
 

 ٦٥ العامين والمحامينالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة و: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل الثالث.......
صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية 

......... وآليات تنفيذها الرئيسية
  

 األهداف المتوخاة 

  اطالع المشاركين على صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية ومختلف طرائق تنفيذها؛ • 
هذه الموارد توفير فهم أساسي للكيفية التي يمكن بها للمهنيين القانونيين أن يستخدموا  •

القانونية، على المستوى المحلي بالدرجة ٍاألولى وكذلك إلى حد ما على المستوى اإلقليمي 
 .لغرض تقديم الشكاوى إلى هيئات الرصد

 أسئلة 

هل واجهتم، في ممارستكم ألنشطتكم المهنية كقضاة أو مدعين عامين أو محامين شخصا  • 
موكال يدعي انتهاكات حقوقه بموجب قانون إقليمي متهما أو مدعاً عليه أو مسؤوال أو 

  لحقوق اإلنسان؟
  إذا كان األمر كذلك كيف كان ردكم؟ •
هل كنتم على علم بأن القانون اإلقليمي لحماية حقوق اإلنسان يمكن أن يوفر اإلرشاد لتسوية  •

  المشكلة المطروحة؟
ن يعرض شكواه هل كنتم تدركون أن الشخص الذي يدعي أنه ضحية يمكن في النهاية أ •

  على اللجان أو المحاكم اإلقليمية؟
إن لم تكونوا تدركون ذلك هل كان يمكن لذلك اإلدراك أن يغير الطريقة التي كنتم  •

  ستعالجون بها االنتهاكات المدعاة لحقوق اإلنسان لذلك الشخص؟
ابة هل رفعتم في أي وقت من األوقات دعوى ضد بلدكم أو ضد بلد آخر إلى هيئة إقليمية ني •

  عن شخص يدعي أنه ضحية النتهاك ما يتمتع به من حقوق اإلنسان؟
  إن كنتم قد رفعتم قضية ما كانت نتيجتها؟ •
  ما هي الخبرة التي كنتم تتمتعون بها بصفة عامة عند تقديمكم لتلك الشكوى؟ •
هل لكم أي خبرة بالنظم العالمية واإلقليمية؟ إن كانت هذه الخبرة متوفرة فما هي الفروق  •

 تي الحظتموهاال
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 مقدمة  .١

 تواصل االتجاه نحو صياغة     ١٩٥٠ابتداء من اعتماد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سنة         
 وتالها في وقـت الحـق الميثـاق         ١٩٦٧معايير إقليمية باعتماد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام         

وصيغت معاهدات إقليمية شتى الغرض منها      . ١٩٨١األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي اعتمد عام        
إضفاء المزيد من الفعالية على حماية الحقوق المدنية والسياسـية فضـال عـن الحقـوق االقتصـادية                  

وسيقوم هذا الفصل بعرض بعض معاهدات حقوق اإلنسـان اإلقليميـة الرئيسـية             . واالجتماعية والثقافية 
ولكن بالنظر إلى أن نظم حماية حقوق اإلنسـان هـذه قـد             . وباالقائمة في أفريقيا وفي األمريكتين وأور     

 .عولجت بتعمق في مواضع أخرى سيقتصر هذا الدليل على وصف ألبرز سماتها

 

 معاهدات حقوق اإلنسان األفريقية وتنفيذها  .٢
  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ١-٢
 بداية لعهد جديد فـي      ١٩٨١نسان والشعوب في عام     شكل اعتماد الميثاق األفريقي لحقوق اإل     

 ٢٩ وحتى تـاريخ     ١٩٨٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ وقد بدأ نفاذه في      ١.ميدان حقوق اإلنسان في أفريقيا    
  . بلدا٥٣ً بلغ عدد الدول األطراف فيها ٢٠٠٢أبريل /نيسان

 لحقـوق اإلنسـان      إلى حد بعيد اإلعالن العالمي     تلهمسي الميثاق األفريقي    أنوعلى الرغم من    
والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واتفاقات حقوق اإلنسان اإلقليمية إال أنه يتسم بدرجة عاليـة               

والمكانة التي يوليها للمسؤوليات    " حق"من الخصوصية الراجعة بوجه خاص إلى المفهوم األفريقي لعبارة          
من الحقوق تغطي مجموعة عريضة مـن الحقـوق          ويحتوي الميثاق قائمة طويلة      ٢.التي يتحملها األفراد  

  .المدنية والسياسية بجانب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لتعزيـز  "عالوة على ذلك أوجد الميثاق األفريقي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشـعوب             

 اعتمـد كـذلك     ١٩٩٨وفـي عـام     ). ٣٠المـادة   (حقوق اإلنسان والشعوب وتأمين حمايتها في أفريقيا        
 ٣٠البروتوكول الملحق بالميثاق والمعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسـان ولكـن حتـى تـاريخ                 

 لم يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد حيث إنه لم يحظ إال بخمسة تصديقات عليـه مـن                  ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
اغة بروتوكـول إضـافي     وأخيراً يجري العمل على قدم وساق في سبيل صي        .  تصديقا مشترطا  ١٥أصل  

يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا وذلك في إطار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وتسـاعد هـذه                 
  ٣.اللجنة في مهمتها هذه مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

  

                                                           ١ Fatsah Ouguergouz, La Charte Africaine des droits de l'homme et des peoples - Une approche juridique des droits de l'homme 
entre tradition et modernité (Paris, Presses Universitaires de France, 1993 (Publications de l'institut universitaire de hautes études 

internationales, Genève)), P. xxv..  
٢ Keba Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique (Paris, Editions A. Pedone/Commission Internationale de Juristes, 1992), p. 161.  
 Mutoy Mubiala, "Le Projet du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de انظر ٣

la Femme en Afrique", in Human Rights, Spring 2000 (OUNHCHR review), pp. 23-27.  
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  تعهدات الدول األطراف ١-١-٢
] في الميثـاق  [والحريات المجسدة   أن تعترف بالحقوق والواجبات     "يجب على الدول األطراف     

  ).١المادة " (وتتعهد باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير إلعمالها
عليها واجب تعزيز وكفالة احترام الحقوق      "ونص باإلضافة على ذلك على أن الدول األطراف         

ر والسهر على أن تفهم هـذه       والحريات التي يتضمنها هذا الميثاق وذلك من خالل التعليم والتربية والنش          
باإلضافة إلى ذلك تتحمـل     ). ٢٥المادة  " (الحريات والحقوق فضال عما يقابلها من االلتزامات والواجبات       

واجب ضمان استقالل المحاكم وتتعهد بالسماح بإنشاء وتحسين المؤسسـات الوطنيـة            "الدول األطراف   
وهكـذا  ). ٢٦المـادة   " (الميثاق... لتي يتضمنها   المالئمة المنوط بها تعزيز وحماية الحقوق والحريات ا       

بغية كفالـة الحمايـة     وإقامة العدل على نحو مستقل      يشدد هذان الحكمان على ضرورة التعليم واإلعالم        
  .الفعالة لحقوق اإلنسان

وأخيراً هناك أحكام متعددة واردة في الميثاق تتضمن هي األخرى عبـارات تنطـوي علـى                
تعزيز وحمايـة اآلداب العامـة والقـيم        "لمتمثلة في تأمين بعض الحقوق مثل       واجبات الدول األطراف ا   

  )).٢(٢٢المادة (والحق في التنمية )) ٣(١٧المادة " (التقليدية التي يسلم بها المجتمع المحلي
  

  الحقوق الفردية والجماعية المسلم بها ٢-١-٢
ية والسياسية و االقتصـادية     يعترف الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بالحقوق المدن       

  : وبخاصةاألفرادواالجتماعية والثقافية التالية التي يتمتع بها 
الحق في عدم التعرض للتمييز على أي أساس من األسس في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص                

  ؛٢ المادة -عليها في الميثاق 
  ؛٣ المادة -يوفرها القانون الحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية التي  
  ؛٤ المادة -الحق في أن تحترم حياة الشخص وسالمته البدنية  
الحق في احترام كرامة الشخص المتأصلة بوصفه مخلوقاً بشريا بما في ذلك عدم التعرض للـرق                 

  ؛٥ المادة -ولتجارة الرق والتعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
  ؛٦ المادة -لحق في الحرية وفي األمن على الشخص، وعدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفيينا 
الحق في االستئناف أمام أجهزة وطنية مختصة ضد األفعال         "حق اإلنسان في أن ينظر في قضيته و        

إدانتـه  حقوق اإلنسان التي يتمتع بها؛ والحق في افتراض براءة الشخص إلى أن تثبت              " التي تنتهك 
بواسطة محكمة أو هيئة مختصة؛ والحق في الدفاع؛ والحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنيـة                 

  ؛٧ المادة -معقولة من قبل محكمة نزيهة ومحايدة؛ والحق في أال يطبق عليه قانون ذو أثر رجعي 
  ؛٨ المادة -حرية الوجدان واعتناق دين من األديان وحرية ممارسته  
 -" في إطار القانون  "لومات والحق في أن يعبر الشخص عن آرائه وأن ينشرها           الحق في تلقي المع    

  ؛٩المادة 
  ؛١١ المادة -، والحق في التجمع بحرية مع الغير )١٠المادة (الحق في حرية تكوين الجمعيات  
الحق في حرية الحركة واإلقامة ضمن حدود الدولة؛ والحق في مغادرة اإلنسان ألي بلد بما في ذلك  

 المادة  -ه والعودة إليه؛ والحق في اللجوء في حالة التعرض لالضطهاد؛ وحظر الطرد الجماعي              بلد
  ؛١٢
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الحق في المشاركة بحرية في إدارة شؤون الحكم في البلد إما مباشـرة أو عـن طريـق ممثلـين                     
لذي يختارهم اإلنسان بحرية، والحق في الحصول المتساوي على الخدمات العامة التي يوفرها البلد ا    

  ؛١٣ المادة -يعيش فيه الفرد وإتاحة السبيل لـه للحصول على الملكية العامة والخدمات 
  ؛١٤ المادة -الحق في الملكية  
  ؛١٥ المادة -الحق في العمل والحق في تلقي أجر متساو لقاء عمل يؤدى بالتساوي  
  ؛١٦مادة  ال-الحق في التمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية  
  ؛١٧ المادة -الحق في التعليم وفي المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للبلد الذي يعيش فيه الفرد  
 -الحق في األسرة وحق المسنين وذوي االحتياجات الخاصة في التمتع بإجراءات حماية خاصـة                

  ؛١٨المادة 
  : وهيللشعوبثم يعترف الميثاق األفريقي بالحقوق التالي ذكرها 

  ؛١٩ المادة - الشعوب في المساواة حق 
الحق في الوجود لكافة الشعوب بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وحق الشعوب كافة فـي أن                   

سواء كانت هذه الهيمنة    "تحصل على المساعدة في كفاحها الرامي إلى التحرر من الهيمنة األجنبية            
  ؛٢٠ المادة -" سياسية أو اقتصادية أو ثقافية

  ؛٢١ المادة -الشعوب في أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية حق كافة  
  ؛٢٢ المادة -حق كافة الشعوب في أن تحظى بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ؛٢٣ المادة -حق كافة الشعوب في السلم واألمن الوطنيين والدوليين  
  .٢٤ المادة -" تنميتهافي بيئة مرضية عموماً مؤاتية ل"حق كافة الشعوب  

  
  الواجبات الفردية ٣-١-٢

 المجموعـات ، دون الخوض في أية تفاصيل، بواجبات الفرد تجاه بعض           )١(٢٧تُعنى المادة   
يجب على كل فرد أن يتحمـل واجبـات تجـاه أسـرته             "عن طريق النص بعبارات عامة فقط على أنه         

وبعد ذلك تتناول   ". بها قانونا والمجتمع الدولي   ومجتمعه والدولة وغيرها من الجماعات المحلية المعترف        
الواجب الذي يتحمله كل فـرد فـي احتـرام          " وتنص على    غيره من األفراد   واجب الفرد تجاه     ٢٨المادة  

وإيالء االعتبار ألخيه اإلنسان دون تمييز وفي إقامة عالقات غايتها تعزيز وصيانة وتوطيـد االحتـرام                
 العديد من الواجبات الفردية المحددة األخرى كالواجبات التالي ٢٩دد المادة وأخيراً تع". المتبادل والتسامح

  :ذكرها
  ؛)١(٢٩ المادة -الحفاظ على التنمية المتناسقة لألسرة  
 )٢(٢٩ المادة -خدمة الجماعة الوطنية التي ينتمي إليها الفرد  

  ؛)٣(٢٩ المادة -عدم تعريض أمن الدولة للخطر  
  ؛)٤(٢٩ المادة -تماعي والوطني حفظ وتقوية التضامن االج 
  ؛)٥(٢٩ المادة -صيانة وتعزيز االستقالل الوطني والسالمة اإلقليمية للبلد الذي يعيش فيه الفرد  
  ؛)٦(٢٩ المادة -أداء الفرد لعمله بكل قدراته وكفاءاته وقيامه بدفع الضرائب  
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 ٦٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ؛)٧(٢٩ المادة -حفظ وتعزيز القيم الثقافية األفريقية اإليجابية  
  ).٨(٢٩ المادة -مساهمة الفرد بكل قدراته في النهوض بالوحدة األفريقية وتحقيقها  

  
  القيود المسموح بفرضها على ممارسة الحقوق ٤-١-٢

إن ممارسة العديد من الحقوق والحريات التي يضمنها الميثاق األفريقي مشروطة بأحكام مقيدة       
لممكن من أجلها أن تفرض القيود والتي تشير فـي          وهي أحكام تبين في بعض الحاالت الغايات المحددة ا        

وهكذا تنص المـادة    . بعض المواضع األخرى ببساطة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني          
ال يمكن أن يخضـع     "على أن الحق في مغادرة اإلنسان ألي بلد بما في ذلك بلده هو والعودة إليه                ) ٢(١٢

بيد أن ". األمن الوطني والقانون والنظام والصحة العامة واآلداب العامةلقيود إال بنص من القانون لحماية 
دون ) ١٠المادة  " (شريطة أن يتقيد هذا الفرد بالقانون     "لكل واحد الحق في االنضمام الحر إلى الجمعيات         

أن يكون هناك أي بيان لُألسس الممكن أن يستند إليها شرعا القانون الوطني للحد من تلك الحريـة فـي                    
  .االنضمام إلى الجمعيات

  
  حاالت عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٥-١-٢

خالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفـاقيتين األمريكيـة واألوروبيـة             
لحقوق اإلنسان ال ينص الميثاق األفريقي على أي حق للدول األطراف في عدم التقيد بااللتزامات أثنـاء                 

وكما هو مبين في الفصل األول وسيرد المزيد من تفصيله في الفصل السـادس              . لطوارئ العامة حاالت ا 
عشر، فسر غياب هذا النص من قبل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه يعني أن عـدم                  

  ٤.التقيد ليس مسوحاً به في إطار الميثاق األفريقي

 

 والشعوب نصوصا محددة من حيث إنه يتضمن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
  .الشعوب فحسب بل وأيضا حقوق الفرديحمي ال حقوق 

  .يشدد الميثاق أيضا على واجبات الفرد تجاه بعض المجموعات وغيرها من األفراد
 قيود على ممارسة بوضعفيما تسمح بعض األحكام الواردة في الميثاق األفريقي 

م التقيد بااللتزامات المترتبة بموجب هذه  بعدالمكفولة ال يسمح إطالقاالحقوق 
 .المعاهدة

  

  آلية التنفيذ ٦-١-٢
تتألف اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من أحد عشر عضوا يعملون بصفتهم الفردية             

 هـذه   حمايـة  حقوق اإلنسان والشعوب وثانيهمـا       تعزيزأولهما  وللجنة وظيفة من شطرين     ). ٣١المادة  (
  .  تلقي الرسائل سواء من الدول أو من غيرها من المصادربما في ذلك الحق في) ٣٠ المادة(الحقوق 

ما يخص الوظيفة المتمثلة في تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب ينبغي للجنة، في المقـام              يأما ف 
األول وبصورة خاصة، أن تجمع الوثائق وتجري الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل األفريقية  وتنظم              

ينبغي لها عند اللزوم أن تبدي آراءهـا أو تتقـدم           "تمرات وتشجع مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية و      المؤ
أن تصوغ وتحدد المبادئ والقواعد الهادفة إلـى        "وينبغي لها في المقام الثاني      ". بتوصيات إلى الحكومات  

                                                           ٤ ACHPR, Commission Nationale de Droits de l'Homme et des liberties v. Chad, No. 74/92, decision taken at the 18th ordinary session, 
html.92_74/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http: for the text see the following web site: 21, para 1995October .  
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 مـع المؤسسـات     وأخيرا يتوجب عليها أن تتعاون    ". تسوية المشاكل المتصلة بحقوق اإلنسان والشعوب     
  )).١(٤٥المادة (األفريقية والدولية األخرى المعنية بتعزيز وحماية هذه الحقوق 

تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب في ظـل الظـروف         "وفيما يخص وظيفة اللجنة المتمثلة في       
، تتمتع اللجنة باختصاص تلقي الرسائل مـن الـدول          ))٢(٤٥المادة  " (الميثاق... المنصوص عليها في    

الميثاق بناء على طلب دولة مـن       ... لتفسير كافة أحكام    "رها من المصادر إلى جانب كونها مؤهلة        وغي
الدول األطراف أو مؤسسة من مؤسسات منظمة الوحدة األفريقية أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمـة                

  )).٣(٤٥المادة " (الوحدة األفريقية
أسباب معقولة تحملها على االعتقـاد أن دولـة         "ف   إذا كان لدولة طر    :الرسائل المتبادلة بين الدول    

طرفا أخرى في هذا الميثاق قد انتهكت أحكامه يجوز لها أن تلفت، برسالة خطية، نظر تلك الدولة                 
وتمنح الدولة التي توجه إليها الرسالة مهلة قوامها ثالثة أشهر من تاريخ            ). ٤٧المادة  " (إلى المسألة 

لم يتم تسويتها بما يرضي كلتا الدولتين       "وإذا كانت المسألة    .  مكتوب تلقي تلك الرسالة لتقديم توضيح    
بوسع إحدى الـدولتين أن     " المعنيتين من خالل المفاوضات الثنائية أو عن طريق إجراء سلمي آخر          

وبالرغم من هذه األحكام، يمكن لدولة طرف أن تحيـل          ). ٤٨المادة  (توجه نظر اللجنة إلى المسألة      
بيد أن اللجنة ال يمكنها أن تتناول المسألة إال بعد اسـتنفاذ            ). ٤٩المادة  (ى اللجنة   المسألة مباشرة إل  

ما لم تكن إجراءات اللياذ بسبل االنتصاف هـذه تسـتغرق           "كافة سبل االنتصاف الوطنية في الحالة       
أن تقدم  ويمكن للدولتين المعنيتين أن تكونا ممثلتين أمام اللجنة و        ). ٥٠المادة  " (وقتا أطول مما ينبغي   

وتقوم اللجنة، عندما تكون قد حازت على كـل         )). ٢(٥١المادة  (كل منهما بيانات مكتوبة أو شفوية       
بعد أن تكون قد جربت الوسائل المالئمة األخرى كافة للتوصل إلى حل ودي             "المعلومات الالزمة و  

، "ج التي توصلت إليها   يبين الوقائع والنتائ  "بإعداد تقرير   " يستند إلى احترام حقوق اإلنسان والشعوب     
). ٥٢المـادة   (ويوجه ذلك التقرير إلى الدولتين المعنيتين وإلى جمعية رؤساء الدول والحكومـات             

" بما تراه مـن توصـيات مفيـدة       "وللجنة، عند إحالتها لتقريرها، أن تتقدم إلى الجمعية اآلنفة الذكر           
  ).٥٣المادة (
 ال ينص الميثاق تحديدا على ما إذا كانت اللجنة :لكالرسائل الواردة من مصادر غير الدول األطراف ت 

 لكنه يقتصر على النص على أن يقوم أمينها قبـل كـل دورة مـن                الفرديةمختصة بتناول الشكاوى    
ثم يحيلها إلى   ... بوضع قائمة من الرسائل غير الرسائل الواردة من الدول األطراف           "دورات اللجنة   

بيـد أن   )). ١(٥٥المـادة " (ي الرسائل ينبغي أن تنظر فيها اللجنة      أعضاء اللجنة الذين يبينون الحقا أ     
وعلى . بعض المعايير ال بد من أن يتم الوفاء بها قبل أن يتسنى للجنة النظر في أي حالة من الحاالت                  

ويجب أن تكون متوافقة مع ميثاق منظمة       ) ٢(يجب أن تتضمن الرسالة اسم صاحبها؛       ) ١: (هذا النحو 
بلغـة  "ويجب أال تكون مكتوبة     ) ٣( ومع الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛        الوحدة األفريقية 

مرتكزة حصرا على أخبار نشرت عـن طريـق         "ويجب أال تكون    ) ٤(؛  "بذيئة أو تنطوي على شتائم    
ما لم "ويجب أن تقدم فقط بعد أن تكون كل سبل االنتصاف الوطنية قد استنفدت، ) ٥(؛ "وسائط اإلعالم

ويجب أن  تقدم في غضون فتـرة        ) ٦(؛  "ا أن إجراء كهذا سيستغرق وقتاً أطول مـن اللزوم        يكن جلي 
) ٧(وأخيـراً   ". معقولة من الزمن اعتبارا من اللحظة التي استنفدت فيها كافة سبل االنتصاف الوطنية            

بـادئ  أال تتناول قضايا كانت هذه الدول المعنية قد قامت بتسويتها وفقـا لم            "يجب على هذه الرسائل     
، وميثاق منظمة الوحدة األفريقية أو الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب            "ميثاق األمم المتحدة  

وليس هناك حكم محدد في الميثاق يسمح لألفراد أو لمجموعات األفراد بالمثول شخصياً             ). ٥٦المادة  (
). ٥٧المادة (ة المعنية إليها وقبيل النظر الموضوعي في الرسالة يجب أن يوجه نظر الدول. أمام اللجنة
عندما يتضح بعد مداوالت اللجنة أن رسالة أو أكثر من الرسائل تتصل فيما يبـدو بقضـايا                 "وبالتالي  

خاصة تكشف عن وجود سلسلة من االنتهاكات الخطيرة أو الجماعية لحقوق اإلنسان والشعوب يجب              
؛ ويمكن لهذه "ات إلى هذه القضايا الخاصةعلى اللجنة أن تسترعي انتباه جمعية رؤساء الدول والحكوم

أن تجري دراسة متعمقة لهذه القضايا وأن تُعد تقريـرا وقائعيـا            "الجمعية عندئذ أن تطلب من اللجنة       
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وأخيراً ينص الميثاق على إجـراء للقضـايا        )). ٢(و) ١(٥٨المادة  " (مشفوعا باستنتاجاتها وتوصياتها  
الذي يمكنه عندئذ أن يقوم بالنظر المتعمق       "إلى رئيس الجمعية    المستعجلة التي يجب أن تقدمها اللجنة       

  )).٣(٥٨المادة " (فيها
تقريـراً عـن    " تتعهد الدول األطراف في الميثاق كذلك بأن تقدم، مرة كل سنتين             :التقارير الدورية  

). ٦٢المـادة   (أحكـام الميثـاق     " التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير التي تتخذها بغية إعمال         
وبالرغم من أن الميثاق ال ينص على أي إجراء صريح لدراسة هذه التقارير الدورية إال أن اللجنة                 

  ٥.األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قد قامت ببحث هذه التقارير في جلسات عامة

 

 :تختص اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بوجه خاص بما يلي

 جمع الوثائق واالضطالع بدراسات ونشر  حقوق اإلنسان عن طريقتعزيز •
المعلومات والتقدم بتوصيات وصياغة قواعد ومبادئ والتعاون مع سائر 

 المؤسسات؛

الرسائل المتبادلة فيما ) أ( حقوق اإلنسان والشعوب من خالل تلقي تأمين حماية •
التقارير ) ج(الرسائل الواردة من جهات غير الدول األطراف؛ ) ب(بين الدول؛ 

 .ورية الواردة من الدول األطرافالد

 

  ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل؛   ٢-٢
 تشـرين   ٢٩ وبـدأ نفـاذه فـي        ١٩٩٠ في عام    ٦اعتمد الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل     

وينص الميثاق  .  تصديقا ٢٠ حصل الميثاق على     ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣١وحتى تاريخ   . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
  .يلة من حقوق الطفل وينشئ اللجنة األفريقية من الخبراء المعنيين بحقوق ورفاه الطفلعلى قائمة طو

  
  تعهدات الدول األطراف ١-٢-٢

باالعتراف بالحقوق والحريات و الواجبات المجسدة في الميثاق وتلتزم         "تتعهد الدول األطراف    
لميثاق العتماد التدابير التشـريعية     ا... باتخاذ الخطوات الضرورية وفقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام        

ومن الجدير بالمالحظـة أن     )). ١(١المادة  (الميثاق  " وغيرها من التدابير حسب االقتضاء إلعمال أحكام      
أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية ال تتمشى مع الحقوق والواجبات وااللتزامات المتضمنة في                 "

  )).٣(١المادة " (ها ذاكالميثاق سوف تستبعد بقدر عدم توافق
  

  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٢
ألغراض الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل يعني الطفل اإلنسان الذي يقـل عمـره عـن                

وفي جميع التدابير المتعلقة بالطفل والتي يتخذها أي شخص أو أي سـلطة             ) ٢المادة  (الثمانية عشر عاما    
باإلضافة إلى ذلك يضمن الميثاق )). ١(٤المادة   (الفضلى للطفـل  للمصالح   يولى االعتبار األول     نيجب أ 

  :الحقوق والمبادئ التالي ذكرها وبخاصة
  ؛٣ المادة -مبدأ عدم التمييز  

ديسمبر /، كانون األول١٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في تقارير الدول، الدورة  بحث في انظر على سبيل المثال فيما يخص تقرير غانا حيث ٥                                                           
  .htm.complete-14sess/achpr/humanrts/edu.umn.1www://http: غانا، الذي يمكن االطالع عليه في الموقع التالي على شبكة اإلنترنت:١٩٩٣

  .CAB/LEG/24.9/49 (1990)وثيقة منظمة الوحدة األفريقية  ٦
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  ؛٥ المادة -الحق في البقاء والنماء بما في ذلك الحق في الحياة وحظر عقوبة اإلعدام  
  ؛٦ المادة -الحق في اسم وفي جنسية  
  ؛٧ المادة -ير الحق في حرية التعب 
  ؛٨ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي  
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٠ المادة -الحق في حماية الحياة الخاصة واألسرة والبيت والمراسالت  
  ؛١١ المادة -الحق في التعلم  
  ؛١٢ المادة -ة الحق في الراحة واالستجمام واألنشطة الثقافي 
  ؛١٣ المادة -الحق في الحماية الخاصة لألطفال المعوقين  
  ؛١٤ المادة -الحق في الصحة وفي الخدمات الصحية  
  ؛١٥ المادة -الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي والعمل الخطر  
  ؛١٦ المادة -الحق في الحماية من التجاوزات التي ترتكب بحق الطفل ومن التعذيب  
  ؛١٧ المادة -الحق في معاملة المجرمين األحداث معاملة خاصة : امة عدالة األحداثإق 
  ؛١٨ المادة -الحق في حماية الوحدة األسرية  
  ؛١٩ المادة -الحق في الرعاية األبوية والحماية  
 - والحق في الحماية من الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة          ٢٠ المادة   -المسؤوليات األبوية    
  .٢١لمادة ا

  :ويتضمن الميثاق األفريقي باإلضافة إلى ذلك أحكاماً تتعلق بما يلي
  ؛٢٢ المادة -النزاعات المسلحة  
  ؛٢٣ المادة -األطفال الالجئون  
  ؛٢٤ المادة -التبني  
  ؛٢٥ المادة -االنفصال عن األبوين  
  ؛٢٦ المادة -الحماية من الفصل العنصري والتمييز  
  ؛٢٧ادة  الم-االستغالل الجنسي  
  ؛٢٨ المادة -إساءة استخدام العقاقير  
  ؛٢٩ المادة -بيع األطفال واالتجار غير المشروع بهم واختطافهم  
 .٣٠ المادة -أطفال األمهات السجينات  
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  واجبات الطفل ٣-٢-٢
من واجب كل طفل أن يتحمل مسؤوليات تجاه أسرته ومجتمعه          " من الميثاق أن     ٣١تفيد المادة   

وتشـمل تلـك    ". غير ذلك من المجتمعات المحلية المعترف بها قانونا والمجتمع الـدولي          وتجاه الدولة و  
المسؤوليات واجب العمل على تماسك األسرة وخدمة المجموعة المحليـة وصـيانة وتقويـة التضـامن                

  .االجتماعي والوطني والمساهمة في تعزيز الوحدة األفريقية
  

  آلية التنفيذ ٤-٢-٢
الخبراء معنية بحقوق ورفاه الطفل في إطار منظمة الوحدة األفريقيـة           تنشئ لجنة أفريقية من     

وتتألف هذه اللجنة من أحد عشر عضـوا مسـتقال          ). ٣٢المادة  (بغية تعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل       
  ).٣٣المادة (ومحايدا يعملون بصفتهم الفردية الخاصة 

لحقوق المجسدة في الميثـاق وفـي       وينبغي للجنة أن تقوم، في المقام األول، بتعزيز وحماية ا         
وتعمد اللجنـة، فـي اضـطالعها       ). ٤٢المادة  (المقام الثاني برصد تنفيذ وكفالة حماية الحقوق المعنية         

بالشطر األول من واليتها، بوجه خاص، بجمع وتوثيق المعلومات وتنظيم االجتماعات والتقدم بتوصيات             
 إلى تعزيز حماية حقـوق ورفـاه الطفـل األفريقـي،            إلى الحكومات وصياغة القواعد والمبادئ الهادفة     

ويجوز لهــا  )). أ(٤٢المادة  (وتتعاون مع سائر المؤسسات اإلقليمية األفريقية والدولية في الميدان نفسه           
أن تفسر أحكام الميثاق بناء على توصية مقدمة من جهات منها دولة طرف أو مؤسسة تابعـة لمنظمـة                   

وفيما يتعلق برصد تنفيذ الميثاق، ينص هذا األخير علـى اإلجـراءين            )). ج(٤٢المادة  (الوحدة األفريقية   
  :التالي ذكرهما

 تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقارير تتعلق بالتدابير التي تعتمـدها            :اإلجراء المتعلق بتقديم التقارير    
 مـن   في سبيل إعمال أحكام الميثاق في غضون سنتين من بدء نفاذ الميثاق ومرة كل ثالث سنوات               

وال ينص الميثاق تحديدا على الكيفية التي تقوم بها اللجنة ببحـث هـذه              )). ١(٤٣المادة  (بعد ذلك   
  التقارير؛

 يجوز للجنة أن تتلقى رسائل من أي شخص أو مجموعـة أو منظمـة               :اإلجراء المتعلق بالشكاوى   
مم المتحدة فيمـا    غير حكومية معترف بها إما من قبل منظمة الوحدة األفريقية أو دولة عضو أو األ              

  ).٤٤المادة (يتصل بأي مسالة مشمولة بهذا الميثاق 
للتحري في أي مسألة تندرج فـي نطـاق         " طريقة مناسبة "وأخيراً، يجوز للجنة أن تلجأ إلى أي        

وتقدم باإلضافة إلى ذلك تقارير منتظمة عن أنشطتها إلى الدورة العادية لجمعية رؤسـاء الـدول                . الميثاق
  ).٤٥المادة ( كل سنتين يتم نشر تقرير بعد قيام الجمعية المذكورة بالنظر في تلك التقارير والحكومات مرة

 

يحمي الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل حقوقا متعددة يجب أن تفسر وتطبق وفقا 
 . المصالح الفضلى للطفللما يحقق

تعزز وتحمي ينبغي للجنة األفريقية من الخبراء المعنية بحقوق ورفاه الطفل أن 
 .حقوق الطفل

 .إجراء لتقديم الشكاوى) ب(إجراء لتقديم التقارير و) أ(تتألف آلية التنفيذ من 
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 المعاهدات األمريكية لحقوق اإلنسان وتنفيذها  .٣
 

االتفاقيـة    بروتوكـوال  و ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،       ١-٣
  ١٩٩٠ و١٩٨٨لعامي 

 المتعارف عليها باسـم حلـف سـان         ١٩٦٩٧يكية لحقوق اإلنسان لعام     دخلت االتفاقية األمر  
 وحتى تاريخ ١٩٧٨يوليه / تموز١٨خوسيه، كوستاريكا، ألنها اعتمدت في تلك العاصمة، حيز التنفيذ في       

 دولة إثر انسحاب ترينيداد وتوباغو من المعاهدة ٢٤ بلغ عدد الدول األطراف فيها    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩
 واالتفاقية عززت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان التي وجدت منذ عام            ١٩٩٨٨ايو  م/ أيار ٢٦في  

 وأصبحت هـذه اللجنـة      ٩."كيانا يتمتع باالستقالل الذاتي تابعا لمنظمة الدول األمريكية       " بوصفها   ١٩٦٠
ائل المتصـلة   تتمتع باختصاص فيما يتعلق بالمس    "ذراع تعاقدي ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان        

  ).٣٣المادة (في االتفاقية " بالوفاء بااللتزامات التي قطعتها على نفسها الدول األطراف
، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة البلدان األمريكيـة باإلضـافة إلـى ذلـك              ١٩٨٨وفي عام   

دية البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان فـي مجـال الحقـوق االقتصـا               
 ويتوسع البروتوكول في األحكام الواردة      ١٠.واالجتماعية والثقافية ويسمى أيضاً بروتوكول سان سلفادور      

باتخاذ التدابير على الصـعيدين     " من االتفاقية التي تتعهد فيها الدول األطراف بعبارة عامة           ٢٦في المادة   
طريق التشـريعات  وغيرهـا مـن        بغية التحقيق التدريجي عن     ... المحلي وعن طريق التعاون الدولي      

الوسائل المالئمة من أجل اإلعمال التام للحقوق المنصوص عليها ضـمناً فـي المعـايير االقتصـادية                 
". واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المحددة في الدول االمريكية المعدلة ببروتوكول بيونس آيرس           

 بلـغ   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩ وحتى تاريخ    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وبدأ نفاذ هذا البروتوكول في      
  ١١. دولة١٢عدد الدول األطراف فيه 

 اعتمدت كذلك الجمعية العامة البروتوكول الملحق باالتفاقية األمريكية         ١٩٩٠أخيرا وفي عام    
 وتتعهد الدول ١٩٩١.١٢أغسطس / آب٢٨لحقوق اإلنسان القاضي بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي بدأ نفاذه في    

" بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام في إقليمها على أي شخص يخضع لواليتهـا           "األطراف في هذا البروتوكول     
وال يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول بالرغم من أن بوسع الدول األطـراف أن                ). ١المادة  (

حرب وفقا للقـانون    بأنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة اإلعدام في زمن ال        "تُعلن وقت التصديق أو االنضمام      
 ٩وحتـى تـاريخ     )). ١(٢المـادة   (الدولي في حالة الجرائم البالغة الخطورة ذات الطـابع العسـكري            

  ١٣. بلغ عدد الدول األطراف ثماني دول٢٠٠٢أبريل /نيسان
  

                                                           ٧ OAS Treaty Series, No. 36.  
  .mlth.32-b/Sigs/English/juridico/org.oas.www://http: انظر الموقع التالي الخاص بمنظمة الدول األمريكية على شبكة اإلنترنت ٨
٩ OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.83, doc. 14, corr.1 March 12, 1993, Annual Report of the Inter-American on Human Rights1992-

1993, p.5.  
١٠ OAS Treaty, Series, No. 69.  
١١ html.52-b/Sigs/English/juridico/org.oas.www://http.  
١٢ OAS Treaty, Series, No. 73.  
١٣ html.53-a/Sigs/English/juridico/org.oas.www://http.  
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 ٧٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  تعهدات الدول األطراف ١-١-٣
الحريـات  بـاحترام الحقـوق و    "تتعهد الدول األطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان         

المعترف بها في هذه االتفاقية وبأن تكفل لجميع األشخاص الخاضعين لواليتها حرية الممارسة الكاملـة               
هذه التعهدات فسرت من    ). ١المادة  (باالستناد إلى ُأسس مذكورة     " لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز     

يز التي تتعلق باختفاء واحتمال وفاة      قبل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان خاصة في قضية فاليزك         
  :وترى المحكمة أن االلتزام باحترام الحقوق والحريات المسلم به في االتفاقية يعني أن. فاليزكيزالسيد 

ممارسة السلطة العامة لها حدود منبثقة عن حقيقة كون حقوق اإلنسان خاصية متأصـلة              "
  ١٤."ولفي الكرامة اإلنسانية ولذلك هي تعلو على سلطة الد

  يعني على هذا النحو" حرية الممارسة الكاملة لتلك الحقوق والحريات... كفالة  " وااللتزام ب
واجب الدول األطراف تنظيم األجهزة الحكومية، وعموماً، كافة الهياكل التي تمارس من            "

خاللها السلطة العامة، على النحو الذي يجعلها قادرة على أن تؤمن قانونيا حرية التمتـع               
تمنـع وتتقصـى    وكنتيجة لهذا االلتزام يجب على الدول أن        . متعا كامال بحقوق اإلنسان   ت

 أي انتهاك للحقوق التي تعترف بها االتفاقية وأن تسعى إن أمكن، باإلضافة إلـى               وتعاقب
 على النحو الذي تبرره األضرار الناتجة        إعادة الحق المنتهك وتوفير التعويض     ذلك، إلى 

  ١٥."عن االنتهاك

  :أن المحكمة أضافت ما يليبيد 
وااللتزام بكفالة حرية ممارسة حقوق اإلنسان ممارسة كاملة ال يتم الوفـاء بـه بمجـرد                "

 بل هو يقتضي أيضا من الحكومـات أن         -وجود نظام قانوني ييسر االمتثال لهذا االلتزام        
  ١٦."تتصرف على النحو الذي يكفل فعال حرية ممارسة حقوق اإلنسان ممارسة تامة

  : نصت المحكمة تحديدا على أنالمنعيما يخص مسألة وف
الدولة تتحمل واجبا قانونيا قوامه اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لمنع انتهاكـات حقـوق              "

اإلنسان واستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفها إلجراء تحقيقات جادة في االنتهاكات           
ص المسؤولين وفرض العقوبـة     المرتكبة ضمن حدود واليتها والتعرف على هوية األشخا       

  ١٧."المالئمة وأن تكفل للضحية التعويض المالئم

كافة الوسائل  " ومن شأن الواجب القانوني بمنع انتهاكات حقوق اإلنسان أن يشتمل أيضاً على             
ذات الطابع القانوني والسياسي واإلداري والثقافي التي تعزز حماية حقوق اإلنسان وتكفل النظر فـي أي                

حدث ومعاملة ذلك االنتهاك كتصرف غير مشروع قد يؤدي في حد ذاته إلى معاقبة مـن مـنهم                  انتهاك ي 
  ١٨."مسؤولين وااللتزام بتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر

الحقوق، على  " بتأمين"و" باحترام"والواجب القانوني الذي تتحمله الدول األطراف في االتفاقية         
ية لحقوق اإلنسان، هو واجب متعدد األوجه وينفذ إلى صميم هيكل           نحو ما حددته محكمة البلدان األمريك     

ويرد في الفصل الخامس عشـر  . الدولة بأسره بما في ذلك التصرف ذاته الذي تتصرفه الحكومات نفسها         
من هذا الدليل تحليل أشمل لواجبات الدول بمنع وتقصي انتهاكات حقوق اإلنسان والمعاقبة عليها وتوفير               

  . منهاسبيل لالنتصاف
                                                           ١٤ I-A Court HR, Valasquez Rodriguez, Case Judgment of July 29,. 1988, Series C, No. 4, p. 151, para. 165.  

  .١٦٦، الفقرة ١٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥
  .١٦٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٦
  .١٧٤، الفقرة ١٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٧
  .١٧٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٨
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الحقوق والحريات المتضمنة في االتفاقية األمريكية " بتأمين"إن االلتزام القانوني 
لحقوق اإلنسان يعني أن من واجب الدول األطراف أن تمنع وتتقصى وتعاقب 

انتهاكات حقوق اإلنسان وأن عليها إن أمكن أن تعيد الحقوق المنتهكة إلى أصحابها 
 .ره األضرار المتكبدةوتوفر التعويض على نحو ما تبر

  

  الحقوق المعترف بها ٢-١-٣
  :أما الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها االتفاقية فهي تشمل ما يلي

  ؛٣ المادة -الحق في الشخصية القانونية  
  ؛٤ المادة -الحق في الحياة بما في ذلك التنظيم الدقيق لعقوبة اإلعدام من منظور دعاة إلغائها  
املة اإلنسانية بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                الحق في المع   

  ؛٥ المادة -الالإنسانية أو المهينة 
  ؛٦ المادة -عدم التعرض للرق والعبودية والسخرة  
الحق في الحرية الشخصية واألمان على الشخص بما في ذلك عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز                

  ؛٧مادة  ال-التعسفيين 
  ؛٨ المادة -الحق في محاكمة عادلة  
  ؛٩ المادة -الحق في عدم التعرض لتطبيق قوانين بأثر رجعي  
  ؛١٠ المادة -الحق في التعويض في حالة إساءة تصريف شؤون العدالة  
  ؛١١ المادة -الحق في الحياة الخاصة  
  ؛١٢ المادة -الحق في حرية الوجدان والدين  
  ؛١٣ المادة -التعبير الحق في حرية التفكير و 
 ؛١٤ المادة -الحق في الرد في حالة نشر بيانات غير دقيقة أو تنطوي على اإلساءة  
  ؛١٥ المادة -الحق في التجمع السلمي  
  ؛١٦ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات  
  ؛١٧ المادة -الحق في التزوج بحرية وفي تكوين األسرة  
  ؛١٨ المادة -الحق في الحصول على اسم  
  ؛١٩ المادة -حقوق الطفل  
  ؛٢٠ المادة -الحق في جنسية  
  ؛٢١ المادة -الحق في الملكية  
  ؛٢٢ المادة -الحق في حرية الحركة واإلقامة  
  ؛٢٣ المادة -الحق في المشاركة في إدارة شؤون الحكم  
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 ٧٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ؛٢٤ المادة -الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يوفرها القانون  
 .٢٥ المادة -الحق في الحماية القضائية  

وفضال عن االعتراف بهذه الحقوق المدنية والسياسية تتضمن االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق              
 داخليا ومن خـالل     -باتخاذ التدابير   "اإلنسان أيضا مادة تتعهد بمقتضاها الدول األطراف بعبارات عامة          

ل التشريعات وغيرها من الوسائل المالئمة، اإلعمال التـام          التي تكفل تدريجيا، من خال     -التعاون الدولي   
للحقوق المتضمنة في المعايير االقتصادية واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المنصوص عليها في            

وكما يبين  ). ٢٦المادة  " (ميثاق منظمة الدول األمريكية بصيغته المعدلة بموجب بروتوكول بيونيس آيرس         
لهذه الحقوق أكثر من عنايته بتنفيذها الفوري       " بالتطور التدريجي "المادة فهو يعنى عناية أبرز      عنوان هذه   

إال أنه مع بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقيـة فـي مجـال الحقـوق                . بالوسائل القضائية 
" التقيد الكامل " برغم أن    االقتصادية واالجتماعية والثقافية اكتسبت هذه الحقوق تعريفا قانونيا أكثر تفصيال         

ويعترف البروتوكول اإلضافي بالحقوق االقتصـادية      ). ١المادة  " (تدريجيا"يظل مع ذلك هدفاً يتم تحقيقه       
  :واالجتماعية والثقافية التالي ذكرها

  ؛٣ المادة -مبدأ عدم التمييز في ممارسة الحقوق المبينة في البروتوكول  
  ؛٦ المادة -الحق في العمل  
  ؛٧ المادة -في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية الحق  
  ؛٨ المادة -الحق في إنشاء النقابات  
  ؛٩ المادة -الحق في الضمان االجتماعي  
  ؛١٠ المادة -الحق في الصحة  
  ؛١١ المادة -الحق في بيئة صحية  
  ؛١٢ المادة -الحق في الغذاء  
  ؛١٣ المادة -الحق في التعليم  
  ؛١٤ المادة - الحق في االنتفاع بالثقافة 
  ؛١٥ المادة -الحق في إنشاء وحماية األسر  
  ؛١٦ المادة -حقوق الطفل  
  ؛١٧ المادة -حق المسن في الحماية  
  ؛١٨ المادة -حق المعوقين في الحماية  

  
  ١٩القيود المسموح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-١-٣

حـق  : ددة تحديدا هي   ألغراض مع  اللزوم الحقوق التالية لقيود عند      ممارسةيمكن أن تخضع    
؛ ))٢(١٣المـادة   (؛ الحق في حرية التفكير والتعبيـر        ))٣(١٢المادة  (اإلنسان في إظهار دينه ومعتقداته      

؛ والحق فـي حريـة الحركـة        ))٣(و) ٢(١٦ و ١٥المواد  (والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات       

                                                           
ببعض الحقوق "ا على الحقوق انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل المتعلق  لالطالع على مزيد من المعلومات حول القيود الممكن فرضه١٩

  ".حريات التفكير والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع: الرئيسية األخرى
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ومن األسـس   )). ٣(٢٢المادة  (ده هو   واإلقامة بما في ذلك حق اإلنسان في مغادرة أي بلد بما في ذلك بل             
حماية السالمة العامة والصحة واآلداب العامـة       : التي قد تبرر وضع قيود على ممارسة الحقوق ما يلي         

واألسباب المشروعة تختلف بـاختالف الحـق       (والنظام العام واألمن القومي وحقوق وحريات اآلخرين        
أن يـنظم القـانون ممارسـة الحقـوق         " المحددة   باإلضافة إلى ذلك يجوز وفقا لبعض األسس      ). المحمي

  )).٢(٢٣المادة (المرتبطة بالحق في المشاركة في إدارة شؤون الحكم " واستغالل الفرص
 فإن األحكام المتعلقة بالتقييد تنص على أن القيود المفروضة يجب           بمبدأ الشرعية أما فيما يتعلق    

 ٣٠غير أن المادة    . يتفق مع القانون أو عمال بالقانون     أن ينص عليها قانون أو تنشئ بقانون أو تُفرض بما           
تتضمن حكما عاما ال يجوز بمقتضاه أن تطبق التقييدات التي تفرض على ممارسة الحقوق المتوخـاة فـي       

  ". إال وفقا للقوانين التي تُسن بداعي المصلحة العامة ووفقاً للغرض الذي ُأنشئت من أجله تلك القيود"االتفاقية 
 في  ٣٠الواردة في المادة    " القوانين" محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عبارة        وقد حللت 

في سياق نظام لحماية حقوق اإلنسان ال يمكن فصلها عن طبيعـة            "فتوى أكدت فيها أن معنى هذه الكلمة        
  الذي" ومنشأ ذلك النظام

متهـا والتـي    هو في الواقع قائم على أساس تأكيد وجود بعض الخصائص التي لهـا حر             "
يختص بها الفرد وال يمكن أن تقيد بصورة مشـروعة مـن خـالل ممارسـة السـلطة                  

  ٢٠."الحكومية

  "وترى المحكمة أنه لذلك
من األساسي أال تترك التدابير التي تتخذها الدولة والتي تمس الحقوق األساسـية لتقـدير               "

ـ           ة عـدم خـرق     الحكومة بل ينبغي إحاطتها بمجموعة من الضمانات التي تستهدف كفال
  ٢١."الخصائص التي يتمتع بها الفرد والتي لها حرمتها

إن أهم ضمان من هذه الضمانات ربما يكمن في أن التقييدات التـي             "وأضافت المحكمة قولها    
 وعبـارة   ٢٢"تفرض على الحقوق األساسية توضع بحكم قانون تسنه الهيئة التشـريعية وفقـا للدسـتور              

  أي؛"  تعني على هذا النحو القانون األساسي٣٠الواردة في المادة " القوانين"
معيار قانوني تقره الهيئة التشريعية ويسنه الفرع التنفيذي وذلك عمال باإلجراء المبين في             "

  ٢٣."القانون المحلي لكل دولة

أنه ينبغـي أن    "وهذا معناه   " المصلحة العامة   "  ب" القوانين" تربط كذلك عبارة     ٣٠بيد أن المادة    
من االتفاقية وهو مفهـوم تـرى       ) ٢(٣٢كما هو مشار إليه في المادة       " الرفاه العام "تحقيق  تعتمد من أجل    
  المحكمة أنه؛
يجب أن يفسر على أنه عنصر ال يتجزأ من النظام العام في الدول الديمقراطية، غايتـه                "

حماية الحقوق األساسية لإلنسان وتأكيد الظروف التي ستسمح لــه بتحقيـق            "األساسية  
  ٢٤."الروحي والمادي ويحقق السعادةالتقدم 

الحق في المثول أمـام     وكما تم في وقت الحق إعادة تأكيد ذلك في فتواها التي أصدرتها بشأن              
  ٢٥."رابطة ال انفصام لها بين مبدأ الشرعية والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون" هناك تبعا لذلك محكمة

                                                           ٢٠ I-A Court HR, The Word "Law in Article 30 of the American Convention on Human Rights, Advisory Opinion OC-6/86 of May 
9, 1986, Series A. No. 6, p. 20, para. 21.  

  .٢٢، الفقرة ٣٠ و٢٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١
  .٣٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢
  .٢٧، الفقرة ٣٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣
  .٢٩، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤
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كام التقييد المتعلقة بممارسة الحق في التجمـع         فإن أح  بمبدأ المجتمع الديمقراطي  وفيما يتعلق   
ضـرورية  أن تكون   "والحق في حرية تكوين الجمعيات هي وحدها التي تنص على أن القيود يجب أيضا               

بيد أنه مثلما شددت على ذلك محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان فـي             ". بالنسبة لمجتمع ديمقراطي  
 بشأن الحق في حريـة      معية ينص عليها القانون لممارسة الصحافة     العضوية اإللزامية في ج   فتوى بشأن   

 فإن تفسير األحكام الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان تحكمـه             ١٣التعبير الوارد في المادة     
 اللتين تنصان على التوالي     ٢٦)٢(٣٢و) ج(٢٩أيضاً التقييدات المنصوص عليها بوجه خاص في المادتين         

يستبعد الحقوق أو الضمانات األخرى التي هي       ) ج... (ر أي حكم في هذه االتفاقية على أنه         أال يفس "على  
المـادة   ("أو مستقاة من الديمقراطية التمثيلية كشكل من أشكال الحكـم         متأصلة في الشخصية اإلنسانية     

رفـاه  والمطالـب العادلـة ل    حقوق اإلنسان محدودة بمقتضى حقوق اآلخرين وأمن الغير         "؛ وأن   )ج(٢٩
  ).، الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف)٢(٣٢المادة  ("العمــوم في مجتمع ديمقراطي

السياق الذي يجب في إطاره أن تفسر التقييدات المسموح بها          "وهذه المواد تحدد بوجه خاص      
  :وترى المحكمة أنه يترتب)" ٢(١٣بمقتضى المادة 

المجتمـع  "و" الديمقراطية التمثيلية "،  "المؤسسات الديمقراطية "على اإلشارة المتكررة إلى     "
أن المسألة المتعلقة بما إذا كان تقييد حرية التعبير الذي تفرضه دولـة مـن               " الديمقراطي

أو ) أ(هدف من األهداف المدرجة في الفقـرتين الفـرعيتين          " الزم لكفالة "الدول هو تقييد    
ت والمؤسسـات   يجب البت فيها باإلشارة إلى االحتياجـات المشـروعة للمجتمعـا          ) ب(

  ٢٧."الديمقراطية

  :وخلصت المحكمة إلى أنه تبعا لذلك
وبخاصة في تفسـير  ... يجب أن يهتدى في تفسير االتفاقية بالمطالب العادلة للديمقراطية      "

األحكام التي تنطوي على عالقة حرجة بصيانة المؤسسات الديمقراطية وأدائهـا السـليم             
  ٢٨."لوظائفها

لى ممارسة الحقوق قيودا مشروعة بموجب االتفاقية لتكون القيود التي تفرض ع
  :األمريكية لحقوق اإلنسان يجب أن تمتثل هذه القيود لما يلي

   من حيث وجوب استناد التدابير التقييدية إلى القانون؛،مبدأ الشرعية •
من حيث وجوب الحكم على اإلجراءات التي تُفرض مبدأ المجتمع الديمقراطي،  •

ات الشرعية التي تتطلبها المجتمعات والمؤسسات بالرجوع إلى االحتياج
  الديمقراطية

 من حيث أن التدخل في ممارسة الفرد لحقوقه يجب أن  التناسب،-مبدأ الضرورة  •
 .يكون تدخال ضروريا في مجتمع ديمقراطي لواحد أو أكثر من األغراض المحددة

  

                                                                                                                                                                                             ٢٥ I-A Court HR, Habeas Corpus in Emergency Situations (Art. 27(2), 25(1) and 7(6), Advisory Opinion OC-8/87 of January 30, 
1987, Series A, No. 8, p. 40, para. 24.  

٢٦ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Art 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, p. 105, para. 41.  

  .)التشديد مضاف (٤٢ ، الفقرة ١٠٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٧
  .٤٤، الفقرة ١٠٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨
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  نونيةالحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القا ٤-١-٣
 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان هي األخرى، مع بعـض التعـديالت             ٢٧ المادة   تتوقع
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إمكانية عدم تقيد الدول األطـراف              ٤مقارنة بالمادة   

الزمة لهذا الحق وستعالج   ويرد أدناه استعراض موجز للشروط الم     . بااللتزامات المعقودة بموجب االتفاقية   
  :بمزيد من التفصيل في الفصل السادس عشر

إال زمن الحرب أو الخطر الداهم أو غيـر         " عدم التقيد بالتزاماتها     ال يمكن لدولة طرف أن تلجأ إلى       
وهذا التعريف  )). ١(٢٧المادة  " (ذلك من حاالت الطوارئ التي تهدد استقالل أو أمن الدولة الطرف          

 مـن   ١٥ من العهد الدولي والمادة      ٤ إلى حد ما عن الصيغة الواردة في المادة          صيغ بشكل يختلف  
  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛

من االتفاقية األمريكية علـى قائمـة       ) ٢(٢٧تنص المادة   : حالة عدم جواز تقييد بعض االلتزامات      
الحـق فـي الشخصـية       (٣ المادة: طويلة من األحكام التي ال يجوز تعليقها بأي حال من األحوال          

عـدم   (٦؛ المـادة    )الحق في المعاملة اإلنسـانية     (٥؛ المادة   )الحق في الحياة   (٤، المادة   )القانونية
حرية  (١٢؛ المادة   )عدم تطبيق القوانين على الشخص بأثر رجعي       (٩؛ المادة   )التعرض لالسترقاق 

حقـوق  ( ١٩؛ المـادة    )فـي اسـم   الحق   (١٨؛ المادة   )حقوق األسرة  (١٧؛ المادة   )الوجدان والدين 
؛ )الحق في المشاركة في إدارة شـؤون الحكـم         (٢٣؛ المادة   )الحق في جنسية   (٢٠؛ المادة   )الطفل

  ٢٩؛ )الخط الغليظ مضاف للتشديد ("الضمانات القانونية األساسية لحماية مثل هذه الحقــوق"و
التقيد بالتزاماتها بموجـب  أن تتخذ من تدابير عدم " ال يجوز لدولة طرف :شرط الضرورة القصوى   

" هذه االتفاقية إال ما تستوجبه مقتضيات الحالة وللمدة الزمنية التي تتطلبها تلك المقتضيات فحسـب              
  ؛))١(٢٧المادة (
 ال يجب أن تكون تدابير عدم التقيـد التـي           :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       

من قبيـل االلتزامـات     " اماتها األخرى بموجب القانون الدولي    غير متمشية مع التز   "تتخذها الدولة   
  ؛))١(٢٧المادة (المعقودة بموجب المعاهدات الدولية األخرى أو القانون الدولي العرفي 

على تمييز أساسه العـرق أو اللـون أو         " ال ينبغي أن تنطوي تدابير عدم التقيد         :شرط عدم التمييز   
  ، وأخيراً)١(٢٧المادة " (أ االجتماعيالجنس أو اللغة أو الدين أو المنش

   لكي تستفيد الدولة الطرف من حق عدم التقيد المنصوص عليه فـي المـادة              :شرط اإلبالغ الدولي   
قيام تلـك   "التي تنص على وجوب     ) ٣(٢٧يجب عليها أن تمتثل للشروط الواردة في المادة         ) ١(٢٧

يق األمـين العـام لمنظمـة الـدول         الدولة الطرف فورا بإبالغ الدول األطراف األخرى، عن طر        
األمريكية، باألحكام التي قررت تعليق تطبيقها واألسباب التي دعت إلى ذلـك التعليـق والتـاريخ                

  ".المحدد إلنهائه

 من االتفاقية ٢٧عندما تلجأ الدول األطراف إلى عدم التقيد بالتزاماتها طبقا للمادة 
 : لما يلياألمريكية لحقوق اإلنسان يجب عليها أن تمتثل

  شرط وجود الخطر االستثنائي؛ •
  شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات؛ •
  شرط الضرورة القصوى؛ •

في فتويين صادرتين عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان وسيتم " هذه الحقوقالضمانات القانونية األساسية لحماية مثل " فسرت عبارات ٢٩                                                           
  .١٦التعرض لذلك بمزيد من التفصيل في الفصل 
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  شرط التوافق مع االلتزامات الدولية األخرى؛ •
  شرط عدم التمييز؛ •
 .شرط اإلبالغ الدولي •

  

  آلية التنفيذ ٥-١-٣
، مـن لجنـة البلـدان       يتألف نظام البلدان األمريكية لحماية حقوق اإلنسان، بالدرجة األولـى         

األمريكية لحقوق اإلنسان وبالدرجة الثانية من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالنسـبة للـدول               
وفي هذا السياق سيتم التعرض بعبارات عامة لإلجراءات المعنية         . األطراف التي قبلت واليتها القضائية    

  :فحسب
 تتألف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان من        :ناإلنسااختصاص لجنة البلدان األمريكية لحقوق       

تتمثل وظـائفهم الرئيسـية فـي       )) ١(٣٦ و ٣٤المادتان  (سبعة أعضاء ينتخبون بصفتهم الشخصية      
إشاعة الوعي بحقوق اإلنسـان فـي       ) ١(بوسائل منها   " تعزيز احترام حقوق اإلنسان والدفاع عنها     "

ـ    ) ٢(األمريكيتين؛   ات الـدول األعضـاء، عنـدما تـرى أن ذلــك            التقدم بتوصيات إلى حكوم
اتخـاذ  ) ٤(إعداد الدراسات والتقارير التي ترى أنها مستصوبة لتأدية واجباتها؛ و         ) ٣(مستصوبـا؛  

المـادة  (التدابير بشأن االلتماسات وغير ذلك من الرسائل عمالً بما لها من سلطة بموجب االتفاقية               
 بمقتضـى   إلزامـي  المقدم إلى اللجنـة       الشخصي والحق في االلتماس  )). و(و) ج(،  )ب(،  )أ(٤١

أن ألي شخص أو مجموعة من األشخاص أو أي كيان غير حكومي معترف به              "االتفاقية التي تفيد    
... أن يتقدم بالتماسـات     ] الدول األمريكية [قانونا في دولة أو أكثر من الدول األعضاء في منظمة           

ومن ). ٤٤المادة  " ( االتفاقية من قبل دولة طرف     تتضمن االنسحاب أو تقديم شكاوى من انتهاك هذه       
ناحية أخرى تتطلب الشكاوى المتبادلة بين الدول إعالنا محددا تعترف بموجـبه الـدول المعنيـة               
باختصاص اللجنة في بحث الرسائل التي توجه إليها نظرها دولة طرف أخـرى تكـــون قـد                 

  )).٢(و) ١(٤٥المادة (أصدرت اإلعالن نفسه 
ماس فردي أو رسالة مشتركة بين مجموعة من الـدول يقـدمان إلـى اللجنـة مرهـون       وقبول الت 

وباإلضافة إلى ذلك يجب    )). أ)(١(٤٦المادة  (باشتراطات عدة مثل استنفاد سبل االنتصاف الوطنية        
أن يقدم االلتماس أو الرسالة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه الشخص الذي يدعي                 

م النهائي ويجب أال تكون الشكوى المقدمة تنتظر النظـر فيهـا لتسـوى بموجـب                أنه ضحية الحك  
ويجب بطبيعة الحال أن تتضـمن االلتماسـات        )). ج(و) ب)(١(٤٦المادة  (إجراءات دولية أخرى    

الفردية معلومات من قبيل اسم الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو اسـم مـن يمثلـه وعنوانهمـا                   
  بيد أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف الوطنية ال تطبق في الحـاالت            )).د)(١(٤٦المادة  (وتوقيعهما  

السبل القانونية لحماية الحق أو الحقوق التـي يـدعى أنهـا            "التي ال يتيح فيها التشريع المحلي       ) أ(
حيث يكون الشخص الذي يدعي أنه ضحية قد حرم من إمكانية توخي سـبل              ) ب(؛  "موضع انتهاك 

" تأخير ال مبرر لـه في صدور الحكـم النهـائي         "يث يكــون هناك    ح) ج(االنتصاف الوطنية؛ و  
  )).٢(٤٦المادة (

ال أساس لهما مـن  "فإذا كان االلتماس أو الرسالة ال يفيان بهذه الشروط أو كانا، على سبيل المثال،               
وفي غير ذلك من    ). ٤٧المادة  (تعلن اللجنة عدم مقبولية االلتماس أو الرسالة        " الصحة بشكل واضح  

لحاالت تعلن اللجنة مقبوليتهما وهذا يعني أن على اللجنة أن تمضي في طلب المزيد من المعلومات           ا
ويمكنها أن تجري   )). أ)(١(٤٨المادة  (من األطراف بغية تمكينها من إجراء تحليل أعمق للشكاوى          

) ١(٤٨المادة  (أيضا بحثا موقعيا وتستمع إلى بيانات شفوية باإلضافة إلى الرسائل الخطية التي تقدم              
ويمكن للجنة، في هذه المرحلة، أن تعلن عدم مقبولية االلتماس أو الرسالة أو أنهما في               .  ))  ه(و) د(
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بوضـع نفسـها    "وكبديل لذلك تقوم اللجنة     )). ج)(١(٤٨المادة  (غير محلهما أو تعوزهما االثباتات      
نادا إلى احتـرام حقـوق      تحت تصرف األطراف المعنية بغية التوصل إلى تسوية ودية للمسألة است          

فإن لم يتم التوصل إلى تسـوية فـإن         )). و)(١(٤٨المادة  " (اإلنسان المعترف بها في هذه االتفاقية     
التي "ويقدم التقرير إلى الدول األطراف      " تقوم بوضع تقرير تضمنه الوقائع وتبين استنتاجاتها      "اللجنة  

مكن للجنة، بعد مرور فترة محددة إن لم        وي)). ٢(و) ١(٥٠المادة  " (يجب عليها أن تمتنع عن نشره     
تبين رأيها واسـتنتاجاتها فيمـا يتعلـق        "تسو خاللها هذه المسألة أو لم تعرض على المحكمة، أن           

ويجوز لها في الحاالت التي ال تقوم فيها الدولـة المعنيـة            ". بالمسألة المعروضة عليها للنظر فيها    
  ).٥١المادة (ة المطاف نشر تقريرها أن تقرر في نهاي" باتخاذ التدابير المالئمة"

وفيما يتعلق بالدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية التي لم تصدق حتى اآلن علـى االتفاقيـة            
األمريكية لحقوق اإلنسان للجنة اختصاص تلقي التماسات تنطوي على انتهاكات مزعومة لإلعالن            

  ٣٠.األمريكي لحقوق الشخص وواجباته
ة األخرى للسلطات المنوطة باللجنة ما يتمثل في اختصاصها بشأن طلب الفتاوى            ومن الجوانب المهم  

وعلى هذا النحو صدرت الفتوى المهمـة       ). ٦٤المادة  (من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان       
  . عن المحكمة بناء على طلب قدمته اللجنةالحق في المثول أمام المحكمة في حاالت الطوارئبشأن 

 بلغ عدد   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٦ حتى تاريخ    :كمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان    اختصاص مح  
 وتتألف المحكمة من سبعة قضاة ينتخبـون        ٣١. دولة ٢١الدول التي قبلت الوالية اإللزامية للمحكمة       

وقبل أن يتسـنى    . ولها أمانة موجودة في سان خوسيه بكوستاريكا      ). ٥٢المادة  (بصفتهم الشخصية   
)). ٢(٦١المـادة  (النظر في قضية من القضايا يجب إتمام الدعوى المعروضة على اللجنة           للمحكمة  

باتخاذ التدابير المؤقتـة التـي تراهـا        "تقوم المحكمة   " وفي حاالت الخطورة والطوارئ القصوى    "
ويجوز لها، بناء على طلب من اللجنة، أن تقوم بذلك أيضاً فيما يخص الحاالت التـي لـم                  " مالئمة

واألحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وتتعهد الدول األطـراف         )). ٢(٦٣المادة  (ليها بعد   تعرض ع 
  )).١(٦٨ و٦٧المادتان " (في أي قضية تكون تلك الدول طرفا فيها"باالمتثال لتلك األحكام 

تختلف آلية التنفيذ المنصوص عليها في البروتوكول اإلضافي في مجال الحقوق االقتصـادية             
 والثقافية عن اإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقية من حيث إن الدول األطراف تتعهـد               واالجتماعية

بتقديم تقارير مرحلية حول التدابير التدريجية التي تكون قد اتخذتها لتأمين االحترام الواجب للحقوق              "فقط  
لـى تطبيـق    ويـنص البروتوكـول ع    ). من البروتوكول ) ١(١٩المادة  " (المنصوص عليها في االتفاقية   

إجراءات الشكاوى التي ترفع إلى اللجنة والمحكمة إال فيما يخص الحق بتنظيم النقابات واالنضمام إليهـا                
وذلك فقط في الحاالت التي يكون فيها االنتهـاك المزعـوم           ) ١٣المادة  (والحق في التعليم    )) أ(٨المادة  (
  )).٦(١٩المادة (إلى الدولة الطرف " معزواً مباشرة"

ولت اللجنة والمحكمة كلتاهما عددا ال بأس به من القضايا التي يمكن الوقوف عليها فـي                وقد تنا 
ويوفر التقرير السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان          . التقارير السنوية المقدمة من كل منهما     

اقية األمريكية معلومات مهمة حول أنشطة اللجنة على العموم وهي أنشطة تتخطى إلى حد بعيد إطار االتف       
  .لحقوق اإلنسان

 ٨ أثناء دورتها التاسعة واألربعين المعقودة في ٦٦٠ التي أقرتها اللجنة في جلستها لوائح لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ٥١ انظر المادة ٣٠                                                           
 والمنشورة في وثيقة منظمة الدول ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٩ المعقودة في ٩٣٨ والتي عدلت في دورتها السبعين في جلستها ١٩٨٠أبريل /نيسان

 OEA/Ser.I/V/II.82, doc. 6, rev.1, July, 1992, Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-Americanاألمريكية 
System, p. 121.  

السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ، التقرير OEA/Ser.I/V/II.82, doc. 20 rev انظر الوثيقة الصادرة عن منظمة الدول األمريكية ٣١
: ؛  ويمكن االطالع على نص هذا التقرير على الموقع التالي من شبكة اإلنترنت١، المرفق ٢٠٠٠لعام 
htm.TOC/eng2000/annualrep/org.oas.cidh.www://http.  
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باختصاص تلقي االلتماسات المتعلقة تتمتع لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  :باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان

من أي شخص أو مجموعة من األشخاص أو أي كيان غير حكومي معترف به  •
  ؛)٤٤المادة (قانونا، وهذا االختصاص إلزامي 

ف ضد دولة طرف أخرى إذا كان ذلك االختصاص قد تم االعتراف من دولة طر •
  ؛)٤٥المادة (به 
 النظر في القضايا التي  باختصاصمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسانتتمتع 

ترفعها إليها الدول األطراف واللجنة شرط أن تكون هذه القضايا قد جرى النظر فيها 
 ).٦١المادة (أوال من قبل اللجنة 

  

  ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،   ٢-٣
فبرايـر  / شباط ٢٨ في   ١٩٨٥بدأ نفاذ اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،          

 ٣٢. دولة١٦ بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية ٢٠٠٢أبريل / نيسان٩ وحتى تاريخ ١٩٨٧

  
  نطاق االتفاقية ١-٢-٣

يفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب عمداً وينتج عنه ألم أو عـذاب شـديد،                "ا لالتفاقية   طبق
جسديا كان أم عقليا، يلحق بشخص ألغراض التحقيق الجنائي، وذلك كوسيلة تخويف أو كعقاب شخصي               

ويفهم التعذيب أيضا على أنه استخدام الطـرق التـي          . أو كإجراء وقائي أو كعقوبة أو ألي غرض آخر        
يستهدف لها شخص بقصد طمس هوية الضحية أو الحد من قدراته البدنية أو العقلية ولو لم تتسبب تلـك                   

  ).٢المادة " (الطرق في ألم بدني أو كرب ذهني
وتحدد االتفاقية باإلضافة إلى ذلك ميدان المسؤولية الشخصية التي يتحملهـا أولئـك الـذين               

عذيب أو الذين يقصرون في منعه برغم قدرتهم على ذلك          يرتكبون أو يحرضون أو يحملون الغير على الت       
ال يسمح باتخاذ الظروف االستثنائية مثل      "وعلى غرار اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب        ). ٣المادة  (

حالة الحرب أو خطر الحرب أو حالة الحصار أو الطوارئ أو عـدم االسـتقرار الـداخلي أو تعليـق                    
م االستقرار السياسي الداخلي أو غير ذلك من حاالت الطـوارئ العامـة أو              الضمانات الدستورية أو عد   

للطابع "عالوة على ذلك ال يمكن      ). ٥المادة  " (الكوارث ذريعة أو مبررا مقبوال الرتكاب جريمة التعذيب       
  ).٥المادة (أن يبرر اللجوء إلى التعذيب " الخطر الذي يطبع شخصية المحتجز أو السجين

  
  لدول األطرافتعهدات ا ٢-٢-٣

تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة لمنع التعذيب فـي نطـاق واليتهـا             "تنص االتفاقية على أن     
أن تكفل اعتبار كافة أعمال التعذيب ومحاولة ارتكابه جرائم بمقتضـى           "و" القانونية وأن تعاقب من يمارسه    

 أحكاما تتعلق بأمور منها تدريب موظفي       وتتضمن االتفاقية باإلضافة إلى ذلك    ). ٦المادة  " (قوانينها الجنائية 
وواجب إنشاء والية   ) ٨المادة  (وإجراء التحقيقات المحايدة بخصوص التعذيب المزعوم       ) ٧المادة  (الشرطة  

  ).١٤ و١٣المادتان (وتسليم المجرمين ) ١٢المادة (إقليمية تخص جريمة التعذيب في بعض الحاالت 
  

                                                           ٣٢ html.51-a/Sigs/nglishe/juridico/org.oas.www://http; for the ratifications see 67. OAS, Treaty Series, No.  
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  آلية التنفيذ ٣-٢-٣
ألمم المتحدة واالتفاقية األوروبية المتعلقتين بالتعذيب ال تنص اتفاقيـة البلـدان          خالفا التفاقية ا  

تقوم الدول األطـراف    " من هذه االتفاقية     ١٧غير أنه استنادا للمادة     . األمريكية على أي آلية محددة للتنفيذ     
رية أو غير ذلك مـن      بإبالغ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأي تدابير تشريعية أو قضائية أو إدا            

لكي تسعى في تقريرها السنوي "؛ واألمر متروك بعد ذلك للجنة "التدابير التي تعتمدها تطبيقا لهذه االتفاقية
المادة " (لتحليل الحالة الراهنة في الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية لمنع التعذيب والقضاء عليه             

 أي إمكانية بالنسبة للجنة للقيام بأي تحقيقات موضوعية في بلد           وعلى هذا النحو ال ترتئي االتفاقية     ). ١٧
بيد أن بإمكان اللجنة أن تقوم بزيارات باالتفـاق مـع           . توجد أسباب تحملها على أن التعذيب يمارس فيه       

  .الدولة المعنية متذرعة في ذلك بميدان اختصاصها العام المحدد بمقتضى ميثاق منظمة الدول األمريكية

الدول األطراف أن تقوم، بمقتضى اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب يجب على 
والمعاقبة عليه باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق واليتها 

  .القضائية

وعلى غرار ما تؤكده االتفاقية المذكورة، ال يمكن أن يقيد الحق في عدم التعرض 
 .ئ أيا كان نوعها يمكن أن تبرر أعمال التعذيبللتعذيب وما من حالة طوار

  

  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  ٣-٣
اعتمدت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص من قبل الجمعيـة العامـة              

 ٩وحتـى تـاريخ     . ١٩٩٦س  مـار / آذار ٢٨ وبدأ نفاذها فـي      ١٩٩٤لمنظمة الدول األمريكية في عام      
 وقد صيغت هذه االتفاقية استجابة للموجة       ٣٣. دول ١٠ بلغ عدد الدول األطراف فيها       ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

العارمة من حاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي التي حدثت في العديد من أنحاء األمريكيتين طيلـة                 
  .السبعينات وفي الثمانينات بوجه خاص

  
  فاقيةنطاق االت ١-٣-٣

يعتبر االختفاء القسري هو العمل المتمثـل فـي حرمـان           " كما هو وارد تعريفه في االتفاقية       
شخص أو أشخاص من حريتهم بأي طريقة كانت والذي يقترفه وكالء تابعون للدولـة أو أشـخاص أو                  

ياب مجموعات من األشخاص يتصرفون بتفويض من الدولة أو دعم أو موافقة منها ويلي ذلك االختفاء غ               
المعلومات أو رفض االعتراف بالحرمان من الحرية أو إعطاء معلومات بصدد المكان الذي يوجد فيـه                

  ).المادة الثانية" (ذلك الشخص مما يعرقل لجوءه إلى سبل االنتصاف المطبقة والضمانات اإلجرائية
  

  تعهدات الدول األطراف ٢-٣-٣
ختفاء القسري لألشخاص وعدم السماح     تتعهد الدول األطراف، بوجه خاص، بعدم ممارسة اال       

به أو السكوت عنه حتى في حاالت الطوارئ أو تعليق الضمانات الفرديـة؛ وبـأن تقـوم فـي نطـاق                     
اختصاصاتها بمعاقبة األشخاص الذين يرتكبون أو يسعون الرتكاب جريمة االختفاء القسري لألشـخاص             

 وأن تتعاون هذه الدول األطراف فيمـا بينهـا          ومعاقبة الجهات التي تتواطؤ معهم أو تيسر لهم أعمالهم؛        
للمساعدة على منع حاالت اختفاء األشخاص والمعاقبة عليها والقضاء عليها قضاء مبرمـا، وأن تسـن                 

  .html.60-a/Sigs/nglishe/juridico/org.oas.www://http انظر ٣٣                                                           
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اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية وغير ذلك من اإلجراءات الضرورية لالمتثـال لاللتزامـات             
ولى؛ ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن واجب اتخاذ إجراءات          المادة األ (المعقودة بموجب االتفاقية    

  ).تشريعية انظر كذلك المادة الثالثة
وتنظم االتفاقية عالوة على ذلك واجب تحديد الوالية المتعلقة بالحاالت التي تنطـوي علـى               

ائم سياسية  وتنص على وجوب عدم اعتبار تلك الحاالت جر       ) المادة الرابعة (االختفاء القسري لألشخاص    
ال تخضع  "فضال عن ذلك    ). المادة الخامسة (ألغراض تسليم مرتكبيها بل تعتبر جرائم تستوجب تسليمهم         

؛ ما لـم    "للتقادم المالحقة الجنائية المتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص والعقوبة التي ينزلها القضاء بهم           
يلزم من ناحية أخرى أن     "؛ وفي هذه الحالة     يكن هناك معيار ذو طابع أساسي يمنع من تطبيق هذه القاعدة          

تكون فترة التقادم مساوية للفترة التي تطبق في حالة أخطر الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية                
ومن الالفت لالنتباه أن األشخاص الذين يزعم أنهم مسؤولون عـن           ). المادة السابعة ..." (للدولة الطرف   

ال يمكن أن يحاكموا إال من قبـل جهـات قضـائية    "ختفاء قسري لألشخاص األفعال التي تشكل جريمة ا  
باستبعاد جميع الواليات القضائية الخاصة األخرى وال سـيما         مختصة تابعة للقانون العادي في كل دولة        

  ).المادة التاسعة؛ الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف ("الواليات القضائية العسكرية
ئر االتفاقات المتعلقة بالتعذيب ال يمكن التذرع بالظروف االستثنائية         وكما هو الشأن بالنسبة لسا    

من قبيل حالة الحرب أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير حاالت االختفـاء القسـري؛ وفـي تلـك                    
يستبقى الحق في إجراءات وسبل التقاضي السريعة والفعالة كوسيلة لتحديد مكان وجود الشخص    "الحاالت  

يته والتأكد من حالته الصحية أو تحديد المسؤول الذي أمر بحرمانه من الحرية أو نفـذ  الذي حرم من حر 
يتاح للسلطات القضائية المختصة سـبيل الوصـول        "وفيما يتصل بمثل هذه اإلجراءات،      ". ذلك الحرمان 

ـ                 اكن الخالي من العراقيل والفوري إلى مراكز االعتقال كافة وإلى كل وحدة من وحداتها وإلى جميع األم
التي يوجد بصددها سبب يحمل على االعتقاد أن الشخص المختفي يمكن أن يكون موجودا فيها بما فـي                  

  ).المادة العاشرة" (ذلك األماكن التي تخضع للوالية العسكرية
  

  آلية التنفيذ ٣-٣-٣
تخضع عملية تجهيز االلتزامات أو الرسائل المقدمة إلى لجنة البلـدان   "تنص االتفاقية على أن     

األمريكية لحقوق اإلنسان والتي يدعى فيها اختفاء أشخاص قسرا لإلجـراءات المقـررة فـي االتفاقيـة                 
األمريكية لحقوق اإلنسان وللنظام األساسي واللوائح الخاصة باللجنة وللنظام األساسي والنظام الـداخلي             

المادة الثالثة  " (دابير االحتياطية لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بما في ذلك األحكام المتعلقة بالت          
وهناك أيضاً إجراء عاجل منصوص عليه بالنسبة للحاالت التي تتلقى فيها لجنة البلدان األمريكية          ). عشرة

بصورة "لحقوق اإلنسان التماسا أو رسالة يتعلقان باختفاء قسري مزعوم تتطلب من أمانتها التنفيذية القيام               
تزويدها بمعلومات تتعلق بمكان وجود الشخص المعني       " الحكومة المعنية عاجلة وسرية بتوجيه طلب إلى      

  ).المادة الرابعة عشرة(

تمثل اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص إعادة تأكيد لحقيقة أن 
وال يمكن . االختفاء القسري لألشخاص عمل ينتهك قانون حقوق اإلنسان الدولي

لقسري لألشخاص في ظل أي ظرف من الظروف حتى في حاالت تبرير االختفاء ا
  ..الطوارئ

واألشخاص الذين يتهمون باشتراكهم في اختفاء شخص من األشخاص قسرا ال 
وال يمكن محاكمتهم بموجب والية . يحاكمون إال من طرف محاكم القانون العادية

 .قضائية خاصة

  



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٨٦

المــرأة والمعاقبــة    اتفاقية البلدان األمريكية بشأن العنف ضـد          ٤-٣
  ١٩٩٤عليـه واستئصاله، 

ة والمعاقبة عليه واستئصاله التي     اعتمدت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد المرأ        
 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية وبـدأ          ١٩٩٤في عام   " اتفاقية بيليم دو بارا   "تسمى أيضا   

 بلغ عدد الدول األعضـاء التـي        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩وحتى تاريخ   . ١٩٩٥مارس  / آذار ٥نفاذها في   
 هي المعاهدة الدولية الوحيدة التـي تسـتهدف حصـرا            وهذه االتفاقية  ٣٤. دولة ٣١صدقت على االتفاقية    

  .القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس
  

  نطاق االتفاقية ١-٤-٣
يفهم العنف ضد المرأة على أنه أي فعل أو تصرف، قائم على أساس             "ألغراض هذه االتفاقية    

معاناة للمرأة سواء في العلن أو فـي        نوع الجنس، يتسبب في الوفاة أو في اإليذاء الجنسي أو النفسي أو ال            
وكما ورد تحديده باإلضافة إلى ذلك فإن العنف ضد المرأة ينبغي، فـي             ). ١المادة  " (إطار الحياة الخاصة  

بغض النظر عمـا إذا كـان هـذا         " أن يفهم على أنه يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي        "جملة أمور،   
 في نطاق أي عالقة أخرى قائمة بـين األشـخاص أو فـي              العنف يحدث في إطار األسرة أو المنزل أو       

المادة (المجتمع المحلي أو ارتكبته أو ساندته الدولة أو وكالؤها بغض النظر عن المكان الذي يحدث فيه                 
العامة منهـا أو    وعلى هذا النحو يكون نطاق التطبيق شامال ويغطي كافة مجاالت المجتمع            )). ج(-)أ(٢

  . على حد سواءالخاصة
ؤكد االتفاقية باإلضافة إلى ذلك على حق المرأة في أن تتمتع بممارسة وحماية كافة حقوق               وت

تعترف بأن العنف   "اإلنسان المنصوص عليها في الصكوك اإلقليمية والدولية وينبغي للدول األطراف أن            
المادتـان  (ثقافية  ممارسة الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال      " ضد المرأة يمنع وينافي   

وأخيراً تنص االتفاقية على أن حق كل امرأة في عدم التعرض للعنف يشمل، في جملـة أمـور،           ). ٥-٤
  ).٦المادة (الحق في أن تقدر مكانتها وتثقف بعيدا عن نماذج السلوك النمطية 

  
  تعهدات الدول األطراف ٢-٤-٣

وسائل المناسبة ودون تـأخير،     أن تتوخى، بجميع ال   "توافق الدول األطراف بوجه خاص على       
تتعهد بأن تتخـذ تـدريجيا      "وكذلك  ) ٧المادة  " (سياسات تمنع العنف ضد المرأة وتعاقب عليه وتستأصله       

تعزيز الوعي بحق المرأة في عدم التعرض للعنف والتقيد بهذا          "مثل البرامج التي تستهدف     " تدابير محددة 
النهوض بتثقيف وتـدريب كافـة      "و"  لسلوك المرأة والرجل   وتعديل النماذج االجتماعية والثقافية   "،  "الحق

  ).٨المادة " (المعنيين بإقامة العدل والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين
  

  آلية التنفيذ ٣-٤-٣
  :تشتمل آلية التنفيذ المتوخاة في االتفاقية على جوانب ثالثة هي

 األول، بتضمين تقاريرها الوطنية المقدمة       تقوم الدول األطراف، في المقام     :إجراءات رفع التقارير   
معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لمنـع وحظـر         " أموراً منها    لجنة البلدان األمريكية للمرأة   إلى  

  ؛)١٠المادة (وأية صعوبات واجهتها في تطبيق تلك التدابير " العنف ضد المرأة

  .html.61-a/Sigs/english/juridico/org.oas.www://http انظر ٣٤                                                           



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٨٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 من محكمة البلدان فتوى للمرأة أن تطلب    يجوز للدول األطراف وللجنة البلدان األمريكية      :الفتـاوى  
األمريكية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله 

 ؛ وأخيراً،)١١المادة (

 ألي فرد أو مجموعة من األفراد أو أي كيان غير حكومي معترف به قانونـا                :االلتماسات الفردية  
لجنة البلدان  أن يرفع التماسا إلى     " من الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية         في دولة أو أكثر   

 من االتفاقية من قبل دولة طرف أو        ٧ انتهاكات المادة    التبليغ من  يتضمن   األمريكية لحقوق اإلنسان  
شكاوى بشأن هذه االنتهاكات ويوعي تلك الدولة بواجباتها المتمثلة في منع العنـف ضـد المـرأة                 

  ).١٢المادة (لمعاقبة عليه واستئصاله على النحو الموصوف في المادة وا

إن اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله 
هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تستهدف حصرا استئصال العنف القائم على أساس 

  .الجنس

 أو العلنفي  في كافة مجاالت المجتمع سواء كان تغطي االتفاقية العنف الذي يحدث
  .الحياة الخاصةفي 

إلى لجنة البلدان األمريكية  رفع التقاريرإجــراءات ) ١: (تتألف آلية التنفيذ مما يلي
 إلى لجنة البلدان األمريكية لحقوق التماسات فرديةإمكانية تقديم ) ٢(المعنية بالمرأة و

  .اإلنسان
 تطلب الحصول على فتاوىوللجنة البلدان األمريكية للمرأة أن يجوز للدول األطراف 

  .من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن تفسير االتفاقية
  

 معاهدات حقوق اإلنسان األوروبية وتنفيذها  .٤
  

ها رقم  بروتوكوالت، و ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام        ١-٤
  ٧ و٦ و٤ و١

 ٣ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي بدأ نفاذهـا فـي            ١٩٥٠جلس أوروبا عام    اعتمد م 
 ٣٦ دولة ٤٣ بلغ عدد الدول األطراف فيها       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٥٣.٣٥سبتمبر  /أيلول

وقد أنشأت االتفاقية أصال اللجنة األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان المنـوط بهـا رصـد                 
تزامات التي أخذتها على عاتقها األطراف السامية المتعاقدة في االتفاقية لكن ومع بدء نفاذ البروتوكول               االل

 ُأعيد تنظيم آليـة الرصـــد بطريقـة         ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ الملحق باالتفاقية في     ١١٣٧رقم  
نسان التي تتخـذ مـن      أصبحت معها كل االدعاءات تحال اآلن مباشرة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإل           

وهذه المحكمة هي المحكمة الدائمة لحقوق اإلنسان األولى والوحيدة التي          . ستراسبورغ في فرنسا مقرا لها    
  .تعقد دوراتها على أساس دائم

  .٥، رقم (ETS)اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، انظر سلسلة المعاهدات األوروبية :  االسم الرسمي لهذه المعاهدة هو٣٥                                                           
  .int.coe.conventions://http/ لالطالع على التصديقات على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ومختلف بروتوكوالتها انظر الموقع ٣٦
  .١٥٥لة المعاهدات األوروبية رقم  سلس٣٧



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٨٨

 ٧ و ٦ و ٤ و ١وتم التوسع في الحقوق التي تحميها االتفاقية من خالل البروتوكوالت اإلضافية            
 تشـرين   ٤ المتعلق بحظر التمييز للتوقيع عليـه فـي          ١٢روتوكول رقم   وقد فتح الب  . وهي تتناول أدناه  

 في مدينة روما في سياق االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين لالتفاقية ذاتها التي             ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
وأخيراً فتح باب التوقيع على     . ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤تم التوقيع عليها في العاصمة اإليطالية في        

ويتعلق هذا البروتوكول بحظر عقوبة اإلعدام      . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣ في فيلنيوس في     ١٣بروتوكول رقم   ال
  .في كافة الظروف

  
  تعهدات الدول األطراف ١-١-٤

بأن تؤمن لكل فرد يخضع لواليتهـا الحقـوق والحريـات           "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة     
وهذا يعني، في جملة أمور، أنه يجب أن توفر لكـل           ). ١ادة  الم" (المحددة في المادة األولى من االتفاقية     

سبيال فعاال لالنتصاف أمام هيئة وطنيـة       "شخص تتعرض حقوقه وحرياته المضمونة باالتفاقية لالنتهاك        
  ).١٣المادة " (برغم أن االنتهاك قد اقترفه أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

  
  الحقوق المضمونة ٢-١-٤

  :وق المدنية والسياسية التاليةتضمن االتفاقية الحق
  ؛٢ المادة -الحق في الحياة  
  ؛٣ المادة -حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  ؛٤ المادة -حظر االسترقاق واالستعباد والعمل الجبري والسخرة  
  ؛٥ المادة -الحق في الحرية واألمن  
  ؛٦دة  الما-الحق في محاكمة عادلة  
  ؛٧ المادة -حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي  
  ؛٨ المادة -الحق في احترام خصوصيات اإلنسان وحياته األسرية  
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٠ المادة -الحق في حرية التعبير  
  ؛١١ المادة -الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات  
  ؛١٢ المادة -ين أسرة الحق في الزواج وتكو 
  ؛١٣ المادة -الحق في سبيل فعال لالنتصاف  
  .١٤ المادة - التمييز حظرو 

 وحتى تـاريخ    ١٩٥٤.٣٨مايو  / أيار ١٨ وبدأ نفاذه في     ١٩٥٢ عام   ١واعتمد البروتوكول رقم    
وينص هذا البروتوكول علـى  .  دولة٤٠ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩
  :وق التالي ذكرها والتعهدات التي تعقدها الدول األطراف فيما بينهماالحق

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المؤمن لبعض الحقوق ١البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٣٨                                                           
  .٠٠٩والحريات غير تلك المدرجة سلفا في االتفاقية، سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٨٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ؛١ المادة -حق الشخص في التمتع السلمي بممتلكاته  
الحق في التربية وحق األبوين في تأمين تلك التربية والتعليم بما يتوافق مـع معتقـداتهما الدينيـة                   

  ؛٢ المادة -وقناعاتهما الفلسفية 
  .٣ المادة -غضون فترات زمنية فاصلة معقولة مع توخي االقتراع السري عقد انتخابات حرة في  

 ٢٩ وحتى تـاريخ     ١٩٦٨.٣٩مايو  / أيار ٢ الذي بدأ نفاذه في      ١٩٦٤ لعام   ٤البروتوكول رقم   
وقد أضاف البروتوكول رقم    .  دولة ٣٥ بلغ عدد الدول األطراف في هذا البروتوكول         ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  : حمايتها الحقوق التالية الواجب٤
  ؛١ المادة -حق الشخص في أال يحرم من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي  
  ؛٢ المادة -الحق في حرية الحركة واإلقامة؛ وحق الشخص في أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده  
الحق في أال يطرد الشخص من البلد الذي هو واحد من رعاياه وحق الشخص في عدم االعتراض                  

  ؛٣ المادة -على دخوله الدولة التي هو واحد من رعاياها 
  .٤ المادة -منع الطرد الجماعي لألجانب  

 ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٨٥.٤٠مارس  / آذار ١ الذي بدأ نفاذه في      ١٩٨٣ لعام   ٦البروتوكول رقم   
غاء  بإل ٦ويتعلق البروتوكول رقم    .  دولة ٤٠ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

أن تنص في قوانينها على عقوبة اإلعـدام فيمـا          "، ولكن يجوز للدولة مع ذلك       )١المادة  (عقوبة اإلعدام   
وال يجوز التحلل بأي شـكل      ). ٢المادة" (يتعلق باألفعال التي ترتكب زمن الحرب أو خطر الحرب الداهم         

يمكن إبداء أي تحفظات علـى       من االتفاقية كما ال      ١٥من األشكال من أحكام هذه المواد بموجب المادة         
  ).٤ و٣المادتان (هذا البروتوكول 

أكتـوبر  / تشـرين األول   ١ والذي بدأ نفاذه فـي       ١٩٨٤ المعتمد في عام     ٧البروتوكول رقم   
 دولة وقـد    ٣٢ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٨٨.٤١

  :بالنص على الحماية اإلضافية التالي ذكرهاوسع هذا البروتوكول من نطاق االتفاقية 
بعض أوجه الحماية من الطرد التعسفي لألجانب المقيمين بصورة غير شرعية في إقليم األطـراف                

  ؛١ المادة -السامية المتعاقدة 
  ؛٢ المادة -الحق في الطعن في إدانة جنائية  
  ؛٣ المادة -الحق في الحصول على تعويض في حالة عدم إقامة العدل  
الحق في عدم التعرض للمحاكمة من جديد على الجريمة نفسها في ظل الوالية القضـائية للدولـة                  

  ؛٤ المادة - من االتفاقية ١٥ وهو حكم ال يجوز عدم التقيد به بموجب المادة -نفسها 
التساوي في الحقوق والمسؤوليات بين األزواج فيما يخص الزواج وأثناء الزواج وفي حالة الطالق               

  .٥لمادة  ا-

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المؤمن لبعض الحقوق ٤البروتوكول رقم : هذا البروتوكول هو االسم الرسمي ل٣٩                                                           
  .٠٤٦والحريات غير تلك المدرجة سلفا في االتفاقية وفي البروتوكول األول، سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ ٦ل رقم البروتوكو:  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤٠
  .١١٤سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 

روبية،  الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، سلسلة االتفاقيات األو٧البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤١
  .١١٧رقم 



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٩٠

 الملحق باالتفاقية األوروبية على حظـر عـام         ١٢٤٢وكما سبق بيانه، ينص البروتوكول رقم       
مـن هـذا    ) ١(١ووفقا للمادة   . للتمييز وهو مستقل عن الحقوق والحريات األخرى التي تضمنها االتفاقية         

تمييز يقوم على   يجب أن يؤمن التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها قانونا دون أي              "البروتوكول  
أي أساس كالجنس والعرق واللون واللغة والدين والرأي السياسي أو غيره من اآلراء واألصل القومي أو                

مـن  ) ٢(١وتـنص المـادة     ". االجتماعي واالنتماء إلى أقلية وطنية والملكية والمولد أو أي مركز آخر          
العامة على أي أساس كاألسس اآلنف      أال يتعرض أحد للتمييز من جانب السلطة        "وجوب  البروتوكول على   
 لم يبدأ نفاذ هذا البروتوكول حيث لم يحـظ إال           ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩وحتى تاريخ   ". ١ذكرها في الفقرة    

  .  تصديقات الزمة١٠أصل بتصديــق واحـد من 
  

  ٤٣القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-١-٤
على إمكانية فرض قيود علـى ممارسـة هـذه          ينص بعض مواد هذه االتفاقية وبروتوكولها       

الرأي في احترام خصوصـيات      (٨وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالمادة       . الحقوق في ظروف معينة تحديدا    
) الحق في حريـة التعبيـر      (١٠و) الحق في حرية التفكير والوجدان والدين      (٩، و )الفرد وحياته األسرية  

ويصدق الشيء نفسه على حـق      . من االتفاقية ) الجمعياتالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين        (١١و
 والحق في حرية الحركـة      ١ من البروتوكول رقم     ١الفرد في أن يتمتع سلميا بممتلكاته الوارد في المادة          

  .٤ من البروتوكول رقم ٢واإلقامة المنصوص عليه في المادة 
 أن تفرض في كافـة      والقيود التي تفرض على ممارسة هذه الحقوق يجب، من ناحية أخرى،          

 مـن   ١وفيما عدا المادة    " أن يحددها القانون  "أو  " التنصيص عليها بقانون  "ويجب  " وفقا للقانون "الظروف  
لألغراض المعينة المحـددة    " الزمة في مجتمع ديمقراطي   " يجب أن تكون هذه القيود       ١البروتوكول رقم   

ة على سبيل المثال وحمايـة النظـام العـام          في مختلف المواد مثل المصالح التي تقتضيها السالمة العام        
واألسـباب  (والصحة واآلداب العامة ومنع االضطرابات أو الجريمة أو حماية حقوق وحريات اآلخرين             

وصحيح أن مفهوم الديمقراطية والنظام الدسـتوري       ). المشروعة تختلف باختالف الحق الواجب حمايته     
شرط مسبق بالنسبة للدول التي ترغب في االنضـمام إلـى           الديمقراطي وارد في االتفاقية وهذا المفهوم       

علما بأن مفهوم المجتمع الديمقراطي ال يشار إليه على هذا النحو فيما يتصل بالتقييـدات               . مجلس أوروبا 
ولذلك يمكن الخلوص إلـى أن التـدابير        . الجائز أن تفرض على حق الفرد في أن يتمتع سلميا بممتلكاته          

بة بكل وضوح على المجتمع الديمقراطي الذي يحترم معايير حقوق اإلنسـان لـن              التقييدية التي هي غري   
  .١ من البروتوكول رقم ١بالمعنى المتوخى في المادة " للمصلحة العامة"تعتبر خادمة 

والسوابق القانونية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان التي           
 في مختلف األحكام    الواردة" الزمة"لعبارة  تنطوي على ثروة من التفسيرات العديدة       لم يعد لها اآلن وجود      

متـروك للسـلطات    "وبالرغم من أن األمـر      . ١٢المتعلقة بالتقييدات والتي ترد أمثلة عليها في الفصل         
" الزمـة ال" التي ينطوي عليها مفهوم      الحاجة االجتماعية الماسة   لحقيقة   األوليالوطنية لكي تجري التقييم     

في سياق حرية التعبير على سبيل المثال فللمحكمة أن تصدر الحكم النهائي حول تمشي أي إجراء مـع                  
يشمل ال فقط التشريع األساسي بل القرارات المتعلقـة بتطبيـق ذلـك             "أحكام االتفاقية، وهو اختصاص     

ل أيضا علـى هـذا      ؛ وهذا اإلشراف األوروبي يشم    "التشريع ولو كان قرارا صادرا عن محكمة مستقلة       
 وأكدت المحكمة كذلك، فـي ممارسـتها لوظائفهـا          ٤٤."لزومه"من اإلجراء المطعون فيه و    " الغاية"النحو  

بإيالء أقصى االهتمام للمبـادئ     "السامية فيما يخص الحق في حرية التعبير على سبيل المثال أنها ملزمة             
 الملحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، سلسلة ١٢البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤٢                                                           

  .١٧٧االتفاقيات األوروبية، رقم 
ببعض الحقوق " من هذا الدليل المتعلق ١٢الفصل  لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن القيود التي تفرض على ممارسة هذه الحقوق انظر ٤٣

  ".حرية التفكير والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع: الرئيسية األخرى
٤٤ Eur. Court HR, Handyside judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, pp.22-23, paras. 48-49.  
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 ٩١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

لك، أن تقرر ما إذا كانت األسـباب التـي           ويجب على اللجنة، تبعا لذ     ٤٥"المجتمع الديمقراطي "التي تميز   
هي أسباب لها صلة بالموضوع     "تسوقها السلطات الوطنية لتبرير لزوم التدخل في ممارسة الحق المعني           

 وفي حاالت أخرى شددت المحكمة مرة ثانية على أن االستثناءات من الحق في الحياة الخاصة ٤٦."وكافية
وأن ضرورة تلك االستثناءات يجب     " تُفسر في أضيق الحدود   "يجب أن   ) ٢(٨المنصوص عليه في  المادة      

 وعلى هذا النحو ال يكفي أن يكون التدخل المعني مفيداً أو هو بكل بساطة ليس               ٤٧."إثباتها على نحو مقنع   "
بل على العكس من ذلك يقع على عـاتق         . مؤذيا إلى حد أنه ال يضر بأداء المجتمع الديمقراطي لوظائفه         

 المتعاقدة التزام قانوني بتوفير أسباب كافية تثبت الضـرورة الداعيـة، فـي مجتمـع                األطراف السامية 
  .ديمقراطي إلى القانون الذي يرتكز عليه اإلجراء وإلى اإلجراء نفسه

 حماية واسعة ٧ و٦ و٤ و١توفر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها 
 .شخص على المستوى األوروبيالنطاق للحقوق والحريات التي يتمتع بها ال

يمكن السماح بفرض قيود على ممارسة بعض الحقوق التي تحميها االتفاقية شريطة 
 :أن تفي تلك القيود بمبادئ

  الشرعية؛ •
  ؛مجتمع ديمقراطيالحاجات الشرعية التي يستدعيها  •
 من حيث أن التدابير يجب أن تكون الزمة في مجتمع التناسب/الضرورة •

  بواحد أو أكثر من المقاصد المحددةديمقراطي للوفاء

  

  حاالت جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-١-٤
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٤بالرغم من االختالف في بعض األوجه عن المادة         

وروبية على   من االتفاقية األ   ١٥ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص المادة         ٢٧والسياسية والمادة   
  :والشروط عموماً، هي التالية. جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية في حاالت استثنائية

في زمـن الحـرب أو      " يجوز لطرف سام متعاقد أن يلجأ إلى عدم التقيد           :شرط التهديد االستثنائي   
ذا على أنه يعنـي     وقد فسرت المحكمة األوروبية ه    ". الطوارئ العامة األخرى التي تهدد حياة األمة      
حالة أزمة أو طوارئ استثنائية وداهمة تـؤثر علـى          "أن الطرف السامي المتعاقد يجب أن يواجه        

 وفـي   ٤٨."السكان كلهم وتشكل تهديدا للحياة المنظمة التي يحياها المجتمع الذي تتشكل منه الدولـة             
ا اسـتثنائيين ممـا يجعـل       األزمة أو الخطر يجب أن يكون     " بينت اللجنة تحديدا أن      القضية اليونانية 

غيـر  التدابير أو القيود العادية التي تبيحها االتفاقية للحفاظ على السالمة العامة والصحة والنظـام               
في " هامشا عريضا للتقدير  " وقد منحت المحكمة من جهة أخرى الحكومات         ٤٩."كافية بشكل واضح  

 بيد أن على    ٥٠)١١(١٥في المادة   البت فيما إذا كانت ستواجه حالة طوارئ عامة بالمعنى المقصود           
أن تعطي الوزن المناسب لعوامل ذات عالقة بالموضـوع مـن           "المحكمة، في ممارستها إلشرافها،     

  .٤٩، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥                                                           
  .٥٠ و٤٩، الفقرتان ٢٤ و٢٣ المرجع نفسه، الصفحتان ٤٦
 Judgments of Funke, Crémieux and Miailhe of 25 February 1993, Series A,, No. 256 A-C, p. 24, para. 55, p. 62, para. 38 انظر ٤٧

and p. 89, para. 36 respectively.  
٤٨ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 56, para. 28 ترد في النص " داهم"، عبارة

  .الفرنسي دون سواه من الحكم، والنصان كالهما ذويا حجية
٤٩ Eur Comm. HR, Greek case, Report of the Commission, 12 Yearbook, p. 72, para. 152.  
٥٠ Eur. Court HR, Brannigan and McBride judgment of 26 May 1993, Series, A, No. 258-B, p. 49, para. 43.  
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٩٢

قبيل طبيعة الحقوق التي سيمسها عدم التقيد والظروف المفضية إلى ذلك ومدة عدم التقيـد وحالـة                 
  ٥١."الطوارئ

من االتفاقية أن المواد التالي ذكرها ال       ) ٢(١٥  تفيد المادة  :شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات      
إال في حالة الوفاة الناجمة عن أعمـال الحـرب          "،  )الحق في الحياة   (٢المادة  : يمكن تقييدها وهي  

؛ )عدم الخضوع لالسترقاق والعبوديـة    ) (١(٤؛ المادة   )عدم التعرض للتعذيب   (٣؛ المادة   "الشرعية
 ال يمكـن    ٧ و ٦راً وعلى إثر بدء نفاذ البروتوكـولين رقـم          وأخي). ال عقوبة بال قانون    (٧المادة  

  .الخروج على األحكام المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام والحماية من التعرض للخطر المزدوج
اتخـاذ تـدابير    "أنه يجوز لألطراف السامية المتعاقدة      ) ١(١٥ تفيد المادة    :شرط الضرورة القصوى   

وقد أكـدت   ". هذه االتفاقية بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الحالة      تبيح عدم التقيد بالتزاماتها بموجب      
بهامش عريض فـي عمليـة      "المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن األطراف المتعاقدة تتمتع          

 بيد  ٥٢."في تحديد مدى ما يمكن الذهاب إليه سعيا للتغلب على حالة طوارئ           "في مجال البت    " التقدير
لسلطات المحلية ال يخضع في جميع الحاالت لإلشـراف علـى المسـتوى             أن القرار الذي تتخذه ا    

  ٥٣.األوروبي
 إن تدابير عدم التقيد التي تتخذها األطراف        :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       

غير متمشية مع االلتزامات األخرى المعقودة بموجب القـانون         "المتعاقدة السامية ال ينبغي أن تكون       
 كان على المحكمة األوروبية لحقوق اًإلنسان أن تبحث مـا           برينيغان وماكبرايد وفي قضية   ". دوليال

من ) ١(٤الذي تقضي به المادة     " اإلعالن الرسمي "إذا كانت حكومة المملكة المتحدة قد أوفت بشرط         
ا إذا كان   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومع ذلك تعين على المحكمة أن تبحث م             

  بـأن هـذا الشـرط لـم يـتم         " أساس منطقي واضح للحجة التي ساقها صاحب الشـكوى        "هناك  
  ٥٤؛الوفاء به

 من االتفاقية األوروبية ال تتضمن أي نص        ١٥ من الجدير بالمالحظة أن المادة       :شرط عدم التمييز   
  ؛١٤محدد بحظر التمييز وأن هذا الشرط تنظمه بصورة حصرية المادة 

مطالب بأن يبقـي    " إن الطرف المتعاقد السامي الذي يأخذ بشرط عدم التقيد           :الدوليشرط اإلخطار    
كمـا  " األمين العام لمجلس أوروبا على علم تام بما يتخذه من تدابير وباألسباب الداعية إلى اتخاذها              

لها من  متى ما توقف العمل بتلك التدابير وبكون أحكام االتفاقية تنفذ بتمامها وكما           "يجب عليه إعالمه    
 ببحث ما ومن تلقاء ذاتهاوتقوم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إذا دعت الحاجة إلى ذلك      ". جديد

  ٥٥.إذا كان هذا الشرط قد تم الوفاء به

 من ١٥عندما ال تتقيد األطراف المتعاقدة السامية بالتزاماتها المعقودة بمقتضى المادة 
 :عليها أن تمتثل لما يلياالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان يجب 

  شرط الخطر االستثنائي؛ •
  شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات؛ •
  شرط الضرورة القصوى؛ •
  شرط التوافق مع االلتزامات الدولية األخرى؛ •
 .شرط اإلخطار الدولي •

  .٥٠ في الصفحة ٤٣، الفقرة ٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥١                                                           
  .٤٣، الفقرة ٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٢
  .٤٣، الفقرة ٥٠ و٤٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣
  .٧٢، الفقرة ٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥٤
  .Eur. Court HR, Case of Irland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 84, para. 223ظر  ان٥٥
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  آلية التنفيذ ٥-١-٤
الرصد المنشأة   عندما بدأ نفاذ التنظيم الجديد آللية        ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١حتى تاريخ   

بمقتضى االتفاقية تُحال جميع االنتهاكات المزعومـة للحقـوق والحريـات التـي تضـمنها االتفاقيـة                 
بكفالة التقيد بالتعهـدات التـي      "وبروتوكوالتها مباشرة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تقوم          

تعقد المحكمة جلساتها بصورة دائمة وهي      و). ١٩المادة  " (تأخذها األطراف المتعاقدة السامية على عاتقها     
أبريـل  / نيسـان  ٣٠ قاضيا حتى تاريخ     ٤٣تتألف من عدد من القضاة مساو لعدد األطراف المتعاقدة أي           

ويمكن للمحكمة أن تنعقد في شكل لجان قوام كل لجنة ثالثة قضاة، أو فـي شـكل                 ). ٢٠المادة   (٢٠٠٢
  )).١(٢٧المادة (قوامها سبعة عشر قاضيا غرف تتكون من سبعة قضاة أو في شكل غرفة كبرى 

بـين  وإلى جانب االختصاص الذي تتمتع به المحكمة والمتمثل في تلقي وبحث الشكاوى فيما              
أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة مـن              "يجوز لها   ) ٣٣المادة   (الدول

عاقدة السامية للحقوق المنصوص عليهـا      األشخاص يدعون أنهم ضحايا النتهاك طرف من األطراف المت        
وتتعهد األطراف المتعاقـدة السـامية بـأال        ). "٣٤المادة  " (في االتفاقية أو في البروتوكوالت الملحقة بها      

والحق فـي رفـع      ).حتى نهايتها  ٣٤المادة  " (تعرقل بأي شكل من األشكال الممارسة الفعلية لهذا الحق        
  .فراد إلى المحكمة ال يعتمد على أي إجراء محدد بالقبولالشكاوى فيما بين الدول وشكاوى األ

بيد أنه ال يجوز للمحكمة أن تعالج طلبا أيا كان نوعه ما لم تكن سبل االنتصاف الوطنية قـد                   
المادة (استنفدت وما لم يكن الطلب قد قدم في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي اتخذ فيه القرار النهائي 

إضافية بشأن القبول تتوفر فيما يتعلق بالطلبات الفردية التي ال ينبغي أن يكـون              وهناك معايير   )). ١(٣٥
في جوهرها هي نفس المسألة التي سبق للمحكمة أن نظرت فيهـا            "صاحبها مجهول الهوية وال أن تكون       

أو قدمت ليبحث فيها بموجب إجراء لالستقصاء أو التسوية الدوليين وال تتضمن أي معلومات جديدة ذات                
  )).٢(٣٥المادة (القة بالموضوع ع

وتقوم المحكمة بالبت في مقبولية القضية وأسسها الموضوعية وتضطلع عند الضرورة بعملية            
تحت تصرف األطراف المعنية بغيـة      "وبعد اًإلعالن عن جواز قبول القضية تضع نفسها أيضا          . التحري

 النحو المحـدد فـي االتفاقيـة وفـي          تأمين تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان على         
وتعقد المحكمة جلساتها بصورة علنية ما لم تقرر خالف         )). ب)(١(٣٨المادة  " (البروتوكوالت الملحقة بها  

  ).٤٠المادة " (في الظروف االستثنائية"ذلك 
ويجوز ألي طرف في القضية، في غضون فترة ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكـم عـن                 

وإن حظي الطلب بـالقبول،     . ي الظروف االستثنائية إحالة القضية إلى الغرفة الكبرى       الغرفة، أن يطلب ف   
وفـي غيـر    ). ٤٤ و ٣٤المادتان  (تقوم عندئذ الغرفة الكبرى بالبت في القضية بواسطة حكم يكون نهائيا            

لـة  ذلك من الحاالت يكون الحكم الصادر عن الغرفة نهائيا حين تُعلن األطراف أنها ال تعتزم طلـب إحا                 
األمر إلى الغرفة الكبرى؛ أو بعد مرور ثالثة أشهر على الحكم في غياب مثل ذلك الطلب، وأخيراً عندما                  

  ).٤٤المادة (يقابل طلب اإلحالة بالرفض 
أن تتعهد بالتقيد بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة        "ويجب على األطراف المتعاقدة السامية      

  رف على تنفيذ الحكم النهائي لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبـا          ؛ وتش "في أي قضية تكون أطرافاً فيها     
  ).٤٦المادة (
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يتم رصد تنفيذ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من طرف المحكمة األوروبية لحقوق 
 :اإلنسان التي هي هيئة دائمة وتعمل على أساس التفرغ وتعقد جلساتها في شكل

  لجان مؤلفة من ثالثة قضاة؛ •
   مكونة من سبعة قضاة؛غرف •
 . قاضيا١٧أو غرفة كبرى مؤلفة من  •

  :وتتمتع المحكمة باختصاص تلقي وبحث
  القضايا التي تثار فيما بين الدول؛ •

الطلبات الواردة من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من األفراد 
 .يدعون أنهم ضحايا انتهاك للحقوق التي تضمنها االتفاقية أو بروتوكوالتها

  

 لألعـوام  بروتوكوالته و ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي لعـام       ٢-٤
  ١٩٩٥ و١٩٩١ و١٩٨٨

 ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٦٥فبراير  / شباط ٢٦ وبدأ نفاذه في     ١٩٦١ في عام    ٥٦اعتمد الميثاق االجتماعي األوروبي   
ي إلى تأمين عدد مـن      ويهدف الميثاق األوروب  .  دولة ٢٥ بلغ عدد الدول التي صدقت عليه        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

الحقوق االجتماعية واالقتصادية وهو لذلك النظير الطبيعي لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تكفل الحقوق              
وعلى إثر بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي      . وينشئ الميثاق إجراء لتقديم التقارير مرة كل سنتين       . المدنية والسياسية 

  .يم الشكاوى الجماعية ُأنشئ نظام لتقد١٩٩٥لعام 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٢-٤
هناك تعهدات أساسية ثالثة يجب على كل دولة قبولها عند انضمامها إلى الميثاق االجتمـاعي               

  ٥٧:األوروبي
أن تعتبر الجزء األول من هذا الميثاق بوصفه بيانا بالغايات التي ستسـعى إلـى               "، يجب عليها    أوالً 

)) أ)(١(٢٠المادة  " (لمالئمة كما هو مذكور في الفقرة التمهيدية لذلك الجزء        تحقيقها بجميع الوسائل ا   
إعمالهـا  "ويورد الجزء األول من الميثاق بعبارات عامة الحقوق والمبادئ التسعة عشر الواجـب              

  من خالل الوسائل الوطنية والدولية التي تتوخاها األطراف المتعاقدة؛" فعليا
من الميثاق، أال وهي    "  متقيدة بخمس على األقل من مواد الجزء الثاني        تعتبر نفسها " ، يجب أن    ثانياً 

 التي تتعلق على التوالي بالحق في العمل والحق في التنظيم           ١٩ و ١٦ و ١٣ و ١٢ و ٦ و ٥ و ١المواد  
والحق في المساومة الجماعية والحق في الضمان االجتماعي والحق فـي المسـاعدة االجتماعيـة               

الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية وحـق العمـال المهـاجرين          والطبية، وحق األسرة في     
  ؛))ب)(١(٢٠المادة (وأسرهم في الحماية والمساعدة 

  .١٥٨و١٤٢ و١٢٨ ولالطالع على البروتوكوالت اإلضافية انظر سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٣٥ سلسلة المعاهدات األوروبية، رقم ٥٦                                                           
 ,David Harris, The European Social Charter مزيد من التفاصيل بشأن الميثاق االجتماعي األوروبي انظر على سبيل المثال  لالطالع على٥٧

(Charlottesville, University Press of Virginia, 1984, Procedural Aspects of International Law Series, vol. 17), xvi, 345 pp.; and L. 
Samuel, Fundamental Social Rights: Case Law of the European Social Charter (Strasbourg, Council of Europe, 1997), 450 pp. 

  .int.coe.www://http/: وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن الميثاق االجتماعي األوروبي انظر موقع مجلس أوروبا على شبكة اإلنترنت
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أن تعتبر نفسها متقيدة بما تختاره من المواد أو الفقرات التي يرد            "، يجب باإلضافة إلى ذلك      وأخيراً 
دد اإلجمالي للمواد أو الفقـرات المرقمـة        تعدادها في الجزء الثاني من الميثاق شريطة أن يكون الع         

  )).ج)(١(٢٠المادة " ( فقرة مرقمة٤٥التي تتقيد بها ال يقل عن عشر مواد أو 
  

  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٤
باعتبار نفسـها متقيـدة     "فيما يخص الشروط المحددة المبينة أعاله تتعهد األطراف المتعاقدة          

  :والتي تهم" الفقرات التالي ذكرهابااللتزامات المنصوص عليها في المواد و
  ؛١ المادة -الحق في العمل   
  ؛٣ المادة -الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية  
  ؛٤ المادة -الحق في أجر منصف  
  ؛٥ المادة -الحق في التنظيم  
  ؛٦ المادة -الحق في المساومة الجماعية  
  ؛٧ المادة -حق األطفال وصغار السن في الحماية  
  ؛٨ المادة - العامالت في الحماية الحق في النساء 
  ؛٩ المادة -الحق في التوجيه المهني  
  ؛١٠ المادة -الحق في التدريب المهني  
  ؛١١ المادة -الحق في حماية الصحة  
  ؛١٢ المادة -الحق في الضمان االجتماعي  
  ؛١٣ المادة -الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  
  ؛١٤ المادة -ماعية الحق في تلقي خدمات الرعاية االجت 
 -حق األشخاص المعوقين بدنيا وعقليا في التدريب المهني؛ وإعادة التأهيل واالستقرار االجتماعي              

  ؛١٥المادة 
  ؛١٦ المادة -حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  
  ؛١٧ المادة -حق األمهات واألطفال في الحماية االجتماعية واالقتصادية   
  وأخيراً،١٨ المادة -الحق في تعاطي مهنة تدر الربح في أقاليم األطراف المتعاقدة األخرى  

  .١٩ المادة -حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
 ٣٠ وحتـى تـاريخ      ١٩٨٢سبتمبر  / أيلول ٤ في   ١٩٨٨وبدأ نفاذ البروتوكول اإلضافي لعام      

وبموجب هذا البروتوكول الـذي ال يمـس        .  دول ١٠طراف فيه    بلغ عدد الدول األ    ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
بأحكام الميثاق االجتماعي األوروبي نفسه تتعهد الدول األطراف أيضاً باعتبار نفسها متقيدة فقط بواحـدة               

  :أو أكثر من المواد التي تتناول الحقوق التالي ذكرها
م والمهن دون تمييز علـى أسـس        الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل االستخدا         

  ؛١ المادة -الجنس 
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  ؛٢ المادة -الحق في الحصول على المعلومات والمشورة  
  ؛٣ المادة -الحق في المشاركة في تحديد شروط العمل وبيئته وتحسينها  
  .٤ المادة -وحق المسنين في الحماية االجتماعية  

  
  القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-٢-٤

بموجبه ال تخضع الحقوق والمبادئ المنصوص      ) ٣١المادة  (تضمن الميثاق حكما تقييديا عاماً      ي
ما عدا ما هـو  "عليها في الجزأين األول والثاني من الميثاق ألي تقييدات أو قيود ال ترد فعال في الميثاق     

 أو لحماية   منصوص عليه بقانون أو هو ضروري في مجتمع ديمقراطي لحماية حقوق وحريات اآلخرين            
وكما هو الشأن بالنسبة لمعظم األحكام ". المصلحة العامة واألمن الوطني والصحة العامة أو اآلداب العامة

األخرى المتعلقة بالقيود في ميدان قانون حقوق اإلنسان الدولي ينطوي هذا الحكم على الشروط القانونية               
  .بدأ المجتمع الديمقراطي ومبدأ التناسبمبدأ الشرعية ومالمهمة الثالثة التالي ذكرها أال وهي 

  
  حاالت جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-٢-٤

يتضمن الميثاق االجتماعي األوروبي باإلضافة إلى ذلك حكما بخصوص عدم التقيد باألحكـام      
ـ              "مفاده أنه    ة، أن  يجوز ألي طرف متعاقد، زمن الحرب أو الطوارئ العامة األخرى التي تهدد حياة األم

يتخذ من تدابير عدم التقيد بالتزاماته بالميثاق ما يستلزمه حصراً متطلبات الوضع شريطة أال تكون تلـك                 
ويـنص  )). ١(٣٠المادة  " (التدابير غير متوافقة مع االلتزامات األخرى المعقودة بموجب القانون الدولي         

من الحرب أو حـاالت الطـوارئ       مصطلح ز "تذييل ملحق بالميثاق ويشكل جزءاً ال يتجزأ منه على أن           
  ).الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف" ( بالحربالتهديديجب أن تفهم على أنها تغطي أيضاً " العامة األخرى

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والمـادة        ١٥وتجدر مالحظة أنه بالمقارنة مع المادة       
 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٢٧

 من الميثاق االجتماعي األوروبي على أي حظر للتمييز أو أي حقـوق             ٣٠والسياسية، ال تنطوي المادة     
ونطاق التقييدات المسموح بها في حاالت الطوارئ يبدو على هذا النحـو أعـرض            . يحرم عدم التقيد بها   

  . والسياسيةمما هو الحال في ميدان الحقوق المدنية 

 مجموعة عريضة من الحقوق ١٩٦١يحمي الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
وبينما يتيح هذا الميثاق لألطراف المتعاقدة بعض المرونة . االجتماعية واالقتصادية

إال أن هذه األطراف مطالبة بأن تعتبر نفسها مقيدة على األقل بخمس من أصل سبع 
  . فقرة مرقمة٤٥أو  فضالً عن عشر مواد إضافية من المواد األساسية المحددة

ويسمح الميثاق بوضع قيود على الحقوق التي يتضمنها شريطة أن تكون تلك القيود 
  .متوافقة مع مبادئ الشرعية والمجتمع الديمقراطي والتناسب

ويجوز للدول األطراف أيضا عدم التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب الميثاق زمن 
ويجب أن تمتثل تدابير عدم .  التهديد بالحرب أو الطوارئ العامة األخرىالحرب أو

التقيد التي تتخذ مع مبادئ الضرورة القصوى والتوافق مع االلتزامات الدولية 
 .األخرى التي تتحملها الدولة
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  آلية التنفيذ ٥-٢-٤
ـ           ي بمقتضـى   جرى تنقيح إجراء فحص التقارير المقدمة بموجب الميثاق االجتماعي األوروب

وبالرغم . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ الذي لم يبدأ نفاذه مع ذلك حتى تاريخ          ١٩٩١البروتوكول المعدل لعام    
 لجنة الوزراء تعتبـر تـدابير الرقابـة         ١٩٩١ديسمبر  /من هذا وعلى إثر قرار اتخذته في كانون األول        

لرصد كما هي معدلة بحكم الواقع      وإجراءات ا . المجسدة في البروتوكول المعدل تدابير سارية بحكم الواقع       
  :يمكن بالتالي وصفها وصفا موجزاً كما يلي

 تتعهد األطراف المتعاقدة، في المقام األول، بتقديم تقارير مرة كل سـنتين             :إجراءات رفع التقارير   
وثانياً، عليها  ). ٢١المادة  (إلى األمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق األحكام التي قبلتها صراحة            

وعلى ). ٢٢المادة  (أن تقدم تقارير بشأن األحكام التي لم تقبلها حين طلبت لجنة الوزراء منها ذلك               
األطراف المتعاقدة أن تقوم كذلك بإحالة نسخة من هذه التقارير إلـى منظمـات أربـاب أعمـال                  

 غيـر  ومنظمات نقابية وطنية؛ ويقوم األمين العام نفسه بإحالة نسخة من التقارير إلـى المنظمـات    
الحكومية الدولية ذات المركز االستشاري لدى مجلس أوروبا وذات االختصاص في المسائل التـي              

حاليـا  (ثم تبحث التقارير القطرية من قبل لجنة من الخبراء المستقلين           . يحكمها الميثاق االجتماعي  
ـ . تتألف مما ال يقل عن تسعة أعضاء      ) تسمى اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية     د أن تكمـل    وبع

لجنة الخبراء المستقلين بحثها تضع تقريرا يتضمن استنتاجاتها وتُعلن هذه االستنتاجات ثم تعـرض              
التقارير القطرية فضال عن استنتاجات لجنة الخبراء المستقلين من بعد ذلك على لجنـة حكوميـة                

عداد المقررات  وتقوم اللجنة الحكومية بإ   . تتألف من ممثل واحد عن كل طرف متعاقد من األطراف         
ويتم اإلعالن  . التي تتخذها لجنة الوزراء وتبين األسباب التي تجعل حالة بعينها موضوعا لتوصيات           

عن تقريرها المقدم إلى لجنة الوزراء؛ وتقوم لجنة الوزراء باالعتماد النهائي بأغلبيـة ثلثـي تلـك                 
 إلـى تقريـر اللجنـة       األصوات مع قصر الحق في التصويت على األطراف المتعاقدة باالسـتناد          

الحكومية، لقرار يغطي دورة اإلشراف بأكملها ويتضمن التوصيات الفردية المقدمة إلى األطـراف             
وأخيـراً يحيـل األمـين العـام        ).  بصيغتها المعدلة بحكم الواقع    ٢٨-٢٣المواد  (المتعاقدة المعنية   

لغرض إجراء نقاشات عامـة     توصيات لجنة الوزراء إلى الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا          
وينص الميثاق على واجب إشراك منظمة العمل الدوليـة والمنظمـات غيـر             ). ٢٩المادة  (دورية  

 ٢٧ والمـادة    ٢٦المـادة   (الحكومية المتخصصة في إجراءات الرصد ذات الصـفة االستشـارية           
  ؛)بصيغتهما المعدلة بحكم الواقع

افي ينص على نظام لتقديم الشكاوى الجماعية في         بدأ نفاذ بروتوكول إض    :إجراءات تقديم الشكاوى   
.  بلغ عدد الدول األطراف فيه تسع دول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ وحتى تاريخ    ١٩٩٨يوليه  / تموز ١

وهذا البروتوكول يتيح إجراءات تسمح لمنظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية الدولية والوطنية            
بتقديم شكاوى بدعوى عدم التطبيق المرضي للميثاق       ،  )فضالً عن بعض المنظمات غير الحكومية     (
بإخطار الطـرف المتعاقـد     "وتوجه الشكوى إلى األمين العام لمجلس أوروبا الذي يقوم          ). ١المادة  (

واإلجراءات المطروحة  ). ٥المادة  " (المعني بتلك الشكوى وإحالتها فورا إلى لجنة الخبراء المستقلين        
وتعـد  ). ٧المادة  (جة األولى ولكن يمكن أن تكون شفوية أيضـا         على اللجنة إجراءات خطية بالدر    

اللجنة تقريرا يقدم إلى لجنة الوزراء، تعرض فيه أمورا منها االستنتاجات التي تفيد مـا إذا كـان                  
)). ١ (٨المـادة   (الطرف المتعاقد المعني قد أمن التطبيق المرضي ألحكام الميثاق أم لم يؤمنهــا             

ية المطاف للجنة الوزراء العتماد قرار يبين ما إذا كان الطرف المعنـي قـد               ويترك األمر في نها   
طبق أحكام الميثاق بشكل مرض أم لم يطبقها وتوجيه توصية في حالة عدم التطبيق إلى الطـرف                 

  ).٩المادة (المتعاقد المعني 
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 إجراءات لتقديم التقارير وكذلك ١٩٦١يوفر الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
اءات لتقديم الشكاوى الجماعية ولو في إطار أكثر محدودية وتسمح هذه إجر

اإلجراءات لمنظمات أرباب األعمال والمنظمات النقابية الدولية والوطنية وكذلك 
المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى تخص ما يزعم من عدم التطبيق المرضي 

 ).البروتوكول اإلضافي(للميثاق 

  

  ١٩٩٦لعام ) المنقح(ماعي األوروبي الميثاق االجت  ٣-٤
يوليه / تموز١ وبدأ نفاذه في  ١٩٩٦اعتمد الميثاق االجتماعي األوروبي بصيغته المنقحة في عام         

 وسوف يحل الميثاق    ٥٨ تصديقا ١٢ بلغ عدد التصديقات عليه      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٩٩
ألصلي وهو يستكمل أحكام هـذا الميثـاق ويوسـع          االجتماعي المنقح بصورة تدريجية فقط محل الميثاق ا       

ويعمد الميثاق المنقح، بوضعه في الحسبان التطورات االجتماعية واالقتصادية، إلى تعديل بعـض             . نطاقها
أما فيما يخص السمات الجديدة فهي تشمل بوجه خاص قائمـة           . األحكام القائمة ويضيف إليها أحكاما جديدة     

 حقـا   ٣١(دئ الواردة في الجزء األول من تلك التي يتضمنها الميثاق القديم            أطول بكثير من الحقوق والمبا    
وباإلضافة إلى الحقوق المأخوذة عن البروتوكول اإلضافي       ). ١٩٦١ فقط في ميثاق عام      ١٩    ومبدًأ مقارنة ب  

  : والتي لم تعدل تشمل السمات المهمة الجديدة ما يلي١٩٨٨لعام 
  ؛٢٤ المادة -لخدمة الحق في الحماية في حاالت إنهاء ا 
  ؛٢٥ المادة -حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة إعسار رب عملهم  
  ؛٢٦ المادة -الحق في الكرامة أثناء العمل  
  ؛٢٧ المادة -حق العمال ذوي المسؤوليات األسرية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية  
  ؛٢٨ المادة -لواجب أن يمنحوها حق ممثلي العمال في الحماية في المشروع والتسهيالت ا 
  ؛٢٩ المادة -الحق في الحصول على المعلومات والتشاور في إجراءات المساومة الجماعية  
  ؛ وأخيرا٣٠ المادة -الحق في الحماية من الفقر واالستبعاد االجتماعي  
  .٣١ المادة -الحق في السكن  

 المتعلقتـان بحـق     ٢٠ و ٧مادتـان   وُأضيف إلى عدد المواد التي تشكل لب الميثاق المنقح ال         
األطفال وصغار السن في الحماية وحق المرأة والرجل في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل               

. االستخدام والمهن؛ وزيد في عدد المواد األساسية الالزم أن تقبلها األطراف المتعاقدة إلى سـت مـواد                
 فقـرة مرقمـة     ٦٣ مادة أو    ١٦ أن تلتزم بما ال يقل عن        باإلضافة إلى ذلك يجب على األطراف المتعاقدة      

  ).الجزء الرابع، المادة ألف(
ويخضع تنفيذ االلتزامات القانونية للميثاق المنقح لنفس إجراءات اإلشراف المتوخاة بخصوص           

  ).الجزء الرابع، المادة جيم(الميثاق االجتماعي األوروبي األصلي 

  .١٦٣األوروبية رقم  سلسلة المعاهدات ٥٨                                                           



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 
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 الميثاق القديم ويوسع ١٩٩٦لعام ) المنقح(ي يستوفي الميثاق االجتماعي األوروب
ويجب . نطاقه ويزيد في عدد الحقوق األساسية الواجب أن تقبلها الدول األطراف

 مادة أخـرى ١٦عليها باإلضافة إلى ذلك أن توافق على االلتزام بما ال يقل عن 
 . فقرة مرقمة٦٣و

  

العقوبـة الالإنسانية  االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملـة أو         ٤-٤
  ١٩٨٧أو المهينة، 

 في عـام    ٥٩اعتمدت االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة          
 بلـغ عـدد الـدول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٨٩فبراير  / شباط ١ وبدأ نفاذها في     ١٩٨٧

أن االتفاقية األوروبية تتصل اتصاال وثيقا باتفاقية مناهضـة         وعلى حين   .  دولة ٤٢المتعاقدة األطراف فيها    
 والتي تم تناولها في الفصل الثاني إال أن لها ١٩٨٤التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

نـة  سمة مميزة من حيث أنها أنشأت لجنة أوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسـانية أو المهي                
  .تتمتع، كما سيتبين أدناه، بسلطة زيارة أي مكان لالحتجاز مشمول بالوالية القضائية للدول األطراف

  
  تعهدات الدول األطراف وآلية الرصد ١-٤-٤

ال تتضمن االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب أي تعريف للفعل غير المشروع أو الممارسة غير              
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة       ٣قرة الديباجية الثانية منها إلى المادة       المشروعة للتعذيب ولكنها تشير في الف     

وجوب عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية           "لحقوق اإلنسان التي تنص على      
وبما أن إجراءات الرصد المنصوص عليها بمقتضى االتفاقية األوروبية لحقوق          ". أو الالإنسانية أو المهينة   

 ال تسري إال على الشكاوى التي يرفعها األفراد أو ترفع فيما بين الدول رئي أن من الضـرورة                   اإلنسان
بغية السعي الستئصـال اسـتخدام      " أداة غير قانونية ذات طابع وقائي يستند إلى الزيارات        "بمكان إنشاء   

  ).انظر الفقرة الديباجية الرابعة(التعذيب في أماكن االحتجاز األوروبية 
ن اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة يتمثل            والغرض م 

في القيام، من خالل زيارات، بدراسة معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم بغية تعزيز حماية              "لذلك  
). ١المادة  " (ينةأولئك األشخاص، عند الضرورة، من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المه            

ألي مكان يخضع لواليتها القضائية     "وفقا لالتفاقية   " أن تسمح بإجراء زيارات   "ويتعين على الدولة الطرف     
تقوم اللجنـة والسـلطات     "ولهذه الغاية   ). ٢المادة  " (يكون فيه أشخاص حرمتهم من حريتهم سلطة عامة       

  ).٣المادة " (بالتعاون مع بعضها البعض... الوطنية المختصة 
وتتألف اللجنة من عدد من األعضاء يساوي عدد الدول األطراف ويتـولى هـؤالء األعضـاء                

وفضال عن الزيارات الدورية، للجنة أن تـنظم        ). "٤المادة  (مهامهم بصفتهم الفردية بشكل مستقل ومحايد       
ف المعني  وبعد أن تكون قد أخطرت الحكومة الطر      ). ٧المادة  " (زيارات أخرى ترى أن الظروف تقتضيها     

يدخل في اختصاص الدول الطرف المعنية " أن تزور أي مكان في أي وقت"بنيتها إجراء زيارة يجوز للجنة 
  ).٢مقروءة باالقتران مع المادة ) ١(٨المادة " (يكون فيه أشخاص تحرمهم سلطة عامة من حريتهم"

 طلبات إلـى  ن تقدم   وفي ظروف استثنائية، يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولة المعنية أ         "
مثل تلك  "برغم أن   " الزيارة في ذلك الوقت أو زيارة مكان بعينه اقترحته اللجنة         اللجنة تعترض فيها على     

 ال يجوز أن تقدم إال لدواعي الدفاع الوطني واألمن الوطني واالضطرابات الخطيرة في األماكن               الطلبات
  .١٢٦ سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٥٩                                                           
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طبية لشخص بعينه أو أن استنطاقاً عـاجالً ذا         التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم والحالة ال        
، تجـري اللجنـة      الطلباتوعندما تقدم تلك    )). ١(٩المادة  " (صلة بجريمة خطيرة يجري في ذلك الوقت      

فورا مشاورات بغية توضيح الحالة والسعي التفاق حول الترتيبات التي تمكن اللجنة من             "والدولة الطرف   
  )).٢(٩لمادة ا(ممارسة مهامها على وجه السرعة 
تقوم اللجنة بوضع تقرير بشأن الوقائع التي اكتشفت أثناء الزيارة آخذة           "وفي أعقاب كل زيارة     

ويحال التقرير بعد ذلك إلى الدولة      ". بعين االعتبار أية مالحظات يمكن أن تكون قد قدمها الطرف المعني          
فـي  "ذا قصرت الدولـة الطـرف   وإ). ١٠المادة (الطرف مشفوعا بأية توصيات تراها اللجنة ضرورية   

التعاون أو رفضت تحسين الوضع في ضوء التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لهذه األخيرة أن تقرر، بعد       
أن تكون الفرصة قد ُأتيحت للطرف لبيان وجهات نظره، بأغلبية ثلثي أعضائها اإلدالء ببيان عام حـول                 

  )).٢(١٠المادة ( "المسألة
ت تكون المعلومات التي جمعتها اللجنة أثناء زيارة موقعية وكـذلك           وفي غير ذلك من الحاال    

مشفوعا بأية تعليقات تصدر عن الطـرف       " تقريرها موضع سرية تامة بالرغم من أن التقرير ينشر الحقاً         
  )).٢(و) ١(١١المادة (متى ما طلب هذا األخير ذلك " المعني

والعقوبة الالإنسانية أو المهينة تكمل االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من خالل إنشاء نظام من الزيارات ألغراض منع 

  .واستئصال استخدام التعذيب في أوروبا

ولهذه الغاية، تخول اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو 
 للدول األطراف المعنية وتنظيم ما ترى أن الظروف المهينة إجراء زيارات دورية
 .تقتضيه من الزيارات األخرى

  

  ١٩٩٥االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية،   ٥-٤
 من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا فـي      ٦٠اعتمدت االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية     

 بلغ عدد الدول    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ وحتى تاريخ    .١٩٩٨فبراير  / شباط ١ وبدأ نفاذها في     ١٩٩٥عام  
ومن السمات الخاصة التي تتسم بها االتفاقية اإلطارية أنها مفتوحة، بناء علـى             .  دولة ٣٤األطراف فيها   

). ٢٩المادة  (دعوة من لجنة الوزراء، للتوقيع عليها من قبل الدول التي ليست أعضاء في مجلس أوروبا                
ة هي الصك المتعدد األطراف الملزم قانوناً األول المكرس لحماية األقليات الوطنية            وهذه االتفاقية اإلطاري  

تشكل جزءاً ال يتجزًأ مـن الحمايـة الدوليـة لحقـوق     "على العموم وهي توضح أن حماية هذه األقليات   
  ٦١.)١المادة " (اإلنسان وهي على هذا األساس تندرج في نطاق التعاون الدولي

المبادئ المتضمنة فـي    "ألن  " أحكاماً برنامجية في معظمها   "طارية تتضمن   غير أن االتفاقية اإل   
ال تطبق مباشرة على صعيد النظم القانونية الوطنية للـدول          " اإلطارية"كما يشير إلى ذلك مصطلح      " الصك

ية  وتقرر االتفاق  ٦٢."األعضاء، ولكن يتعين أن تنفذ من خالل التشريع الوطني والسياسات الحكومية المالئمة           
كل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية لـه الحق في أن يختار بحرية معاملته بصفته تلـك أو عـدم                   "أيضا أن   
  )).١(٣المادة (دون أن يكون ذلك سببا في معاناته من ظروف غير مواتية بسبب هذا االختيار " معاملته

  .١٥٧ سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٦٠                                                           
  ،مقدمة لالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية انظر ٦١
1., phtm.FCNMintro/FrameworkConvention/Eng/Minorities/int.coe.humanrights.www://http.  
  .لموضع المذكور آنفاً المرجع نفسه، ا٦٢



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ١٠١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  تعهدات الدول األطراف ١-٥-٤  
الوطنية في الفرع الثاني من االتفاقية اإلطاريـة        تتحدد تعهدات الدول األطراف إزاء األقليات       

  :وتغطي عدداً من القضايا المهمة وبخاصة ما يلي
الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يوفرها القانون وتعزيـز المسـاواة التامـة          

  ؛٤ المادة -والفعلية في مختلف المجاالت 
ير الثقافة والحفاظ على العناصر األساسية لهوية األقليـات         النهوض بالشروط الالزمة لصيانة وتطو     

  ؛٥  المادة -الوطنية 
تشجيع التسامح والحوار ما بين الثقافات وحماية األشخاص الذين ربما يتعرضـون لتهديـدات أو                

  ؛٦ المادة -أعمال التمييز 
نسـان فـي إبـداء    حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير والتفكير والوجدان، وحـق اإل     

  ؛٨ و٧ المادتان -معتقداته وإنشاء المؤسسات الدينية 
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التعبير بما في ذلك الحق في الوصول إلى وسائط اإلعالم  
الحريات اللغوية مثل الحق في استخدام اللغة التي تستعملها األقلية التي ينتمي إليها الفرد سواء في                 

الحق في إعالمه على وجه     "ياة العامة ولدى السلطات اإلدارية ما أمكن ذلك؛         الحياة الخاصة أو الح   
السرعة باللغة التي يفهمها بأسباب اعتقاله وطبيعة وسبب أي اتهام يوجه إليه والدفاع عن نفسه بهذه                

  ؛١٠ المادة -" اللغة مع توفير خدمات مترجم شفوي مجانا عند اللزوم
ينتمي إليها الشخص واستخدام العالمات ذات الطابع الخاص التـي          الحق في اسم بلغة األقلية التي        

  ؛١١ المادة -تراها العامة 
تعميق المعارف المتصلة بثقافة وتاريخ ولغة ودين األقليات الوطنية واألغلبية؛ والحق فـي             : التعليم 

  ؛١٣ و١٢ المادتان -إنشاء وإدارة المؤسسات التربوية 
  ؛١٤ المادة - ينتمي إليها الفرد الحق في تعلّم لغة األقلية التي 
المشاركة الفعلية لألشخاص الذين ينتمون إلى األقليات الوطنية في الحيـاة الثقافيـة واالجتماعيـة                

  ؛١٥ المادة -واالقتصادية فضال عن المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
سب السـكان فـي     تمتنع الدول عن اتخاذ اإلجراءات التي تغير ن       "حظر اإلدماج الجبري من حيث       

مناطق مأهولة باألشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية وهي تـدابير ترمـي إلـى تقييـد الحقـوق                
  ؛١٦ المادة -" االتفاقية... والحريات المنبثقة عن المبادئ المجسدة في 

إجراء اتصاالت حرة وسلمية عبر الحدود مع األشخاص المقيمين بصورة شـرعية فـي              "الحق في    
المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية علـى حـد             وحق  " دول أخرى 

 ؛١٧ المادة -سواء 
  

  القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٢-٥-٤
فقط إلى ما هو منصوص عليه في الصـكوك         " عند الضرورة "يسمح للدول األطراف أن تلجأ      

وبخاصة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وفقط      " عدم تقيد القانونية الدولية من قيود وتقييدات أو حاالت        
). ١٩المـادة   " (بقدر ما تكون ذات عالقة بموضوع الحقوق والحريات المنبثقة عن المبادئ المـذكورة            "

وبعبارة أخرى، ال يمكن أن تفسر أحكام االتفاقية اإلطارية على أنها تضيف أساسا قانونيا لفرض قيـود                 



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ١٠٢

 أو اللجوء إلى حاالت من عدم التقيد أكثر شموال من تلك التي يسـمح بهـا فعـال                   على ممارسة الحقوق  
 من العهد ٤ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والمادة       ١٥بموجب مواد منها على سبيل المثال المادة        
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
  آلية التنفيذ ٣-٥-٤

با بمهام رصد تنفيذ االتفاقية اإلطارية مـن جانـب الـدول            تضطلع لجنة وزراء مجلس أورو    
بمساعدة من لجنة استشارية    "وتحظى لجنة الوزراء، في اضطالعها بهذه المهمة،        ). ٢٤المادة  (المتعاقدة  

ويقوم الرصد على   ). ٢٦المادة  " (يتمتع أعضاؤها بخبرة مشهود بها لهم في ميدان حماية األقليات الوطنية          
لتبليغ، بموجبها تطالب الدولة المتعاقدة بأن تقدم، في غضون سنة تالية لبدء نفاذ االتفاقية              أساس إجراءات ل  

معلومات كاملة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت إلعمـال المبـادئ              "يخصها،  فيما  
" فية ذات عالقة بالتنفيذ   أي معلومات إضا  "في االتفاقية ومتى طلبت منها اللجنة، بعد ذلك،         " المنصوص عليها 

  ٦٣.)٢٥المادة (

تعتبر االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية أول معاهدة دولية ملزمة قانونا 
 .تستهدف حماية األقليات الوطنية

تتضمن هذه االتفاقية تعهداً إزاء األقليات الوطنية في مجاالت منها على سبيل المثال 
ون وحرية التعبير وحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات الحق في المساواة أمام القان

والتجمع والحريات اللغوية والتعليم والنهوض بالثقافة والهوية الوطنية وتشجيع 
 .التسامح والحوار فيما بين الثقافات

  

 مالحظات ختامية  .٥

ت القائمـة   قدم هذا الفصل بعض المعلومات األساسية حول الحقوق التي تحميها أهم المعاهدا           
وقد ساهمت هذه المعاهدات في     . في أفريقيا وأمريكا وأوروبا كما قدم تمهيدا عاما آلليات الرصد اإلقليمية          

إحداث تغييرات مهمة في القوانين السائدة في العديد من البلدان وبالنظر إلى العدد الكبير من الدول التـي      
مية كبيرة بالنسبة لعمل القضاة والمدعين العـامين        صدقت عليها أو انضمت إليها أو تبنتها فقد اكتسبت أه         

وقد تم تفسير العديد مـن أحكـام        . والمحامين الذين قد يتعين عليهم تطبيقها في أدائهم لواجباتهم المهنية         
المعاهدة العامة تفسيرا واسعا فيما يخص أموراً منها إقامة العدل ومعاملة األشخاص المحـرومين مـن                

سير القضائية هذه تشكل مصدراً مهماً من مصادر المعلومات واإلرشاد للقضـاة            حريتهم؛ ومجموعة التفا  
  .وللمحامين على حد سواء

 من االتفاقية اإلطارية ٢٦ إلى ٢٤قواعد ترتيبات الرصد بموجب المواد من " لالطالع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بإجراء الرصد هذا انظر ٦٣                                                           
 النص انظر موقع مجلس ، ولالطالع على١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٧ الذي اعتمدته لجنة الوزراء في ١٠)٩٧(، القرار "لحماية األقليات الوطنية

  .int.coe.www://http/: أوروبا على شبكة اإلنترنت
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