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 الفصل الثاني......

أهم صكوك حقوق اإلنسان 
...........وآليات تنفيذها العالمية

  

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بأهم المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان العالمية وأساليب تنفيذها وتسليط  • 
  الضوء على محتويات البعض من الصكوك القانونية األخرى ذات العالقة؛

فهم أساسي للكيفية التي يمكن بها للمهنيين القانونيين استخدام هذه الموارد القانونية تقديم  •
 .على المستوى المحلي أساساً ولكن كذلك وإلى حد ما على المستوى الدولي

•
  

 أسئلة 

هل واجهتم أثناء ممارستكم ألنشطتكم المهنية كقضاة أو مدعين عامين أو محامين حقيقة أن  • 
  ما أو مدعى عليه أو موكال يزعم أن حقوقه قد انتُهكت؟شخصاً مته

  ما كان ردكم ؟ •
  هل كنتم على علم بأن قانون حقوق اإلنسان الدولي يمكن أن يرشدكم إلى حل لهذا المشكل؟ •
  هل كنتم تعلمون أنه بإمكان الضحية المزعوم أن يعرض مظالمه على جهاز رصد دولي؟ •
ان من الممكن أن تغير معرفتكم بذلك الجهاز طريقة في حال لم يكن لديكم علم بذلك، هل ك •

  تعاملكم مع انتهاكات حقوق اإلنسان لذلك الشخص؟
هل حصل أبداً أن قدمتم قضية ضد بلدكم أمام جهاز دولي نيابة عن ضحية يزعم ان حقا  •

  من حقوقه قد انتهك؟
  إن كان األمر كذلك، ماذا كانت نتيجة القضية؟ •
 تقديم مثل تلك الشكوى؟عموماً، ما هي تجربتكم في  •
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 مقدمة  .١
 

  نطاق الفصل  ١-١
الحماية الجوهرية واآلليات الخاصـة بمراقبـة       يقدم هذا الفصل معلومات أساسية حول مدى        

وبالنظر إلى أن عدد هذه المعاهدات قد . على المستوى العالمي تنفيذ أهم معاهدات حقوق اإلنسان القائمة
د األخيرة، فإنه سوف يتسنى لنا في هذا النطاق المحدود أن نتناول فقـط تلـك                ازداد باضطراد في العقو   

االتفاقيات ذات النطاق العام، من حيث إنها تعترف بقائمة طويلة من الحقوق، إضافة إلى بضع معاهدات                
تم اعتمادها بهدف محدد يتمثل في التركيز خاصة على ممارسات مؤذية مثل جرائم اإلبـادة الجماعيـة                 

وقد تم هذا االختيار على أساس أن هذه المعاهدات هي          . عذيب والتمييز العنصري والتمييز ضد المرأة     والت
التي يحتمل أن يدعى القضاة والمدعون العامون والمحامون الممارسون إلى تأويلهـا وتطبيقهـا أثنـاء                

  .ممارسة مسؤولياتهم القانونية اليومية
 أهم المعاهدات التي تم إبرامها ضمن إطار األمـم          وهكذا، فإن هذا الفصل سوف يتناول أوالً      

ثانياً، سوف يتناول أيضاً بإيجاز بعض القرارات الرئيسية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمـم              . المتحدة
المتحدة، نظراً إلى أنه على الرغم من عدم كونها ملزمة في حد ذاتهـا مـن الناحيـة القانونيـة، إال أن                      

 أدنى، قيمة سياسية وأخالقية تمثل مصدراً هاماً من مصـادر اإلرشـاد واإللهـام               محتوياتها تحمل، كحد  
وسوف تتم، بعد ذلك اإلشـارة      . يستفيد منه القضاة والمدعون العامون والمحامون على المستوى الوطني        

بإيجاز إلى بعض الصكوك التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين               
وأخيراً، سوف يوفر هـذا     ). اليونسكو(كذلك المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة          و

الفصل بعض المعلومات األساسية حول آليات األمم المتحدة غير التقليدية لرصد حقوق اإلنسـان والتـي    
بالقيام بما يلزم مـن     "ي العام   تنطبق على كل الدول األعضاء في األمم المتحدة على أساس تعهدها القانون           
تعزيـز  ] الهدف المنشود وهو  [األعمال إما بصفة فردية أو مشتركة وبالتعاون مع المنظمة بهدف تحقيق            

االحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع والتقيد بها دون تمييز على أساس العرق أو               
  )).ج(٥٥يثاق األمم المتحدة تقرأ باالقتران مع المادة  من م٥٦المادة " (الجنس أو اللغة أو الدين

  
  آليات الرقابة الدولية القائمة على المعاهدات  ٢-١

لكل معاهدة من المعاهدات التي سيتم تناولها في هذا الفصل نظام مختلف لتنفيذها، ويتـراوح               
ة وشبه القضائية ذات العالقة  العامة والمحددة إلى اآلليات القضائيإجراءات رفع التقـارير  هذا النظام بين    

 في الشكاوي المقدمة من أفراد أو مجموعات من األفراد، أو حتى دول أخرى في               بإصدار أحكام قضائية  
وعلى الرغم مـن أن للـبعض مـن هـذه           . ويمكن اعتبار اإلجراءات المختلفة متكاملة    . بعض الحاالت 

  .اية حقوق اإلنسان يبقى ذاته في كل األحوالاإلجراءات مقاصد آنية، إال أن الهدف العام المتمثل في حم
 مفصلة دورية ونظاميـة     إجراءات رفع التقارير في إعداد بيانات     وبصفة عامة، تكمن وظيفة     

تظهر التقدم المسجل في تنفيذ االلتزامات التعاهدية بهدف خلق حوار بين جهاز الرصد الدولي ذي الصلة                
خيرة على إدخال التعـديالت علـى القـانون والممارسـة           والدولة الطرف المعنية قصد مساعدة هذه األ      

 وتناقش  عامةوتفحص هذه التقارير في جلسات      . المحليين وفقاً لاللتزامات الدولية التي تفرضها المعاهدة      
وفي حين أن الهدف من هذا الحوار يكمن بطبيعة الحال في التوصل            . بحضور ممثلين عن الدولة الطرف    

 في  للتعويضات الفردية  اإلنسان في البلد المعني، إال أنه ليس هناك مجال            لوضع حقوق  شاملإلى تحسين   
كما أن هناك اتجاها متناميا على صعيد المنظمات غير الحكومية بالتـدخل فـي              . حال حصلت انتهاكات  
وهذه المنظمات مصدر هام من مصادر المعلومات المتعلقة بوضع حقوق اإلنسان . عمل العديد من اللجان
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ان قيد البحث، ، كما أن لها في الكثير من األحيان معرفة متخصصة بالقضايا القانونية التي يـتم                  في البلد 
  .وعليه، بإمكانها تقديم مساهمات غير مباشرة ومفيدة في النقاشات. تداولها في اللجان

إن الدول األطراف ملزمة، عند قيامها بإعداد التقارير الدورية المقدمة إلى مختلـف أجهـزة               
د، بتوفير معلومات معمقة ليس فقط بشأن الوضع الرسمي للقانون وفي نطاق واليتها، ولكن كـذلك              الرص

ولدى إعداد تلك التقارير، قد تحتاج الدول األطراف لمسـاعدة أفـراد            . بشأن التطبيق الفعلي لهذا القانون    
  ١.مختلف المهن القانونية

ة، فإنه ال يتم تفعيلها إال بواسطة شكوى        أما بالنسبة لإلجراءات شبه القضائية والقضائية البحت      
يودعها فرد أو، كما هو الشأن في بعض المعاهدات، مجموعة مـن األفـراد، أو حتـى                 ) بالغ، التماس (

 من انتهاكـات ممكنـة لحقـوق        االنتصافوالهدف المحدد لهذه اإلجراءات هو      . بعض الدول األطراف  
 أو اللجان، والغاية القصوى من ذلك، عند اللزوم،          المعروضة على المحاكم   القضية المحددة في  اإلنسان  

وفعـالً،  . هي حث الدول على مالئمة مواءمة القانون حتى يصبح متطابقاً مع االلتزامات القانونية الدولية             
فقد حدث العديد من التغييرات في القانون الداخلي في الكثير من البلدان نتيجة إلجراءات قانونية دوليـة،                 

  .ية أو إقليميةسواء كانت عالم
 أبدا اعتبار اإلجراءات الدولية بديالً ال يمكنمع ذلك، من األساسي الضروري التأكيد على أنه 

 ذلك أن حقوق اإلنسان تصبح حقيقـة ملموسـة          عن اإلجراءات القانونية الفعالة على المستوى المحلي،      
 الفصل األول، فـإن إجـراءات       وكما تم التشديد عليه في    . على المستوى المحلي بفعل السلطات المحلية     

فهي تـوفر   :  الشكوى الدولية تبقى ثانوية بالنسبة للنظم الوطنية المعمول بها بهدف ضمان سالمة األفراد            
االنتصاف الذي يعد المالذ األخير، حيث تخفق اآلليات الوطنية لتأمين الحماية الفعالة لمعـايير حقـوق                

  .اإلنسان

 

ي مجال حقوق اإلنسان والقائمة على معاهدات دولية تتمثل آليات الرصد المستخدمة ف
في إجراءات تبليغ وإصدار أحكام قضائية خاصة بالشكاوى التي يتقدم بها أفراد أو 

  .التي تنشب بين الدول
تعتبر اإلجراءات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان والحريات ثانوية بالنسبة 

  .لوطني لكل دولةلإلجراءات القائمة في النظام القانوني ا
ال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار اإلجراءات الدولية بديالً عن اإلجراءات 

 .القانونية الوطنية والفعالة لحماية حقوق اإلنسان

  

الحقوق المدنية والسياسـية والحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة            ٣-١
  والثقافية

 عشر من هذا الدليل، فإن التداخل بين        كما سيتم توضيحه بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع        
الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثفافية من جهة أخـرى قـد تـم                 

ومع ذلك، من المهم، باديء ذي بدء، أن نفرغ من مسألة           . التأكيد عليه من قبل األمم المتحدة منذ إنشائها       
لحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة          كثيراً ما تثار وهي التمييز بين ا      

وبحسب التمييز فإن كل ما يتعين على الدول القيام به بهدف احترام الحقـوق              . والثقافية من ناحية أخرى   
، منشورات األمم المتحدة، معهد األمم المتحدة Manual on Human Rights Reportingبالنسبة للكيفية التي يتم بها صياغة هذه التقارير، انظر  ١                                                           

 Manual on Human Rights)  والذي يشار إليه فيما بعد ب (٤٦٤ومركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الصفحة ) يونيتار(للتدريب والبحث 
Reporting).  
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عن القتل واالختفاء القسري والتعذيب وما شابه ذلك من الممارسات، بينما            االمتناعالمدنية والسياسية هو    
  .حازمة إيجابيةيتعين عليها، في سبيل تنفيذ المجموعة األخرى من الحقوق أن تتخذ تدابير 

ومع ذلك، وكما تمت اإلشارة إليه في الفصل األول وسيتم تبيانه بمزيد مـن التفصـيل فـي                  
 التزامات إيجابيـة  فصول أخرى من هذا الدليل، هناك فعال العديد من األوضاع التي تفرض على الدول               

  .تفي بواجباتها القانونية الدولية في ميدان الحقوق المدنية والسياسية كذلكبأن 
ومن وجهة النظر العملية البحت، عندما يبحث المرء في األسباب الكامنة وراء قتل العديد من               
األشخاص أو تعرضهم ألنواع أخرى من المعاملة غير القانونية في العديد من بلدان العالم، يظهر جليا أن          

صل انتهاكات حقوق اإلنسان يرجع بالتحديد إلى أن الدول لم تتخـذ التـدابير الحازمـة واإليجابيـة                  توا
. وقلما تزول مثل هذه الممارسات بطبيعتها، هذا إن زالت أصـالً          . المطلوبة لوضع حد لهذه الممارسات    

ان احترامهـا   وهكذا، فإن تبني الدول لموقف يقضي بعدم التحرك ال يعتبر وسيلة مناسبة وكافيـة لضـم               
كما أنه على الدول أن تبذل مجهودات جبارة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهـة             . لاللتزامات القانونية الدولية  

  .على فترات منتظمة وأن تنشئ قضاء فعاال ومستقال وغير متحيز وأن تحافظ عليه
سان الدوليـة   وتعتبر الحاجة األكيدة التخاذ تدابير إيجابية لضمان احترام التزامات حقوق اإلن          

عنصراً هاماً يجب أن يضعه القضاة والمدعون العامون والمحامون نصب أعينهم في كل األوقات أثنـاء                
  .اضطالعهم بمسؤولياتهم المهنية

 
قد ال يكون كافياً بالنسبة للدول التي تحترم فعال الحقوق السياسية والمدنية أن ال تتخذ 

ك الدول تدابير إيجابية تهدف للوفاء قد يكون من الضروري أن تتخذ تل. أي إجراء
 .بالتزاماتها القانونية في هذا المجال

  
 

أهم معاهدات األمم المتحدة الخاصة بحقوق إلنسـان .٢
وتنفيذها

 

، ١٩٦٦العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية،              ١-٢
  ١٩٨٩ و١٩٦٦، اإلختياريان لعامي البروتوكوالانو

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري         لقد تم اعتماد كل     
من قبل الجمعية العامة    " باختصاص اللجنة في تلقي البالغات الصادرة من األفراد والنظر فيها         "الذي يسلم   

وقد أنشأ العهد هيئة من الخبـراء       . ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣ ودخل كالهما حيز النفاذ بتاريخ       ١٩٦٦سنة  
استعراض التقارير من الدول األطراف؛     ) "١ ( : وهي اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنوطة بصالحيات      

لمراسالت التي تتم بـين الـدول فـي         ا محالية) ٣(؛  "اعتماد تعليقات عامة حول معنى أحكام العهد      ) ٢(
  ٢.ارياستالم البالغات الفردية في إطار البروتوكول االختي) ٤(ظروف معينة؛ وأخيراً 

 Fausto Pocar "The Internationalوق المدنية والسياسية وإجراءات تقديم التقارير، انظر لمزيد من المعلومات حول العهد الدولي الخاص بالحقل ٢                                                           
Covenant on Civil and Political Rights " في"Manual on Human Rights Reporting، ٢٣٥- ١٣١ الصفحات.  
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 دولة طرفـاً فـي      ١٠١ دولة طرفاً في العهد و     ١٤٨، كان هناك    ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وفي  
 دولة قـد أصـدرت اإلعـالن        ٤٧، كانت   ٢٠٠١يوليه  / وبداية من تموز   ٣البروتوكول االختياري األول  

 ٢٨ وقد دخلت هذه المادة حيز النفاذ في      .  من العهد بحيث تعترف بالرسائل بين الدول       ٤١بموجب المادة   
  .١٩٧٩فبراير /شباط

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة البروتوكول االختياري الثـاني للعهـد            ١٩٨٩وفي سنة   
وقد دخل هذا البروتوكول حيز     . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام         

  . دولة٤٦ أصبح عدد الدول األطراف فيه ،٢٠٠٢فبراير / شباط٨ وفي ١٩٩١يوليه / تموز١١النفاذ في 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-١-٢
تتعهد كل دولة طرف    " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         ٢بموجب المادة   

باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لكل األفراد المقيمين داخل أراضيها والذين يقعون تحت               
ة دون تمييز من أي نوع مثل العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسـي أو                سلطاتها القضائي 

 وكما تؤكد اللجنة المعنية بحقـوق       ٤."غيره، واألصل الوطني أو االجتماعي أو الوالدة أو أي وضع آخر          
الدول  ...  حقوق اإلنسان، ولكن   احتراميقتصر بذلك على    "، فإن العقد ال     ٣اإلنسان في تعليقها العام رقم      

 األفراد الخاضعين لسلطاتها القضائية،     لكل هذه الحقوق بالنسبة      التمتع بكل  بضماناألطراف تتعهد كذلك    
 التمتـع    بضمان  إن الواجب القانوني   ٥."يرتبط مبدئيا بكل الحقوق التي تم توضيحها في العهد        "وهو تعهد   

  : يليبتلك الحقوق يتضمن ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد مما
أن هذه القوانين الداخلية تتغير كلما دعت الضرورة من أجل جعلها تتماشى مـع االلتزامـات      : أوالً 

  القانونية والدولية للدولة المعنية؛
التطبيق الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع من قبل كل األجهزة العامة والمسؤولين، مثل              : وثانياً 

، والمدعين العامين وأفراد الشـرطة والمـدارس والجـيش          )اريةبما في ذلك المحاكم اإلد    (المحاكم  
  .والمستشفيات وما شابه ذلك

 

عند التصديق على معاهدة تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، على 
  .الدول أن تعدل قوانينها لجعلها تتطابق مع االلتزامات الدولية الجديدة

يق ما عليها من االلتزامات الدولية تطبيقا كما ينبغي للدول أن تواصل ضمان تطب
 .فعليا من قبل كل األجهزة المعنية، بما فيها المحاكم

  

  الحقوق المعترف بها ٢-١-٢
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفه عهدا ذا طبيعة تشريعية، يتضمن             

 المواضيع التي يغطيها هذا الدليل، والتي لن قائمة طويلة من الحقوق والحريات التي ال تندرج كلها ضمن
 على Status of Ratification of the Principal International Human Rights Reporting  انظرالطالع آخر تحديث بخصوص المصادقاتل ٣                                                           

  .ch.unhchr.wwwموقع األمم المتحدة 
، وكما سيتم توضيحه بأكثر تفصيل في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، تجدر اإلشارة إلى أن قائمة أسباب الحظر ليست "مثل"ما تشير عبارة ك ٤

  .جامعة مانعة
 HR1/GEN/1/Rev.1, Compilations of General Comments and Generalي وثيقة األمم المتحدة ف) ٢المادة  (٣لتعليق العام رقم ا ٥

Recommendation Adopted by Human Rights Treaty Bodies ) صفحة )بمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةالمشار إليها هنا ،
لتعليقات العامة في التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان؛ كما يمكن يتم نشر نصوص ا). التشديد مضاف (١، الفقرة ١١٢

  .hc.unhchr.wwwالحصول على هذه النصوص على موقع األمم المتحدة 
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إال أنه سوف يتم اإلشارة في الحواشي إلى التعليقات العامة التـي            . يتم التطرق إليها بالتفصيل نتيجة لذلك     
توفر هذه التعليقات معلومـات     . صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والتي لها عالقة بمواد محددة          

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجلد الثاني من تقـارير اللجنـة السـنوية             .  ذات الصلة  حول فهم اللجنة للمواد   
اعتمدتها اللجنة ضـمن البروتوكـول االختيـاري،         آراء ومقررات على  المقدمة للجمعية العامة يحتوي     

وتحتوي هذه اآلراء والمقررات على معلومات ال غنى عنها بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين              
  ٦.شأن تفسير شروط العهدب

  حق تقرير المصير
يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بـالحقوق االقتصـادية              

تنص على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصـير،       ) ١(١واالجتماعية والثقافية على مادة مشتركة      
زها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصـادي         مرك"وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير        

أن لجميع الشعوب، سعيا    "تنص على   ) ١(٢إضافة إلى ذلك، فإن المادة المشتركة       . واالجتماعي والثقافي 
ال يجوز بـأي حـال مـن        "وأنه  " وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية        

ومن هنا، فإن الحق في تقرير المصير فـي معنـاه           ". عيشه الخاصة األحوال حرمان شعب من أسباب      
. األوسع يعتبر شرطاً مسبقاً للتمتع الكامل بالحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية           

كما يمكن قراءة هذه المادة المشتركة في ضوء إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة الـذي      
 والـذي تـم فيـه       ١٩٦٠ته الجمعية العامة لألمم المتحدة إبان مسيرة التحرير من االستعمار سنة            اعتمد

بإنكار حقوق اإلنسان وانتهاك ميثـاق      " إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي والهيمنة واالستغالل     "معادلة  
  ). من ؟؟١المادة (األمم المتحدة 

  
  : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةفيما يلي قائمة بالحقوق الشاملة التي يضمنها

  ٧؛٦ المادة -الحق في الحياة  
الحق في عدم تعريض أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، بما في                  

  ٨؛٧ المادة -ذلك حظر إجراء أية تجارب طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر 
  ؛)٢(و) ١(٨ المادة -التعرض لالسترقاق وال لالتجار بالرقيق وللعبودية الحق في عدم  
  ؛)٣(٨ المادة -حق الشخص في عدم إكراهه على السخرة أو العمل اًإللزامي  
حق اإلنسان في الحرية واألمان على شخصه، بما في ذلك عـدم التعـرض للتوقيـف التعسـفي                   

  ٩؛٩ المادة -واالحتجاز
ريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحتـرم الكرامـة األصـيلة فـي              حق جميع المحرومين من ح     

  ١٠؛١٠ المادة -الشخص 

الدورية وكذلك اآلراء ي السنوات األولى من تاريخ اللجنة، كانت التقارير السنوية تتألف من مجلد وحيد يحتوي على سرد لمناقشات التقارير ف ٦                                                           
  .والقرارات المعتمدة في إطار البروتوكول االختياري

، المرجع نفسه ١٤ والتعليق العام رقم ١١٦-١١٤، الصفحات  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة الوارد في ٦لتعليق العام رقم ا ٧
  .١٢٧-١٢٦الصفحتان 

، المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠والذي تم تعويضه والتوسع فيه في التعليق العام رقم . ١١٧-١١٦، الصفحتان ، المرجع نفسه٧لتعليق العام رقم ا ٨
١٤٠-١٣٩.  

  .١١٨-١١٧، المرجع نفسه، الصفحتان ٨لتعليق العام رقم ا ٩
، المرجع نفسه، الصفحتان ٢١م رقم ، والذي تم تعويضه والتوسع فيه في التعليق العا١١٩- ١١٨، المرجع نفسه، الصفحتان ٩لتعليق العام رقم ا ١٠

١٤٣-١٤١.  
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  ؛١١ المادة -منع االحتجاز بذريعة عدم القدرة على الوفاء بالتزامات تعاقدية  
  ؛)١(١٢ المادة -حرية الفرد في التنقل وحرية اختيار مقر إقامته  
  ؛)٢(١٢ المادة -صلي للفرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك البلد األ 
  ؛)٤(١٢ المادة -حق اإلنسان في أال يحرم تعسفا من دخول بلده األصلي  
ضمانات قانونية محددة بعدم الترحيل غير القانوني لألجانب الذين يقيمون بصفة قانونية في دولـة                

  ١١؛١٣ المادة -طرف 

  ل محكمـة مسـتقلة وغيـر متحيـزة        الحق في التحقيق العادل في القضايا الجنائية والمدنية من قب          
  ١٢؛١٤ المادة -

شرعت بعد الفعل وتنفيذ عقوبات ذات      / حق الشخص في أال تطبق عليه القوانين السابقة التي سنت          
  ؛١٥ المادة -مفعول رجعي أشد من تلك التي كانت ستفرض لدى ارتكاب الجريمة 

  ؛١٦ المادة -الحق في أن يعترف لإلنسان بالشخصية القانونية  
 الفرد في أال يتعرض للتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وفي شؤون عائلته وبيته               حق 

  ١٣؛١٧ المادة -ومراسالته وال ألي حمالت تمس شرفه أو سمعته 

  ١٤؛١٤ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  

  ١٥؛١٩ المادة -الحق في حرية الرأي والتعبير  

عوة إلى الكراهية على أساس وطني أو عرقي أو ديني تشكل تحريضـا             تحريم الدعاية للحرب والد    
  ١٦؛٢٠ المادة -على التمييز والعداء والعنف 

  ؛٢١ المادة -الحق في التجمع السلمي  
  ؛٢٢ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات  
لزوجين الحق في الزواج بحرية وفي إنشاء أسرة والحق في التساوي في الحقوق والمسؤوليات بين ا 

  ١٧؛٢٣ المادة -بخصوص الزواج وأثناءه وعند انحالله 

 -حق الطفل في الحماية الخاصة دون تمييز، والحق في أن يسجل عند الوالدة وحقه في الجنسـية                   
  ١٨؛٢٤المادة 

الحق في المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة؛ الحق في التصويت فـي انتخابـات دوريـة                  
  ١٩؛٢٥ المادة -ساوي والسري، والحق في استخدام المرافق العامة باالقتراع العام والمت

  .١٢٩-١٢٧، المرجع نفسه، الصفحات ١٥لتعليق العام رقم ا ١١                                                           
  .١٢٦-١٢٢، المرجع نفسه، الصفحات ١١٣لتعليق العام رقم ا ١٢
  .١٣١-١٢٩، المرجع نفسه، الصفحات ١٦لتعليق العام رقم ا ١٣
  .١٤٦-١٤٤، المرجع نفسه، الصفحات ٢٢ التعليق العام رقم ١٤
  .١٢٠-١١٩، المرجع نفسه، الصفحات ١٠ التعليق العام رقم ١٥
  .١٢١-١٢٠، المرجع نفسه، الصفحات ١١ التعليق العام رقم ١٦
  .١٣٨-١٣٧، المرجع نفسه، الصفحات ١٩ التعليق العام رقم ١٧
  .١٣٤-١٣٢، المرجع نفسه، الصفحات ١٧ التعليق العام رقم ١٨
  .١٦٢-١٥٧ع نفسه، الصفحات ، المرج٢٥ التعليق العام رقم ١٩
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  ٢٠؛٢٦ المادة -الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية التي يوفرها القانون  

  ٢١؛٢٧ المادة -حق األقليات في التمتع بثقافاتها ودينها ولغاتها الخاصة  

  
  رسة الحقوقالقيود التي يسمح بوضعها على مما ٣-١-٢

والحق في إظهار   )) ٣(١٢المادة  (يمكن تقييد بعض الحقوق المبينة أعاله، مثل الحق في التنقل           
والحق فـي التجمـع     )) ٣(١٩المادة  (وممارسة الحق في حرية التعبير      )) ٣(١٨المادة  (الدين أو المعتقدات    

ذلك توخيـا لـبعض األهـداف       ، و ))٢(٢٢المادة  (والحق في حرية تكوين الجمعيات      ) ٢١المادة  (السلمي  
  .المحددة، مثل األمن الوطني والنظام العام والصحة العامة واألخالق أو احترام الحقوق األساسية للغير

كان منصوصاً عليها أو كانـت مفروضـة        ومع ذلك فإنه ال يمكن قانونا فرض القيود إال إذا           
 المقاصد المشـروعة المبينـة فـي        بالقانون وكانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي لواحد أو أكثر من         

 والمـادة   ٢١ال ترد إال فـي المـادة        " المجتمع الديمقراطي "صحيح أن اإلشارة إلى     . األحكام ذات الصلة  
بشأن القيود التي يمكن فرضها على ممارسة الحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكـوين                ) ٢(٢٢

األحكام التقييدية المتعلقة بالحق في حريـة التنقـل         الجمعيات على التوالي، بينما تغيب تلك اإلشارة من         
والحق في حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقداته أو الحق في حرية التعبير، إال أنه يستنتج من تأويـل                    
هذه األحكام على ضوء السياق األوسع للعهد ذاته وموضوعه ومقصده أن هذا المفهـوم يشـكل جـزءاً                  

  ٢٢.ة المعنية وأنه يحدد على هذا األساس تفسيرهاجوهرياً من األحكام التقييدي
وكما تمت اإلشارة إليه في الفصل األول، تعكس األحكام التقييدية مصالح عامة وفرديـة تـم                

هذا ال يعني فقط أن القوانين      . تقييمها بعناية ويجب الموازنة بينها عندما يتم تطبيق القيود في حالة محددة           
 وإنما  متناسبة مع الهدف المشروع المبين،    سة الحقوق يجب أن تكون      التي تسمح بوضع قيود على ممار     

  .عند تطبيقه على فرد محدديعني كذلك أنه يجب احترام معيار التناسب 
ومع ذلك، فإن الوضع الثانوي للنظام الدولي الخاص بحماية حقوق اإلنسان يعني أنه يتعـين               

 المشروعة ألي قيود على ممارسة حقوق اإلنسـان         على السلطات المحلية بالدرجة األولى أن تقيم الحاجة       
وإن المراقبة الدولية اإلضافية المتعلقة بالتدابير المتخذة ال تمـارس إال مـن             . وكذلك ضرورتها وتناسبها  

حيث عالقتها بفحص التقارير الواردة من الدول األطراف أو من األفراد المقدمة بموجـب البروتوكـول                
  .االختياري األول

 

يير الواجب أن تستخدم لتحديد مشروعية القيود الموضوعة على ممارسة حق إن المعا
 :من الحقوق هي

  مبدأ القانونية، بمعنى أن التدبير التقييدي يجب أن يقوم على القانون؛ •
ال يمكن تبرير قيود تفرض على : مبدأ الهدف المشروع في مجتمع ديمقراطي •

رد صراحة فيه أو لمقاصد ممارسة حقوق اإلنسان بموجب العهد ألسباب لم ت
  غريبة عن الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان؛

أما بخصوص واجبات . ١٣٧-١٣٤، المرجع نفسه، الصفحات ١٨ بخصوص مسألة عدم التمييز بصفة عامة، انظر خاصة التعليق العام رقم ٢٠                                                           
، والذي تم ١١٣، المرجع نفسه، الصفحة ٤الدول األطراف المتعلقة بضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء، انظر كذلك التعليق العام رقم 

  .١٧٤-١٦٨، المرجع نفسه، الصفحات ) التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة-٣المادة  (٢٨تعويضه بالتعليق العام رقم 
  .١٥٠-١٤٧، المرجع نفسه، الصفحات ٢٣ التعليق العام رقم ٢١
 Anna-Lena Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception - With Special انظر ٢٢

Reference to the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, 
Martinus Nijhoff Pubishers, 1998) ١١٣، خاصة االستنتاجات ص ١١٤- ١١٢، الصفحات.  
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مبدأ التناسب بمعنى أن التدخل في الحريات الفردية يجب أن يكون ضروريا  •
فإنه ال يكفي مجرد القول إن : ومن هنا: للمقصد المشروع أو للمقاصد المشروعة

 .ياًالتدبير معقول أو ربما مستصوب؛ وإنما ال بد أن يكون ضرور

  

  الحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-١-٢
سوف نتناول الحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القانونية فـي مجـال حقـوق                
اإلنسان بالمزيد من التعمق والشمولية في الفصل السادس عشر من هذا الدليل، لكن ربما يكون من المفيد                 

مرحلة المبكرة تلخيص الشروط الصارمة التي تحكم حق الدول األطـراف فـي عـدم التقيـد                 في هذه ال  
  : من العهد٤بااللتزامات القانونية بموجب المادة 

يجب أن تواجه الدولة الطرف التي تنوي استخدام عدم         ": حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "شرط   
اً على حياة األمة، وهذا ال يشمل االضطرابات        التقيد وضعا ينطوي على تهديد استثنائي يشكل خطر       

البسيطة أو حتى تلك التي هي أكثر خطورة والتي ال تؤثر على أداء المؤسسات الديمقراطية للدولة                
  وال حياة الناس بصفة عامة؛

المادة (عن حالــة طوارئ عامة تهدد حياة األمة        " يجب اإلعالن رسمياً   ":شرط اإلعالن الرسمي   
منع الدول من عـدم التقيـد       "، فإن الغرض من ذلك هو       ٤تم بيانه عند صياغة المادة      ؛ وكما   ))١(٤

٢٣؛"االعتباطي بالتزاماتهما بموجب العهد في الحاالت التي ال تبرر فيها األحداث مثل هذا اإلجراء
 

من العهد بعض الحقوق التي ال يجوز       ) ٢(٤ تعدد المادة    :شرط عدم السماح بتقييد بعض االلتزامات      
؛ )٦المـادة   (هذه الحقوق هي الحق في الحياة       . يدها بأي حال من األحوال ولو في أحلك الظروف        تقي

المادة (وحق اإلنسان في عدم تعرضه للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          
، وحق  )٢(و) ١(٨دة  الما(؛ والحق في عدم إخضاعه لالسترقاق وال لالتجار بالرقيق وال للعبودية            )٧

في أال يدان بسبب    ، وحقه   )١١المادة  (اإلنسان في أال يسجن لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي           
، )١٦المـادة  (، الحق في الشخصـية القانونيـة   )١٥المادة   (فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة      

احية أخرى، يترتب على ما قامـت       من ن ). ١٨المادة  (وأخيراً الحق في حرية الفكر والوجدان والدين        
 استنتاج أن حقاً بعينه غير مدرج فـي          بالمقابل به اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من عمل أنه لم يمكن         

وتبعا لذلك، هناك بعض الحقوق التي ال يجوز تقييدها ألنها تعتبر . يمكن بالضرورة تقييده) ٢(٤المادة 
 الحق في االنتصاف القانوني فيما يتصل بحاالت االعتقـال          ، مثال ذلك  "متأصلة في العهد ككل   "حقوقاً  

 كما أن هناك حقوقا أخرى ال يسمح بعدم التقيـد           ٢٤. )٤(و) ٣(٩أو االحتجاز كما هو مبين في المادة        
مثل الحق في محاكمـة     ) ٢(٤بها بحكم أنها الزمة للتمتع الفعلي بالحقوق المدرجة صراحة في المادة            

بالحق في محاكمة من    "كما أكدت اللجنة أن العهد يقضي       . ٢٥بعقوبة اًإلعدام عادلة لألشخاص المهددين    
  ٢٦؛"حقاً مطلقا ال يجوز اإلخالل بهقبل محكمة مستقلة ونزيهة بوصفه 

  .، التفسير الذي قدمه السيد كاسين من فرنسا٨٢، الفقرة ١٦، الصفحة E/CN.4/SR.195 وثيقة األمم المتحدة ٢٣                                                           
 انظر خاصة رد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على طلب اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن تنظر اللجنة في مشروع بروتوكول ٢٤

  .٢٥-٢٢، الفقرات ٥- ٤، الصفحتان ١ المجلد A/49/40، الوثيقة  العامةالوثائق الرسمية للجمعيةبهدف دعم الحق في محاكمة عادلة، 
، أما بخصوص السوابق القضائية، انظر على "بما ينافي شروط العهد الراهن"التي تنص على أال يتم فرض عقوبة اإلعدام ) ٢(٦ راجع المادة ٢٥

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة )١٩٨٣مارس / آذار٢٥ المعتمدة في اآلراء(مونغويا مبنغو ضد زائير . ، د١٦/١٩٧٧البالغ رقم سبيل المثال 
  ".ويهتم هذا الشرط بالقوانين اًإلجرائية والموضوعية التي تم فرض عقوبة اإلعدام بموجبها. ١٧، المادة ١٣٩، الصفحة  A/38/40الوثيقة

 في الدورة السادسة واألربعين) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨في  المعتمدة ءاآلرا(غونزالس ديل ريو ضد بيرو . ، م٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٢٦
  .، الخط الغليظ مضاف٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة ٢، المجلد A/48/40، الوثيقة الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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 يعني هذا الشرط أن الدولة الطرف ال يمكنها أن تتخذ التدابير التي تتحلل              :شرط الضرورة القصوى   
ومقارنـة  ". إال إلى الحد الذي تقتضيه متطلبـات الوضـع        من االلتزامات بموجب العهد     "بمقتضاها  

باألحكام التقييدية المعهودة التي عولجت أعاله، فإن شرط الضرورة القصوى يفرض طرحا ضـيقا              
 مفروضة بحكـم متطلبـات حالـة        ذاتهالمبدأ التناسب، بمعنى أن تكون التدابير التشريعية المتخذة         

وهكذا، .  متناسبا تناسباً تاماً   اتخذ على أساس ذلك التشريع     رتدبيثانياً، يجب أن يكون أي      . الطوارئ
فإنه من الضروري النظر فيما إذا كانت التدابير المتخذة الزمة تمامـا بهـدف التصـدي لحالـة                  

 تـدابير اسـتثنائية     ٤التدابير المتخذة بموجب المـادة      "وقد أكدت اللجنة بصفة عامة أن       . الطوارئ
  ٢٧؛"ألمة المعنية مهددةومؤقتة وتدوم ما دامت حياة ا

 استناداً إلى هذا الشرط، تخول لجنة حقوق        :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       
اإلنسان مبدئيا ببحث ما إذا كانت تدابير عدم التقيد الالقانونية غير متسقة مع المعاهـدات الدوليـة                 

و حتى القانون اإلنساني الـدولي أو القـانون         األخرى، من قبيل المعاهدات المتعلقة بحماية الفرد أ       
  الدولي العرفي؛

على التمييز على أساس العرق أو اللون       " ال يجوز أن تنطوي تدابير عدم التقيد         :شرط عدم التمييز   
وهذا شرط هام إذ إن     . )إلى آخرها ) ١(٤المادة  " (أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي        

اصة هي التي فيها ينشأ خطر فرض تدابير تمييزية ليس لهـا أي مبـرر               حاالت الطوارئ بصفة خ   
  موضوعي ومنطقي؛

 إذا أرادت دولة طرف أن تستفيد من حق عدم التقيد، وجب عليها في النهاية               :شرط اإلشعار الدولي   
من العهد، وذلك بتقديم إشعار بعدم التقيد       ) ٣(٤أيضاً أن تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة         

األحكـام التـي    "ويجب عليها في هذا اإلشعار أن توضح        . دول األطراف األخرى ولألمين العام    لل
كما يجب عليها تقـديم     ". واألسباب التي حدت بها إلى اتخاذ هذا اإلجراء       ... قررت عدم التقيد بها     

  ".في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد"إشعار ثان 
 ٢٠٠١يوليـه   /ه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تموز       الذي اعتمدت  ٢٩ويوفر التعليق العام    

وسوف يتم تناول هذا    .  من العهد  ٤تفاصيل إضافية بخصوص تفسير مختلف الشروط الواردة في المادة          
التعليق في الفصل السادس عشر الذي سيقدم تحليالً أكثر شمولية لحق الدول في عدم التقيـد بالتزاماتهـا             

  .نسان في بعض الحاالت االستثنائيةالدولية الخاصة بحقوق اإل

 

في بعض الحاالت االستثنائية التي تنطوي على تهديد لحياة األمة، يجوز للدول 
األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تتحلل من التزاماتها 

 ".وفقاً لما يقتضيه الوضع"القانونية بموجب العهد 

ارض حاالت التحلل مع مبادئ الحقوق غير القابلة للتقييد، كما أنه يجب أن أال تتع
 .وعدم التمييز والتوافق مع االلتزامات الدولية األخرى ومبدأ اإلشعار الدولي

  

  آليات التنفيذ ٥-١-٢
تقوم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان برصد تنفيذ العهد وهي تتألف من ثمانية عشـر عضـواً                

ويتخذ الرصد ثالثة أشكال هي تقديم التقارير الدورية والرسائل         ). ٢٨ادة  الم(يعملون بصفتهم الشخصية    
  .المتبادلة بين الدول، والبالغات المقدمة من األفراد

  .٣، المادة ١١٤الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٥ التعليق العام رقم ٢٧                                                           



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٣٥ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

بتقديم تقـارير بشـأن     " من العهد على أن تتعهد الدول األطراف         ٤٠ تنص المادة    :إجراءات التبليغ  
التقدم المحرز في   "لمعترف بها في العهد، وبشأن      ا" التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماالً للحقوق      

في البداية خالل سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للـدول األطـراف المعنيـة،               " التمتع بتلك الحقوق  
وينبغي أن تشير التقـارير إلـى       . "وبعدها كلما طلبت اللجنة إليها ذلك، أي مرة كل خمس سنوات          

، وقد وضعت اللجنة مبادئ توجيهيـة       " العهد، إن وجدت   العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ     
، اعتمـدت  ١٩٩٩يوليه /وفي تموز. دقيقة لتسهيل مهمة الدول األطراف وجعل التقارير أكثر فعالية      

  ٢٨؛اللجنة مبادئ توجيهية موحدة لتقديم التقارير الصادرة من الدول األطراف

، يمكن للدول األطراف في     ١-٢ك في القسم     كما تمت اإلشارة إلى ذل     :الرسائل المتبادلة بين الدول    
أنها تعترف باختصاص اللجنة في اسـتالم       " ٤١العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام المادة          

ودراسة رسائل تنطوي على ادعاء مفاده أن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها                
 الرسائل ال يصح إال بين الدول التي صدر عنها هذا           وبعبارة أخرى، فإن إمكانية تبادل    ". هذا العهد 
وفي المرحلة األولى من اإلجراءات، ال تقدم الرسائل إال من قبل دولة طرف إلى دولـة                . اإلعالن
فإن لم يتم تسوية القضية في غضون ستة أشهر بما يرضي الدولتين الطرفين، فإن لكليهما               . أخرى

وعلى اللجنة أن تتابع اإلجراء     ). ب(و) أ)(١(٤١المادة  (فسها  الحق في أن ترفع القضية إلى اللجنة ن       
، ولكن، وبما أن هذا اإلجراء لم يسـتخدم طيلـة الخمـس             )ح(-)ج)(١(٤١الذي تقضي به المادة     

  والعشرين سنة األولى من وجود اللجنة، فهو لن يبحث الحقا في هذا الدليل؛
كل دولـة   " تعترف"بروتوكول االختياري بأن     من ال  ١ تقضي المادة    :البالغات المقدمة من األفراد    

باختصاص اللجنة في استالم ونظر البالغات المقدمة من األفراد التابعين لواليـة            "طرف في العهد    
تلك الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقـوق المقـررة فـي                   

الختياري على األفراد الذين يزعمون انتهاك حقوقهم        من البروتوكول ا   ٢بيد أنه وفقاً للمادة     ". العهد
باإلضافة إلى ذلك، على اللجنة أن تقرر رفض أيـة          . أن يستنفدوا أوال جميع طرق التظلم الوطنية      

رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غير موقعة أو تراها اللجنـة منطويـة علـى إسـاءة                  
فإذا كانت الرسالة تطرح أي قضية      ). ٣المادة  (ام العهد   استعمال حق تقديم البالغات أو منافية ألحك      

خطيرة بموجب العهد، على اللجنة أن تقدمها إلى الدولة الطرف المعنية، التي تتاح لها إمكانية تقديم                
على هذا، يكون اإلجراء المطروح على اللجنة إجراء خطيـاً          . شروح خطية في غضون ستة أشهر     

وتعتمد اللجنة فـي ختـام      ). ٥-٤المادتان  (ل البالغ تجري سرا     حصراً والمناقشات التي تدور حو    
المـادة  (بشأنه وترسل تلك اآلراء إلى الدولة الطرف وإلى الفرد المعني           " آراءها"نظرها في البالغ    

٤(٥.(( 

وقد تم تقديم العديد من البالغات بموجب البروتوكول االختياري وأدت هذه البالغـات فـي               
  .غييرات في التشريع الداخليبعض األحيان إلى حصول ت

 

  :آليات تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  ؛)٤٠المادة (إجراء التبليغ  •
  ؛ ثم)٤١المادة (الرسائل المتبادلة بين الدول  •
 ).، البروتوكول االختياري١المادة (البالغات المقدمة من األفراد  •

  

  .CCPR/C/66/GUI انظر وثيقة األمم المتحدة ٢٨                                                           
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تصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،     العهد الدولي الخاص بالحقوق االق      ٢-٢
١٩٦٦  

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
فبرايـر  / شـباط  ٨وفـي   . ١٩٧٦يناير  / كانون الثاني  ٣ ودخل العهد حيز النفاذ في       ١٩٦٦والثقافية سنة   

عهد إجراء رفع التقرير بخصوص التدابير التـي        ويضع ال .  دولة طرفا في العهد    ١٤٥، كان هناك    ٢٠٠٢
ويعهد إلى  ). ١٦المادة  (تتخذها الدول األطراف والتقدم المحرز في تنفيذ التقيد بالحقوق الواردة في العهد             

المجلس االقتصادي واالجتماعي رسميا بموجب العهد بمهمة رصد تقيد الـدول األطـراف بالتزاماتهـا               
، لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       ١٩٨٧منذ سنة   بهذه المهمة،   لت  القانونية بموجب العهد، وتكف   

والثقافية، وهي ليست هيئة تعاهدية بالمعنى الدقيق للعبارة، كما هو الشأن بالنسبة للجنة المعنية بحقـوق                
  ٢٩.اإلنسان

  لماذا يوجد عهدان دوليان؟
لسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق     لقد تمت صياغة كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا          

االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل لجنة حقوق اإلنسان، وقد ورد العهدان الـدوليان فـي وثيقـة                 
هما وصياغة عهدين اعتمدا فـي نفـس        بعضواحدة إلى أن تم اتخاذ القرار بعد جدل كثير بفصلهما عن            

يعة األكثر تعقيدا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويرجع السبب في هذا الفصل إلى الطب     . الوقت
وبـالنظر إلـى    . التي استلزمت صياغة دقيقة بالغة وآليات تنفيذ موائمة للطبيعة الخاصة بهذه الحقـوق            

مستويات النمو المختلفة التي بلغتها الدول، نص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية             
ى التنفيذ المتدرج، بالرغم من أن ذلك لم يكن المقصود منه أن أي التزام بمقتضاه لن ينعقـد                  والثقافية عل 

  ٣٠.فوراً

 

  التزامات الدول األطراف ١-٢-٢
بأن "تتعهد كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

ين، وال سيما على الصعيدين االقتصـادي والتقنـي،         تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي      
وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التـدريجي بـالحقوق                 

العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصـا سـبيل اعتمـاد تـدابير               ... المعترف بها في    
على اإلعمال التدريجي ويسلم    "من أن العهد ينص على هذا النحو        وعلى الرغم   )). ١(٢المادة   ("تشريعية

 ٣، إال أن اللجنة شددت في التعليق العام رقـم           "بالقيود التي تواجه بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة       
وتـرى اللجنـة أن هنـاك       ". أنه يفرض أيضاً التزامات مختلفة تتسم بفورية األثر المترتب عليها         "على  

بأن تكفل فعال ممارسة الحقوق     )" ٢(٢التعهد الوارد في المادة     : وي أهمية خاصة أال وهما أوال     التزامين ذ 
بـأن  ) "١(٢على أي أساس بعينه، وثانيا، التعهد الوارد في المـادة           " الواردة في العهد دون أي تمييز     ... 

خرى، وعلى حين    وبعبارة أ  ٣١."تتخذ خطوات ليست، في حد ذاتها، مشروطة أو مقيدة باعتبارات أخرى          
أن اإلعمال التام للحقوق ذات الصلة يمكن تحقيقه بالتدريج، يجب اتخاذ خطوات صوب ذلك الهدف فـي                 

 Philip Alston, “The  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإجراءات التبليغ، انظربالحقوق من المعلومات حول العهد الدولي الخاص للمزيد ٢٩                                                           
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”في  Manual on Human Rights Reporting، ١٢٩-٥٧ الصفحات.   

  .٢-٢القسم ،  الرابع عشر الفصلانظر من التفصيل حول النقاشات بهذا الشأن، للمزيد ٣٠
 ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةفي ) ١ الفقرة ٢المادة  ()طبيعة التزامات الدول األطراف( ٣ رقم التعليق العام انظر ٣١

  .٢ و١ الفقرتان ،١٨الصفحة 
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وينبغـي أن تكـون تلـك       . غضون فترة قصيرة قصراً معقوال من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول المعنية           
  ٣٢.مات المعترف بها في العهدملموسة وهادفة بأوضح ما يمكن صوب الوفاء بااللتزا والخطوات تلقائية

  
  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٢

. يعترف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالحقوق التاليـة           
وكلما اعتمدت اللجنة تعليقات عامة ذات عالقة بفهم هذه الحقوق، تتم اإلشارة إلى تلـك التعليقـات فـي                   

  .الحواشي
  ؛٦المادة – بما في ذلك الحق في كسب القوت من عمل يتم اختياره وقبوله بحرية الحق في العمل، 
الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك المكافأة العادلة عـن عمـل ذي قيمـة                    

  ؛٧ المادة –مساوية دون تفريق من أي نوع 
  ؛٨ المادة –رها المرء الحق في تكوين نقابات مهنية وفي االنضمام إلى النقابة التي يختا 
  ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين االجتماعي  
حرية عقد الزيجات؛ حماية األمومة؛ الحماية والمساعدة لألطفال وصـغار       : حماية ومساعدة األسرة   

  ؛١٠ المادة –السن 
 والتحسن المطرد   ٣٤لمالئم والملبس والمسكن ا   ٣٣الحق في مستوى معيشي مالئم بما في ذلك المأكل         

  ؛١١ المادة –في ظروف العيش 
  ؛١٢ المادة –الحق في أرفع مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية  
   ١٣.٣٥ المادة –الحق في التعليم  
االلتزام بتطوير خطط عمل مفصلة حيث يكون التعليم االبتدائي اإللزامي غير مضمون إلى حد اآلن  

  ٣٦؛١٤ المادة –
 في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العملي واالستفادة من حمايـة المصـالح                الحق 

  .١٥ المادة –المعنوية والمادية الناتجة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه
  

  القيود المسموح بوضعها على الحقوق  ٣-٢-٢
 ٤ ماعية والثقافية على قيد عام في المـادة       يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت      

إال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هـذه        "ال يسمح للدولة بإخضاع التمتع بالحقوق المضمونة بموجب العهد          
إضافة إلى ذلك، فإن    ". الحقوق وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي           

، حيـث إن    )ج(و) أ)(١(٨ عليها كذلك في المـادة       النصق محددة قد تم     القيود ذات العالقة بممارسة حقو    
ممارسة الحق في إنشاء نقابات مهنية أو االنضمام إليها وكذلك حق النقابات المهنية في العمل بحريـة ال                  

عدا تلك التي يفرضها القانون والتي هي ضرورية في مجتمـع ديمقراطـي             "يمكن إخضاعها ألية قيود     
  .٢قرة ف، ال١٨الصفحة  نفسه، المرجع ٣٢                                                           

  .٧٤-٦٦الصفحات المرجع نفسه، ) ١١ المادةالحق في الغذاء الكافي،  (١٢ رقم العام التعليق ٣٣
الحق في ( ٧ مرق كذلك التعليق العام انظر . ٢٧-٢٢الصفحات  نفسه، المرجع)) ١(١١ المادةكن المالئم، مالحق في ال( ٤ رقم العام التعليق ٣٤
  .٥٤- ٤٩، المرجع نفسه، الصفحات )حاالت اإلخالء القسري (،)١(١١المادة كن المالئم، مال
  .٨٩- ٧٤الصفحات  نفسه، المرجع، )١٣ المادة الحق في التعليم،( ١٣ رقم العام التعليق ٣٥
  .٦٦-٦٣ الصفحات جع نفسه ،، المر)١٤ المادةخطط العمل المتعلقة بالتعليم االبتدائي، ( ١١ رقم العام التعليق ٣٦
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 األعمـال   وبـالنظر إلـى   ".  الوطني والنظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحريـاتهم         ولصيانة األمن 
، من الواضح أن إدراج الشرط القائل بضرورة توافـق القيـود مـع              ٤ذات العالقة بالمادة    التحضيرية  

مجتمع مبني على احترام حقـوق اآلخـرين        "مقتضيات المجتمع الديمقراطي قد اُعتبر أمرا مهما، بمعنى         
  ٣٨. ذلك، فإن النص قد يخدم فعال أغراض الدكتاتوريةبغير وقد ارتأى البعض أنه ٣٧،" رياتهموح

فإن العهد الدولي الخاص بـالحقوق      وخالفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        
وليـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يحتوي على أية أحكام تسمح بوضع قيود على االلتزامات الد      

وعليه، من المنطقي أال يكون هناك نص محدد على عدم قابلية أي من الحقوق الواردة               . المعقودة بموجبه 
ولكن، وكما أشار أحد أعضاء لجنة الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيــة،              . في العهد للتقييد  

 اإليفاء بها لتبرير فـرض     يكــون من الصعب الوفاء في أكثر األحيان بالمتطلبات المحددة التي يجب          "
، "محـددا بالقـانون   "، يجب أن يكون     ٤ وبالتحديد، ليكون القيد متوافقا مع المادة        ٣٩."٤لمادة  ل اًقيقيود طب 

  ٤٠."الصالح العام في مجتمع ديمقراطي"ومصمما فقط لتعزيز " متوافقا مع طبيعة هذه الحقوق"و

 

 الدولي الخاص بالحقوق ال يمكن إخضاع التمتع بالحقوق المضمونة في العهد
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية إال للقيود

  :المحددة قانونا •
  المتوافقة مع طبيعة هذه الحقوق؛ •
  .الهادفة لتعزيز الصالح العام في مجتمع ديمقراطي •

ال يحتوي العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أية أحكام 
 .مات الدولية التي يفرضها العهدتسمح بتقييد االلتزا

  

  آلية التنفيذ ٤-٢-٢
تقارير عن التدابير التي اعتمدتها     " من العهد، تلتزم الدول األطراف بتقديم        ١٦بموجب المادة   

ويتـولى المجلـس االقتصـادي      . فـي العهـد   " والتقدم المحرز في تحقيق احترام القوانين المعترف بها       
وبما أن الترتيبات السـابقة لفحـص       ). أ)(٢(١٦المادة  (لشروط العهد   واالجتماعي رسميا رصد االمتثال     

 لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       ١٩٨٥التقارير الدورية لم تكن مرضية، فقد أنشأ المجلس سنة          
والثقافية بوصفه هيئة تتألف من خبراء مستقلين بالتوازي مع اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان التـي تـم                  

 وتتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا       ٤١جب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      إنشاؤها بمو 
  . يعملون بصفتهم الفردية

وكما هو الشأن بالنسبة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، ، فإنه يتم النظر في التقارير التي تقـدمها                 
والنقاش مصـمم لتحقيـق     . المعنيةالدول األطراف في جلسات عامة وبحضور ممثلين عن الدولة الطرف           

  .أوروغواي من Ciasullo السيد، بيان ٩ الصفحة E/CN.4/SR.235 المتحدة األمم وثيقة انظر ٣٧                                                           
  . اليونانمن Eustathiades، بيان السيد ١١الصفحة  وكذلك ٢٠الصفحة  نفسه، المرجع انظر ٣٨
 Manual on Human Rightsفي “ ”Philip Alston, “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, نظر ا٣٩

Reporting ،٧٤الصفحة.  
  . الصفحةنفس نفسه، المرجع ٤٠
لالطالع  على أحكام القرار القاضي بإنشاء اللجنة، انظر قرار المجلس االقتصادي . ١١٩-١١٨الصفحتين  انظر كذلك نفسه، المرجع ٤١

  .١٩٨٥ مايو/يارأ ٢٨ المؤرخ ١٧/١٩٨٥واالجتماعي 
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حوار بناء ومفيد للطرفين يمكّن أعضاء اللجنة من تكوين صورة أشمل عن الوضع السائد في البلد المعني،                 
  ٤٢.تعليقات يعتقدون أنها مناسبة للتنفيذ األنجع لاللتزامات الواردة في العهد"بما يساعدهم في صياغة 

 واالجتماعي، شرعت لجنة الحقوق االقتصـادية       وبناء على دعوة وجهها المجلس االقتصادي     
فاء بتعهـداتها   الوتهدف إلى مساعدة الدول األطراف في       "واالجتماعية والثقافية في اعتماد تعليقات عامة       

 هذه التعليقات العامة مبنية على التجربة التي اكتسبتها اللجنة من خالل إجـراء رفـع                ٤٣."بتقديم تقارير 
اه الدول األطراف إلى نواحي القصور التي تتكشف وتقترح تحسينات لـذلك            التقارير وهي تسترعي انتب   

وأخيرا، فإن التعليقات العامة تهدف إلى تحفيز أنشطة الدول األطراف وكذلك المنظمات الدولية             . اإلجراء
  ٤٤."والوكاالت المختصة المهتمة بتحقيق اإلعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد
  .وإلى اآلن، لم تنجح محاوالت صياغة بروتوكول إضافي لوضع إجراء للشكاوى الفردية

تتألف حصراً آلية التنفيذ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  
 .واالجتماعية والثقافية من نظام رفع التقارير

  

 ،  ة لالتفاقي ياناختيارن اال بروتوكوال،وال١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،      ٣-٢
٢٠٠٠  

على الرغم من أن األطفال يحظون هم كذلك بحماية االتفاقيات العامة لحماية حقوق اإلنسان،              
وبعد عشر سنوات من    .  أن من المهم استحداث اتفاقية تتناول احتياجات األطفال بصفة خاصة          رئيإال أنه   

لت االتفاقية حيز النفاذ في      ودخ ١٩٨٩العمل، تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة سنة            
.  دولة ١٩١، بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وبتاريخ  . ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول

وخالل بضع سنوات من اعتمادها، تم التصديق على االتفاقية بصفة شبه عالمية من قبل الـدول وبـدأت                  
كـل  "يتمثل المبدأ التوجيهي لالتفاقية فـي أن        . نيةاالتفاقية تحدث أثرا واضحا في قرارات المحاكم الوط       

المـادة   ("سوف يكون االعتبار األول فيها المصلحة الفضـلى للطفـل         األعمال التي لها عالقة باألطفال      
  ٤٥.)؛ الخط الغليظ مضاف)١(٣

وأنشأت االتفاقية لجنة لحقوق الطفل بقصد دراسة التقدم المحرز من قبل الدول األطراف فـي          
  )).١(٤٣المادة " (االتفاقية... عهدات الملتزم بها في إعمال الت

، اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولين اختيـاريين لالتفاقيـة، وهمـا       ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥وفي  
تحديدا البروتوكول االختياري المتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفـي المـواد اإلباحيـة،                

وقد دخل البروتوكول األول حيز     . تعلق باشتراك األطفال في النزعات المسلحة     والبروتوكول االختياري الم  
 ، أي بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر             ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٨النفاذ في   

 بعـد أن تـــم      ٢٠٠٢فبرايـر   / شباط ١٣، بينما دخل البروتوكول الثاني حيز النفاذ في         ))١(١٤المادة  (

  .١٢١الصفحة  المرجع، نفس ٤٢                                                           
  .٤٩، المادة ٢٢الصفحة )(E/200/22-E/C.12/1999/11 وثيقة األمم المتحدة نظر ا٤٣
  .٥١، المادة ٢٢الصفحة المرجع، نفس ٤٤
من  Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child انظرعلى تفسير شامل لمعنى شروط المعاهدة، وقوف لل ٤٥

  ).بكتيب التنفيذ لليونيسيف بعدالمشار إليه فيما ( صفحة ٦٨١، ١٩٩٨ ،اليونيسيف . Peter Newellو Rachael Hodgkinإعداد 
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، بلغ عـدد التصـديقات علـى        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨ ولغاية   ٤٦.))١(١٩المادة  (الوفـاء بنفس الشروط    
  . على التوالي١٤ و١٧البروتوكولين 

  التزامات الدول األطراف ١-٣-٢
كما هو الشأن بالنسبة للعهدين الدوليين، فإن الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفـل تلتـزم                

ضمان الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية لكل طفل مشـمول بواليتهـا دون    احترام و :  "  بصفة عامة ب  
اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل مـن كـل أشـكال             "، و ))١(٢المادة   ("تمييز من أي نوع   

التمييز أو العقاب القائمة على أساس عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليـه أو أنشـطتهم أو                   
وكما هو الشأن بالنسبة لكل معاهدات حقوق اإلنسان التي يتناولهـا           ). ٢(٢المادة  " (م أو معتقداتهم  أفكاره

هذا الدليل، يعتبر مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسيا فيما يخص حقوق الطفل وهو يحكم تفسير وتنفيـذ كـل                   
ئها التوجيهية العامة   وقدمت لجنة حقوق الطفل في مباد     . الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية     

، تعليمـات   ١٩٩٦أكتـوبر   /المتعلقة بشكل ومحتويات التقارير الدورية التي اعتمدت في تشـرين األول          
مفصلة للدول األطراف بخصوص المحتويات الضرورية للتقارير الدورية بشأن كل التزام قانوني محدد،             

  ٤٧.كالحق في عدم التمييز والحقوق المحددة التي تعالج أدناه

 الحقوق تحترم وتؤمنيجب على الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل أن 
 المضمونة في العهد دون تمييز أيا كان نوعه

مصالح الطفل الفضلى المبدأ التوجيهي الذي تقوم عليه االتفاقية هو وجوب إيالء 
 .االعتبار األساسي

  

  الحقوق المعترف بها ٢-٣-٢
مفصلة بالحقوق الواجب أن تحترم وتؤمن للطفـل فـي جميـع            تعترف االتفاقية بقائمة طويلة و    

ألي إنسان يقل سنه عن الثامنة عشرة ما لم يكن القانون المنطبق على الطفل ينص علـى أن                  "األوقات، أي   
  :بيد أن الحقوق المضمونة ترد في هذا المقام بعبارات عامة) ١المادة " (سن الرشد يتم بلوغها في سن أبكر

  ؛٦ المادة –حياة وأقصى حد ممكن من البقاء وحقه في النمو حق الطفل في ال 
حق الطفل في التسجيل عند الوالدة وفي االسم وفي الجنسية ويكون لـه قدر اإلمكان، الحـق فـي                   
  ؛٧ المادة –". معرفة والديه وتلقي رعايتهما"
  ؛٨ المادة –حق الطفل في الهوية بما في ذلك الجنسية واالسم والصالت العائلية  
الفصـل ضـرورياً لصـون      "حق الطفل في عدم فصله عن والديه على كره منهما، إال أن يكون               

  ؛)١(٩ المادة –" مصلحة الطفل الفضلى
  واجب الدول في تسهيل جمع شمل األسر وذلك بالسماح بالدخول إلى أقاليمها الوطنية ومغادرتهـا               

  ؛١٠ المادة -

واد في البغاء وفي إنتاج الماألطفال استغالل  حقوق الطفل الخاص ببيع األطفال والتفاقية نص وتاريخ نفاذ البروتوكول االختياري انظر ٤٦                                                           
اشتراك  بوالمتعلق , الطفلحقوق البروتوكول االختياري التفاقية وبخصوص htm.dopchild/2menu/html/ch.unhchr.www://http:اإلباحية

  .htm.protocolchild/2/6menu/html/ch.unhchr.www://ptht: األطفال في النزاعات المسلحة
 من ٤٤من المادة ) ب(١ التقارير الدورية الواجب أن تقدمها الدول األطراف بموجب الفقرة التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومحتويات المبادئ ٤٧

 في ة، والمنشور١٩٩٦أكتوبر /تشرين األول ١١، بتاريخ )الدورة الثالثة عشرة (٣٤٣ اجتماعهافي  التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل االتفاقية
UNICEF Implementation Handbook،  ٦١٨-٦٠٤الصفحات.  



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤١ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  خارج وعدم عودتهم بصـورة غيـر مشـروعة        واجب محاربة النقل غير الشرعي لألطفال إلى ال        
  ؛١١ المادة –

يتم االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإداريـة         "واجب احترام آراء الطفل وحق الطفل في أن          
  ؛١٢ المادة – "تمس الطفل

  ؛١٣ المادة –حق الطفل في حرية التعبير  
  ؛١٤ المادة –حق الطفل في التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٥ المادة – حرية تكوين الجمعيات وحقه في التجمع السلمي حق الطفل في 
حق الطفل في الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته وبيتـه                

  ؛١٦ المادة –ومراسالته وحقه في عدم تعرضه ألي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته 
مواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصـة        حق الطفل في الحصول على المعلومات وال       

المواد التي ترمي إلى تعزيز رفاهه االجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية             
  ؛١٧ المادة –

اإلقرار القائل بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة واألساسية عن تربية الطفـل ونمـوه وأن تكـون                 
  ؛)١(١٨ المادة - "ر اهتمامهما األساسيمصلحته الفضلى هي محو"
  ؛١٩ المادة –حق الطفل في الحماية من مختلف أشكال العنف واالعتداء  
  ؛٢٠ المادة –حق الطفل في الحماية والمساعدة الخاصة عندما يكون محروما من عائلته  
الء مصالح  تضمن الدول األطراف إي   "في كل الحاالت التي يكون فيها التبني معترفا ومسموحا به،            

  ؛٢١ المادة – "الطفل الفضلى االعتبار األول
  ؛٢٢ المادة –حقوق األطفال الالجئين  
  ؛٢٣ المادة –حقوق الطفل المعوق جسديا أو عقليا  
  ؛٢٤ المادة –وفي الخدمات الصحية " التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه"حق الطفل في  
ة للعالج الذي يتم توفيره لـه وجميع الظـروف         المراجعة الدوري "حق الطفل الخاضع للرعاية في       

  ؛٢٥ المادة –األخرى ذات العالقة بإقامته 
  ؛٢٦ المادة –حق الطفل في االنتفاع من الضمان االجتماعي والتأمين االجتماعي  
  ؛٢٧ المادة –حق الطفل في مستوى معيشي مناسب  
  ٤٨؛٢٩ المادة –ن أغراض وفي ما يرمي إليه التعليم م) ٢٨المادة (حق الطفل في التعليم  
حق األطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية وحق أطفال السكان األصليين في التمتع                 

  ؛٣٠ المادة –بثقافتهم وديانتهم ولغتهم الخاصة بهم 
  ؛٣١ المادة –حق الطفل في الراحة والترفيه  

 االتفاقية من ٢٩في صياغة تعليق عام على المادة لشروع  اللجنة اأقرت"، ٢٠٠٠ يناير/كانون الثاني جلستها الثالثة والعشرين المنعقدة في خالل ٤٨                                                           
قة األمم  وثيانظر ؛لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب العالمي للمؤتمر تحضيرا، )التعليمأهداف (

  .٤٨٠ الفقرة ،١٠٣. ، الصفحةتقرير عن الدورة الثالثة والعشرين للجنة حقوق الطفل CRC/C/94المتحدة 
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٢

  ؛ ٣٢ المادة –لخطرة حق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي واألعمال ا 
  ؛٣٣ المادة –حق الطفل في الحماية من االستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية  
  :٣٤ المادة – "كل أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي"حق الطفل في الحماية من  
  ؛٣٥ المادة –منع خطف األطفال وبيعهم واالتجار بهم  
 ؛٣٦ المادة –ن سائر أشكال االستغالل الضارة بأي وجه من أوجه رفاهه حق الطفل في الحماية م 

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الالإنسانية بما                 
  ؛)أ(٣٧ المادة –في ذلك عقوبة اإلعدام 

  ؛)ب(٣٧دة  الما–حق الطفل في أال يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غير قانونية  
  ؛)ج(٣٧ المادة –حق الطفل في المعاملة اإلنسانية حين يحرم من حقة في الحرية  
  ؛)د (٣٧ المادة –حق الطفل في الضمانات القانونية فيما يتصل بالحرمان من الحرية  
 –حق الطفل أثناء النزاعات المسلحة في أن تحترم قواعد القانون الدولي اإلنسـاني ذات العالقـة                  

  ؛)١(٣٨المادة 
حق الطفل في التدابير المناسبة لتعزيز انتعاشه الجسدي والنفسي واندماجه االجتماعي فـي حالـة                

  ؛٣٩ المادة –وقوعه ضحية لإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة 
  .٤٠ المادة –مبادئ قضاء األحداث  

 سـبيل   وكما يتضح، ال تغطي هذه الحقوق فقط مقاييس حقوق اإلنسان التقليدية المدرجة على            
المثال في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة              
والثقافية، بل تم التوسع فيها وصقلها وصياغتها بشكل يجعلها تستجيب بصفة خاصة لمختلف احتياجـات               

  .صغار السن الذين يعانون باستمرار من المصاعب
توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفـال          من البرو  ١وبموجب المادة   

واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد الخليعة، تحظر الدول األطراف بيع األطفال واستغالل األطفـال               
بيـع  " من البروتوكول مفاهيم     ٢وتوضح المادة   ". البروتوكول... في البغاء وفي المواد الخليعة، بموجب       

 أفعاال يجب أن تغطيها     ٣، بينما تُدرج المادة     " تغالل األطفال في البغاء وفي المواد الخليعة      اس"و" األطفال
وتتناول األحكام األخرى تفاصيل تتعلق بواجب الـدول        . تماما كحد أدنى القانون الجنائي للدول األطراف      

 أو اإلجـراءات    األطراف وضع نظام قضائي بشأن الجرائم ذات الصلة وتقديم المساعدة في التحقيقـات            
  ).١١-٤المادتان (الجنائية أو إجراءات التسليم والقبض والمصادرة والتعاون الدولي ومجاالت أخرى 

ويرفع البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في النزاعـات            
 الدول األطراف التزاما     سنة ويفرض على   ١٨المسلحة سن المشاركة المباشرة في األعمال الحربية إلى         

). ٢ و ١المادتـان   " (بعدم تجنيد األشخاص الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة قسرا في قواتهـا المسـلحة              
 من البروتوكول، تتعهد الدول األطراف برفع العمر األدنى للتجنيد الطوعي لألشخاص            ٣وبحسب المادة   

من االتفاقية نفسها؛ أما    ) ٣(٣٨موح به في المادة     في قواتها المسلحة إلى الخامسة عشرة وهو العمر المس        
الدول التي تسمح بالتجنيد الطوعي لألشخاص ممن هم دون الثامنة عشرة فإن البروتوكول يضـمن فـي                 

ينفذ بناء على الموافقة المبنية عن علـم أبـوي          "و" هذا التجنيد بصفة طوعية خالصة    "جملة أمور أن يتم     
  ).ب(و) أ(٣المادة " (نالطفل أو أولياء األمر الشرعيي

  



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤٣ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  القيود المسموح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-٣-٢
ال تحتوي اتفاقية حقوق الطفل على أي حكم تقييدي عام وليس هناك سوى ثالثة مواد تـنص                 

، وحق  ))٢(١٣المادة  (على حق فرض قيود على ممارسة الحقوق، وهي ممارسة الحق في حرية التعبير              
وحقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي       )) ٣(١٤المادة  (معتقداته بحرية   الفرد في إظهار دينه و    

وفي كل هذه األحكام ، يجب أن تكون التدابير المقيدة قائمة على القـانون وضـرورية                )). ٢(١٥المادة(
ضـرورية فـي    "ولم يتم النص صراحة على وجوب أن تكون التدابير المعنية           . لتحقيق المقاصد المعلنة  

  .ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع" ع ديمقراطيمجتم
وعلى الرغم من أن االتفاقية تحتوي على القليل من األحكام التقييدية، يقتـرن الكثيـر مـن                 

غير إن هذا التأويل يجب أن      . ، التي هي بالطبع خاضعة للتأويل     "مناسبة"التزامات الدول األطراف بعبارة     
وهناك عامل آخر ينبغي للدول األطراف أن تأخذه بعين         ". مصالح الطفل الفضلى  "ت   الحاال  في كل  تحكمه

التي تقـع علـى     " الحقوق والواجبات "االعتبار في هذا المضمار وهو الموازنة بين مصالح الطفل نفسه و          
  ).٥و) ٣(٣راجع المادتين (عاتق والديه 

تجيز عدم التقيد، ويمكن من هـذا       وأخيرا، فإن اتفاقية حقوق الطفل ال تحتوي على أية أحكام           
  .المنطلق أن يستنتج أن المقصود هو أن تطبق بحذافيرها، حتى في حاالت األزمات االستثنائية

 

أما األحكام التقييدية . ال تحتوي اتفاقية حقوق الطفل على أي حكم تقييدي عام
تقد وحرية الخاصة، فهي تقترن فقط بممارسة حرية التعبير وحرية إظهار الدين والمع

 .تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

وعلى العموم، فإن تأويل أحكام االتفاقية يجب أن يتوخى أساسا المصالح الفضلى 
 .للطفل بيد أنه ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار حقوق أبويه وواجباتهم

  

  آلية التنفيذ ٤-٣-٢
بموجـب  رفع التقارير   اءات  شبيه بإجر ) ٤٥-٤٢المواد  (إن نظام تطبيق اتفاقية حقوق الطفل       

وقد قامت لجنة حقوق الطفل، شـأنها       . العهدين، لذلك، يكفي في هذا المقام اإلشارة إلى ما هو مبين أعاله           
شأن اللجان األخرى، بإصدار مبادئ توجيهية خاصة بالتقارير التي تقدم من قبل الدول األطراف بموجب               

  ٤٩.االتفاقية
  

  ١٩٤٨لجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقية منع جريمة اإلبادة ا  ٤-٢
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها فـي   

 ٢٦وحتى  . ١٩٥١يناير  / كانون الثاني  ١٢ ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في       ١٩٤٨ديسمبر  / كانون األول  ٩
 ،  محددةولم تنشئ االتفاقية أي آلية تنفيذ       .  دولة ١٣٥ ، بلغ عدد الدول األطراف فيها     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  .لكن، وكما سيرد أدناه، فهي تترك أمر التنفيذ لألطراف المتعاقدة نفسها
  

  .٤٧الحاشية ، أعاله انظر ٤٩                                                           
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  تعهدات الدول األطراف ١-٤-٢
 األطراف المتعاقدة على أن اإلبادة الجماعية، سواء تم ارتكابها في زمن السـلم أم فـي                 دتؤك

المادة األولـى، الخـط     (بمنعها والمعاقبة عليها    ب القانون الدولي تتعهد     زمن الحرب، هي جريمة بموج    
ولهذا الغرض، فإنها تلتزم كذلك بسن التشريعات الضرورية، طبقا لدساتير كـل منهـا              ). الغليظ مضاف 

لوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة بحق من               
أو يتآمر على ارتكابها أو يحرض عليها أو يحاول ارتكابها، أو يشـترك             " إلبادة الجماعية يرتكب جريمة ا  

  ).المادة الخامسة باالقتران مع المادة الثالثة(فيها 
جريمـة  "األطراف المتعاقدة في المادة األولى من االتفاقية على أن اإلبادة الجماعية            " تأكيد"إن  

ا تعتبر المبادئ األساسية لالتفاقية ملزمة بالنسبة لها بموجب القانون          دليل على أنه  " بموجب القانون الدولي  
وكما تمت اإلشارة في الفصل األول من هذا الدليل، فقد كانت هذه كـذلك هـي نظـرة                  . الدولي العرفي 

 بتحفظات حول اتفاقية اإلبادة الجماعيـة      والمتعلقة   ١٩٥١محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة سنة        
هناك إقرارا بأن المبادئ األساسية لالتفاقية ملزمـة للـدول، حتـى بـدون أي               "مسكت فيها بأن    والتي ت 

ن االعتماد في االتفاقية على المحاكم الوطنية لقمع الجريمة الدولية يثبـت أن             أ غير   ٥٠."التزامات تعاهدية 
 الجنـائي    وتنتظر الحـل فيمـا يخـص القضـاء         ١٩٤٨هناك الكثير من المشاكل التي بقيت عالقة سنة         

 ولم يتحول مفهوم الوالية القضائية الشاملة بصدد الجريمة الدولية إلى حقيقة ملموسة إال بعد أن                ٥١؛الدولي
حدثت عمليات القتل العشوائي في أجزاء من يوغوسالفيا السابقة ورواندا في التسـعينات مـن القـرن                 

  ).٣-٤-٢انظر الفقرة التالية . (الماضي
  

  لالتفاقيةالنطاق القانوني  ٢-٤-٢
يقتصر النطاق القانوني لالتفاقية على منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها التـي تـم               

أي من األعمال التالية التي تُرتكب بقصد التدمير الجزئـي أو التـام             "على أنها    الثانيةتعريفها في المادة    
  :لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه

  جموعة؛قتل أعضاء من الم  )أ (
  إلحاق أذى جسمي أو روحي شديد بأعضاء من المجموعة؛ )ب (
  إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛  )ج (
  :فرض تدابير تهدف لمنع اإلنجاب داخل المجموعة  )د (
  .نقل أطفال من المجموعة قسرا إلى مجموعة أخرى  )ه (

اإلبادة الجماعية، التآمر على ارتكاب اإلبـادة       : تاليةيتم إنزال العقاب جزاء اقتراف األعمال ال      
الجماعية، التحريض المباشر أو غير المباشر ومحاولة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، وكذلك االشتراك             

إضافة إلى ذلك، فإن األشخاص الذين يرتكبون أيا من هذه األفعـال            ). المادة الثالثة (في اإلبادة الجماعية    
المـادة  " (سواء كانوا مسؤولون دستوريا أو موظفين عامين أو أفرادا عاديين         "ئلة العقاب   يقعون تحت طا  

  ).الرابعة
وهكذا، فقد جاءت اتفاقية اإلبادة الجماعية تأكيدا هاما للمبدأ الموضح في ميثـاق نورمبـورغ               

خطى المصالح  والذي مفاده أن الفرد يتحمل في بعض األحيان مسؤوليات دولية بموجب القانون الدولي تت             
  .الوطنية والحزبية وااللتزام بالطاعة

  .٥٦٣- ٥٦٢الصفحتان  الثالثة لطبعةا   ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press) ٥١  .٢- ٤- ٢القسم ، األول الفصل، أعاله نظرا ٥٠                                                           
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  التطورات القانونية الحديثة: الجرائم الدولية ٣-٤-٢

اكتسب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، خاصة بالنسبة لألفعال الخطيرة، زخما جديدا حين أقر 
د المسـؤولين عـن     إنشاء محكمة دولية لمقاضاة األفـرا     ) "١٩٩٣ (٨٠٨مجلس األمن، بموجب القرار     

ثم وافق مجلس   ". ١٩٩١انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني اقترفت في إقليم يوغسالفيا السابقة منذ            
  .على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة) ١٩٩٣/ (٨٢٧األمن بالقرار 

لمحكمة سـلطة مقاضـاة الخروقـات       ، ا ١٩٩٨ويمنح النظام األساسي بصيغته المنقحة سنة       
، وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، واإلبادة الجماعية، والجـرائم         ١٩٤٩الخطيرة التفاقية جنيڤ لسنة     

ضد اإلنسانية، أي القتل واإلبادة واالستعباد والترحيل والسجن والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد علـى             
 ويشكل ذلك تعريفا قانونيا للجريمة يسـمح        –" إلنسانيةاألفعال األخرى غير ا   "أسس عرقية ودينية وكذلك     

للمحكمة بالنظر في أنواع أخرى من االعتداءات الواسعة النطاق على حقوق اإلنسان ال يرد نص محـدد                 
ولكل من المحكمة الدولية والمحاكم الوطنية الوالية القضـائية         ). ٥-١المواد  (بشأنها في النظام األساسي     

 ٩المادة  (المحاكم الوطنية   " األسبقية على "للمحكمة الدولية   "ئم ذات الصلة، وإن كان      المتزامنة على الجرا  
  ).من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة

 ١ولمعالجة االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني التي تم ارتكابها في رواندا في الفترة ما بين               
، أنشأ مجلس األمن كذلك المحكمة الجنائية الدولية        ١٩٩٤ديسمبر  / كانون األول  ٣١ناير و   ي/كانون الثاني 

، وقد تم اعتماد النظام األساسي لتلك المحكمة بموجـب          )١٩٩٤ (٩٥٥الخاصة برواندا بمقتضى القرار     
جماعية، الجـرائم   اإلبادة ال : وللمحكمة الحق في مقاضاة األفراد الذين ارتكبوا الجرائم التالية        . القرار ذاته 

 من قبيل ما تم إدراجه في القائمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بيوغسـالفيا                ةضد اإلنساني 
 والبروتوكـول اإلضـافي     ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيڤ لسنة       ٣السابقة، وكذلك انتهاكات المادة     

كما يمكـن   ). لدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة    من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا      ٤-٢المواد(الثاني  
 ٧المـادة   (للمحكمة مقاضاة الجرائم التي ارتكبها مواطنون راوانديون في إقليم دولة من الدول المجاورة              

  ).من النظام األساسي
أما الفرق في السلطات المتعلقة بالمقاضاة بين المحكمتـين فـيكمن فـي أن الحـرب فـي                  

تبرت نزاعا مسلحا ذا طابع دولي بينما األزمة في رواندا هي أساسا نزاع مسـلح               يوغوسالفيا السابقة اع  
  .غير دولي

، تم اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة          ١٩٩٨يوليو  / تموز ١٧أخيرا، وفي 
 ٧ صوتاًٍ مقابـل     ١٢٠ تمخض عن أغلبية     للمفوضين بتصويت غير مسجل   من قبل مؤتمر األمم المتحدة      

 إن إنشاء هذه الهيئة الدولية القضائية الدائمة والمسـتقلة          ٥٢. عضوا عن التصويت     ٢١، وامتناع   أصوات
كان بغرض إنهاء اإلفالت من العقوبة على أعمال اإلبادة الجماعية والجرائم ضـد اإلنسـانية وجـرائم                 

تكـون  وسـوف  ).  من النظـام األساسـي   ٥المادة  (الحرب، وكذلك في ظروف معينة، جريمة االعتداء        
المحكمة مخولة مقاضاة األشخاص الطبيعيين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، لكن لن تكون لها والية               

إضافة إلى ذلك، وكمـا هـو   ). ٢٧ و٢٥المادتان (قضائية على األشخاص القانونين كالدول والمؤسسات    
مة، فـإن المحكمـة     الشأن بالنسبة ألجهزة الرصد التي تم إنشاءها بموجب معاهدات حقوق اإلنسان العا           

 من النظام األساسي، ال تقاضي الجرائم إال في الحاالت التي ال تكون فيها              ١٧الجنائية الدولية وفقاً للمادة     
الدولة المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على القيام بالتحقيق أو المقاضاة المنصوص عليهما في المـادة                 

لدولية ذاتها أن تقرر على أساس معايير محددة مـدى          كما إنه من اختصاص المحكمة ا     ). ب(و) أ)(١(١٧
) ٢(١٧المـادة   (الدولة على التحقيق أو المقاضاة في حالة قضـية بعينهـا            " عدم قدرة "أو  " عدم استعداد "

 انظر وثيقة األمم المتحدة األساسي، لنص نظام روما بالنسبة. ١الصفحة  htm.mficc/iccdoc/icc/org.icj.www://http التالي الموقع انظر ٥٢                                                           
A/CONF.183/9.  
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 دولة على نظامها األساسي     ٦٠وسوف تبرز المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود بعد أن تصدق           ). ٣(و
 دولة وبدأ   ٦٦، تم التصديق على النظام األساسي من قبل         ٢٠٠٢أبريل  /ان نيس ١١وحتى  ). ١٢٦المادة  (

  ٥٣ ٢٠٠٢يوليه / تموز١نفاذه في 

 

ترمي اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى منع اإلبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها بما في ذلك التآمر على ارتكابها أو التحريض عليها أو محاولة 

إال أن المبادئ األساسية التي . بها أو المشاركة في جريمة اإلبادة الجماعيةارتكا
 . النظر عن التزاماتها التعاقديةخضتتضمنها االتفاقية ملزمة لكل الدول ب

وتوفر المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة الغرض منها 
بادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وضع حد لإلفالت من العقاب على أعمال اإل

 .وجرائم الحرب، وجرائم العدوان رهن ببعض الشروط

  

  ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،   ٥-٢
تم اعتماد االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة              

وحتـى  . ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٤ وبدأ نفاذها في     ١٩٦٥ديسمبر  / كانون األول  ٢١لألمم المتحدة في    
وقـد أنشـأت    .  دولة طرفـا   ١٦١، بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٨تاريخ  

لزوم وتعتمد اللجنة عند ال. االتفاقية لجنة تعنى بالقضاء على التمييز العنصري مهمتها رصد تنفيذ االتفاقية         
توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة تكتسي أهمية خاصة، وسوف تتم اإلشارة إلـى التوصـيات                 

  .ذات العالقة كلما كان ذلك ذا عالقة بالموضوع
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٥-٢
 أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضـيل          ‘التمييز العنصري ’يقصد بتعبير   "في هذه االتفاقية،    

على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيـل أو                  يقوم  
، في  على قدم المساواة  عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها،            
 "الحياة العامـة  ميادين  الميدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من               

فال تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصـة          "ومع ذلك،   ). ؛ الخط الغليظ مضاف   )١(١المادة  (
 من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقيـة أو اإلثنيـة أو لـبعض                الوحيديكون الغرض   

اإلنسان والحريات األساسية أو ممارستها، شـرط       لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق        ... األفراد
عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف الجماعات العرقيـة،                

  ٥٤)).٤(١المادة " (وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها
وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة      "صري  الدول األطراف لالتفاقية التمييز العن    " تشجب"

" ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع األعراق              
  :؛ وتحقيقا لذلك، فهي تتعهد خاصة بما يلي)١(٢المادة (

  . html/index/icc/law/org.un.www موقع األمم المتحدة انظر ٥٣                                                           
 من ١ العامة الخاصة بالمادة التوصياتاألطراف بموجب هذه األحكام، انظر بتقديم التقارير الملقاة على عاتق الدول فيما يخص االلتزامات  ٥٤

  .١٠٣ المرفق الخامس، الصفحة ، GAOR, A/54/18االتفاقية في وثيقة األمم المتحدة 
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 األشـخاص أو    عدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصـري ضـد              " 
جماعات األشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامـة،            

  ؛))أ)(١(٢المادة " (القومية والمحلية، طبقاً لهذا االلتزام
  "عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصـري يصـدر عـن أي شـخص أو أيـة منظمـة                     " 

  ؛))ب)(١(٢المادة (
ة إلعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعـديل أو إلغـاء أو              تدابير فعال "اتخاذ   

" إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما                
  ؛))ج)(١(٢المادة (
ميع الوسائل  بج"،  "حظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة              

  ؛))د)(١(٢المادة " (المناسبة
أن تشجع، عند االقتضاء المنظمات والحركات االندماجية المتعددة األعراق والوسـائل األخـرى             " 

  "الكفيلة بإزالة الحواجز بين األعراق، وبأن تثبط كل ما مـن شـأنه تقويـة االنقسـام العنصـري                  
  ))ه) (١(٢المادة (
ألطراف لكل إنسان داخل في واليتها حمايته ورفع الحيف عنه على           تكفل الدول ا  "إضافة إلى ذلك،      

نحو فعال ضد أي عمل يكون انتهاكاً لما له من حقوق اإلنسان ويتنافى مع هذه االتفاقيـة، وكـذلك                   
حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عـن أي                

  ؛)٦المادة " (مييزضرر لحقه كنتيجة لهذا الت
بأن تتخذ تدابير فورية وفعالـة، ال سـيما فـي           "أخيرا، وبصفة خاصة، فإن الدول األطرف تتعهد          

..." ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصـري              
 ).٧المادة (

  
  حماية ميدان عدم التمييز ٢-٥-٢

طراف ليس فقط بمنع التمييز العنصري ووضع حد له، بل وكذلك بضمان حق             تتعهد الدول األ  
كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القـانون، ال                   

  ):٥المادة (سيما في التمتع بالحقوق التالية 
 -هيئات األخرى التي تتولى إقامة العدل؛       الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع ال          

  ؛)أ(٥المادة (
  ؛)ب(٥ المادة –الحق في األمن على شخصه  
الحقوق السياسية، وال سيما االشتراك في االنتخابات، واإلسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة،     

  ؛)ج(٥ المادة -واالستخدام المتساوي للمرافق العامة 
الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة، الحق فـي           :  والسيما الحقوق المدنية األخرى،   

مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، الحق في الجنسية، حق الـزواج واختيـار                   
 والعقيـدة   الزوج، حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين، حق اإلرث، الحق في حرية الفكـر              

والدين، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية االجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية              
  ؛)د(٥ المادة –واالنتماء إليها 
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الحق في العمل، وفـي حريـة       : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية        
ة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجـر          اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادل      

متساوي عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية، حق تكوين النقابات واالنتماء إليهـا،               
الحق في السكن، حق التمتع بخدمات الصحة العامـة والرعايـة الطبيـة والضـمان االجتمـاعي                 

دريب، حق المشاركة على قدم المساواة في النشـاطات         والخدمات االجتماعية، الحق في التعليم والت     
  ؛ )ه) (٥المادة (الثقافية 

الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص النتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقـل والفنـادق                  
  ).و(٥ المادة –والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة 

عشرين، فإن تعداد الحقوق السياسية والمدنيـة       وكما أشارت اللجنة نفسها في التوصية العامة ال       
 ليس حصريا، وأن الحق في أال يتعرض الفرد للتمييز العنصري فـي             ٥واالجتماعية والثقافية في المادة     

وبعبارة أخـرى،   . التمتع بالحقوق يمكن التذرع به كذلك في ممارسة حقوق لم تذكر صراحة في االتفاقية             
 ٥ لحقوق اإلنسان تكون مجردة من التمييز العنصري، فإن المـادة            وفضال عن المطالبة بضمان ممارسة    

، ال سـيما    "، ولكنها تفترض وجود هذه الحقوق واالعتراف بهـا        )حقوق اإلنسان (ال تخلق في حد ذاتها      "
الحقوق المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الخاصـين بحقـوق               

يعني كذلك أنه كلما وضعت الدول األطراف قيودا على ممارسة الحقوق التي تم تعـدادها               وهذا  . اإلنسان
عليها أن تضمن أال يتعارض القيد مع مقصد المادة وال مع مفعولها، باعتبارها جـزءا         "، فإن   ٥في المادة   

هـا بموجـب     وهذا يعني تبعا لذلك أن القيود المسـموح ب         ٥٥."ال يتجزأ من معايير حقوق اإلنسان الدولية      
 من اتفاقية القضاء علـى كافـة        ٥معاهدات حقوق اإلنسان قد تم تضمينها بصفة غير مباشرة في المادة            

 من  ١وفي مقابل ذلك، فإن مفهوم التمييز العنصري، كما تم تعريفه في المادة             . أشكال التمييز العنصري  
  .االتفاقية متأصل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان في حد ذاته

بالحيـاة  " من االتفاقية له عالقة      ١ى الرغم من أن حظر التمييز العنصري بحسب المادة          وعل
طالما أن المؤسسات الخاصة تؤثر علـى       "، فقد وضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه          "العامة

ممارسة الحقوق أو توفر الفرص، فإنه على الدولة الطرف أن تضمن كون النتيجة ليس فرضها وال مـن         
  ٥٦."أثرها خلق أو إدامة التمييز العنصري

  
  آلية التنفيذ ٣-٥-٢

أنشأت االتفاقية الدولية لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتتألف اللجنة من ثمانية عشـر              
وكما هو الشـأن    . وتتولى مهمة رصد تنفيذ أحكام االتفاقية     ) ٨المادة  (عضوا يعملون بصفتهم الشخصية     

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز             بالنسبة للعهد الدولي    
العنصري لها آلية تنفيذ تتكون من ثالثة مسارات قوامها التقارير الدورية والرسائل المتبادلة بين الـدول                

األمـر،  وإضافة إلى ذلك، وكلما لزم      . الشكاوي الفردية، ويرد أدناه وصف موجز لكل من هذه الجوانب         
وفيما يلي وصف عام    . تعتمد اللجنة التوصيات العامة المتعلقة بمواد أو شؤون محددة ذات أهمية خاصة           

  :آلليات الرصد
تتعهد الدول األطراف بتقديم تقرير أولي في غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقيـة              : آلية رفع التقرير   

يتنـاول  . لما طلبت إليها اللجنـة ذلـك      بالنسبة للدول األطراف ، وتقريرا مرة كل سنتين وكذلك ك         
التقرير التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابير األخرى التي اتخذتها الدولة الطـرف               

وقد تبنت لجنـة القضـاء علـى التمييـز          )). ١(٩المادة  (والتي تمثل إعماال ألحكام هذه االتفافية       
  .٢ و١فقرتان ، ال١٨٩-١٨٨، الصفحتان مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٥٥                                                           

  .٥ المرجع، الفقرة نفس ٥٦
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 توجيهية خاصة حول شـكل ومحتويـات التقـارير          العنصري، شأنها شأن اللجان األخرى، مبادئ     
  .المقدمة من قبل الدول األطراف

 إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هـذه االتفاقيـة                :الشكاوى بين الدول   
وعلى العكس مـن العهـد      )). ١(١١المادة  " (كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك       "موضع التنفيذ،   

الحقوق المدنية والسياسية، فإنه ليس ثمة حاجة إلعالن خاص لإلقرار باختصاص           الدولي الخاص ب  
اللجنة في استالم البالغات بين الدول؛ إال أن اللجنة تتصدى للمسألة فقط عندما ال يكون الطرفان قد                 

وفي حال تم إحالة المسألة إلى اللجنة، فإن االتفاقية تقوم بتعيـين لجنـة              . توصال إلى حل يرضيهما   
وفيق مخصصة وتتاح للدولتين المعنيتين اإلفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حـل ودي               ت

عندما تنتهي اللجنة مـن النظـر فـي         )). أ)(١(١٢المادة  (للمسألة على أساس احترام هذه االتفاقية       
بشأن جميع  يتضمن النتائج التي توصلت إليها      "المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة،         

المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي قد تراها مالئمة لحل النزاع              
وللدولتين الطرفين الحق في قبول أو عدم قبول التوصيات الصادرة عن           )). ١(١٣المادة  " (حالً ودياً 

  )).٢(١٣المادة (لجنة التوفيق 
طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصـاص اللجنـة             كما أن لكل دولة      :الشكاوي الفردية  

استالم ودراسة البالغات المقدمة من األفراد أو من مجموعات األفراد التابعين لواليتها والـذين              "في
المـادة  " (يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق المقررة في هذه االتفاقيـة               

أغسـطس  / آب ١٧، وبداية من    ١٩٨٢ديسمبر  / كانون األول  ٣ في   ١٤وقد بدأ نفاذ المادة     )). ١(١٤
  ٥٧. دولة هذا اإلعالن٣٤، أصدرت ٢٠٠١

 

تحظر االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جميع أشكال 
 . الحياة العامةالتمييز العنصري بصدد التمتع بحقوق اإلنسان في كل مجاالت

ف كذلك أن تضمن، في حال أثرت المؤسسات الخاصة بيد أن على الدول األطرا
على ممارسة الحقوق أو توافر الفرص، أال تكون النتيجة من أهدافها أو من آثارها 

 .خلق التمييز العنصري أو إدامته

) ٢(إجراء رفع التقارير؛ ) ١(يتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الدولي عن طريق 
  . الفرديةالشكاوي) ٣(الشكاوى بين الدول؛ و

 

  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة              ٦-٢
  )١٩٨٤(القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

على الرغم من أن أهم معاهدات حقوق اإلنسان تحظر التعذيب، إال أنه مع ذلك يبقى ممارسة                
ء عليه، تقررت صياغة اتفاقية مناهضـة       وبنا. شائعة تتطلب تنظيما أكثر تفصيال وآلية تنفيذ أكثر فعالية        

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وقد تـم اعتمـاد هـذه                  
 ٢٦، وبدأ نفاذها فـي      ١٩٨٤ديسمبر  / كانون األول  ١٠االتفاقية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في         

.  دولة طرفـا ١٢٨، بلغ عدد األطراف في االتفاقية       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٨وحتى  . ١٩٨٧يونيه  /حزيران
  .وقد أنشأت االتفاقية هيئة خبراء، وهي لجنة مناهضة التعذيب، لرصد تنفيذ التزامات الدول األطراف

  .٢، الفقرة ١٠الصفحة  GAOR, A/56/18  األمم المتحدةوثيقة ٥٧                                                           
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   تعهدات الدول األطراف ١-٦-٢

ـ           " بالتعذيب  "يقصد  " في هذه االتفاقية،     ان أم  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسـديا ك
عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومـات أو                  
على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفـه أو                    

سـباب يقـوم    إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األ                 
على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شـخص               

ال يتضمن األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية          "إال أن ذلك    ".  آخر يتصرف بصفته الرسمية   
  ).١المادة " (أو المالزم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أيـة           "لك، تلزم االتفاقية كل دولة بأن       كذ
). الخط الغليظ مضاف  " ( أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي        لمنعإجراءات أخرى   

نت هذه الظروف   ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكا          "أنهكما تحدد االتفاقية أيضا     
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامـة                  

وهذا ال يعدو أن يكون إعادة صياغة للقوانين الدوليـة لحقـوق            )). ٢(٢المادة   ("األخرى كمبرر للتعذيب  
          عل غير قابل للتقييد في المعاهدات      اإلنسان الموجودة أصال، علما بأن الحق في عدم التعرض للتعذيب ج

  .الدولية الرئيسة ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وتوضح اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             

المـادة  " ( فين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة      التذرع باألوامر الصادرة عن موظ     يجوز ال"أو المهينة أنه    
  .وبعبارة أخرى، فإن مبدأ المسؤولية الفردية عن أعمال التعذيب قد تم إقراره بوضوح)). ٣(٢

  
  المجال القانوني لالتفاقية ٢-٦-٢

توضح األحكام التالية من االتفاقية تفصيال، مسؤوليات الدول األطراف في منع ومعاقبة أعمال             
  :نتصاف منها، إال أنه سيتم االكتفاء بملخص االلتزامات القانونية هنا، وبصورة عامةالتعذيب واال

أو أن تسلمه إلـى دولـة       ") أن ترده   ("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده             " 
" أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب              

  ؛)١(٣مادة  ال-
وأن ينطبق  " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي            " 

". يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب    "األمر ذاته على أية محاولة لممارسة التعذيب وأي عمل آخر           
 تأخذ في االعتبـار     هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة     ...تجعل  " عالوة على ذلك، فإنها     

  ؛)٢(و) ١(٤ المادة -" طبيعتها الخطيرة
تتخذ الدول األطراف ما يلزم من التدابير إلقامة واليتها القضائية علـى الجـرائم السـابقة وتقـدم        

السلطات المختصة بقصد تقديمه    " من االتفاقية إلى     ٤الشخص المدعى ارتكابه أعماال مخالفة للمادة       
كما أنه على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أكبر              " ،)٧-٥المواد  (للمحاكمة  

  ؛ ٩ المادة –بشأن هذه الجرائم " قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية المتخذة
 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين ٤تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة " 

بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها       "التي تتعهد كذلك    " ئمة بين الدول األطراف   تكون قا 
  ؛٨ المادة -" في كل معاهدة تسليم تبرم بينها
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إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامـل           " كما تضمن الدول األطراف      
فاذ القوانين، سواء أكانوا مـن المـدنيين أو العسـكريين،           في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإن     

والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجـاز أي                
فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باسـتجواب هـذا الفـرد أو                   

  ؛)١(١٠المادة -" معاملته
تبقى كل دولة قيد االستعراض المنتظم قواعـد االسـتجواب، وتعليماتـه            "عذيب،   الت منعوبغرض   

وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الـذين يتعرضـون ألي             
  ؛ ١١ المادة –من أشكال الحرمان من الحرية " شكل

ونزيه كلمـا وجـدت أسـبابا       تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع           " 
  ؛١٢ المادة -" معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب

تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب الحق في أن يرفع شكوى إلـى                  "كما   
  ؛١٣ادة  الم-" سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعـذيب               " كما   
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه                

  ؛١٤ المادة –" ممكن
ء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في      تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدال           " 

" أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال               
  ؛ وأخيرا،١٥ المادة –

تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من            "تلتزم كل دولة طرف بأن       
اسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته             أعمال المعاملة أو العقوبة الق    

  .١٦ المادة –من االتفاقية " ١المادة 
وكما هو واضح من هذا الوصف العام لاللتزامات القانونية التي ترتبها االتفاقية، فإن مسألة              

تجابة الدولة الفعلية بالتصدي لهـا      التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واس         
أمر لـه عالقة وثيقة بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، الذين يجب عليهم في كـل األوقـات أن                 

  .يكونوا على أهبة البحث عن كل ما يدل على اقتراف مثل هذه األعمال غير القانونية
  

  آلية التنفيذ ٣-٦-٢
نشأة بموجب معاهدات التي تم تناولها في هذا الفصل،         كما هو الشأن بالنسبة لسائر اللجان الم      

فإن لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة الخبراء المستقلين المكونة من عشرة أعضاء بهدف رصـد تنفيـذ                 
 تضطلع بمسؤولية النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف، وبمقدورها كـذلك،              ،االتفاقية

 قد أصدرت إعالنات في هذا الصدد، استالم البالغات من الدول األعضـاء             عندما تكون الدول األطراف   
وكما سيتم توضيحه أدناه، وبينما تمنح االتفاقية اللجنة صالحية زيارة بلد يتم            . ومن األفراد والنظر فيها     

 بذل جهـود لصـياغة      ١٩٩١فيه ممارسة التعذيب شرط موافقة الدولة الطرف المعنية، فقد تم منذ سنة             
وعلى . توكول اختياري لالتفاقية من شأنه أن يضع نظاما وقائيا للزيارات المنتظمة ألماكن االحتجاز            برو

الرغم من أن المشاركين في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان قد دعوا باإلجماع إلـى االعتمـاد المبكـر                  
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 وعمومـاً،   ٥٩.حتوياته فإنه لم يتم إلى حد اآلن التوصل إلى اتفاق بخصوص م           ٥٨،للبروتوكول االختياري 
  :يمكن وصف إجراءات الرصد كما يلي

 إن الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير عن التـدابير التـي تتخـذها تنفيـذا       :إجراء رفع التقارير   
لتعهداتها بمقتضى االتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعدها مرة كل                

وبغرض تسـهيل عمليـة صـياغة       )). ١ (١٩المادة  (نها اللجنة ذلك    أربع سنوات أو كلما طلبت م     
التقارير، فقد تبنت اللجنة مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتوى كـل مـن التقريـر األولـي                  

  ٦٠؛والتقاريرالدورية
 هذه المادة خاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وهي تنص على أنه           :٢٠أنشطة اللجنة بموجب المادة      
لجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا                إذا تلقت ال  "

فإنها تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في        " يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف       
  المـادة " (دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلـك المعلومـات             

غير إنه يمكن للدول األطراف وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضـمام               )). ١(٢٠
، بلغ  ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨وحتى  )). ١)٢٨المادة  (  تعترف باختصاص اللجنة     الإليها أن تعلن أنها     

للجنة  تكون الوثائق واإلجراءات ذات الصلة با      ٦١. دول ٩عدد الدول التي أصدرت مثل هذا اإلعالن        
يجوز للجنة أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف إدراج بيان مـوجز              "سرية، على أنه    

  ٦٢.))٥(٢٠المادة " (بنتائج اإلجراءات في تقريرها السنوي
 دولة بإعالن أنها تعترف باختصـاص       ٤٣، قامت   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨ لغاية   :البالغات بين الدول   

بالغات مفادها أن دولة طرفا أخرى ال تفـي بالتزاماتهـا بموجـب         اللجنة في أن تستلم وتنظر في       
 وال يجوز للجنة أن تنظر في البالغات إال فـي حالـة عـدم توصـل                 ٦٣.))١(٢١المادة  (االتفاقية  

تتيح اللجنة مسـاعيها الحميـدة للـدول        "ويكون اإلجراء سريا و   . الدولتين الطرفين إلى حل مرض    
ى حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصـوص          األطراف المعنية بهدف التوصل إل    

، وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشـئ، عنـد االقتضـاء، لجنـة               "عليها في هذه االتفاقية   
بيان موجز  "وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ودي، تقصر اللجنة تقريرها على             . مخصصة للتوفيق 

  )).١(٢١المادة ( الخاصة بالحالة "بالوقائع
 وأخيرا، يجوز للجنة أن تستلم بالغات من أفراد يدعون أنهم ضـحايا النتهـاك               :الشكاوي الفردية  

دولة طرف أحكام االتفاقية في حال كانت الدولة الطرف قد اعترفت صراحة باختصاص اللجنة في               
ـ     ٤٠، قامت   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨، ولغاية   ))١(٢٢المادة  (أن تفعل ذلك     الن  دولة طرفا بإصدار إع

 على أن اللجنة سوف تعتبر أي بالغ غير مقبول إن كان غفال من التوقيع أو إذا                 ٦٤.في هذه االتجاه  
رأت أنه يشكل إساءة الستعمال حق تقديم مثل هذه البالغات أو أنه ال يتفق مـع أحكـام االتفاقيـة                    

 أن الفرد قد    وقبل النظر في أي بالغ، على اللجنة أن تتحقق ضمن جملة أمور من            )). ٢(٢٢المادة(
  .٦١الفقرة ، ٢٢، الصفحة إعالن وبرنامج عمل فيينا A/CONF.157/23K  األمم المتحدةوثيقة ٥٨                                                           

مشروع البروتوكول  بشأن ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٠في  حقوق اإلنسان لجنة تم اعتماده من قبل الذي E/CN.4/RES/2000/35 القرار انظر ٥٩
ويسعى فريق عامل مفتوح العضوية .  أو المهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةالمعاملة وغيره من ضروب التعذيب التفاقية مناهضة االختياري

  .لصياغة هذا البروتوكول
 من المعلومات للمزيدو. )الدورية التقارير بخصوص( CAT/C/4/Rev.1، ووليةالتقارير األ بخصوص CAT/C/4/Rev.2 األمم المتحدة  وثائق ٦٠

 The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or“بموجب االتفاقية، انظر جوزيف فويام، تقديم التقارير األولية عن إجراء 
Degrading Treatment or Punishment”, في Manual on Human Rights Reporting  ٣٣٢-٣٠٩الصفحات.  

  .٩٧المرفق الثاني، الصفحة  ،A/56/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، األمم المتحدةوثيقة ٦١
  .٢٣١، الفقرة ٢٤الصفحة  .A/54/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  األمم المتحدةوثيقة ٦٢
  .٨١- ٨٠المرفق الثالث، الصفحتان  ،A/56/44 عامةالوثائق الرسمية للجمعية ال،  األمم المتحدةوثيقة ٦٣
  . المرجع، نفس الصفحةنفس ٦٤
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استنفذ جميع وسائل االنتصاف الوطنية المتاحة، إال في حالة إطالة مدة تطبيق وسـائل االنتصـاف                
بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص المزعوم وقوعه ضحية النتهاك هذه               

المتعلقـة  وفي حين تكـون الوثـائق واإلجـراءات         )). ب)(٥(٢٢المادة  (االتفاقية على نحو فعال     
بالبالغات الصادرة عن الفرد سرية، يتم تبليغ وجهات نظر اللجنة إلى الطرفين وجعلها في متناول               

وينطبق نفس األمر بصفة عامة على القرارات التي تتخذها اللجنة والتي تعلـن فيهـا أن                 . العموم
نوي الذي تقدمـه     وترد الكثير من قرارات اللجنة مضمنة في تقريرها الس         ٦٥.البالغات غير مقبولة  
  .إلى الجمعية العامة

تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة القاعدة المترسخة في القانون الدولي القائلة بأن ليس هناك 
ظرف من الظروف حتى الحرب وحاالت الطوارئ العامة، يسمح باللجوء إلى 

  .ذيب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة المعاملةالتع
  .ة كتبرير للتعذيببت أرفع روال يمكن التذرع بأمر من مسؤول

) ٢(إجراء رفع التقارير؛ ) ١(يتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الدولي من خالل 
 .الشكاوي الفردية) ٣(بالغات بين الدول؛ و

  

ز العنصـري ضـد المـرأة،       اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي       ٧-٢
  ١٩٩٩ لعام وبروتوكولها، ١٩٧٩

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد             
 ٨ولغايـة   . ١٩٨١سـبتمبر   / أيلـول  ٣ وبدأ نفاذهـا فـي       ١٩٧٩ديسمبر  / كانون األول  ١٨المرأة في   

 دولة طرفا وأنشأت االتفاقية هيئة مستقلة مـن         ١٦٨تفاقية  ، بلغ عدد األطراف في اال     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
 تشـرين   ٦وفي  . الخبراء هي لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة بهدف رصد تنفيذ االتفاقية            

، اعتمدت الجمعية العامة بدون تصويت البروتوكول االختياري لالتفاقية ، ومنحـت            ١٩٩٩أكتوبر  /األول
 بينها استالم البالغات والنظر في البالغات الصادرة عن النساء والمجموعات           بذلك للجنة صالحيات من   

النساء الالتي يعتبرن أنفسهن ضحايا التمييز القائم على الجنس يدخل في نطاق الوالية القضـائية لتلـك                 
، ٢٠٠٠ديسـمبر   / كانون األول  ٢٢البلدان التي وقّعت عليه أو انضمت إليه وقد بدأ نفاذ البروتوكول في             

  . دولة٣٠، بلغ عدد الدول األطراف فيه ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ولغاية 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٧-٢
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم       " "التمييز ضد المرأة    " ألغراض هذه االتفاقية يعني مصطلح      

ق اإلنسـان   على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمـرأة بحقـو               
أو في أي ميـدان     والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية          

أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى                آخر،  
وهكذا، فإن تحـريم التمييـز ضـد        ). ضاف، الخط الغليظ م   ١الفقرة  " (أساس المساواة بينها وبين الرجل    

المرأة ال يقتصر على فئات حقوق اإلنسان التقليدية وإنما يتجاوزها ليصل إلى ميادين أخـرى يمكـن أن                  
عالوة على ذلك، فإن التمييز ال يقتصر على الحقل العام، بل يتجاوزه ليشمل مجاالت              . يحدث فيها التمييز  

  . الحياة الخاصة

  .٢٣٦، الفقرة ٢٥ الصفحة ،A/54/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  األمم المتحدةوثيقة ٦٥                                                           
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اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل        "المالحظة أن   إال أن من الجدير ب    
يجـب  "، ولكنـه    "بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ال يعتبر تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية             

  ).٤المادة " (وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
نتتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسـة تسـتهدف          " األطراف على أن     تتفق الدول 

  :خاصة بما يلي" القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد
  إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ؛  
غير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييـز             التدابير المناسبة، تشريعية و   " 

  ؛"ضد المرأة
  فرض حماية قانونية فعالة لحقوق المرأة، عن طريق المحاكم والمؤسسات العامة األخرى؛ 
  "االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة؛" 
تمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو           اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على ال      " 

  ؛"مؤسسة
  ".إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة" 
وتوفر المواد التالي ذكرها تفاصيل إضافية عن تعهدات الدول األطرف في القضاء علـى التمييـز                 

  :ضد المرأة ، بما في ذلك، االلتزامات التالية
القائمة على االعتقاد بكـون أي مـن        ...نماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة       تغيير األ " 

  ؛))أ(٥المادة " (الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة
كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة             " 

طفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفـال هـي                األ
  ؛))ب (٥المادة " (االعتبار األساسي في جميع الحاالت

اتخاذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغـاء               
) ٦٦٨-٧المادتـان   (مييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة        ، القضاء على الت   )٦المادة  (المرأة  

والحيـاة  ) ١٢المـادة   (، والرعاية الصـحية     )١١المادة  (، والعمل   )١٠المادة  (وفي ميدان التربية    
  )).٢(١٤المادة (االجتماعية، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية 

  
  دد لالتفاقية النطاق القانوني المح ٢-٧-٢

على حين صيغت مواد االتفاقية باعتبارها التزامات قانونية عامـة تتخـذ بموجبهـا الـدول                
للقضاء على التمييز ضد المرأة، تفصل البعض من هذه االلتزامات الحقـوق            " التدابير المناسبة "األطراف  

  :على سبيل المثالوهكذا، و. المحددة التي يجب ضمانها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
فيما يخص التربية، للنساء الحق، ضمن جملة الحقوق، في ظروف متسـاوية للتوجيـه الـوظيفي                 

  ؛ ١٠ المادة –والمهني، والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى 

  .٢٠٦  الصفحة،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةالواردة في ) ٨تنفيذ المادة  (٨ العامة التوصية ٦٦                                                           
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والحق في  الحق في العمل، والحق في نفس فرص العمالة، والحق في حرية اختيار المهنة والعمل،                
  ؛١١المادة _  والضمان االجتماعي والحق في الوقاية الصحية ٦٧،المساواة في األجر

الحق في االستحقاقات العائلية، الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلـك مـن                
أشكال االئتمان المالي، والحق في االشتراك في المرافق الترفيهية والرياضة وفي جميـع جوانـب               

  ؛١٣ المادة –حياة الثقافية ال
حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي، وفي الوصول إلى تسـهيالت                

العناية الصحية المالئمة، وفي االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضـمان االجتمـاعي، وفـي               
اعدة الذاتية، وفي المشاركة    الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، وفي تنظيم جماعات المس         

في جميع األنشطة المجتمعية، وفي الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وفـي التمتـع              
  .١٤ المادة –بظروف معيشية مالئمة 

للمـرأة  "وأخيرا، فإن المعاهدة تفرض بصفة محددة على الدول األطراف واجب االعتـراف             
ك منح المرأة أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل في الشؤون المدنية وكذل" بالمساواة مع الرجل أمام القانون

وتلزم الدول األطراف بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجموعة من الحقوق            )) ٢(و) ١(١٥المادة(
  ).١٦المادة (ذات العالقة بالزواج والعائلة 

الت األساسية للحياة النشطة    تغطي اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة كل المجا         
في المجتمع ويمكن أن تستخدم كأداة يستعين بها القضاة والمدعون العامون والمحـامون فـي بحـث                 

  .مسائل المساواة بين الرجل والمرأة بموجب التشريع الوطني
  

  آليات التنفيذ ٣-٧-٢
  : يلييمكن وصف آليات الرصد التي تم إنشاؤها بمقتضى االتفاقية وصفا موجزا كما

 لالتفاقية في حد ذاتها آلية تنفيذ أقل تطورا من تلك التي تم إنشاؤها في إطـار                 :إجراء رفع التقارير   
 تتولى الدول األطـراف بموجبـه       إجراء تبليغ المعاهدات التي تم تناولها أعاله إذ أنها تقتصر على          

والمصـاعب التـي    إرسال تقرير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توضح فيه العوامـل              
تعترضها في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ وبعد ذلك كل                

وقد اعتمدت اللجنة مبـادئ توجيهيـة لتقـديم        ). ١٨المادة  (أربع سنوات أو كلما طلبت اللجنة ذلك        
لمعاهـدة، وحتـى    التقارير الدورية بهدف مساعدة الدول األطـراف علـى الوفـاء بالتزامـات ا             

ويمكن  ٦٨ من االتفاقية؛  ٢١ توصية عامة بمقتضى المادة      ٢٤، اعتمدت اللجنة    ١٩٩٩يونيه  /حزيران
 وقد أصبح عمل لجنة     ٦٩."مواضيع شاملة "للتوصيات أن تهتم بشروط خاصة باالتفاقية أو بما يسمى          

ماعها بأسـبوعين كـل     القضاء على التمييز ضد المرأة أكثر صعوبة بسبب تقييد االتفاقية لزمن اجت           
، بينما لم تحدد المعاهدات األخرى زمن االجتماعات التي تعقدها          )٢٠المادة  (سنة على أقصى تقدير     

بمـا   "٢٠، اقترحت اللجنة أن تنقح الدول األطراف المـادة          ٢٢وفي توصيتها العامة رقم     . هيئاتها
  ٧٠."التفاقيةيسمح لها بأن تجتمع سنويا للفترة الالزمة ألداء وظائفها بموجب ا

  .٢١٠الصفحة، نفس المرجع، ) عن العمل المتساويمتساوأجر . (١٣  رقم العامةالتوصية ٦٧                                                           
 Zagorka Ilic, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination“  من المعلومات عن إجراء التبليغ، انظرللمزيد ٦٨

against Women”, في Manual on Human Rights Reporting  األمم المتحدة وثيقةنظر ابالنسبة للمبادئ التوجيهية، . ٣٠٨- ٢٦٥الصفحات 
CEDAW/C/7Rev3 ,Guidelines for Preparation of Reports by States Parties.  

:  األمم المتحدةموقع على قائمة التوصيات العامة المعتمدة من قبل اللجنة، انظر للحصول ٦٩
htm.recommendations/cedaw/daw/womenwatch.rgo.un.www://http.  
  .٢٣٣-٢٣٢، الصفحتان مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٠المنقحة للمادة  (٢٢  رقم التوصية العامةانظر ٧٠
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 منذ بدء نفاذ الملحق االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد              :الشكاوي الفردية  
، أصبحت اللجنة ذات اختصاص للنظر في االلتماسـات         ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون األول  ٢٢المرأة في   

 تقـديم   يجـوز . الصادرة عن نساء فرادى أو جماعات كن قد استنفذن سبل االنتصـاف الوطنيـة             
االلتماسات من قِبل األفراد أو مجموعات األفراد، أو نيابةً عنهم، بمـوافقتهم، إال إذا أمكـن تبـين                  

كما يخول الملحق اإلضـافي للجنـة القيـام         ). ٢المادة  (السبب الذي حال دون تلقي هذه الموافقة        
  ).٨المادة (بتحقيقات سرية في االنتهاكات الخطيرة والمنهجية لالتفاقية 

توفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا قانونيا حفّز العمـل علـى                و
  .تحقيق عدالة متزايدة بين المرأة والرجل في العديد من أرجاء العالم

توفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا قانونيا شامال للقضاء 
ل التمتع بما لها من حقوق اإلنسان والحريات على التمييز ضد المرأة في مجا

  .األساسية في الحياة العامة والمجاالت الخاصة
) ٢(إجراء رفع التقارير و) ١(وعلى المستوى الدولي، يتم تنفيذ االتفاقية من خالل 

 .نظام الشكاوي الفردية

  
 

صكوك أخرى اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم .٣
 المتحدة

 الجزء الضوء على بعض القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامـة وثيقـة الصـلة               يسلط هذا 
. بحقوق اإلنسان، وسوف يتم تناول الكثير منها تحديدا وببعض التفصيل في فصول أخرى من هذا الدليل               

وكما تم توضيحه في الفصل األول، ال تمثل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة فـي حـد ذاتهـا                  
زامات ملزمة قانونا ، إال أنها وبحسب الظروف التي تم اعتمادها فيها، توفر دليال مـن األدلـة ذات                   الت

 وكحد أدني، تنطوي القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة على قـوة            ٧١الصلة بالقانون الدولي العرفي   
 وعليه، فهي   ٧٢.ة الدولية أخالقية وسياسية ويمكن اعتبارها مبادئ تم قبولها بصفة عامة من قبل المجموع           

توفر كذلك توجيها هاما للمهن القانونية الوطنية حيث ال يكون القانون المحلي مثالً أو الدولي واضحا بما                 
  .فيه الكفاية في مسألة معينة

وتعتبر القرارات التالية من أكثر القرارات أهمية بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين            
إال أنه من المستحسن توخي الحيطة عند التماس التوجيه، خاصة عنـد            . اتهم المهنية في ممارسة مسؤولي  

بعض القرارات األقدم، بالنظر إلى أنه ربما أصبحت الدول ملزمة بمعايير قانونيـة أكثـر               الرجوع إلى   
ه وكما سيتضح، فإن الكثير من هذ     . صرامة، سواء بموجب قانونها المحلي أو بموجب االتفاقيات الدولية        

القرارات تتناول معاملة األشخاص المجردين من حريتهم، بما في ذلك األحداث، وترمي إلى استئصـال               
  .ّاّفة التعذيب وضروب أخرى من المعاملة الالإنسانية

  .٢-٤-٢، الفصل األول، القسم أعاله انظر كذلك ٧١                                                           
 United Nations،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المتحدة، األمم، Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff انظر ٧٢

Staff College Project ٥، الصفحة.  
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إعالن بشأن بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين            ١-٣
  ١٩٨١على أساس الدين أو المعتقد، 

لقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو           ينادي اإلعالن بشأن ا   
ويشمل ذلك حرية اإليمان بدين أو بأي معتقد يختـاره          " بالحق في حرية التفكير والوجدان والدين     "المعتقد  

كما ينص على أنـه     ). ١المادة  (الشخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده، سواء بمفرده أو مع جماعة             
وز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أسـاس                  ال يج "

تدابير فعالة لمنع واستئصال    "وبموجب اإلعالن، تتخذ الدول     ). ١(٢المادة  " (الدين أو غيره من المعتقدات    
ها حين يكـون    تبذل كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائ        " و" إي تمييز على أساس الدين أو المعتقد      

  ).٤المادة " (ذلك ضروريا لمنع ذلك التمييز
  

  ١٩٩٠المبادئ األساسية لمعاملة السجناء،   ٢-٣
يعامل كل السجناء بمـا يلـزم مـن         "، بأن   ١٩٩٠تقضي المبادئ األساسية لمعاملة السجناء،      

المادتان ( عديدة   على أسس " ال يجوز التمييز بين السجناء    "، و "االحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر    
باستثناء القيود التي من الواضح أن السجن يقتضيها، يحتفظ كـل السـجناء بحقـوق اإلنسـان                 "و) ٢-١

، فإنهم  "والحريات األساسية المبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحيث تكون الدولة المعنية طرفا            
ويحق لكل السجناء أن يشاركوا في      ). ٥مبدأ  ال(يحتفظون بالحقوق المبينة في عهود أخرى لألمم المتحدة         

كما ). ٨-٦المبادئ  " (عمل مفيد مأجور  "األنشطة الثقافية وفي التربية وأن تهيأ الظروف التي تمكنهم من           
  ).٧المبدأ (تنص المبادئ األساسية على بذل جهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي وتشجيع تلك الجهود 

  
ة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضـون       مجموعة المبادئ المتعلق    ٣-٣

  ١٩٨٨ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 
تعتبر مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

 مبدأ ال يمكن االحتجاج بها لتقييد حقـوق األشـخاص           ٢٩، بيانا شامال من     ١٩٨٨االحتجاز أو السجن،    
من حرياتهم المعترف بها في مصادر القانون الدولي والمحلي على أساس أنها لم تـرد فـي                 المجردين  

وتؤكد مجموعة المبادئ بصفة خاصة على مسائل الرصد        ). ، الشرط العام  ٣المبدأ  (مجموعة المبادئ هذه    
كما توضح  . الفعال لجميع أشكال االحتجاز بما في ذلك المراجعة القانونية أو غيرها لالحتجاز المتواصل            

التفاصيل الخاصة باألسرة أو باألشخاص اآلخرين بشأن ظروف التوقيف واإلعالم بـالتوقيف أو النقـل               
لمكان احتجاز مختلف، وحق الشخص المجرد من حريته في االتصال بأسـرته ومستشـاره القـانوني،                

ال للقوانين والقواعد   وحقوقه في االستجوابات والزيارات المحايدة ألماكن االحتجاز بغرض مراقبة االمتث         
ومنها على سبيل المثال، مسألة االنتصاف قصد االعتراض على قانونية التجريد من الحرية والمعاملـة               

  .التي يخضع لها الشخص المجرد من حريته
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قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين مـن حـريتهم،             ٤-٣
١٩٩٠  

، علـى أنـه     ١٩٩٠حداث المجردين من حـريتهم،      تؤكد قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األ      
وتوفر هذه القواعد إرشـادا شـامال       ) ١القاعدة  " (إال كمالذ أخير  "إلى سجن األحداث    " ينبغي عدم اللجوء  "

. بخصوص حقوق األحداث ضمن النظام العدلي، مثال بخصوص التوقيف أو الحجز في انتظار المحاكمة             
حداث، بما فيها مسك السجالت والبيئة المادية واإليـواء والتعلـيم           كما تنظم هذه القواعد إدارة مرافق األ      

والتدريب المهني والعمل والترويح والدين والرعاية الطبية وحدود السيطرة الجسدية واسـتعمال القـوة              
  .واإلجراءات التأديبية وكذلك التفتيش والشكاوى

  
وال سيما  مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين،           ٥-٣

 في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره مـن          ،األطباء
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة،            

١٩٨٢  
تمثل مبادئ آداب مهنة الطب ذات العالقة بدور الموظفين الصحيين، ال سيما األطبـاء، فـي                

ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية         حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغير     
، مجموعة مختصرة من ستة مبادئ تؤكد على واجب الموظفين الصـحيين المكلفـين              ١٩٨٢أو المهينة،   

بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين في أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية مثل التي تتاح               
قيام الموظفين الصـحيين وال سـيما األطبـاء         "وهكذا، فإن   ). ١المبدأ  (محتجزين  لغير المسجونين أو ال   

بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة                 
مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب وجريمة بموجـب الصـكوك          "يشكل  " القاسية أو الالإنسانية أو المهينة      

 كما أن مما يخالف آداب مهنة الطب أن يقوم األطباء ضمن جملـة أمـور                ).٢المبدأ  (" ية المنطبقة الدول
باستخدام معارفهم ومهاراتهم في المساعدة في استجواب المسجونين والمحتجزين على نحو قـد يضـر               "

المشاركة فـي أي    "وفي  ) ٤المبدأ  " (بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤالء المسجونين أو المحتجزين         
أن ذلك ضروري لبعض األهداف المحـددة       " إجراء لتقييد حركة سجين إال إذا تقرر بمعايير طبية محضة         

  ).٥المبدأ (بوضوح 

  
  ١٩٧٩مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،   ٦-٣

ـ تتعلق مدونة القواعد المتعلقة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـوانين       الموظفين الـذين  ب
يحتـرم  ). " مع التعليـق   ١المادة  (يمارسون صالحيات الشرطة، ال سيما صالحيات االعتقال واالحتجاز         

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون علـى             
ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ     "ديد، فإنه   وبالتح). ٢المادة  " (حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها    

، )٣المـادة   " (القوانين استعمال القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود الالزمة ألداء واجبهم            
يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو               "كما أنه ال يجوز ألي منهم أن        

فضال عن ذلـك، ال يمكـن       ".  أو المهينة، أو يحرض عليه أن يتغاضى عنه        العقوبة القاسية أو الالإنسانية   
التذرع في مثل هذه األفعال بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب أو أية حالـة أخـرى مـن                    

يمتنـع  "وأخيرا، هناك التزام ضمن جملة من االلتزامـات يقضـي بـأن             ). ٥المادة  (حاالت الطوارئ   
عليهم مواجهة جميع   "وأن  " إنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة         الموظفون المكلفون ب  

  ).٧المادة " (هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة
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قواعد (قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية           ٧-٣
  ١٩٩٠، )طوكيو

، المسماة كـذلك  ١٩٩٠بير غير االحتجازية،  تحتوي قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدا      
على مجموعة من المبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابير غير االحتجازية، كما تحتوى            "بقواعد طوكيو   

تستهدف التشجيع على زيادة إشراك المجتمع      "و  " على ضمانات دنيا لألشخاص الخاضعين لبدائل السجن      
المبدآن " (إلثارة شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع لدى الجناة      " وتسعى   "في تدبير شؤون العدالة االجتماعية    

تغطي القواعد كل المراحل بداية من الفترة التـي تسـبق المحاكمـة ومـرورا               ). ٢-١ و ١-١العامان  
بالمحاكمة والحكم ومراحل ما بعد الحكم، كما تهتم، من جملة ما تهتم به، بتنفيذ التدابير غير االحتجازية                 

  ).١٤-٥ئ المباد(
  

مبادئ الرياض  ( مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث        ٨-٣
  ١٩٩٠، )التوجيهية

إلى " مبادئ الرياض التوجيهية  "، والمسماة كذلك    ١٩٩٠ترمي مبادئ األمم المتحدة التوجيهية      
ة داخل المجتمع بدور نشط ومشارك"يعهد فيه لألطفال " نهج يرتكز على الطفل"منع جنوح األحداث باتباع  

المبدأ " (، وينبغي أال ينظر إليهم على أنهم مجرد كائنات يجب أن تخضع للتنشئة االجتماعية أو السيطرة               
تتناول هذه المبادئ التوجيهية التي ينبغي فهمها وتنفيذها ضمن إطار المعايير الدولية القائمة ). ٣األساسي 

) ٩المبدأ التوجيهي   (حقوق الطفل، مسائل الوقاية الشاملة      األخرى ذات الصلة كالعهدين الدوليين واتفاقية       
-٤٥المبادئ التوجيهية   (والسياسية االجتماعية   ) ٤٤-١٠المبادئ التوجيهية   (وعمليات التنشئة االجتماعية    

والبحـوث ورسـم السياسـات      ) ٥٩-٥٢المبادئ التوجيهيـة    (والتشريع وإدارة شؤون األحـداث     ) ٥١
  ).٦٦-٦٠هية المبادئ التوجي(وتنسيقها 

  
األحـداث،   قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء         ٩-٣

  ١٩٨٥، )قواعد بيكين(

، والمسـماة   ١٩٨٥تحدد قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث،           
اء، وهـي مصـحوبة      المبادئ المفصلة بشأن معاملة األحداث في إدارة شؤون القض         ،كذلك بقواعد بيكين  

وتتناول القواعد سن المسؤولية الجنائية وأهداف قضـاء األحـداث وحقـوق            . بتعليقات عن هذه المبادئ   
األحداث وحماية الخصوصيات والتحقيق والمقاضاة وإصدار األحكام والبت في القضايا والمعاملة التـي             

  . ضع السياسات وتقييمهايلقاها اإلنسان داخل وخارج المؤسسات اإلصالحية وكذلك البحوث وو
  

إعالن بشأن المبادئ األساسية لتـوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة              ١٠-٣
   ١٩٨٥وإساءة استعمال السلطة، 

يحتوي الجزء األول من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة               
أفعـال أو   "المعاملة العادلة لضحايا    ، على قواعد الوصول إلى العدالة و      ١٩٨٥وإساءة استعمال السلطة،    

حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول األعضاء، بما في ذلك القوانين التي تحـرم                 
كما ينظم اإلعالن رد الحق والتعـويض      ).  ويقرآن معا  ٤ و ١المبدآن  " (اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة   

أفعـال أو حـاالت     "وأخيرا، يتناول اإلعالن حالة ضحايا      ). ١٧-٨مبادئ  ال(والمساعدة لضحايا الجريمة    
إهمال ال تعتبر حتى اآلن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكـات للمعـايير الدوليـة                 
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وبهذا الخصوص، ينبغي للدول أن تنظر في       ). ١٨المبدأ  (المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان       
تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استخدام السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحايا تلـك   أن  

وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل االنتصاف هذه رد الحق أو الحصول علـى تعـويض أو                . اإلساءة
 ).١٩المبدأ (" كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية

  
  عالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسريإ  ١١-٣

ال يجـوز ألي    " ، على أنه    ١٩٩٢ينص إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري،         
على كل  "وأن  )) ١(٢المادة  " (دولة أن تمارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها            

والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنـع وإنهـاء أعمـال           دولة أن تتخذ التدابير التشريعية واإلدارية       
ال يجوز التذرع بأي أمر     " كما ينص على أنه     ). ٣المادة  " (االختفاء القسري في أي إقليم خاضع لواليتها      

أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل مـن أعمـال                   
ون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه األوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عـدم                ويك. االختفاء القسري 

 السريع والفعال، بوصـفه     القضائييعتبر الحق في االنتصاف     " فضال عن ذلك،    )). ١(٦المادة  " (إطاعتها
أو تحديد  /وسيلة لتحديد مكان وجود األشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و             

ة التي أصدرت األمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حاالت االختفاء القسري               السلط
التهديد باندالع حرب أو قيام حالة حـرب        "، بما فيها الظروف التي تواجه فيها الدولة         "في جميع الظروف  

قرأ بالتزامن مع المـادة     وت) ١(٩المادة  " (أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى         
  ).٧المادة (وال يجوز اتخاذ أوضاع األزمات في أي حال من األحوال ذريعة لتبرير االختفاءات ). ٧

  
إعالن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع لتعزيـز           ١٢-٣

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعتـرف بهـا عالميـا           
  )١٩٩٨ عن حقوق اإلنسان إعالن حماية المدافعين(

تمت صياغة إعالن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع لتعزيز وحماية حقوق            
إعالن حماية المدافعين عن حقوق     (، الذي يدعى    ١٩٩٨اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا،       

الحـق،  "ؤكد على أن لكل فـرد        عاما، وهو يكتسب أهمية خاصة إذ أنه ي        ١٣على مدى   ) ١٩٩٨اإلنسان  
بمفرده وباالشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسـية وفـي أن                 

تقـع  "كما يشدد اإلعالن على أنه      ). ١المادة  " (يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي      
وإعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية      على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية في حماية وتعزيز          

المشاركة فـي األنشـطة     "ويعرف اإلعالن، ضمن جملة أمور، بالمعايير المتعلقة بالحق في          ) ٢المادة  (
فضال عن ذلك، يحـق     )). ١(١٢المادة  " (السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية      

 فـي مقاومتـه أو      بالحماية الفعالة بموجب القانون الـوطني     "تمتع  لكل فرد، وبالطرق السلمية، في أن ي      
معارضته بوسائل سلمية، لألنشطة واألفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتـي               
تؤدي إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعـات أو               

). التشـديد مضـاف   ) ٣(١٢المـادة   (،  "ثر على التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسـية       أفراد، وتؤ 
، قررت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تطلب من األمين العـام أن              ٦١/٢٠٠٠وبمقتضى القرار   
 يقدم تقريرا عن وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان في كل أرجاء العالم وعن السـبل       "يعين ممثال خاصا    

  ).٣الفقرة العاملة " (الممكنة لتعزيز حمايتهم وذلك في امتثال تام لإلعالن
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الصكوك المعتمدة من قبـل مؤتمر األمـم المتحـدة .٤
 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

يمكن الحصول على توجيه تفسيري لمعنى المعايير القانونية الدولية من الصكوك غير الملزمة   
  : اعتمادها من قبل مختلف مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينالتالية التي تم

  ؛١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  
  ؛١٩٨٥مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية،  
لقـوانين،  مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ ا             

  ؛١٩٩٠
  ؛ و١٩٩٠مبادئ أساسية بشأن دور المحامين،  
  .١٩٩٠مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،  

لكن، وبما أنه سوف يتم بحث هذه الصكوك بشيء من التعمق في فصول أخـرى مـن هـذا              
  .الدليل، لن تتناولها بالمزيد من التفصيل في هذا الفصل

  
 

دة غير التعاقدية لرصـد حقـوقآليات األمم المتح .٥
اإلنسان

إضافة إلى اآلليات التي تنص عليها المعاهدات الدولية، أنشأت األمم المتحدة ما يشـار إليـه                
لمعالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والستعراض االلتماسات الصـادرة         " اإلجراءات الخاصة "ـب

 التي تم إنشاؤها داخل إطار مفوضية األمـم المتحـدة           وهذه اإلجراءات . عن األفراد والمنظمات األهلية   
السامية لحقوق اإلنسان ترمي إلى إرساء تعاون بناء مع الحكومات المعنية بهدف تقويم انتهاكات حقـوق                

 Thematic procedures اإلجـراءات المواضـيعية   : وهناك أساسا نوعان مـن اإلجـراءات  . اإلنسان

  . من جهة أخرى١٥٠٣جراء الخاص  من ناحية واإل واإلجراءات القطرية
  

  ٧٣الواليات المواضيعية والقطرية: اإلجراءات الخاصة األولى  ١-٥
خالل العقود القليلة الماضية، أنشأت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمـم المتحـدة والمجلـس               

ـ   اآلليات غير التعاقدية أو اإلجراءات الخاصة       االقتصادي واالجتماعي مجموعة من      نص علـى   التي لم ي
وقد عِهد بهذه اآلليات التي ترصد هـي األخـرى          . إنشائها ال ميثاق األمم المتحدة وال أية معاهدة أخرى        

فريق عامل من الخبراء يعملون بصفتهم الفردية أو أفرادا تـم تعييـنهم             تنفيذ معايير حقوق اإلنسان إلى      
  .كمقررين خاصين أو ممثلين خاصين أو خبراء مستقلين

ية المنوطة بالفريق العامل والمقررين الخاصين والخبراء المستقلين أو الممثلـين           وتعتمد الوال 
الخاصين لألمين العام وفترة عضويتهم على قرار لجنـة حقـوق اإلنسـان أو المجلـس االقتصـادي                  

 Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, United Nations, Office في شطر منها من استقاء المعلومات الواردة في هذا الجزء تم ٧٣                                                           
of the High Commissioner for Human Rights / United Nations Staff College Project ،٥٣-٤٩ الصفحات.  
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وعموما، تتمثل في دراسة ورصد حالة حقوق اإلنسان في بلد أو إقليم معين وتقديم تقريـر                . واالجتماعي
 أو بشأن أنواع محددة مـن انتهاكـات حقـوق           الوالية القطرية  بعبارة   - وهو ما يطلق عليه      -عن ذلك   

  .اآلليات أو الواليات المواضيعيةاإلنسان على المستوى العالمي أي 
وتكتسب هذه اآلليات أهمية قصوى في مجال رصد معايير حقوق اإلنسان العالميـة وتهـتم               

 اإلنسان في العالم، على سبيل المثال اإلعـدامات خـارج نطـاق             بالعديد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق    
القانون واإلعدامات التعسفية واإلعدامات دون محاكمة، واالختفاء القسري أو غير الطوعي أو االحتجاز             
دون محاكمة واألشخاص المشردون داخليا، واستقالل القضاة والمحامين، والعنف ضـد المـرأة ،وبيـع            

  . لنمو، والمسكن المناسب، والتربية، والمدافعون عن حقوق اإلنساناألطفال، والحق في ا
لهذه اإلجراءات الخاصة هو تحسين تنفيذ معايير حقوق اإلنسـان الدوليـة             المحوري   والهدف

غير إنه لكل إجراء خاص واليته المحددة الخاصة به، والتي تتطور أحيانا بحسب . على المستوى الوطني
  .ظروف وحاجات محددة

ني هذه اآلليات أنشطتها على أساس مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان يـتم اسـتالمها مـن                وتب
ويمكن تقديم معلومات . مختلف المصادر، مثل الضحايا أو أهاليهم أو المنظمات األهلية الوطنية أو الدولية

 حاالت فردية أو    من هذا القبيل في أشكال مختلفة، مثل الرسائل البريدية او التي ترد عبر الفاكس، تتناول              
  .تفاصيل عن أوضاع انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان

وتقوم اإلجراءات الخاصة بعرض حاالت مدعمة بحجج بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسـان            
ثم تدرج النتائج في التقارير التي تقدمها اآلليـات         . إلى الحكومات المعنية للحصول على توضيحات منها      

عالوة على ذلك، كلما دلت المعلومات      . ات األمم المتحدة المختصة األخرى    إلى لجنة حقوق اإلنسان وهيئ    
المستلمة على احتمال حدوث انتهاك جسيم لحقوق اًإلنسان كاإلعدام خارج نطاق القانون أو االختفاء غير               
الطوعي قامت اآلليات المواضيعية القطرية بتوجيه رسالة عاجلة إلى الحكومات المعنية طلبا لتوضيحات             

كمـا  . شأن الحالة ودعوة الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من الخطوات لضمان حقوق من يزعم أنه ضحية               ب
 والغرض من هذه الدعوة هو تعزيز حماية حقوق         ٧٤.يجوز لآلليات أن تطلب السماح بزيارة البلد المعني       

 الخاص بترشيد عمل    اإلنسان في األوضاع التي تستدعي اهتماما فوريا؛ وكما تم التأكيد عليه في التقرير            
فإنه ينبغي للحكومـات    "اللجنة الذي اعتمدته اللجنة نفسها بتوافق اآلراء في دورتها السادسة والخمسين،            

التي توجه إليها هذه النداءات العاجلة أن تدرك جدية القلق الذي تثيره هذه النداءات وأن ترد بأسرع وقت                  
 وهي ال تشكل حكمـا مسـبقا علـى           وقائعي لها أثر   والمقصود من هذه النداءات هو أن يكون       ٧٥."ممكن

 الخاصـة   اآللياتويتم تعميم الحاالت التي لم توضح من خالل تقرير          . النتائج النهائية في الحالة المعنية    
  .تصدره لجنة حقوق اإلنسان أو هيئات األمم المتحدة المختصة األخرى

  
  ١٥٠٣ الشكاوى اإلجراء المتعلق بتقديم: اإلجراءات الخاصة الثانية  ٢-٥

استجابة للعدد الكبير من البالغات المقدمة إلى األمم المتحدة كل سنة والتـي تـزعم وجـود                 
انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق اإلنسان، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي إجراء لمعالجة مثـل             

مـايو  / أيـار  ٢٧  المـؤرخ  ١٥٠٣، بموجب القرار المعتمد     ١٥٠٣هذه البالغات، يعرف باسم اإلجراء      
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء يقوم على العرائض الفردية وعلى إحـاالت شـاملة         . ١٩٧٠

يسعى لتحديد األوضاع التـي تمثـل       صادرة عن المنظمات األهلية، إال أنه ال يعنى بالحاالت الفردية بل            
  .انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان تطال أعدادا كبيرة من الناس

تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية بشأن تعزيز فعالية آليات لجنة ، المعنونة E/CN.4/2000/112 وثيقة األمم المتحدة انظر ٧٤                                                           
  .٢٦، الفقرة ٨، الصفحة حقوق اإلنسان

  .٢٨، الفقرة ٩  نفسه، الصفحةالمرجع ٧٥



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٦٣ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ، مراحـل   الذي قوامه أصـال ثالثـة      ، أصبح هذا اإلجراء السري    ، ٢٠٠٠ارا من سنة    واعتب
يحتوي على إجراء من مرحلتين يشترك فيهما بالدرجة األولى الفريق العامل المعني بالبالغات المتكـون               
من خمسة أعضاء مستقلين في اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وكذلك لجنة حقوق اإلنسان               

وتعقد اللجنة نفسها عندئذ جلستين مغلقتين للنظر في توصـيات فـرق            . لتي عينتها المجموعات اإلقليمية   ا
 سريا في كل األوقات، إال إذا أشارت الحكومة المعنية          ١٥٠٣ ويظل الملف    ٧٦.العمل بخصوص الحاالت  

 ١٥٠٣جـراء   عدا ذلك، فإن أسماء الدول محل النظـر بموجـب اإل          . أنها ترغب في جعله متاحا للعموم     
  ٧٧.والبلدان التي لم يعد ينظر في شأنها هي الوحيدة التي يتم نشر أسمائها للعموم من قبل رئيس اللجنة

 غايتها إجراءات خاصةإضافة إلى اآلليات التعاقدية الدولية، أنشأت األمم المتحدة 
ى وترمي هذه اإلجراءات إل. التصدي لالنتهاكات البالغة الخطورة لحقوق اإلنسان

  .خلق تعاون بين الحكومات المعنية بغرض جبر ضرر تلك االنتهاكات
تتمثل اإلجراءات في اإلجراءات المواضيعية واإلجراءات القطرية ويكون طرفا فيها 

وتشمل . أفرقة العمل ومقررون خاصون وممثلون خاصون أو خبراء مستقلون
 إلى تحديد الحاالت  الذي يسعى١٥٠٣اإلجراءات اإلجراء المتعلق بتقديم الشكاوى 

 .التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تطال أعدادا كبيرة من الناس

  
 

 مالحظات ختامية  .٦

مثلما يتجلى من المعلومات األساسية التي ينطوي عليها هذا الفصل، تنطوي معاهدات حقوق              
زة األمم المتحدة على معـايير مفصـلة        اإلنسان الدولية والعديد من القرارات التي اعتمدتها مختلف أجه        

خاصة بحماية الفرد، بما فيها مجموعة من آليات الرصد الهادفة إلى تحسين أداء التنفيـذ الفعلـي لهـذه                   
واألمثلة التي ستقدم في الفصول التالية سوف تبين أن هـذه الصـكوك             . المعايير على المستوى المحلي   

وطبيعيـاً أن تـوفر     . قانونية هامة القصد منها حماية األفراد     القانونية ساهمت بالفعل في إيجاد تطورات       
معايير حقوق اإلنسان العالمية التي تم تقديمها في هذا الفصل، كما تفسرها أجهزة الرصـد المختصـة،                 
إرشاداً ال غنى عنه للمهن القانونية الوطنية في إنجازها أعمالها الخاصة من أجل حماية األفراد في جميع                 

  . حقوقهم على التعدياتمختلف األوقات من 
عالوة على ذلك، تكمل هذه المعايير العالميـة المعـايير اإلقليميـة المعتمـدة فـي أفريقيـا                  

ومختلف المعايير العالمية واإلقليمية غالباً ما تتواجد على المستوى المحلي، بحسب           . واألمريكتين وأوروبا 
  .النظر في هاتين المجموعتين من القواعد والمبادئالمسائل المطروحة، وقد يحتاج القضاة المحليون إلى 

أخيرا، فإنه من المهم أال يغيب عن البال أن قانون حقوق اإلنسان، العالمي والمحلي على حد                
سواء، ليس قانونا ثابتاً، بل هو يتطور بتطور الحاجات البشرية الجديدة التـي تتبـدى باسـتمرار فـي                   

ال هذا التكيف عبر التفسير، فإنه ال مفر بالنسبة للقضـاة والمـدعين             وبما أنه كثيرا ما يتم إعم     . المجتمع
العامين والمحامين أن يظلوا على علم بهذه التطورات القانونية حتى يتمكنوا من المساهمة فـي حمايـة                 

الفرد على المستوى المحلي إلى أقصد حد.  

  .٤١-٣٥، الفقرات ١٢-١١بصيغته المعدلة، انظر المرجع نفسه، الصفحتان  ١٥٠٣ من التفاصيل عن اإلجراء للمزيد ٧٦                                                           
  .٤١، الفقرة ١٢ الصفحة ، نفسهالمرجع ٧٧
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