمومـ

مـن أجـل 
ت 

وبنـاء القـدرا
صلـة؛ 

ت ال
ذا

ت 
املعلومـا

سـتدامة.
امل

التنميـة 

يل 
سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ستدامة (اإلعان العامل
صحية وم

يف بيئة آمنة ونظيفة و
ق 

شمل الح
صحة، مبا ي

يف ال
ق 

• الح
اعية والثقافية، املادة 12)

صادية واالجت
ق االقت

ص بالحقو
الخا

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
ب مأمونة (اإلعان العامل

رش
يف مياه 

ق 
ٍف والح

يف غذاء كا
ق 

• الح
اعية والثقافية، املادة 11)

واالجت

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سياسية، والعهد الدو
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

ف الحر مبواردها الطبيعية  (العهد الدو
رص

يف الت
ب 

شعو
ق جميع ال

ح
 •

اعية والثقافية، الفقرة 2 من املادة 1)
واالجت
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ستدامة
ف التنمية امل

أهدا
صلة

ت ال
سان ذا

ق اإلن
حقو

خ وآثاره
ي لتغري املنا

صد
ت عاجلة للت

اتخاذ إجراءا

صمود 
ى ال

ي: تعزيز القدرة ع
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ث الطبيعية والقدرة 
يف مواجهة تغر املناخ والكوار

ت املحلية 
يف املجتمعا

ك 
يف ذل

ف معها، مبا 
ى التكي

ع
ر للمناخ.

ق األخ
صندو

شغيل ال
شة؛ وت

واملهم

يل 
سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ستدامة  (اإلعان العامل
صحية وم

يف بيئة آمنة ونظيفة و
ق 

شمل الح
صحة، مبا ي

يف ال
ق 

• الح
ضد املرأة، 

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

ق الطفل، املادة 24؛ اتفاقية الق
اعية والثقافية، املادة 12؛ اتفاقية حقو

صادية واالجت
ق االقت

ص بالحقو
الخا

رسهم، املادة 28)
ال املهاجرين وأ

ق جميع الع
اية حقو

املادة 12؛ االتفاقية الدولية لح

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
ب مأمونة (اإلعان العامل

رش
يف مياه 

ق 
ٍف والح

يف غذاء كا
ق 

• الح
اعية والثقافية، املادة 11)

واالجت

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سياسية والعهد الدو
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

ف الحر مبواردها الطبيعية  (العهد الدو
رص

يف الت
ب 

شعو
ق جميع ال

ح
 •

اعية والثقافية، الفقرة 2 من املادة 1)
واالجت

ت والبحار واملوارد البحرية واستخدامها 
ظ املحيطا

حف
ستدامة

ق التنمية امل
ستدام لتحقي

ى نحو م
ع

اية 
ث البحري؛ وح

ي: منع التلو
ت ما ي

شمل الغايا
ت

ق البحرية 
ظ املناط

ساحلية وحف
النظم اإليكولوجية ال

صول 
سمكية؛ وتوفر إمكانية و

ساحلية واألرصدة ال
وال

ي 
اية التنوع البيولوج

ق؛ وح
ىل األسوا

صيادين إ
صغار ال
البحري.

يل 
سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو

ق اإلن
ي لحقو

ستدامة  (اإلعان العامل
صحية وم

يف بيئة آمنة ونظيفة و
ق 

شمل الح
صحة، مبا ي

يف ال
ق 

• الح
ضد املرأة، 

ى جميع أشكال التمييز 
ضاء ع

ق الطفل، املادة 24؛ اتفاقية الق
اعية والثقافية، املادة 12؛ اتفاقية حقو

صادية واالجت
ق االقت

ص بالحقو
الخا

رسهم، املادة 28)
ال املهاجرين وأ

ق جميع الع
اية حقو

املادة 12؛ االتفاقية الدولية لح

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
ب مأمونة (اإلعان العامل

رش
يف مياه 

ق 
ٍف والح

يف غذاء كا
ق 

• الح
اعية والثقافية، املادة 11)

واالجت

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سياسية والعهد الدو
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

ف الحر مبواردها الطبيعية  (العهد الدو
رص

يف الت
ب 

شعو
ق جميع ال

ح
 •

اعية والثقافية، الفقرة 2 من املادة 1)
واالجت

امية النظم اإليكولوجية الرية وترميمها وتعزيز 
ح

ى نحو 
ت ع

ستدام، وإدارة الغابا
ى نحو م

استخدامها ع
يض 

ف تدهور األرا
صحر، ووق

ستدام، ومكافحة الت
م

ي
ف فقدان التنوع البيولوج

ساره، ووق
س م

وعك

ستدامة للمياه العذبة 
ي: اإلدارة امل

ت ما ي
لغايا شمل ا

ت
ت؛ ومكافحة 

والنظم اإليكولوجية الجبلية والغابا
ي؛ ومحاربة 

ف فقدان التنوع البيولوج
صحر؛ ووق

الت
رشوع لألنواع املحمية واالتجار فيها.

صيد غر امل
ال

ص 
لخا يل ا

سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
ستدامة (اإلعان العامل

صحية وم
يف بيئة آمنة ونظيفة و

ق 
شمل الح

صحة، مبا ي
يف ال

ق 
• الح

ضد املرأة، املادة 12؛ 
ى جميع أشكال التمييز 

ضاء ع
ق الطفل، املادة 24؛ اتفاقية الق

اعية والثقافية، املادة 12؛ اتفاقية حقو
صادية واالجت

ق االقت
بالحقو

هم، املادة 28) رس
ال املهاجرين وأ

لع ق جميع ا
اية حقو

لح االتفاقية الدولية 

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سان، الفقرة 1 من املادة 25؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
نة (اإلعان العامل ب مأمو

رش
يف مياه 

ق 
ٍف والح

يف غذاء كا
ق 

• الح
لثقافية، املادة 11) اعية وا

جت واال

صادية 
ق االقت

ص بالحقو
يل الخا

سياسية والعهد الدو
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

ف الحر مبواردها الطبيعية  (العهد الدو
رص

يف الت
ب 

شعو
ق جميع ال

ح
 •

2 من املادة 1) اعية والثقافية، الفقرة 
جت واال
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1املرفق 1
ستدامة

ف التنمية امل
أهدا

صلة
ت ال

سان ذا
ق اإلن

حقو

ش 
َّ ساملة ال يُهم

ت م
ى إقامة مجتمعا

شجيع ع
الت

ستدامة، وإتاحة 
ق التنمية امل

فيها أحد من أجل تحقي
ت 

سا
ىل العدالة، وبناء مؤس

صول الجميع إ
إمكانية و

ى جميع 
ساءلة وشاملة للجميع ع

ضعة للم
فعالة وخا
ت

ستويا
امل

ف؛ 
ي: الحد من جميع أشكال العن

ت ما ي
شمل الغايا

ت
رش؛ وتعزيز 

ضد األطفال واالتجار بالب
ف 

وإنهاء العن
ىل 

صول الجميع إ
ص و

ان تكافؤ فر
ض

سيادة القانون و
رشوعة لألموال 

ت غر امل
العدالة؛ والحد من التدفقا

ت 
سا

شاء مؤس
ساد والرشوة؛ وإن

واألسلحة؛ والحد من الف
ى جميع 

ت ع
يف عملية اتخاذ القرارا

شاركة 
فعالة؛ وامل

ت؛ وتوفر هوية قانونية للجميع.
ستويا

امل

سياسية، 
ق املدنية وال

ص بالحقو
يل الخا

سان، املادة 3؛ العهد الدو
ق اإلن

ي لحقو
صه  (اإلعان العامل

ى شخ
يف األمان ع

يف الحياة والحرية و
ق الفرد 

ح
 •

ب 
ض للتعذي

شمل عدم التعر
ري، املادة 1)، مبا ي

ص من االختفاء الق
اية جميع األشخا

الفقرة 1 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 9؛ االتفاقية الدولية لح
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قامئة دولية بصكوك حقوق اإلنسان 

1948 - اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان

1965 - االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي

1966 - العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

1966 - العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية

1979 - اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة

1984 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

1986 - إعان الحق يف التنمية

1989 - اتفاقية حقوق الطفل

1990 - االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال املهاجرين وأفراد أرسهم

1993 - إعان القضاء عى العنف ضد املرأة

2000 - الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة

2006 - اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

2006 - االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء القري

2007 - إعان األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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1
املرفق 2

قامئة مرجعية للجهات صاحبة املصلحة - املشاركة يف استعراض هيئة املعاهدة ألداء إحدى الدول األطراف 

م هـذا املرفـق نصائـح عمليـة للجهات صاحبـة املصلحة املهتمة باملشـاركة يف اسـتعراض إحـدى هيئات املعاهـدات ألداء  يقـدِّ
دولـة طـرف. ليسـت هـذه النصائـح بحرصيـة أو شـاملة. ويُنصح بقراءة هـذا املرفق مع الفصلـني الخامس والسـادس من هذا 

الدليل.

أوالً - قبل اتخاذ القرار باملشاركة يف دورة تقديم التقارير إىل هيئات املعاهدات، قد يكون من املفيد معرفة التايل:

املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة املعنية 	

املواعيـد النهائيـة املقبلـة لتقديـم تقاريـر الدولـة الطـرف (األوليـة و/أو الدوريـة) وإىل أي هيئـة مـن هيئـات املعاهـدات  	
ومبوجـب أي إجـراء (االعتيـادي أم املبّسـط)

ما إذا كانت الدولة الطرف قد قّدمت تقارير املتابعة خاّصتها إىل هيئات املعاهدات املعنية 	

قـد تسـاعدكم هـذه املعلومـات عـى اتخـاذ القرار بشـأن أيٍّ من إجـراءات تقديـم التقارير إىل هيئـات املعاهدات قد تشـارك 
فيهـا منظمتكـم أو مؤسسـتكم، مع أخـذ صاحياتهـا وأولوياتها املوضوعيـة يف اإلعتبار.

ثانًيـا - بعـد عقـد النيـة عـى املشـاركة يف إجـراء بعينـه مـن إجـراءات تقديـم التقاريـر إىل هيئـات املعاهـدات، قـد تـودون 
التايل: معرفـة 

أحـدث املاحظـات الختاميـة التـي أصدرتهـا هيئـة املعاهـدة ووّجهتهـا إىل الدولـة الطـرف وحالـة إجـراءات متابعـة هذه  	
املاحظـات حيثـا ينطبـق األمر

هل قّدمت الدولة الطرف تقريرها إىل هيئة املعاهدة التي تعنيكم؟ 	

هل حّددت هيئة املعاهدة املعنية موعًدا العتاد قامئة مسائل متعلقة بتقرير الدولة الطرف؟ 	

يف مـا يتعلـق باإلجـراء املبّسـط لتقديـم التقاريـر: هـل حـّددت هيئـة املعاهـدة موعـًدا العتـاد قامئـة املسـائل السـابقة  	
لتقديـم التقاريـر؟

هل اعتمدت هيئة املعاهدة قامئة املسائل املتعلقة بتقرير الدولة الطرف؟ 	

هل حّددت هيئة املعاهدة موعًدا الستعراض تقرير الدولة الطرف (الحوار البّناء)؟ 	

راجعوا املوقع الشبيك لهيئة املعاهدة التي تعنيكم للعثور عى معلومات عن دورتها املقبلة ودوراتها  	
يف املستقبل، مثل:

أي الدول األطراف سيجري استعراض أدائها ومتى؛– 
أي الدول األطراف سيجري اعتاد قامئة مسائل أو قامئة املسائل السابقة عى تقديم التقارير – 

بشأنها ومتى.
	 https://www.ohchr.org/ :ميكن الوصول إىل املوقع الشبيك لهيئات املعاهدات عرب الرابط التايل

AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

فكرة!

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
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ثالًثا - كيف ميكنكم املشاركة يف استعراض أداء إحدى الدول األطراف؟

قـد يسـاعد التفكـر يف القضايـا التاليـة منظمتكـم أو مؤسسـتكم عى أن تتخـذ قراًرا بشـأن طريقة مشـاركتكم يف دورة تقديم 
التقاريـر إىل هيئـات املعاهدات:

يف أي مرحلـة مـن دورة تقديـم التقاريـر تودون املشـاركة؟ (يف مرحلة وضع قامئة املسـائل/قامئة املسـائل السـابقة لتقديم  	
التقاريـر أم يف مرحلـة الحـوار البّنـاء أم يف االثنتني) وملاذا؟

كيف تودون أن تساهموا؟ (بتقديم معلومات خطية فقط أم معلومات خطية باإلضافة إىل إحاطة شفوية) 	

هـل سـتكون مسـاهمتكم فرديـة (مبعنـى أنّها سـتقترص عـى منظمتكم أو مؤسسـتكم) أم مشـرتكة (عى سـبيل املثال من  	
خـال شـبكة مـن منظات املجتمـع املدين أو تقرير مشـرتك بـني وكاالت األمـم املتحدة)؟

باإلضافة إىل مساهمتكم الخطية، هل ترغبون أيًضا يف تقديم إحاطة شفوية إىل هيئة املعاهدة؟ (أنظر »خامًسا« أدناه) 	

راجعوا املذكرة اإلعامية الخاصة الصادرة عن هيئة املعاهدة املعنية بخصوص مشاركة منظات  	
املجتمع املدين و/أو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، حيث ستعينكم للعثور عى معلومات 

محددة عا يي:
طرق تقديم املعلومات الخطية وتعليات محددة عن كيفية تقدميها وتوقيته وإىل أي جهة؛ – 
طرق مخاطبة إحدى هيئات املعاهدات، باإلضافة إىل املواعيد النهائية لطلب تقديم إحاطة – 

شفوية؛
قد تشر املذكرة إىل مكان تلك اإلحاطات الشفوية وزمانها؛– 
تعليات بشأن طريقة التسجيل لحضور إحدى جلسات هيئة املعاهدة.– 
ث األمانة، مع كل دورة، هذه املذكرات التي تُتاح عى املواقع الشبكية لكل هيئات املعاهدات  	 تُحدِّ

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx :عى الرابط التايل

رابًعا – كيف تصيغون التقرير املوازي؟ 

يف ما يي بعض االقرتاحات بشأن عدد من القضايا التي قد ترغبون يف أخذها بعني اإلعتبار عند البدء باإلستعداد: . 1

نطـاق اهتـام التقريـر املـوازي وبنيتـه (فهـل يركِّـز مثـاً عـى قضايـا بعينهـا أم عى جميـع مـواد املعاهـدة أو تجميعات  	
ملوادها)

ـنوا إملامكـم باملبـادئ التوجيهيـة بشـأن تقديـم التقاريـر إىل هيئـة املعاهـدة املعنيـة، باإلضافـة إىل تعليقاتهـا العامـة  	 حسِّ
واجتهاداتهـا القضائيـة، إن ُوجـدت، بحيـث ميكنكـم االنتفـاع مـن هـذه األدوات أثنـاء صياغـة التقريـر املـوازي

تعرَّفـوا عـى اإلطـار الترشيعـي والسياسـات ذات الصلـة وغرهـا من وسـائل السـعي إىل تنفيذ أحـكام املعاهـدة يف الدولة  	
الطرف

بالنسـبة إىل التقاريـر املقدمـة مبوجـب اإلجـراء االعتيـادي: أدرسـوا تقريـر الدولـة الطـرف لتحديـد القضايا التـي تدعو إىل  	
القلـق والتـي قـد ترغـب منظمتكـم أو مؤسسـتكم يف تناولهـا يف التقريـر املوازي

بالنسبة إىل إجراءات تقديم التقارير الدورية: إطّلعوا عى محتوى املاحظات الختامية األخرة 	

أدرسـوا جيـًدا مـدى التـزام القوانـني والسياسـات واملارسـات مببـادئ املعاهـدة ومعايرهـا وباملاحظـات الختاميـة، مبـا  	
ميكِّنكـم مـن تسـليط الضـوء عـى التحديـات الرئيسـية يف التقريـر املـوازي.

فكرة!

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
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1املرفق 1
عند صياغة تقرير مواٍز، من املستحسن لكم أن:. 2

تشروا إىل املادة املعنية يف املعاهدة التي تتناولونها؛ 	

دوا مصادر جميع املعلومات بشكل صحيح (االجتهادات القضائية عى سبيل املثال)؛ 	 تحدِّ

متتنعوا عن استخدام أسلوب مسيىء؛  	

تتوخـوا الوضـوح، واإلحـكام، والدقـة، واملوضوعية وتسـوقوا أمثلـة عن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي تشـرون إىل وقوعها  	
و/أو أدلـة عليها، حسـب اإلقتضاء؛ 

تراعـوا منظـور املسـاواة بـني الجنسـني يف التقريـر املـوازي (أشـروا إىل أي اختافـات أو تباينـات بـني الرجال والنسـاء يف ما  	
يتعلـق بالتمتـع بحقـوق بعينهـا مـن حقوق اإلنسـان وأدرجـوا بيانـات مصنفة بحسـب الجنس، وغـر ذلك)

أدرجوا مقرتحات ملموسة بشأن طرق تحسني وضع حقوق اإلنسان. 	

ويف ما يتعلق بشكل التقرير املوازي وتقدميه، قد ترغبون يف أخذ ما يي بعني االعتبار:. 3

تتبايـن التوجيهـات بشـأن طـول املعلومـات الخطيـة املقّدمـة مـن هيئـة معاهدة إىل أخـرى، علـًا أّن اإلقرتاح العـام يفيد  	
بعـدم تخطيهـا عرش صفحـات، باإلضافـة إىل موجز.

ال ترُتجـم التقاريـر املوازيـة املقّدمـة مـن الجهـات صاحبـة املصلحـة. لذلـك، حرًصـا عـى أن يفهـم معظـم أعضـاء هيئـة  	
مونهـا، يُنصـح بتقدميهـا باللغـة اإلنجليزيـة. املعاهـدة املعلومـات التـي تقدِّ

عـى الرغـم مـن أّن اللغـات الرسـمية التي يعتمدها معظم هيئات املعاهدات تشـمل اللغتني الفرنسـية واالسـبانية، إال أنّه  	
مونه بأي مـن هاتني اللغتني. ع عـى إدراج ملخـص عـن التقريـر باللغة اإلنجليزية إذا كنتم سـتقدِّ يُشـجَّ

يجـب إرسـال املعلومـات الخطيـة بصـورة مبـارشة إىل أمانـة اللجنـة املعنيـة (باسـتثناء لجنـة حقـوق الطفـل) وبشـكل  	
إلكـروين فقـط ويف صيغـة »وورد« (Word) أو »يب دي إف« (PDF). يتضّمـن الجـدول املرجعـي املوجـز الـوارد أدنـاه 

بيانـات االتصـال بأمانـات هيئـات املعاهـدات لفائـدة الجهـات صاحبـة املصلحـة.

خامًسا – كيف تقّدمون إحاطة شفوية؟ 

إذا قّدمتـم تقريـرًا موازيًـا إىل إحـدى هيئـات املعاهـدات، قـد يكـون من املفيد لكـم أن تنظـروا يف تقديـم معلوماتكم بصورة 
شـفوية إىل اللجنـة املعنيـة. ويف هـذا الصـدد، يُقـرتح ما يي:

إجراء نقاش داخي يف املنظمة عن مدى توافر األموال للسفر إىل جنيف وعن الشخص الذي سيمثِّل املنظمة هناك؛ 	

تحديـد الخيـارات املتاحـة ملخاطبـة هيئـة املعاهـدة التـي تعنيكـم واتخـاذ قـرار بشـأن الطريقة التـي تودون اسـتخدامها  	
(أنظـر الجـدول املرجعـي املوجـز الـوارد أدناه)؛

االنتبـاه إىل أّن الوقـت املخصـص للحـوار مـع هيئـات املعاهـدات عـادة مـا ال يتجـاوز السـاعة الواحـدة. ويف كثـر مـن  	
األحيـان، يُقّسـم هـذا الوقـت عـى عـدد مـن الجهـات صاحبـة املصلحة، عـى غـرار منظات املجتمـع املدين واملؤسسـات 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان أو منظـات املجتمـع املـدين فقـط أو املؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان فقط52 وفًقـا لهيئة 

املعاهـدة. هـذا يعنـي أّن الوقـت املتـاح لكـم لتقديـم إحاطـة شـفوية إىل إحـدى هيئـات املعاهدات سـيكون محـدوًدا!

أنظـر: الورقـة املعـدة مـن املفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان عن تعاون املؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان مـع هيئات معاهدات حقوق اإلنسـان   52
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/AnnualMeeting/  :يف األمـم املتحـدة (2016)، الفقـرات مـن 15 إىل 20. متوافـرة عـى الرابـط التـايل

Pages/MeetingChairpersons.aspx

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx
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التواصـل مـع املنظمـة غـر الحكوميـة التي تسـاعد هيئـة املعاهدة املعنية عى تنسـيق مشـاركة منظـات املجتمع املدين  	
يف الـدورة أو يف اجتـاع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، حسـب اإلقتضاء (أنظـر الجدول املرجعـي املوجز الـوارد أدناه). 
ع منظـات املجتمـع املـدين عـى التنسـيق يف ما بينهـا من أجل ضـان االسـتخدام األمثل  ويف حـال عـدم اإلنطبـاق، تُشـجَّ

لوقتهـا املشـرتك الـذي يختلـف بحسـب عدد الجهـات صاحبـة املصلحة التي سـتخاطب هيئـة املعاهدة.

الحرص عى اإلنتهاء من إعداد البيان الشفوي يف وقت كاٍف قبل املوعد، عى أن يربز شواغلكم األساسية دون سواها! 	

إن مل يكـن السـفر إىل جنيـف خيـاًرا مناسـبًا، يُنصـح بالتفكـر يف االتصـال بأمانـة هيئـة املعاهـدة التي تعنيكم لاستفسـار  	
عـن إمكانيـة تقديـم إحاطتكم الشـفوية عـرب التـداول بالفيديو.

جدول مرجعي موجز لفائدة الجهات صاحبة املصلحة

هيئة 
املعاهدة

املواعيد النهائية للجهات صاحبة 
املصلحة لتقديم املعلومات الخطية

بيانات االتصال باألمانةاإلحاطات الشفوية

لجنة القضاء 
عى التمييز 

العنرصي

يف ما يخص استعراض أداء الدول: يف 
أي وقت منذ تحديد موعد استعراض 

أداء الدولة، وقبل 3 أسابيع عى 
األقل من موعد انعقاد الدورة التي 

سيجري فيها استعراض أداء تلك 
الدولة.

ماحظة: ترسل اللجنة »قامئة 
القضايا« إىل الدولة الطرف قبل 4 إىل 

6 أسابيع من موعد انعقاد الدورة 
التي سيتم فيها استعراض أداء الدولة 
بهدف وضع إطار للحوار البّناء حول 

عدد من القضايا الرئيسية.

إذا أردتم املساهمة يف وضع قامئة 
املواضيع، من املستحسن أن تبادروا 

إىل هذه الخطوة قبل 8 أسابيع 
من موعد استعراض أداء الدولة، 

مع ربط مساهمتكم بوضوح بهذه 
القامئة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة وقت اجتاعها*، مع توافر خدمة 
الرتجمة لتقديم املعلومات عن البلدان التي 

يتم استعراض أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف 
وقت الغداء« بني منظات املجتمع املدين 

واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضاء 
اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح يف هذه 

الحالة. وال تتم املوافقة عى الطلبات يف هذا 
الشأن إالّ بحسب توافر أعضاء اللجنة.

إذا كنتم ترغبون يف مخاطبة اللجنة أثناء 
اجتاعها و/أو تنظيم جلسة إحاطة يف وقت 

الغداء، ينبغي عليكم االتصال باألمانة قبل 
3 أسابيع عى األقل من موعد انعقاد دورة 

اللجنة.

*جلسات علنية. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 97 57

 الربيد اإللكرتوين:
cerd@ohchr.org

mailto:cerd%40ohchr.org?subject=
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1املرفق 1
هيئة 

املعاهدة
املواعيد النهائية للجهات صاحبة 
املصلحة لتقديم املعلومات الخطية

بيانات االتصال باألمانةاإلحاطات الشفوية

اللجنة 
املعنية 

بالحقوق 
االقتصادية 

واالجتامعية 
والثقافية

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
يُفّضل قبل 6 أسابيع وما ال يقّل عن 

3 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها استعراض أداء 

الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: يُفّضل 
قبل 10 أسابيع وما ال يقّل عن 8 
أسابيع من موعد اجتاع الفريق 

املعني العامل ملا قبل الدورة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 
اللجنة وقت اجتاعها* و/أو مخاطبة الفريق 

املعني العامل ملا قبل الدورة، وذلك وقت 
اجتاعه**، مع توافر خدمة الرتجمة لتقديم 

املعلومات عن البلدان التي يتم استعراض 
أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف وقت 
الغداء« بني منظات املجتمع املدين وأعضاء 
اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح يف هذه 

الحالة. وال تتم املوافقة عى الطلبات يف هذا 
الشأن إالّ بحسب توافر أعضاء اللجنة.

إذا كنتم ترغبون يف مخاطبة اللجنة وقت 
اجتاعها و/أو تنظيم جلسة إحاطة يف وقت 
الغداء، ينبغي عليكم االتصال باألمانة قبل 4 
أسابيع عى األقل من الوقت املحدد النعقاد 

دورة اللجنة.

*جلسات علنية. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

**جلسات مغلقة

 الهاتف:
+41 22 917 90 00

 الربيد اإللكرتوين:
cescr@ohchr.org

اللجنة 
املعنية 
بحقوق 
اإلنسان

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 4 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها استعراض أداء 

الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 
12 أسبوًعا من موعد انعقاد دورة 

اللجنة التي سيتم فيها تحديد قامئة 
املسائل الخاصة بالدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل مبوجب 
اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير:

قبل 12 أسبوًعا من موعد انعقاد 
دورة اللجنة التي سيتم فيها تحديد 

قامئة املسائل الخاصة بالدولة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة وقت اجتاعها*، مع توافر خدمة 
الرتجمة لتقديم املعلومات عن البلدان التي 

يتم استعراض أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف 
وقت الغداء« بني منظات املجتمع املدين 

(واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان) وأعضاء 
اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح يف هذه 

الحالة. 

وينبغي عى منظامت املجتمع املدين التي تود 
مخاطبة اللجنة أو ترغب يف طلب عقد جلسة 
إحاطة يف وقت الغداء أن تتصل مبركز الحقوق 
املدنية والسياسية قبل أسبوعني عى األقل من 

موعد انعقاد دورة اللجنة.

أما املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي 
تود مخاطبة اللجنة أو ترغب يف طلب عقد 

جلسة إحاطة يف وقت الغداء فعليها أن تتصل 
باألمانة قبل أسبوعني عى األقل من موعد 

انعقاد دورة اللجنة.

*جلسات مغلقة. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 92 61

 الربيد اإللكرتوين:
ccpr@ohchr.org

»مركز الحقوق املدنية 
 (CCCPR Centre) »والسياسية

هو منظمة غر حكومية تساعد 
عى تنسيق مشاركة منظات 

املجتمع املدين وتعاونها مع 
اللجنة:

Rue de Varembé 1,
Geneve 1202

 هاتف:
+41 22 332 25 55

بريد إلكرتوين:
info@ccprcentre.org
www.ccprcentre.org

mailto:cescr@ohchr.org 
mailto:ccpr%40ohchr.org?subject=
mailto:info@ccprcentre.org
http://www.ccprcentre.org
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هيئة 
املعاهدة

املواعيد النهائية للجهات صاحبة 
املصلحة لتقديم املعلومات الخطية

بيانات االتصال باألمانةاإلحاطات الشفوية

اللجنة 
املعنية 

بالقضاء عى 
التمييز ضد 

املرأة

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 3 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها استعراض أداء 

الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 6 
أسابيع من موعد اجتاع الفريق 

املعني العامل ملا قبل الدورة التي 
سيتم فيها تحديد قامئة املسائل 

الخاصة بالدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل مبوجب 
اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير: قبل 
6 أسابيع من موعد اجتاع الفريق 
املعني العامل ملا قبل الدورة التي 

سيتم فيها تحديد قامئة املسائل 
الخاصة بالدولة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة أثناء دورتها* و/أو مخاطبة الفريق 
املعني العامل ملا قبل الدورة أثناء اجتاعه**، 

مع توافر خدمة الرتجمة لتقديم املعلومات عن 
البلدان التي يتم استعراض أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف وقت 
الغداء« بني منظات املجتمع املدين وأعضاء 
اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح يف هذه 

الحالة. 

وينبغي عى منظامت املجتمع املدين التي تود 
مخاطبة اللجنة أو ترغب يف طلب عقد جلسة 

إحاطة يف وقت الغداء أن تتصل بـمنظمة رصد 
العمل العاملي من أجل حقوق املرأة يف منطقة 
آسيا واملحيط الهادئ قبل 3 أسابيع عى األقل 

من موعد انعقاد الدورة/اجتامع الفريق 
املعني العامل ملا قبل الدورة.

أما املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي 
تود مخاطبة اللجنة أو ترغب يف طلب عقد 

جلسة إحاطة يف وقت الغداء فعليها أن تتصل 
باألمانة قبل 3 أسابيع عى األقل من موعد 

انعقاد الدورة أو قبل 6 أسابيع عى األقل من 
موعد انعقاد اجتامع الفريق املعني العامل ملا 

قبل الدورة.

*جلسات علنية. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

**جلسات مغلقة.

 الهاتف:
+41 22 917 94 43

 الربيد اإللكرتوين:
cedaw@ohchr.org

»منظمة رصد العمل العاملي من 
أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا 

IWRAW-) »واملحيط الهادئ
Asia Pacific) هي منظمة غر 

حكومية تساعد عى تنسيق 
مشاركة منظات املجتمع املدين 

وتعاونها مع اللجنة:
10-2, Jalan Bangsar

Utama 9
Bangsar Utama

59000 Kuala Lumpur,
Malaysia

هاتف:
+60 322 822 255

بريد إلكرتوين:
Iwraw-ap@iwraw-ap.org

Iwraw_ap@yahoo.com

لجنة 
مناهضة 
التعذيب

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 4 أسابيع عى األقل من موعد 
انعقاد دورة اللجنة التي سيتم فيها 

استعراض أداء الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 16 
أسبوًعا عى األقل من موعد انعقاد 
دورة اللجنة التي سيتم فيها تحديد 

قامئة املسائل الخاصة بالدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل مبوجب 
اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير: 

قبل 16 أسبوًعا عى األقل من موعد 
انعقاد دورة اللجنة التي سيتم فيها 

تحديد قامئة املسائل الخاصة بالدولة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة وقت اجتاعها*، مع توافر خدمة 
الرتجمة لتقديم املعلومات عن البلدان التي 

يتم استعراض أدائها.

وينبغي عى منظات املجتمع املدين التي تود 
مخاطبة اللجنة أن تتصل باملنظمة العاملية 

ملناهضة التعذيب قبل 3 أسابيع عى األقل من 
موعد انعقاد الدورة. وينبغي إرشاك األمانة يف 

االتصاالت.

أما املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
واآلليات الوقائية الوطنية التي تود مخاطبة 

اللجنة فعليها أن تتصل باألمانة قبل 3 أسابيع 
عى األقل من موعد انعقاد الدورة.

*جلسات مغلقة. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 97 06

 الربيد اإللكرتوين:
cat@ohchr.org

»املنظمة العاملية ملناهضة 
التعذيب« هي منظمة غر 

حكومية تساعد عى تنسيق 
مشاركة منظات املجتمع املدين 

وتعاونها مع اللجنة:
Rue du Vieux-Billard 8

Geneva 8 1211
PO Box 21

Switzerland
هاتف: 41+ 22 809 4939

بريد إلكرتوين:
omct@omct.org

mailto:cedaw@ohchr.org
mailto:Iwraw-ap@iwraw-ap.org 
mailto:Iwraw-ap@iwraw-ap.org 
mailto:Iwraw_ap@yahoo.com
mailto:cat%40ohchr.org?subject=
mailto:omct%40omct.org?subject=
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1املرفق 1
هيئة 

املعاهدة
املواعيد النهائية للجهات صاحبة 
املصلحة لتقديم املعلومات الخطية

بيانات االتصال باألمانةاإلحاطات الشفوية

لجنة حقوق 
الطفل

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 3 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها استعراض أداء 

الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 12 
أسبوًعا من موعد اجتاع الفريق 

العامل املعني ملا قبل الدورة الذي 
سيتم فيه تحديد قامئة املسائل 

الخاصة بالدولة.

يجب عى منظامت املجتمع املدين 
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
م معلوماتها الخطية إلكرتونيًا  أن تقدِّ

عرب موقع »شبكة حقوق الطفل« 
:(Child Rights Connect) 

http://www.childrightsconnect.
org/upload-session-reports/

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة أثناء اجتاع الفريق العامل ملا قبل 
الدورة*، مع توافر خدمة الرتجمة لعرض 

معلومات عن الدولة التي سيتم استعراض 
أدائها، وفًقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن 
اللجنة ملشاركة الرشكاء (متوافرة عى املوقع 

الشبيك للجنة)

كا ميكن أن يشارك األطفال يف تقديم التقارير 
إىل اللجنة. يرجى االطاع عى أساليب عمل 

اللجنة بشأن مشاركة األطفال يف عملية اإلباغ 
الخاصة بلجنة حقوق الطفل واملتوافرة عى 

موقعها الشبيك.

*جلسات مغلقة. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 91 41

 الربيد اإللكرتوين:
crc@ohchr.org

 Child) »شبكة حقوق الطفل«
Rights Connect) هي منظمة 
غر حكومية تساعد عى تنسيق 
مشاركة منظات املجتمع املدين 

وتعاونها مع اللجنة:
1 Rue de Varembé

1202 Geneva,
Switzerland

هاتف: 
+41 (0) 22 740 4730

بريد إلكرتوين:
crcreporting@

childrightsconnect.org
www.childrightsconnect.

org

اللجنة 
املعنية 
بحقوق 

األشخاص 
ذوي اإلعاقة

يف ما يخص استعراض أداء الدولة: 
قبل 3 أسابيع عى األقل من موعد 
انعقاد دورة اللجنة التي سيتم فيها 

استعراض أداء الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 3 
أسابيع عى األقل من موعد انعقاد 
دورة اللجنة التي سيتم فيها تحديد 

قامئة املسائل الخاصة بالدولة أو 
موعد اجتاع الفريق املعني العامل 

ملا قبل الدورة.

يف ما يخص قامئة املسائل مبوجب 
اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير: 

قبل 16 أسبوًعا عى األقل من موعد 
انعقاد دورة اللجنة التي سيتم فيها 

تحديد قامئة املسائل الخاصة بالدولة 
أو موعد اجتاع الفريق املعني 

العامل ملا قبل الدورة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان وأطر الرصد املستقلة 

مدعوة إىل مخاطبة اللجنة أثناء دورتها* و/
أو مخاطبة الفريق العامل ملا قبل الدورة أثناء 
اجتاعاته**، مع توافر خدمة الرتجمة لتقديم 

املعلومات عن البلدان التي يتم استعراض 
أدائها.

وينبغي عى منظامت املجتمع املدين التي تود 
مخاطبة اللجنة أن تتصل باألمانة قبل 4 أسابيع 

عى األقل من موعد انعقاد الدورة أو موعد 
انعقاد الفريق العامل ملا قبل الدورة.

أما املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأطر 
الرصد املستقلة التي تود مخاطبة اللجنة يف 
دورتها أو لدى انعقاد الفريق العامل ملا قبل 

الدورة فعليها أن تتصل باألمانة قبل 4 أسابيع 
عى األقل من موعد انعقاد الدورة أو موعد 

انعقاد الفريق العامل ملا قبل الدورة.

 *جلسات مغلقة. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 91 06

 الربيد اإللكرتوين:
crpd@ohchr.org

»التحالف الدويل املعني بقضايا 
 The International) »اإلعاقة

Disability Alliance) هو 
منظمة غر حكومية تساعد عى 

تنسيق مشاركة منظات املجتمع 
املدين وتعاونها مع اللجنة:
Route de Ferney 150,

CH-1211 Geneva
 هاتف:

+41 (0) 22 788 42 73

 بريد إلكرتوين:
jiperezbello@ida-

secretariat.org 
info@ida-secretariat.org

http://www.childrightsconnect.org/upload-session-reports/
http://www.childrightsconnect.org/upload-session-reports/
mailto:crc@ohchr.org
mailto:crcreporting@childrightsconnect.org
mailto:crcreporting@childrightsconnect.org
http://www.childrightsconnect.org
http://www.childrightsconnect.org
mailto:crpd@ohchr.org
mailto:jiperezbello@ida-secretariat.org
mailto:jiperezbello@ida-secretariat.org
mailto:info@ida-secretariat.org
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إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة - الجزء األول: الدليل

هيئة 
املعاهدة

املواعيد النهائية للجهات صاحبة 
املصلحة لتقديم املعلومات الخطية

بيانات االتصال باألمانةاإلحاطات الشفوية

اللجنة 
املعنية 
بحقوق 
جميع 
العامل 

املهاجرين 
وأفراد 
أرسهم

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 3 أسابيع من موعد انعقاد دورة 

اللجنة التي سيتم فيها استعراض 
املسائل الخاصة بالدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 3 
أسابيع من موعد انعقاد دورة اللجنة 
التي سيتم فيها تحديد قامئة املسائل 

الخاصة بالدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل مبوجب 
اإلجراء املبّسط لتقديم التقارير: 

قبل 3 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها تحديد قامئة 

املسائل الخاصة بالدولة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة وقت اجتاعها*، مع توافر خدمة 
الرتجمة لتقديم املعلومات عن البلدان التي 

يتم استعراض أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف 
وقت الغداء« بني منظات املجتمع املدين 
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وبني 

أعضاء اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح يف 
هذه الحالة. 

وينبغي عى أصحاب املصلحة الذين يرغبون 
يف مخاطبة اللجنة و/أو تنظيم جلسة إحاطة 

يف وقت الغداء االتصال باألمانة قبل 3 أسابيع 
عى األقل من موعد انعقاد الدورة.

*جلسات علنية. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 (0) 22 917 93 35

 الربيد اإللكرتوين:
cmw@ohchr.org

اللجنة 
املعنية 
بحاالت 
االختفاء 
القسي

يف ما يخص استعراض أداء الدول: 
قبل 4 أسابيع من موعد انعقاد دورة 
اللجنة التي سيتم فيها استعراض أداء 

الدولة.

يف ما يخص قامئة املسائل: قبل 
12 أسبوًعا من موعد انعقاد دورة 

اللجنة التي سيتم فيها تحديد قامئة 
املسائل الخاصة بالدولة.

إّن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان مدعوة إىل مخاطبة 

اللجنة وقت اجتاعها*، مع توافر خدمة 
الرتجمة لتقديم املعلومات عن البلدان التي 

يتم استعراض أدائها.

كا يجوز تنظيم »جلسات إحاطة يف وقت 
الغداء« أو مكاملات »سكايب« (skype) أو 

اجتاع تداول بالفيديو بني منظات املجتمع 
املدين (واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان) 
مع أعضاء اللجنة. لكّن خدمة الرتجمة ال تتاح 

يف هذه الحالة. 

وينبغي عى الجهات صاحبة املصلحة التي 
ترغب يف مخاطبة اللجنة االتصال باألمانة قبل 
أسبوعني عى األقل من موعد انعقاد الدورة - 
وينطبق األمر نفسه عى جلسات اإلحاطة يف 

وقت الغداء.

*جلسات مغلقة. للمزيد من املعلومات عن تنظيمها، 
ميكنكم مراجعة برنامج عمل الدورات املعنية املتاح عى 

املوقع الشبيك للجنة.

 الهاتف:
+41 22 917 92 56

 الربيد اإللكرتوين:
ced@ohchr.org

mailto:cmw@ohchr.org
mailto:ced%40ohchr.org?subject=
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