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 الدورة التاسعة واخلمسون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (١٠٧ البند
 تنفيذ الصكوك : انــل حقوق اإلنس  ــمسائ

 املتعلقة حبقوق اإلنسان
  

الفعــال للصــكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك التنفيــذ   
 تلك الصكوك  مبقتضىالتزامات تقدمي التقارير

 
 رير األمني العامتق  

  
 موجز 
يتضمن هـذا التقريـر معلومـات عـن التنفيـذ الفعـال للصـكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق                      

اإلنسان ويركز على اجتماعات األشخاص الذين يرأسون اهليئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات               
ث حقــوق اإلنســان وعلــى االجتمــاعني الثــاين والثالــث املشــتركني بــني اللجــان املكرســني لبحــ

ويشـري التقريـر   .  يف جمـال اإلبـالغ  أساليب العمل اليت تتبعها اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات        
ــدابري الــيت تواصــل اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان اختاذهــا       أيضــا إىل الت

اهليئـات املنشـأة    إطـار   استجابة للمقترحات اليت أوردهـا األمـني العـام بشـأن تقـدمي التقـارير يف                 
برنـامج إلجـراء    : تعزيـز األمـم املتحـدة     ”تقريـره املعنـون     يف  وجب معاهدات حقوق اإلنسان     مب

 .)Corr.1 و A/57/387(“ املزيد من التغيريات
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ــة العامــة إىل األمــني العــام، يف تقريرهــا     - ١ ، أن يقــدم إليهــا، يف  ٥٧/٢٠٢طلبــت اجلمعي
لتنفيـذ هـذا القـرار وعـن العقبـات الـيت            دورهتا التاسعة واخلمسني، تقريرا عمـا اختـذ مـن تـدابري             

مـا يلـزم مـن التمويـل     اعترضت سبيل تنفيذه والتدابري اليت اختذت أو اليت يعتـزم اختاذهـا لتـأمني        
مـا يكفـي مـن املـوارد البشــرية ومـوارد املعلومـات مـن أجــل التسـيري الفعـال ألعمـال اهليئــات           و

 .املنشأة مبوجب معاهدات
 األمـم   ها مفـوض   يف املـذكرة الـيت قـدم       ٥٧/٢٠٢ بـالقرار    وترد املعلومات ذات الصـلة     - ٢

ــدة  ــامي املتحـــ ــتني     الســـ ــا الســـ ــان يف دورهتـــ ــوق اإلنســـ ــة حقـــ ــان إىل جلنـــ ــوق اإلنســـ حلقـــ
)E/CN.4/2004/98 (   بشــأن التنفيــذ الفعــال للصــكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا يف

ــة املتعل      ــارير مبقتضــى الصــكوك الدولي ــدمي التق ــات تق ــك التزام ــوق اإلنســان  ذل ــة حبق وتــرد . ق
املعلومــات املتصــلة هبيئــات حمــددة منشــأة مبوجــب معاهــدات يف تقــارير اللجنــة املعنيــة حبقــوق    

ــة   )A/59/40(اإلنســان  ــة الثقافي ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــة ب ــة املعني -E/2004/22( واللجن

E/C.12/2003/14(    ــرأة ــز ضــد امل ــى التميي ــة القضــاء عل ــة)A/59/38( وجلن  حقــوق الطفــل   وجلن
)A/59/41(     وجلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري )A/59/18(   وجلنـــة مناهضـــة التعـــذيب 
)A/59/44 (            واللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم)A/59/48 .(

 وميكــن االطــالع علــى معلومــات إضــافية بشــأن جلنــة حقــوق الطفــل يف التقــارير الصــادرة          
 CRC/C/121 و   CRC/C/118(إىل الـدورة السادسـة والـثالثني        الـثالثني   ن الـدورة    دوراهتا مـ   عن
ــات ).CRC/C/141 و CRC/C/137  وCRC/C/133 و CRC/C/124 CRC/C/132 و ــرد معلومــ  وتــ

، )--/A/59(رير األمني العام عن احلالة املالية للجنة القضاء على التمييـز العنصـري              اأخرى يف تق  
، وحالـة اتفاقيـة     )--/A/59( للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري          وحالة االتفاقية الدولية  

ــة         ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ مناهضــة التع
)A/59/-- (       ــراد أســرهم ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــة االتفاقي وحال
)A/59/--.( 
طـورات املتعلقـة بربنـامج دعـم أجهـزة حقـوق اإلنسـان واهليئـات املنشـأة                  مت تناول الت  و - ٣

مبوجــب معاهــدات؛ واجلهــود الــيت تبــذهلا اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان  
ومـوارد املعلومـات الكافيـة      لتحسني أدائها، وضـرورة كفالـة التمويـل الـالزم واملـوارد البشـرية               

لعمليــات اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان؛ والتعــاون بــني إدارات األمــم     
ــة       ــات واملؤسســات الوطني ــا واآللي ــا املتخصصــة وصــناديقها وبراجمه قــوق حلاملتحــدة ووكاالهت
ــة      ــة؛ والعالقــات القائمــة بــني املكتــب املوســع للجن حقــوق اإلنســان واملنظمــات غــري احلكومي

اإلنســان، ورئــيس اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان، والــدول األطــراف؛ 
 واخلرباء املستقلني ورؤسـاء األفرقـة العاملـة لإلجـراءات           املمثلني/ن بني املقررين اخلاصني   والتعاو
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اخلاصــة للجنــة حقــوق الطفــل وبرنــامج اخلــدمات االستشــارية يف االجتمــاعني اخلــامس عشــر    
 حقـوق اإلنسـان جبنيـف يف        ما اهليئات املنشـأة مبوجـب معاهـدات       لسادس عشر اللذين عقدهت   وا

 علـى   ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٢٥ إىل   ٢٣ ومن   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٧ إىل   ٢٣الفترتني من   
ــوايل ــو. الت ــران الصــادران  رد ي ــذين االجتمــاعني عــن التقري ــك توصــيات رؤســاء  ه ــا يف ذل  ، مب
 .على التوايل--/A/59   وA/58/350، يف الوثيقتني اهليئات

برنـامج  : زيـز األمـم املتحـدة   تع”واستجابة لطلب األمني العام الوارد يف تقريره املعنون     - ٤
ــيريات    ــن التغ ــد م ــوق     ) Corr.1 و A/57/387(“ إلجــراء املزي ــوض الســامي حلق ــا املف ــذي دع ال

جديـدة مبسـطة    اإلنسان إىل التشـاور مـع اهليئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات بشـأن إجـراءات                   
لتقــدمي التقــارير مبقتضــى معاهــدات حقــوق اإلنســان، عقــد اجتمــاع ثــان مشــترك بــني اللجــان  

 /حزيـــران ٢٠ إىل ١٨ملمثلـــي مجيـــع اهليئـــات املنشـــأة مبوجـــب معاهـــدات يف الفتـــرة مـــن        
 يف مفوضية حقوق اإلنسان جبنيف، مباشرة قبل انعقاد االجتمـاع اخلـامس عشـر               ٢٠٠٣ يونيه

تقريـر  الويـرد   . املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان         اهليئـات   رأسـون   لألشخاص الذين ي  
االجتمــاع، مبــا يف ذلــك التوصــيات املنبثقــة عنــه، كمرفــق لتقريــر االجتمــاع  الصــادر عــن هــذا 

 مناقشـات هـذا االجتمـاع املشـترك بـني           توركـز ). A/58/350(اخلامس عشر لرؤساء اهليئـات      
جتماع لتقارع األفكار استضافته حكومة ليختنشـتاين       مال ا عاللجان على التقرير الصادر عن أ     

، وحضــره ممثلــو اهليئــات املنشــأة مبوجــب ٢٠٠٣مــايو /أيــار ٧ إىل ٤يف مــالبون يف الفتــرة مــن 
معاهدات والدول األطراف ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملؤسسات الوطنيـة           

ترحـات اإلصـالح الـيت طرحهـا األمـني          حلقوق اإلنسان واملنظمـات غـري احلكوميـة، ونـاقش مق          
ــة     . العــام ــة العامــة يف دورهتــا الثامن وعــرض التقريــر الصــادر عــن اجتمــاع مــالبون علــى اجلمعي

 ).، املرفقA/58/123(واخلمسني 
 ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٢ و ٢١وعقــد اجتمــاع ثالــث مشــترك بــني اللجــان يــومي    - ٥

نشــأة مبوجــب معاهــدات ومواءمــة    ملواصــلة حبــث ســبل تنســيق وتبســيط أعمــال اهليئــات امل      
ويـرد التقريـر الصـادر عـن هـذا االجتمـاع، مبـا يف ذلـك                 .  اخلاصـة هبـا    مقتضيات تقدمي التقـارير   

 ).--/A/59(التوصيات املنبثقة عنه، كمرفق لتقرير االجتماع السادس عشر لرؤساء اهليئات 
 


