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 مقدمة
أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو تعزيز       ) ١٩٤٥(يعلـن ميـثاق األمـم املتحدة         

ى هذه الدعوة   وقد أُضفي عل  . وتشـجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع       
أول تعـبري عمـلي بإصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من جانب اجلمعية العامة لألمم               

وكان هذا اإلعالن العاملي، الذي اعُتمد يف ضوء خلفية تتمثل يف          . ١٩٤٨املـتحدة يف عـام      
واحدة، فظائع احلرب العاملية الثانية، هو أول حماولة من جانب مجيع الدول لالتفاق، يف وثيقة               

ومل يكن اإلعالن، كما يوحي امسه بذلك، قد . عـلى سـرد شامل حلقوق الشخص البشري      
فُكِّـر فـيه كمعاهدة بل باألحرى كإعالن ألبسط احلقوق واحلريات األساسية حيمل القوة              

وهكذا، ُوصف القصد منه على أنه حيدد املثل األعلى املشترك الذي     . األدبـية التفـاق عاملي    
وبصورة عامة، حيدد اإلعالن العاملي فئتني عامتني       .  كافة الشعوب وكافة األمم    ينبغي أن تبلغه  

 احلقـوق املدنـية والسياسية من ناحية، واحلقوق االقتصادية          -مـن احلقـوق واحلـريات       
 .واالجتماعية والثقافية من الناحية األخرى

بغي ووقـت اعـتماد اإلعالن العاملي، كان يوجد بالفعل اتفاق عريض على أنه ين              
ترمجة حقوق اإلنسان إىل شكل قانوين كمعاهدة تكون ملزمة بشكل مباشر للدول اليت توافق              

وقد أدى ذلك إىل مفاوضات مستفيضة يف جلنة حقوق اإلنسان، وهي           . على التقيد بأحكامها  
 وتتكون من ممثلني للدول جيتمعون سنوياً يف جنيف         ١٩٤٦اهليئة السياسية اليت أُنشئت يف عام       

ـ   اعتماد اجلمعية   ١٩٦٦وشهد عام   . ة جمموعة واسعة التنوع من قضايا حقوق اإلنسان       ملناقش
العامـة للعهـد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق               

ويشكل هذان العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان       . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   
 واسعة من املعاهدات امللزمة دولياً اليت تتناول جمموعة واسعة التنوع من            حجر الزاوية لسلسلة  

وحتدد هذه املعاهدات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       . القضايا يف ميدان حقوق اإلنسان    
 اتفاقية وإعالن وجمموعة قواعد     ١٠٠كمـا تضـع املعايري األساسية اليت استلهمتها أكثر من           

 .، يف ميدان حقوق اإلنسانومبادئ، دولية وإقليمية

وإىل جانـب العهدين توجد مخس معاهدات أساسية أخرى لألمم املتحدة بشأن             
؛ )١٩٦٥(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         : حقـوق اإلنسـان   

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب    )١٩٧٩(واتفاقـية القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
؛ واتفاقية  )١٩٨٤( مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             وغـريه 

؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد         )١٩٨٩(حقـوق الطفـل     
ولكثري من املعاهدات أيضاً بروتوكوالت اختيارية، وهي معاهدات منفصلة         ). ١٩٩٠(أسرهم  

 . عية وإجرائية للمعاهدة األصلية اليت تتصل هباتضيف أحكاماً موضو
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. وكل معاهدة من هذه املعاهدات، مبا يف ذلك العهدان الدوليان، تتبع نفس النمط             
من املعاهدة  " املعياري"فهي تورد سلسلة من احلقوق املوضوعية فيما ُيعرف كثرياً باسم اجلزء            

وتقوم هيئة، أو جلنة،    . تناوله هذه املعاهدة  حتـدَّد احلقوق واحلريات األساسية يف اجملال الذي ت        
رصـد مسـتقلة تنشـئها املعـاهدة نفسها باإلشراف على تنفيذ املعاهدة من جانب الدول                

وتتألف هذه اللجان من خرباء مستقلني تنتخبهم الدول األطراف يف املعاهدة يؤدي            . األطراف
 أن يكون يف وسعهم تقييم      هبـم حيادهم واستقالليتهم وخربهتم يف ميدان حقوق اإلنسان إىل         

وفيما يتعلق  . الـتقدم الـذي حترزه الدول األطراف يف ضوء املعايري احملددة يف املعاهدة املعنية             
بـالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن هيئة املعاهدة املنشأة هلذا الغرض هي              

 .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 أوالً مقدمة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        وسـتعرض صحيفة الوقائع هذه     
ثانياً، ستورد صحيفة . والسياسـية ولـربوتوكوليه االختـياريني، وُترفَق هنا النصوص الثالثة     

وينبغي عدم اخللط بني هذه اللجنة وجلنة       . الوقائع وصفاً ألعمال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
كما ينبغي أال ُتفَهم اللجنة املعنية      . كما ذُكر أعاله  حقـوق اإلنسان وهي كيان منفصل متاماً        

تتناول مجيع حقوق اإلنسان الوارد وصفها يف مجيع        " عاملية"حبقـوق اإلنسـان على أهنا هيئة        
املعـاهدات؛ بل باألحرى ميكن أن يكون أفضل وصف هلا هو أهنا جلنة ُتعىن باحلقوق املدنية                

على إعمال احلقوق املدنية والسياسية املنصوص      والسياسـية باعتبارها مسؤولة عن اإلشراف       
 . عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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  العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية           �اجلـزء األول    
 وبروتوكواله

 ١٠، فإن األمر قد تطلب   ١٩٦٦عـلى الرغم من أن نص العهد قد اعُتمد يف عام             
 ٢٣ الضرورية أطرافاً فيه، وبدأ نفاذ العهد رمسياً يف          ٣٥ أن تصبح الدول ال        سنوات أخرى قبل  

 دولة  ١١٧، كانت   ٢٠٠٤يونيه  /وحىت حزيران .  بالنسبة إىل تلك الدول    ١٩٧٦مارس  /آذار
.  دولة ١٥٢أخـرى قـد أصبحت أطرافاً يف العهد، مما جعل جمموع الدول األطراف حالياً               

ة بالدول األطراف يف مجيع املعاهدات وذلك يف قاعدة بيانات          وميكن االطالع على قوائم حمدَّث    
 هيــئات املعــاهدات اخلاصــة مبفوضــية األمــم املــتحدة الســامية حلقــوق اإلنســان 

)nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http (        وكذلـك يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة على
 ).للمشتركني فقط (http://untreaty.un.org: ان اإللكتروينالعنو

كـيف توافـق إحدى الدول على االلتزام بأحكام معاهدة ما مثل العهد              ١ �اإلطار أوالً 
 وبروتوكوليه االختياريني؟  

أوالً، فهي  . تني رئيسيتني ميكـن ألي دولة أن تصبح طرفاً يف معاهدة ما بطريقة من طريق             
ميكـن أن توقع على املعاهدة وعقب ذلك ال جيوز للدولة، وفقاً لقواعد القانون الدويل، أن تتصرف                 

وبإيداع صك تصديق ما،    . والتوقيع يليه التصديق  . على حنو يتعارض مع أهداف املعاهدة ومقاصدها      
دالً من ذلك، ميكن للدولة أن تنضم إىل وب. فـإن الدولـة توضح رمسياً عزمها على االلتزام باملعاهدة       

واالنضـمام، الـذي بواسطته توافق الدولة اليت مل توقع املعاهدة على االلتزام هبا، يعادل               . املعـاهدة 
وعادة ما تنص املعاهدة املعنية على مرور فترة زمنية قصرية بعد تاريخ التصديق أو              . التصـديق عليها  

ويف حالة العهد فإن هذه الفترة فهي ثالثة . فعالً بأحكام املعاهدةاالنضمام قبل أن تصبح الدولة مقيدة 
ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه اخلطوات، يرجى الرجوع إىل دليل األمم املتحدة . أشهر

 Treaty Handbook of the United Nations of the Office(للمعاهدات، مكتب الشؤون القانونية 

of Legal Affairs (الذي ميكن االطالع على يف العنوان اإللكتروين: 

http://untreaty.un.org/ola-internet/Assistance/

handbook_eng/hbframeset.htm. 

ختياريني وجيوز أيضاً لألطراف يف العهد أن تصبح أطرافاً يف أي من بروتوكوليه اال             
وحيدد الربوتوكول االختياري األول نظاماً ميكن بواسطته للجنة املعنية حبقوق          . أو يف كليهما  

اإلنسان أن تتلقى وتبحث الشكاوى املقدمة من األفراد الذين يدعون أن حقوقهم اإلنسانية قد         
علق بالدول انُتهكـت، يف حـني أن الربوتوكول االختياري الثاين ُيلغي عقوبة اإلعدام فيما يت        

 ويبلغ عدد   ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣وقد بدأ نفاذ الربوتوكول االختياري األول يف        . األطراف
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 دول، يف حني أن الربوتوكول االختياري الثاين قد بدأ نفاذه           ١٠٤الدول األطراف فيه حالياً     
 . دولة طرفا٥٣ً ويضم ١٩٩١يوليه / متوز١١يف 

 هيكل وحمتويات العهد

أما اجلزآن األول والثاين فيوردان سلسلة من       . تة أجزاء رئيسية  ينقسـم العهد إىل س     
وأما اجلزء الثالث   . األحكـام اليت تنطبق بصورة عامة على مجيع احلقوق املشروحة يف العهد           

وأما األجزاء األخرية   . للعهد، فيعرض احلقوق الفردية اجلوهرية بإسهاب     " العمود الفقري "فهو  
 حبقوق اإلنسان ومهام الرصد اليت تتوالها اللجنة وجمموعة متنوعة          فتتناول إنشاء اللجنة املعنية   

 .وسيجري اآلن وصف هذه األجزاء على التوايل. من املسائل الفنية

  أحكام إطارية عامة�اجلزآن األول والثاين 

، جمموعة هامة مما    ٥ إىل   ١يشكل أول جزأين من العهد، ومها اللذان يضمان املواد           
، اليت ١فاملادة . أفضل حنو بأنه أحكام ذات طبيعة إطارية أو هيكليةميكـن أن يوصـف على     

وخيتلف هذا احلق عن حقوق العهد األخرى من        . تشكل اجلزء األول، تكفل حق تقرير املصري      
كذلك فإنه احلق الوحيد املشترك بني      . ال لألفراد " الشعوب"حيـث إنه حق ُيكفل صراحة ل          
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       ١ة  العهدين، بالنظر إىل أن نص املاد     

ويف حني أن احلدود اليت تكتنف حق تقرير املصري على وجه الدقة، مبوجب             . والثقافية مطابق 
القانون الدويل، ما زالت يف حالة سيولة فإنه ميكن بكل أمان افتراض أن أحد الشروط املسبقة                

جانب شعب ما تعبرياً كامالً وصادقاً هو متتع أفراده متتعاً          للتعـبري عـن حق تقرير املصري من         
 .كامالً باحلقوق الواردة يف العهد

.  هي أحد األركان اجلوهرية للعهد     ٢واملادة  . ٥ إىل   ٢ويضـم اجلزء الثاين املواد       
فهـي تنص على تّعهد كل دولة طرف يف العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه وبكفالة هذه      

وهذه احلقوق، مع بعض االستثناءات مثل احلق       . ميع األشخاص املشمولني بواليتها   احلقوق جل 
يف التصويت، متتد ليس فقط إىل مواطين الدولة ولكن أيضاً إىل مجيع األشخاص املوجودين يف               

وينبغي، إذا لزم ذلك، سن التشريعات لكفالة هذه احلقوق         . إقليمها وجيب احترامها دون متييز    
ومن األمور احلامسة األمهية أن الدول األطراف مطالَبة بتوفري سبل          . ناسـب عـلى الـنحو امل    

وقد فسرت اللجنة،   . انتصـاف لألشخاص الذين انُتهكت حقوقهم املنصوص عليها يف العهد         
يف فقههـا القـانوين، هذا احلق على أنه يتطلب وجود حمفل لالستماع إىل أي ادعاء حبدوث       

ليها يف العهد إذا تأسس االدعاء على أسس جيدة تكفي          انـتهاك حلق من احلقوق املنصوص ع      
ومن املعتاد أن تكون احملاكم والسلطات اإلدارية هي اليت         . جلعلـه قابالً للنقاش مبوجب العهد     

وبدون هذا احلق يف إنفاذ حق من احلقوق املنصوص عليها يف           . تتـيح سـبل االنتصاف هذه     
سبل االنتصاف، فإن احلقوق اجلوهرية الفعلية      العهد أمام السلطات احمللية عن طريق سبيل من         
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ولالطالع على مزيد من التفاصيل     . الـواردة يف العهـد ُتحَرم من قدر كبري من األثر العملي           
 املتعلق  ٣١بشأن نطاق االلتزام الذي تنطوي عليه هذه املادة الرئيسية، انظر التعليق العام رقم              

ــل  ــروض ع ــام املف ــانوين الع ــتزام الق ــيعة االل ــدبطب ــراف يف العه ــدول األط  ى ال
)CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6.( 

وقـد خرجـت تعليقات هيئات املعاهدات واألوساط األكادميية بفهم ذي ثالث             
أما االلتزام األول فهو احترام     . شعب للمسؤوليات اليت تفرضها املعاهدات على الدولة الطرف       
مات االمتناع عن انتهاك حقوق احلقـوق، والـذي من املسلَّم به للغاية أنه يتطلب من احلكو        

، أي االلتزام بعدم مباشرة فعل      "السليب"وكثرياً ما ُيطلَق على ذلك أيضاً اسم االلتزام         . اإلنسان
واملثال التقليدي لذلك هو أنه جيب على الدولة االمتناع عن فعل           . معـني أو ممارسـة معينة     

ثاين، املتعلق حبماية التمتع باحلقوق،     وأما االلتزام ال  . التعذيـب أو احلرمان التعسفي من احلياة      
أي أنه جيب على الدولة الطرف ليس فقط االمتناع عن انتهاك           : فهو يذهب إىل أبعد من ذلك     

حقوق فرد من األفراد بنفسها، بل جيب عليها أيضاً محاية الفرد من انتهاك حقوقه من جانب                
. فاعلة أخرى غري حكومية   أطراف ثالثة، سواء متثلت يف أفراد خواص أو شركات أو جهات            

وقـد يتطلب ذلك حقاً إجراء إجيابياً من جانب الدولة الطرف، مثالً بإجياد إطار مناسب على      
الصـعيد التشريعي وصعيد السياسات وختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ هذه التشريعات             

رد أو أن تفي هبا،     ثالثاً، جيب على الدولة الطرف أن تعزز حقوق الف        . والسياسات تنفيذاً فعاالً  
أي أن تـتخذ اخلطوات املطلوبة لتهيئة بيئة ضرورية ومواتية ميكن فيها إعمال احلقوق املعنية               

قد جيعل من املطلوب من الدولة الطرف أن تتخذ         " إجيايب"وهذا أيضاً التزام    . إعمـاالً كامالً  
. ا مبوجب املعاهدة  خطـوات موضوعية، مبا يف ذلك ختصيص املوارد املناسبة، للوفاء بالتزاماهت          

وهكـذا، فمثالً فيما يتعلق بالعهد، جيب على الدولة الطرف أن تقدم املساعدة القانونية إىل                
، وأن متنع   ١٤من املادة   ) د(٣األشخاص عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، مبوجب الفقرة         

 بتوفري ١٠دة  من املا١الـتكدس يف السجون بغية االمتثال للضمانة املنصوص عليها يف الفقرة           
 .أوضاع إنسانية الحتجاز السجناء

 من العهد على تساوي الرجال والنساء يف التمتع باحلقوق املنصوص           ٣وتنص املادة    
 الواردة يف اجلزء    ٢٦ونظراً إىل أن الفقه القانوين للجنة قد تطور، فإن املادة           . علـيها يف العهد   

قانون وعلى املساواة بني الناس يف التمتع       الثالـث مـن العهد واليت تنص على املساواة أمام ال          
حبمايـته دون أي متييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس، قد فُسِّرت لكي تشمل توفري                 
احلمايـة نفسها ولكن أمهية هذه املسألة لواضعي العهد قد تتضح من موضعها يف اجلزء األول              

 .من العهد

أوضاع استثنائية تؤثر على الدولة الطرف       من العهد بأنه توجد مثة       ٤وتعترف املادة    
قـد جتعل من الصعب أو من املستحيل، من الناحية العملية، ضمان بعض احلقوق لفترة زمنية                
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 بوضوح على احلدود الضيقة املسموح هبا خبصوص تعليق حقوق          ٤ولذلك تنص املادة    . مؤقتة
والشرط . دوث أي جتاوزات معيـنة أو عدم التقيد هبا، من أجل إقفال الطريق أمام احتمال ح            

وتستطيع . األساسي هنا هو أنه جيب وجود حالة طوارئ عامة، معلَنة رمسياً، تتهدد حياة األمة             
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تسأل، بل هي تسأل فعالً، يف احلاالت املناسبة، عما إذا كان                

.  التقيد بالتزاماهتا مبوجب العهد    هذا الشرط األساسي قد اسُتويف عند اختاذ دولة ما قراراً بعدم          
أضيق "وحىت إذا كانت هذه احلالة موجودة فعالً، فيجب أن يكون اختاذ مثل هذه التدابري يف                

وهذا معيار رفيع املستوى قد تكون الدولة       . األزمة املعنية " احلـدود الـيت تتطلبها مقتضيات     
وباإلضافة إىل ذلك،   . ء به الطـرف مطالـبة، من أجل احترامه، بأن تربهن للجنة على الوفا           

وبصـرف النظر عن احلالة القائمة، توجد بعض احلقوق، من بينها احلق يف احلياة ويف احلماية                
وهذه احلقوق معدَّدة   . من التعذيب، اليت ال جيوز عدم التقيد هبا حتت أي ظرف من الظروف            

، ٤ناشئة عن املادة    ولالطالع على تفاصيل أكرب بشأن املسائل ال      . ٤ من املادة    ٢يف الفقـرة    
 ).CCPR/C/21/Rev.1/Add.11( املتعلق حباالت الطوارئ ٢٩انظر التعليق العام رقم 

، وهي حكم عام باحلماية يقرر أنه ليس يف         ٥وُيختتم اجلزء الثاين من العهد باملادة        
العهـد أي حكم مينح احلق يف تقييد أو إهدار أي من أحكامه، وأن الدولة الطرف اليت ينص                  

نوهنـا الداخـلي على توفري محاية أكرب من احلماية الواردة يف العهد ال جيوز هلا أن تستخدم     قا
 .ذلك كذريعة لفرض أي قيد أو تضييق على احلقوق األساسية الواردة يف العهد

  احلقوق اجلوهرية يف العهد�اجلزء الثالث 

هرية واحلريات  فهو يورِِِِد احلقوق اجلو   . اجلـزء الثالـث هـو مبثابة القلب للعهد         
وفيما يلي املواد اليت يستشهد هبا عادة األفراد الذين         . األساسـية الـيت تكفلها هذه املعاهدة      

يّدعـون حـدوث انتهاك حلقوقهم مبوجب العهد، وإن كان ميكن االستشهاد بأحكام اجلزء              
 .األول اليت ميكن أن تدعم تفسري املواد املعنية

اماً أساسية خبصوص محاية حق الفرد يف كل         أحك ١١ إىل   ٦وميكـن اعتبار املواد      
وتنص هذه األحكام أيضاً على احلدود الضيقة اليت        . مـن احلياة واحلرية واألمان على شخصه      

جيوز بصورة شرعية يف حدودها أن تفرض الدول األطراف عقوبة اإلعدام يف احلاالت اليت مل               
دة خبصوص التعذيب، وإجراء    وُيَنص على أنواع حظر حمد    . جيـِر فـيها إلغـاء هذه العقوبة       

كما تشمل هذه األحكام حقوق الشخص يف       . التجارب الطبية بدون إذن، والرق، والسخرة     
وتتناول . إطار احلرمان من احلرية، الذي حيدث عادة عن طريق إلقاء القبض، وأثناء االحتجاز            

 قواعد معينة    حرية دخول الدولة واخلروج منها والتنقل داخلها، مع إيراد         ١٣ و ١٢املادتـان   
 .تنطبق على طرد األجانب
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 مسألة كيف جيب معاملة الشخص من جانب العملية         ١٦ إىل   ١٤وتتـناول املواد     
 تكفل احلق يف حماكمة عادلة يف القضايا اجلنائية واملدنية على السواء،            ١٤فاملادة  . القضـائية 

ق يف سبيل انتصاف فعال     وهو حق يتسم بأمهية جوهرية وال سيما بالنظر إىل صلته الوثيقة باحل           
 حق األشخاص يف املساواة أمام احملاكم ويف        ١٤وتورد املادة   . ٢وهـو احلق الوارد يف املادة       

الفصـل على حنو عادل يف دعاواهم اليت ُيبت فيها أمام احملاكم بأنواعها، كما أهنا تورد قائمة                 
 ١٥وحتظر املادة   . نائيةمبجموعـة مـن أوجه احلماية اإلضافية اليت تنطبق على احملاكمات اجل           

 تنص ببساطة على أن لكل فرد احلق يف       ١٦العقوبـة اجلنائـية بأثر رجعي، يف حني أن املادة           
 .االعتراف به كشخص أمام القانون

 احلريات األساسية اليت يتعني التمتع هبا حبرية دون أي ٢٢ إىل   ١٧وتـورد املـواد      
ق يف محاية اخلصوصية، بينما تتناول املادة        تتناول احل  ١٧فاملادة  . تدخل خارجي ال مربر لـه    

رهناً باحترام احلظر   ( حرية الرأي والتعبري     ١٩ حـرية الفكـر والوجدان والدين، واملادة         ١٨
، ) على الدعاية للحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية          ٢٠املفـروض يف املـادة      

ية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك مزاولة  حر ٢٢ احلق يف التجمع السلمي، واملادة       ٢١واملـادة   
 .هذه احلرية عن طريق النقابات

 بالدور اخلاص لألسرة كوحدة طبيعية وتتناول مسائل        ٢٤ و ٢٣وتعـترف املادتان     
 الحتوائها على احلق الرئيسي يف العهد يف        ٢٥وَتربز هنا املادة    . الـزواج وحقـوق األطفال    

يف أن ينتِخب وُينتَخب يف انتخابات دورية       املشـاركة السياسية، وهي توضح حق الشخص        
صادقة عن طريق االنتخاب العام واالقتراع السري فضالً عن حق االشتراك يف إدارة الشؤون              

 . العامة ويف تقلد الوظائف العامة

 تشكل، كما لوحظ أعاله، حكماً ٢٦، فإن املادة   ١٤ و ٢وإىل جانـب املـادتني       
 احلق يف كل من املساواة أمام القانون ويف التمتع على           فهي تورد . جوهـرياً من أحكام العهد    

وقد دأبت اللجنة   . قـدم املسـاواة حبماية القانون، مع النص على ضمانة واسعة بعدم التمييز            
املعنـية حبقـوق اإلنسان على النظر إىل هذا احلكم نظرة واسعة النطاق رابطة بينه وبني مجيع         

وهكذا فإذا منحت أي دولة طرف      . بساطة يف إطار العهد   أحكام القانون، بدالً من النظر إليه ب      
ميزة خاصة من أي نوع لشخص ما أو جملموعة أشخاص، فإنه يتوجب منح هذه امليزة بطريقة                

أي أن التميـيز الـذي يقـرره القانون جيب أن يرتكز على أسباب معقولة               . غـري متيـيزية   
  أجل حتقيق االتساق مع    وموضـوعية، وهـذه تشـكل معـايري جيوز للجنة أن تقيِّمها من            

 .هذا احلكم

 اليت تكفل لألشخاص املنتمني إىل أقليات       ٢٧وُيختَتم اجلزء الثالث من العهد باملادة        
إثنـية أو دينـية أو لغويـة احلق، باالشتراك مع أعضاء اجلماعة اآلخرين، يف التمتع بثقافتهم                 

صيغة احلق الفردي فإنه، حبكم     وبينما ُيعبَّر عن هذا احلكم ب     . وديـنهم ولغـتهم ويف ممارستها     
 .طبيعته، ميكن فهمه على أفضل حنو كحق مجاعي يتكفل حبماية مجاعة من األفراد
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 ؟كيف ميكن احلد من احلقوق الوارد وصفها يف اجلزء الثالث أو تقييدها    ٢-اإلطار أوالً

 أو  إن عـدداً مـن احلقوق الواردة يف اجلزء الثالث ينص صراحة على أهنا ختضع لقيود                
حتديـدات، ويكـون ذلـك عموماً عندما ينص القانون على ذلك وتكون القيود أو التحديدات                

 جتيز صراحة شكالً ما من      ٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٧فاملواد  . ضرورية ألغراض معددة حمددة   
وإذا اختارت الدولة الطرف حتديد أو تقييد أحد هذه احلقوق ضمن           . أشـكال التقييد أو التحديد    

كما أن حقوقاً   . ملنصـوص عليها، يكون هذا جائزاً وال يكون مبثابة انتهاك للحق املعين           احلـدود ا  
من جانب الدولة، تعترف ضمناً جبواز قيام       " التعسفية"أخرى، وال سيما تلك اليت حتمي من األفعال         

 .الدولة باختاذ تدابري معقولة معينة

 ليست على أي حال واسعة النطاق أنه ينبغي التأكيد على أن التقييدات املسموح هبا   بيد   
. وال سخية ومن املؤكد أهنا ال جتيز للدولة الطرف أن ُتفرغ بصورة فعلية حقاً ما من معناه العملي                 

ويقع عبء التربير يف مثل هذه احلالة على عاتق الدولة الطرف لكي تربهن، مبا يف ذلك للجنة، على                  
وال جيوز حبال من    . رورة واملعقولية والقصد املشروع   أن التقيـيد املعين يفي مبعايري املشروعية والض       

ويف حاالت أخرى، . األحـوال تقييد أو حتديد بعض احلقوق، مهما كانت خطورة الظروف املاثلة          
وعلى سبيل . فـإن احلـق الذي يطالب به شخص ما قد يتعني موازنته حبق يطالب به شخص آخر   

طفل يف التمتع بتدابري احلماية الضرورية مبوجب       املثال، فقد يكون من الضروري، اتساقاً مع حق ال        
، القيام بنقل الطفل من بيئة مرتلية حتدث فيها جتاوزات، حىت وإن كان مثل هذا الفصل                ٢٤املـادة   

 .، يف محاية األسرة٣٣عن األسرة قد يبدو متعارضاً مع حق الوالدين، مبوجب املادة 

والتحفظ هو إعالن   . ي إبداء التحفظات  األخرى اليت جيوز هبا تقييد احلقوق ه      والطريقة   
رمسـي تودعه الدولة الطرف وقت صريورهتا طرفاً يف املعاهدة يفيد أهنا متتنع عن تطبيق حكمٍٍٍ ما أو              

وعلى عكس بعض املعاهدات األخرى، فإن العهد يلتزم        . أكـثر، إمـا كلياً أو جزئياً، يف قضائها        
 ما، رهناً مبراعاة القاعدة العامة للقانون     إذ جيوز تسجيل حتفظ   . الصـمت بشـأن أثـر التحفظات      

الـدويل، كمـا أُعرب عنها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، بأنه ال جيوز أن يكون هذا التحفظ                  
واملؤشر التقليدي لبيان ما إذا كان التحفظ مقبوالً أم ال          . متعارضاً مع هدف املعاهدة والغرض منها     

اليت جيوز هلا تقدمي اعتراضات على حتفظ أودعته دولة        هـو رد فعـل الـدول األطراف األخرى          
 .طرف أخرى

نفسها، بوصفها اهليئة املكلفة برصد تنفيذ العهد، هي اليت تولت سلطة البت يف             واللجنة   
مـدى اتفاق حتفظ ما مع هدف العهد والغرض منه وهي قد أعربت عن آرائها بشأن هذه املسألة                  

هذا التحفظ " تقطع"تبني للجنة أن التحفظ متعارض معهما فإهنا       فإذا  . فيما يتعلق بعدة دول أطراف    
ويف حني أن إمكانية إيداع حتفظات قد تشجع        . وُتطـبِّق االلتزام الكامل املعين على الدولة الطرف       

الـدول على أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة عندما قد ال يكون لديها االستعداد لتحمل كامل مدى                 
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 فإن التحفظات كثرياً ما ُتعتَبر اختياراً رديئاً على مستوى السياسات من حيث     االلتزام املستمد منها،  
إهنا حترم أشخاصاً معينني من حقوقهم ألسباب قد ال تكون واضحة للدول األطراف األخرى أو قد                

وهلذا السبب فإن اللجنة تشجع باستمرار الدول األطراف على         . تكون صحيحة فقط لبعض الوقت    
ولالطالع على مزيد من التفاصيل .  التحفظات اليت تكون قد أودعتها، بقصد سحبهاإعادة النظر يف

 الصادر بشأن املسائل املتعلقة     ٢٤بشـأن هنـج اللجـنة إزاء هذه املسائل، انظر التعليق العام رقم              
 ).Add/1.Rev/21/C/CCPR.6(بالتحفظات 

  الفنية هلذا العهد رصد تنفيذ العهد، واجلوانب-اجلزء الرابع إىل اجلزء السادس 

تـنص األجزاء املتبقية من العهد على إنشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوصفها              
، ُينشئ اللجنة وينص ٤٥ إىل ٢٨فاجلزء الرابع، الذي يشمل املواد  . هيـئة رصد هذه املعاهدة    
 اخلامس  وأما اجلزء . وسيجري تناول هذه املواد بالتفصيل فيما يلي      . عـلى مهامها وإجراءاهتا   

، أحكاماً حتوطية فيما يتعلق مبيثاق األمم املتحدة        ٤٧ و ٤٦مـن العهـد فيشمل، يف املادتني        
، باحلق املتأصل للشعوب يف التمتع بثرواهتا ومواردها        ١وكذلك، من حيث ارتباطهما باملادة      

مي، ، اليت تشكل اجلزء السادس اخلتا     ٥٣ إىل   ٤٨وأما املواد   . الطبيعـية ويف اسـتغالهلا حبرية     
فتحتوي على أحكام ختامية من أحكام املعاهدات خبصوص اإلجراءات اليت تصبح هبا الدولة             

 تنص على أن أحكام العهد تنطبق، دون أي         ٥٠فاملادة  . طرفاً وإجراءات اإلبالغ والتعديالت   
وهذا أمر هام يف حالة   . قـيد أو استثناء، على مجيع الوحدات اليت تتألف منها الدولة االحتادية           

لـدول الـيت ُيفرد قانوهنا الداخلي االختصاص املطلق يف جماالت معينة لسلطات الوالية أو               ا
ويف هذه احلالة فإن السلطات االحتادية، اليت عادة ما متثل          . املقاطعة وليس للسلطات االحتادية   

الدولـة الطرف أمام اللجنة، جيب عليها أن تتخذ من التدابري ما قد يكون ضرورياً لضمان أن        
كـون العهـد منطـبقاً بالكامل داخل إقليمها وأن تتاح سبل االنتصاف الضرورية يف حالة      ي

 هي إعادة صياغة ملبادئ القانون الدويل       ٥٠وهبـذا املعىن، فإن املادة      . حـدوث انـتهاكات   
املعـروفة جيداً واليت تؤدي مبوجبها أفعال وأوجه تقصري سلطاهتا على مجيع املستويات، سواء              

 إقليمية أو حملية، إىل نشوء املسؤولية الدولية يف حق تلك الدولة، وأن القانون              كانت وطنية أو  
 . الداخلي للدولة ليس عذراً الرتكاب أي خرق اللتزام تعاهدي
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هل ميكن رفض العهد أو االنسحاب منه من جانب دولة مل تعد ترغب              ٣-اإلطار أوالً
هر إىل حيز الوجود من  تظيف التقـيد به؟ وماذا عن الدول اجلديدة اليت          

 تفكك دولة قدمية كانت طرفاً يف املعاهدة؟

على عكس كثري من املعاهدات، فإن األحكام اخلتامية للعهد ال تنص على أحكام بشأن               
ويف ظل هذه   . االنسـحاب مـن املعاهدة تسمح لدولة طرف باالنسحاب من نظام هذه املعاهدة            

 ضوء الطابع اخلاص ملعاهدات حقوق اإلنسان مثل العهد،         الظروف، تبنَّت اللجنة رأياً مفاده أنه يف      
الـيت متد مظلة احلقوق واحلريات األساسية إىل األشخاص املشمولني بوالية الدولة الطرف، فإنه ال               

وتبعاً لذلك، فمىت صّدقت دولة من الدول       . جيـوز سحب هذه احلقوق واحلريات مىت مت تأكيدها        
النسحاب من التزاماهتا مبوجبه عن طريق االنسحاب من هذه         عـلى العهـد، فإنه ال ُيسمح هلا با        

وباملثل، ال جيوز للدول األطراف أن تنسحب من الربوتوكول االختياري الثاين، الذي ال             . املعاهدة
وعلى العكس من ذلك، فإن الربوتوكول . حيـتوي هو اآلخر على أي أحكام بشأن االنسحاب منه      

 . إجراءات تتعلق باالنسحاباالختياري األول ينص حتديداً على 

مسـألة تتصل بذلك هي حتديد الوضع من حيث مدى استمرارية انطباق العهد             ومثـة    
وقد طبقت اللجنة   . عـندما تتفكك إحدى الدول األطراف يف العهد إىل جمموعة من الدول اخللف            
. اماهتا مبوجب العهد  هنجـاً مماثالً، فتبنَّت رأياً مفاده أن الدولة اخللف ختلف الدولة السلف يف التز             

وهكـذا، وعـلى سبيل املثال، تعترب اللجنة كازاخستان ملَزمة بأحكام العهد، بوصفها دولة خلفاً               
وبصورة عامة، فإن   . الحتـاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، الذي كان دولة طرفاً وقت حله          

د اختذت إجراءات لتؤكد انطباق     الوضع هبذه الصورة احملددة ال ينشأ، بالنظر إىل أن الدول اخللف ق           
وباملثل فعندما قامت اململكة املتحدة . العهـد ضـمن واليتها، مثالً بإصدار إعالن بصريورهتا خلفاً    

والربتغال، بوصفهما دولتني طرفني يف العهد، بإعادة السيادة على هونغ كونغ وماكاو على التوايل              
د يف هذين اإلقليمني، حىت رغم أهنا مل تكن هي          إىل الصني، وافقت الصني على تطبيق التزامات العه       

 .نفسها دولة طرفاً يف العهد

 حمتويات الربوتوكولني االختياريني للعهد

أمـا الربوتوكول االختياري األول فهو إجرائي وينص على آلية لقيام اللجنة بتلقي              
املوضوعية الواردة  وحبث الشكاوى الفردية اليت ُيدَّعى فيها حدوث انتهاك للعهد، أي لألجزاء            

. يف اجلـزء الثالث منه، وذلك باالقتران مع أحكام اجلزأين األول والثاين إذا كان ذلك مناسباً               
وكمـا يتضح من اسم الربوتوكول، فإنه ليس إلزامياً بل مىت أصبحت إحدى الدول األطراف   

الطرف أن  يف العهـد طرفاً أيضاً يف الربوتوكول، جاز ألي شخص خيضع لوالية هذه الدولة               
). رهناً مبراعاة أي حتفظات مسموح هبا     (يقدم شكوى خطية إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         
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وهذا ال يقتصر على املواطنني، أو على األشخاص املوجودين داخل إقليم الدولة، بل ميتد إىل               
مجـيع األشـخاص الذيـن خيضعون بصورة مباشرة لسلطان الدولة الذي متارسه عن طريق               

وهكـذا، وعلى سبيل املثال، فإن مواطن دولة طرف يقيم باخلارج وحرمته تلك             . هتاسـلطا 
 .الدولة من احلصول على جواز سفر يكون مبقدوره تقدمي طلبه إىل اللجنة

 سلسلة من االشتراطات، الصرحية     ٥ و ٣ و ٢ و ١ويـورد الـربوتوكول يف املواد        
بل أن ميكن النظر يف جوهرها، أو   والضـمنية، لقبول الشكوى جيب أن ُتستوىف يف الشكوى ق         

 من الربوتوكول املتطلبات اإلجرائية األساسية لتناول       ٤وتورد املادة   . يف أساسـها املوضوعي   
، تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة تقريراً سنوياً عن أنشطتها          ٦ومبوجـب املـادة     . الشـكوى 

ري على أحكام حتوطية     حتتوي إىل حد كب    ١٤ لغاية   ٧خبصـوص الشكاوى، يف حني أن املواد        
وأحكـام فنـية منطـية بشأن آليات االنضمام كطرف، وبدء النفاذ، واإلخطار، والتعديل،              

 فتنص، على غرار وثيقة العهد األم، على أن         ١٠أما املادة   . واالنسـحاب، ومـا شابه ذلك     
الـربوتوكول هو اآلخر ينطبق دون أي استثناء على مجيع الوحدات اليت تتشكل منها الدول               

 . ألية دولة طرف يأن تنسحب من الربوتوكول االختياري١٢وتسمح املادة . االحتادية

اهلادف : "ويتضـح القصد من الربوتوكول االختياري الثاين من عنوانه بالكامل أي      
، ينص مباشرة   ١واحلكم اجلوهري الوحيد للربوتوكول، وهو املادة       ". إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   

خاضع للوالية القضائية لدولة طرف، وعلى أن تتخذ كل دولة          عـلى أال ُيعـدم أي شخص        
، رهناً مبراعاة متطلبات ٢وتسمح املادة . طـرف مجـيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام        

إجرائية معينة، بتحفظ واحد على الربوتوكول، أال وهو تطبيق عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب              
 اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وُترتكب يف وقت        عمـالً بإدانـة صادرة يف جرمية بالغة       

 على أنه ال جيوز إخضاع هذه األحكام ألي تقييد وأهنا، بوصفها            ٦وتـنص املادة    . احلـرب 
 على الربوتوكول نفس    ٥ إىل   ٣وتطبَّق املواد   . أحكاماً جوهرية، تنطبق كأحكام إضافية للعهد     

ة اليت تناقَش أدناه فيما يتعلق بالعهد،       إجـراءات تقـدمي التقارير وتقدمي الشكاوى ضد الدول        
 ١١ إىل   ٧أما املواد املتبقية    . فضـالً عن الشكاوى اليت تقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري        

فـتورد احلكـم اخلـاص بالدولة االحتادية الذي نوقش أعاله فضالً عن اآلليات املعتادة يف                
 . ذلكاملعاهدات واليت تتناول بدء النفاذ والتعديل وما إىل
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  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان�اجلزء الثاين 
 ما هي اللجنة ومن هم أعضاؤها؟

ولدى اللجنة  .  من العهد  ٢٨أُنشـئت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب املادة          
وكثرياً أيضاً ما ُتطلق لفظة     .  عضواً، جيب أن يكونوا من مواطين الدول األطراف يف العهد          ١٨

ومبوجب . اء اللجنة، شأهنم يف ذلك شأن أعضاء هيئات املعاهدات األخرى         على أعض " خرباء"
من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة املشهود " من العهد، جيب أن يكون أعضاء اللجنة        ٢٨املـادة   

هلـم بالكفـاءة يف مـيدان حقـوق اإلنسان، مع مراعاة أن من املفيد أن ُيشرك فيها بعض                   
وكل عضو من أعضاء اللجنة مواطن من مواطين الدولة         . "األشـخاص ذوي اخلربة القانونية    

لديهم خلفية قانونية، سواء    ) يف املاضي واحلاضر  (ومعظم أعضاء اللجنة    . الطرف اليت ترشحه  
 .من سلك القضاء أو كممارس للمهنة القانونية أو من األوساط األكادميية

 مواطين أية ال جيـوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من        "،  ٣١ومبوجـب املـادة      
يراعى، يف االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع اجلغرايف        "بل ينبغي باألحرى أن     ". دولـة 

وهذه هي املبادئ، احملددة يف العهد، اليت       ". ومتثيل احلضارات والنظم القانونية الرئيسية املختلفة     
تراع السري لوالية   تسترشـد هبا الدول األطراف عند قيامها بترشيح أعضاء مث انتخاهبم باالق           

وُيجرى االنتخاب لنصف أعضاء اللجنة كل سنتني يف مقر األمم املتحدة،           . مدهتا أربع سنوات  
وجيوز إعادة انتخاب األعضاء، إذا أُعيد ترشيحهم، لدى        . أثناء الدورة السنوية للجمعية العامة    

 مبكر، مثالً   وإذا تعني إخالء منصب عضو من أعضاء اللجنة يف وقت         . انقضـاء مدة واليتهم   
بيد أنه ظهرت ممارسة مؤداها أن      . بسـبب الوفـاة أو االسـتقالة، جيوز إجراء انتخاب آخر          

ُيستعاض عن هؤالء األعضاء بأشخاص ترشحهم نفس الدولة الطرف اليت ينتمي إليها العضو             
ويبقى األعضاء أيضاً، بعد االنتخابات، على اتصال مع الدول األطراف          . الـذي خيلو منصبه   

ركون يف حـوار بشـأن القضـايا العامة موضع االهتمام املتبادل وذلك عن طريق               ويشـت 
 .االجتماعات اليت تعقدها اللجنة بانتظام مع الدول األطراف أثناء دوراهتا

 ما هي أدوار أعضاء اللجنة؟
ولذلك فإن  . يعمـل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وليس كممثلني حلكوماهتم         

ولضمان أعلى مستويات السلوك، اعتمدت .  تكون حمايدة سياسياً إجـراءات اللجنة ينبغي أن    
 كما أن النظام الداخلي للجنة    . اللجـنة مـبادئ توجيهـية أخالقـية يسترشد هبا أعضاؤها          

)CCPR/C/3/Rev.7 (      وتبعاً لذلك فإنه توجد    . يضفي الطابع الرمسي على بعض هذه العناصر
 وعلى سبيل املثال، ال جيوز لعضو يف اللجنة         .ضمانات لتعزيز احلياد من حيث املظهر واجلوهر      

أن يشـترك يف النظر يف تقرير دوري مقدم من الدولة اليت يكون أحد مواطنيها أو يف اعتماد                  
وال جيوز لعضو يف اللجنة أن يشترك يف مناقشة شكوى مقدمة يف            . املالحظات اخلتامية بشأنه  
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ذا حدث ألي سبب آخر أن ُوجد       وإ. إطـار الربوتوكول االختياري تكون موجهة ضد بلده       
ختوف عام من حدوث التحيز فيما يتعلق مبسألة معينة، جيوز ألحد أعضاء اللجنة أن يرده عن                

 . املشاركة يف أي مداوالت بشأن هذه املسألة

وأعضاء املكتب هم   . ويقـوم األعضاء بانتخاب أعضاء مكتب اللجنة ملدة سنتني         
العامة عن تصريف أعمال اللجنة، والنواب الثالثة لرئيس        رئيس اللجنة، الذي يتوىل املسؤولية      

اللجـنة واملقـرر، الذي ُيعَهد إليهم بإعداد التقرير السنوي الذي يقدَّم من اللجنة إىل اجلمعية     
وباإلضـافة إىل ذلك، يوجد حالياً ثالثة مقررين خاصني تعيِّنهم اللجنة لنفس الفترة             . العامـة 

 :وهؤالء هم. ألداء مهام حمددة

املقـرر اخلـاص املعين بالبالغات اجلديدة، الذي تتمثل مهامه يف تسجيل             •
الشكاوى اجلديدة املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري وتناول أية مسائل         
أولـية مثل الطلبات املقدمة الختاذ تدابري مؤقتة للحماية قد تلزم ملنع وقوع             

 ضرر ال ميكن إصالحه يف قضية معروضة على اللجنة؛

ـ  • رر اخلاص املعين مبتابعة اآلراء، الذي يرصد تنفيذ قرارات اللجنة بشأن           املق
 األساس املوضوعي للقضايا الفردية؛

املقـرر اخلـاص املعـين مبتابعة املالحظات اخلتامية، الذي ُيعَهد إليه مبهمة              •
اإلجراءات اجلديدة اليت تنهض هبا اللجنة للمتابعة فيما يتعلق بكل تقرير من            

 ).انظر أدناه(األطراف اليت تنظر فيها اللجنة تقارير الدول 

وعند انتخاب أعضاء مكتب اللجنة هؤالء، ُينظَر يف جمموعة متنوعة من العوامل من            
وتقوم خبدمة اللجنة أمانة يتيحها     . بيـنها مرغوبـية وجود متثيل جغرايف ولغوي عادل بينهم         

ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     األمني العام لألمم املتحدة وتتخذ مقراً هلا يف مفوضية ا         
 .يف جنيف، بسويسرا

 مىت جتتمع اللجنة وكيف تعمل؟

تعقـد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عادة أثناء العام ثالث دورات كاملة حيضرها              
وُتعقد هذه الدورات عادة يف مقر األمم املتحدة        . مجيع أعضائها وتدوم كل منها ثالثة أسابيع      

أكتوبر، على  /يوليه وتشرين األول  / ويف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف متوز        مارس/يف آذار 
وقد جاءت إحدى هذه املناسبات عندما      . وجيـوز للجنة أن جتتمع يف مكان آخر       . الـتوايل 

، أن ُعقدت دورة يف بون يف عام        )آنذاك(حدث، بناء على دعوة من مجهورية أملانيا االحتادية         
من التفصيل طرائق عمل اللجنة وذلك يف النظام الداخلي للجنة،          وُتعرض بقدر كبري    . ١٩٨١

املـتاح يف قـاعدة بـيانات هيئات املعاهدات اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               
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أعضاء اللجنة   عضواً من    ١٢وهكذا فإن   ). nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http(اإلنسان  
وتبذل اللجنة مجيع اجلهود املعقولة للتوصل إىل       . يشكلون النصاب ولكل عضو صوت واحد     

ويف املناسبات النادرة اليت يتعذر فيها التوصل إىل توافق يف اآلراء، جيوز            . قراراهتا بتوافق اآلراء  
 .ألعضاء اللجنة اللجوء إىل إجراء تصويت يشترك فيه احلاضرون

ق كل دورة للجنة اجتماع ملدة أسبوع واحد للفريق العامل للجنة،           وعـادة ما يسب    
وقد تطورت مهام الفريق العامل على مر السنني وهي         . الـذي يتألف عادة من مخسة أعضاء      

مكرسـة فقـط حالياً للقيام، كغرفة أولية، باختاذ قرارات بشأن الشكاوى الفردية املقدمة يف               
جيوز هلذا الفريق العامل أن يعلن أن الشكاوى مقبولة         وبينما  . إطـار الربوتوكول االختياري   

وبشأن األساس املوضوعي   ) سواء كلياً أو جزئياً   (ككـل، فـإن قراراته املتعلقة بعدم املقبولية         
 .للشـكوى تنـتقل إىل اللجـنة بكـامل هيئـتها ملناقشتها والبت فيها يف اجللسات العامة                

 )١التنقيح  (٧ائل انظر صحيفة الوقائع  ولالطـالع عـلى مزيد من التفاصيل بشأن هذه املس         
)Fact Sheet 7 (Rev.1)(  اليت نشرهتا مفوضية األمم املتحدة إجراءات الشكوى، املعـنونة ،

 .السامية حلقوق اإلنسان
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  مهام الرصد األربع اليت تضطلع هبا اللجنة�اجلزء الثالث 
فيذ االلتزامات الواردة   تتمثل مهمة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مراقبة ورصد تن          

وأحد مواطن القوة الرئيسية للجنة هو سلطتها األدبية        . يف العهـد من جانب الدول األطراف      
وتبعاً لذلك فإن اللجنة، بعيداً عن      . اليت تستمدها من كون أعضائها ميثلون مجيع مناطق العامل        

وتضطلع اللجنة  . أن متـثل وجهة نظر جغرافية أو وطنية واحدة، فإهنا تتحدث بصوت عاملي            
أوالً، تتلقى اللجنة   . بـأربع مسـؤوليات رئيسية عند قيامها مبهامها املتعلقة بالرصد واملراقبة          

وتبحـث الـتقارير الواردة من الدول األطراف بشأن اخلطوات اليت اختذهتا إلعطاء مفعول               
يقات عامة، ثانياً، تقوم اللجنة بوضع ما ُيعرف باسم تعل. لـلحقوق املبيـنة بوضوح يف العهد    

وهـي تـرمي إىل مساعدة الدول األطراف يف إعطاء مفعول ألحكام العهد عن طريق تقدمي                
ثالثاً، . تفاصـيل أكرب بشأن االلتزامات اجلوهرية واإلجرائية اليت التزمت هبا الدول األطراف           

، يف إطار "البالغات"تـتلقى اللجـنة وتبحـث الشـكاوى الفردية، اليت ُتعرف أيضاً باسم           
وتوكول االختياري وهي تقدَّم من أفراد يدَّعون وقوع انتهاكات حلقوقهم املنصوص عليها            الرب

رابعاً، تتمتع اللجنة بوالية النظر يف شكاوى       . يف العهـد مـن جانب إحدى الدول األطراف        
 معيـنة مقدمة من دولة طرف مفادها أن دولة طرفاً أخرى ال تتقيد بااللتزامات اليت تعهدت               

 .مبوجب العهد

 فحص التقارير املقدمة من الدول األطراف

تتعهد مجيع الدول اليت صّدقت على العهد أو انضمت إليه بتقدمي تقارير إىل اللجنة               
عـن الـتدابري اليت اعتمدهتا إلعطاء مفعول للحقوق اليت يقررها العهد وعن التقدم احملرز يف                

 .لعهد من ا٤٠ويرد هذا االلتزام يف املادة . التمتع هبذه احلقوق

وحيني موعد تقدمي التقرير األويل من الدولة الطرف يف غضون سنة واحدة من بدء               
، "التقارير الدورية"أما التقارير الالحقة، اليت ُتعرف باسم  . نفـاذ العهد بالنسبة إىل البلد املعين      

، ١٩٩٧ويف عام   . فينبغي تقدميها اآلن يف موعد حتدده اللجنة بصورة فردية لكل دولة طرف           
غريت اللجنة القاعدة اليت كانت تسري عليها سابقاً بشأن التقارير الدورية الالحقة واليت كانت           

وتعمد . الدول األطراف مبوجبها مطالَبة على حنو عام بتقدمي تقاريرها مرة كل مخس سنوات            
اللجـنة أحـياناً أيضاً إىل طلب تقارير خارج دورة اخلمس سنوات من الدول اليت تعاين من                 

ت حادة يف جمال حقوق اإلنسان، مثل دول يوغوسالفيا السابقة ورواندا، أثناء احلروب             أزمـا 
ونظراً إىل الزيادة يف عدد الدول األطراف يف العهد وإىل وقت           . األهلـية يف كـال احلالـتني      

االجتماعات الضيق املتاح للجنة، أصبح من غري العملي على حنو متزايد حتديد فترة زمنية ثابتة               
ويف الوقت احلايل، حتدد اللجنة، يف آخر فقرة من         . التقارير من مجيع الدول األطراف    لـتقدمي   

 ، املوعد الذي ينبغي حبلوله تقدمي التقرير      )يناقَش أدناه (مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بتقرير معني      
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  سنوات، على الرغم من    ٥ و ٤وعادة ما تتراوح حدود هذا اإلطار الزمين بني         . الدوري التايل 
ومع ذلك حتتفظ اللجنة بالسلطة التقديرية يف أن تطلب، . أنـه قد ُحددت أحياناً فترات أقصر   

إذا سـوغت ذلك ظروف استثنائية، تقدمي تقرير إضايف قبل الوقت الذي كان قد ُحدد سابقاً                
 .لتقدمي التقرير التايل

 ما الذي ينبغي أن يشتمل عليه التقرير املقدم من دولة طرف إىل اللجنة؟

. تقدم اللجنة مبادئ توجيهية عامة ملساعدة احلكومات على إعداد تقاريرها          
وتورد هذه ". وثيقة أساسية"ويف الـبداية، ينـبغي أن تقدم الدول ما ُيطلق عليه اسم    

الوثـيقة بالتفصيل املعلومات األساسية املتعلقة بالدولة ووضعها السكاين وجغرافيتها          
وألن هذه  . انونية والسياسية ومعلومات عامة أخرى    فضالً عن هياكلها الدستورية والق    

املعلومات هتم مجيع هيئات املعاهدات بصورة مشتركة، فإهنا ُتقدَّم يف وثيقة واحدة تتاح 
وهكذا فإن الدولة املعنية    . جلميع هيئات املعاهدات اليت تفحص الوضع يف دولة معينة        

خرى عندما حيني موعد النظر فيها ُتعفى من االضطرار إىل تقدمي املعلومات نفسها مرة أ
ومع حدوث تغيريات هامة يف الدولة، يتعني       . أمـام كـل هيئة من هيئات املعاهدات       

حتديـث الوثيقة األساسية لكي ميكن هليئات املعاهدات أن تظل على علم بالتطورات             
 .اجلارية اليت هتمها بصورة عامة

ة مبوجب العهد فينبغي أن     أمـا التقارير األولية املقدمة من الدول إىل اللجن         
تتـناول بصـورة شاملة مجيع املواد اجلوهرية للعهد، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن               
اإلطـار الدسـتوري والقانوين للدولة مل تكن قُدمت يف الوثيقة األساسية، والتدابري             

ومما يتسم بأمهية حامسة أن تتأكد      . القانونـية والعملـية املتخذة من أجل تنفيذ العهد        
لـدول من إيراد وصف حلالة الوضع القائم فعالً أي بعبارة أخرى الواقع العملي فيما           ا

يـتعلق بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد والتمتع هبا، بدالً من االقتصار على              
وترد هذه  . إيـراد وصـف للوضـع الشكلي كما يتمثل يف قوانني وسياسات الدولة            

فصيل يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير       املتطلـبات بقدر أكرب كثرياً من الت      
 الذي نشرته   دليل تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان     واليت تنشرها اللجنة، كما ترد يف       

 وهاتان الوثيقتان متاحتان يف قاعدة    . مفوضـية األمـم املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسان         
 حدة الســامية حلقــوقبــيانات هيــئات املعــاهدات اخلاصــة مبفوضــية األمــم املــت

 وكذلـك يف إطـار سلسلة التدريب      ) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf(اإلنسـان   
ــنوان  ــبكة اإلنترنـــت يف العـ ــية عـــلى شـ ــة باملفوضـ :املهـــين اخلاصـ

http://www.unhchr.ch/htm/menu6/2/training.htmعلى التوايل ،. 
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وبعـد ذلك ُتنصح الدول بتقدمي تقارير دورية أقصر تركز على القضايا اليت              
تـثريها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، وعلى التطورات اهلامة اليت وقعت منذ             

 التقارير شروحاً للتدابري املتخذة     وينبغي أيضاً أن تشمل مجيع    . تقـدمي التقرير السابق   
لتناول أي قرارات اُتخذت ضد الدولة استناداً إىل األساس املوضوعي للشكاوى الفردية 

 .املقدمة يف إطار الربوتوكول االختياري

 كيف ينبغي جتميع تقرير مقدم من دولة طرف؟

ا فلم. ال يوجـد أسلوب حمدد واحد لتجميع تقرير يف هذا الصدد يف الدولة             
كـان إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد يؤثر على جماالت تتقاطع مع األنشطة              
النمطـية اليت تقوم هبا احلكومة، فإن كثرياً من اإلدارات احلكومية، إن مل تكن مجيعاً،               
ستكون هلا مصلحة يف موافاة اللجنة بالقوانني والربامج والسياسات اليت تدخل ضمن            

وباإلضافة إىل ذلك ففي كثري من الدول، وال سيما الدول ذات           . جماالت خربهتا الفنية  
اهليكل االحتادي، قد يكون حلكومات املقاطعات أو األقاليم اختصاصات معينة يف بعض 

ونتيجة لذلك،  . اجملاالت وتبعاً لذلك سيكون مطلوباً منها تقدمي إسهامات يف التقرير         
تنسيق جيري عن طريقها إطالع     فمـن األمـور ذات األمهـية احلامسة استحداث آلية           

وعادة ما . السلطات املختلفة على متطلبات إعداد التقرير وتكليفها مبهام يف هذا الصدد
 .تتوىل وزارة اخلارجية الدور الريادي يف تقدمي التقرير

وقد اضطلعت املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين بدور            
وتنظر . لية إعداد التقارير، مبا يف ذلك عملية جتميع التقرير        بارز على حنو متزايد يف عم     

اللجـنة إىل إسـهام طائفة عريضة من أعضاء اجملتمع املدين يف إعداد التقرير على أنه                
وال توجد صيغة حمددة بشأن الكيفية اليت ينبغي أن ُيسهم . ممارسة من أفضل املمارسات

بت الدول املختلفة جمموعة متنوعة من   هبـا اجملـتمع املـدين يف هذه العملية، وقد جر          
وهذه اآلليات تشمل إجراء مشاورات مع اجملتمع املدين قبل جتميع التقرير،           . اآللـيات 

واستخدام املعلومات واإلحصاءات املقدمة من اجملتمع املدين، وإشراك اجملتمع املدين يف           
 مؤسسة وطنية   ويف الدول اليت توجد هبا    . مـراجعات مشاريع التقارير، وما إىل ذلك      

فكثرياً ما يكون لدى هذه املؤسسة أيضاً       ) مثل جلنة حقوق اإلنسان   (حلقـوق اإلنسان    
ومفتاح عملية إعداد تقرير    . خربة فنية قّيمة ونفاذ بصرية يف اجملاالت املشمولة بالتقرير        

يعكس على أوسع نطاق ممكن نظرة مشتركة من جانب احلكومة واجلهات الفاعلة يف             
 التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة املعنية يتمثل يف أن             اجملـتمع بشأن  

إىل "انظر الفرع الوارد أدناه املعنون      . (تكون املشاورات اليت ُتجرى شاملة وذات معىن      
، وذلك لالطالع على مزيد من املناقشة بشأن القضايا "أين تتجه عملية إعداد التقارير؟

جد بشأن قضية ما أو عدة قضايا اختالف بني الدولة    وقد حيدث أن يو   ). ذات الصـلة  
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ويف مثل هذه احلالة، من الطبيعي أن تقدم        . وعضـو أو أكثر من أعضاء اجملتمع املدين       
 .الدولة التقرير إىل اللجنة بشكل تعتربه مناسباً

ترجم إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة ويوضع              وعـند تقدمي التقرير، فإنه ُي
وقـع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على شبكة   لـلجمهور عـلى م    

وُيفضل أن حيدث قبل ذلك، ولكن على أقصى تقدير حىت هذه اللحظة، قيام . اإلنترنت
 أو،  -أعضاء اجملتمع املدين الذين لديهم منظور خمتلف بشأن القضايا املثارة يف التقرير             

. مي مذكراهتم هم يف هذا الشأن إىل اللجنة        بتقد -يف غري ذلك، بشأن قضايا مل يتناوهلا        
وحرصـاً على قَْصر املعلومات املقدمة على حجم ميكن تناوله، ُيشجَّع اجملتمع املدين،             
بالقدر املستطاع، على تقدمي تقرير مشترك يعكس وجهات النظر املتفق عليها جملموعة            

ا حيذو حذو الشكل    وهذا التقرير، الذي كثرياً م    . متـنوعة من اجلماعات أو املنظمات     
ومن الطبيعي أن اللجنة    ". تقرير الظل "املتبع يف التقرير املقدم من الدولة، ُيعرف باسم         

كـثرياً ما يكون مبقدورها أن تعطي املعلومات املقدمة يف تقرير ّمجعه عدد من أعضاء               
اجملـتمع املـدين وزناً أكرب من ذلك الذي تعطيه للمعلومات املقدمة من مجاعة واحدة    

 .قط، وإن كانت هذه املعلومات ميكن أيضاً أن تكون مفيدةف

 كيف تفحص اللجنة تقريراً مقدماً من دولة طرف؟

ففي . متـتد عملية فحص تقرير ما عرب دورتني متتاليتني من دورات اللجنة            
الـدورة األوىل، ُيعَهـد بالتقرير إىل فريق مؤلف من أربعة إىل ستة من أعضاء اللجنة                

وكان القرار القاضي بإنشاء فرق     . رقة العمل املعنية بالتقرير القطري    ُيعـرفون باسم ف   
والقصد منها هو   . ٢٠٠٢مارس  /العمـل املعنـية بالتقارير القطرية قد اعُتمد يف آذار         

وينبغي أن  . تبسيط إجراءات تناول التقارير وحتسني نوعية احلوار مع الدول األطراف         
احد على األقل من نفس املنطقة اليت يكـون مـن بني أعضاء فرقة العمل هذه عضو و    

تتمثل مسؤوليته الرئيسية " مقرراً قطرياً"ويعيَّن أحد األعضاء . تنتمي إليها الدولة املعنية
وتقوم فرقة العمل املعنية بالتقرير     . يف مـتابعة التقرير طوال عمليات تناوله يف اللجنة        

تنشأ عن التقرير املعين وعن     " قائمة مسائل "القطري، مبساعدة من أمانة اللجنة، بوضع       
وتتناول قائمة املسائل أكثر املسائل حسماً فيما       . املعلومات األخرى املقدمة إىل اللجنة    

يتعلق بالتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة املعنية وكثرياً ما ُيلتمس فيها 
 الدولة الطرف يف    وُترَسل قائمة املسائل إىل   . معلومات إضافية خبصوص مسائل رئيسية    

 الدورة اليت سُيفحص التقرير فيها      - على األقل دورة واحدة قبل       -وقـت مبكر قبل     
ومن الشائع على حنو متزايد، وهو ما يشكل مساعدة         . حبضـور ممثلي الدولة الطرف    

مثالياً بلغات العمل الثالث للجنة (حقيقية ألعضاء اللجنة، أن تقدم الدول أجوبة خطية 
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على قائمة املسائل قبل الفحص العلين للتقرير       ) ية واإلنكليزية والفرنسية  اإلسبان: وهي
 .من جانب اللجنة أو عند بداية هذا الفحص

 ما الذي حيدث أثناء الدورة عندما تقوم اللجنة بفحص تقرير مقدم من دولة طرف؟

يف بدايـة دورة اللجنة، تستمع اللجنة يف جلسة خاصة إىل ممثلي الوكاالت              
ـ  ة واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة اليت ترغب يف تقدمي معلومات عن            املتخصص

وكثرياً ما جيري أيضاً إبالغ اللجنة بآراء أعضاء اجملتمع املدين          . الدولة بغية النظر فيها   
الراغـبني يف حتديث معلومات أعضاء اللجنة بشأن قضايا معينة، وعادة ما جيري ذلك              

 .اء فترة الغداءأثناء اجتماع غري رمسي أثن

اء علين مع وفد ميثل الدولة                 مث تنتقل اللجنة إىل فحص كل تقرير يف حوار بّن
وعادة ما يضم هذا الوفد سفري الدولة الطرف لدى مكتب األمم           . الطـرف املعنـية   

املـتحدة يف جنـيف وأفراداً آخرين من املوظفني الدبلوماسيني، فضالً عن ممثلني من              
وليس . كومية ذات اخلربة الفنية يف املسائل اليت يتناوهلا العهد        اإلدارات والوكاالت احل  

من املستغرب وجود وزراء ميثلون وزارات حكومية كجزء من هذه الوفود اليت مشلت             
وعادة ما  . أحـياناً أعضاء من اجملتمع املدين ومن مجاعات األقليات، على سبيل املثال           

ف يوم مع ختصيص جلستني مدة كل يسـتغرق فحص اللجنة للتقرير األويل يوماً ونص     
ويبدأ فحص التقرير بتقدمي    . منهما نصف يوم، بصورة عامة، للتقارير الدورية الالحقة       

عـرض افتتاحي للتقرير من جانب وفد الدولة الطرف، كثرياً ما يتضمن ردوداً على              
وبعد ذلك يطرح أعضاء اللجنة أسئلة على املمثلني، ملتمسني توضيح     . قائمـة املسائل  

مسـائل ناشئة خبصوص إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد والتمتع هبا يف الدولة         
وكثرياً ما يشمل ذلك طرح أسئلة مل جير        . الطـرف أو ملتمسني فهمها بصورة أعمق      

ويتوىل أعضاء فرقة العمل . إيضاحها بشكل كامل يف الردود املقدمة على قائمة املسائل
صصة للتقرير، املسؤولية الرئيسية عن طرح األسئلة على املعنـية بالتقرير القطري، املخ  

وقد توجد  . ممثـلي الدولة، وإن كانت تسنح ألعضاء اللجنة اآلخرين الفرصة للتدخل          
ومما . عـدة جوالت لألخذ والرد بني اللجنة ووفد الدولة الطرف بشأن قضايا خمتلفة            

ولية يف فترة بعد الظهر واجللسة ُييسِّر احلوار أيضاً القيام، حيثما أمكن، بعقد اجللسة األ
الثانية يف صبيحة اليوم التايل، بغية متكني الوفد من احلصول على معلومات وإيضاحات             

وبعد اختتام احلوار، عادة ما خيصَّص . أثناء الليل من السلطات املعنية يف الدولة الطرف
 .وقت قصري للوفد لتقدمي معلومات إضافية إىل اللجنة

ذا احلوار، تصوغ اللجنة مالحظات ختامية خطية مفصلة بشأن وبعد اختتام ه 
، حتدد نتائج   ١٩٩٢وهذه املالحظات اخلتامية، اليت اعُتمدت منذ عام        . التقارير املعنية 

احلوار الذي أُجري وتورد االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة ولذلك فإهنا طريقة            
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ويتوىل املقرر القطري املكلف    . نيةمفيدة جداً لرصد سجل حقوق اإلنسان للدولة املع       
بالتقرير املعين، مبساعدة من األعضاء اآلخرين يف فرقة العمل املعنية بالتقرير القطري،            
املسـؤولية األولية عن صياغة املالحظات اخلتامية، اليت تعمَّم على مجيع أعضاء اللجنة             

. لجنة بكامل هيئتها  مـن أجل التعليق عليها مث حتال ملناقشتها واعتمادها من جانب ال           
واملالحظـات اخلتامية هي تعليقات متوصل إليها بتوافق اآلراء بشأن اجلوانب اإلجيابية    

وهي تنقسم بصورة عامة إىل الفروع      . والسلبية لتنفيذ العهد من جانب الدولة الطرف      
 وبصورة عامة. مقدمة، والعوامل اإلجيابية، ودواعي القلق الرئيسية، والتوصيات: التالية

حبيث ُتقرن القضايا اليت ما    ) التوصيات(ُيكرَّس جل املالحظات اخلتامية للعنوان األخري       
وحتدد . زالـت تسبب قلقاً للجنة بتوصيات اللجنة الداعية إىل اختاذ إجراءات عالجية           

الفقرة األخرية من املالحظات اخلتامية التاريخ الذي يتعني حبلوله تقدمي التقرير الدوري          
وللمالحظات اخلتامية وظيفة مزدوجة تتمثل يف مساعدة الدول يف         . اللجنةالـتايل إىل    

إعداد التقارير مستقبالً، ومساعدة اللجنة على التركيز على أهم القضايا يف احلوارات            
ومجيع املالحظات اخلتامية متاحة    . املقـبلة اليت جتري بشأن التقارير اليت ُتقدم مستقبالً        

ئات املعاهدات اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية       لـلجمهور يف قاعدة بيانات هي     
 ).http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf(حلقوق اإلنسان 

 ما الذي حيدث مىت اعتمدت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية؟

ر اخلاص املعين   ، أنشأت اللجنة منصباً جديداً هو منصب املقر       ٢٠٠١يف عام    
ففي مجيع املالحظات اخلتامية تقريباً، حتدد اللجنة، يف        . مبـتابعة املالحظـات اخلتامية    

مث . الفقـرة األخـرية من استنتاجاهتا، عدداً حمدوداً من املسائل ذات األولوية اخلاصة            
تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تقدم، يف موعد ال يتجاوز عاماً بعد ذلك،                 

وحدة التفتيش املشتركة   . ن التدابري اليت اختذهتا لتناول تلك املسائل اخلاصة       معلومات ع 
وُتـترجم معلومات املتابعة هذه ترمجة حتريرية وتتاح للجمهور بصورة عامة يف قاعدة             
 بـيانات هيـئات املعـاهدات اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            

)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf .(        مث يقـوم املقرر اخلاص، تساعده يف ذلك
أمانـة اللجنة، بتقييم معلومات املتابعة هذه إىل جانب أية معلومات أخرى تكون قد              
قُدمـت مـن مصادر أخرى بشأن هذه املسائل، وتقدمي توصية إىل اللجنة بشأن أي               

مث حتدد اللجنة وقتاً ملناقشة استنتاجات      . ن املناسب اختاذها  خطوات أخرى قد يكون م    
وقرارات اللجنة مرنة جداً وقد     . املقرر اخلاص وتبت يف اإلجراءات األخرى اليت ُتتخذ       

تـتراوح بـني تغيري تاريخ تقدمي التقرير التايل من الدولة الطرف، إىل طلب معلومات      
. ثلي الدولة الطرف بشأن مسألة حمددة     أخرى، إىل سؤال املقرر اخلاص أن جيتمع مع مم        

فـإذا مل تقدم الدول معلومات املتابعة، جيتمع املقرر اخلاص مع ممثليها من أجل متابعة               
وإذا استمرت الدولة يف عدم االستجابة لطلب اللجنة، ُتسجَّل هذه احلقيقة يف            . املسألة

مت ردود الفعل األوَّلية    وقد اتس . التقرير السنوي املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامة       



 

21 

مـن جانب الدول األطراف إزاء إجراء املتابعة يف إطار عملية إعداد التقارير وتقدميها           
 .بأهنا كانت مشجعة للغاية

وإجـراءات املـتابعة الـيت تقوم هبا اللجنة تكّمل اجلهود اليت تبذهلا الدول               
. ا جتعل هذه اجلهود مركزةاألطراف واجملتمع املدين بعد اعتماد املالحظات اخلتامية كم

وتسـعى اللجـنة إىل أن تشجع، أوالً وقبل كل شيء، إجراء نقاش عام متأٍن وشامل           
بشـأن استنتاجاهتا، وهلذا السبب فإهنا تطلب بصورة روتينية إىل الدول األطراف أن             

وقد ينطوي ذلك، عند الضرورة، على      . جتعل مالحظاهتا اخلتامية موضع دعاية مناسبة     
كما أن مناقشة املالحظات . ه املالحظـات إىل لغة حملية واحدة أو أكثر     تـرمجة هـذ   

اخلتامية يف الربملان الوطين تشكل أيضاً طريقة بناءة لنشر استنتاجات اللجنة وتوصياهتا            
وبعد ذلك تكون اإلدارات احلكومية يف أفضل وضع يسمح هلا،          . وحلفز املناقشة بشأهنا  

تمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة،       مثالياً مرة أخرى بالتشاور مع اجمل     
بتقيـيم مـا إذا كان من الضروري أو من املالئم إجراء تغيريات يف القانون والسياسة     
العامـة واملمارسـة املرعية من أجل إعطاء مفعول للمالحظات اخلتامية وبرصد هذه             

.  وهي جتري جمراها- مبا يف ذلك تقدمي مقترحات بإجراء تغيريات تشريعية -اخلطوات 
ومتهـد هـذه االستجابات على الصعيد الوطين األرض أمام التقرير التايل، الذي ترى         
اللجنة أن من أفضل املمارسات بشان إعداده إجراء جرد دقيق للخطوات املتخذة، يف             

 .كل جمال على حدة، استجابة للمالحظات اخلتامية السابقة

 قدمي تقرير إىل اللجنة؟ما الذي حيدث إذا مل تقم دولة طرف بت

اتسـمت بعض الدول بأهنا تتأخر تأخراً مزمناً يف تقدمي تقاريرها أو أهنا مل               
وكان معىن ذلك أن اللجنة مل . حتضـر جلسـات احلوار املقررة أو فعلت األمرين معاً    

ونتيجة هلذه احلالة غري    . تفحـص طوال سنوات طويلة احلالة يف بعض الدول األطراف         
 أن يكون من املمكن فحص سجل أي دولة يف          ٢٠٠١ت اللجنة يف عام     املرضية، قرر 

إطـار العهـد بناء على السلطة التقديرية للجنة يف ظل عدم وجود تقارير، بل وعند                
الضرورة يف ظل عدم وجود وفد من الدولة الطرف، اليت ختطَر مسبقاً باملوعد املقترح              

 الدول اليت جيري فحص احلالة فيها والعامل الرئيسي يف حتديد ما هي. ملثل هذا الفحص
ويف ظل هذه   . هبذه الطريقة هو بطبيعة احلال التأخري يف تقدمي التقارير أو عدم تقدميها           

الظروف، تعتمد اللجنة مالحظات ختامية مؤقتة يف جلسة مغلقة على أساس املعلومات 
وحتال . فيهااليت تكون قد قُدمت إىل اللجنة بشأن الدولة الطرف اجلاري فحص احلالة             

هذه املالحظات إىل الدولة الطرف ورمبا ُتنشر عالنية بعد ذلك يف شكلها األصلي أو يف 
 .شكل معدل

  الغرض من عملية إعداد تقدمي التقارير وقيمتها١-اإلطار ثالثاً



 

22 

إن عملـية إعداد تقرير ما، كما ورد وصفها، تتيح للدولة الطرف الفرصة              
طين اخلاص هبا، حمتوى االلتزامات اليت تعهدت هبا        لكـي توضح، يف سياق اإلطار الو      

مبوجب العهد وتقييم الوضع الراهن فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها فيه فضالً عن             
وميكن للمشاورات  . حتديـد اجملاالت اليت تتطلب إصالحاً لضمان االمتثال التام للعهد         

 واجملتمع املدين من أجل     املطلـوب إجراؤها فيما بني اجلهات احلكومية وبني احلكومة        
ويف . إعـداد تقريـر دقيق أن حتّسن فهم العهد وأهداف حقوق اإلنسان بصورة عامة    

الوقت نفسه، فإن الدعاية اليت تكتنف إعداد تقرير ما جتذب االنتباه إىل مستوى امتثال 
هام يف الدولة اللتزاماهتا وإىل الطرق اليت ميكن هبا لألفراد واجلماعات أن يزيدوا من اإلس

ويسمح نظر اللجنة يف التقرير بإجراء حوار بني الدولة الطرف          . تنفيذ هذه االلتزامات  
وجمموعة من اخلرباء احملايدين واملتمرسني بدرجة عالية ميكن أثناءه حتديد اجملاالت اليت            

كذلك فإن عملية إعداد التقارير وتقدميها      . تتطلب حتسيناً كما ميكن تقدمي اقتراحات     
ضواء على املمارسات اجليدة والدروس املستفادة اليت ميكن للدول األخرى أن تسلّط األ

وأخرياً فإن نتيجة هذا اإلجراء اليت تتخذ . تستخلصها يف معرض سعيها إىل تنفيذ العهد
شكل املالحظات اخلتامية تشكل دليالً له حجيته للتشريعات والسياسات والربامج اليت  

ن أن املالحظات اخلتامية ُتوجَّه إىل الدولة الطرف، فإنه         وعلى الرغم م  . توضع مستقبالً 
ميكـن أيضاً ألصحاب املصلحة اآلخرين أن يستخدموها للتشجيع على إعمال حقوق            

وهي تفيد أيضاً كدليل قيِّم . اإلنسان وإجياد ثقافة خاصة هبذه احلقوق يف الدولة الطرف
 .شأ فيها قضايا مماثلةتسترشد به الدول األطراف األخرى يف احلاالت اليت تن
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  إىل أين تتجه عملية إعداد وتقدمي التقارير؟٢-اإلطار ثالثاً

ظلت عملية إعداد وتقدمي التقارير موضوع نقاش طوال عدة سنوات، وذلك         
 بدرجات خمتلفة داخل    ترهكنتيجة ألسباب ليس أقلها حاالت التأخري الكبرية اليت ظ        

فضالً عن شواغل هامة بشأن مدى فعالية هذه        مجيع هيئات املعاهدات يف التسعينات،      
 وقد ُعنيت اللجنة عناية واضحة يف السنوات السابقة بتحسني عملية إعداد            .العملـية 

ويتمثل ذلك منطياً يف قيام عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بتقدمي       . وتقـدمي الـتقارير   
ي مؤلف من   مقـترح من أجل اإلصالح يدرسه بالنيابة عن اللجنة فريق عامل غري رمس            

أعضاء وحيظى مبساعدة من األمانة، مث يناقَش هذا املقترح وُيبت فيه يف اجتماع اللجنة              
ويف الوقت نفسه، فإن هيئات املعاهدات تزيد من جهودها الرامية إىل           . بكامل هيئتها 

تنسـيق اإلجـراءات، بقصد احلد من التداخل واالزدواجية واالعتماد على املهارات            
ومن أمثلة ما حيدث من زيادة يف . ة املعنية املتوفرة لدى هيئات املعاهداتواخلربات الفني

التنسيق بني هيئات املعاهدات النتائج اليت خترج هبا االجتماعات السنوية اليت اسُتحدثت 
مؤخراً بني رؤساء هيئات املعاهدات واالجتماعات فيما بني اللجان، واليت تضم على            

وُتتاح الوثائق املتفق عليها يف     . من هيئات املعاهدات  صعيد واحد أعضاء من كل هيئة       
هـذه االجتماعات يف قاعدة بيانات هيئات املعاهدات اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة            

 ).nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http(السامية حلقوق اإلنسان 

 العام مبزيد من اإلصالح لنظام هيئات       ألمـني ا، طالـب    ٢٠٠٢ويف عـام     
واستجابةً لذلك، فإن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قد          . املعـاهدات 

سـارت قدماً يف إجراء مشاورات مع هيئات املعاهدات والدول األطراف وأصحاب            
كفاءة املصـلحة اآلخرين من أجل رسم طريق يؤدي إىل نظاٍم هليئات املعاهدات أكثر              

وإحدى طرق التبسيط املمكنة اليت نوقشت متثلت يف أن تقدم الدول تقريراً            . وفعالـية 
مشـتركاً واحـداً إىل مجـيع هيئات املعاهدات يتناول كامل نطاق التزاماهتا مبوجب              

وجاري القيام بدراسات تبحث، على سبيل املثال،       . املعـاهدات اليت هي أطراف فيها     
قيقه من وثيقة أساسية موسعة بقدر كبري تتناول مجيع         وجـه االستخدام الذي ميكن حت     

املسـائل املشـتركة بني املعاهدات، مث تقدمي تقارير وجيزة تركز على القضايا املتصلة      
مبعـاهدة حمددة مع اإلشارة بوجه خاص إىل املتابعة اليت أوليت للمالحظات اخلتامية              

، وافق االجتماع   ٢٠٠٤يونيه  /انويف حزير . السابقة الصادرة عن هيئة املعاهدة املعنية     
املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء اللجان املعنية على أن الدول الراغبة يف االستفادة     

وميكن توقع  . من هذا النُُّهج يف تقدمي تقاريرها إىل هيئات املعاهدات هلا أن تفعل ذلك            
ارسات مجيع  أن يربز يف السنوات القادمة مزيد من التحسينات على أساليب عمل ومم           

 .هيئات املعاهدات، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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 اعتماد تعليقات عامة بشأن مواد العهد

مثـة وسيلة أخرى تضطلع بواسطتها اللجنة مبهمتها املتمثلة يف تفسري العهد             
وتوضـيح نطاق ومعىن مواده، ومن مث مجيع االلتزامات الواقعة على الدول األطراف،             

فبالنظر إىل أن أحكام    . يف وضـع واعتماد ما ُيعرف باسم التعليقات العامة        وتتمـثل   
العهـد، شأهنا يف ذلك شأن معاهدات حقوق اإلنسان، مصوغة بعبارات عامة ومن مث         
فهـي عرضة لتفسريها بطرق متنوعة، أخذت اللجنة على عاتقها وضع تعليقات عامة             

س تناول قضية بعينها تنشأ يف      فعلى عك . عـلى سبيل إسداء املشورة للدول األطراف      
سياق حالة بعينها يف إحدى الدول األطراف، فإن التعليقات العامة حتلل مادة حمددة أو 

ويف حني أن معظم التعليقات العامة هي       . قضية عامة يف العهد بطريقة موسعة وشاملة      
اول تفسريات تفصيلية حلق حمدد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، فإن بعضها يتن            

احلقوق اخلاصة جبماعات حمددة، مثل األجانب، بينما يتناول غريها قضايا إجرائية مثل            
والتعليقات العامة متاحة   . إعداد التقارير، أو قضايا متفرقة مثل التحفظات على العهد        

يف قـاعدة بـيانات هيئات املعاهدات اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق             
 ).nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http(اإلنسان 

 من ٤٠ من املادة ٤وتستمد اللجنة سلطتها خبصوص هذه الوثائق من الفقرة    
العهد، اليت تنص على جواز أن توايف اللجنة مجيع الدول األطراف بأي تعليقات عامة              

صدرت يف أوائل الثمانينات، بأهنا كانت واتسمت أول مالحظات عامة،   . تستنسـبها 
بيد أن هذه املسائل أصبحت منذ أواخر الثمانينات تفصَّل على حنو           . خمتصـرة جـداً   

وأصبح التعليق العام مبثابة بيان عام للقانون يعرب عن الفهم التصوري من جانب . متزايد
دة املعيارية  اللجـنة ملضـمون نـص معني، ومن مث فإنه يكون دليالً مفيداً جداً للما              

وهذه الوظيفة متكِّن اللجنة من جعل العهد       . لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
يواكب الظروف العصرية اليت رمبا تكون فيها أوجه الفهم وإدراكات اللغة واملمارسات 

وهبذا املعىن، فإن العهد أداة حية تبقى     . قـد تطورت تطوراً جوهرياً منذ اعتماد العهد       
ـ  وهكذا . يقة الصلة بالتحديات املعاصرة القائمة اليوم متاماً كما كان عند اعتماده          وث

تواصل هذه التعليقات إرشاد الدول األطراف عند تطبيق أحكام العهد، وكذلك عند            
 .إعداد تقاريرها

، دارت مناقشات أثناء االجتماع املشترك بني اللجان بشأن         ٢٠٠٣ويف عام    
اهدات بإصدار تعليقات عامة مشتركة، نظراً إىل وجود تداخل         إمكانية قيام هيئات املع   

. كـبري يف بعض األحيان بني أحكام املعاهدات املختلفة اليت ترصدها اللجان املختلفة            
وهكـذا تستطيع اللجان، يف املستقبل، أن تتحرك باجتاه اعتماد تعليقات عامة متوازية        
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 معىن احلظر املفروض على التمييز أو       بشأن القضايا اليت حتظى باهتمامها املشترك، مثل      
 .بشأن النتائج املترتبة على عدم تقدمي التقارير من جانب الدول األطراف

 النظر يف الشكاوى الفردية مبوجب الربوتوكول االختياري

كما لوحظ أعاله، يف معرض مناقشة حمتوى الربوتوكول االختياري للعهد،           
حرياهتم املنصوص عليها يف العهد قد انُتهكت       فإن األفراد الذي يّدعون أن حقوقهم و      

جيوز هلم وضع الدولة املعنية موضع املساءلة عن أفعاهلا إذا كانت تلك الدولة طرفاً يف               
، كانت  ٢٠٠٤يونيه عام   /وحىت أوائل حزيران  . العهـد ويف الـربوتوكول االختياري     

أهنا غري   شكوى أُعلن    ٣٦٢ شكوى من هذا القبيل، منها       ١ ٢٩٥اللجنة قد سجلت    
 من الربوتوكول، بينما جرى النظر      ٥ و ٣مقبولة مبوجب املعايري املشروحة يف املادتني       

ومن هذه الشكاوى، ُوجد أنه قد      .  شكوى باالستناد إىل أساسها املوضوعي     ٤٥٢يف  
 ٣٠٥ شكوى، وما زال     ١٧٨ حالة؛ وُسحبت    ٣٤٩حدثـت انـتهاكات للعهد يف       

مزيد من املعلومات احلديثة بشأن هذه األرقام وميكن احلصول على . شكاوى قيد النظر
. htm.2stat/2/8menu/html/ch.unhchr.www://http: مـن العـنوان اإللكتروين    

وبصورة منطية، فقد يستغرق األمر عدة سنوات لكي متر الشكوى من مرحلة تقدميها             
ر بسلسلة من تبادل املراسالت بني األطراف وصوالً إىل البت النهائي فيها          أول مرة لتم  

ويف ظروف معينة، قد يتم التوصل إىل حل هنائي للشكوى على حنو          . من جانب اللجنة  
 .أسرع كثرياً

  أين ميكن أن أجد معلومات تفصيلية عن كيفية تقدمي شكوى فردية؟٣-اإلطار ثالثا

 من جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبينة        إن عملية تقدمي بالغ وفحصه     
، واليت  "إجراءات الشكوى "املعنونة  ) ١التنقيح   (٧بالتفصـيل يف صحيفة الوقائع رقم       

وهذا املنشور متاح أيضاً    . نشرهتا أيضاً مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
 اإلنترنت على العنوان    كنسخة ورقية عند طلبه وميكن أيضاً االطالع عليه على شبكة         

وحيال القارئ إىل   . http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/sheets.htm: الـتايل 
 .ذلك املصدر لالطالع على مناقشة كاملة للعناصر التالية، اليت تعرض بإجياز

 وماذا إذا كانت شكواي عاجلة؟

ـ   ندما تقدَّم شكوى ألول مرة، قد تطلب اللجنة أحياناً إىل الدولة الطرف            ع
لتجنب حدوث ضرر ال ميكن إصالحه      " تدابري مؤقتة "املعنـية اختـاذ ما يعرف باسم        

والقصد من هذه التدابري هو     . للشـخص املدَّعـى أنه ضحية أثناء النظر يف الشكوى         
وعلى . ذ اللجنة قراراً بشأن الشكوىاحلفـاظ على احلقوق املعنية للطرفني إىل أن تتخ       
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سبيل املثال، فإنه قد طُلب إىل الدول االمتناع عن إعدام أشخاص أو تسليمهم إىل حني 
قـيام اللجنة بفحص مدى توافق هذه اإلجراءات مع العهد، وهي اإلجراءات اليت ال              

 .ميكن نقضها بعد حدوثها

 استيفاؤها يف شكواي؟أو اإلجرائية اليت جيب /ما هي املتطلبات الفنية و

بعد استالم الشكوى، يوجد عدد من معايري املقبولية اليت جيب استيفاؤها قبل  
أن ميكـن للجـنة النظر يف األساس املوضوعي لبالغ فردي مقدم مبوجب الربوتوكول    

وهـذه املعايري مبينة يف الربوتوكول االختياري نفسه ويف الفقه القانوين           . االختـياري 
لجـنة مبوجب الربوتوكول االختياري مهام مستقلة تتعلق بتقصي         ولـيس ل  . للجـنة 

احلقـائق، ولكـنها باألحرى تنظر يف مجيع املعلومات اخلطية اليت يتيحها هلا صاحب              
وال توجد قاعدة صارمة    . وال تقدَّم أدلة شفوية   . الشـكوى والدولـة الطرف املعنية     

. إطار الربوتوكول االختياري  خبصوص توزيع عبء اإلثبات يف القضايا املنظور فيها يف          
ومتيل اللجنة إىل قبول الوقائع كما يدعيها الشخص الضحية إذا مل تتلق معلومات من              

ومتيل اللجنة إىل . الدولة املعنية أو إذا مل تقدم هذه الدولة سوى تفنيدات بعبارات عامة
 الضحية  قبول اإلنكارات احملددة من جانب الدولة لوقائع معينة ما مل يستطع الشخص           

بيد أن اللجنة قد سلمت أحياناً بأن طبيعة        . تقـدمي إثـباتات مستندية تدعم ادعاءاته      
الشكوى قد جتعل من املستحيل على الضحية تقدمي مزيد من األدلة ذات الصلة، أو بأن 

ويف هذه . معلومـات معيـنة قـد تكون يف بعض األحيان حكراً على الدولة الطرف          
 املوضوع على عاتق الدولة لتفنيد ادعاءات الشخص        احلـاالت، يكون عبء اإلثبات    

وعلى أقل تقدير، تكون الدولة مطالَبة بالتحقيق       . املدعـى أنه ضحية ذا مستوى أعلى      
 .حبسن نية يف ادعاءات صاحب الشكوى

 ماذا عن جوهر قضييت؟

بشأن جوهر الشكوى،   " آراء"إذا تبني للجنة أن القضية مقبولة، فإهنا تعتمد          
وتتألف هذه اآلراء إما من استنتاج حدوث انتهاك أو استنتاج          . املوضوعيأي أساسها   

عـدم حدوث انتهاك أو مزيج من االثنني إذا كان صاحب الشكوى قد قدم عدداً من        
وُيعلن عنها بعد   . وتبلَّغ اآلراء لصاحب الشكوى كما تبلَّغ للدولة الطرف       . االدعاءات

 .الدورة اليت اعُتمدت فيها

  خلصت اللجنة إىل استنتاج يف صاحلي؟ماذا حيدث إذا

إذا استنتجت اللجنة حدوث انتهاك يف قضية معينة، ُيطلب إىل الدولة الطرف  
 من  ٢ من املادة    ٣عـالج هـذا االنتهاك، عمالً بالتزامها، املنصوص عليه يف الفقرة            
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وقد يتخذ العالج   . العهـد، بتوفري سبيل انتصاف فعال لالنتهاكات اليت حتدث للعهد         
املوصـى به شكالً حمدداً، مثل دفع تعويض، أو إلغاء أو تعديل تشريع ما، أو إطالق                

عند ذلك يتناول القضية املقرر اخلاص للجنة املعين مبتابعة اآلراء، . سراح شخص حمتجز
وقد حدث  . الذي يتصل بالطرفني بقصد حتقيق حل مرٍض للقضية يف ضوء آراء اللجنة           

ول عالجية هامة عن طريق إجراءات الربوتوكول       يف كـثري مـن القضـايا حتقيق حل        
وباإلضافة إىل ذلك، فقد    . االختـياري املقررة لصاحل قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان       

جـرى تغيري قوانني وسياسات من أجل ضمان أال يعاين أفراد آخرون يف املستقبل من               
 هذه األنشطة   وُتشرح يف كل عام يف التقرير السنوي للجنة نتائج        . االنتهاكات نفسها 

املضطلع هبا عقب التوصل إىل استنتاج حبدوث انتهاك كما تشرح سبل االنتصاف اليت             
 .اقترحتها الدول األطراف

 تقييم الشكاوى املقدمة من دولة ضد دولة

قـد تقدِّم إحدى الدول األطراف بالغاً إىل اللجنة تّدعي فيه أن دولة طرفاً               
وهذا يعكس الفهم املزدوج ألي معاهدة من . دأخـرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العه     

معـاهدات حقـوق اإلنسان على أهنا ليس ببساطة عقداً بني دولة طرف وأشخاص              
خاضعني لواليتها، ولكنها أيضاً معاهدة متعددة األطراف باملعىن التقليدي الذي مؤداه           

األخرى أن مجـيع الدول األطراف يف املعاهدة هلا مصلحة يف امتثال الدول األطراف              
وهبذه الطريقة، ميكن بصورة قانونية القول بأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف . اللتزاماهتا

بيد أن هذا النوع من     . دولـة طـرف مـا هتم سائر الدول األطراف بصورة مباشرة           
 من العهد، ال جيوز اللجوء إليه إال خبصوص         ٤١الشـكاوى، املنصوص عليه يف املادة       

ما تعترفان باختصاص اللجنة يف تلقي وحبث الشكاوى املقدمة         دولتني طرفني أعلنتا أهن   
 دولة هذا   ٤٨وحىت تاريخ نشر هذه الوثيقة، أصدرت حنو        . مـن دولـة ضد أخرى     

بيد أنه مل ُتقدَّم إىل اللجنة حىت تارخيه أي شكوى فيما بني الدول من هذا               . اإلعـالن 
 .هبا هذا اإلجراءومع ذلك فإن من املفيد توضيح الطريقة اليت يعمل . القبيل

تتمـثل اخلطوة األوىل يف قيام الدولة املوِدعة للشكوى بعرض املسألة املعنية             
وينبغي قيام هذه األخرية، يف غضون      . عـلى الدولة اليت ُيدعى أهنا ال متتثل اللتزاماهتا        

وإذا مل حيدث، يف غضون ستة      . ثالثـة أشهر، بالرد يف شكل شرح أو توضيح خطي         
املسألة مبا يرضي كال الطرفني، جيوز ألي منهما أن حييلها إىل اللجنة          أشهر، أن ُسويت    

الـيت جيـوز هلا أن تتناوهلا مىت اقتنعت بأنه قد جرت، يف غضون فترة زمنية معقولة،                 
 .حماولة اللجوء إىل مجيع سبل االنتصاف الداخلية دون أن حتقق جناحاً

ترح بذل مساعيها وجيـوز للجـنة عندئذ أن تعكف على دراسة املسألة وتق       
وإذا مل يتحقق مع ذلك أي اتفاق، جيوز للجنة أن تعني           . احلمـيدة حبثاً عن حل ودي     
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جلنة توفيق مؤلفة من مخسة أشخاص، مبوافقة الدولتني الطرفني املعنيتني مباشرة، على            
أال تضم ضمن أعضائها مواطنني تابعني هلما، مع صدور تعليمات إىل جلنة التوفيق بإمتام 

ـ   شهراً إىل رئيس اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        ١٢ا وتقـدمي تقرير يف غضون       أعماهل
 .وكذلك، عن طريق هذا الشخص، إىل الطرفني املتنازعني

  كيف ميكن يل االطالع على أعمال اللجنة؟�٤اإلطار ثالثاً

إن املالحظات اخلتامية والتعليقات العامة والقرارات النهائية الصادرة بشأن          
الفردية والوثائق األخرى اليت تعدها اللجنة وتعد من أجلها متوافرة مجيعاً           الشـكاوى   

وميكـن البحث عنها مباشرة على شبكة اإلنترنت يف قاعدة بيانات هيئات املعاهدات             
اخلاصـــة مبفوضـــية األمـــم املـــتحدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان 

(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf) .        وقت ومـن أجـل مواكـبة التطورات
حدوثهـا، فإنه ميكن ألي فرد أن يشترك يف خدمة قائمة بريدية إلكترونية عامة تقدَّم               

توزِّع عن طريق الربيد اإللكتروين نتائج كل دورة من دورات          ) (LISTSERVجمانـاً   
وميكن . اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لدى اختتام كل دورة أو بعد ذلك بوقت قصري            

كتروين إىل آلية التوزيع هذه عن طريق زيارة الصفحة التالية   إضـافة عناوين الربيد اإلل    
ــية  ــبكة العامل ــلى الش ــب"ع ــتاحة يف " وي ــة امل ــنوان يف اخلان ــافة الع : وإض

http://www.unhchr.ch/tbmailin.nsf/email?Openform .   وهذه القائمة الربيدية
 قدمت تقارير اإللكترونـية تتـيح الوصل برسم بياين حمدَّث يبني الدول األطراف اليت   

 .واملوعد املقرر للنظر فيها من جانب اللجنة

وللـبقاء على إطالع على التطورات أثناء سري أعمال دورة من الدورات،             
ميكـن الرجوع إىل بالغات صحفية تلخص تطورات كل يوم من أيام الدورة وذلك              

ان يومـياً عـلى الصـفحة الرئيسـية ملفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس              
(http://www.ohchr.org) .         ويصدر يف هناية كل دورة بالغ صحفي هنائي يستعرض

 .أهم القرارات املعتمدة أثناء الدورة املعنية بشأن الشكاوى الفردية

وميكـن أيضـاً احلصول على املعلومات نفسها يف صورة ورقية من التقرير              
وع إليه يف كثري من املكتبات      السـنوي للجـنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة، املتاح للرج         

وُتجمَّع أيضاً أهم القرارات املتعلقة بالشكاوى الفردية يف السلسلة         . ومراكـز اإلعالم  
قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب         : "املسـتمرة املعنونة  

ري من  وهـذه اجمللدات باملثْل متاحة للرجوع إليها يف كث        ". الـربوتوكول االختـياري   
 .املكتبات ومراكز اإلعالم
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 ما هو تأثري أعمال اللجنة؟

ال يتسـم سجل أي بلد خبصوص محاية وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية بالكمال              
ونتيجة لذلك فإن مهمة اللجنة الرباعية الشعب، فيما يتعلق بالظروف . واخللـو مـن االنتقاد    

 :ة طرف على القيام مبا يلياخلاصة بكل سياق وطين، تتمثل يف تشجيع كل دول

 االحتفاظ بقوانني وسياسات وممارسات تدعم التمتع هبذه احلقوق؛ � 

سـحب الـتدابري اليت تدمِّر أو تقوض احلقوق املنصوص عليها يف             � 
 العهد، أو تعديل هذه التدابري على حنو مناسب؛

اختـاذ إجراءات إجيابية عند إخفاق دولة طرف يف اختاذ إجراءات            � 
 زيز هذه احلقوق ومحايتها؛لتع

الـنظر على حنو مالئم يف اآلثار اليت تلحق باحلقوق املنصوص عليها يف              � 
العهد نتيجة للقوانني والسياسات واملمارسات اجلديدة اليت تقترح دولة         
مـن الدول األطراف األخذ هبا وذلك لضمان عدم حدوث تراجع يف            

 .العهدإعطاء مفعول عملي للحقوق املنصوص عليها يف 

وقـد أحدثـت أعمـال اللجنة أثراً إجيابياً يف تعزيز التمتع باحلقوق املدنية               
والسياسـية يف كـثر مـن البلدان، حىت وإن كان يصعب أحياناً متييز عالقة السبب                

وميكن بسهولة حتديد أمثلة عديدة لوْضع أدت فيه شكوى         . والنتيجة هنا متييزاً واضحاً   
ة للفرد املعين، سواء كان ذلك يف شكل دفع تعويض، أو           فردية إىل حدوث نتائج إجيابي    

ختفيف حلكم صادر باإلعدام، أو إعادة حماكمة، أو التحقيق يف أحداث معينة، أو عدد              
وأسفرت مثل هذه القضايا أيضاً . من سبل االنتصاف األخرى، يف الدولة الطرف املعنية

. تاج حبدوث انتهاك للعهد   عـن إحداث تغيريات يف القوانني اليت أدت إىل صدور استن          
ويف كـل عام، ميكن االطالع يف التقرير السنوي املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامة،               

 للوثائق الرمسية لدورة اجلمعية العامة، على نتائج        ٤٠الـذي ُينشر بوصفه امللحق رقم       
 .البالغات الفردية املنظور فيها أثناء العام

 التقارير، فإن األمثلة عديدة على صدور       وباملـثل، ويف سـياق عملية تقدمي       
توصيات من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أدت، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، إىل             

وإحدى الدراسات  . إحـداث تغـيريات إجيابية يف القوانني والسياسات واملمارسات        
راسة أجراها االستقصائية الواسعة النطاق هلذه اآلثار على الصعيد الوطين قد متثلت يف د

تأثري معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      " هيرت وفيلجون بعنوان     ٢٠٠١يف عـام    
 C. Heyns and F. Viljoen, entitled "The Impact of the)" على الصعيد الداخلي
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United Nations Human Rights Treaties at the Domestic Level" . ،وباملثل
ن رابطة القانون الدويل قد ّمجعت آثار توصيات هيئات         فإن دراسة تفصيلية صادرة ع    

ويف ظل إجراءات املتابعة اليت أخذت هبا       . املعـاهدات عـلى احملاكم الوطنية بأنواعها      
اللجنة، واليت ُيطلب فيها إىل الدولة تقدمي ردود فعلها بشأن التوصيات ذات األولوية             

بح من األيسر تتبع النتائج احملددة      الواردة يف املالحظات اخلتامية خالل فترة عام، سيص       
 أي عندما ُتصدر    �وينبغي أيضاً عدم إغفال اآلثار األعم       . املـتحققة يف هـذا امليدان     

اللجـنة توصـية بشـأن مسألة أو تصدر استنتاجاً بشأن شكوى فردية، فإن الدول               
ي األطـراف األخرى اليت لديها قضايا مماثلة ميكن أن تستمد التوجيه من التحليل الذ             

وهذا األثر نفسه مقصود من وضع تعليقات       . أجـرته اللجنة وأن تتخذ إجراء مناسباً      
وعلى حنو مماثل، فإن    . عامـة، وهي تعليقات ال تكون موجهة إىل دولة طرف بعينها          

األخـذ بإجـراءات ترمي إىل مراجعة القوانني أو السياسات اجلديدة، قبل اعتمادها             
من الصكوك من بينها العهد، هو أمر يترتب عليه         لضمان االتساق أو التوافق مع مجلة       

 .أثر يتمثل يف درء حدوث االنتهاكات قبل أن حتدث فعالً

 خالصــة

تـؤدي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الوظيفة احليوية املتمثلة يف رصد التمتع           
فسِّر واللجنة هي امل  . بـاحلقوق املنصوص عليها يف العهد، وهو معاهدة دولية ملزمة قانوناً          

األبـرز ملعىن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، سواء متثل ذلك يف اعتمادها              
لتعلـيقات عامة، أو حبثها لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول ُيدعى فيها حدوث انتهاكات            

وعند قيامها بذلك، فإهنا تسعى إىل تقدمي تفسري كامل وواسع ملعىن أحكام العهد،  . للعهـد 
وال يقتصر أعضاء اللجنة يف     . تفق مع طابعها كأداة لضمان احلقوق واحلريات األساسية       مبا ي 

عمـلهم عـلى النظر ببساطة يف الوضع القانوين الشكلي املنطبق خبصوص دولة أو قضية               
بعينها، بل إهنم باألحرى يغوصون يف الواقع العملي القائم على أرض الواقع يف الدول اليت               

ويف الواقع، يكون . يصدرون استنتاجات بقصد حتقيق تغيريات إجيابية   ُتعـىن هبـا اللجنة، و     
امتـثال الدولـة لآلراء الصادرة عن اللجنة دليالً على موقف يتسم حبسن النية من جانب                

وعلى مر السنني، أسفرت أعمال اللجنة عن إجراء   . الدولـة إزاء الـتزاماهتا مبوجب العهد      
 واملمارسات، على الصعيد الوطين العام وكذلك يف        تغيريات عديدة يف القوانني والسياسات    

ولذلك، فإن اضطالع اللجنة مبهام الرصد املعهود هبا إليها مبوجب    . سـياق القضايا الفردية   
. العهـد قد أدى، بشكل مباشر، إىل حتسني حياة أفراد يف بلدان تقع يف مجيع أرجاء العامل                

الصلة بالدول األطراف ومنطبقة عليها،     وهبذه الروح، ستواصل اللجنة جعل أعماهلا وثيقة        
كما ستواصل السعي إىل حتقيق متتع اجلميع، متتعاً كامالً ودون متييز، جبميع احلقوق املدنية              

 .والسياسية اليت يكفلها العهد
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 املرفقات
 املرفق األول

 هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالع
قرار إليه بواالنضمام  عليهلتوقيع والتصديق فُتح باب ااعتمد و

ــة ــية العام ــف ٢٢٠٠ اجلمع ــؤرخ ) ٢١-د( أل  ١٦امل
 ١٩٦٦ ديسمرب/ األولكانون                 

 ٤٩، وفقا ألحكام املادة ١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة

 ، إن الدول األطراف يف هذا العهد

 كرامة أصيلة فيهم،  أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من  إذ تـرى   
، يشكل، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم وغري قابلة للتصرفومن حقوق متساوية 

 املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

  بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه، وإذ تقر 

مثل، وفقا لإلعالن    أن السـبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املت        وإذ تـدرك   
العاملي حلقوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية            
ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع             

 حبقوقه املدنية والسياسية، وكذلك حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام   يف اعتبارها    ذ تضع وإ 
 بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،

 أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين           وإذ تـدرك   
احلقوق املعترف هبا   ولية السعي إىل تعزيز ومراعاة      ؤوإزاء اجلماعة اليت ينتمي إليها، مس     

 يف هذا العهد، 

 :  على املواد التاليةقد اتفقت 
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 اجلزء األول

 ١املادة 

وهى مبقتضى هذا احلق حرة     . جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها      -١ 
 .يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف

ثرواهتا يف تصرف أن توراء أهدافها اخلاصة،  جلميع الشعوب، سعياً -٢ 
دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون        حبرية  ومواردهـا الطبيعـية     

وال جيوز يف أية . االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل
 .حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة

ول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على       عـلى الد   -٣ 
ولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل          ؤعاتقها مس 

 . على حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين
 ٢املادة 

هد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا           تـتع  -١ 
فـيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها،    
دون أي متيـيز بسـبب العـرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                  

جتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو      سياسي، أو األصل القومي أو اال     السياسي أو غري    ال
 .غري ذلك من األسباب

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التشريعية            -٢ 
أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن               

ضروريا هلذا اإلعمال   تتخذ، طبقا إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون          
 . من تدابري تشريعية أو غري تشريعية

 : تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد -٣ 

فعال ألي شخص انتهكت حقوقه     انتصاف  بأن تكفل توفري سبيل      )أ( 
أو حـرياته املعترف هبا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون               

 ؛بصفتهم الرمسية
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 على هذا النحو أن تبت من يطالب بسبيل انتصاف بأن تكفل لكل )ب( 
 انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة عييف احلقوق اليت يّد

 االنتصاف إمكانيات   يخمتصـة أخـرى يـنص عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنم           
 ؛القضائي

  .صاف عند منحههذا اإلنبأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ  )ج( 

 ٣املادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق             
 .التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد

 ٤املادة 

يف حـاالت الطـوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن            -١ 
األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت          قـيامها رمسـيا، جيوز للدول       

يتطلـبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة            
عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم 

العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين       انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو        
 .أو األصل االجتماعي

 ١الفقرتني   (٨ و ٧ و ٦ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد          -٢ 
 .١٨ و١٦ و١٥ و١١و) ٢و

على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن             -٣ 
لعام لألمم املتحدة، باألحكام    عـلم الدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمني ا         ُت

 فيه  يوعليها، يف التاريخ الذي تنه    . الـيت مل تتقيد هبا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك         
 .عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

 ٥املادة 

لـيس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه              -١ 
مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل       يف   أو شخص    عـلى حـق ألي دولة أو مجاعة       

يهـدف إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض                 
 .قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه
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قـبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان          ال يُ  -٢ 
 لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو       ي بلد تطبيقاً  أو النافذة يف أ   هبا  األساسـية املعترف    

 .كونه يعترف هبا بقدر أقلأعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو 

 اجلزء الثالث

 ٦املادة 

 هذا  يوعلى القانون أن حيم   . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان       -١ 
 .وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. احلق

حكم هبذه  لغ عقوبة اإلعدام، أن يُ     الـبلدان اليت مل تُ     ال جيـوز يف    -٢ 
 للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية       على أشد اجلرائم خطورة وفقاً     العقوبة إال جزاءً  

. وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها           
 .م هنائي صادر عن حمكمة خمتصةوال جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حك

حـني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية،            -٣ 
يكـون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي نص جييز ألية دولة طرف يف هذا                  

 نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها مبقتضى أحكام             يالعهد أن تعف  
 .ع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية من

ألي شـخص حكـم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال       -٤ 
 .وجيوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت. العقوبة

ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون           -٥ 
 .احلوامليف ة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة الثامن

لـيس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء               -٦ 
 .عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد

 ٧املادة 

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      
وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون . املهينةأو 

 .رضاه احلر
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 ٨املادة 

 .ال جيوز استرقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها -١ 

 .ال جيوز إخضاع أحد للعبودية -٢ 

 ؛ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي )أ( -٣ 

على حنو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز       ) أ(٣ تأويل الفقرة    ال جيـوز   )ب( 
املعاقـبة عـلى بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال              

 ؛الشاقة احملكوم هبا من قبل حمكمة خمتصة

 : ما يلي"السخرة أو العمل اإللزامي"اض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري رألغ )ج( 

فرض واليت ُت) ب(واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية األعمال  `١`
 نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي        احملتجزعادة على الشخص    

 ؛صدر حبقه مثل هذا القرار مث أفرج عنه بصورة مشروطة

أيـة خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان اليت تعترف            `٢`
كرية، أية خدمة قومية    حبق االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العس     
 ؛يفرضها القانون على املستنكفني ضمرييا

أيـة خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات اليت هتدد حياة             `٣`
 ؛اجلماعة أو رفاهها

 . من االلتزامات املدنية العاديةأية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً `٤`

 ٩املادة 

وال جيوز توقيف   . خصه يف احلرية وىف األمان على ش      احلقلكل فرد    -١ 
وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها   . أحـد أو اعـتقاله تعسـفاً      

 . لإلجراء املقرر فيهالقانون وطبقاً

يتوجـب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى            -٢ 
 .وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية هتمة توجه إليه

ائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو      ن بتهمة ج  تجزاحمليقدم املوقوف أو     -٣ 
 أحد املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل 
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وال جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون . مهلـة معقولة أو أن يفرج عنه   
نهم على ضمانات لكفالة احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج ع 

حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 
 .احلكم عند االقتضاء

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل  -٤ 
ذا حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إ             

 .كان االعتقال غري قانوين

ق يف احللكـل شـخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين             -٥ 
 .، وهذا احلق واجب النفاذاحلصول على تعويض

 ١٠املادة 

عـامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة          ي -١ 
 .األصيلة يف الشخص اإلنساين

 عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف       فصل األشخاص املتهمون  ُي )أ( -٢ 
 ؛ تتفق مع كوهنم أشخاصا غري مداننيخمتلفةاستثنائية، ويكونون حمل معاملة 

وحيالون بالسرعة املمكنة   . فصـل املتهمون األحداث عن البالغني     ُي )ب( 
 .إىل القضاء للفصل يف قضاياهم

 نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون       يجيـب أن يـراع     -٣ 
فصل املذنبون األحداث عن    وُي. هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي     

 .البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين

 ١١املادة 

 .ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي 

 ١٢املادة 

ة ما حق حرية    لكـل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دول          -١ 
 .التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

 .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده -٢ 
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ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص             -٣ 
عليها القانون وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

لعامـة أو حقـوق اآلخـرين وحرياهتم وتكون متمشية مع احلقوق األخرى             اآلداب ا 
 .املعترف هبا يف هذا العهد

 .، من حق الدخول إىل بلدهال جيوز حرمان أحد، تعسفاً -٤ 

 ١٣املادة 

ال جيـوز إبعـاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال            
نون، وبعد متكينه، ما مل حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك،           تنفـيذا لقرار اختذ وفقا للقا     

مـن عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من                
 .نهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهمنه أو تعيِّتعيِّ

 ١٤املادة 

كل فرد، لدى الفصل يف     ومن حق   . الناس مجيعا سواء أمام القضاء     -١ 
ائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل               نأيـة هتمة ج   

وجيوز منع  . نظـر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون            
و النظام العام   الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أ           

أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو              
يف أدىن احلـدود الـيت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف                 

جيب أن  ائية أو دعوى مدنية     ناالستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية ج           
يصـدر بصـورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو             

 .كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفال

عترب بريئا إىل أن يثبت عليه      من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يُ        -٢ 
 .اجلرم قانونا

ناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة لكل متهم جبرمية أن يتمتع أث -٣ 
 :التامة، بالضمانات الدنيا التالية

 يفهمها، بطبيعة التهمة    وبلغة وبالتفصيل،   أن يـتم إعالمه سريعاً     )أ( 
 ؛املوجهة إليه وأسباهبا

عطـى مـن الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه           أن يُ  )ب( 
 ؛ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه
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 ؛حياكم دون تأخري ال مربر لـهأن  )ج( 

 وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام         أن حياكم حضورياً   )د( 
خطر حبقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن لـه من يدافع عنه،              ُيمن اختياره، وأن    

دافع عنه، ي، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام ماًكْوأن تزوده احملكمة ُح
 ؛ أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجردون حتميله

أن يناقش شهود االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيصل على              )ه( 
 ؛املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام

ـ   )و(  تكلم اللغة   إذا كان ال يفهم أو ال ي       مبترجم شفوي  زود جماناُ أن ُي
 ؛املستخدمة يف احملكمة

 .ه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنبكَرأال ُي )ز( 

يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية          -٤ 
 .لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

لكـل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة            -٥ 
 .يد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليهأعلى كيما تع

حـني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث              -٦ 
بطـل هذا احلكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة                أُ

االكتشـاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص            
ل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كليا              الذي أنز 

 . الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسبالكشف عنعن عدم املسؤولية أو جزئيا، 

ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق            -٧ 
 .جراءات اجلنائية يف كل بلدمنها حبكم هنائي وفقا للقانون ولإلبريء أن أدين هبا أو 

 ١٥املادة 

ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن               -١ 
 كما ال جيوز فرض أية     . وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل        
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عقوبـة تكـون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه                
 أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف،        ،وإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية    . ةاجلـرمي 

 .وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف

خيل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على شيء  ليس يف هذه املادة من       -٢ 
أي فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة               

 . األممجمتمع هبا عترفياليت 

 ١٦املادة 

 .عترف لـه بالشخصية القانونيةلكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن ُي 

 ١٧املادة 

ال حيـوز تعـريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين،              -١ 
لـتدخل يف خصوصـياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري                

 .قانونية متس شرفه أو مسعته

 .من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس -٢ 

 ١٨املادة 

ويشمل ذلك  . ق يف حرية الفكر والوجدان والدين     احللكل إنسان    -١ 
حريـته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف                 

مارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة،      إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر وامل       
 .وأمام املأل أو على حدة

ال جيـوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين               -٢ 
 .بدين ما، أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره

ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود             -٣ 
قانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو           الـيت يفرضـها ال    

 .الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

اآلباء، أو  حرية  تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد باحترام           -٤ 
 . اخلاصةهتملقناعا  وفقاً وخلقياًاألوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم دينياً
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 ١٩املادة 

 .ق يف اعتناق آراء دون مضايقةاحللكل إنسان  -١ 

ويشمل هذا احلق حريته يف     . ق يف حرية التعبري   احللكـل إنسـان      -٢ 
الـتماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود،             

 .فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارهاسواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب 

 من هذه املادة    ٢تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة         -٣ 
 جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة       ،وعلى ذلك . وليات خاصة ؤواجبات ومس 

 : أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 ؛الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم )أ( 

 .ية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامةحلما )ب( 

 ٢٠املادة 

 .حظر بالقانون أية دعاية للحربُت -١ 

حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية  -٢ 
 .تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

 ٢١املادة 

وال جيوز أن يوضع من القيود على . مع السلمي معترفا بهيكون احلق يف التج 
ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع              
دميقـراطي، لصـيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة               

 .رياهتمالعامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وح

 ٢٢املادة 

ق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك          احللكل فرد    -١ 
 .حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

ال جيـوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت               -٢ 
صيانة األمن القومي   ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل         

أو السـالمة العامـة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية    
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وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة         . حقـوق اآلخرين وحرياهتم   
 .ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا احلق

 للدول األطراف يف اتفاقية منظمة ليس يف هذه املادة أي حكم جييز -٣ 
 بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ ١٩٤٨العمل الدولية املعقودة عام 

 أن ختل بالضمانات    ،تدابـري تشـريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا           
 .املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

 ٢٣املادة 

اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا      األسـرة هي الوحدة      -١ 
 .حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة

يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به            -٢ 
 .يف التزوج وتأسيس أسرة

ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال            -٣ 
 .ال إكراه فيه

 ي األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساو   تتخذ الدول  -٤ 
وىف حالة  . حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله         

 .االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

 ٢٤املادة 

 أو اللون أو اجلنس أو يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق    -١ 
اللغـة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته    

 .وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احلماية اليت يقتضيها كونه قاصرا

 .يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به -٢ 

 .سيةق يف اكتساب جناحللكل طفل  -٣ 

 ٢٥املادة 

، ٢ يف املادة    ةيكـون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور           
 : احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح لـه فرصة التمتع هبا دون قيود غري معقولة
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أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني           )أ( 
 ؛ريةحبختارون ُي

نتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقتراع العام        ُينتخـب و  أن يَ  )ب( 
 ؛وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني

أن تـتاح لـه، على قدم املساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف             )ج( 
 .العامة يف بلده

 ٢٦املادة 

 ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع         الناس مجيعا سواء أمام القانون     
ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص          . حبمايـته 

على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو                
االجتماعي، أو الثروة   سياسي، أو األصل القومي أو      السياسي أو غري    الالدين أو الرأي    

 .أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

 ٢٧املادة 

حرم ثنية أو دينية أو لغوية، أن يُ      إال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات          
األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة            

 . م، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهمبدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغته

 اجلزء الرابع
 ٢٨املادة 

يشار إليها يف ما    (نشـأ جلنة تسمى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         ُت -١ 
وتتألف هذه اللجنة من مثانية عشر عضوا وتتوىل        "). اللجنة"يلي من هذا العهد باسم      

 .الوظائف املنصوص عليها يف ما يلي

 الدول األطراف يف هذا العهد، من       منلجنة من مواطنني    تؤلف ال  -٢ 
 يف ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة بالكفاءة املناقب اخللقية الرفيعة املشهود هلم يذو

 . اخلربة القانونيةيأن من املفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذو

 .بصفتهم الشخصية  أعضاء اللجنة، وهم يعملون فيهاجيري انتخاب -٣ 
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 ٢٩ادة امل

يـتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص           -١ 
، تكون قد رشحتهم هلذا الغرض      ٢٨تـتوفر هلـم املؤهالت املنصوص عليها يف املادة          

 . الدول األطراف يف هذا العهد

لكل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح، من بني مواطنيها حصرا،  -٢ 
 .شخصني على األكثر

 . ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرةوزجي -٣ 

 ٣٠املادة 

جيرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ             -١ 
 .هذا العهد

قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة،            -٢ 
، يوجه األمني العام    ٣٤علن شغوره وفقا للمادة     يف غـري حالة االنتخاب مللء مقعد يُ       

مـم املتحدة إىل الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إىل تقدمي               لأل
 .أمساء مرشحيها لعضوية اللجنة يف غضون ثالثة أشهر

يضـع األمني العام لألمم املتحدة قائمة أمساء مجيع املرشحني على هذا             -٣ 
هم، ويبلغ هذه القائمة    النحو، بالترتيب األلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف اليت رشحت كال من          

 .إىل الدول األطراف يف هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب

ينتخـب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف يف هذا            -٤ 
وىف هذا  . العهـد، بدعـوة مـن األمـني العام لألمم املتحدة، يف مقر األمم املتحدة              

حبضور ممثلي ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، االجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه      
يفوز يف االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا على أكرب عدد من             
 .األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملقترعني

 ٣١املادة 

 .أية دولةال جيوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطين  -١ 

يراعى، يف االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع اجلغرايف ومتثيل    -٢ 
 .خمتلف احلضارات والنظم القانونية الرئيسية
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 ٣٢املادة 
وجيوز أن يعاد   . يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا أربع سنوات        -١ 

نتخبني يف االنتخاب األول    إال أن والية تسعة من األعضاء امل      . انـتخاهبم إذا أعـيد ترشيحهم     
تنقضـي بانتهاء سنتني، ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فور انتهاء االنتخاب األول، بأن               

 . باختيار أمسائهم بالقرعة٣٠ من املادة ٤يقوم رئيس االجتماع املنصوص عليه يف الفقرة 

ة من تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالف -٢ 
 . هذا اجلزء من هذا العهد

 ٣٣املادة 
إذا انقطـع عضو يف اللجنة، بإمجاع رأى أعضائها اآلخرين، عن            -١  

االضطالع بوظائفه ألي سبب غري الغياب ذي الطابع املؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك              
 .عضوإىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك ال

يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا             -٢ 
بإبالغ ذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك    

 .العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته

 ٣٤املادة 
، وكانت والية العضو    ٣٣علـن شغور مقعد ما طبقا للمادة        إذا أُ  -١ 

الذي جيب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة اليت تلي إعالن شغور مقعده، يقوم              
األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ ذلك إىل الدول األطراف يف هذا العهد، اليت جيوز هلا، 

 . من أجل ملء املقعد الشاغر٢٩خالل مهلة شهرين، تقدمي مرشحني وفقا للمادة 

يضـع األمـني العام لألمم املتحدة قائمة بأمساء مجيع املرشحني على هذا              -٢ 
وإذ ذاك جيرى   . النحو، بالترتيب األلفبائي، ويبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف يف هذا العهد           

 .االنتخاب الالزم مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام اخلاصة بذلك من هذا اجلزء من هذا العهد

علن شغوره طبقا للمادة   خب مللء مقعد أُ    يف اللجنة انتُ   كـل عضو   -٣ 
 يـتوىل مهام العضوية فيها حىت انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر                ٣٣

 .مقعده يف اللجنة مبقتضى أحكام تلك املادة

 ٣٥املادة 
رد يتقاضى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مكافآت تقتطع من موا             

 .األمم املتحدة بالشروط اليت تقررها اجلمعية العامة، مع أخذ أمهية مسؤوليات اللجنة بعني االعتبار
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 ٣٦املادة 

يوفـر األمـني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت لتمكني              
 .اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة هبا مبقتضى هذا العهد

 ٣٧املادة 

ىل األمني العام لألمم املتحدة دعوة اللجنة إىل عقد اجتماعها          يـتو  -١ 
 .األول يف مقر األمم املتحدة

 يف األوقات اليت    باالجتماعبعد اجتماعها األول،    تقـوم اللجنة،     -٢ 
 .ينص عليها نظامها الداخلي

تعقـد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب             -٣ 
 .نيفاألمم املتحدة جب

 ٣٨املادة 

قوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رمسيا، يف جلسة ي 
 .علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة

 ٣٩املادة 

 .وجيوز أن يعاد انتخاهبم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني -١ 

نه تـتوىل اللجـنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمي          -٢ 
 : احلكمني التاليني

 ؛يكتمل النصاب حبضور اثين عشر عضواً )أ( 

 .تخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها احلاضرينُت )ب( 

 ٤٠املادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري اليت            -١ 
م احملرز يف التمتع هبذه     اختذهتـا واليت متثل إعماال للحقوق املعترف هبا فيه، وعن التقد          

 : احلقوق، وذلك

 ؛ الدول األطراف املعنيةيف حقخالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد  )أ( 
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 .مث كلما طلبت اللجنة إليها ذلك )ب( 

قدم مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حييلها إىل           ُت -٢ 
ملقدمة إىل ما قد يقوم من عوامل       ويشار وجوبا يف التقارير ا    . اللجـنة للـنظر فـيها     

 .ومصاعب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد

لألمـني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حييل إىل             -٣ 
ميدان   من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل يف         الوكاالت املتخصصة املعنية نسخاً   

 .اختصاصها

املقدمة من الدول األطراف يف هذا      تقـوم اللجنة بدراسة التقارير       -٤ 
وعليها أن توايف هذه الدول مبا تضعه هي من تقارير، وبأية مالحظات عامة             . العهـد 
وللجـنة أيضا أن توايف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتلك املالحظات          . هاسـب تستن

 .مشفوعة بنسخ من التقارير اليت تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد

ل األطراف يف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات على أية للدو -٥ 
 . من هذه املادة٤بديت وفقا للفقرة مالحظات تكون قد أُ

 ٤١املادة 

لكـل دولـة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني، مبقتضى               -١ 
أحكـام هذه املادة، أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة بالغات تنطوي             

 أخرى ال تفي بااللتزامات اليت يرتبها عليها هذا         عاء دولة طرف بأن دولة طرفاً     على اد 
وال جيوز استالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن . العهد

وال جيوز أن   . دولة طرف أصدرت إعالنا تعترف فيه، فيما خيصها، باختصاص اللجنة         
ويطبق اإلجراء  .  مل تصدر اإلعالن املذكور    ولة طرف يتعلق بد تستلم اللجنة أي بالغ     

 :  ألحكام هذه املادةاًالتايل على البالغات اليت يتم استالمها وفق

ال تعطي ن دولة طرفا أخرى أإذا رأت دولـة طرف يف هذا العهد    )أ( 
 رسالة نظر هذه الدولة الطرف، يف       ي هذا العهد، كان هلا أن تسترع      مفعـوالً ألحكام  

وعلى الدولة املستلمة أن تقوم، خالل ثالثة أشهر من استالمها          . األمر هذا   ، إىل يةخط
تفسري أو بيان من أي نوع آخر يوضح        ب،   الدولـة املرسلة، خطياً    مبوافـاة ،  الرسـالة 

املسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إىل القواعد              
 يت استخدمت أو اجلاري استخدامها أو اليت        احمللية ال  وسـبل االنتصـاف   اإلجرائـية   
 ؛ال تزال متاحة
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 كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يفإذا مل تنته املسألة إىل تسوية ترض     )ب( 
 كان لكل منهما أن     للرسالة األوىل،  الدولة املستلمة    يخالل ستة أشهر من تاريخ تلق     

 ؛ولة األخرىحتيل املسألة إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل الد

 من أن التأكدال جيوز أن تنظر اللجنة يف املسألة احملالة إليها إال بعد  )ج( 
نفدت، طبقا ملبادئ القانون     احمللية املتاحة قد جلئ إليها واستُ      سـبل االنتصاف  مجـيع   

تطبيق ستغرق فيها يوال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت . الدويل املعترف هبا عموما
 ؛ تتجاوز احلدود املعقولةمدداًاف سبل االنتص

 ؛تعقد اللجنة جلسات سرية لدى حبثها الرسائل يف إطار هذه املادة )د( 

، أن تعرض   )ج(عـلى اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية           )ه( 
مساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني، بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة            

 ؛حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف هذا العهدعلى أساس احترام 

للجنة، يف أية مسألة حمالة إليها، أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني  )و( 
 ؛إىل تزويدها بأية معلومات ذات شأن) ب(املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

حق إيفاد  ) ب(الفرعية  للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة         )ز( 
 ؛أو خطيا/من ميثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف املسألة، وحق تقدمي املالحظات شفويا و

عـلى اللجنة أن تقدم تقريرا يف غضون اثين عشر شهرا من تاريخ              )ح( 
 ): ب(تلقيها اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية 

،  )ه(الفقرة الفرعية   فـإذا مت التوصـل إىل حل يتفق مع شروط            `١`
قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت          

 ؛التوصل إليه

،  )ه(وإذا مل يتم التوصل إىل حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية             `٢`
قصـرت اللجـنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إىل     

مة من  الـتقرير املذكـرات اخلطية وحمضر البيانات الشفوية املقد        
وجيب، يف كل مسألة، إبالغ التقرير إىل  .الدولتني الطرفني املعنيتني
 .الدولتني الطرفني املعنيتني

يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة مىت قامت عشر من الدول اإلطراف يف         -٢ 
وتقوم الدول األطراف بإيداع    . من هذه املادة  ) ١(هذا العهد بإصدار إعالنات يف إطار الفقرة        

عالنات لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يرسل صورا منها إىل الدول األطراف             هذه اإل 
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وال . وللدولة الطرف أن تسحب إعالهنا يف أي وقت بإخطار ترسله إىل األمني العام            . األخرى
 يف إطار هذه املادة،     ا سبق إرساهل  رسالةخيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع          

 من أية دولة طرف بعد تلقى األمني العام اإلخطار بسحب           ة جديد رسالةم أي   وال جيوز استال  
 . جديداًاإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً

 ٤٢املادة 

 حال ٤١إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة    )أ (-١ 
د احلصول مسبقا على موافقة الدولتني      مرضـيا للدولتني الطرفني املعنيتني جاز هلا، بع       

تضع ") اهليئة"يشار إليها يف ما يلي باسم        (خمصصةالطرفني املعنيتني، تعيني هيئة توفيق      
مسـاعيها احلميدة حتت تصرف الدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل حل ودي             

 ؛للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد

. سة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان     تتألف اهليئة من مخ    )ب( 
فـإذا تعذر وصول الدولتني الطرفني املعنيتني خالل ثالثة اشهر إىل اتفاق على تكوين              

 الثلثني، وبأغلبية، تنتخب اللجنة من بني أعضائها باالقتراع السري كلياً أو جزئياًاهليئة 
 .أعضاء اهليئة الذين مل يتفق عليهم

وجيب أال يكونوا من    . ء اهليئة بصفتهم الشخصية   يعمـل أعضـا    -٢ 
مواطين الدولتني الطرفني املعنيتني أو من مواطين أية دولة ال تكون طرفا يف هذا العهد               

 . ٤١أو تكون طرفا فيه ولكنها مل تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

 .تنتخب اهليئة رئيسها وتضع النظام الداخلي اخلاص هبا -٣ 

قـد اجتماعات اهليئة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب            عُت -٤ 
ولكن من اجلائز عقدها يف أي مكان مناسب آخر قد تعينه اهليئة        . األمم املتحدة جبنيف  

 .بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني

 خدماهتا، أيضا،    بتوفري ٣٦تقـوم األمانة املنصوص عليها يف املادة         -٥ 
 .للهيئات املعينة مبقتضى هذه املادة

توضـع املعلومات اليت تلقتها اللجنة ومجعتها حتت تصرف اهليئة،           -٦ 
اليت جيوز هلا أن تطلب إيل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات 

 . صلة باملوضوع
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ن خمتلف جوانبها، ولكن    تقوم اهليئة، بعد استنفادها نظر املسألة م       -٧ 
على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثين عشر شهرا بعد عرض املسألة عليها، بتقدمي               

 : تقرير إىل رئيس اللجنة إلهنائه إىل الدولتني الطرفني املعنيتني

، فإذا تعذر على اهليئة إجناز النظر يف املسألة خالل اثين عشر شهراً            )أ( 
 ؛زة إىل املرحلة اليت بلغتها من هذا النظرقصرت تقريرها على إشارة موج

وإذا مت التوصـل إىل حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق             )ب( 
اإلنسـان املعترف هبا يف هذا العهد، قصرت اهليئة تقريرها على عرض موجز للوقائع              

 ؛وللحل الذي مت التوصل إليه

 ،)ب(الفرعية وإذا مل يـتم التوصـل إىل حل تتوفر لـه شروط الفقرة              )ج( 
ضـمنت اهليئة تقريرها النتائج اليت وصلت إليها بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصلة             
بالقضـية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني، وآراءها بشأن إمكانيات حل            
املسـألة حال وديا، وكذلك املذكرات اخلطية وحمضر املالحظات الشفوية املقدمة من            

 ؛الطرفني املعنيتنيالدولتني 

تقوم الدولتان الطرفان ) ج(إذا قدمت اهليئة تقريرها يف إطار الفقرة  )د( 
املعنيـتان، يف غضون ثالثة أشهر من استالمهما هذا التقرير، بإبالغ رئيس اللجنة هل              

 . تقرير اهليئةحمتوياتتقبالن أم ال 

 .٤١ة يف املادة ال ختل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجن -٨ 

تتقاسـم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد مجيع نفقات          -٩ 
 . على أساس تقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدةاهليئةأعضاء 

لألمني العام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات           -١٠ 
 . من هذه املادة٩تني هلا وفقا للفقرة أعضاء اهليئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعني

 ٤٣املادة 

 الذين قد يعينون    املخصصةيكـون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق         
، حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املقررة للخرباء        ٤٢وفقـا لـلمادة     

ك من اتفاقية   املنصوص عليها يف الفروع اليت تتناول ذل      واملكلفني مبهمة لألمم املتحدة     
 . امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا
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 ٤٤املادة 
دون إخالل  موضع التطبيق    األحكـام املـتعلقة بتنفيذ هذا العهد         توضـع  

 الصكوك التأسيسية واالتفاقيات    مبوجبباإلجراءات املقررة يف ميدان حقوق اإلنسان       
الدول هذه األحكام ال متنع ، و أو املقررة فيها  املتحدة والوكاالت املتخصصة  اخلاصـة باألمم    

األطراف يف هذا العهد من اللجوء إىل إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية           
 .  أو اخلاصة النافذة فيما بينهاالعامة

 ٤٥املادة 
تقـدم اللجنة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عن طريق اجمللس االقتصادي     

 .  عن أعماهلاواالجتماعي، تقريرا سنويا

 اجلزء اخلامس
 ٤٦املادة 

ليس يف أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد إخالله مبا يف ميثاق                
وليات اخلاصة بكل   ؤاألمم املتحدة ودساتري الوكاالت املتخصصة من أحكام حتدد املس        

 .ا العهدمن هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املسائل اليت يتناوهلا هذ

 ٤٧املادة 
لـيس يف أي من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد إخالله مبا                 

جلمـيع الشـعوب من حق أصيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني، مبلء احلرية، بثرواهتا              
 . ومواردها الطبيعية

 اجلزء السادس
 ٤٨املادة 

 عضو يف األمم    ية دولة مام أ هذا العهد أ  ُيفـتح باب التوقيع على       -١ 
املـتحدة أو عضـو يف أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة، وأية دولة طرف يف النظام                
األساسـي حملكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة     

 .إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد

 وتودع صكوك التصديق لدى األمني    .  خيضع هذا العهد للتصديق    -٢ 
 .العام لألمم املتحدة
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يتاح االنضمام إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف             -٣ 
 . من هذه املادة١الفقرة 

 . االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةتمي -٤ 

خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت وقعت هذا العهد            -٥ 
 .إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمامأو انضمت 

 ٤٩املادة 

 أشهر من تاريخ إيداع صك      ةيـبدأ نفـاذ هـذا العهد بعد ثالث         -١ 
 .االنضمام أو التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة

أما الدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت               -٢ 
 التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها إيداع صك
 . أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامهاةبعد ثالث

 ٥٠املادة 

 على مجيع الوحدات اليت     ،تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء         
 .تتشكل منها الدول االحتادية

 ٥١املادة 

 دولة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه            أليـة  -١ 
ثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول      إوعلى  . لـدى األمـني العـام لألمم املتحدة       

ا إذا كانت حتبذ    مباألطـراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه            
فإذا حبذ عقد   . التصويت عليها عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات و        

وأي . املؤمتـر ثلث الدول األطراف على األقل عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة          
تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض على اجلمعية            

 .العامة لألمم املتحدة إلقراره

معية العامة لألمم املتحدة وقبلتها يبدأ نفاذ التعديالت مىت أقرهتا اجل -٢ 
 .أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

مـىت بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، بينما       -٣ 
 .بلتهتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد ق



 

52 

 ٥٢املادة 

، خيطر  ٤٨ من املادة    ٥بصـرف الـنظر عن اإلخطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة            
 : من املادة املذكورة مبا يلي١األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة 

 ؛٤٨نضمام املودعة طبقا للمادة التوقيع والتصديق واعمليات ال )أ( 

، وتاريخ بدء نفاذ أية     ٤٩اذ هذا العهد مبقتضى املادة      تاريخ بدء نف   )ب( 
 .٥١ املادة مبوجبتعديالت تتم 

 ٥٣املادة 

يـودع هـذا العهد، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه باألسبانية            -١ 
 .واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة

ال صور مصدقة من هذا     يقـوم األمـني العام لألمم املتحدة بإرس        -٢ 
 .٤٨العهد إىل مجيع الدول املشار إليها يف املادة 
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 املرفق الثاين
 باحلقوق املدنية والسياسية لعهد الدويل اخلاصلالربوتوكول االختياري 

إليه واالنضمام عليه وقيع والتصديق فتح باب التاعتمد و
 ١٦ خاملؤر) ٢١-د( ألف   ٢٢٠٠ قرار اجلمعية العامة  ب

 ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول                  

 ٩لمادة ل طبقاً ،١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاريخ بدء النفاذ
 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،

 من املناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق          إذ تـرى   
مه، متكني اللجنة   ولتنفيذ أحكا ) `العهد`املشار إليه فيما يلي باسم      (املدنية والسياسية   

املشار إليها فيما يلي    (املعنـية حبقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب أحكام اجلزء الرابع من العهد            
 املقدمة من   البالغات، من القيام وفقا ألحكام هذا الربوتوكول، باستالم ونظر          )`اللجنة`باسم  

 رة يف العهد، عون أهنم ضحايا أي انتهاك ألي حق من احلقوق املقراألفراد الذين يّد

 : على ما يليقد اتفقت 

 ١املادة 
تعـترف كـل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفا يف هذا الربوتوكول، باختصاص               

 املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف       البالغاتاللجـنة يف اسـتالم ونظـر        
وال . ق املقررة يف العهدعـون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من احلقو    والذيـن يدّ  

 .تعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكولي بالغجيوز للجنة استالم أي 

 ٢املادة 
عون أن أي حق من حقوقهم      ، لألفراد الذين يدَّ   ١ بأحكـام املـادة      رهـناً  

 احمللية االنتصافاملذكورة يف العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا مجيع طرق 
 . إىل اللجنة لتنظر فيهخطي بالغاملتاحة، تقدمي 

 ٣املادة 
كون غفال من التوقيع أو ي مقدم مبوجب هذا الربوتوكول   بالغأي  قبول   اللجنة   تـرفض  

 . ألحكام العهداً أو منافيالبالغات على إساءة استعمال حلق تقدمي اً اللجنة منطوييكون، يف رأي

 ٤املادة 
دم إليها مبوجب هذا     قُ بالغ، حتـيل اللجنة أي      ٣ملـادة   رهـنا بأحكـام ا     -١ 

 .الربوتوكول إىل الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول واملتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد
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تقـوم الدولـة املذكـورة، يف غضون ستة أشهر، مبوافاة اللجنة             -٢ 
شارة عند االقتضاء إىل  املسألة، مع اإللتوضيحباإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة 

 . قد تكون اختذهتاإنصافأية تدابري 

 ٥املادة 
 اليت تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف       البالغاتتنظر اللجنة يف     -١ 

ومن قبل الدولة الطرف    املعين   املوفرة هلا من قبل الفرد       اخلطيةضـوء مجيع املعلومات     
 .املعنية

 :من أي فرد إال بعد التأكد من بالغال جيوز للجنة أن تنظر يف أي  -٢ 

عدم كون املسألة ذاهتا حمل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من             )أ( 
 ؛هيئات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

.  احمللية املتاحة  سبل االنتصاف  مجيع   دكـون الفرد املعىن قد استنف      )ب( 
 تتجاوز  مدداًاالنتصافات وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت تستغرق فيها إجراء

 .احلدود املعقولة

 املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول يف       البالغاتتـنظر اللجنة يف      -٣ 
 . مغلقةجلسات

تقـوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إىل الدولة الطرف            -٤ 
 .املعنية وإىل الفرد

 ٦املادة 
 من العهد   ٤٥املادة  تـدرج اللجـنة يف التقرير السنوي الذي تضعه عمال ب           

 .ملخصا لألعمال اليت قامت هبا يف إطار هذا الربوتوكول

 ٧املادة 
الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف ) ١٥-د(١٥١٤ القرار أهدافانتظار حتقيق ب 

  بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب       ١٩٦٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤
ول أي تقييد من أي نوع حلق تقدمي        املسـتعمرة، ال تفـرض أحكـام هذا الربوتوك        

االلتماسـات املمـنوح هلذه الشعوب يف ميثاق األمم املتحدة وىف غريه من االتفاقيات    
 .والصكوك الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة
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 ٨املادة 
  أي دولة وقعت   أمامهذا الربوتوكول   ُيفـتح بـاب التوقيع على        -١ 

 .العهدعلى 

العهد أو  على  خيضـع هـذا الربتوكول لتصديق أية دولة صدقت           -٢ 
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة. انضمت إليه

العهد على  يتاح االنضمام إىل هذا الربوتوكول ألية دولة صدقت          -٣ 
 . أو انضمت إليه

 .تحدة االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتمي -٤ 

خيطـر األمـني العـام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت وقعت هذا            -٥ 
 .الربوتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام

 ٩املادة 
 ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر           رهناً -١ 

دى األمني العام لألمم ـمـن تـاريخ إيـداع صـك التصديق أو االنضمام العاشر ل      
 .املتحدة

أما الدول اليت تصدق هذا الربوتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون             -٢ 
 كل يف حققد مت إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا الربوتوكول           

 . أو صك انضمامهاامنها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه

 ١٠املادة 
م هذا الربوتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات اليت           تنطبق أحكا  

 .تتشكل منها الدول االحتادية

 ١١املادة 
ألية دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تقترح تعديال عليه تودعه            -١ 

وعلي إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول       . لـدى األمـني العـام لألمم املتحدة       
ا إذا كانت مبوكول بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه    األطـراف يف هذا الربوت    

فإذا حبذ  . حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها          
 . عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة      ،الدول األطراف على األقل   ثُلث  عقد املؤمتر   

على عرض  حلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يُ    وأي تعديـل تعتمده أغلبية الدول األطراف ا       
 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره
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يـبدأ نفـاذ التعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها             -٢ 
 .أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

ت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها،       مىت بدأ نفاذ التعديال    -٣ 
بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديل سابق            

 .تكون قد قبلته

 ١٢املادة 
أليـة دولـة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي حني              -١ 

اب نافذا بعد ثالثة ويصبح االنسح.  توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدةخطيبإشعار 
 .أشهر من تاريخ استالم األمني العام لإلشعار

ال خيل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على          -٢ 
 . قبل تاريخ نفاذ االنسحاب٢ مقدم مبقتضى املادة بالغأي 

 ١٣املادة 
 من هذا ٨ من املادة    ٥خطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة      إلبصرف النظر عن ا    

 من  ١الربوتوكول، خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة             
 :  من العهد مبا يلي٤٨املادة 

  ؛٨توقيع والتصديق واالنضمام اليت تتم مبقتضى املادة عمليات ال )أ( 

، وتاريخ بدء نفاذ ٩تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبقتضى املادة  )ب( 
 ؛١١ت تتم مبقتضى املادة أية تعديال

 .١٢إشعارات االنسحاب الواردة مبقتضى املادة  )ج( 

 ١٤املادة 
يـودع هـذا الـربوتوكول، الـذي تتساوى يف احلجية نصوصه             -١ 

 .سبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدةإلبا

صور مصدقة من هذا    يقـوم األمـني العام لألمم املتحدة بإرسال          -٢ 
 . من العهد٤٨الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار إليها يف املادة 
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 املرفق الثالث

 احلقوق املدنية بلعهد الدويل اخلاص لالربوتوكول االختياري الثاين 
 عقوبة اإلعدام إلغاءإىل دف اواهلوالسياسية 

 ٤٤/١٢٨قرار اجلمعية العامة وأعلن رمسياً باعتمد 
 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

 ،إن الدول األطراف يف هذا الربتوكول

 بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير           إذ تؤمن  
 التدرجيي حلقوق اإلنسان،

 ١٠ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد يف         ٣ إيل املـادة     وإذ تشـري   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٦ادة  ، وامل ١٩٤٨ديسـمرب   /كـانون األول  

 ،١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦والسياسية املعتمد يف 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٦ أن املادة وإذ تالحظ 
 تشري إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب،

لغاء عقوبة اإلعدام   إأنه ينبغي اعتبار مجيع التدابري الرامية إيل         ب واقتناعا منها  
  يف التمتع باحلق يف احلياة،تقدماً

 يف أن تأخذ علي عاتقها مبوجب هذا الربتوكول التزاما دوليا           ورغـبة منها   
 بإلغاء عقوبة اإلعدام،

 : ما يليى علاتفقتقد  

 ١املادة 

هذا  ئية لدولة طرف يف   عـدم أي شـخص خاضـع للوالية القضا        ال يُ  -١ 
 .الربوتوكول

تـتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام            -٢ 
 .داخل نطاق واليتها القضائية
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 ٢املادة 

سـمح بـأي حتفظ علي هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ           ال يُ  -١ 
عقوبة اإلعدام  يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه، وينص علي تطبيق             

يف وقـت احلـرب طـبقا إلدانة يف جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية                
 .وترتكب يف وقت احلرب

 األمني العام    مبوافاة  الدولة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحفظ       قومت -٢ 
األحكام ذات الصلة   بلألمم املتحدة، عند التصديق علي الربوتوكول أو االنضمام إليه،          

 .شريعاهتا الوطنية اليت تطبق يف زمن احلربمن ت

تقوم الدولة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمني العام  -٣ 
 .لألمم املتحدة ببداية أو هناية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها

 ٣املادة 

قـوم الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بتضمني التقارير اليت تقدمها إيل            ت 
 من العهد، معلومات عن التدابري اليت       ٤٠ للمادة   لجـنة املعنية حبقوق اإلنسان، وفقاً     ال

 .اختذهتا إلنفاذ هذا الربوتوكول

 ٤املادة 

 مبوجب املادة بالنسبة للدول األطراف يف العهد اليت تكون قد قدمت إعالناً 
نظر فيها، ، ميتد اختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف استالم الرسائل وال٤١

عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماهتا، ليشمل أحكام هذا 
 يفيد العكس عند التصديق على  ما مل تصدر الدولة الطرف املعنية بياناً،الربوتوكول

 .الربوتوكول أو االنضمام إليه

 ٥املادة 

هد الدويل بالنسبة للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري األول للع 
، ميتد ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف 

 الواردة من أفراد خاضعني البالغاتاختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف استالم 
 ما مل تصدر الدولة ،لواليتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا الربوتوكول

 .مام إليهض يفيد العكس عند التصديق على الربوتوكول أو االنبياناًالطرف املعنية 
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 ٦املادة 

 .تنطبق أحكام هذا الربوتوكول كأحكام إضافية للعهد -١ 

 من هذا   ٢دون املسـاس بإمكانـية إعـالن حتفظ مبوجب املادة            -٢ 
ـ      من هذا ١ من املادة   ١ احلـق املضمون يف الفقرة       وز إخضـاع  الـربوتوكول، ال جي

 . من العهد٤مبوجب املادة ألي تقييد توكول الربو

 ٧املادة 

باب التوقيع علي هذا الربوتوكول أمام أية دولة من الدول          ُيفـتح    -١ 
 .املوقعة على العهد

تصدق علي هذا الربوتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد  -٢ 
 .ة األمني العام لألمم املتحدىوتودع صكوك التصديق لد. أو انضمت إليه

فـتح باب االنضمام إيل هذا الربوتوكول أمام أية دولة تكون قد            ُي -٣ 
 .صدقت على العهد أو انضمت إليه

  األمني العام  ىيـبدأ نفـاذ االنضـمام بـإيداع صـك االنضمام لد            -٤ 
 .لألمم املتحدة

 هذا  ىيقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول اليت وقعت عل           -٥ 
 . انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمامالربوتوكول أو

 ٨املادة 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع            -١ 
 . األمني العام لألمم املتحدةىصك التصديق أو االنضمام العاشر لد

يبدأ نفاذ هذا الربتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم            -٢ 
ـ  يه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر، بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ              إل

 .إيداع صك التصديق أو االنضمام اخلاص هبا

 ٩املادة 

 مجيع أجزاء الدول االحتادية دون أية قيود ىتنطبق أحكام هذا الربوتوكول عل 
 .أو استثناءات
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 ١٠املادة 

 ١ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة        يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ      
 : من العهد بالتفاصيل التالية٤٨من املادة 

 من  ٢ واإلخطارات الصادرة مبوجب املادة      والبالغاتالتحفظات   )أ( 
 ؛هذا الربوتوكول

 ؛ من هذا الربوتوكول٥ أو املادة ٤البيانات الصادرة مبوجب املادة  )ب( 

  من ٧نضـمام مبوجـب املادة      الالتوقـيع والتصـديق وا    عملـيات    )ج( 
 ؛هذا الربوتوكول

 . منه٨تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبوجب املادة  )د( 

 ١١املادة 

سبانية واإلنكليزية  باإليـودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه         -١ 
 . يف حمفوظات األمم املتحدة،والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية

مجيع إىل مني العام بإرسال نسخ موثقة من هذا الربوتوكول يقوم األ -٢ 
 . من العهد٤٨الدول املشار إليها يف املادة 



 

61 

 :*صحف وقائع حقوق اإلنسان

 )١التنقيح (الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان  :٢رقم 
 )١التنقيح  ( التقين يف ميدان حقوق اإلنسانوالتعاوناخلدمات االستشارية  :٣رقم 
 )١التنقيح  (افحة التعذيبمك :٤رقم 
 )٢لتنقيح ا( حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي :٦رقم 
 إجراءات الشكوى :٧رقم 
 )١التنقيح  (حقوق شعوب السكان األصليني :٩رقم 
 )١التنقيح ( حقوق الطفل :١٠رقم 
 )١التنقيح  (حاالت اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة :١١رقم 
 ء على التمييز العنصريجلنة القضا :١٢رقم 
 القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان :١٣رقم 
 أشكال الرق املعاصرة :١٤رقم 
 )١التنقيح  (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان: احلقوق املدنية والسياسية :١٥رقم 
 )١التنقيح  ( اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      :١٦رقم 
 نة مناهضة التعذيبجل :١٧رقم 
 )١التنقيح  (حقوق األقليات :١٨رقم 
 املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان :١٩رقم 
 حقوق اإلنسان والالجئون :٢٠رقم 
 حق اإلنسان يف سكن مناسب :٢١رقم 
 االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة :٢٢رقم 
 ر يف صحة النساء واألطفالاملمارسات التقليدية الضارة اليت تؤث :٢٣رقم 
 حقوق العمال املهاجرين :٢٤رقم 
  اإلخالء القسري وحقوق اإلنسانحاالت :٢٥رقم 
 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي :٢٦رقم 
 سبعة عشر شؤاالً يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة :٢٧رقم 
 عوب يف تقرير املصريتأثري أنشطة املرتزقة على حق الش :٢٨رقم 
 محاية احلق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان: املدافعون عن حقوق اإلنسان :٢٩رقم 

 
 ــــــــــــــــــــ

 .٨ و٥ و١مل تعد تصدر صحف الوقائع أرقام  * 
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مفوضية صدرها ت قوق اإلنسانحب املتعلقةصحف الوقائع هذه السلسلة من  
وتتناول السلسلة . ن مبكتب األمم املتحدة يف جنيفاإلنسااألمم املتحدة السامية حلقوق 

 .جمموعة خمتارة من مسائل حقوق اإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة أو أمهية خاصة

 هو مساعدة مجهور أوسع قوق اإلنسانحب املتعلقةصحف الوقائع واهلدف من  
ألمم املتحدة قوق اإلنسان األساسية والتعريف مبا تفعله احل حتقيق فهم أفضلعلى دائماً 

. من أجل تعزيزها ومحايتها، وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوق
لغات ب ويرحب بإصدارها . هذه جمانية وتوزع يف كل أحناء العاملوصحف الوقائع

أخرى غري لغات األمم املتحدة الرمسية بشرط عدم تغيري احملتويات، وقيام جهة اإلصدار 
 ا بوصفهاحلقوق اإلنسان بذلك وعزو املادة إليهالسامية  األمم املتحدة يةمفوضبإخطار 

 .اهرَدْصَم
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