A/75/40

األمم املتحدة

تقرير اللجنة املعنية حبقوق
اإلنسان
الدورة 126
( 26-1متوز/يوليه )2019

الدورة
( 14تشرين األول/أكتوبر  8 -تشرين الثاين/نوفمرب )2019
127

الدورة 128
( 27-2آذار/مارس )2020

اجلمعية العامة

الواثئق الرمسية
الدورة اخلامسة والسبعون
امللحق رقم 40



A/75/40

اجلمعية العامة
الواثئق الرمسية
الدورة اخلامسة والسبعون
امللحق رقم 40

تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
الدورة 126
( 26-1متوز/يوليه )2019

الدورة
( 14تشرين األول/أكتوبر  8 -تشرين الثاين/نوفمرب )2019
127

الدورة 128
( 27-2آذار/مارس )2020

األمم املتحدة • نيويورك،

2020

مالحظة
تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقام .ويعين إيراد أحدد ذد ا الرمدوز الحالدة إ
إحدى واثئق األمم املتحدة.

A/75/40

احملتوايت

الصفحة

الفصل

املرفقات

أولا -

الختصاص واألنشطة ........................................... ................................
ألف  -الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ويف الربوتوكولني الختياريني ...
ابء  -دورات اللجنة .......................................... ................................
جيم  -انتخاب أعضاء املكتب ................................. ................................
دال  -املقررون اخلاصون ....................................... ................................
ذاء  -الفريق العامل املعين ابلبالغات وفرق العمل املعنية ابلتقارير القطرية ...........................
واو  -حالت عدم التقيد عمالا ابملادة  4من العهد .............. ................................
زاي  -الجتماعات غري الرمسية مع الدول األطراف ............... ................................
حاء  -املالحظات اخلتامية ومتابعة املالحظات اخلتامية ............................................
طاء  -البالغات ومتابعة اآلراء ................................. ................................
ايء  -التعليقات العامة مبوجب الفقرة  4من املادة  40من العهد ....................................
كاف  -املوارد من املوظفني وترمجة الواثئق الرمسية .............................................
لم  -الدعاية ألعمال اللجنة .................................. ................................
ميم  -تقدمي تقرير اللجنة السنوي إ اجلمعية العامة .............. ................................
نون  -اعتماد التقرير .......................................... ................................

اثني ا -

أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة  40من العهد والتعاون مع ذيئات األمم املتحدة األخرى ..............
املقررات األخرية املتعلقة ابلجراءات ..........................................
ألف  -املستجدات و َّ
ابء  -العالقات مع اهليئات األخرى ............................ ................................

اثلث ا -

تقدمي التقارير من الدول األطراف مبوجب املادة  40من العهد ........................................
ألف  -التقارير املقدمة إ األمني العام يف الفرتة بني  30آذار/مارس  2019و 16متوز/يوليه ....... 2020
ابء  -التقارير اليت فات موعد تقدميها وعدم امتثال الدول األطراف للتزاماهتا مبوجب املادة ........ 40
جيم  -الوترية الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول األطراف اليت نُظر فيها خالل الفرتة املشمولة ابلستعراض

1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11

األول -

أعضاء اللجنة املعنية حبقوق النسان................. ................................ 2020-2019 ،

13

الثاين -

املقررات املتعلقة ابلتدابري الضافية لتبسيط إجراء تقدمي التقارير وزايدة إمكانية التنبؤ .....................

14

الثالث -

ملخص ورقة موقف اللجندة بشدأن اسدتعراض عدام  2020لقدرار اجلمعيدة العامدة ل مدم املتحددة  268/68املتعلدق
بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام ذيئات معاذدات حقوق النسان ،بصيغتها احملدثة يف دورهتا ......... 126

15

GE.20-10390

iii

A/75/40

أولا -الختصاص واألنشطة
ألف -ال د د دددول األاد د د درايل ا العاب د د ددد ال د د دددوة اخل د د دداص
وا الربوتوكولني الختياريني

ق د د ددوق املدني د د ددة والسيا د د ددية

يف  16متوز/يوليدده  ،2020بلددع عدددد الدددول األطدراف يف العهددد الدددويل اخلدداص ابحلقددوق املدنيددة
-1
والسياسددية  173دولددة ،وبلددع عدددد الدددول األطدراف يف الربوتوكددول الختيدداري األول امللحددق ابلعهددد 116
دولة .وكال الصدكني ففد مند  23آذار/مدارس  .1976أمدا الربوتوكدول الختيداري الثداين امللحدق ابلعهدد،
اهلادف إ إلغاء عقوبدة العددام ،فقدد بددأ نفداذا يف  11متوز/يوليده  .1991وحد  16متوز/يوليده ،2020
بلع عدد الدول األطراف يف ذ ا الربوتوكول الختياري  88دولة.
ومن د تقدددمي التقريددر األخددري ،انضددمد دولددة جديدددة واحدددة إ العهددد ودولتددان جديددد ن إ
-2
ج
دجع اللجن دةُ الدددول الدديت م تصددبب بعددد أطراف دا يف العهددد والربوتوكددولني
الربوتوكددول الختيدداري الثدداين .وتشد ل
الختياريني على أن تفعل ذلك.
وحد د  16متوز/يوليد دده  ،2020أصد دددرت  50دولد ددة العد ددالن املنصد ددوص عليد دده يف الفقد ددرة  1مد ددن
-3
املادة  41من العهد .ويف ذ ا الصدد ،تناشد اللجنة الدول األطراف إصدار العالن املنصوص عليه يف
املادة  41من العهد والنظر يف استخدام ذ ا اآللية لزايدة فعالية تنفي أحكام العهد.
وميك د د د ددن الط د د د ددال عل د د د ددى مجي د د د ددع املعلوم د د د ددات املتعلق د د د ددة حبال د د د ددة املعاذ د د د دددات ،مب د د د ددا يف ذل د د د ددك
-4
التحفظ د د د د د د د د ددات والع د د د د د د د د ددالفت الص د د د د د د د د ددادرة ع د د د د د د د د ددن ال د د د د د د د د دددول األط د د د د د د د د دراف ،يف ال د د د د د د د د درابط الت د د د د د د د د ددايل
.https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

ء -دورات اللجنة
عقدت اللجنة ثالث دورات من اعتماد تقريرذا السنوي السابق .فقد عُقدت الدورة  126يف
-5
الفرتة من  1إ  26متوز/يوليه  ،2019والدورة  127يف الفرتة من  14تشرين األول/أكتدوبر إ  8تشدرين
الثداين/نوفمرب  .2019وتقددرر عقددد الدددورة  128يف الفدرتة مددن  2إ  27آذار/مددارس  .2020وبسددبب أزمددة
مد ددرض فد ددريوس كد ددوروف كوفيد ددد ،)19-م يتسد ددن عقد ددد اجللسد ددات الد دديت كاند ددد مقد ددررة خد ددالل األسد ددبوعني
األخريين من الدورة حضورايا .وبددلا مدن ذلدك ،واصدل أعضداء اللجندة عملهدم عدن بعدد .وعُقددت مجيدع
اجللسات احلضورية يف مكتب األمم املتحدة جبنيف.

جيم -انتخاب أعضاء املكتب
انتخبد اللجنة ،يف  4آذار/مارس  ،2019أعضاء املكتب التالية أمساؤذم لولية مدهتا سنتان،
-6
وفق ا للفقرة  1من املادة  39من العهد لالطال على قائمة أبعضاء اللجنة ،انظر املرفق األول)

الرئيس
نواب الرئيس

أمحد أمني فتب هللا
نيا ماراي عبدو روشول ،فوتيين بزاغتزيس ،يوفال شاين

وانتخبد اللجنة ،يف  3آذار/مارس  ،2020كريستوف ذاينز مقدررا ،بعدد اسدتقالة إيلدز برانددس
-7
كاريس ،اعتبارا من  31كانون األول/ديسمرب .2019
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وعقد مكتب اللجنة اجتماعات خالل الدورات  126و 127و .128وعمالا ابملقرر املعتمد يف
-8
الد دددورة احلاديد ددة والسد ددبعني ،يد د لج
ددون املكتد ددب مقرراتد دده يف ماضد ددر رمسيد ددة تتد دديب الحتفد ددا جبميد ددع املقد ددررات
املعتمدة.

دال -املقررون اخلاصون
س ددجل املق د لجدرران اخلاص ددان املعني ددان ابلبالغ ددات اجلدي دددة والت دددابري املؤقت ددة ،الس دديد ذ دداينز والس دديد
-9
ش دداين 367 ،بالغ د ا خ ددالل ال دددورات  126و 127و ،128وأحالذ ددا إ ال دددول األط دراف املعني ددة .وا د ا
أيضا  86قرارا طلبا فيها اعتماد تدابري محاية مؤقتة ،عمالا ابملادة  94من نظام اللجنة الداخلي.
 -10ويف الدددورات  126و 127و ،128واصددل املقددرر اخلدداص املعددين مبتابعددة اآلراء ،أندددرايس زميرمددان،
واملقد ددررة اخلاصد ددة املعنيد ددة مبتابعد ددة املالحظد ددات اخلتاميد ددة ،مارسد دديا ف .ج .كد دران ،الضد ددطال مبهامهمد ددا.
ويف الدورة  ،126عُيلند فاسيلكا سانسني فئبة للمقررة اخلاصة املعنية مبتابعة املالحظات اخلتامية.

هاء -الفريق العامل املعين لبالغات وفرق العمل املعنية لتقارير القطرية
 -11اجتمعد فرق العمل املعنية ابلتقارير القطرية خالل الددورات  126و 127و 128لدراسدة واعتمداد
ق د دوائم املس د ددائل املتعلقد ددة بتق د ددارير أوزبكسد ددتان ،أوكراني د ددا ،الربتغد ددال ،بوليفي د ددا دولد ددة  -املتع د ددددة القومي د ددات)،
سري لنكا ،الفلبني ،كينيا ،نيكاراغوا ،ذاييت .واعتمدت فرق العمل أيضد ا قدوائم املسدائل احملالدة قبدل تقددمي
التقددارير ،يف إطددار الجدراء املبسددط لتقدددمي التقددارير ،بشددأن إسددبانيا ،اجلبددل األسددود ،مجهوريددة كددوراي ،شدديلي،
الصومال ،قربص ،كرواتيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اهلند.
 -12ويف الدددورة  ، 126ك ددان الفريددق العام ددل املع ددين ابلبالغددات يت ددألف م ددن السدديدة بران دددس ك دداريس،
عددارف بلقددان ،ف ددورواي شويتشددي ،السد يدة بزاغت دزيس ،خوسدديه مانويددل س ددانتوس بدديس ،إيلددني تيغرودج ددا.
وعُيجلند ددد السد دديدة بزاغت د دزيس رئيسد ددة مق د ددررة .وعقد ددد الفري د ددق العامد ددل اجتماع د دده يف الفد ددرتة م د ددن  24إ 28
حزيران/يونيه .2019
 -13ويف ال دددورة  ، 127ك ددان الفري ددق العام ددل املع ددين ابلبالغ ددات يت ددألف م ددن الس دديدة عب دددو روش ددول،
عيدداض بددن عاشد ور ،السدديدة براندددس كدداريس ،ابمددارايم كويتددا ،السدديدة سانسددني ،السدديد شدداين ،جينتيددان
زبددريي .وعُد جلدني السدديد شدداين رئيسدا مقددررا .وعقددد الفريددق العامددل اجتماعدده يف الفددرتة مددن  7إ  11تشدرين
األول/أكتوبر .2019
 -14ويف الدورة  ،128كان الفريق العامل املعين ابلبالغات يتألف من السيد فتب هللا ،السيد كويتا،
السدديدة سانسددني ،السدديد سددانتوس بدديس ،السدديد شدداين ،السدديدة تيغرودجددا ،السدديد زبددريي .وعُد جلدني السدديد
شاين رئيس ا مقررا .وعقد الفريق العامل اجتماعه يف الفرتة من  24إ  28شباط/فرباير .2020

واو -حالت عدم التقيد عمالا ملادة  4من العابد
 -15تددنص الفقددرة  1مددن املددادة  4مددن العهددد علددى أندده لددوز للدددول األطدراف ،يف حددالت الط دوار
العام ددة الس ددتثنائية ال دديت هت دددد حي دداة األم ددة ،أن تتخ د ت دددابري ل تتقي ددد فيه ددا ابلتزام ددات معيلن ددة تق ددع عليه ددا
مبقتضددى أحك ددام العهددد .وعم دالا ابلفقددرة  2م ددن امل ددادة  ،4ل لددوز ع دددم التقيددد أبحك ددام املد واد  6و 7و8
الفقددر ن  1و )2و 11و 15و 16و .18ومبقتضددى الفقددرة  3مددن املددادة  ،4لددب إخطددار الدددول األطدراف
األخرى فورا ،عن طريق األمني العام ،أبي حالة من حالت عدم التقيد .ويلزم تقدمي إخطار آخر لدى
2
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انتهاء حالة عدم التقيد  )1أو متديدذا .وخالل الفرتة املشدمولة هبد ا التقريدر ،م تتقيدد إثيوبيدا ،األرجنتدني،
أرميني ددا ،إسد ددتونيا ،إكد دوادور ،بوركين ددا فاسد ددو ،بد ددريو ،يلند ددد ،اجلمهوري ددة الدومينيكيد ددة ،مجهوريد ددة مولد دددوفا،
جورجيددا ،دولددة فلسددطني ،رومانيددا ،سددان مددارينو ،السددلفادور ،شدديلي ،غواتيمددال ،قريغيزسددتان ،كولومبيددا،
لتفي ددا ،ابلتزام ددات معيلن ددة مبوج ددب العه ددد .وم ددددت ال دددول التالي ددة ح ددالت ع دددم التقي ددد ال دديت اعتم دددهتا
أرمينيا ،إستونيا ،إكوادور ،أوكرانيا ،بريو ،جورجيا ،رومانيا ،سان مارينو ،السلفادور ،شيلي ،غواتيمال،
قريغيزس ددتان ،كولومبي ددا ،لتفيد ددا .ومجي ددع ذد د ا الخط ددارات مت ددا علد ددى املوق ددع الشد ددبكي ملكت ددب الشد ددؤون
القانونية  .)http://treaties.un.orgويف  24نيسان/أبريل  ،2020اعتمددت اللجندة بيدافا بشدأن حدالت
عدم التقيد ابلعهد فيما يتعلق جبائحة كوفيد.)CCPR/C/128/2 19-

زاي -الجتماعات غري الرمسية مع الدول األارايل
 -16عق دددت اللجن ددة يف  24متوز/يولي دده  ،2019خ ددالل دورهت ددا  ،126اجتماعه ددا احل ددادي عش ددر غ ددري
الرمسددي م ددع ال دددول األط دراف يف العهددد .وش ددار يف الجتم ددا ثل ددو أكثددر م ددن  80دول ددة طرف دا .وق دددمد
اللجنددة معلومددات مدثددة عددن أسدداليب عملهددا ،مبددا يف ذلددك الجد راء املبسددط لتقدددمي التقددارير ،واسددتعراض
نظام ذيئات املعاذدات لعام  .2020وافتتب الرئيس الجتما وأشار إ التطورات اللابية ،مبا يف ذلك
اعتمداد ورقددة موقددف رؤسدداء ذيئددات معاذدددات حقدوق النسددان بشددأن مسددتقبل نظددام ذيئددات املعاذدددات
ومددا ترتددب علددى ذلددك مددن قدرار اللجنددة بشددأن ا د اذ تدددابري إضددافية لتبسدديط إجدراء تقدددمي التقددارير وزايدة
إمكانية التنبؤ .وأبلع عن التقدم احملرز يف صياغة التعليق العام رقم  37بشأن املادة  21احلق يف التجمع
السلمي .وأعرب ثلو الدول األطراف عن تقديرذم ودعمهم لعمل اللجنة.

حاء -املالحظات اخلتامية ومتابعة املالحظات اخلتامية
 -17دأبد ددد اللجند ددة ،مند د دورهتد ددا الرابعد ددة واألربعد ددني الد دديت ُعقد دددت يف آذار/مد ددارس  ،)2 1992علد ددى اعتمد دداد
مالحظدات ختاميدة .وتعتدرب اللجنددة املالحظدات اخلتاميدة منطلقدا لعدداد قائمدة املسدائل الدديت تُتنداول أثنداء النظددر يف
تقريد ددر الدولد ددة الطد ددرف .وخد ددالل الفد ددرتة قيد ددد ال دسد تعراض ،اعتُمد دددت مالحظد ددات ختاميد ددة بشد ددأن  16دولد ددة طرفد د ا.
واعتمدددت اللجنددة يف دورهتددا  126مالحظددات ختاميددة بشددأن ابراغدواي  ،)CCPR/C/PRY/CO/4طاجيكسددتان
 ،)CCPR/C/TJK/CO/3غينيد د ددا السد د ددتوائية  ،)CCPR/C/GNQ/CO/1موريتانيد د ددا ،)CCPR/C/MRT/CO/2
نيج د د درياي  ،)CCPR/C/NGA/CO/2ذولن د د دددا  .)CCPR/C/NLD/CO/5واعتم د د دددت اللجن د د ددة يف دورهت د د ددا 127
مالحظ د د د د د ددات ختامي د د د د د ددة بش د د د د د ددأن بلجيك د د د د د ددا  ،)CCPR/C/BEL/CO/6تش د د د د د دديكيا ،)CCPR/C/CZE/CO/4
الس د د د د ددنغال  ،)CCPR/C/SEN/CO/5ك د د د د ددابو ف د د د د ددريدي  ،)CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1املكس د د د د دديك
 .)CCPR/C/MEX/CO/6واعتمد د د دددت اللجن د د د ددة يف دورهت د د د ددا  128مالحظد د د ددات ختامي د د د ددة بش د د د ددأن أوزبكس د د د ددتان
 ،)CCPR/C/UZB/CO/5الربتغد د د ددال  ،)CCPR/C/PRT/CO/5تد د د دونس  ،)CCPR/C/TUN/CO/6مجهوريد د د ددة
أفريقي ددا الوسد ددطى  ،)CCPR/C/CAF/CO/3دومينيك ددا  .)CCPR/C/DMA/COAR/1وميكد ددن الط ددال علد ددى
تلد ددك املالحظد ددات اخلتاميد ددة علد ددى املوقد ددع الشد ددبكي ملفوضد ددية األمد ددم املتحد دددة السد ددامية حلقد ددوق النسد ددان
املفوض ددية الس ددامية) خ ددد خان ددة وذيئ ددات حق ددوق النس ددان/ذيئات املعاذدات/قاع دددة بي ددافت اهليئ ددات
املنشد ددأة مبوجد ددب معاذد ددداتو  ،)http://www.ohchr.orgوعلد ددى موقد ددع نظد ددام الواثئد ددق الرمسيد ددة ل مد ددم املتحد دددة
 )http://documents.un.orgخد الرموز امل كورة.

__________
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 -18وخ ددالل الفد ددرتة قيد ددد الس ددتعراض ،قد د لدمد املقد ددررة اخلاصد ددة املعني ددة مبتابعد ددة املالحظد ددات اخلتاميد ددة
وفئبتهد د ددا تقد د ددارير مؤقتد د ددة إ اللجند د ددة أثند د دداء الد د دددورات  126و 127و .128واستعرضد د ددد اللجند د ددة خد د ددالل
دورهتدا  126تقددارير الدددول األطدراف التاليدة يف إطددار عمليددة املتابعددة األرجنتدني ،إكدوادور ،بوركينددا فاسددو،
تركمانس ددتان ،فميبي ددا .واستعرض ددد اللجن ددة خ ددالل دورهت ددا  127تق ددارير ال دددول األط دراف التالي ددة يف إط ددار
عملية املتابعة أذربيجان ،ابكستان ،غاف ،املغرب .واستعرضد اللجنة خالل دورهتا  128تقارير الدول
األطرا ف التالية يف إطار عملية املتابعة بولندا ،سلوفينيا ،كوستاريكا ،كولومبيا.
 -19وخالل الفرتة قيد السدتعراض ،وردت مدن الددول األطدراف تعليقدات متصدلة ابملتابعدة .ووردت
أيض ا معلومات عن املتابعة من منظمات غري حكومية.
 -20وميكددن الطددال علددى مجي ددع املعلومددات املتعلقددة مبتابعددة املالحظ ددات اخلتاميددة ،مبددا فيهددا تق ددارير
املتابعة ،على املوقع الشبكي للمفوضية السامية.

ااء -البالغات ومتابعة اآلراء
 -21حيق ل فراد ال ين ي لدعون أن دولة طرف ا انتهكد حق ا من حقوقهم املنصوص عليهدا يف العهدد
ج
يوجهدوا بالغددات مكتوبددة إ اللجنددة لكددي تنظددر فيهددا
واسددتنفدوا مجيددع ُسددبل النتصدداف املتاحددة مليدا أن ل
مبوجب الربوتوكول الختياري .ول ميكن النظر يف أي بالغ مدا م يتعلدق بدولدة طدرف يف العهدد اعرتفدد
ابختصاص اللجنة ،ابنضمامها إ الربوتوكول الختياري.
 -22ويُنظَددر يف البالغد ددات مبوج ددب الربوتوكد ددول الختيد دداري سد درا يف جلسد ددات مغلقد د ة الفقد ددرة  3مد ددن
املددادة  .)5أمددا الق درارات النهائيددة الصددادرة عددن اللجنددة اآلراء وق درارات عدددم مقبوليددة البالغددات وق درارات
وقف النظر يف أحد البالغات) فتكون علنية .ويُكشف عن أمساء أصحاب البالغات ما م تقرر اللجنة
خالف ذلك بطلب منهم.
 -23وي د جرد ع ددرض ع ددام للتزام ددات ال دددول األط دراف مبوج ددب الربوتوك ددول الختي دداري يف التعلي ددق الع ددام
للجنددة رقددم  )2008 33بشددأن التزامددات الدددول األط دراف مبوجددب الربوتوكددول الختيدداري امللحددق ابلعهددد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

-1

ري العمل

 -24بد د دددأت اللجند د ددة عملهد د ددا مبوجد د ددب الربوتوكد د ددول الختيد د دداري يف دورهتد د ددا الثانيد د ددة الد د دديت عُ جقد د دددت يف
عد ددام  .1977ج
دجل مند د ذلد ددك احلد ددني  3 624بالغد دا بشد ددأن  93دولد دةا طرفد دا كد ددي تنظد ددر فيهد ددا اللجند ددة،
وسد د ل
ُ
ج
دجلة يف
منها  367بالغ ا ُس لجل خالل الفرتة املشمولة هب ا التقريدر .وفيمدا يلدي بيدان حبالدة البالغدات املس َّ
الوقد احلاضر وعددذا  3 624بالغا
البالغ ددات ال دديت انته ددى النظ ددر فيه ددا ابعتم دداد آراء مبوج ددب الفق ددرة  4م ددن امل ددادة  5م ددن
أ)
الربوتوكول الختياري  1 577بالغ ا ،ثبد يف  1 213بالغ ا منها حدوث انتهاكات للعهد؛
ب) البالغات اليت أُعلجن عدم قبوهلا  763بالغ ا؛
ج)
د)

البالغات اليت أوقجف النظر فيها أو ُسحبد  496بالغ ا؛
البالغات اليت م ينته النظر فيها بعد  1 287بالغ ا.

 -25واعتمدددت اللجنددة ،يف دوراهتددا  126و 127و ،128آراء بشددأن  66قضددية ،وأ ددد النظددر يف
قضية بتقرير عدم قبوهلا .واستعرضد اللجنة ،عمالا ابملادة  )5 97من نظامها الداخلي ،ما جمموعه 11
40
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قضية يف إطار اجتماعات عُقدت يف غرفتني يف دورتيها  126و .127وت جرد اآلراء والقرارات النهائيدة الديت
اعتمدددهتا اللجنددة يف الدددورات الددثالث مجيع دا يف قاعدددة بيددافت الس دوابق القضددائية الصددادرة عددن ذيئددات
املعاذ دددات  ،) http://juris.ohchr.orgوك د لك يف تفاص دديل الجته ددادات املتاح ددة عل ددى موق ددع املفوض ددية
السامية الشدبكي مصدنفة حبسدب كدل دورة)  .)3وميكدن الطدال عليهدا أيضدا يف قاعددة بيدافت ذيئدات
املعاذدات علدى موقدع املفوضدية السدامية الشدبكي  ،)www.ohchr.orgويف نظدام الواثئدق الرمسيدة ل مدم
املتحدة .)http://documents.un.org
 -26وقدررت اللجندة وقدف النظددر يف  26بالغدا ألسدباب منهدا سددحبها مدن جاندب صداحب الددبالغ،
أو عددم تلقدي رد مددن صداحب الددبالغ أو ماميده ابلددرغم مدن توجيدده عددة رسددائل ت كرييد ة إليهمددا ،أو ألن
أصحاب البالغات ،ن كاند قد صدرت يف حقهم أوامر طدرد ،قدد ُمسدب هلدم يف ايدة املطداف ابلبقداء
يف البلدان املعنية.
 -27ويبد لدني اجلدددول الدوارد أدفا مددط العمددل الد ي أفزتدده اللجنددة فيمددا يتعلددق ابلبالغددات علددى مدددى
السنوات التسع املاضية البالغات اليت عوجلد من عام  2011ح  31كانون األول/ديسمرب .)2019
السنة

د فيها
القضااي اجلديدة املسجلة القضااي اليت بُ ل

أ)

دد فيهددا ح د
القضددااي الدديت م يُبد ل
 31كانون األول/ديسمرب

2019

413

134

2018

190

101

746

2017

167

131

635

2016

211

113

599

2015

196

101

532

2014

191

124

456

2013

93

72

379

2012

102

99

355

2011

106

188

352

أ)

1 178

د فيها ابعتماد اآلراء وا اذ قرارات بعدم املقبولية وقرارات بوقف النظر).
العدد المجايل للقضااي اليت بُ ل

 -28وحبلددول ايددة الدددورة  27 128آذار/مددارس  ،)2020كددان ذنددا ددو  315بالغ د ا جدداذزا لتُعدددا
األمانة لكي تتخ اللجنة قرارا بشأن مقبوليته و/أو أسسه املوضوعية .وما م خظ األمانة بزايدة كبرية يف
طاقتها على معاجلة البالغات ،فإن قدرة اللجندة علدى تنداول الكدم املدرتاكم لدديها يف ذد ا الصددد سدتظل
مدودة بشكل كبري.
 -29ويف أثناء الفرتة املشمولة هب ا الستعراض ،أحالد اللجنة ،عن طريق املقررين اخلاصني املعنيني
ابلبالغد ددات اجلديد دددة والتد دددابري املؤقتد ددة واملقد ددرر املشد ددار  164 ،بالغد د ا جديد دددا إ دول أطد دراف مبوجد ددب
امل ددادة  92م ددن نظ ددام اللجن ددة ال ددداخلي ،تطل ددب فيه ددا موافاهت ددا مبعلوم ددات أو مالحظ ددات متعلق ددة مبس ددائل
املقبولية واألسس املوضوعية.
__________

)3

انظر

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?Session

ID=1314&Lang=en؛ و https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Session

Details1.aspx?SessionID=1317&Lang=en؛
وhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID
.=1371&Lang=en
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 -2تعاون الدول األارايل عند حبث البالغات
 -30لحظ ددد اللجن ددة ،يف ع دددة قض ددااي بت ددد فيه ددا خ ددالل الف ددرتة قي ددد الس ددتعراض ،أن دولا أطراف دا
م تتع دداون يف الج دراءات بع دددم تق دددمي مالحظ ددات بش ددأن املقبولي ددة و/أو األس ددس املوض ددوعية لدع دداءات
أص ددحاب البالغ ددات .وأعرب ددد اللجن ددة ع ددن أس ددفها الش ددديد هلد د ا الوض ددع مد د لكراة أبن تنفيد د الربوتوك ددول
الختيدداري حبسددن نيددة يقتضددي مددن الدددول األط دراف أن ترسددل إ اللجنددة كددل مددا لددديها مددن معلومددات.
ويف حالة عدم تلقي أي رد ،يلزم إيالء العتبدار الواجدب لدعداءات صداحب الدبالغ مدا دامدد مدعمدة
مبا يكفي من األدلة.

 -3املسائل اليت نظرت فيابا اللجنة
 -31ميكدن اسدتعراض األعمددال الديت اضدطلعد هبددا اللجندة مبوجدب الربوتوكددول الختيداري مدن دورهتددا
الثانيد ددة املعقد ددودة يف عد ددام  1977إ دورهتد ددا  125املعقد ددودة يف آذار/مد ددارس  ،2019ابلرجد ددو إ تقاريرذد ددا
السنوية الصادرة من عام  1984إ عام  ،2019اليت تتضمن ملخصات للمسدائل الجرائيدة واملوضدوعية
اليت نظرت فيها اللجنة وملخصات للقدرارات الديت ا د هتا هبد ا الشدأن .وميكدن الطدال علدى النصدوص
الكاملد ددة لد د راء الد دديت اعتمد دددهتا اللجند ددة والقد درارات الد دديت أعلند ددد فيهد ددا عد دددم مقبوليد ددة البالغد ددات مبوجد ددب
الربوتوكول الختياري يف قاعدة بيافت ذيئات املعاذدات.
 -32ويف أثندداء الفددرتة قيددد السددتعراض ،نظددرت اللجنددة يف البالغددات التاليددة واسددتنتجد أن أحكددام العهددد قددد
انتهكد د د د د ددد بند د د د د د اداء علد د د د د ددى الدعد د د د د دداءات الد د د د د دواردة فيهد د د د د ددا إمسد د د د د ددانوف ونظمتد د د د د دددينوفا ضد د د د د ددد طاجيكسد د د د د ددتان
 ،)CCPR/C/126/D/2356/2014فزارالييددف ضددد قريغيزسددتان  ،)CCPR/C/126/D/2697/2015بوكدداس ضددد
بد د د دديالروس  ،)CCPR/C/126/D/2315/2013أ .ب .ه .ضد د د ددد الد د د دددامر ،)CCPR/C/126/D/2603/2015
فاراكد د د د د د ددا ضد د د د د د ددد نيبد د د د د د ددال  ،)CCPR/C/126/D/2773/2016كاند د د د د د ددديل وكاند د د د د د ددديل ضد د د د د د ددد نيبد د د د د د ددال
 ،)CCPR/C/126/D/2560/2015ابداي غارسد دديا وآخد ددرون ضد ددد املكسد دديك ،)CCPR/C/126/D/2750/2016
أوركد د د د د ددني ضد د د د د ددد الخد د د د د دداد الروسد د د د د ددي  ،)CCPR/C/126/D/2410/2014كوسد د د د د دداييت ضد د د د د ددد ليتوانيد د د د د ددا
 ،)CCPR/C/126/D/2716/2016كاسد د د درييس وآخد د د ددرون ضد د د ددد ابراغد د د دواي ،)CCPR/C/126/D/2751/2016
سد د ددليمانوفا ضد د د ددد كازاخسد د د ددتان  ،)CCPR/C/126/D/2416/2014أوكتيشد د د ددباييف ضد د د ددد كازاخسد د د ددتان
 ،)CCPR/C/126/D/2420/2014إيفد ددانوف ضد ددد بد دديالروس  ،)CCPR/C/126/D/2655/2015عد دددن وحسد ددن
ضد د د د د د د ددد الد د د د د د د دددامر  CCPR/C/126/D/2531/2015و ،)Corr.1ر .م .وف .م .ضد د د د د د د ددد الد د د د د د د دددامر
 ،)CCPR/C/126/D/2685/2015أغددازادي ضددد أذربيجددان  ،)CCPR/C/126/D/2307/2013سددبورنوف ضددد
الخد دداد الروسد ددي  ،)CCPR/C/126/D/2699/2015جاغميند دداس ضد ددد ليتوانيد ددا CCPR/C/126/D/2670/2015
و ،)Corr.1جورافليد ددف ضد ددد بد دديالروس  ،)CCPR/C/126/D/2495/2014فزاروف وآخد ددرون ضد ددد تركمانسد ددتان
 ،)CCPR/C/126/D/2302/2013لوابسددوف ضددد بدديالروس  ،)CCPR/C/126/D/2269/2013توريغوزينددا ضددد
كازاخسد ددتان  ،)CCPR/C/126/D/2311/2013مريزايند ددوف ضد ددد بد دديالروس ،)CCPR/C/126/D/2434/2014
جيلد د د د د ددري ضد د د د د ددد كازاخسد د د د د ددتان  ،)CCPR/C/126/D/2417/2014نيكالييد د د د د ددف ضد د د د د ددد بد د د د د د دديالروس
 ،)CCPR/C/126/D/2383/2014إنسد د د د د ددينوفا ضد د د د د ددد كازاخسد د د د د ددتان CCPR/C/126/D/2542/2015-
 ،)CCPR/C/126/D/2543/2015فوفتشددينكو ضددد الخد اد الروسددي  ،)CCPR/C/127/D/2446/2014موريند ددو
اثمد ددورا وآخد ددرون ضد ددد املكسد دديك  ،)CCPR/C/127/D/2760/2016فالد ددديس كد ددانتو وريفد دداس رودريغد دديس ضد ددد
املكسد دديك  ،)CCPR/C/127/D/2766/2016موخورتوفد ددا ضد ددد كازاخسد ددتان ،)CCPR/C/127/D/2920/2016
ق .أ .ضد د د د د د د د ددد السد د د د د د د د ددويد  ،)CCPR/C/127/D/3070/2017ستاسد د د د د د د د ددايتيس ضد د د د د د د د ددد ليتوانيد د د د د د د د ددا
 CCPR/C/127/D/2719/2016و ،)Corr.1سد دداديكوف ضد ددد كازاخسد ددتان ،)CCPR/C/127/D/2431/2014
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كد د ددالييف ضد د ددد الخد د دداد الروسد د ددي  ،)CCPR/C/127/D/2977/2017سد د ددتادريين ودي لوسد د دديا ضد د ددد إيطاليد د ددا
 ،)CCPR/C/127/D/2656/2015جوكوفسد د د د د د د ددكي ضد د د د د د د ددد بد د د د د د د دديالروس ،)CCPR/C/127/D/2724/2016
جوكوفسد د د د د د ددكي ضد د د د د د ددد بد د د د د د دديالروس  ،)CCPR/C/127/D/2955/2017جوكوفسد د د د د د ددكي ضد د د د د د ددد بد د د د د د دديالروس
 ،)CCPR/C/127/D/3067/2017أومسونددوف ضددد قريغيزسددتان  ،)CCPR/C/128/D/2710/2015خاملامدداتوف
ضد د د د د د د د د ددد قريغيزسد د د د د د د د د ددتان  ،)CCPR/C/128/D/2384/2014كولييفد د د د د د د د د ددا ضد د د د د د د د د ددد طاجيكسد د د د د د د د د ددتان
 ،)CCPR/C/128/D/2707/2015ل د دوبيز مد ددارتينيز وآخد ددرون ضد ددد كولومبيد ددا ،)CCPR/C/128/D/3076/2017
يسددوموف وآخددرون ضددد الخدداد الروسددي  ،)CCPR/C/128/D/2339/2014بريوخددانوف ضددد الخدداد الروسددي
 ،)CCPR/C/128/D/2367/2014ران ضد ددد أوكرانيد ددا  ،)CCPR/C/128/D/2368/2014ايكوفيتسد ددكااي ضد ددد
ب دديالروس  ،)CCPR/C/128/D/2789/2016عادخل ددانوف ض ددد كازاخس ددتان ،)CCPR/C/128/D/2686/2015
تليبيكد د د د د د ددوف ضد د د د د د ددد كازاخسد د د د د د ددتان  ،)CCPR/C/128/D/2687/2015زدريسد د د د د د ددتوف ضد د د د د د ددد بد د د د د د دديالروس
 ،)CCPR/C/128/D/2391/2014جوند د د د د د ددع  -بد د د د د د ددوم ابي وآخد د د د د د ددرون ضد د د د د د ددد مجهوريد د د د د د ددة كد د د د د د ددوراي
 ،)CCPR/C/128/D/2846/2016جينددريو ضددد إيطاليددا  ،)CCPR/C/128/D/2979/2017شدرقيط ضددد اجلزائددر
 ،)CCPR/C/128/D/2828/2016بد ددن جاعد ددل وبد ددن جاعد ددل ضد ددد اجلزائد ددر ،)CCPR/C/128/D/2893/2016
حبوشددي ضددد اجلزائ ددر  ،)CCPR/C/128/D/2819/2016ب درايب ضددد اجلزائ ددر ،)CCPR/C/128/D/2924/2016
سوعاين وسوعاين ضد اجلزائر .)CCPR/C/128/D/3082/2017
 -33وم تسد ددتنتل اللجند ددة وقد ددو انتهاكد ددات للعهد ددد يف البالغد ددات التاليد ددة نغابند ددا وآخد ددرون ضد ددد الكد ددامريون
 ،)CCPR/C/126/D/2035/2011فوفيددو وآخددرون ضددد الكددامريون  ،)CCPR/C/126/D/2213/2012مددارتني
بوسددو ضددد إسددبانيا  ،)CCPR/C/126/D/2541/2015تييتيددو ضددد نيوزيلندددا ،)CCPR/C/127/D/2728/2016
د .ن .ضد د ددد كند د دددا  ،)CCPR/C/127/D/2276/2013س . .ضد د ددد كند د دددا ،)CCPR/C/127/D/2484/2014
خودايبريدييد ددف ضد ددد قريغيزسد ددتان  ،)CCPR/C/127/D/2522/2015مد ددورا كد دداريرو ومد ددورا كد دداريرو ضد ددد مجهوريد ددة
فند ددزويال البوليفاريد ددة  ،)CCPR/C/128/D/3018/2017ج .إ .ضد ددد الس د دويد ،)CCPR/C/128/D/3032/2017
أ .إ .ضد السويد .)CCPR/C/128/D/3300/2019
 -34وقررت اللجنة عدم مقبوليدة البالغدات التاليدة إ . .ضدد الددامر ،)CCPR/C/126/D/2346/2014
س .أ .وز .ضد د د د د د د د د د د ددد ذولند د د د د د د د د د د دددا  ،)CCPR/C/126/D/2683/2015ي .أ .ضد د د د د د د د د د د ددد ليتوانيد د د د د د د د د د د ددا
 ،)CCPR/C/126/D/2989/2017أ .ل .ضد د د د ددد إيطاليد د د د ددا  ،)CCPR/C/126/D/2570/2015ف . .ضد د د د ددد
الخد د د دداد الروسد د د ددي  ،)CCPR/C/126/D/2306/2013س .ج .ضد د د ددد كند د د دددا CCPR/C/126/D/2454/2014
و Corrs.1و ،)2ف .د .ضد د د د ددد سيشد د د د دديل  ،)CCPR/C/126/D/2401/2014ج .إ .ضد د د د ددد اليد د د د ددوفن
 ،)CCPR/C/126/D/2582/2015س .وآخد د د د ددرون ضد د د د ددد اليد د د د ددوفن ،)CCPR/C/126/D/2701/2015
ب .أ .وآخد د ددرون ضد د ددد النمسد د ددا  . . ،)CCPR/C/127/D/2956/2017وآخد د ددرون ضد د ددد الخد د دداد الروسد د ددي
 ،)CCPR/C/127/D/2912/2016س .ج .ضد د ددد كند د دددا  ،)CCPR/C/127/D/2732/2016ت .د .ج .ضد د ددد
الد د دددامر  ،)CCPR/C/127/D/2654/2015م .س .ضد د ددد ذولند د دددا ،)CCPR/C/127/D/2739/2016
ه .ج .أ .ل .ضد د د د د د د ددد كولومبيد د د د د د د ددا  ،)CCPR/C/127/D/2834/2016ز .ب .إ .ضد د د د د د د ددد إسد د د د د د د ددبانيا
 ،)CCPR/C/127/D/3085/2017م .ل .ضد د ددد كرواتيد د ددا  ،)CCPR/C/127/D/2505/2014ب .ل.
وم .ل .ضد د د د د د ددد إسد د د د د د ددتونيا  ،)CCPR/C/127/D/2499/2014س .ج .ضد د د د د د ددد مجهوريد د د د د د ددة كد د د د د د ددوراي
 ،)CCPR/C/127/D/2725/2016مويسددينكو ضددد أوكرانيددا  ،)CCPR/C/127/D/2717/2016أ .س .وآخددرون
ضد ددد ألبانيد ددا  ،)CCPR/C/127/D/2444/2014أ . .وآخد ددرون ضد ددد ألبانيد ددا ،)CCPR/C/127/D/2438/2014
أ .ن .ضد د د د ددد الخد د د د دداد الروسد د د د ددي  ،)CCPR/C/127/D/2518/2014ج .ب .ن . .ضد د د د ددد السد د د د ددويد
 ،)CCPR/C/128/D/2984/2017د .أ .م .ضد د د ددد السد د د دويد  ،)CCPR/C/128/D/3012/2017م .ب .ضد د د ددد
كند د د د د د د د د د دددا  ،)CCPR/C/128/D/2957/2017ج . .وآخد د د د د د د د د د ددرون ضد د د د د د د د د د ددد مجهوريد د د د د د د د د د ددة كد د د د د د د د د د ددوراي
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 ،)CCPR/C/128/D/2939/2017م .ز .ضد ددد أوزبكسد ددتان  ،)CCPR/C/128/D/2689/2015ف .ب .ضد ددد
بدديالروس  ،)CCPR/C/128/D/2057/2011إ .ف .ضددد فرنسددا  ،)CCPR/C/128/D/3133/2018م .إ .ضددد
الخد د د د د د د د دداد الروسد د د د د د د د ددي  ،)CCPR/C/128/D/2534/2015د .ج .وآخد د د د د د د د ددرون ضد د د د د د د د ددد الفلبد د د د د د د د ددني
 ،)CCPR/C/128/D/2568/2015ب .إ .إ .ب .ضد د ددد إسد د ددتونيا  ،)CCPR/C/128/D/2682/2015ب .ب.
وب .ب .ضد د د د د د د د د د د ددد ذولند د د د د د د د د د د دددا  ،)CCPR/C/128/D/2974/2017س .ه .ضد د د د د د د د د د د ددد فنلند د د د د د د د د د د دددا
 ،)CCPR/C/128/D/2381/2014ي .ش .ضد الخاد الروسي .)CCPR/C/128/D/2815/2016

 -4القرارات املتعلقة أب اليب العمل للتعامل مع البالغات
 -35اعتمدددت اللجنددة يف دورهتددا  127مبدداد توجيهيددة بشددأن املعلومددات املقدمددة مددن طددرف اثلددث
 ،)CCPR/C/160وفق ا للمادة  96من نظامها الداخلي.

 -5متابعة اآلراء
-36

يف أثناء الفرتة قيد الستعراض ،ق لدم املقرر اخلاص املعين مبتابعة اآلراء تقريرين يف الدورة .128

 -37ولدددى اختتددام الدددورة  ،128خلصددد اللجنددة إ حدددوث انتهاكددات للعهددد ح د ذلددك احلددني
يف  1 213رأايا من أصل  1 577رأايا اعتُمد من عام  .1977واستمرت اللجنة يف ارستها اليت بدأهتا يف
دورهتد ددا  109واملتمثلد ددة يف تضد ددمني تقد ددارير متابعتهد ددا لد د راء تقييمد دا للد ددردود الد دواردة مد ددن الد دددول األطد دراف
أو لإلج دراءات ال دديت ا د د هتا؛ ويس ددتند التقي دديم إ املع ددايري ال دديت ُوض ددعد لجد دراءات متابع ددة املالحظ ددات
اخلتامي ددة .وق ددررت اللجن ددة ،يف دورهت ددا  ،118تنق دديب مع ددايري التقي دديم ال دديت تتبعه ددا .وق ددررت يف دورهت ددا ،121
املعق ددودة يف  9تش درين الث دداين/نوفمرب  ، 2017مواص ددلة تنق دديب منهجيته ددا وإجراءاهت ددا لرص ددد متابع ددة اآلراء.
ول تزال اللجنة تالحظ أن دولا أطرافا عديدة ل تنف اآلراء املعتمدة مبوجب الربوتوكول الختياري.

ايء -التعليقات العامة مبوجب الفقرة  4من املادة  40من العابد
 -38قررت اللجنة ،يف دورهتا  ،124وضع تعليق عام جديد ،ذو التعليق العام رقم  ،37بشأن احلق
يف التجمد ددع السد ددلمي املد ددادة  ،) 21يف ضد ددوء التجربد ددة املكتسد ددبة مد ددن اسد ددتعراض تقد ددارير الد دددول األطد دراف
والبالغدات الفرديددة بشدأن ذد ا احلدق .وعيَّنددد اللجنددة السديد ذدداينز مقدررا لصددياغة التعليدق العددام وعقدددت
مناقشة عامة دامدد نصدف يدوم يف دورهتدا  ،125يف  20آذار/مدارس  ،2019ودعدد املؤسسدات الوطنيدة
حلقوق النسان ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدوليدة إ تقددمي املعلومدات.
وأجددرت اللجن ددة ،يف دورتيهددا  126و ،127قراءهت ددا األو ملشددرو التعلي ددق العددام ودع ددد اجلهددات املعني ددة،
مبددا يشددمل الدددول األعضدداء ومنظمددات األمددم املتحدددة والوكددالت املتخصصددة واألكددادمييني وغددريذم مددن
املهنيني واملؤسسات الوطنية حلقوق النسان واملنظمات غدري احلكوميدة إ تقددمي مسدا ات .وابلضدافة
إ املسد ددا ات الكتابيد ددة الد دواردة ،اسد ددتمعد اللجند ددة يف دورهتد ددا  128إ مسد ددا ات شد ددفوية مد ددن الد دددول
األعضاء واجلهات املعنية األخرى ،وبدأت قراءهتا الثانية للمشرو .

كايل -املوارد من املوظفني وترمجة الواثئق الرمسية
 -39وفق ا للمادة  36من العهد ،يتعني على األمني العام أن يدوفر مدا يلدزم مدن مدوظفني وتسدهيالت
لتمكني اللجنة من الضطال الفعال ابلوظائف املنوطة هبا .وتؤكد اللجنة مدن جديدد قلقهدا إزاء نقدص
املدوارد مددن املددوظفني وتشدددد مددرة أخددرى علددى أ يددة صدديص املدوارد الكافيددة مددن املددوظفني لتددأمني خدمددة
دوراهتد ا ،مبددا يشددمل إعددداد الواثئددق يف إطددار إج دراء تقدددمي التقددارير والربوتوكددول الختيدداري األول .وتؤكددد
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اللجنددة مددن جديددد أندده مددا م يددزد املددال الددوظيفي لوحدددة اللتماسددات زايدة كبددرية ليتسد هلددا هيددز عدددد
أكرب من ذي قبل من البالغات الفردية لكي تنظر فيها اللجنة يف السنوات املقبلة ،فستظل قدرة اللجنة
على معاجلة الكم املرتاكم لديها هب ا اخلصوص مدودة إ حد بعيد.
 -40وأتسف اللجنة مرة أخرى للتقييد الصارم للحد األقصى من عدد الكلمات املفروض مبوجدب
قدرار اجلمعيددة العامددة  268/68بشددأن الواثئددق الرئيسددية ،مثددل التعليقددات العامددة والنظددام الددداخلي واآلراء.
وأتسددف أيضد ا لالفتقددار الواضددب إ القدددرة علددى ترمجددة بعددب الواثئددق ،ألن غيدداب الرتمجددة ل يدزال يددؤثر
سلبا على عملها.

لم -الدعاية ألعمال اللجنة
 -41اعتم دددت اللجن ددة ،يف دورهت ددا الرابع ددة والتس ددعني ،ورق ددة بش ددأن ددل اس درتاتيجي ميك ددن اتباع دده يف
العالقد ددات العامد ددة مد ددع وسد ددائط العد ددالم  .)CCPR/C/94/3واسد ددتمرت اللجند ددة يف وضد ددع اسد درتاتيجيتها
العالمية ،اليت مشلد عقد مؤمترات صحفية يف اية كل دورة.
 -42وخالل الددورات  126و 127و ،128وفلدرت املفوضدية السدامية البدث الشدبكي الكامدل ل جدزاء
العلنيددة مد ن مجيددع دورات اللجنددة ،مبددا يف ذلددك النظددر يف مجيددع تقددارير الدددول األطدراف .وميكددن الطددال
على البث الشبكي يف الرابط التايل .https://webtv.un.org

ميم -تقدمي تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة
 -43يف أثندداء الدددورة  ،127حضددر ال درئيس جلسددة التحدداور مددع اجلمعي ددة العامددة يف نيويددور ي ددوم
تشرين األول/أكتوبر  2019وق لدم خالهلا تقرير اللجنة السنوي.

14

نون -اعتماد التقرير
 -44يف اجللسة  ،3723املعقودة يف  16متوز/يوليه  ،2020نظرت اللجنة يف مشرو تقريرذا السنوي
الثد دداين والسد ددتني الد د ي يتند دداول األنشد ددطة الد دديت اضد ددطلعد هبد ددا يف دوراهتد ددا  126و 127و 128املعقد ددودة يف
عدامي  2019و .2020واعتُمدد التقريدر ابلمجدا بصديغته املعدلدة أثنداء املناقشدة .وأذن اجمللدس القتصدادي
والجتماعي مبوجب مقررا  105/1985املؤرخ  8شدباط/فرباير  ،1985ل مدني العدام احالدة تقريدر اللجندة
السنوي إ اجلمعية العامة مباشرة.

اثنيا -أ دداليب عمددل اللجنددة مبوجددب املددادة  40مددن العابددد والتعدداون مددع هي ددات
األمم املتحدة األخرى
 -45يلخددص ذ د ا الفددر ويشددر التعددديالت الدديت أدخلتهددا اللجنددة يف السددنة املاضددية علددى أسدداليب
عملها مبوجب املادة  40من العهد.

واملقررات األخرية املتعلقة إلجراءات
ألف -املستجدات َّ
-46

GE.20-10390

يف أثناء الدورة  ،126قررت اللجنة ما يلي

9

A/75/40

أتييددد ورقددة موقددف رؤسدداء ذيئددات معاذدددات حقددوق النسددان بشددأن مسددتقبل نظددام
أ)
ذيئات املعاذدات  ،A/74/256املرفق الثالث) ،اليت اعتمدوذا يف اجتماعهم  31املعقود يف عام 2019؛
ب) اعتمدداد مقددررات بشددأن تدددابري إضددافية لتبسدديط إج دراء تقدددمي التقددارير وزايدة إمكانيددة
التنب ددؤ ،بوس ددائل منه ددا إرس دداء دورة استعراض ددية قابل ددة للتنب ددؤ م دددهتا ع دداين س ددنوات ،ميك ددن تطبيقه ددا اعتب ددارا
من عام  2020انظر املرفق الثاين)؛
ج)

تنقيب املادة  73من نظامها الداخلي.

 -47واعتمدددت اللجنددة ،خددالل دورهتددا  ،128مبدداد توجيهيددة داخليددة للعمددل بشددأن ق دوائم املسددائل
وقوائم املسائل احملالة قبل تقدمي التقارير.

ء -العالقات مع اهلي ات األخرى
 -48يف ال دددورتني  126و ،127عق ددد أعض دداء مكت ددب اللجن ددة اجتماع دا م ددع أعض دداء مكت ددب اللجن ددة
املعنيددة ابحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة وواصددلوا مناقشددة وضددع بيددان موضددوعي مشددرت بشددأن
امل ددادة  22م ددن العه ددد ال دددويل اخل دداص ابحلق ددوق املدني ددة والسياس ددية وامل ددادة  8م ددن العه ددد ال دددويل اخل دداص
ابحلق ددوق احلق ددوق القتص ددادية والجت ماعي ددة والثقافي ددة .ومبناسد ددبة ال د كرى املئوي ددة لنش دداء منظم ددة العمد ددل
الدولي ددة ،ص دددر البي ددان املش ددرت بش ددأن حري ددة تك ددوين اجلمعي ددات ،مب ددا يف ذل ددك احل ددق يف تش ددكيل نق دداابت
العمددال والنضددمام إليهددا  .)E/C.12/66/5-CCPR/C/127/4وعقددد أعضدداء اللجنددة أيضد ا اجتماعد ا غددري
رمسي مع أعضاء اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة ملناقشة مواضيع من بينها ال ار ابلنساء
و ارب كلتا اللجنتني يف معاجلة تلك املسائل.
 -49ويف الدددورة  ،127عقدددت اللجنددة ندددوة ملدددة نصددف يددوم مددع عدددد مددن قضدداة احملكمددة األوروبيد ة
حلقددوق النسددان مددن أج ددل تبددادل اآلراء واخل دربات بشددأن القض ددااي املشددرتكة حلقددوق النسددان والف ددازات
والتحدددايت .وأبددرز الجتمددا تكامددل اهليئتددني .وتسددتند احملكمددة األوروبيددة ابنتظددام إ اجتهددادات اللجنددة
املعنية حبقوق النسان والعكس ابلعكس .وخيط احملكمة األوروبية علما ابلتعليقات العامة اليت أصدرهتا
اللجنة بشأن خمتلف أحكام العهد ،وتستشهد ابنتظام ابآلراء اليت تعتمدذا اللجنة.
 -50وسعي ا لتعزيز عالقتها مع ذيئات املعاذدات األخرى ومدع اآلليدات القليميدة حلقدوق النسدان،
عيلنددد اللجنددة ذددؤلء املنسددقني واملنسددقات السدديدة كدران للجنددة مناذضد ة التعد يب واللجنددة الفرعيددة ملنددع
التعد يب وغددريا مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة ،والسدديد ذدداينز للجنددة
املعنية ابحلقوق القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة ،والسديدة برانددس كداريس للجندة القضداء علدى التمييدز
ضد املرأة ،والسيد سانتوس بيس للجنة حقدوق الطفدل ،والسديد دانكدان لكدي موذومدوزا للجندة القضداء
على التمييز العنصري ،والسيد زبريي للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفدراد أسدرذم،
والسديد فدورواي للجندة املعنيدة حبددالت الختفداء القسدري ،والسديد بلقددان للجندة املعنيدة حبقدوق األشددخاص
ذوي العاقددة ،والسدديدة عبدددو روشددول لنظددام حقددوق النسددان يف البلدددان األمريكيددة ،والسدديدة تيغرودجددا
للمحكمة األوروبية حلقوق النسان ،والسيد كويتا للنظام األفريقي حلقوق النسان.
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اثلث ا -تقدمي التقارير من الدول األارايل مبوجب املادة  40من العابد
ألف -التق د ددارير املقدم د ددة إىل األم د ددني الع د ددام ا الفد د د ة ب د ددني  30آذار/م د ددارس
متوز/يوليه 2020

 2019و16

 -51يف الف د ددرتة م د ددا ب د ددني  30آذار/م د ددارس  2019و 16متوز/يولي د دده  ،2020ق د دددمد ال د دددول األط د دراف
التالي ددة  16تقري درا إ األم ددني الع ددام الخ دداد الروس ددي التقري ددر ال دددوري الث ددامن) ،إثيوبي ددا التقري ددر ال دددوري
الثدداين) ،أرميني ددا ا لتقري ددر ال دددوري الثال ددث) ،إس درائيل التقريددر ال دددوري اخل ددامس) ،أملاني ددا التقري ددر ال دددوري
الس ددابع) ،أوروغ دواي التقري ددر ال دددوري الس ددادس) ،أيرلن دددا التقري ددر ال دددوري اخل ددامس) ،الربازي ددل التقري ددر
الدوري الثالث) ،بنمدا التقريدر الددوري الرابدع) ،بوتسدواف التقريدر الددوري الثداين) ،بدريو التقريدر الددوري
السددادس) ،تركمانسددتان التقريددر الدددوري الثالددث) ،تددونس التقريددر الدددوري السددادس) ،جورجيددا التقريددر
الدددوري اخلددامس) ،زامبيددا التقريددر الدددوري الرابددع) ،الع دراق التقريددر الدددوري السددادس) ،الفلبددني التقريددر
الددوري اخلددامس) ،فنلندددا التقريددر الدددوري السددابع) ،قطددر التقريددر األويل) ،قريغيزسددتان التقريددر الدددوري
الثالث) ،كمبوداي التقرير الدوري الثالث) ،الكويد التقرير الدوري الرابع) ،لكسمربغ التقرير الدوري
الراب ددع) ،ليس ددوتو التقري ددر ال دددوري الث دداين) ،مص ددر التقري ددر ال دددوري الراب ددع) ،نيك دداراغوا التقري ددر ال دددوري
الرابع) ،الياابن التقرير الدوري السابع) ،فضالا عن ماكاو ،الصني التقرير الدوري الثاين) وذونع كونع،
الصني التقرير الدوري الرابع).

ء -التقارير اليت فات موعد تقدميابا وعدم امتثال الددول األادرايل للتماما دا مبوجدب
املادة 40
 -52تددود اللجنددة أن تؤكددد مددن جديددد أن علددى الدددول األطد راف يف العهددد أن تقدددم التقددارير املشددار
إليهددا يف املددادة  40مددن العهددد يف الوقددد احملدددد هلددا ليتسد للجنددة أن تددؤدي مهامهددا كمددا ينبغددي مبوجددب
ذ د ا امل ددادة .وق ددد ل ددوحظ ل س ددف ح دددوث أتخ ددر كب ددري يف تق دددمي التق ددارير من د إنش دداء اللجن ددة .وتالح ددظ
مهامهدا املتعلقدة ابلرصدد مبوجدب
اللجنة بقلق أن عدم تقدمي الدول األطراف تقار َيرذدا يعدوق أداء اللجندة َّ
امل ددادة  40م ددن العه ددد .وتؤك ددد اللجن ددة م ددن جدي ددد أن ال دددول ال دديت أتخ ددر موع ددد تق دددمي تقاريرذ ددا ل تف ددي
ابلتزاماهتا مبوجب تلك املادة.
 -53وخددالل الفددرتة املشددمولة ابلتقريددر ،واصددلد اللجنددة ارسددتها املتمثلددة يف اسددتعراض حالددة الدددول
األطراف اليت أتخرت كثريا يف تقدمي تقاريرذا يف ظل غياب ذ ا التقارير.

جيم -الددوترية الدوريددة فيمددا يتعلددق بتقددارير الدددول األادرايل الدديت نالظددر فيابددا خددالل الفد ة
املشمولة ل تعراض
 -54يب د لدني اجلد دددول أدفا تد دواريت النظد ددر يف تق ددارير الد دددول األطد دراف خد ددالل الف ددرتة قيد ددد السد د تعراض
واملوعد احملدد لتقدمي التقارير الالحقة.
الدولة الطرف
غينيا الستوائية
موريتانيا
ذولندا
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ريت النظر
متوز/يوليه
متوز/يوليه 2019
متوز/يوليه 2019
2019

موعد التقرير املقبل
متوز/يوليه
متوز/يوليه 2025
متوز/يوليه 2025
2025
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الدولة الطرف
نيجرياي
ابراغواي
طاجيكستان
بلجيكا
كابو فريدي
تشيكيا
املكسيك
السنغال
مجهورية أفريقيا الوسطى
دومينيكا
الربتغال
تونس
أوزبكستان

12

ريت النظر
متوز/يوليه
متوز/يوليه 2019
متوز/يوليه 2019
تشرين األول/أكتوبر 2019
تشرين األول/أكتوبر 2019
تشرين األول/أكتوبر 2019
تشرين األول/أكتوبر 2019
تشرين األول/أكتوبر 2019
آذار/مارس 2020
آذار/مارس 2020
آذار/مارس 2020
آذار/مارس 2020
آذار/مارس 2020
2019

موعد التقرير املقبل
متوز/يوليه
متوز/يوليه 2025
متوز/يوليه 2025
تشرين األول/أكتوبر 2026
تشرين األول/أكتوبر 2026
تشرين األول/أكتوبر 2026
تشرين األول/أكتوبر 2026
تشرين األول/أكتوبر 2026
آذار/مارس 2026
آذار/مارس 2027
آذار/مارس 2027
آذار/مارس 2027
آذار/مارس 2027
2025
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املرفق األول
أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،

2020-2019
تنته د د ددي الولي د د ددة يف
كانون األول/ديسمرب

31

السم

بلد اجلنسية

نيا ماراي عبدو روشول
عياض بن عاشور
إيلز براندس كاريس
عارف بلقان
أمحد أمني فتب هللا
فورواي شويتشي
كريستوف ذاينز
ابمارايم كويتا
مارسيا ف .ج .كران
دانكان لكي موذوموزا
فوتيين بزاغتزيس
ذريفن كيسادا كابريرا
فاسيلكا سانسني
خوسيه مانويل سانتوس بيس
يوفال شاين
إيلني تيغرودجا
أندرايس زميرمان
جينتيان زبريي

ابراغواي
تونس
لتفيا
غياف
مصر
الياابن
جنوب أفريقيا
موريتانيا
كندا
أوغندا
اليوفن
شيلي
سلوفينيا
الربتغال
إسرائيل
فرنسا
أملانيا
ألبانيا

أ)

2020

ب)

2022

ج)

2020

ب) ه)

2022

ج)

2020

ب)

2022

ج)

2020

ب)

2020

ب)

2020

ب)

2022

ج)

2022

ج)

2022

ج)

2022

ج)

2020

ب)

2020

ب)

2022

ج)

2020

د)

2022

ج)

ملحوظة ميكن الطال على معلومات عن عضوية اللجنة حاليا وسابقا يف الرابط التايل

.https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
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أ)

وفق د ا للفق ددرة  3م ددن امل ددادة  28م ددن العه ددد ال د دويل اخل دداص ابحلق ددوق املدني ددة والسياس ددية ،يُع د َّدني أعض دداء اللجن ددة
ابلنتخاب ،ويعملون فيها بصفتهم الشخصية؛

ب)

انتُخب ذؤلء األعضاء أثناء الجتما  35للدول األطراف املعقود يف نيويور يوم  23حزيران/يونيه .2016

ج)
د)

انتُخب ذؤلء األعضاء أثناء الجتما  36للدول األطراف املعقود يف نيويور يوم  14حزيران/يونيه .2018

انتُخب ذ ا العضو خالل الجتما  37للدول األطراف خلفا للسيدة زايربت  -فوذر .ومن املقرر أن تنتهي
وليته يف  31كانون األول/ديسمرب .2020

ه)

استقالد ذ ا العضوة ،اعتبارا من  31كانون األول/ديسمرب .2019
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املرفق الثاين
املقررات املتعلقة لتدابري اإلضدافية لتبسديإ إجدراء تقددمي التقدارير وزايدة
إمكانية التنبؤ
تشددري اللجن ددة إ مقررذ ددا بش ددأن الج دراء املبس ددط لتق دددمي التق ددارير الج دراء ال د ي يتطل ددب م ددن
-1
اللجنددة إرس ددال قائمددة املس ددائل احملال ددة قبددل أن تق دددم دولددة ط ددرف تقريرذ ددا) ،ال د ي ا ت دده يف دورهت ددا 123
املعقددودة يف متوز/يوليدده  ،2018واعتمدددت مبوجبدده الجدراء املبسددط لتقدددمي التقددارير بوصددفه مسد ة دائمددة مددن
مسات إجراءاهتا لتقدمي التقارير ،وشجعد مجيع الدول األطراف على النتقال إ ذ ا الجراء .وقررت
اللجنة أيض ا أن تسعى إ حصر عدد األسئلة يف كل قائمة من قوائم املسائل احملالة قبل تقددمي التقدارير
يف  25سؤالا.
وبغية زايدة تفعيل قرار اجلمعية العامة  ،268/68وعمالا مبقررات اللجنة الواردة يف ورقة موقفها
-2
م ددن اس ددتعراض ذل ددك الق درار يف ع ددام  ، 2020وم ددن دورة الس ددتعراض ال دديت ميك ددن التنب ددؤ هب ددا ،املعتم دددة يف
دورهتددا  125املعقددودة يف آذار/مددارس  2019انظددر املددوجز الدوارد يف املرفددق الثالددث) ،وورقددة موقددف رؤسدداء
ذيئ د ددات معاذ د دددات حق د ددوق النس د ددان بش د ددأن مس د ددتقبل نظ د ددام ذيئ د ددات املعاذ د دددات ،ال د دديت اعتم د دددوذا يف
اجتماعهم  31املعقود يف عام  ،A/74/256 2019املرفق الثالث) ،تعتمد اللجنة القرارات التالية
س ددتنتقل اللجن ددة يف ع ددام  2020إ دورة اس ددتعراض ميك ددن التنب ددؤ هب ددا م ددن أج ددل زايدة
أ)
إمكانية التنبدؤ يف عمليدة تقددمي التقدارير وضدمان تقددمي مجيدع الددول األطدراف تقدارير منتظمدة ،متشدي ا مدع
ق درار اجلمعي ددة العام ددة  . 268/68وستس ددتند دورة الس ددتعراض ال دديت ميك ددن التنب ددؤ هب ددا إ دورة م دددهتا ع دداين
سددنوات ،تشددمل ف درتات لتقد دمي التقددارير واحل دوار البندداء مددع اللجنددة .وستنشددر األمانددة يف الوقددد املناسددب
اجلدول الزمين لالستعراضات املقرر إجراؤذا يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفرتة 2027-2020؛
ب) ستنتقل اللجنة من موذج القبول الصريب إ مدوذج اختيدار عددم القبدول فيمدا يتعلدق
ابلجراء املبسط لتقدمي التقارير .وستخطر األماندة الددول األطدراف وفقد ا لد لك وسدتدعو الددول املهتمدة
ابلبقاء على الجراء املوحد لتقدمي التقارير إ أن تبني ذلك يف غضون إطار زمين مدد؛
ج)

ستعتمد اللجنة الجراء املبسط لتقدمي التقارير األولية؛

ستواص ددل اللجن ددة جهودذ ددا ملواءم ددة أس دداليب عمله ددا وق دوائم املس ددائل ال دديت تع دددذا م ددع
د)
أساليب عمل وقوائم ذيئات املعاذدات األخرى.
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املرفق الثالث
ملخددو ورقددة موقددف اللجنددة بش د ن ا ددتعراض عددام  2020لق درار اجلمعيددة
العامددة لممددم املتحدددة  268/68املتعلددق بتدددعيم وتعميددم فعاليددة أداء نظددام
هي ات معاهدات حقوق اإلنسان ،بصيغتابا احملدثة ا دور ا 126
استعرضد اللجنة املعنية حبقوق النسان ،يف دورهتا  125املعقودة يف آذار/مارس  ،2019ورقة
-1
املوقددف الدديت صدداغها منسددقها يوفددال شدداين لسددتعراض عددام  2020لقدرار اجلمعيددة العامددة  268/68املتعلددق
بتدددعيم وتعزيددز فعاليددة أداء نظددام ذيئددات معاذدددات حقددوق النسددان ،ابعتبددار ذلددك فرصددة فريدددة لتقيدديم
التقدم ال ي أحرزا النظام ابلفعل مند عدام  ،2014واعتمددت توصديات هتددف إ تنفيد ورقدة املوقدف.
وق ددد ع ددرب رئ دديس اللجن ددة ع ددن العناص ددر الرئيس ددية للورق ددة خ ددالل الجتم ددا  31لرؤس دداء ذيئ ددات معاذ دددات
حقوق النسان ،ال ي عقد يف حزيران/يونيه .2019
وترد أدفا العناصر الرئيسية يف ورقة املوقف ،الديت ُوجده انتبداا الددول األطدراف واجلهدات املعنيدة
-2
األخرى إليها للعلم.

مسائل عامة
تعتزم اللجنة اعتماد تدابري جديدة ترمي إ مواصلة تنفي قدرار اجلمعيدة العامدة  .268/68وقدد
-3
أدى اعتمد دداد ورقد ددة موقد ددف رؤسد دداء ذيئد ددات معاذد دددات حقد ددوق النسد ددان يف اجتمد دداعهم  31املعق د ددود يف
حزيران/يونيدده  ،A/74/256 2019املرفددق الثالددث) ،إ تشددديد األثددر املرتتددب علددى ذد ا التدددابري .وخدديط
عممته ددا البعثددة الدائم ددة لكوس ددتاريكا علددى مكت ددب األم ددم
اللجنددة علم دا ابرتيددا ابلورق ددة غ ددري الرمسيددة ال دديت ل
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف و 44دولة أخرى ،واليت تتضدمن العديدد مدن األفكدار الديت
تتفق مع رؤية رؤساء اللجنة وموقفها.
وتسددتند ورقددة موقددف اللجن ددة إ صدديغة التمويددل الدديت وافق ددد عليهددا اجلمعيددة العامددة يف س ددياق
-4
قرارذا  ،268/68مع إدخال بعب التعديالت الطفيفة.

البالغات الفردية
ميكد ددن معاجلد ددة الكد ددم املد درتاكم مد ددن البالغد ددات يف إطد ددار صد دديغة امليزند ددة احلاليد ددة اخلاصد ددة أبسد ددابيع
-5
وخس ددب ا لت ددوفري امل دوارد الكافي ددة ،وض ددعد
الجتماع ددات ،ش دريطة ت ددوفري امل دوارد الكافي ددة للم ددال ال ددوظيفي .ل
اللجنة ابلفعل إجدراءات جديددة تشدمل النظدر يف البالغدات يف غدرف منفصدلة ،وتدوخي السدرعة يف تتبدع
البالغات اليت يتكرر فيها املضمون نفسه ،لكي يتسد هلدا أن تزيدد ف هدا السدنوي مدن اآلراء واملقدررات
زايدة كب ددرية انظ ددر أيض دا الف ددر املعن ددون وق دددرة ذيئ ددات املعاذ دددات عل ددى إج دراء الستعراض دداتو يف ورق ددة
موقف الرؤساء).

اإلجراء املبسإ لتقدمي التقارير
قدررت اللجندة يف دورهتدا  123اعتمداد الجدراء املبسدط لتقددمي التقدارير الجدراء الد ي يتطلدب مدن
-6
اللجن ددة إرس ددال قائم ددة ابملس ددائل احملال ددة قب ددل أن تق دددم دول ددة ط ددرف تقريرذ ددا) ابعتب ددارا مس ددة دائم ددة م ددن مس ددات
إجراءاهتا ،وتشجيع مجيع الدول األطراف على النتقال إ عملية مبسطة لتقدمي التقارير .وقررت أيضا أن
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تسددعى إ حصددر عدددد األسددئلة يف كددل قائمددة مددن قدوائم املسددائل احملالددة قبددل تقدددمي التقددارير يف  25س دؤالا.
وقررت اللجنة أن تعتمد ك لك إجراءا مبسطا لتقدمي التقارير األولية ،وأن تنتقل مدن مدوذج القبدول الصدريب
لإلج دراء املبس ددط لتق دددمي التق ددارير إ م ددوذج اختي ددار ع دددم القب ددول ،ددا يش ددجع ال دددول عل ددى األخ د ابل ددنهل
املبسط انظر أيضا الفر املعنون والجراء املبسط لتقدمي التقاريرو يف ورقة موقف الرؤساء).
وللتكيف مع ذ ا التغيريات ،يوصى ادخدال تعدديالت طفيفدة علدى صديغة التمويد ل مدن أجدل
-7
تغطي ددة الوق ددد الض ددايف ال ددالزم للبح ددث ال د ي خت دداج إلي دده األمان ددة لع ددداد مش دداريع ق دوائم املس ددائل ،ال دديت
ل تستند إ التقارير املوجودة املقدمة من الدول .وذ ا أمر ضدروري بصدفة خاصدة يف حالدة الددول الديت
عوض ،مبددرور الوقددد ،بتحقيددق
م تقدددم تقددارير .غددري أن التمويددل الضددايف الددالزم لدزايدة دعددم املددوظفني سدديُ َّ
وفددورات كبددرية يف التكدداليف املرتبطددة بتقلدديص عدددد الصددفحات والواثئددق الدديت تتطلددب الرتمجددة إ لغددات
عمل اللجنة يف إطار الجراء املبسط لتقدمي التقارير .ومن مث ،ل يُتوقع أن ترتتب على ذ ا التدابري أي
آاثر يف امليزانية.
وتوصي اللجنة أبن تستند صيغة التمويل يف املستقبل إ عدد تقارير الدول األطدراف الفعليدة
-8
الديت تنظددر فيهدا اللجنددة كددل سدنة ،ولدديس إ عددد التقددارير أو الددردود علدى قدوائم املسدائل املقدمددة ،وذلددك
لتمكني اللجنة من إجراء استعراض فعال للدول اليت م تقدم تقارير أو الدول اليت أتخرت يف تقدميها.

زايدة التنسيق مع هي ات املعاهدات األخرى
دعد اجلمعية العامة ،يف قرارذا  ،268/68ذيئات معاذدات حقوق النسدان إ مواصدلة العمدل
-9
على زايدة التنسيق والقدرة على التنبؤ يف عملية تقدمي التقدارير .وقدد اعتمددت اللجندة ابلفعدل تددابري معيلندة
لتحقيق ذ ا الغاية ،من بينها الشرو يف دراسة شاملة لصدياغة قدوائم املسدائل ،هبددف تقليدل التدداخل غدري
الض ددروري م ددع عم ددل ذيئ ددات املعاذ دددات األخ ددرى .وأرس ددد أيض دا املمارس ددة املتمثل ددة يف النظ ددر يف توص دديات
ذيئدات املعاذددات األخدرى عندد صدياغة مالحظاهتدا اخلتاميدة وتعليقاهتدا العامدة .عدالوة علدى ذلدك ،شدرعد
اللجنة ،ابلشرتا مع اللجنة املعنية ابحلقدوق القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة ،يف مشدرو دريي لتنسديق
إعداد قدوائم املسدائل مدن أجدل الددول األطدراف املقدرر أن تقددم تقاريرذدا إ اللجنتدني يف العدام نفسده ،ومدن
أجد ددل املشد دداورات بد ددني أعضد دداء اللجند ددة املشد دداركني يف صد ددياغة املالحظد ددات اخلتاميد ددة املتعلقد ددة بتقد ددارير الد دددول
األطدراف الديت تبحثهدا اللجنتددان يف آن معد ا .وتتطلدع اللجنددة املعنيدة حبقدوق النسددان إ مواصدلة تعاو دا مددع
اللجنة املعنية ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ومع اللجان األخرى انظر أيضا الفرعني املعندونني
واحلد من التداخل غري الضروريو ووالتقاريرو يف ورقة موقف الرؤساء).

دورات ال تعراض اليت ميكن التنبؤ هبا
 -10تعتزم اللجنة النتقال يف عام  2020إ دورة استعراض ميكن التنبؤ هبا من أجل زايدة إمكانية
التنبؤ يف عملية تقدمي التقارير وضمان تقدمي مجيع الدول األطدراف تقدارير منتظمدة ،مبدا فيهدا الددول الديت
م تقدم تقارير أو أتخرت يف تقدميها .وترتكز دورة السدتعراض الديت ميكدن التنبدؤ هبدا إ حدد بعيدد علدى
القدرات ا حلالية للجنة ،وذي مشمولة بصيغة التمويل القائمة .وقد تكدون ذندا حاجدة إ دعدم إضدايف
من األمانة لفرتة انتقالية قصرية من أجل تيسري النتقال إ دورة استعراض ميكن التنبؤ هبدا انظدر الفدر
املعنون وتوقيد الستعراضاتو يف ورقة موقف الرؤساء).
-11
ويسددر اللجنددة أن موقددف الرؤسدداء يؤيددد الفكددرة الداعيددة إ أن تعمددل ذيئددات املعاذدددات وفق د ا
ُ
لدورة استعراض ميكن التنبؤ هبا .ومن شأن ذلك أن يزيد الفرص املتاحة هليئات املعاذدات لتنسيق قوائم
16

GE.20-10390

A/75/40

املسدائل الدديت خيلهددا قبددل تقدددمي التقددارير ونظرذددا يف تقددارير الدددول األطدراف ،ويضددمن زايدة ترشدديد عددبء
تق دددمي التق ددارير الواق ددع عل ددى ال دددول ،وييس ددر تقس دديم العم ددل عل ددى ددو أكف ددأ عل ددى نط دداق نظ ددام ذيئ ددات
املعاذدات ككل انظر الفر املعنون ودورة تقدمي التقاريرو يف ورقة موقف الرؤساء).
 -12وتسد ددتند دورة السد ددتعراض الد دديت ميكد ددن التنبد ددؤ هبد ددا للجند ددة املعنيد ددة حبقد ددوق النسد ددان إ عمليد ددة
اسددتعراض مدددهتا مخددس سددنوات ،تليهددا فددرتة فاصددلة بعددد اختتددام اسددتعراض وقبددل بدددء السددتعراض اجلديددد
مدددهتا ثددالث سددنوات ددا يددؤدي إ دورات مدددهتا عدداين سددنوات كاملددة) .ويبددني اجلدددول  1أدفا عمليددة
السددتعراض املتعلقددة ابلدددول األط دراف الدديت تلتددزم ابلج دراء املبسددط لتقدددمي التقددارير .أمددا اجلدددول  2أدفا
فيبد ددني عمليد ددة السد ددتعراض املتعلقد ددة ابلد دددول الد دديت تلتد ددزم ابلجد دراء املوحد ددد لتقد دددمي التقد ددارير .ووفقد د ا لد دددورة
ستقسددم مجيددع الدددول األط دراف إ عدداين جمموعددات تضددم  21أو 22
السددتعراض الدديت ميكددن التنبددؤ هبدداَّ ،
دولدة ،وسددتبدأ عمليددة تقددمي التقددارير الدديت تددوم مخددس سددنوات ابلنسدبة لكددل جمموعددة يف سدنة خمتلفددة عددن
ابقددي اجملموعددات .و دددر الشددارة إ أن مددن شددبه املؤكددد أن ضددع الدددول األطدراف ،يف فددرتة السددنوات
الددثالث الفاصددلة بددني عمليدديت السددتعراض ،لسددتعراض يف إطددار ذيئددات املعاذدددات األخددرى ،فضدالا عددن
اهليئات القليمية ،ويف إطار الستعراض الدوري الشامل .ويف حال حدوث تصديقات جديدة ،ستُدرج
الدول األطراف اجلديدة تدرلي ا يف دورة السدتعراض الديت ميكدن التنبدؤ هبدا ،وسديتغري وفقد ا لد لك اهلددف
السنوي املتعلق بعدد الدول األطراف اليت تُستعرض سنوايا.
 -13أمددا متابعددة املالحظددات اخلتاميددة فيتددوخى إجراؤذددا يف إطددار عمليددة تقدددمي التقد ارير ،وذددي عنصددر
ذددام مي لكددن اللجنددة مددن بدددء دورة استعراضددية مدددهتا عدداين سددنوات ،وابلتددايل فيددف عددبء تقدددمي التقددارير
الواقددع علددى كاذددل الدددول ،مددن دون تقددويب رصددد خدددايت التنفي د العاجلددة .وتددرى اللجنددة أن ُحيسددب
عمل األمانة املرتبط اعداد مشاريع تقارير املتابعة وأن تُقيَّم تكاليفه يف امليزانية ويُدرج يف صيغة التمويل
ملا بعد عام  2020انظر أيضا الفر املعنون وإجراء املتابعةو يف ورقة موقف الرؤساء).

تدابري مبتكرة أخرى
 -14ترحب اللجنة ابألفكار األخرى الديت طرحهدا رؤسداء ذيئدات املعاذددات وأعضداء كدل ذيئدة مدن
ذيئات املعاذدات والدول واجلهدات املعنيدة األخدرى ،هبددف زايدة تعزيدز تنفيد العهدد .ومدن ذلدك إجدراء
استعراضات موقعية وحوارات مع الدول األطدراف بشدأن تقاريرذدا علدى املسدتوى القليمدي واستعراضدات
مجاعية ،شريطة تنفي ذا بطريقة ل تتعارض مع متويل األنشطة األساسية هليئات املعاذدات انظر أيضدا
الفرعني املعندونني وقددرة ذيئدات املعاذددات علدى إجدراء الستعراضداتو ووالستعراضدات يف املنطقدةو يف
ورقة موقف الرؤساء).

التوصيات اليت اعتمد ا اللجنة ا دور ا

125

 -15قدررت اللجندة ،رذند ا بتقيديم اآلاثر املرتتبدة يف املدوارد واحلصدول علدى الددعم الدالزم مدن املددوظفني،
أن تنتقل إ دورة استعراض ميكن التنبؤ هبا استنادا إ الجراء املبسط لتقدمي التقارير يف  2020مبا يف
ذلك اللجوء إ تبسيط عملية تقدمي التقارير األولية والنتقال إ موذج اختيار عدم القبول فيما يتعلق
ابلجراء املبسط لتقدمي التقارير).
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 -16وينبغي أن تتخ األمانة ،مبساعدة اللجنة ،التدابري املناسبة لتأمني ما يلدزم مدن متويدل أو مدال
وظيفي لكي تنتقل اللجنة إ دورة الستعراض اليت ميكن التنبؤ هبا.
اجلدول
عملية تقدمي التقارير اخلاصة لدول األارايل اليت تلتمم إلجراء املبسإ لتقدمي التقارير
1

السنة

1

السنة

2

السنة

3

السنة

السنة

4

قائم د د د د د ددة املس د د د د د ددائل الد ددردود علد ددى قائمد ددة اس د د د د د د ددتعراض دوري
احملالد د ددة قبد د ددل تقد د دددمي املس ددائل احملال ددة قب ددل عند القتضاء ،يف
غياب ردود)
تقدمي التقرير
التقرير

5

متابعد د ددة املالحظد د ددات
اخلتامية

اجلدول
عملية تقدمي التقارير اخلاصة لدول األارايل اليت تلتمم إلجراء املوحد لتقدمي التقارير
2

السنة

1

تقرير دوري

السنة

2

السنة

3

قائم د د د د د ددة املس د د د د د ددائل اس ددتعراض دوري عن ددد
والددردود علددى قائمددة القتض د د دداء ،يف غي د د دداب
تقريد ددر و/أو ردود علد ددى
املسائل
قائمة املسائل)

السنة

4

السنة

5

متابع د د ددة املالحظ د د ددات
اخلتامية

جدول زمين لدورات ال تعراض اليت ميكن التنبؤ هبا
ميكن الطال على اجلدول الزمين لدورات الستعراض اليت ميكن التنبؤ هبا ومدهتا عاين
سنوات يف صفحة اللجنة على شبكة النرتند يف الرابط التايل
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx
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