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على املعاهدات،تعمل على مراقبة تنفيذ املعاهدات الدولية الرئيسية  توجد حاليا تسع هيئات مشرفة
 :املتعلقة حبقوق اإلنسان 

 جلنة حقوق اإلنسان(CCPR) 
 (CESCR)جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 (CERD)جلنة القضاء على التمييز العنصري 
 (CEDAW)التمييز ضد املرأة  جلنة القضاء على

 (CAT)جلنة مناهضة التعذيب 
 (SPT)اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب 

 (CRC)جلنة حقوق الطفل 
 (CMW)جلنة العمال املهاجرين 

 (CDPH)جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 القسريجلنة االختفاء (CED)-  (يف شهر  من املتوقع أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة

 (.2011حزيران /جوان
 

 
 



يتمثل العمل الرئيسي للهيئات املشرفة على 
املعاهدات يف مساعدة الدول على تنفيذ 

مبوجب مصادقتها على املعاهدات  التزاماهتا
 .الدولية حلقوق اإلنسان

 



 ؟ كيف
مراجعة التقارير املقدمة من الدول األطراف واملعلومات الواردة عن املؤسسات الوطنية ووكاالت األمم  عن طريق

املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية أو الدولية، وغريها من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، 
 .واعتماد املالحظات اخلتامية

مالحظات عامة "خبصوص حقوق حمددة أو مواضيع رئيسية من خالل  توجيهات توضيحية عن طريق إتاحة." 
 جلنة حقوق اإلنسان، جلنة مناهضة التعذيب، جلنة القضاء )عن طريق مراجعة الشكاوى املقدمة من قبل أفراد

على التمييز العنصري، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ، جلنة العمال املهاجرين، جلنة احلقوق االقتصادية 
 (.واالجتماعية والثقافية، وقريبا جلنة حقوق الطفل

 جلنة مناهضة التعذيب، جلنة)عن طريق إجراء حتقيقات منهجية ومنظمة حول انتهاكات منطية حلقوق اإلنسان 
 (.القضاء على التمييز ضد املرأة، اتفاقية العمال املهاجرين

 
واهليئات املشرفة على املعاهدات؟ تتفاعل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كيف 

 



تعاون : املعاهدات واهليئات املشرفة على التفاعل بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 .متبادل ومشرتك من أجل تدعيم

 : المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 حبقوق اإلنسان واملصادقة عليها تدعو إىل اعتماد الصكوك الدولية واإلقليمية املتصلة -
حول حالة حقوق اإلنسان يف  للجان تسهم بشكل أساسي يف االستعراض الشامل -

 بلداهنا
الهيئات المشرفة على المعاهدات : 
-  تسهر على إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان حترتم مبادئ باريس 

املؤسسات الوطنية حلقوق ( مايل وغريه)لدى الدول وتشجعها على دعم تتحرى -
 .اليت هتم اللجان ومعاجلة القضايا اخلصوصية مبهامها اإلنسان وقدرهتا على القيام

 



مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف خمتلف مراحل االستعراض الدوري لتقارير الدول. 
 

 تمهيدا الستعراض التق ارير من قبل اللجنة                     
المؤسسات الوطنية: 

 
 .تطلق برامج تربوية وإعالمية للعموم حول حقوق اإلنسان-
 
 .من خالل تقدمي تقارير موازية ملختلف اللجان تشجع اجملتمع املدين على املشاركة الفعالة-
 
 .من قبل الدول عند إعداد التقارير املوجهة إليها يتم التشاور معها-
 
 

التفويض للمؤسسات الوطنية حلقوق  املالئم، أوضحت جلنة حقوق الطفل أنه من غري :ة   مالحظ
للوفد احلكومي املعين باملشاركة يف استعراض التقرير من قبل  اإلنسان بصياغة التقارير أو انضمامها

 .  اللجنة
 



أثناء االستعراض الفعلي لتقرير الدولة الطرف 
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان معنية بتقدمي تقارير ووثائق أو معلومات أخرى إىل  -

 .اهليئات املشرفة على املعاهدات
 
  جيوز ملمثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حضور اجتماعات اللجان املختلفة،-

 .ومساعها من قبل األعضاء يف اجللسات العامة أو اخلاصة
 

جيوز للمؤسسات الوطنية حلقوق  يف تقاريرها املكتوبة وعروضها الشفوية،:  مالحظة
ما / قائمة األسئلة )حول القضايا اليت ستطرح كتابيا  اإلنسان تقدمي مقرتحات للجان

كما جيوز هلا أيضا اقرتاح توصيات لتحسني . أو أثناء احلوار مع وفد الدولة( قبل الدورة
 .وضعية حقوق اإلنسان

 



 والهيئات المشرفة على المعاهدات؟ تتفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كيف

 فيما يتعلق مبشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، لدى كل هيئة قواعد 
إجرائية وأساليب عمل خمتلفة. 

 
واملالحظات العامة ملختلف  والقواعد اإلجرائية هذه القواعد مضمنة يف أساليب العمل

 .اهليئات املشرفة على املعاهدات
 
 اعتمدت ثالث جلان تعقيبات عامة، اعرتافا منها بأمهية دور املؤسسات الوطنية حلقوق

 :اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان 
 (CRC)جلنة حقوق الطفل  -    

 (CESCR) جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
 (CERD)جلنة القضاء على التمييز العنصري  -
 

عالقاهتا مع املؤسسات  حول بيانا ،2008اعتمدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عام : مالحظة  
 .الوطنية حلقوق اإلنسان

 



 والهيئات المشرفة على المعاهدات؟ تتفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كيف

 فيما يتعلق مبشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، لدى كل هيئة قواعد 
إجرائية وأساليب عمل خمتلفة. 

 
واملالحظات العامة ملختلف  والقواعد اإلجرائية هذه القواعد مضمنة يف أساليب العمل

 .اهليئات املشرفة على املعاهدات
 
 اعتمدت ثالث جلان تعقيبات عامة، اعرتافا منها بأمهية دور املؤسسات الوطنية حلقوق

 :اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان 
 (CRC)جلنة حقوق الطفل  -    

 (CESCR) جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
 (CERD)جلنة القضاء على التمييز العنصري  -
 

عالقاهتا مع املؤسسات  حول بيانا ،2008اعتمدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عام : مالحظة  
 .الوطنية حلقوق اإلنسان

 



 تدخل المؤسسات الوطنية   طرق
 لحقوق اإلنسان خالل دورات اللجان

لجنة القضاء على التمييز العنصري 
مت وضع اإلجراء )موافقة وفد الدولة  دقائق خالل احلوار البناء يف حالة عشر عرض شفاهي ملدة

 (.2007اجلديد، رمسيا، عام 
 
لجنة حقوق اإلنسان 
 جلسة مغلقة يف اليوم األول من الدورة وخالل جلسات اإلحاطة أثناء اسرتاحات الغداء. 

 
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق افية 
اجللسة اخلاصة مع فريق العمل ملا قبل الدورة وأثناء االجتماع العام للمتدخلني يف اليوم األول  أثناء

 .خاص مع اللجنة على انفراد من الدورة، جيوز للمؤسسات الوطنية أيضا طلب لقاء
  

 



لجنة مناهضة التعذيب 
 يف جلسة مغلقة عشية استعراض تقرير الدولة الطرف مع املقررين حسب البلدان

 (.2010تشرين الثاين /ه منذ نوفمرببإجراء معمول )واألعضاء املعنيني 
 
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 

للمتدخلني يف  أثناء جلسة خاصة لفريق عمل ما قبل الدورة وخالل جلسة عامة 
 .استعراض تقرير الدولة الطرف يوم االثنني الذي سبق

 
  الطف للجنة حقوق 
أثناء جلسة خاصة لفريق عمل ما قبل الدورة. 

  



لجنة العمال المهاجرين 

أثناء الدورة قبل استعراض تقرير الدولة الطرف  اجللسة العامة عند
 .وخالل اسرتاحات الغداء إذا لزم األمر

 

لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أثناء جلسة عامة يف اليوم األول من الدورة 

 
 



 دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
 في تنفيذ المالحظات الختامية للجان

 نشر املالحظات اخلتامية للهيئات املشرفة على املعاهدات، على نطاق واسع، يف املستوى
 ...(مؤمترات صحفية، وتوزيع املالحظات النهائية على اجملتمع املدين، ومقاالت صحفية، اخل)الوطين

عقد اجتماعات أو ندوات مع ممثلي )من أجل تطبيق املالحظات اخلتامية  الضغط على احلكومة
 ...(.احلكومات واملنظمات غري احلكومية، ولقاءات فردية مع أعضاء الربملان، اخل

 العمل مع احلكومة من أجل تنفيذ املالحظات اخلتامية والتوصيات، ولعب دور هام يف تعزيز
 .اإلصالحات

مالحظاهتا اخلتامية لتمكينها من تقييم مستوى التقدم احملرز يف  تقدمي تقارير إىل اللجان حول متابعة
 .تنفيذها

استخدام املالحظات اخلتامية لتوجيه عملهم على املستوى اإلقليمي أو الوطين أو احمللي. 
 



 (.2007منذ )نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات المشرفة على المعاهدات 
 و 23برلني، )املائدة املستديرة الدولية حول دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئات املشرفة على املعاهدات 

 (.2006تشرين الثاين /نوفمرب 24
 2007، جلنة التنسيق الدولية، "التفاعل مع النظام الدويل حلماية حقوق اإلنسان "مالحظة عامة حول. 
 الذي نشره املعهد "اهليئات املشرفة على املعاهدات  دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مسار"دليل حول ،

 (.2008كانون الثاين /جانفي)حلقوق اإلنسان  األملاين حلقوق اإلنسان بالتعاون الوثيق مع املفوضية السامية
  

كما عقدت عديد الندوات حول التعاون بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئات املشرفة على املعاهدات، 
 .2010حزيران /مبراكش يف شهر جوان وكانت آخرها
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