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)2005( | مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
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CCPR: مركز الحقوق املدنية والسياسية

CRTF: فرقــة العمــل املعنيــة بالتقريرالقطــري. مجموعــة بــني أربعــة وســتة مــن أعضــاء اللجنــة ، مبــا يف ذلــك املقــرر القطــري، املســؤول عــن إعــداد قامئــة القضايــا 

و متابعــة دولــة معينــة  خــال عمليــة االســتعراض

HR Committee: اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان )أو اللجنة(: لجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. يستخدم اختصار HR committee لتجنب الخلط بينها 

HRC وبني مجلس حقوق اإلنسان، والتي غالبا ما يخترص

ICCPR )أو العهد(: العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

NGO: منظمة غري حكومية

NHRI: املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

OHCHR )أو األمانــة(: مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. يف ســياق و ثيقــة املبــادئ التوجيهيــة، االشــارة إىل مفوضيــة حقــوق اإلنســان أو لألمانــة تشــري 

إىل أمانــة لجنــة حقــوق اإلنســان، التــي هــي جــزء مــن مفوضيــة حقــوق اإلنســان و تقــوم بتنظيــم دورات لجنــة حقــوق اإلنســان

OP1: الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، الذي ينص عىل إجراء آلية الشكاوى الفردية

OP2: الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 االلفاظ االولية
والمختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة



أرحــب بنــر هــذه الطبعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة لتقديــم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة. اآلن، وعــىل نطــاق واســع، تعتــرب هــذه املبــادئ التوجيهيــة كأداة 
أساســية للمجتمــع املــدين يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز تعاونهــا مــع لجنــة حقــوق اإلنســان. تشــمل هــذه الطبعــة املحدثــة ، عــىل أحــدث التطــورات داخــل 
اللجنــة فيــا يتعلــق بأجــراءات تقاريــر الــدول والقضايــا األخــرية التــي أثــريت يف إطــر أحــكام العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. تعــرض هــذه الطبعــة 

أيضــا العديــد مــن مارســات املجتمــع املــدين الجيــدة التــي جمعهــا مركــز حقــوق املدنيــة والسياســية.

تســمح هــذه املبــادئ التوجيهيــة للمنظــات غــري الحكوميــة لاســتفادة مــن الخــربات التــي اكتســبها املركــز فيــا يتعلــق بعمليــة االســتعراض. وتشــمل املبــادئ 
التوجيهيــة عــىل معلومــات عمليــة وتحليــل موجــز ألحــكام العهــد الــدويل، األمــر الــذي سيســهل تفاعــل املنظــات غــري الحكوميــة مــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق 

اإلنســان.

مــن خــال ماحظاتــه وتحلياتــه، فــأن املجتمــع املــدين لــه دور أســايس يف تقييــم مــدى تنفيــذ الــدول األطــراف ألحــكام العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 
والسياســية. متثــل املنظــات غــري الحكوميــة وصلــة حاســمة بــني االهتامــات الوطنيــة واآلليــات الدوليــة يف توفــري املعلومــات املطلوبــة للجنــة حقــوق االنســان 
أثنــاء النظــر يف تقاريــر الــدول األطــراف. تعتــرب املنظــات غــري الحكوميــة أيضــا رشيكــة مهمــة عندمــا يتعلــق األمــر بتنفيــذ املاحظــات الختاميــة، ســواء مــن خــال 

أنشــطة الدعــوة مــع الســلطات، أو مــن خــال أنشــطة الرصــد التــي تقــوم بهــا.

تنفيــذ املاحظــات الختاميــة هــي واحــدة مــن األولويــات الرئيســية ملركــز الحقــوق املدنيــة والسياســية. ويتجــىل ذلــك يف هــذه املبــادئ التوجيهيــة التــي تشــمل 

عــىل أحــدث التطــورات يف إجــراءات املتابعــة.

وبينــا نحــن عــىل وشــك االحتفــال بالذكــرى الخمســني العتــاد العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، فإننــي آمــل مخلصــا أن هــذه اإلرشــادات ســوف تعــزز 

الــدور األســايس للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــع لجنــة حقوق اإلنســان.

فابيان سالفيويل

رئيس لجنة حقوق اإلنسان

مقدمة



تقرير الدولة( ١
تقريــر الدولــة هــو أســاس عمليــة األســتعراض. ينبغــي عــىل الدولــة أن تقــدم يف التقريــر األويل معلومــات عــن تنفيــذ كل حكــم مــن أحــكام العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية. أمــا يف التقاريــر الاحقــة )الدوريــة(، ينبغــي أن تتضمــن تقاريــر الدولــة عــىل معلومــات عــن التدابــري املتخــذة لتنفيــذ املاحظــات 

الختاميــة الســابقة لللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان، وكذلــك عــن التقــدم املحــرز والتطــورات التــي حدثــت منــذ التقريــر الســابق.

قامئة املسائل( ٢
قامئــة املســائل هــي عبــارة عــن سلســلة مــن األســئلة التــي تقــوم بأعدادهــا وإرســالها فرقــة عمــل التقريــر القطــري إىل الدولــة املعنيــة، دورة واحــدة عــىل األقــل 

قبــل االســتعراض. تقــوم هــذه القامئــة بأبــراز القضايــا التــي تهــم اللجنــة و التــي ســيتم مناقشــتها خــال االســتعراض.

٣ ))LOIPR( األجراء املبسط لتقديم التقارير )قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير
األجــراء املبســط هــو إجــراء اختيــاري ألعــداد التقاريــر بحيــث تقــوم اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان بأعــداد قامئــة املســائل قبــل اســتام تقريــر الــدول األطــراف 

)وتســمى قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر )LOIPR(. و تعتــرب اللجنــة الــردود الخطيــة التــي تقدمهــا الــدول األطــراف »بــدال مــن التقريــر الــدوري )مــا 

يســمى ب« تقريــر مركــز عــىل أســاس الــردود عــىل قامئــة املســائل«(.

الردود عىل قوائم املسائل )الردود الخطية(( ٤
أن الــدول األطــراف ليســت ملزمــة بالــرد عــىل قامئــة املســائل يف وقــت مبكــر مــن الــدورة، ولكــن يف الواقــع العمــي معظــم الــدول تقــوم بذلــك. يتــم عــرض ردود 

الدولــة إىل اللجنــة يف بدايــة األســتعراض مــا يشــكل نقطــة انطــاق للحــوار بــني اللجنــة و الدولــة الجــاري أســتعراضها.

االستعراض )أو النظر يف تقرير الدولة(( ٥
تجتمــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان مــع ممثــي الدولــة الجــاري أســتعراضها لنحــو ســت ســاعات تقــدم خالهــا الدولــة إجابــات عــىل قامئــة املســائل كــا و 

www.treatybodywebcast.org تجيــب عــىل أســئلة تقدمهــا اللجنــة. هــذه الجلســات هــي علنيــة، ومتاحــة مــن خــال بــث حــي متوفــر عــىل موقــع

املالحظات الختامية( ٦
يف نهايــة الــدورة التــي يجــري خالهــا عمليــة االســتعراض، تعتمــد اللجنــة ماحظــات ختاميــة. تســلط هــذه املاحظــات الضــوء عــىل اهتامــات اللجنــة و عــىل 

توصيــات موجهــة إىل الدولــة مــن أجــل تحســني تنفيــذ العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية فضــا عــن اإلشــارة إىل التطــورات اإليجابيــة. تعــني املاحظــات 

الختاميــة املوعــد النهــايئ للتقريــر التــايل للدولــة الجــاري أســتعراضها، فضــا عــن التوصيــات التــي تــم اختيارهــا إلجــراء عمليــة املتابعــة.

سجل ملخص( ٧
وثيقة صادرة عن مفوضية األمم املتحدة لحقوق األنسان تحتوي عىل موجز للحوار بني ممثي الدولة واللجنة.

تقرير املتابعة( ٨
بعــد مــرور عــام عــىل مراجعــة الدولــة، يطلــب مــن الدولــة أن ترســل تقريــر متابعــة تفصــل فيــه التدابــري املتخــذة لتنفيــذ عــدد محــدود مــن املاحظــات الختامية، 

التــي اختــريت إللحاحهــا و ألمكانيتهــا عــىل التقــدم يف غضــون ســنة. تســهم املنظــات غــري الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة 

أيضــا يف إجــراء املتابعــة عــن طريــق تقديــم معلومــات عــن تنفيــذ هــذه التوصيــات.

تقرير املقرر الخاص ملتابعة املالحظات الختامية( ٩
ــذ  ــم مســتوى تنفي ــة بتقيي ــة املتابع ــة الخــاص بعملي ــرر اللجن ــوم مق ــدين، يق ــة واملجتمــع امل ــن الدول ــة م ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــاء عــىل مســاهات املتابع بن
التوصيــات ذات األولويــة. يقــرتح املقــرر  الخــاص درجــات ملســتوى االمتثــال بالتوصيــات، و ممكــن أن يقوم/تقــوم بطلــب مزيــدا مــن املعلومــات أو مزيــد مــن 

العمــل مــن الدولــة الجــاري أســتعراضها.

 مراحل و وثائق
عملية إعداد التقارير
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته األختيارية أ. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 1

أعتمــد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 16 كانــون االول 1966 و بــدأ نفــاذه بعــد 
تصديــق الدولــة الخامســة والثاثــني، يف تاريــخ 23 آذار 1976. واعتبــارا مــن ايلــول 2015، يبلــغ عــدد الــدول األطــراف لهــذا العهــد 168 دولــة . ميكــن 

االطــاع عــىل قامئــة محدثــة للــدول األطــراف يف قاعــدة بيانــات معاهــدات األمــم املتحــدة 1.
يتكون العهد من 53 مادة وينقسم إىل ستة أجزاء:

i ..الجزء األول: حق تقرير املصري
املــادة 1، التــي تشــكل الجــزء األول، تكفــل الحــق يف تقريــر املصــري. يختلــف هــذا عــن الحقــوق األخــرى يف العهــد ، لكونــه بشــكل واضــح 

حــق متارســه “الشــعوب” وليــس األفــراد.

ii .الجزء الثاين: نطاق العهد
الجزء الثاين يحدد نطاق العهد والتزامات الدولة فيا يتعلق بالعهد.

املــادة 2 تنــص عــىل أن عــىل الدولــة الطــرف يجــب أن تحــرتم وتكفــل لجميــع األفــراد الداخلــني يف واليتهــا الحقــوق املعــرتف بهــا يف هــذا 
العهــد، و توفــري ســبيل فعــال لألنتصــاف ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حـــرياته املعـــرتف بهــا يف هــذا العهــد. وينبغــي عــىل الــدول 

األطــراف أيضــا التأكــد مــن أن يتــم إدراج هــذه الحقــوق يف قوانينهــا املحليــة.

املادة 3 تنص عىل املساواة بني الرجل واملرأة فيا يتعلق بالحقوق التي يكفلها العهد.

املــادة 4 تســمح للــدول بعــدم التقيــد )أي للحــد مــن تطبيــق( ببعــض الحقــوق املعــرتف بهــا يف العهــد يف حــاالت اســتثنائية )مثــل حالــة 
ــات الوضــع”. بعــض الحقــوق ال يجــوز مخالفتهــا  ــة مــن مقتضي ــري املتخــذة يجــب أن تكــون “متطلب ــك، فــإن التداب الطــوارئ(. ومــع ذل
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، وهــي: املــواد 6 )الحــق يف الحيــاة( و 7 )حظــر التعذيــب(، 8 الفقرتــني 1 و 2 )حظــر الــرق(، 11 )حظــر 
الســجن للعجزعــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي(، و 15 )حظــر اإلجــراءات الجنائيــة بأثــر رجعــي(، 16 )الحــق لــكل شــخص بــأن يُعــرتف بـــه 

امــام القانــون( و 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن(.

املــادة 5 تحظــر اســتخدام العهــد مــن جانــب أي دولــة أو أي جاعــة أو فــرد لتربيــر الحــد مــن أو تدمــري حقــوق اآلخريــن. وهــي تحــدد 
أن الدولــة الطــرف التــي توفــر حايــة قانونيــة محليــة أكــرب مــن التــي تنــص عليهــا أحــكام العهــد، ال يجــوز لهــا اســتخدام العهــد كذريعــة 

لتدنيــة مســتوى املعايــري الوطنيــة.

iii .الجزء الثالث - الحقوق الفردية املوضوعية والحريات األساسية
الجزء الثالث يتضمن عىل جميع الحقوق الفردية املوضوعية والحريات األساسية التي يكفلها العهد.

املــواد 6 اىل 11 هــي األحــكام األساســية لحايــة الحيــاة والحريــة واألمــن الشــخيص للفــرد. تنــص هــذه األحــكام أيضــا عــىل الحــدود الضيقــة 
التــي تجــوز فيهــا رشع عقوبــة اإلعــدام مــن قبــل الــدول األطــراف التــي مل تقــم بإلغائهــا. بجانــب الحايــة العامــة للحيــاة )املــادة 6(، يتــم 
األشــارة اىل الحظــر املحــدد عــىل التعذيــب والتجــارب الطبيــة غــري املــرصح بــه )املــادة 7( و الــرق والســخرة )املــادة 8(. حقــوق األشــخاص 

املحرومــني مــن حريتهــم، عــادة بســبب االعتقــال، واالحتجــاز هــي مشــمولة أيضــا )املــادة 10(.

املواد 12 و 13 تغطي الحركة من وإىل وداخل الدولة، وتشمل عىل قواعد معينة تتعلق بطرد غري املواطنني / األجانب.

املــواد 14 - 16 تخــص معاملــة أي شــخص يخضــع إلجــراءات قضائيــة. وتكفــل املــادة 14 الحــق يف محاكمــة عادلــة يف القضايــا الجنائيــة 
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واملدنيــة عــىل حــد ســواء. وتحــدد الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم، والتقــايض العــادل مــن قبــل املحاكــم والهيئــات القضائيــة. تــرد هــذه 
املــادة أيضــا  ســبل حايــة إضافيــة تنطبــق عــىل املحاكــات الجنائيــة. وتحظــر املــادة 15 عقوبــات جنائيــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن 
فعــل مل يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جرميــة مبقتــى القانــون الوطنــي أو الــدويل، يف حــني أن املــادة 16 تنــص عــىل أن لــكل إنســان، يف كل 

مــكان، الحــق بــأن يُعــرتف بــه امــام القانــون.

املــواد 17 إىل 22 تنــص عــىل الحريــات األساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كل فــرد دون أن يتعــرض اىل أي تدخــل غــري مــربر، مبــا يف ذلــك 
الحــق يف الخصوصيــة )املــادة 17( وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن )املــادة 18( وحريــة الــرأي والتعبــري )املــادة 19(. وتحظــر املــادة 20 
الدعايــة للحــرب والدعــوة اىل الكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة. وتكفــل املــادة 21 الحــق يف التجمــع الســلمي واملــادة 22 حريــة 

تكويــن الجمعيــات، مبــا يف ذلــك النقابــات العاليــة.

املواد 23 و 24 تعرتف بدور وحدة األرسة وتعالج القضايا التي تتعلق بالزواج وحقوق الطفل.

املــادة 25 تتنــاول الحــق لــكل فــرد بــأن يَنتخـــب ويُنتخــب، يف انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقــرتاع العــام وعــىل قــدم املســاواة بــني 
الناخبــني وبالتصويــت الــري، وكذلــك الحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة، والحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة. 

املادة 26 تحدد الحق يف املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع بحاية القانون، فضا عن ضان واسع من عدم التمييز.

وتكفــل املــادة 27 لألشــخاص املنتمــني إىل أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة الحــق باالشــرتاك مــع األعضــاء اآلخريــن يف املجموعــة، والتمتــع 
مبارســة لغتهــم الخاصــة وثقافتهــم ودينهــم ولغتهــم.

iv .الجزء الرابع والخامس والسادس - إنشاء اللجنة املعنية بحقوق األنسان ووظائفها واملسائل التقنية األخرى
الجــزء الرابــع، يحتــوي عــىل املــواد 28 اىل 45 التــي بنــاءا عليهــا تــم تأســيس اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان وتحديــد مهامهــا و أســاليب 

عملهــا )انظــر الجــزء األول، الفــرع ب، يف لجنــة حقــوق اإلنســان، ص 3(.

الجــزء الخامــس، يحتــوي عــىل املادتــني 46 و 47 والتــي تنــص عــىل أن  لـــيس يف أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه عــىل نحــو يفيــد 
إخالــه مبــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن أحــكام ، والربــط مــع املــادة 1، مبــا يتعلــق بحــق جمـــيع الشـــعوب يف التمتــع واالنتفــاع الكاملني، 

مبــلء الحريــة، برثواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

الجــزء الســادس، يحتــوي عــىل املــواد 48 اىل 53 والتــي تشــمل أحــكام املعاهــدات القياســية التــي تتعامــل مــع آليــات األنضــام واألعامــات 
والتعديات.

الربوتوكول األختياري األول . 2

ــي تزعــم أن حقوقهــم  ــة( مــن األفــراد الت ــة بحقــوق األنســان بتلقــي الشــكاوى )الباغــات الفردي ــة املعني ــاري األول اللجن يخــول الربوتوكــول االختي
املنصــوص عليهــا يف العهــد قــد انتهكــت. اعتبــارا مــن يوليــو عــام 2015، لقــد تــم التصديــق عــىل هــذا الربوتوكــول مــن قبــل 115 دولــة. للحصــول عــىل 

الئحــة الــدول األطــراف التــي صدقــت عــىل هــذا الربوتوكــول، يرجــى الرجــوع إىل مجموعــة معاهــدات األمــم املتحــدة2.

يجــوز تقديــم باغــات ضــد الــدول التــي صدقــت عــىل الربوتوكــول االختيــاري األول فقــط، وبعــد اســتنفاد ســبل االنتصــاف املحليــة. إذا وجــدت اللجنــة 
أن الدولــة الطــرف مل تفــي بالتزاماتهــا مبوجــب العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية، فأنهــا تتوجــه بالطلــب اىل الدولــة الطــرف بــأن تعالــج 

تلــك االنتهــاكات املنســوبة اليهــا كــا وتطلــب مــن تلــك الدولــة أن تقــوم بتقديــم معلومــات متابعــة يف هــذا الصــدد.

ــوق  ــة بحق ــة املعني ــي أســتقبلتها اللجن ــة الت ــات الفردي ــة والسياســيةCCPR 3 ملخصــات معظــم الباغ ــوق املدني ــز الحق ــات مرك ــر قاعــدة بيان توف
اإلنســان. ميكــن البحــث فيهــا بالكامــل أمــا مــن خــال الئحــة الــدول، أو بنــود العهــد، أو الكلــات الرئيســية، أو ســنة القــرار. كــا يعمــل مركــز الحقــوق 

املدنيــة والسياســية عــىل توفــري تحديثــات منتظمــة4 عــن قــرارات اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق بالباغــات الفرديــة.

ــذي  ــر الســنوي ال ــم وإدراجهــا يف التقري ــع كــا ويت ــا متاحــة للجمي ــة بحقــوق اإلنســان وأنشــطة متابعته ــة املعني ــر بالذكــر أن قــرارات اللجن الجدي
ــة العامــة لألمــم املتحــدة 5. ــة إىل الجمعي تقدمــه اللجن

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en  2

http://ccprcentre.org/database_decisions/  3

www.ccpr.org :للتسجيل للحصول عىل التحديثات، الرجاء الرجوع اىل  4

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTy peID=27  5
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الربوتوكول األختياري الثاين. 3

يهــدف الربوتوكــول االختيــاري الثــاين لإللغــاء عقوبــة اإلعــدام. مبوجــب املــادة 1، ضمــن الواليــة القضائيــة للــدول األطــراف لهــذا الربوتوكــول ال يجــوز أن 
يعــدم أي شــخص. ومــع ذلــك، وفقــا للــادة 2، فأنــه مــن املســموح للــدول إبــداء تحفــظ و الســاح لتطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف وقــت الحــرب فيــا 
يتعلــق بالجرائــم الخطــرية ذات الطابــع العســكري التــي ارتكبــت خــال وقــت الحــرب. اعتبــارا مــن يونيــو 2015 تــم التصديــق عــىل هــذا الربوتوكــول 

االختيــاري مــن قبــل 81 دولــة. للحصــول عــىل الئحــة الــدول األطــراف، الرجــاء الرجــوع اىل مجموعــة معاهــدات األمــم املتحــدة 6.

اللجنة المعنية بحقوق األنسان ب. 

العضوية. 1

أنشــئت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مبوجــب املــادة 28 مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. وتــرد مهامهــا يف الجــزء الرابــع مــن 
العهــد. ويتمثــل دور اللجنــة يف رصــد تنفيــذ الــدول األطــراف أللتزاماتهــا مبوجــب العهــد.

تتألــف اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن 18 عضــوا، وغالبــا مــا يطلــق عليهــم أســم ‘الخــرباء’. يجــب أن يكــون هــؤالء األعضــاء أشــخاص يتحلــون 
باألخــاق الرفيعــة والكفــاءة املعــرتف بهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان” )بحســب املــادة 28(. يتــم ترشــيح كل عضــو مــن قبــل دولتــه أو دولتهــا الطــرف، 
ويتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول األطــراف مــن خــال اقــرتاع رسي. يخــدم كل عضــو مــدة أربــع ســنوات، ويجــوز إعــادة أنتخابهــم أذا جــرى ترشــيحهم. 
ــة بحقــوق اإلنســان )املــادة 31(. يقــوم  ــة املعني ــع جغــرايف عــادل” مــن أعضــاء اللجن ــاك “ توزي ــدول األطــراف أن تضمــن أن يكــون هن وينبغــي لل

األعضــاء بالعمــل بصفتهــم الشــخصية املســتقلة، وليــس بدورهــم كممثلــني عــن دولهــم.

الدورات. 2

تجتمــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ثــاث مــرات يف الســنة يف جنيــف )عــادة يف شــهر مــارس ويوليــو وأكتوبــر(. عــادة  مــا تــدوم كل دورة ملــدة 
ثاثــة أســابيع.

ويســبق كل دورة مــن دورات اللجنــة اجتــاع لفريــق عمــل اللجنــة يــدوم ملــدة أســبوع. وقــد تطــورت وظيفــة الفريــق العامــل عــىل مــر الســنني، 
فوظيفتــه حاليــا تتمحــور حــول معالجــة قــرارات بشــأن مقبوليــة و/ أو جــدارة الباغــات الفرديــة املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري األول للعهــد. 
يجــوز للفريــق العامــل أن يناقــش أيضــا أســاليب عمــل اللجنــة وأســاليب عملــه فيــا يتعلــق بالباغــات الفرديــة، وميكــن للفريــق أن يجلــب اىل انتبــاه 

اللجنــة تغيــريات مقرتحــة خــال الــدورات العاديــة.

مهام اللجنة املعنية بحقوق األنسان . 3

تقوم اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان باألرشاف عىل تنفيذ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ومتابعته من خال أربعة طرق:

i . )6 أستعراض تقارير الدول )انظر الجزء الثاين ص
ii .النظر يف البالغات الفردية

مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري األول، ميكــن أن تتلقــى اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان باغــات فرديــة/ شــكاوى مــن أي فــرد يدعــي بــأن 
حقوقــه املنصــوص عليهــا مبوجــب العهــد، قــد انتهكــت تحــت الواليــة القضائيــة ألي دولــة قامــت بالتصديــق عــىل الربوتوكــول االختيــاري 

األول.

رشوط قبول الباغات/الشكاوى:
يجــب تقديــم الباغــات أو الشــكاوى مــن قبــل الفــرد الذيــن انتهكــت حقوقــه شــخصيا، أو مبوافقــة خطيــة مــن هــذا الفــرد. يف 	 

الحــاالت االســتثنائية التــي يكــون فيهــا الفــرد غــري قــادر عــىل إعطــاء املوافقــة، ميكــن التنــازل عــن هــذا الــرط. الباغات/الشــكاوى 
ال ميكــن أن تكــون مجهولــة.

يجب أستنفاد وسائل االنتصاف املحلية.	 
يجب أن ال تكون الباغات/الشكاوى قيد النظر من قبل تحقيق دويل آخر أو قيد إجراء تسوية.	 

تنظر اللجنة يف الباغات الفردية خال جلسات مغلقة، ولكن يتم نر آراءها )قراراتها( ونتائج إجراءات متابعاتها علنيا7.
تتوفر املزيد من املعلومات املفصلة عن هذه العملية وكيفية استخدامها عىل موقع مكتب املفوض السامي لحقوق األنسان8.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en  6

مزيد من املعلومات متوفرة عىل املوقع التايل:   7
http://www.ccprcentre.org/individual-communications/follow-up-to-the-individual-communica-tions-under-the-first-optional-protocol/

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm#communcications  8 
and http://www2.ohchr. org/english/bodies/petitions/individual.htm  
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iii .إصدار تعليقات عامة
تنــص املــادة 40 عــىل إمكانيــة أصــدار تعليقــات عامــة. بحلــول نهايــة عــام 2014 كانــت اللجنــة قــد أصــدرت 35 تعليــق عــام9  يقــوم 
بتوضيــح نطــاق ومعنــى مختلــف مــواد العهــد والتزامــات الــدول األطــراف. ميكــن االطــاع عــىل جميــع التعليقــات العامــة عــىل املوقــع 

اإللكــرتوين ملكتــب املفــوض الســامي لحقــوق األنســان10.

قامئة التعليقات العامة
التاريخاملوضوعالرقم

املادة 9 )الحرية واألمان الشخيص(35

)حلت محل املاحظة العامة رقم 8(

2014

املادة 19:حرية الرأي والتعبري34

)حلت محل املاحظة العامة رقم 10(

2011

2008التزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االختياري33
الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية والحصول عىل محاكمة عادلة32

)حلت محل املاحظة العامة رقم 13(

2007

طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف31

)حلت محل املاحظة العامة رقم 3(

2004

ألتزامات الدول األطراف بالتقرير مبوجب املادة 3040

)حلت محل املاحظة العامة رقم 1(

2002

املادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ(29

)حلت محل املاحظة العامة رقم 5(

2001

املادة 3 )املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء(28

)حلت محل املاحظة العامة رقم 4(

2000

1999املادة 12 )حرية التنقل(27
1997أستمرارية األلتزامات26
1996املادة 25 )املشاركة يف الشؤون العامة و حق األقرتاع(25
التحفظات فيا يتعلق بالعهد أو الربوتوكولني االختياريني أو24

أصدار إعانات مبوجب املادة 41 من العهد

1994

1994املادة 27 )حقوق األقليات(23

1993املادة 18 )حرية الفكر والضمري والدين(22
املادة 10 )املعاملة اإلنسانية لألشخاص املحرومني من حريتهم(21

)حلت محل التعليق العام 9(

1992

املادة 7 )حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة(20

)حلت محل املاحظة العامة رقم 7(

1992

1990املادة 23 )األرسة(19
1989عدم التمييز18
1989املادة 24 )حقوق الطفل(17
1988املادة 17 )الحق يف الخصوصية(16
1986وضع األجانب مبوجب العهد15
1984املادة 6 )األسلحة النووية والحق يف الحياة(14
املادة 14 )إقامة العدل(13

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 32(

1984

1984املادة 1 )حق تقرير املصري(12
املادة 20 )حظر الدعاية للحرب والتحريض11

القومي أو العنرصي أو الكراهية الدينية(

1983

1983املادة 19 )حرية الرأي(10
املادة 10 )املعاملة اإلنسانية لألشخاص املحرومني من حريتهم(9

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 21(

1982

املادة 9 )الحق يف الحرية واألمان الشخيص(8

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 35(

1982

املادة 7 )حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة(7

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 20(

1982

يف عام 2015 كانت اللجنة تعمل عىل املاحظة العامة السادسة والثاثني التتي تتعلق باملادة 6 )الحق يف الحياة(.  9

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType ID=11  10
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التاريخاملوضوعالرقم
1982املادة 6 )الحق يف الحياة(6
املادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد(5

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 29(

1981

املادة 3 )املساواة يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية بني الرجال والنساء(4

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 28(

1981

املادة 2 )التنفيذ عىل املستوى الوطني(3

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 31(

1981

1981املبادئ التوجيهية ألعداد التقارير2
ألتزامات تقديم التقارير1

)أستبدلتها املاحظة العامة رقم 30(

1981

iv .النظر يف الشكاوى بني الدول
مبوجب املادة 41 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، يجوز ألي دولة طرف تقديم باغ إىل اللجنة مدعيا أن دولة طرف أخرى ال 
تفي بالتزاماتها مبوجب العهد. هذا الحكم ال ينطبق إال عندما تعرتف كا الدولتني تحديدا باختصاص اللجنة يف هذا الصدد. ومع ذلك حتى 

اآلن فقد مل يتم تقديم أي شكوى بني الدول إىل اللجنة.
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ينبغــي عــىل الدولــة الطــرف يف هــذا العهــد تقديــم تقريــر أويل بعــد ســنة مــن بــدء نفــاذ العهــد بالنســبة لهــا )بعــد ثاثــة أشــهر مــن التصديــق عــىل العهــد(. بعــد 
ذلــك، يجــب عــىل الدولــة الطــرف أن تقــدم تقاريــر دوريــة عــىل مــدار فــرتات زمنيــة تحددهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، عــادة كل ثاثــة، أربعــة، خمســة 
أو ســت ســنوات )املــادة 40(. يتــم تحديــد موعــد تقديــم التقريــر التــايل يف املاحظــات الختاميــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يتضمــن التقريــر الســنوي لللجنــة املعنيــة 

بحقــوق االنســان عــىل قامئــة الــدول األطــراف و تواريــخ موعــد التقاريــر التاليــة.

ــذه  ــع به ــدم املحــرز يف ضــان التمت ــد والتق ــا العه ــي يكفله ــوق الت ــذ الحق ــل االجــراءات املتخــذة لتنفي ــة الطــرف عــىل تفاصي ــر الدول يجــب أن يشــمل تقري
الحقــوق. وينبغــي أن يشــمل التقريــر األويل أيضــا عــىل جميــع املــواد املوضوعيــة للعهــد، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن اإلطــار الدســتوري والقانــوين للدولــة والتدابــري 
ــة الســابقة  ــة( عــادة مــا تكــون أقــرص، وينبغــي أن تركــز عــىل املاحظــات الختامي ــر الاحقــة )الدوري ــذ العهــد. أمــا التقاري ــة املتخــذة لتنفي ــة والعملي القانوني

لللجنــة و عــىل التطــورات الهامــة منــذ التقريــر الســابق.

وميكن تقسيم دورة عملية التقرير إىل ثاث مراحل محددة:

املرحلــة األوىل: تعتمــد اللجنــة قامئــة املســائل أو قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر. تتــاح للمنظــات غــري الحكوميــة الفرصــة لتقديــم مســاهات خطيــة 
ســواء قبــل اعتــاد قامئــة املســائل أو قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر )لتقديــم اقرتاحــات بشــأن محتواهــا( وبعــد اعتادهــا )لتوفــري املعلومــات ردا عــىل 

املســائل التــي أثــريت(. عــادة مــا تجــري أنشــطة املرحلــة االوىل يف الســنة الســابقة لعمليــة أســتعراض الدولــة الطــرف.

املرحلــة الثانيــة: تــدرس اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان تقريــر الدولــة يف جلســة علنيــة يف جنيــف مــن خــال حــوار مــع ممثــي الدولــة الطــرف. ميكــن  ملمثلــو 
املنظــات غــري الحكوميــة أن يحــرو الجلســة العلنيــة و أن يقومــو بأطــاع أعضــاء اللجنــة مــن خــال جلســات أحاطــة أعاميــة رســمية وغــري رســمية عــىل حــد 

ســواء. أنشــطة املرحلــة الثانيــة تحــدث أثنــاء عمليــة االســتعراض.

املرحلــة الثالثــة: تتابــع اللجنــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة إىل الدولــة الطــرف. ميكــن للمنظــات الغــري حكوميــة تنفيــذ أنشــطة املتابعــة يف بلدانهــم، مثــل تنظيــم 
حمــات التوعيــة والدعــوة.

ميكــن للمنظــات الغــري حكوميــة أيضــا أن تقــدم مســاهات خطيــة إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــن التدابــري التــي اتخذتهــا الدولــة لتنفيــذ توصيــات 
اللجنــة. أنشــطة املرحلــة الثالثــة عــادة مــا تتــم يف غضــون عــام بعــد املراجعــة.

تســتطيع املنظــات غــري الحكوميــة املشــاركة يف عمليــة إعــداد التقاريــر قبــل، أثنــاء وبعــد عمليــة اســتعراض بلدهــم. يصــف هــذا الجــزء مــن املبــادئ التوجيهيــة 
املراحــل الثــاث بالتفصيــل، وكيــف ميكــن للمنظــات غــري الحكوميــة أن تشــارك يف كل مرحلــة.

المرحلة ١: قبل عملية األستعراض أ. 
إعتامد قامئة املسائل. 1

ــر  ــة مــن أربعــة اىل ســتة أعضــاء معروفــة باســم فرقــة عمــل التقري ــة بتعيــني مجموعــة مكون ــم تقريرهــا، تقــوم اللجن ــة بتقدي ــا تقــوم الدول حين
القطــري تقــوم  بالنظــر يف التقريــر. مــن بــني أعضــاء فرقــة العمــل هــذه، يتــم تعيــني عضــو واحــد  ليكــون “املقــرر القطــري”، املســؤولية الرئيســية 

الجزء الثاني: عملية إعداد التقارير ودور 
المنظمات غير الحكومية
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لهــذه املقــرر هــي متابعــة عمليــة التقريــر بأكملهــا. ال يتــم الكشــف عــن أســاء أعضــاء فرقــة العمــل و املقــرر.
 

بعــد وقــت قصــري مــن تقديــم الدولــة لتقريرهــا ، يتــم تحديــد و أعــان جــدول زمنــي العتــاد قامئــة املســائل وكذلــك اســتعراض تقريــر الدولــة عــىل 
صفحــة اإلنرتنــت الخاصــة باللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان. تعلــن أمانــة اللجنــة عــن قامئــة الــدول املقــرر أســتعراضها قبــل تســعة أشــهرعىل األقــل 

مــن الــدورة التــي ســتعتمد قامئــة املســائل، بحيــث يكــون هنــاك وقــت للمنظــات غــري الحكوميــة إلعــداد وتقديــم تقاريرهــا.

مــن خــال مســاعدة أمانــة اللجنــة، تقــوم فرقــة العمــل القطريــة بتحديــد قامئــة املســائل. قامئــة املســائل هــي عبــارة عــن سلســلة مــن األســئلة توجــه 
اىل الدولــة )بــني 25 اىل 30 ســؤال(، تهــدف إىل تحديــد أهــم املســائل املتعلقــة بتنفيــذ العهــد. يتــم إرســالها إىل الدولــة الطــرف قبــل دورتــني عــىل األقــل 

مــن انعقــاد الــدورة التــي ســيجري فيهــا فحــص تقريــر الدولــة.

ماذا يحدث يف حالة تقاعس دولة طرف عن تقديم تقريرها؟

ــة  ــدويل مل يتــم فحصــه مــن قبــل اللجن ــة(. وهــذا يعنــي أن تنفيذهــا للعهــد ال ــة أو الدوري ــدول بشــدة يف تقدميهــا لتقاريرهــا )األولي تأخــرت بعــض ال
لســنوات عديــدة )وبعــض الــدول التــي مل تقــدم تقاريرهــا األوليــة مل يتــم فحصهــا(. يف عــام 2001، قــررت اللجنــة أن تبــدأ النظــر يف تنفيــذ العهــد يف الــدول 

التــي تقاعســت عــن تقديــم تقريرهــا لفــرتة طويلــة.

ومبوجــب هــذا اإلجــراء، تقــوم  اللجنــة بإعــام الدولــة عــن عزمهــا و تعطيهــا فرصــة لتقديــم التقريــر املتأخــر. إذا كانــت الدولــة ال تــزال مل تقــدم التقريــر، 
تصــوغ اللجنــة قامئــة مــن املســائل ومــن ثــم تحــدد موعــدا لألســتعراض و تتقــدم للدولــة بدعــوة إىل إرســال وفــد. تعقــد اللجنــة الدولــة جلســة مغلقــة 
للنظــر يف الدولــة الطــرف ســواء عــن طريــق الحــوار مــع وفــد تلــك الدولــة أو عــىل أســاس املعلومــات التــي تلقتهــا اللجنــة بشــأن تنفيــذ تلــك الدولــة 

للعهــد الــدويل.

يف نهايــة االســتعراض تعتمــد اللجنــة ماحظــات ختاميــة مؤقتــة )رسيــة( يتــم إرســالها للدولــة. تشــمل هــذه عــادة عــىل طلــب أن تســتجيب الدولــة عــىل 
ــم  ــة و يت ــة كماحظــات نهائي ــار املاحظــات الختامي ــة عــن التعــاون، ميكــن أعتب ــخ معــني. إذا تقاعســت الدول ــل تاري ــة قب مســائل املاحظــات الختامي

نرهــا علنــا.

ردود  الدول األطراف عىل قامئة املسائل. 2

يتوجــب عــىل الــدول األطــراف تقديــم إجابــات خطيــة عــىل قامئــة املســائل. تقــوم معظــم الــدول بتقديــم ردودهــا يف وقــت مبكــر، ولكــن توجــد هنــاك 
دول أخــرى تقــوم بتقديــم ردودهــا يف بدايــة نظــر اللجنــة العــام لتقريــر الدولــة )عمليــة األســتعراض(. خــال االســتعراض تعــرض هــذه اإلجابــات إىل 
اللجنــة، وتشــكل نقطــة انطــاق للحــوار مــع ممثــي الدولــة. عــادة مــا يتــم إرســال ردود خطيــة يف واحــدة مــن لغــات عمــل اللجنــة ويتــم ترجمــة 

معظمهــم إىل واحــد أو اثنــني مــن لغــات العمــل األخــرى. أمــا الــردود  املتأخــرة فــا تتــم ترجمتهــا.

 األجراء املبسط لتقديم التقارير. 3

يف تريــن الثــاين 2010 بــدأت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بتنفيــذ عمليــة تقريــر بديلــة للتقاريــر الدوريــة و هــي اإلجــراءات املبســطة لتقديــم 
التقاريــر التــي تضــم »قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر«. يعــود للــدول األطــراف القــرار أذا مــا إذا كانــت تريــد اســتخدام هــذا اإلجــراء، عــىل 
الرغــم مــن أن االجــراءات املبســطة للتقريــر ليســت متاحــة ألعــداد التقاريــر األوليــة. يف تريــن الثــاين عــام 2015، ســتقوم اللجنــة بتعيــني فريــق عمــل 
ملراجعــة هــذه األجــراءات الجديــدة وتقييــم مــدى تطبيقهــا العمــي، و فعاليتهــا و قدرتهــا عــىل تحســني النظــر يف حالــة حقــوق اإلنســان يف الــدول 

األطــراف11.

يف هــذه العمليــة األختياريــة، تعــد اللجنــة قامئــة املســائل قبــل اســتام التقاريرمــن الــدول األطــراف. و تســتند قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقاريــر 
اىل ماحظــات اللجنــة الختاميــة الســابقة وغريهــا مــن املعلومــات املتاحــة، مبــا يف ذلــك وثائــق األمــم املتحــدة وتقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة. ثــم 
يتــم إرســال هــذه القامئــة إىل الدولــة املعنيــة و يتــم منحهــا مــدة ســنة واحــدة عــىل األقــل للــرد عــىل هــذه القامئــة. يتــم اســتعراض “تقريــر الدولــة 
املركــز” كأولويــة مــن قبــل اللجنــة، يف غضــون 12 شــهرا مــن تقدميــه. يتــم فحــص التقاريــر مــن خــال حــوار تفاعــي بــني اللجنــة وممثــي الدولــة 

كاملعتــاد.

يف صــدد هــذا اإلجــراء، فــأن تقريــر الدولــة املركــز يحــل محــل كل مــن تقريــر الدولــة والــردود عــىل قامئــة املســائل. هــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــىل 
الحــد مــن عــبء عمليــة التقريــر مــن قبــل الدولــة و كذلــك مــن شــأنه أن يشــجع الــدول عــىل تقديــم التقاريــر يف مواعيدهــا.

انظر »التقارير املركزة استنادا إىل الردود عىل قوائم القضايا قبل تقديم التقارير: تنفيذ اإلجراء الجديد لتقديم التقارير االختياري«، وثيقة األمم   11
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الجداول الزمنية للمرحلة 1: قبل األستعراض

ردود الدولة خطيا على تقديم تقرير الدولة
قائمة المسائل

أستعراض تقرير الدولةأعتماد قائمة المسائل
  

يف حالة األجراء املبسط لتقديم التقرير )قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير(

أعتماد قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

أستعراض تقرير 
الدولة المركز

تقديم تقريرالدولة المركز للرد على قائمة 
المسائل السابقة لتقديم التقرير

إمكانيات ملشاركة املنظامت غري الحكومية يف املرحلة 1. 4
مــن أجــل إجــراء مراجعــة شــاملة وفعالــة لتنفيــذ العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية يف الدولــة األطــراف، تســعى اللجنــة املعنيــة بحقــوق 
ــة، الســتكال املعلومــات  ــة األخــرى، وال ســيا املنظــات غــري الحكومي ــي اىل الحصــول عــىل املعلومــات مــن الجهــات املعني اإلنســان بشــكل روتين
الــواردة يف تقريــر الدولــة الطــرف. وينبغــي أن توفــر هــذه املعلومــات اإلضافيــة تقييــم مســتقل لتنفيــذ العهــد.  يجــب أن ال تكــرر املعلومــات مــن 

الجهــات املعنيــة األخــرى مــا ورد يف تقريــر الدولــة ، بــل عــىل هــذه املعلومــات أن تكمــل و تصحــح وتوضــح و تعــزز مــا ورد يف تلــك التقاريــر. 

ــات  ــأن معلوم ــايل ف ــد. و بالت ــع أحــكام العه ــات عــن جمي ــة بحقــوق اإلنســان اىل معلوم ــة املعني ــاج اللجن ــايب، تحت ــام  بدورهــا الرق مــن أجــل القي
املنظــات غــري الحكوميــة هــي مرحــب بهــا خصوصــا عندمــا ال يغطــي تقريــر الدولــة جميــع أحــكام العهــد، و عندمــا يتســم بالســطحية، وعندمــا 

ــر منحــاز. ــه تقري ــة، أو حــني كون يفتقــر إىل وثائــق كافي

ــد  ــي وتحدي ــة حقــوق اإلنســان عــىل املســتوى الوطن ــم حال ــة لتقيي ــدة للمنظــات غــري الحكومي ــر أيضــا فرصــة جي ــم التقاري ــة تقدي قــد توفرعملي
املشــاكل واألولويــات الخاصــة يف تنفيــذ الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية. وميكــن لهــذه العمليــة أن توفــر 

فرصــة وهيــكل لعقــد اجتاعــات مــع الســلطات املحليــة وتســهيل املناقشــات عــىل املســتوى الوطنــي بشــأن تنفيــذ العهــد.

ــم  ــق تقدي ــن طري ــا ع ــك أساس ــة، وذل ــر الدول ــل اســتعراض تقري ــة قب ــع اللجن ــاون م ــة للتع ــري الحكومي ــرص للمنظــات غ ــن الف ــد م ــاك العدي هن
معلومــات مكتوبــة إىل اللجنــة. أن املشــاركة الفعالــة للمنظــات غــري الحكوميــة هــي أمــر حاســم لتحقيــق تأثــري أكــرب لعمليــة االســتعراض واملســاهمة 
يف نجاحهــا. فضــا عــن أن املعلومــات املقدمــة مــن املنظــات غــري الحكوميــة تســاعد اللجنــة عــىل الحصــول عــىل صــورة أكــرث اكتــاال لحالــة حقــوق 

اإلنســان يف الــدول قيــد االســتعراض.

املنهــج الرئيــيس للمنظــات غــري الحكوميــة للتعــاون مــع اللجنــة هــو مــن خــال توفــري معلومــات خطيــة عــىل شــكل تقريــر، و هــو مــا يســمى أحيانــا 
بالتقاريــر “البديلــة” أو “الظــل”. مبجــرد تقديــم تقريــر الدولــة، و عندمــا تقــرر اللجنــة أســتعراض التقريــر ، فــأن املنظــات غــري الحكوميــة مدعــوة 

لتقديــم  تقاريرهــا قبــل املوعــد املحــدد مــن قبــل اللجنــة. تتلقــى اللجنــة تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة فيــا يتعلــق يف:
• اعتاد قامئة املسائل، أو قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير	
• استعراض تقرير الدولة	

ويــوىص بشــدة للمنظــات غــري الحكوميــة بتقديــم تقاريرهــا يف املراحــل األوىل مــن عمليــة تقديــم التقاريــر. ميكــن للمنظــات غــري الحكوميــة أن 
تطلــب مــن أمانــة اللجنــة أو مــن املركــز للحقــوق املدنيــة و السياســية  الحصــول عــىل قامئــة الــدول التــي ســيتم اســتعراضها يف الــدورات املقبلــة. 

تتوفــر أيضــا هــذه القامئــة عــىل موقــع املفوضيــة الســامية لحقــوق األنســان و موقــع العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية 12.

وتســعى اللجنــة اىل معلومــات تتعامــل مــع جميــع القضايــا املختلفــة الــذي يغطيهــا العهــد. يهــم اللجنــة بشــكل خــاص أن تحصــل عــىل معلومــات 
عــن القضايــا التــي ال يغطيهــا تقريــر الدولــة بتفصيــل كاف. ميكــن للمنظــات غــري الحكوميــة أيضــا أن تقــدم معلومــات عــن مجــاالت االهتــام التــي 

ال يتناولهــا تقريرالدولــة طاملــا أنهــا تقــع ضمــن نطــاق العهــد.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR  12
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i .تقارير املنظامت غري الحكومية عن قامئة املسائل
توفــر قامئــة املســائل األســاس الهيــكي الســتعراض كامــل لتقريــر الدولــة. ولذلــك، مــن املهــم جــدا أن تقــوم املنظــات غــري الحكوميــة 
بتقديــم معلومــات قبــل صياغــة قامئــة املســائل. تســاعد التقاريــر املقدمــة مــن املنظــات غــري الحكوميــة يف هــذه املرحلــة عــىل ضــان 

شــمل النقــاط الرئيســية يف قامئــة املســائل و أعتبارهــا أثنــاء االســتعراض.

عــادة مــا يتــم اعتــاد قامئــة املســائل دورتــني قبــل النظــر يف تقريــر الدولــة. عــىل ســبيل املثــال، يتــم أعتــاد قامئــة املســائل للــدول التــي 
ســيتم أســتعراضها يف مســتهل دورة أكتوبــر يف ســنة معينــة، يف دورة شــهر مــارس يف نفــس العــام. تبــدأ فرقــة عمــل التقريــر القطــري بدعــم 
مــن املفوضيــة بصياغــة قامئــة املســائل مــا بــني ســتة إىل مثانيــة أســابيع قبــل انعقــاد الــدورة التــي مــن املقــرر خالهــا أعتــاد القامئــة. 
يجــب أن تكــون املعلومــات املقدمــة مــن قبــل املنظــات غــري الحكوميــة متاحــة لفرقــة عمــل التقريــر القطــري قبــل بــدء عمليــة صياغــة 

قامئــة املســائل.

ويطلــب مــن املنظــات غــري الحكوميــة التــي ترغــب يف تقديــم معلومــات لــألدراج يف قامئــة املســائل بــأن تقــدم تقاريرهــا قبــل مــا يقــرب 
مــن 10 إىل 12 أســبوع مــن بــدء الــدورة التــي مــن املقــرر خالهــا اعتــاد القامئــة. يتــم تعيــني املوعــد النهــايئ املحــدد مــن قبــل اللجنــة، 
ــة  ــع اللجن ــات عــىل موق ــرة املعلوم ــر مذك ــم ن ــكل دورة. يت ــة ل ــة اللجن ــي تعدهــا أمان ــات الت ــرة املعلوم ــا يف مذك ــم األشــارة أليه و يت

اإللكــرتوين عــىل صفحــة كل دورة وعــىل الصفحــة الرئيســية ملركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية.13

ii . تقارير املنظامت غري الحكومية لقامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير
قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر تشــكل أســاس عمليــة اســتعراض اللجنــة و تحــدد أيضــا محــور تقريــر الدولــة التــايل. ولذلــك فأنــه 
بغايــة األهميــة أن تقــدم املنظــات غــري الحكوميــة معلومــات شــاملة قبــل اعتــاد هــذه القامئــة، بهــدف أن يتــم تنــاول جميــع الشــواغل 

األساسية.

و عــىل غرارعمليــة قامئــة املســائل، يتــم تعيــني تاريــخ محــدد لتقديــم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة لقامئــة املســائل الســابقة لتقديــم 
التقريــر، عــادة 10 إىل 12 أســبوعا قبــل الــدورة التــي مــن املقــرر خالهــا أعتــاد القامئــة. يشــار املوعــد النهــايئ يف مذكــرة إعاميــة تعدهــا 

األمانــة العامــة لللجنــة لــكل دورة.

املواعيد النهائية لتقارير املنظامت غري الحكومية قبل عملية األستعراض

قائمة المسائل السابقة 
لتقديم التقرير: بين 10 الى 

12 أسبوع قبل الجلسة

اعتماد قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

استعراض تقرير 
الدولة المركز

تقديم تقرير الدولة المركز 
ردا على قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

تقارير المنظمات غير الحكومية 
لعملية األستعراض ثالث 

أسابيع قبل الجلسة

تقارير المنظمات غير الحكومية عن قائمة المسائل تقديم تقرير الدولة
بين 10 الى 12 أسبوع قبل انعقاد الجلسة

استعراض تقرير 
الدولة

إعتماد قائمة 
المسائل

تقارير المنظمات غير الحكومية لعملية 
األستعراض ثالث أسابيع قبل الجلسة

يف حالة قامئة املسائل 

يف حالة قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير

iii . )تقارير املنظامت غري الحكومية لعملية األستعراض )بعد اعتامد قامئة املسائل و قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير
تســتطيع املنظــات غــري الحكوميــة أن تقــدم تقاريرهــا بعــد اعتــاد قامئــة املســائل و قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر. يف هــذه 
ــا التــي تناولتهــا قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم  ــة عــىل القضاي ــذ أن تركــز املعلومــات التــي يتــم إرســالها إىل اللجن ــة، مــن املحب املرحل
التقريــر، مبــا يعنيــه، تقديــم ردود عــىل األســئلة املطروحــة يف القامئــة. أمــا املســائل التــي مل يتــم تناولهــا يف قامئــة املســائل ميكــن أيضــا أن 

تثــار مــن قبــل املنظــات غــري الحكوميــة بهــدف ضــان معالجتهــا بشــكل مناســب خــال الحــوار مــع الدولــة.
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يجــب أن تقــدم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة  يف هــذه املرحلــة يف موعــد أقصــاه ثاثــة أســابيع قبــل بــدء الــدورة التــي ســيتم خالهــا 
أســتعراض تقريــر الدولــة. يتــم تعيــني املوعــد النهــايئ املحــدد لتقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة مــن قبــل أمانــة اللجنــة املعنيــة بحقــوق 

األنســان يف كل دورة.

المرحلة ٢: عملية األستعراض ب. 
فحص تقرير الدولة. 1

يتــم فحــص تقريــر الدولــة مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف جلســة عامــة يف جنيــف مــن خــال الحــوار مــع ممثــي الدولــة الطــرف. 
خــال هــذا الحــوار، تســعى اللجنــة اىل الحصــول عــىل توضيحــات وتفســريات مــن ممثــي الــدول عــىل محتــوى التقريــر و عــن والــردود الخطيــة عــىل 

قامئــة املســائل.

ــة  وعــادة مــا يجــري اســتعراض تقريــر أي دولــة يف اجتاعــني يــدوم كل منهــم مــدة نصــف يــوم. تبــدأ عمليــة الفحــص بعــرض يقدمــه وفــد الدول
الجــاري أســتعراضها. و يــي ذلــك حــوار مبنــي عــىل أســاس القضايــا املدرجــة يف قامئــة املســائل التــي تتجمــع وفقــا لتقســيم العمــل داخــل فرقــة عمــل 
التقريــر القطــري.  تقــود فرقــة العمــل املناقشــة، و تليهــا أســئلة إضافيــة مــن األعضــاء اآلخريــن. وعــادة مــا يتــم إيــاء اهتــام خــاص اىل األســئلة التــي 

مل تتــم اإلجابــة عليهــا كامــا يف الــردود عــىل قامئــة املســائل.

أعتامد املالحظات الختامية. 2
يف نهاية الحوار، يخلص رئيس اللجنة االجتاع بتحديد الصعوبات الرئيسية، التي عادة ما يتم تضمينها يف املاحظات الختامية.

ــدورة،  ــة ال ــة. يف نهاي ــة الطــرف املعني ــم ترســلها إىل الدول ــة هــذه يف جلســة مغلقــة ث ــة بحقــوق اإلنســان املاحظــات الختامي ــة املعني تعتمــد اللجن
تتــاح املاحظــات الختاميــة للجميــع، و ميكــن الحصــول عليهــا مــن موقــع املفوضيــة الســامية لحقــوق األنســان و موقــع مركــز الحقــوق املدنيــة و 

السياســية14.

وتنقســم املاحظــات الختاميــة إىل ثاثــة أجــزاء: مقدمــة؛ التطــورات األيجابيــة واملواضيــع املثــرية للقلــق و التوصيــات. تعطــي الفقــرة األخــرية التاريــخ 
الــذي ينبغــي فيــه تقديــم التقريراملقبــل اىل اللجنــة. و تحــدد الفقــرة األخــرية أيضــا عــددا محــدودا مــن التوصيــات التــي تــم اختيارهــا إلجــراء املتابعــة، 

و الطلــب مــن الدولــة أن تقــدم معلومــات عــن التدابــري املتخــذة لتنفيــذ التوصيــات املختــارة يف غضــون ســنة واحــدة مــن االســتعراض.

إمكانيات مشاركة املنظامت غري الحكومية يف املرحلة 2. 3
ميكــن للمنظــات غــري الحكوميــة أن تحــر بصفــة مراقــب خــال جلســات اللجنــة التــي يتــم فيهــا أســتعراض تقاريــر الــدول ، عــىل الرغــم مــن أنهــا 
ال يحــق لهــا املداخلــة أثنــاء اســتعراض للــدول. الحصــول عــىل األعتــاد للمشــاركة يف أجتاعــات املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي يتوفــر للمنظــات 
غــري الحكوميــة و كذلــك لجميــع األفــراد املهتمــة مــن خــال  التوجــه اىل أمانــة اللجنــة للحصــول عــىل األعتــادات. ميكــن طلــب االعتــاد عــىل موقــع  
ــي تنرهــا  ــة الت ــات للمنظــات غــري الحكومي ــرة املعلوم ــاد يف مذك ــات االعت ــة لطلب ــد النهائي ــات املواعي ــور عــىل معلوم 15CSO-Net. ميكــن العث

اللجنــة عــىل موقعهــا األلكــرتوين لــكل دورة أو عــىل موقــع مركزالحقــوق املدنيــة و السياســية.

هناك أحتالني للمنظات غري الحكومية الراغبة يف مخاطبة اللجنة خال الدورة  

i .األحاطات األعالمية الرسمية للمنظامت الغري حكومية
تتــاح للمنظــات غــري الحكوميــة وممثــي املجتمــع املــدين الفرصــة ملخاطبــة اللجنــة حــول املوضوعــات ذات االهتــام التــي  تتعلــق بــأي 
ــة يجــري اســتعراضها يف تلــك الــدورة خــال جلســات أحاطــة أعاميــة رســمية للمنظــات غــري الحكوميــة. تجــري هــذه الجلســات  دول
ــه يســمح  ــي أن ــة وهــي جلســة مغلقــة، مــا يعن ــني الســاعة 11.00 و 13.00. ويرأســها رئيــس اللجن عــادة يف يومــي االثنيــني االوليــني ب
ألعضــاء اللجنــة واملنظــات غــري الحكوميــة فقــط الحضــور واملشــاركة. ويجــري االجتــاع يف لغــات عمــل اللجنــة )اإلنجليزيــة والفرنســية 

واإلســبانية( ويتــم توفــري الرتجمــة الفوريــة بــني هــذه اللغــات.

يدعــو رئيــس اللجنــة املنظــات غــري الحكوميــة لتقديــم بيانــات موجــزة و بعــد ذلــك يتــم تخصيــص وقــت ألعضــاء اللجنــة لطــرح األســئلة 
للمنظــات غــري الحكوميــة و أعطاءهــا الفرصــة للــرد عــىل هــذه االســئلة. يف حــني ال يكــون هنــاك وقــت كايف للــردود عــىل جميــع االســئلة، 

تســتطيع املنظــات غــري الحكوميــة الــرد خــال جلســات األحاطــة األعاميــة الغــري رســمية )انظــر أدنــاه(.

للمشــاركة يف جلســات األحاطــة األعاميــة الرســمية ، يجــب عــىل املنظــات غــري الحكوميــة االتصــال مقدمــا بأمانــة اللجنــة و مركــز الحقوق 
املدنيــة و السياســية مــن أجــل إدراجهــا يف قامئــة املتحدثــني. ويســمح فقــط للمنظــات غــري الحكوميــة التــي قدمــت تقاريــر خطيــة بــأن 
تشــارك يف هــذه الجلســات. يف حــال رغبــة أي منظمــة وطنيــة غريحكوميــة ملخاطبــة اللجنــة و عــدم متكنهــا مــن الســفر إىل جنيــف، ميكــن 

ملركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية أن يخاطــب اللجنــة نيابــة عنهــا.

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=8&DocTypeID=5 and   14
http://www.ccprcentre.org/select-country/
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ii .األحاطات األعالمية الغري رسمية للمنظامت الغري حكومية
ينظــم مركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية جلســات أحاطــة أعاميــة غــري رســمية بــني املنظــات غــري الحكوميــة واللجنــة لــكل الــدول 
قيــد االســتعراض. تجــري هــذه الجلســات غــري الرســمية عــادة وقــت الغــداء و تــدوم ملــدة 50 دقيقــة. ال تعقــد هــذه الجلســات يف غرفــة 

اللجنــة و ال يتوفــر خالهــا أي ترجمــة.

ينســق هــذه الجلســات موظــف مــن املركــز. جميــع املنظــات غــري الحكوميــة املهتمــة باملشــاركة مرحــب بهــا. خــال هــذه الجلســات، 
يوجــه أعضــاء اللجنــة أســئلة إىل املنظــات غــري الحكوميــة كــا و يطلبــو توضيحــات بشــأن القضايــا املذكــورة يف تقاريــر املنظــات غــري 

الحكوميــة أو غريهــا مــن القضايــا التــي تثــري أهتــام اللجنــة. 

ال يحــر جميــع أعضــاء اللجنــة هــذه الجلســات، و بالرغــم مــن ذلــك، متثــل هــذه الجلســات فرصــة فريــدة للمنظــات غــري الحكوميــة  
للتعبــري عــن مخاوفهــم  وتســليط الضــوء عــىل النقــاط الرئيســية التــي أثــريت يف التقاريــر املقدمــة إىل اللجنــة.

ــم  ــد يت ــكل بل ــة ل ــا ذات األولوي ــاق عــىل 3 - 5 قضاي ــا لاتف ــا بينه ــة املشــاركة في ــري الحكومي ــن املستحســن أن تنســق املنظــات غ م
ــاه(. ــد عــن إجــراءات املتابعــة أدن ــة املتابعــة )انظــر املزي ــة مــن أجــل عملي ــا عــىل أعضــاء اللجن أقرتاحه

التنسيق بني املنظامت غري الحكومية: النموذج الكندي

ــم املتحــدة  ــي تســاهم يف اســتعراض األم ــات و النشــطاء الت ــني الجاع ــق ب ــاون الوثي ــد التنســيق والتع ــر الســنني أصبحــت فوائ عــىل م
لكنــدا واضحــا متامــا. فهــذا يســاعد األمــم املتحــدة أو خربائهــا عــىل القيــام بعمليــة األســتعراض مــن خــال االســتاع بطريقــة منظمــة، اىل 
املخــاوف الرئيســية لحقــوق اإلنســان يف البــاد. فيســهل هــذا النــوع مــن التعــاون األنخــراط مــع الحكومــة الكنديــة قبــل وأثنــاء االســتعراض. 
باإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه هــذا التعــاون و التنســيق يزيــد مــن فــرص وســائل اإلعــام والتغطيــة العامــة األخــرى عــىل نــر اهتاماتنــا ونتائــج 
األســتعراض. ميكننــا هــذا أيضــا مــن أن نتعلــم مــن بعضنــا البعــض و أن نعمــل معــا، و أن نحســن بحوثنــا الخاصــة وعمليــات الدعــوة يف 

هــذا الســياق.

ويتمثــل التحــدي يف إيجــاد التــوازن الصحيــح بــني الحفــاظ عــىل األحاطــات واملخــاوف الفرديــة مــن جهــة، يف ذات الوقــت الــذي يتــم فيــه 
أعــداد بيانــات مشــرتكة وتقديــم عــروض مشــرتكة. العنارصاألساســية لتحقيــق هــذا التــوازن هــي اإلعــداد املســبق والشــمولية والتواصــل 

الجيــد.

ــا  بالعمــل الجاعــي مــن خــال ضــان أصــدار  ــا بألتزامن ــة التنســيق ال تنتهــي يف جنيــف. لقــد واصلن ومــن املهــم األشــارة اىل أن عملي
ــة. ــة الصــادرة عــن املنظــات الفردي ــات الصحفي ــف البيان ــة إىل مختل ــة، باإلضاف ــان مشــرتك لوســائل اإلعــام ردا عــىل املاحظــات الختامي بي

يف نهايــة األمــر، فهــذه ليســت منافســة؛ و علينــا العمــل معــا بشــكل وثيــق للتأكــد مــن أن نهجنــا هــو اســرتاتيجي وفعــال، للمــي قدمــا يف 
اإلصاحــات يف مجــال حقــوق اإلنســان التــي تهمنــا جميعــا.

أليكس نيفي

األمني العام - منظمة العفو الدولية يف كندا

معلومات إضافية تقدمها املنظامت غري الحكومية خالل الدورة

ــة. يتيــح هــذا للمنظــات الغــري حكوميــة  ــر الــدول هــو بغايــة األهمي حضــور املنظــات يف الــدورة التــي تســتعرض فيهــا اللجنــة تقاري
فرصــة مراقبــة مــا تقدمــه الدولــة مــن معلومــات و ضــان أنعــكاس هــذه املعلومــات بدقــة بعــد الــدورة، فضــا عــن أمكانيــة املنظــات 
ــة  ــة. يف حال ــات املقدم ــع املعلوم ــل م ــة تفاع ــق إمكاني ــة اىل خل ــات، باألضاف ــذ أي التزام ــن أجــل تنفي ــدول م ــىل ال مبارســة الضغــط ع
الــرورة، يجــب أن تكــون املنظــات غــري الحكوميــة عــىل اســتعداد لتقديــم مذكــرات مكتوبــة قصــرية ألعضــاء اللجنــة أذا كانــت التأكيــدات 

التــي أدىل بهــا ممثلــو الدولــة غــري دقيقــة.

 بالرغــم عــىل أنــه ال يســمح للمنظــات غــري الحكوميــة ألخــذ الكلمــة يف الجلســة العامــة، فأنــه مــن املمكــن التكلــم اىل أعضــاء اللجنــة 
أثنــاء فــرتات الراحــة أو يف نهايــة االجتاعــات أو قبــل بدايــة االجتــاع يف اليــوم التــايل. يجــب أن ال تــرتدد املنظــات غــري الحكوميــة يف 

اقــرتاح أســئلة أو توضيحــات ميكــن أن تجدهــا اللجنــة مفيــدة لتطرحهــا عــىل ممثــي الــدول.
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المرحلة 3: عملية المتابعة بعد األستعراض ج. 

أجراءات متابعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان. 1
بــدأت إجــراءات املتابعــة مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف عــام 2001. و تــم تعديــل اإلجــراء يف أكتوبــر 2013 مــن أجــل تحســني دور 
ــات  ــة الطــرف )توصي ــل الدول ــة االهتــام مــن قب ــات التــي تتطلــب أولوي ــة بــني 4-2 توصي ــة الرقــايب ) CCPR / C / 108/2( 16. تحــدد اللجن اللجن
املتابعــة(. يف هــذا الســياق تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات يف غضــون ســنة مــن األســتعراض بشــأن التدابــري التــي اتخذتهــا 

لتنفيــذ التوصيــات. ويتــم اختيــار توصيــات تعتربهــا اللجنــة أولويــة و قابلــة إىل أحــراز التقــدم يف غضــون عــام.

تعــني اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان املقــرر الخــاص ونائــب املقــرر الخــاص ملتابعــة املاحظــات الختاميــة و تقييــم معلومــات املتابعــة التــي تقدمهــا 
الــدول األطــراف، و بالتــايل تقديــم توصيــات إىل اللجنــة بشــأن أي خطــوات أخــرى قــد تكــون مناســبة. وبنــاء عــىل معلومــات املتابعــة، يقــرتح املقــرر 

درجــات تعكــس مســتوى امتثــال الــدول مــع توصيــات املتابعــة. 

منهجية مراقبة تنفيذ توصيات املتابعة. 2
منهجيــة مراقبــة تنفيــذ توصيــات املتابعــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بدعــم مــن مركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية تشــكل 
طريقــة مبتكــرة لتقييــم مســتوى االمتثــال لتوصيــات املتابعــة. تقــوم هــذه املنهجيــة عــىل مجموعــة مــن الدرجــات مــن A إىل E التــي توفــر ملحــة 

واضحــة عــن تقييــم اللجنــة:

تقييم الردود

الرد / العمل مريض

ردا مرضيا إىل حد كبري  A

الرد / العمل مريض جزئيا

أمتام الكثري من العمل ، و لكن مطلوب معلومات إضافية   B1

أمتام العمل األويل ، و لكن مطلوب معلومات وتدابري إضافية 17  B2

الرد / العمل غري مريض

تلقي ردود من الدولة ولكن اإلجراءات املتخذة ال تنفذ التوصيات   C1

تلقي ردود من الدولة ولكن ال صلة لها بالتوصية  C2

عدم التعاون مع اللجنة

عدم تلقي أي رد عىل واحد أو أكرث من توصيات املتابعة أو عىل جزء من توصية املتابعة  D1

عدم تلقي أي رد بعد أرسال تذكري/تذكريات  D2

التدابري املتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

الرد يشري إىل أن التدابري املتخذة تتخالف مع توصيات اللجنة  E

ــة املنظــات غــري  ــر متابع ــل تقاري ــة، مث ــة ذات صل ــواد األضافي ــدول و امل ــة ال ــر متابع ــرر الخــاص تقاري ــة ، يســتعرض املق ــة اللجن ــن أمان بدعــم م
الحكوميــة. يقــوم املقــرر أو املقــررة بتقييــم التدابــري التــي اتخذتهــا الدولــة و أقــرتاح فئــات لــكل توصيــة متابعــة. يتــم مناقشــة هــذا االقــرتاح يف جلســة 
عامــة متاحــة للعامــة. يقــوم املقــرر يف وقــت الحــق ببعــث النتائــج اىل الدولــة باألضافــة اىل ماحظاتــه وطلباتــه بالقيــام باملزيــد مــن العمــل أو بتوفــري 
معلومــات إضافيــة مــن جانــب الدولــة. يتــاح تقريــر املقــرر الخــاص للجميــع، كــا و يتــم شــمله يف تقريــر اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان الســنوي.

وميكــن أن تشــمل إجــراءات املتابعــة عــىل عــدة جــوالت تقييــم بنــاء عــىل طلبــات إضافيــة مــن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان. إذا تقاعســت الدولــة 
عــن تقديــم تقريــر املتابعــة الخــاص بهــا ، تقــوم اللجنــة بأرســال تذكــري. و يتــم منــح درجــة D1 )أي مل يتــم تقديــم التقريــر ضمــن املهلــة( أو D2 )أي 

http://www.ccprcentre.org/doc/2015/03/G1347689.pdf    16

17   اجراء  CCPR/C/108/2 يشري اىل »العمل األولية املتخذة، مطلوب معلومات إضافية ». ومع ذلك، تقارير مقرر اللجنة عن عملية املتابعة ترجع إىل B2 يف العبارات التالية: »العمل األويل 

متخذة، ولكن مطلوب معلومات وتدابري إضافية »
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مل يتــم تقديــم التقريــر بعــد أكــرث مــن تذكــري واحــد( إىل الدولــة الطــرف. يف هــذه الحالــة، يجــوز ملقــرر املتابعــة أن يســعى اىل األجتــاع مــع الدولــة 
الطــرف )مــع بعثــة الدولــة اىل االمــم املتحــدة يف جنيــف( لتشــجيع الدولــة عــىل تقديــم تقريرهــا.

ميكــن ملنظــات املجتمــع املــدين تقديــم تقاريــر كجــزء مــن إجــراءات املتابعــة، و ميكنهــا أيضــا أن تحــر اســتعراضات املتابعــة يف جنيــف )انظــر أدنــاه 
للحصــول عــىل مزيــد مــن التفاصيــل(.

ومن املهم األشارة أن عىل الدول األطراف إياء اهتام متساو لجميع التوصيات )وليس فقط تلك التي تم اختيارها إلجراء املتابعة(.

أنغوال تتخذ خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة

عندمــا تــم مراجعــة أنغــوال مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان يف مــارس 2013، طلبــت اللجنــة إعطــاء األولويــة العتــاد 
قــرار بشــأن تســجيل املواليــد مجانــا. اعتمــد هــذا القــرار الحقــا يف ســبتمرب، وقدمــت الدولــة تقريراملتابعــة يف حزيــران 2014. 
ويف تقريــر ازار 2014، أشــارت املنظــات غــري الحكوميــة أن القــرار قــد أعتمــد، عــىل الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن 

الجهــود لتنفيــذ توصيــات أخــرى ذات أولويــة.

ــذت،  ــد نف ــة ق ــة أن هــذه التوصي ــن االول 2014، الحظــت اللجن ــوال يف تري ــة ألنغ ــتعراض متابع ــة أس ــا أجــرت اللجن عندم
واعتمــدت عــىل أعــىل درجــة و هــي A. أســتمرت إجــراءات متابعــة التوصيــات األخــرى، و تــم إنهــاء توصيــة تســجيل املواليــد 

مجانــا.

وقف املتابعة. 3
بنــاء عــىل اقــرتاح مــن مقــرر املتابعــة، يجــوز لللجنــة أن تقــرر وضــع حــد إلجــراءات املتابعــة. هنــاك العديــد مــن الظــروف حــني ميكــن لذلــك أن 

يحــدث:

• 	.)A يف حال تنفيذ التوصية أو التوصيات )درجة
• أذا كان من املقرر أعتاد قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير خال ستة أشهر بعد استعراض عملية املتابعة.	
• أذا كان آخــر موعــد لتقديــم التقريــر الــدوري القــادم هــو يف غضــون الســتة أشــهر التاليــة بعــد أعتــاد تقريــر املقــرر الخــاص عــن تقــدم 	

عمليــة املتابعــة.
• بعد الجولة الثالثة من التقييم )أي بعد الرد املوضوعي الثالث للدولة الطرف(.	
• يجــوز لللجنــة أن تقــرر يف أي وقــت تأجيــل املســائل التــي ال تــزال معلقــة بعــد اســتعراض عمليــة املتابعــة،  و تضمينهــا قــي قامئــة املســائل 	

و قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر.

إمكانيات مشاركة املنظامت غري الحكومية يف املرحلة 3. 4

عــىل الرغــم مــن أن الواجــب األســايس لتنفيــذ املاحظــات الختاميــة يقــع عــىل الحكومــات، فقــد أثبتــت التجــارب أن املنظــات غــري الحكوميــة ليــس 
فقــط لهــا األمكانيــة و الواجــب أن تلعــب دورا، بــل أن ميكــن ملشــاركتها أن تحــدث فرقــا كبــريا يف تنفيــذ التوصيــات.

i .نرش املالحظات الختامية

تطلــب اللجنــة بشــكل منهجــي مــن الــدول أن تنــر املاحظــات الختاميــة عــىل نطــاق واســع عــىل املســتوى الوطنــي ، غــريا عــن ترجمتهــا 
إىل اللغــات الوطنيــة. بالرغــم مــن ذلــك، تتخــذ معظــم الــدول خطــوات ضئيلــة جــدا للقيــام بذلــك. ميكــن للمجتمــع املــدين أن يلعــب دورا 

حيويــا لســد هــذه الفجــوة. وميكــن أن تشــمل االســرتاتيجيات الفعالــة لنــر املاحظــات الختاميــة،  يف جملــة مــن األمــور، عــىل مــا يــي:

أتاحة املالحظات الختامية باللغات الوطنية

يف البلــدان التــي لغاتهــا الوطنيــة ليســت مــن لغــات األمــم املتحــدة، فــأن ترجمــة املاحظــات الختاميــة هــي مــن أول الخطــوات الازمــة 
لضــان النــر الســليم. تســتطيع املنظــات غــري الحكوميــة القيــام برتجمــة املاحظــات الختاميــة عنــد االقتضــاء.
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ــة إىل  ــة الختامي ــات اللجن ــة ماحظ ــة برتجم ــة الوطني ــري الحكومي ــات غ ــت املنظ ــرية، قام ــنوات األخ ــال الس خ
ــدا. ــني وروان ــواي، الفلب ــال، باراغ ــيا، نيب ــدي، اندونيس ــة يف بورون ــات الوطني اللغ

تبادل املالحظات الختامية مع الهيئات ذات الصلة

أن مجموعــة الهيئــات واملؤسســات املهنيــة التــي ميكــن أو يجــب أن تلعــب دورا يف تنفيــذ توصيــات اللجنــة هــي واســعة املــدى. يشــمل 
هــذا عــىل: مجموعــة مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة والربملانــات واللجــان الربملانيــة املخصصــة، املؤسســات الوطنيــة لحقــوق األنســان 
ــة  ــات اإلرشافي ــك الهيئ ــا يف ذل ــون، مب ــاذ القان ــة، ووكاالت إنف ــر الوطني ــيق التقاري ــداد و تنس ــة إلع ــات الدامئ ــعب، و اآللي ــوض الش و مف
ــة و  ــات األكادميي ــة و املؤسس ــام الوطني ــائل اإلع ــة ووس ــني والصحاف ــات املحام ــني ونقاب ــني العام ــاة واملدع ــة والقض ــات املهني والنقاب
مؤسســات حقــوق اإلنســان و خليــات التفكــري أو بيــوت الخــربة ووكاالت األمــم املتحــدة والســفارات األجنبيــة والجهــات املانحــة الدوليــة. 
وبالتــايل تســتطيع املنظــات غــري الحكوميــة املســاعدة يف التأكــد مــن أن املؤسســات املعنيــة قــد تلقــت نســخة مــن املاحظــات الختاميــة.

التوعية األعالمية

ــبة، تفشــل  ــر مناس ــبل ن ــاب س ــة. يف غي ــة املتابع ــة يف مرحل ــري الحكومي التواصــل هــو جــزء أســايس ورضوري لنشــاطات املنظــات غ
ــوق. ــاب الحق ــرار وأصح ــاع الق ــول إىل صن ــة يف الوص ــات اللجن توصي

عندمــا تصبــح توصيــات اللجنــة علنيــة، عــىل املنظــات غــري الحكوميــة الوطنيــة نرهــا عــىل نطــاق واســع مــن خــال وســائل اإلعــام الوطنيــة، و 
أن تعــرض تقديــم توضيحــات وتعليقــات عــن هــذه التوصيــات. كــا و ينبغــي تنظيــم املؤمتــرات الصحفيــة، إضافــة إىل أجــراء لقــاءات مــع املدافعــني 
عــن حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة. فضــا عــن ذلــك، فــأن وســائل اإلعــام االجتاعيــة مثــل تويــرت، و فيســبوك و غريهــا، 
ــة  ــواردة يف لغــات االمــم املتحــدة و اللغــات الوطني ــات ال ــام “بتغريــد” وصــات للتوصي ــار. ميكــن أيضــا القي تعتــرب مــن املصــادر الرئيســية لألخب

باألضافــة اىل تحميــل صــور مــن االســتعراض أو صــور توضيحيــة أخــرى عــن طريــق تويــرت.

ii .التعامل مع الهيئات الوطنية

اآلليات الدامئة إلعداد و تنسيق التقارير الوطنية يف موريتانيا

خــال زيــارة متابعــة ملوريتانيــا يف أب 2014، كان ملركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية، وعضــوا مــن اللجنــة املعنيــة 
ــة التــي تــم  ــر الوطني بحقــوق اإلنســان الفرصــة لألجتــاع مــع أعضــاء اآلليــات الدامئــة إلعــداد و تنســيق التقاري
أنشــائها حديثــا يف موريتانيــا والتــي ترأســها مكتــب رئيــس الــوزراء. عــىل الرغــم مــن أنــه كانــت تلــك واحــدة مــن 
ــك  ــل ذل ــة، مث ــة املوريتاني ــر الوطني ــيق التقاري ــداد و تنس ــة إلع ــات الدامئ ــا اآللي ــت فيه ــي ألتق ــرات األوىل الت امل

األجتــاع فرصــة هامــة لنــر ماحظــات اللجنــة الختاميــة ومناقشــة تنفيــذ توصياتهــا.

اآلليات الدامئة إلعداد و تنسيق التقارير الوطنية

آليــات التنســيق الوطنيــة هــي رضوريــة لنــر املاحظــات الختاميــة، و لتخطيــط تنفيــذ التوصيــات، وإســناد املهــام واملواعيــد النهائيــة 
للمؤسســات ذات الصلــة. غالبــا مــا تلعــب األمــم املتحــدة و املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان18 بشــكل خــاص دورا هامــا يف دعــم 
إنشــاء وتشــغيل اآلليــات الدامئــة إلعــداد و تنســيق التقاريــر الوطنيــة. يف البلــدان التــي توجــد فيهــا آليــات تنســيق دامئــة أو مخصصــة، 
عــىل املنظــات غــري الحكوميــة أن تســعى إىل التعامــل مــع هــذه الهيئــات ومعرفــة مــا هــي التدابــري التــي تتخذهــا هــذه الهيئــات لتنفيــذ 

التوصيــات.

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أو مفوض الشعب )األمبودسامن(

ــات املعاهــدات واملســاهمة يف  ــات هيئ ــة توصي ــوض الشــعب )األمبودســان( مبتابع ــة أو مف ــف املؤسســات الوطني ــم تكلي ــا يت ــا م غالب
تنفيذهــا، وميكــن لهــذه املؤسســات أن تلعــب دور وســطاء يف الحــوار مــع الســلطات الوطنيــة واألمــم املتحــدة. يف كثــري مــن األحيــان يكــون 
ملؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة نشــاط ميــداين مــا يســاعد عــىل القيــام  بتنفيــذ التوصيــات. ميكــن للمنظــات غــري الحكوميــة أيضــا 
أن تلعــب دورا يف تشــجيع املؤسســات الوطنيــة للمشــاركة يف عمــل هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة مبوجــب املعاهــدات، وال ســيا عــن 

طريــق تشــجيع املؤسســات الوطنيــة لتقديــم تقاريــر املتابعــة.

http://www.ccprcentre.org/doc/2015/05/national-tracking-systems-for-HR-recos-CCPR-Centre-   18
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iii .دعوة أعضاء اللجنة للقيام بزيارات املتابعة

مثــل اللقــاء مــع مجموعــة مــن صنــاع القــرار فرصــة بغايــة األهميــة بالنســبة يل. هــذا النــوع مــن التفاعــل غــري 
ــة بحقــوق األنســان يف جنيــف. ــة املعني ممكــن خــال دورات اللجن

مارجو واترفال، عضوة يف اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، خال زيارة متابعة لنيبال، ترين الثاين 2014

ــة  ــة املعني ــارات املتابعــة يف مختلــف املناســبات. دعــوة أعضــاء اللجن ــة و قيمــة زي ــات معاهــدات األمــم املتحــدة عــىل أهمي تأكــد هيئ
بحقــوق اإلنســان للقيــام بزيــارات متابعــة توفــر فرصــة فريــدة لتســليط الضــوء عــىل توصيــات اللجنــة عــىل املســتوى الوطنــي. كــا تتيــح 
هــذه الزيــارات فرصــة للتفاعــل املبــارش بــني أعضــاء اللجنــة و مجموعــة كــربى مــن ممثــي الحكومــات وصانعــي السياســات عــىل املســتوى 
ــة  ــة ألن تتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعل ــا تتســنح الفرصــة ألعضــاء اللجن ــارات، عــادة م ــي. خــال هــذه الزي الوطن
التــي ال ميكــن الوصــول اليهــا أثنــاء عمليــة االســتعراض يف جنيــف. قــام املركــز للحقــوق املدنيــة و السياســية بعــدد مــن زيــارات املتابعــة 
بالتعــاون مــع املنظــات غــري الحكوميــة الريكــة الوطنيــة يف بلــدان مــن جميــع املناطــق خــال الفــرتة مــا بــني 2015-2010. ميكــن دعــوة 
أعضــاء اللجنــة مــن قبــل املنظــات غــري الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة لهــذه الزيــارات. ومــع ذلــك، يف هــذا الســياق، يقــوم أعضــاء اللجنــة 
بهــذه الزيــارات بصفتهــم الفرديــة، بحيــث ال تعتــرب هــذه الزيــارات كزيــارات متابعــة رســمية للجنــة حقــوق اإلنســان. وميكــن تنظيــم مثــل 

هــذه الزيــارات ألهــداف مختلفــة و يف مراحــل مختلفــة مــن مرحلــة املتابعــة:

زيــارات رفــع مســتوى التوعيــة و النــر )عــىل املــدى القصــري(: يجــوز دعــوة أعضــاء اللجنــة بــني 9-3 أشــهر بعــد عمليــة االســتعراض مــن 
أجــل اللقــاء مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني ومناقشــة خطــط لتنفيــذ التوصيــات.

زيــارات تقييميــة )عــىل املــدى املتوســط(: يجــوز دعــوة أعضــاء اللجنــة بــني 15-9 شــهرا بعــد عمليــة االســتعراض، الــذي يتزامــن مــع موعــد 
تقديــم الدولــة قيــد االســتعراض لتقريــر املتابعــة الخــاص بهــا مبــا يتعلــق بتنفيــذ التوصيــات ذات األولويــة. قــد توفــر هــذه الزيــارات فرصــة 
لتقييــم مســتوى االمتثــال لهــذه التوصيــات التــي غالبــا مــا يكــون عددهــا بــني 2 اىل 4 توصيــات. وميكــن أيضــا القيــام بهــذه الزيــارات يف 

مرحلــة الحقــة مــن أجــل تشــجيع الــدول التــي تقاعســت عــن تقديــم تقاريــر املتابعــة الخاصــة بهــا.

iv .خطة العمل لتنفيذ التوصيات
واحــدة مــن أفضــل الطــرق لضــان أبقــاء التوصيــات عــىل جــداول األعــال الوطنيــة، هــي تشــكيل أكــرب مجموعــة ممكنــة مــن الجهــات 
الفاعلــة ذات الصلــة، ومناقشــة تنفيــذ التوصيــات مــن خــال مســعى جاعــي. ميكــن للمنظــات الغــري الحكوميــة أن تبــادر ببــدأ وضــع 
ــددة  ــداف مح ــل أه ــط العم ــاول خط ــب أن تتن ــة. يج ــة ذات الصل ــات الفاعل ــع الجه ــب أرشاك جمي ــذي يتطل ــر ال ــل، األم ــط العم خط
بالتفصيــل تتعلــق بالتوصيــات، واألنشــطة املخططــة، والنتائــج املتوقعــة، والجهــات الفاعلــة املســؤولة والجــداول الزمنيــة واملــوارد وخطــط 

الرصــد والتقييــم )مبــا يف ذلــك املــؤرشات عنــد االقتضــاء(.

زيارة متابعة ملالوي

خــال اســتعراض اللجنــة ملــاوي يف يوليــو 2014، تــم مناقشــة قضيــة اعتقــال األفــراد بســبب مارســة العاقــات 
الجنســية املثليــة. عقــب األســتعراض، أعلنــت الحكومــة خطــوات فوريــة لوقــف اعتقــال األشــخاص لهــذه األســباب. 
ــز الحقــوق  ــام مرك ــاء االســتعراض. يف شــهر ســبتمرب ق ــة أثن ــة لهــذه القضي ــارة اللجن ــارش بأث ــاط مب كان لهــذا أرتب
املدنيــة و السياســية ورشكائــه الوطنيــني يف مــاوي، و هــم مركــز حقــوق اإلنســان والتأهيــل ومركــز التنميــة، بدعــوة 

الســيدة ماجودينــا، التــي كانــت مقــررة اللجنــة عــن مــاوي، للقيــام بزيــارة متابعــة ملــاوي

الرصد املتكامل للتوصيات املتعلقة بحقوق اإلنسان يف باراغواي

أنشــأت حكومــة باراغــواي منصــة عــىل االنرتنــت لجمــع التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة 
ــة  ــدان األمريكي ــك مــن منظومــة حقــوق اإلنســان للبل ــدوري الشــامل، وكذل واإلجــراءات الخاصــة واالســتعراض ال
ــارات  ــح خي ــات تتي ــات للتوصي ــر عــىل هــذه املنصــة قاعــدة بيان ــات SIMORE “(. تتوف ــة التوصي )“نظــام مراقب
للبحــث فيهــا بالكامــل. كــا أنهــا تســهل عمليــة جمــع املعلومــات عــن املتابعــة، مــا يســاعد بالتــايل يف أعــداد 

تقاريــر دوريــة و تقدميهــا إىل هيئــات املعاهــدات
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v . ــات األخــرى املنشــأة مبوجــب ــة إىل الهيئ ــر املقدم ــة يف التقاري ــة املرجعي ــة بحقــوق اإلنســان واإلحال ــة املعني ــر إىل اللجن ــة التقري عملي
ــدوري الشــامل  ــة االســتعراض ال املعاهــدات وعملي

ــز التــآزر وضــان الدعــم  تشــدد هيئــات املعاهــدات بشــكل منتظــم عــىل قيمــة وأهميــة التعامــل مــع هيئــات حقــوق اإلنســان لتعزي
ــادل. املتب

تقديم التقارير إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان   

ــة  ــة املعني ــرب اللجن ــة، تعت ــة املتابع ــات عملي ــق مبعلوم ــا يتعل ــة. في ــة دورا نشــطا للعــب يف إجــراءات املتابع للمنظــات غــري الحكومي
بحقــوق األنســان املعلومــات املقدمــة مــن قبــل مصدريــن رئيســيني و هــا: الحكومــة واملنظــات غــري الحكوميــة. أضافــة اىل ذلــك، ميكــن 
ــر  ــرب تقاري ــات. تعت ــم املعلوم ــة أن تســاهم أيضــا يف تقدي ــم املتحــدة أو املؤسســات الوطني ــل وكاالت األم ــة األخــرى مث ــات الفاعل للجه
املتابعــة التــي تقدمهــا املنظــات غــري الحكوميــة رضوريــة جــدا لتوفــري معلومــات مبــارشة و محدثــة عــن تنفيــذ توصيــات املتابعــة خــال 

الســنة األوىل بعــد عمليــة االســتعراض.

تختلــف أهــداف ومحتــوى تقاريــر املتابعــة التــي تعدهــا  املنظــات غــري الحكوميــة اعتــادا عــىل مــا إذا كانــت الدولــة قــد قامــت بتقديــم 
تقريــر املتابعــة أو ال. يف حــال تقاعــس الدولــة عــن تقديــم تقريرهــا، تعتــرب تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة إىل اللجنــة كمصــدر حيويــا 
ــة  ــة مــن خــال جهــود املنظــات الغــري حكومي ــة. تجــدر األشــارة اىل رضورة أســتكال هــذه العملي ــر الدول ــاب تقري للمعلومــات يف غي

لتشــجيع الــدول عــىل تقديــم تقاريرهــا.

ــد  ــة عن ــر الدول ــة أن يشــري و أن يرجــع إىل تقري ــر املنظــات غــري الحكومي ــم تقريرهــا، فيجــب عــىل تقري ــة بتقدي ــام الدول يف حــال قي
ــة حســب الحاجــة. ــات إضافي ــم معلوم ــة، وتقدي ــا الدول ــي قدمته ــات الت ــات عــىل املعلوم ــم تعليق ــا تقدي ــا و يجــب عليه االقتضــاء. ك

ccpr@ohchr.org :يجب أن ترسل تقارير املتابعة إلكرتونيا إىل مركز الحقوق املدنية و السياسية عىل عنوان

هيئات معاهدات األمم املتحدة وعملية االستعراض الدوري الشامل

ــدوري الشــامل مــن  ــة االســتعراض ال ــات املعاهــدات األخــرى و اىل عملي ــر املقدمــة اىل هيئ ــات يف التقاري أن األشــارة إىل متابعــة التوصي
شــأنها أن ترفــع مــن مكانــة وأهميــة توصيــات اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان و تعزيــز ترابــط آليــة املتابعــة وتســهيل عمليــات منســقة 
ومتكاملــة للتنفيــذ. قــد ترغــب املنظــات غــري الحكوميــة أيضــا أن تشــري إىل التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات األخــرى املنشــأة مبوجــب 

املعاهــدات وخــال االســتعراض الــدوري الشــامل يف تقاريــر املتابعــة التــي تقدمهــا إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان. 

mailto:ccpr@ohchr.org
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لضــان حصــول أعضــاء اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان عــىل صــورة كاملــة عــن تنفيــذ العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية يف أي دولــة، يجــب أن 
تتضمــن املعلومــات التــي تقدمهــا املنظــات غــري الحكوميــة عــىل أســتعراض و تحليــل فيــا يتعلــق باملــدى الــذي تتفــق فيهــا القوانــني والسياســات الوطنيــة 

وغريهــا مــن التدابــري مــع أحــكام العهــد. كــا وينبغــي إيــاء اهتــام خــاص للفجــوات بــني القوانــني وتنفيذهــا.

اعتبارات عامة  ا. 
عــادة مــا تفضــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان تقاريــر شــاملة تغطــي جميــع أحــكام العهــد الــدويل، عــن التقاريــر التــي تغطــي قضايــا موضوعيــة 
محــددة. وغالبــا مــا تفضــل املنظــات غــري الحكوميــة واملنظــات غــري الحكوميــة املتخصصــة بشــكل خــاص، تقديــم تقاريــر موضوعيــة موجــزة و 

مركــزة عــىل قضايــا محــددة يف مجــال خربتهــم واألحــكام ذات الصلــة مــن العهــد.

ينصــح للمنظــات غــري الحكوميــة بقــوة أن تشــكل أئتافــات لصياغــة تقاريرهــا. عــادة مــا تؤخــذ هــذه التقاريــر عــىل محمــل الجــد مــن قبــل اللجنــة 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان ألنهــا متثــل وجهــات نظــر العديــد مــن الجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع املــدين، وعــىل هــذا النحــو، يصعــب لوفــود الــدول 

رفــض األدلــة التــي تقدمهــا هــذه األئتافــات.

باإلضافــة إىل ذلــك، يســهل ائتــاف املنظــات غــري الحكوميــة تنســيق عمــل هــذه املنظــات وتجنــب االزدواجيــة. كــا تســاعد األئتافــات عــىل تقاســم 
عــبء العمــل )البحــث والصياغــة( وكذلــك التكاليــف ذات الصلــة، أضافــة اىل قــدرة أئتافــات املنظــات غــري الحكوميــة عــىل أعــداد تقاريــر شــاملة 

تغطــي جميــع أحــكام العهــد.

ال يوجــد هنــاك حــد لحجــم التقريــر، عــىل الرغــم مــن أنــه ينصــح بتقديــم تقريــر شــامل يتألــف مــن 30 - 40 صفحــة. ينبغــي أن تبقــي املنظــات غــري 
الحكوميــة يف أعتبارهــا مــدى أنشــغال أعضــاء اللجنــة وعــدد الوثائــق التــي يتعــني عليهــم قرائتهــا، لذلــك فــأن الوضــوح واإليجازهــم بغايــة األهميــة 
يف حــني أعــداد التقاريــر. عنــد االقتضــاء، ميكــن اإلشــارة إىل تقاريــر أخــرى أعدتهــا املنظمــة، حيــث يتوفــر املزيــد مــن التفاصيــل أو األدلــة حــول قضيــة 

معينــة بــدال مــن تضمينهــا يف التقريــر.

مــن املستحســن أن تحتــوي جميــع تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة )ســواء كانــت شــاملة أو موضوعيــة، فرديــة أو أئتافيــة( عــىل العنــارص التاليــة و 
أن يتــم تقســيمها وفقــا ملــواد العهــد )إمــا بحســب املــادة أو مجموعــة مــن املــواد(.

مــن املفيــد جــدا شــمل ملخــص تنفيــذي )يتألــف مــن صفحتــني أو ثاثــة عــىل األكــرث( يف بدايــة التقريــر، لتســليط الضــوء عــىل القضايــا الرئيســية التــي 
أثــريت واالســتنتاجات والتوصيــات الهامة.

هيكلية ومحتوى تقارير المنظمات غير الحكومية ب. 
املقدمة. 1

ينبغــي أن تتضمــن املقدمــة عــىل عرضــا للمنظــات غــري الحكوميــة املعنيــة )مبــا يف ذلــك تفاصيــل االتصــال(، و معلومــات منهجيــة عــن كيفيــة جمــع 
املعلومــات املوجــودة يف التقريــر. وميكــن أن تشــمل املقدمــة أيضــا عــىل معلومــات عــن الســياق العــام، مثــل الســياق التاريخــي، أو قضايــا معينــة 
)عــىل ســبيل املثــال الرصاعــات املســلحة، والســياق االجتاعــي واالقتصــادي، ومــا إىل ذلــك(، و وضــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. ال يجــب عــىل 

هــذه املعلومــات األساســية أن تكــون واســعة النطــاق أو أن تكــرر املعلومــات الــواردة يف تقريــر الدولــة.

الجزء الرئييس )تنفيذ أحكام العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و / أو القضايا ذات الصلة(. 2
ينبغــي أن يكــون هــذا الجــزء هــو الجــزء الجوهــري يف تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة، بحيــث يوفــر معلومــات أساســية وموضوعيــة عــن كيفيــة 
تنفيــذ العهــد يف بلــد معــني، غــريا عــن القضايــا الرئيســية التــي تســود يف ذلــك البلــد. بشــكل عــام، مــن املفيــد تقديــم معلومــات عــن: التريعــات 

املحليــة وكيفيــة تنفيذهــا، التدابــري التــي اتخذتهــا الدولــة لتنفيــذ العهــد، والحــاالت أو الحــوادث التــي تثبــت فشــل الســلطات يف تنفيــذ العهــد.

يجــب أن تكــون الســوابق القضائيــة املشــار إليهــا يف التقاريــر محدثــة و يجــب األشــارة بوضــوح إىل مرحلتهــا الحاليــة مــن اإلجــراءات القضائيــة، فضــا 
ــة املعلومــات  ــة أن تضمــن عــدم التشــكيك  يف مصداقي ــد املصــادر و املراجــع  للمعلومــات قــدر اإلمــكان. عــىل املنظــات غــري الحكومي عــن تحدي

املوجــودة يف تقاريرهــا.

 االستنتاجات والتوصيات املقرتحة / األسئلة. 3
ميكــن لتقاريــر املنظــات الغــري حكوميــة أن تتضمــن خامتــة. عنــد صياغــة تقريرعــن قامئــة املســائل أو قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر، ميكــن 
للمنظــات أن تطــرح أســئلة  يتــم إدراجهــا يف قامئــة املســائل. و عنــد صياغــة تقريــر عــن عمليــة األســتعراض، ميكــن لهــا أن تقــدم توصيــات تصدرهــا 

الجزء الثالث: المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير 
مكتوبة من جانب المنظمات غير الحكومية إلى 

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
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اللجنــة اىل الدولــة. وينبغــي أن تكــون هــذه التوصيــات ملموســة و واقعيــة، و ذات وجهــة عمليــة. ومــن املفيــد أيضــا أقــرتاح حلــول عمليــة و واقعيــة، 
و أطــر زمنيــة مناســبة لتنفيذهــا وهيئــة محــددة تكــون مســؤولة عــن التنفيــذ.

تقارير مشرتكة للمنظامت غري الحكومية من كمبوديا

ــا، شــكلت املنظــات غــري الحكوميــة تحالفــات و رشاكات وقدمــت عــدة  خــال التقريــر الــدوري الثــاين لكمبودي
تقاريــر مشــرتكة العتــاد قامئــة املســائل فضــا عــن عمليــة األســتعراض الرئيســية. وركــزت بعــض التقاريرعــىل قضايــا 
معينــة مثــرية للقلــق، يف حــني غطــى التقريــر املشــرتك ملجموعــة املنظــات غــري الحكوميــة قضايــا مختلفــة ومــواد 

العهــد مبنهــج أكــرث شــمويل.

املراجع املمكنة. 4
ــة بشــكل عــام، ينبغــي اإلشــارة بوضــوح إىل مصــادر  ــر املنظــات غــري الحكومي ــة تقاري ــة، و وضــوح ومصداقي ــة، وفعالي مــن أجــل ضــان موضوعي
املعلومــات والوثائــق والتريعــات والسياســات وغريهــا مــن املعلومــات ذات الصلــة مبــا يف ذلــك مشــاريع البحــث والنتائــج التــي توصلــت إليها. تســاعد 
هــذه املراجــع أيضــا عــىل تجنــب ازدواجيــة املعلومــات وتقديــم تقاريــر أكــرث إيجــازا. وفيــا يــي بعــض املراجــع املهمــة، مــن بــني أخــرى، ينبغــي أن 

تــدرج حيثــا أمكــن ذلــك:

• تقرير الدولة	

عــىل الحكومــة واجــب إتاحــة تقاريرهــا عــىل نطــاق واســع يف املجتمــع املــدين، و يحــق للمنظــات غــري الحكوميــة طلــب الحصــول عــىل نســخة مــن 
هــذه التقاريــر. يف حــال مواجهــة صعوبــات يف الحصــول عــىل نســخة مــن تقريــر أي دولــة، ميكــن العثــور عليهــا عــىل موقــع املفوضيــة الســامية لحقــوق 

األنســان أو موقــع مركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية 19.

األشــارة اىل تقريــر الــدول هــو أمــر مهــم للغايــة، خاصــة إذا كان التقريــر يتكــون فقــط مــن وصــف للتريعــات املعمــول بهــا لحايــة حقــوق اإلنســان، 
أو إذا أعتــربت املنظــات غــري الحكوميــة أنهــا تفتقــر إىل املعلومــات أو أذا رأت أن املعلومــات املقدمــة منحــازة. عــىل املنظــات غــري الحكوميــة أن ال 
تكــرر املعلومــات املوجــودة يف تقريــر الدولــة، بــل دورهــا يكمــن يف التعليــق عــىل املعلومــات املقدمــة أو تقديــم الحقائــق التكميليــة. عنــد األشــارة 
اىل تقريــر الدولــة، يجــب تضمــني رقــم الفقــرة املشــار أليهــا، مــا يســمح لللجنــة أن تجــد هــذه النقــاط املحــددة برعــة و بســهولة. يجــب األشــارة 
اىل رقــم الفقــرة بــدال مــن أرقــام الصفحــات بحيــث ميكــن ألرقــام الصفحــات أن تتغــري يف إصــدارات اللغــات املختلفــة، يف حــني تبقــى أرقــام الفقــرات 

دون تغيــري.

• ماحظات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الختامية السابقة 	

ــر  ــة بحقــوق اإلنســان بعــد النظــر يف تقري ــة املعني ــا اللجن ــي اعتمدته ــة الت ــة املاحظــات الختامي وينبغــي أيضــا أن تأخــذ املنظــات غــري الحكومي
الدولــة الســابق بعــني االعتبــار. مــن املهــم تقييــم أذا أحــرز أي تقــدم مــن قبــل الســلطات فيــا يتعلــق باملاحظــات الختاميــة الســابقة. يطلــب مــن 
الــدول أيضــا أن تــدرج معلومــات عــن تنفيــذ املاحظــات الختاميــة الســابقة يف تقاريرهــا، ولكــن غالبــا مــا ال يتــم هــذا بتفصيــل كاف. عندمــا تجــد 
املنظــات غــري الحكوميــة أنــه  مل يتــم إحــراز أي تحســن فيــا يتعلــق بالتوصيــات، ينبغــي األشــارة اىل ذلــك بشــكل واضــح. وينبغــي إيــاء اهتــام 

خــاص للماحظــات الختاميــة التــي تــم اختيارهــا إلجــراء عمليــة املتابعــة. 

قــد يكــون مــن املفيــد أيضــا النظــر يف املحــارض املوجــزة للمناقشــات التــي جــرت أثنــاء النظــر يف التقريــر الســابق مــن قبــل اللجنــة، وكذلــك النظــر 
يف الــردود الخطيــة أو التعليقــات )إن وجــدت( التــي قدمتهــا الــدول يف االســتجابة عــىل التوصيــات الســابقة لللجنــة. تتوفــر كل مــن هــذه وكذلــك 

املاحظــات الختاميــة عــىل موقــع املفوضيــة الســامية  لحقــوق األنســان ، وكذلــك عــىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز الحقــوق املدنيــة و السياســية.

• قامئة املسائل و قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير وردود الدولة الخطية إذا كانت متوفرة	

أذا صاغــت املنظــات غــري الحكوميــة تقاريرهــا بعــد اعتــاد قامئــة املســائل ، فــأن األشــارة إىل األســئلة املدرجــة يف تلــك القامئــة يجــب أن تتضمــن 
يف التقريــر. وينبغــي بــذل إشــارة واضحــة إىل قامئــة املســائل، و األشــارة إىل الســؤال الــذي تقــوم املنظــات غــري الحكوميــة بالــرد عليهــا. إذا قدمــت 

الدولــة ردود خطيــة يجــب أيضــا اإلشــارة اليهــا.

الــردود عــىل األســئلة املطروحــة يف قامئــة املســائل هــو أمــر مفيــدا جــدا لللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــني تجــري حوارهــا مــع ممثــي الــدول، ألنه 
ميكــن مقارنــة هــذه الــردود مبــارشة مــع املعلومــات التــي قدمتهــا الــدول و أقــرتاح أســئلة إضافيــة قــد توجههــا اللجنــة فيــا يتعلــق بقضايــا محــددة. 

إذا كانــت هنــاك قضايــا مهمــة مل يتــم تضمينهــا يف قامئــة املســائل، فيجــب عــىل املنظــات غــري الحكوميــة أيضــا أن تشــري اىل ذلــك يف تقاريرهــا.

• توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة األخرى و االستعراض الدوري الشامل وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة	

ــات املعاهــدات األخــرى، و  ــات مــن هيئ ــه ميكــن اإلشــارة اىل التوصي ــة بحقــوق اإلنســان، فأن ــة املعني ــات الســابقة لللجن ــة التوصي وعــىل غــرار حال
ــة خاصــة. ــت ذات أهمي ــم املتحــدة األخــرى إذا كان ــات األم ــن الخاصــني وهيئ ــن املقرري ــدوري الشــامل، و م ــواردة يف االســتعراض ال ــات ال التوصي
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• اللغة	

ــة والفرنســية  ــة بحقــوق اإلنســان )اإلنجليزي ــة املعني ــة يف واحــدة )أو أكــرث( مــن لغــات عمــل اللجن ــر املنظــات غــري الحكومي ــم تقاري يجــب تقدي
واإلســبانية(. ال يتــم تصحيــح أي نــص أو ترجمتــه إىل لغــات األمــم املتحــدة األخــرى مــن قبــل أمانــة اللجنــة. فــأذا كان ذلــك ممكنــا، يستحســن أن 
تقــدم املنظــات غــري الحكوميــة معلوماتهــا يف جميــع لغــات عمــل اللجنــة الثــاث. مــن ناحيــة أخــرى، ميكــن للمنظــات الغــري الحكوميــة أن تقــدم 

معلومــات يف واحــدة مــن لغــات عمــل اللجنــة وإعــداد ملخصــات تنفيذيــة يف اللغتــني األخــرى.

متى يتم تقديم تقرير المنظمات غير الحكومية؟ ج. 
كــا هــو مبــني يف الجــزء الثــاين، الفــرع ألــف، يتــم تحديــد مواعيــد نهائيــة معينــة لتقديــم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة يف كل دورة، و ذلــك 
ــة و  ــد النهائي ــر يجــري أعتادهــا. تــدرج املواعي ــم التقري ــر يجــري أســتعراضه، و أي قامئــة مســائل أو قامئــة مســائل ســابقة لتقدي بحســب أي تقري
املناهــج املفصلــة بشــأن تقديــم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة يف املذكــرة األعاميــة التــي تعدهــا األمانــة العامــة للجنــة لــكل دورة، ميكــن االطــاع 

عليهــا عــىل املوقــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان األلكــرتوين عــىل الصفحــة املخصصــة لــكل دورة20.

• تقرير املنظات غري الحكومية عن قامئة املسائل و قامئة املسائل السابقة لتقديم التقرير	

يجــب تقديــم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة العتــاد قامئــة املســائل قبــل أن تبــدأ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بصياغــة قامئــة املســائل. يف 
الواقــع هــذا يعنــي أن معلومــات املنظــات غــري الحكوميــة يجــب أن تقــدم عــرة أســابيع عــىل األقــل قبــل انعقــاد الــدورة التــي ســتعتمد قامئــة 
ــدم النســخة  ــة أن تق ــري الحكومي ــن املنظــات غ ــب م ــا يطل ــادة م ــكل دورة(. ع ــة ل ــة اللجن ــن أمان ــايئ محــدد م ــد نه ــد موع ــم تحدي املســائل )يت

األلكرتونيــة مــن تقاريرهــا يف املوعــد النهــايئ املحــدد، وإرســال 7 نســخ مطبوعــة بعــد ذلــك بوقــت قصــري.

• تقرير املنظات غري الحكومية الستعراض تقريرالدولة	

يجــب أن تقــدم تقاريــر املنظــات غــري الحكوميــة الســتعراض تقريــر الدولــة )الحــوار بــني ممثــي الدولــة واللجنــة( قبــل ثاثــة أســابيع عــىل األقــل مــن 
بدايــة الــدورة التــي مــن املقــرر أجــراء أســتعراض الدولــة خالهــا )يتــم تحديــد مهلــة محــددة مــن قبــل أمانــة اللجنــة لــكل دورة(. عــادة، يطلــب مــن 

املنظــات غــري الحكوميــة أن تقــدم النســخة األلكرتونيــة مــن تقاريرهــا وتوفــري 20 نســخة مطبوعــة قبــل املوعــد النهــايئ املحــدد.

جداول زمنية إرشادية لتقارير املنظامت غري الحكومية
املوعد النهايئ لتقديم تقارير 

املنظات الغري حكومية لقامئة 

املسائل

صياغة قامئة 

املسائل من قبل 

اللجنة

أعتاد اللجنة لقامئة 

املسائل

املوعد النهايئ لتقديم تقارير 

املنظات الغري حكومية 

لعملية األستعراض

أستعراض تقرير الدولة 

من قبل اللجنة

تقارير الدول املقرر 

أستعراضها 

يف دورة شهر مارس

أبريل

)قبل 10 أسابيع عىل األقل من 

دورة اللجنة يف شهر يوليو(

يوليومايو

)يف دورة اللجنة لشهر 

يوليو(

فرباير

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر مارس(

مارس

تقارير الدول املقرر 

أستعراضها 

يف دورة شهر يوليو

يوليو

)قبل 10 أسابيع عىل األقل قبل 

أنعقاد دورة اللجنة يف شهر أكتوبر(

أكتوبر أغسطس

)يف دورة اللجنة لشهر 

أكتوبر(

يونيو

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر يوليو(

يوليو

تقارير الدول املقرر 

أستعراضها 

يف دورة شهر أكتوبر

ديسمرب

)قبل 10 أسابيع عىل األقل قبل 

أنعقاد دورة اللجنة يف شهر مارس(

مارس يناير

)يف دورة اللجنة لشهر 

مارس(

سبتمرب

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر أكتوبر(

أكتوبر

يعطــي الجــدول أعــاه مــؤرشا تقريبيــا للوقــت الــذي يجــب فيــه عــىل املنظــات غــري الحكوميــة أن تقــدم تقاريرهــا. حاليــا، عــادة مــا يكــون هنــاك 
فجــوة دورة واحــدة بــني اعتــاد قامئــة املســائل وعمليــة األســتعراض )عــىل ســبيل املثــال، للــدول املقــرر أســتعراضها يف شــهر مــارس، عــادة مــا يتــم 
اعتــاد قامئــة املســائل يف شــهر يوليــو مــن العــام املــايض21(. يتــم أعتبــار التقاريــر يف الرتتيــب الــذي تصــل فيــه إىل أمانــة اللجنــة ، وهــذا ميكــن أن 

يــؤدي إىل التأخــري يف مراجعــة تقريــر مــا إذا كان هنــاك تراكــم تقاريــر تنتظــر النظــر فيهــا.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR  20

21  تعقد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان دوراتها 3 مرات يف السنة، يف شهر مارس ويوليو وأكتوبر
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لمن يتم إرسال تقرير المنظمات غير الحكومية؟ د. 
يجب أن ترسل تقارير املنظات غري الحكومية بالربيد إىل:

Kate Fox
Secretary of the Human Rights Committee

Human Rights Council and Treaty Bodies Division

Office of the High Commissioner for Human Rights

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10
Switzerland

 أما النسخات األلكرتونية يجب أن ترسل اىل:

Kate Fox
Secretary of the Human Rights Committee

kfox@ohchr.org

Sindu Thodiyil
Human Rights Committee Administrative Assistant

sthodiyil@ohchr.org

سرية تقارير المنظمات غير الحكومية هـ. 
عــادة مــا تتــاح املعلومــات التــي تقدمهــا املنظــات غــري الحكوميــة إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان اىل العامــة، كــا و يتــم نرهــا عــىل املوقــع 
اإللكــرتوين للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان. يعنــي هــذا أن التقاريــر متاحــة للــدول األطــراف أيضــا. يجــب أن تبقــي املنظــات غــري الحكوميــة 
ــات اىل  ــذه املنظ ــرض ه ــث تتع ــل، و حي ــة العم ــدين بحري ــع امل ــا املجتم ــع فيه ــدان ال يتمت ــودة يف بل ــات املوج ــة املنظ ــا، خاص ــذا يف أعتباره ه

مضايقــات مــن قبــل الســلطات.

يف ظــل ظــروف اســتثنائية، ميكــن أن تبقــى املعلومــات املرســلة مــن قبــل املنظــات غــري الحكوميــة رسيــة و ال يتــم نرهــا عــىل املوقــع اإللكــرتوين 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان. ولكــن يف حــال علمــت الدولــة الطــرف بذلــك و تقدمــت بطلــب نســخة عــن تلــك املعلومــات، يتوجــب عــىل 

األمانــة أعطــاء الوثائــق املطلوبــة.

عــىل املنظــات غــري الحكوميــة أن تشــري بوضــوح يف وقــت تقدميهــا لتقاريرهــا، إذا كانــت ترغــب يف أن يتــم نــر تقاريرهــا عــىل املوقــع اإللكــرتوين 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أو ال.

mailto:kfox@ohchr.org
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يعــرض هــذا القســم األحــكام املوضوعيــة للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية وقــرارات اللجنــة بشــأن هــذه القضايــا كــا هــو مبــني يف عمليــة إعــداد 
التقاريــر و يف التعليقــات العامــة. تحــت كل حكــم، يشــار إىل القضايــا الرئيســية التــي أثارتهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق بتلــك املــادة. الهــدف 
مــن هــذا القســم هــو إعطــاء ملحــة عامــة عــن الجوانــب املختلفــة لــكل حكــم، و كيــف تناولتهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان. و بالتــايل فأنــه مــن األمــر 
املرحــب بــه أن تقــوم املنظــات غــري الحكوميــة بتقديــم معلومــات عــن كل مــن هــذه القضايــا يف تقاريرهــا، مــع األبقــاء يف عــني األعتبــار أنــه قــد ال تكــون جميــع 

الجوانــب ذات أهميــة يف كل دولــة.

املادة 1 )حق الشعوب يف تقرير املصري(

1. لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصريهــا بنفســها. وهــى مبقتــى هــذا الحــق حــرة يف تقريــر مركزهــا الســيايس وحــرة يف الســعي لتحقيــق منائهــا 
االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف. 

2. لجميــع الشــعوب، ســعيا وراء أهدافهــا الخاصــة، التــرصف الحــر برثواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دومنــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات 
التعــاون االقتصــادي الــدويل القائــم عــىل مبــدأ املنفعــة املتبادلــة وعــن القانــون الــدويل. وال يجــوز يف أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه 

 . الخاصة

3. عــىل الــدول األطــراف يف هــذا العهــد، مبــا فيهــا الــدول التــي تقــع عــىل عاتقهــا مســئولية إدارة األقاليــم غــري املتمتعــة بالحكــم الــذايت واألقاليــم 

املشــمولة بالوصايــة، أن تعمــل عــىل تحقيــق حــق تقريــر املصــري وأن تحــرتم هــذا الحــق، وفقــا ألحــكام ميثــاق األمــم املتحــدة.

نــادرا مــا يتــم تنــاول هــذه املــادة مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، و يحصــل ذلــك فقــط يف ســياق حــاالت محــددة حيــث تكــون قضيــة تقريــر املصــري 
قيــد املناقشــة. عندمــا يتعلــق األمــر بقضايــا الشــعوب األصليــة فيتــم ربــط هــذه املــادة  يف بعــض األحيــان مــع املــادة 27 )حقــوق األقليــات(.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل ما ييل:

• التريعات )مبا يف ذلك مشاريع التريعات( عىل حق األعرتاف باألقاليم الغري متمتعة بالحكم الذايت 	
• تنظيم األستفتائات حول الحكم الذايت أو االنفصال يف األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذايت	
• اتفاقات الحكم الذايت مع الشعوب األصلية	
• حقوق السكان األصليني يف األرض، والتشاور مع الشعوب األصلية ألستخدام األرايض القبلية )املادة 27(	
• متثيل الشعوب األصلية يف الحكومة )املواد 25 و 27(	
• عاقة الدولة مع الشعوب األصلية واالتفاقات معها )املادة 27(	

التعليــق العــام رقــم 12 يوضــح مبزيــد مــن التفصيــل مــا تعتــربه اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بألتزامــات الدولــة، مبــا يف ذلــك التــزام التقريــر مبوجــب املــادة 
1. كــا و يســلط هــذا التعليــق الضــوء عــىل واجــب الــدول بتقديــم تقريــرا مفصــا عــن هــذا الحكــم، و يشــري اىل ألــزام مبوجــب الفقــرة 3 جميــع الــدول األطــراف 

يف العهــد أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة لتســهيل تحقيــق حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري واحــرتام هــذا الحــق.

التعليــق العــام رقــم 11 )املــادة 20 - حظــر الدعايــة للحــرب والدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة( يحــرص عــىل توضيــح أن الحظــر الــوارد يف 
املــادة 20 ال يحظــر الدعــوة إىل حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري.

التعليــق العــام رقــم 25 )املــادة 25 - املشــاركة يف الشــؤون العامــة والحــق يف التصويــت( يشــري اىل املــادة 25، التــي تنــص عــىل حــق املواطــن يف املشــاركة يف 
الشــؤون العامــة، وهــو أمــر رضوري ملارســة الحــق يف »تحديــد املركــز الســيايس وبحريــة التمتــع بالحــق يف اختيــار نــوع الدســتور أو الحكومــة » التــي تنــص 

عليــه املــادة 1.

التعليــق العــام 23 )املــادة 27 - حقــوق األقليــات( ياحــظ أنــه يف حــني أن املادتــني 1 و 27 تتداخــل فيــا يتعلــق بالحــق يف الثقافــة وأســلوب الحيــاة، وخاصــة 
للشــعوب األصليــة، فإنهــا تختلــف حيــث املــادة 1 تنــص بوضــوح عــىل حــق »الشــعوب«  يف حــني أن املــادة 27 هــي معنيــة بحقــوق األفــراد املنتمــني إىل أقليــات.

ومــن املهــم أيضــا أن ناحــظ أن الحقــوق التــي تكفلهــا املــادة 1 )ألنهــا ترجــع إىل الشــعوب( ال ميكــن أن تكــون ســببا للشــكوى مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري 
األول، يف حــني أن حقــوق )الفــرد( املكفولــة يف املادتــني 25 و 27 هــي مقبولــة بهــا مبوجــب إجــراء األباغــات الفرديــة.

املادة 2 )عدم التمييز، اإلطار الدستوري والقانوين الذي يتم من خاله تنفيذ العهد، والوصول إىل سبل التظلم(

1. تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد باحــرتام الحقــوق املعــرتف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــني 
يف واليتهــا، دون أي متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــري ســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتاعــي، أو 

الــرثوة، أو النســب، أو غــري ذلــك مــن األســباب

الجزء الرابع: نظرة عامة على األحكام الموضوعية من 
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والقضايا ذات 

الصلة التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
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2. تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد، إذا كانــت تدابريهــا التريعيــة أو غــري التريعيــة القامئــة ال تكفــل فعــا إعــال الحقــوق املعــرتف بهــا يف هــذا 
العهــد، بــأن تتخــذ، طبقــا إلجراءاتهــا الدســتورية وألحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون رضوريــا لهــذا اإلعــال مــن تدابــري تريعيــة أو غــري تريعيــة 

3. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:  

أ( بــأن تكفــل توفــري ســبيل فعــال للتظلــم ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر االنتهــاك عــن أشــخاص 
يترصفــون بصفتهــم الرســمية، 

أو  إداريــة  أو  قضائيــة  ســلطة  انتهاكهــا  يدعــى  التــي  الحقــوق  يف  تبــت  أن  النحــو  هــذا  عــىل  متظلــم  لــكل  تكفــل  بــأن  ب( 
القضــايئ، التظلــم  إمكانيــات  تنمــى  وبــأن  القانــوين،  الدولــة  نظــام  عليهــا  ينــص  أخــرى  مختصــة  ســلطة  أيــة  أو  مختصــة،   تريعيــة 

ج( بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمني.

املــادة 2 الفقــرة 1 ترتبــط ارتباطــا وثيقــا مــع املــواد 3 )املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( و 26 )املســاواة أمــام القانــون(، وكثــريا مــا يشــار اىل هــذه 
املــواد الثالثــة معــا عنــد التعامــل مــع قضيــة التمييــز. تختلــف هــذه املــواد الثــالث قليــال يف نطاقاتهــا و مــا يرتتــب عليهــا: تغطــي املــادة 2 فقــط الحقــوق 
املكفولــة يف العهــد، ولكــن تتطلــب اتخــاذ تدابــري إيجابيــة لضــامن هــذه الحقــوق فضــال عــن أحــرتام هــذه الحقــوق دون متييــز؛ املــادة 3 تقتــر عــىل التمييــز 
عــىل أســاس الجنــس، واملــادة 26 تتطلــب الحاميــة ضــد أي متييــز )ال تقتــر عــىل الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد(، ولكــن ال تشــمل الجوانــب اإليجابيــة 

الــواردة يف املــادة 1 و 3. ولذلــك فمــن املهــم قــراءة هــذه األحــكام الثالثــة معــا.

التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز( يبــني الروابــط واالختالفــات بــني هــذه املــواد ويشــري إىل عــدم التمييــز يف األحــكام األخــرى، فضــال عــن توفــري تعريــف عمــل 
اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان للتمييــز )انظــر أدنــاه(. ألن التمييــز قــد يؤثــر عــىل مامرســة جميــع الحقــوق، يتــم األشــارة اىل هــذه املــواد يف كثــري مــن األحيان 

، وميكــن ربطهــا مــع أي مــادة أخــرى.

املــادة 2 الفقــرة 2 تتعامــل أساســا مــع التدابــري املتخــذة لتنفيــذ العهــد عــىل املســتوى الوطنــي. و تتنــاول التدابــري التــي تتخذهــا الــدول لضــامن التنفيــذ الكامــل 
للحقــوق املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل التدابــري اإليجابيــة. يتــم أعتبــار تريعــات مكافحــة اإلرهــاب أحيانــا مبوجــب املــادة 2 
فقــرة 2 ،واملــادة 4 )عــدم التقيــد بأحــكام العهــد( ، بحيــث أن نطــاق و طبيعــة بعــض قوانــني مكافحــة األرهــاب املعقــدة، لهــا تأثــري عــىل مامرســة عــدد مــن 
الحقــوق وتؤثــر عــىل الــروط العامــة لتنفيــذ العهــد. وميكــن أيضــا طــرح أســئلة عــىل الــدول حــول إجــراءات مكافحــة اإلرهــاب يف إطــار مــواد أخــرى، وال ســيام 

املــواد 9 )حظــر االعتقــال التعســفي(، 10)ظــروف االحتجــاز( و 14 )الضامنــات القضائيــة(، عندمــا تتأثــر هــذه الحقــوق.

ــث أن  ــة(، بحي ــة عادل ــة والحصــول عــىل محاكم ــات القضائي ــم والهيئ ــام املحاك ــادة 14 )الحــق يف املســاواة أم ــا بامل ــط ارتباطــا وثيق ــرة 3 ترتب ــادة 2، الفق امل
ــرة أيضــا األســاس  ــة. توضــح هــذه الفق ــبل انتصــاف فعال ــري س ــن أجــل توف ــادة هــي جــزء رضوري م ــا يف هــذه امل ــات واإلجــراءات املنصــوص عليه الضامن

ــاري األول. ــول األختي ــررت مبوجــب الربوتوك ــي ق ــة الت ــات الفردي ــذ البالغ ــع تنفي ــل م ــة بالتعام ــام اللجن ــروري لقي ال
القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة ما ييل:

2.1 )عدم التمييز(:

• تنفيذ العهد يف جميع أنحاء الدولة )مبا يف ذلك األرايض يف الخارج(

• تنفيذ العهد يف املناطق الواقعة تحت الوالية القضائية للدولة عندما يتم نر القوات أو املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف الخارج

• التريعات التي تحظر التمييز

◊ التنفيذ العميل لتريعات عدم التمييز

◊ تدريب أفراد الرطة وطواقم إنفاذ القانون والقضاة

• األجر املتساوي للعمل املتساوي

• التريعات التي تسمح بالتمييز أو استثناءات أحكام عدم التمييز

• األعداد الغيلر متناسبة من األفراد املنتمني إىل األقليات العرقية واإلثنية يف السجون واملعتقالت )املواد 9 و 10 و 14(.

• املساواة بني أعضاء الكنيسة الوطنية واألديان األخرى )املادة 18(

• متثيل ومشاركة األقليات يف الشؤون العامة )املواد 25 و 27(

• مجموعات محددة مذكورة يف سياق التمييز تشمل:

◊ املرأة )املادة 3(

◊ املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية )مبا يف ذلك الحق يف االعرتاف القانوين لجنسهم(

◊ األقليات العرقية أو الوطنية )املادة 27(

◊ الشعوب األصلية )املادة 27(

◊ املهاجرين غري الرعيني و املهاجرين الغري مسجلني

◊ الالجئون وطالبو اللجوء

◊ األجانب / املواطنني

◊ األشخاص ذوي اإلعاقة

◊ األطفال املولودين خارج إطار الزوجية
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2.2 )اإلطار الدستوري والقانوين الذي ينفذ فيه العهد(:

ــدول األطــراف أن تراجــع و تنظــر يف ســحب أي  ــي مــن ال ــة بحقــوق اإلنســان بشــكل روتين ــة املعني ــب اللجن ــات التفســريية. تطل • التحفظــات واإلعالن

ــات تفســريية تحفظــات أو إعالن

• إدراج العهد يف التريعات املحلية

• توافق قوانني مكافحة اإلرهاب مع مواد العهد )4 و 9 و 10 و 14(

• توافق القانون العريف مع العهد

• اتخاذ تدابري لضامن توافق التشاريع الجديدة مع أحكام العهد وتنقيح التريعات التي تتعارض معه

• وضع العهد يف التريعات املحلية )أسبقيته عىل التريعات املحلية، مبا يف ذلك الدستور(

• التوافق بني القوانني الوطنية واإلقليمية مع العهد، وال سيام يف سياق الدول األتحادية

• السوابق القضائية املستندة إىل استخدام العهد يف املحاكم املحلية، مبا يف ذلك املحاكم العرفية

• القيود القامئة أو املحتملة للحقوق املكفولة يف العهد بسبب حالة الطوارئ أو »الصالح العام« )املادة 4(

• إنشاء و / أو والية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املستقلة وفقا ملبادئ باريس

• نر العهد و توفري التدريبات للتقيد بأحكامه

• تنفيذ املالحظات الختامية السابقة

2.3 )سبل انتصاف فعالة(

• التصديق عىل الربوتوكول االختياري األول للعهد )بشأن البالغات الفردية(

• متابعة آراء اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغات الفردية

• قدرة املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية

• استقالل القضاء )املادة 14(

• اتخاذ تدابري لضامن حصول الجميع عىل اإلجراءات القضائية )املادة 14 و 27(

• اتخاذ تدابري إلنفاذ األحكام )املادة 14(

• إجراءات وتكلفة سبل االنتصاف القضائية )املادة 14(

• وقف تنفيذ الحكم للمحكوم عليهم باإلعدام يف وقت االستئناف، مبا يف ذلك مناشدة اآلليات الدولية )املادة 6 و 14(

• محاكامت جرائم الحرب، مبا يف ذلك التعاون مع اآلليات اإلقليمية و / أو الدولية

ــات /  ــلح / األنقالب ــراع املس ــا )ال ــض الضحاي ــات ، و تعوي ــرتات االضطراب ــالل ف ــان خ ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــؤولني ع ــة املس ــق ومحاكم • التحقي

ــة ــري الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــا الجه ــي ترتكبه ــاكات الت ــك األنته ــا يف ذل ــخ.(، مب ــكرية / ال ــات العس الديكتاتوري

• الحامية والدعم لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود عليها

• تعويض ضحايا اإلرهاب

• قوانني اإلفالت من العقاب أو العفو التي تغطي انتهاكات حقوق اإلنسان

• نطاق انطباق العهد فيام يتعلق باألفراد الخاضعني لوالية الدولة ولكن خارج أراضيها

• املساءلة للقوات املسلحة وموظفي إنفاذ القانون داخل الدولة مبا يف ذلك عند نرها يف الخارج

• السبل القانونية املتاحة يف دولة طرف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن الركات العاملة يف الخارج

التعليــق العــام رقــم 31 )طبيعــة االلتــزام القانــوين العــام املفــروض عــىل الــدول األطــراف( يشــمل جميــع الفقــرات الثــالث مــن املــادة 2، ويفصــل فهــم اللجنــة 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان بنطــاق االلتزامــات القانونيــة التــي تتعهــد بهــا الــدول األطــراف يف العهــد.  وكذلــك العالقــة بــني املــادة 2 وأحــكام أخــرى مــن العهــد. 
وبوجــه خــاص، يؤكــد أن عــىل الــدول االطــراف » التــزام عــام باحــرتام الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد وضامنهــا لجميــع األفــراد املوجوديــن يف إقليمهــا 
والخاضعــني لواليتهــا ». ويوضــح أن الســلطة والســيطرة الفعالــة تشــمل »داخــل الســلطة أو الســيطرة الفعليــة لقــوات دولــة طــرف تتــرف خــارج أراضيهــا، 
بغــض النظــر عــن الظــروف التــي تــم فيهــا الحصــول عــىل هــذه الســلطة أو الســيطرة الفعليــة، مثــل القــوى التــي تشــكل وحــدة وطنيــة تابعــة لدولــة طــرف 
أُســندت إليهــا عمليــة دوليــة لحفــظ الســلم أو إقــراره«. يكــرر هــذا التعليــق العــام املالحظــة الــواردة يف التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع األجانــب مبوجــب 
العهــد( أنــه باســتثناء األحــكام املحــددة التــي تحــد بشــكل واضــح مــدى انطبــاق الحقــوق للمواطنــني فقــط، فتلتــزم الدولــة باحــرتام وضــامن الحقــوق املكفولــة 
مبوجــب العهــد لجميــع األفــراد » بــرف النظــر عــن جنســيتهم أو انعدامهــم الجنســية، كطالبــي اللجــوء والالجئــني والعــامل املهاجريــن وغريهــم مــن األشــخاص، 

الذيــن قــد يجــدوا أنفســهم يف إقليــم الدولــة الطــرف أو خاضعــني لواليتهــا ». 

كــام يناقــش هــذه التعليــق بالتفصيــل الحــق يف االنتصــاف الفعــال، و عالقــة هــذه مــع اإلجــراء الفــردي للبالغــات التــي أنشــأه الربوتوكــول االختيــاري األول، 
فضــال عــن التأثــري الســلبي ملنــح العفــو أو التعويضــات ألنتهــاكات حقــوق اإلنســان و أنتهــاك هــذه املامرســات لهــذا الحــق. الفقــرة 58 مــن التعليــق العــام 
32 )الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة( تناقــش العالقــة بــني الحــق يف ســبيل انتصــاف فعــال والحــق يف الحصــول 
عــىل اإلدانــة والحكــم مــن قبــل محكمــة أعــىل مبوجــب املــادة 14، الفقــرة 5. كــام وتنــص عــىل أن الحــق يف االنتصــاف يتطلــب الحــق يف االســتئناف يف القضايــا 
ــا يف حــال  أنتهكــت األجــراءات  ــي يجــوز اللجــوء اليه ــدة الت ــأن هــذه الوســيلة للحصــول عــىل انتصــاف فعــال ليســت مــن الســبل الوحي ــام ب ــة، عل الجنائي

القضائيــة حقــوق معينــة مبوجــب العهــد.

الفقــرة 14 مــن التعليــق العــام رقــم 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تؤكــد أن الحــق يف االنتصــاف الفعــال هــو، يف الواقــع، 
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غــري قابــل لألســتثاء ألنــه »يشــكل التزامــا تعاهديــا متأصــل يف العهــد ككل«. حتــى لــو قامــت أي دولــة طــرف يف أثنــاء حالــة طــوارئ بأدخــال تعديــالت عــىل 
األداء العمــيل لإلجــراءات التــي تنظــم ســبل االنتصــاف القضائيــة أو غريهــا مبقتــى تطلــب حالــة طــوارئ لذلــك ، يجــب عــىل الدولــة الطــرف االمتثــال مــع 

االلتــزام األســايس، مبوجــب املــادة 2، الفقــرة 3، مــن العهــد لتوفــري ســبل انتصــاف فعالــة.

التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز( يعطــي التعريــف العمــيل للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان للتمييــز بأنــه »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل الــذي 
يقــوم عــىل أي أســاس مثــل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو غــري الســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتامعــي، أو الــروة 
أو النســب أو غــري ذلــك مــن األســباب الــذي يكــون غرضــه أو أثــره أبطــال أو تعطيــل أو االعــرتاف أو التمتــع أو مامرســة جميــع الحقــوق والحريــات مــن قبــل 
جميــع األشــخاص عــىل قــدم املســاواة » ويؤكــد عــىل الجوانــب اإليجابيــة ألحــكام عــدم التمييــز، مشــريا إىل أن »مبــدأ املســاواة يتطلــب أحيانــا مــن الــدول 
األطــراف أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة مــن أجــل تقليــل أو إزالــة الظــروف التــي تســبب أو تســاعد يف إدامــة التمييــز«، وأن »التمتــع بالحقــوق والحريــات عــىل 

قــدم املســاواة، ال يعنــي معاملــة مامثلــة يف كل حالــة مــن الحــاالت«.

التعليــق العــام 23 )املــادة 27 - حقــوق األقليــات( مييــز بدقــة بــني الحقــوق الخاصــة لألقليــات يف تلــك املــادة وأحــكام عــدم التمييــز. وتالحــظ اللجنــة املعنيــة 
بحقــوق اإلنســان أن غيــاب التمييــز عــىل أســاس العــرق أو اللغــة أو الديــن ال يعنــي عــدم وجــود أقليــات عرقيــة أو لغويــة أو دينيــة.

املادة 3 )املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء(
تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا يف هــذا 

العهــد.

املــادة 3 ترتبــط بشــكل روتينــي مــع املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( عنــد التعامــل مــع قضيــة التمييــز. تختلــف املــواد الثــالث قليــال 
يف النطــاق و اآلثــار: تغطــي املــادة 2 الحقــوق املكفولــة يف العهــد فقــط ، و لكنهــا تتطلــب اتخــاذ تدابــري إيجابيــة لضــامن هــذه الحقــوق فضــال عــن أحرتامهــا 
دون متييــز؛ املــادة 3 تقتــر عــىل التمييــز عــىل أســاس الجنــس. واملــادة 26 تتطلــب حاميــة ضــد أي متييــز )ال يقتــر عــىل الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد(، 
ولكــن ال تشــمل الجوانــب اإليجابيــة للامدتــني األخرتــني. يبــني التعليــق العــام 18 مجموعــات مــن الروابــط واالختــالف بــني هــذه املــواد وتفاعلهــا مــع اإلشــارة 
ــر عــىل  ــز قــد يؤث ــز. و ألن التميي ــة بحقــوق اإلنســان للتميي ــة املعني ــز يف األحــكام األخــرى، وكذلــك يعطــي التعليــق التعريــف العمــيل للجن إىل عــدم التميي

مامرســة جميــع الحقــوق، يف كثــري مــن األحيــان يتــم ذكــر هــذه املــواد، وميكــن ربطهــا مــع أي مــادة أخــرى.

ترتبــط هــذه املــادة عــادة مــع املادتــني 23 )الحــق يف عائلــة( و 24 )حقــوق الطفــل( فيــام يتعلــق بقضايــا املســاواة يف مســائل الــزواج والحيــاة األرسيــة. ترتبــط 
هــذه املــادة أيضــا مــع املــادة 7 )حظــر التعذيــب( عنــد التعامــل مــع العنــف األرسي املــادة 8 )حظــر الــرق( عنــد مناقشــة االتجــار.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل ما ييل:
• التمييز بني الرجل واملرأة يف التريعات

• وضع املرأة يف ظل القانون العريف أو القبيل
• خطوات للقضاء عىل القوالب النمطية التي متيز ضد املرأة

• األجر املتساوي للعمل املتساوي
• التريع بشأن التحرش الجنيس

• توفري الحامية واملساعدة لضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس
• التريعات بشأن االغتصاب )املادة 7(

◊ تعريف االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب يف أطار الزواج
• العنف املنزيل )املادة 7(

◊ إحصاءات عن عدد الحاالت، والغرامات والتعويضات
◊ الخطوات املتخذة لتشجيع اإلبالغ عن العنف

◊ التدريب ملوظفي إنفاذ القانون لعدم معاملة هذه املسائل كمسائل شخصية
• خدمات الدعم لضحايا العنف املنزيل

• تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )املادة 7(
• االتجار )املادة 8(

• اتخاذ تدابري لتعزيز وصول النساء إىل العدالة )املادة 14(
• التمييز يف الحد األدىن لسن الزواج وترتيبات الزواج )املادة 23(

• عدم تساوي الحقوق واالمتيازات يف إطار الزواج )املادة 23(
• املساواة يف ترتيبات الطالق / االنفصال، مبا يف ذلك حضانة األطفال )املادة 23(

• نقل الجنسية إىل األطفال )املواد 16 و 24(
• حق البنات والفتيات يف التعليم و الذهاب اىل املدارس  )املادة 24(

• نسبة النساء يف الوظائف العامة و رفيعة املستوى يف جميع املستويات الحكومية والركات الخاصة )املادة 25(
◊ تدابري ملعالجة نقص متثيل املرأة يف هذه املناصب

◊ تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف العملية االنتخابية

العالقــة بــني املــادة 3 واملــواد 2، الفقــرة 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( يتــم مناقشــتها يف التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز(. هــذا التعليــق 
العــام يعطــي التعريــف العمــيل للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان للتمييــز بأنــه »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل الــذي يقــوم عــىل أي أســاس مثــل 
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العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو غــري الســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتامعــي، أو الــروة أو النســب أو غــري ذلــك مــن 
األســباب الــذي يكــون غرضــه أو أثــره أبطــال أو تعطيــل أو االعــرتاف أو التمتــع أو مامرســة جميــع الحقــوق والحريــات مــن قبــل جميــع األشــخاص عــىل قــدم 
املســاواة ». وتؤكــد اللجنــة عــىل التــزام الدولــة باتخــاذ إجــراءات إيجابيــة حيثــام يكــون ذلــك رضوريــا لتقليــل أو القضــاء عــىل الظــروف التــي تســبب أو تســاعد 

يف إدامــة التمييــز.

التعليــق العــام رقــم 28 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام رقــم 4( يتنــاول تحديــدا املــادة 3. يؤكــد هــذا التعليــق أيضــا عــىل االلتــزام باتخــاذ »تدابــري إيجابيــة 
ــة و  ــة والديني ــة والتاريخي ــق هــدف متكــني املــرأة بشــكل فعــال وعــىل قــدم املســاواة » والحاجــة إىل النظــر يف املواقــف التقليدي ــع املجــاالت لتحقي يف جمي
الثقافيــة التــي قــد تقــوض املســاواة بــني النوعــني. ميــي هــذا التعليــق العــام باملناقشــة بالتفصيــل لبعــض العوامــل التــي قــد تؤثــر عــىل متتــع املــرأة بحقــوق 

معينــة يكفلهــا العهــد.

املادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد(

ــق  ــذ، يف أضي ــد أن تتخ ــذا العه ــراف يف ه ــدول األط ــوز لل ــميا، يج ــا رس ــن قيامه ــة، واملعل ــاة األم ــدد حي ــي تته ــتثنائية الت ــوارئ االس ــاالت الط 1. يف ح
الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــري ال تتقيــد بااللتزامــات املرتتبــة عليهــا مبقتــى هــذا العهــد، رشيطــة عــدم منافــاة هــذه التدابــري لاللتزامــات األخــرى 
املرتتبــة عليهــا مبقتــى القانــون الــدويل وعــدم انطوائهــا عــىل متييــز يكــون مــربره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل 

االجتامعــي. 
18. و   16 و   15 و   11 و   )2 و   1 )الفقرتــني   8 و   7 و   6 املــواد  ألحــكام  مخالفــة  أي  النــص  هــذا  يجيــز   2. ال 
ــم  ــام لألم ــني الع ــق األم ــورا، عــن طري ــدول األطــراف األخــرى ف ــم ال ــد أن تعل ــد اســتخدمت حــق عــدم التقي ــة طــرف يف هــذا العه ــة دول 3. عــىل أي
املتحــدة، باألحــكام التــي مل تتقيــد بهــا وباألســباب التــي دفعتهــا إىل ذلــك. وعليهــا، يف التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة 

أخــرى وبالطريــق ذاتــه.

املــادة 4 يتــم مناقشــتها وحدهــا أو ربطهــا مــع املــادة 2 )اإلطــار الدســتوري والقانــوين لتنفيــذ العهــد( يف ســياق التريعــات املحليــة لضــامن الحقــوق غــري 
القابلــة لالنتقــاص حتــى يف حالــة الطــوارئ. عندمــا تواجــه اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان الــدول التــي أعلنــت /أو ميكــن أنهــا أعلنــت حالــة طــوارئ،  تتوجــه 

اللجنــة بأســئلة أكــر تحديــدا حــول حاميــة الحقــوق و تربــط هــذه األســئلة مــع املــواد ذات الصلــة.

وكثــريا مــا يتــم ذكــر تريعــات مكافحــة اإلرهــاب يف إطــار املــادة 4 عندمــا تؤثــر هــذه التريعــات عــىل الحقــوق الغــري القابلــة لالنتقــاص أو عنــد التعامــل 
مــع اإلرهــاب بوصفــه حالــة طارئــة تــؤدي إىل مزيــد مــن القيــود عــىل مامرســة الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل ما ييل:
• التدابري الدستورية أو غريها من التدابري القانونية للحد من حاالت عدم التقيد املحتملة لتلك املسموح بها مبوجب املادة 4

• أثر تريعات مكافحة اإلرهاب عىل الحقوق املكفولة مبوجب العهد، مبا يف ذلك تعريف اإلرهاب واألعامل اإلرهابية
• الروط الالزمة إلعالن حالة الطوارئ

• عملية إعالن حالة الطوارئ
• حدود وضوابط عىل صالحيات رئيس الدولة يف حاالت الطوارئ

• املناسبات التي تم خاللها اعالن حالة الطوارئ
عند إعالن حالة طوارئ، يجوز للجنة املعنية بحقوق األنسان أن تسأل عن:

• نطاق أي عدم تقيد
• الضامنات لحامية الحقوق املكفولة مبوجب العهد

• الحاالت التي تم فيها أنتهاك الحقوق غري القابلة لالنتقاص والتحقيق يف هذه االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها

التعليــق العــام 29 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام 5( يفصــل فهــم اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان للظــروف التــي يجــوز فيهــا إعــالن حالــة الطــوارئ. 
ويشــدد عــىل أن أي عــدم تقيــد، والتدابــري املتخــذة يف أعقــاب عــدم التقيــد، ال بــد مــن تربيرهــا بكونهــا مقتضيــة مــن رضورة الوضــع. يــرد هــذا التعليــق العــام 
األحــكام التــي تعتربهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان غــري قابلــة  لالنتقــاص عــىل نحــو فعــال، نظــرا ملتطلبــات األحــكام الغــري قابلــة لالنتقــاص أو لكونهــا 
قواعــد أساســية للقانــون الــدويل )القواعــد اآلمــرة(. وتشــمل هــذه: عــدم التمييــز )املعــززة مبوجــب املــادة 4 الفقــرة 1(؛ الوصــول إىل ســبل االنتصــاف القضائيــة 
أو غريهــا )الفقــرة 3 مــن املــادة 2(؛ حظــر أخــذ الرهائــن أو االختطــاف أو االحتجــاز غــري املعــرتف بــه )املــادة 9(؛ بــأن يعامــل جميــع املحرومــني مــن حريتهــم 
معاملــة إنســانية، تحــرتم الكرامــة األصيلــة يف الشــخص اإلنســاين )املــادة 10(؛ الرتحيــل أو النقــل القــري للســكان )املــادة 12(؛ الضامنــات اإلجرائيــة والقضائيــة 

)املــواد 14 و 15(؛ دعايــة للحــرب أو دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة )املــادة 20(؛ وحاميــة حقــوق األقليــات )املــادة 27(.

بالرغــم مــن عــدم وجــود صلــة مبــارشة، فــأن التعليــق العــام رقــم 24 )التحفظــات عــىل العهــد أو الربوتوكولــني االختياريــني أو إعالنــات مبوجــب املــادة 41 مــن 
العهــد( هــو أيضــا جديــر باألهتــامم، وال ســيام الفقــرة 10 التــي تنظــر يف رشعيــة التحفظــات عــىل املــادة 4 ذاتهــا واألحــكام غــري القابلــة لالنتقــاص مــن العهــد.

التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء(، الفقرتــني 6 و 7 تشــري اىل ضعــف النســاء بشــكل خــاص، والتأكيــد عــىل رضورة 
حاميــة حقوقهــن األساســية بــذات قــدر الرجــال يف أثنــاء حالــة الطــوارئ.
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املادة 5 )حظر إساءة استخدام العهد و حكم الضامن(

ليــس يف هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه عــىل نحــو يفيــد انطــواءه عــىل حــق ألي دولــة أو جامعــة أو شــخص مببــارشة أي نشــاط أو القيــام بــأي . 1
عمــل يهــدف إىل إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد أو إىل فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك املنصــوص عليهــا فيــه.

ال يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق عــىل أي مــن حقــوق اإلنســان األساســية املعــرتف أو النافــذة يف أي بلــد تطبيقــا لقوانــني أو اتفاقيــات أو أنظمــة . 2
أو أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد ال يعــرتف بهــا أو كــون اعرتفــه بهــا يف أضيــق مــدى.

مل تتوجــه اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مؤخــرا بأســئلة اىل الــدول االطــراف بشــأن هــذه املــادة يف قامئــة املســائل. ولكــن تــم التطــرق اىل هــذه املــادة يف 
التعليــق العــام 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(. الفقــرة 3 مــن هــذا التعليــق تتعامــل مــع املــادة 5 الفقــرة 1 مــن العهــد. 
و الفقــرة 9 مــن هــذا التعليــق تتعامــل مــع املــادة 5 الفقــرة 2 مــن العهــد، مــام يــرح تأثــري هــذه املــادة عــىل عــدم التقيــد بأحــكام العهــد مبوجــب املــادة 4 

والتزامــات الدولــة املســتمرة أثنــاء حالــة الطــوارئ.

املادة 6 )الحق يف الحياة(

الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 1
اليجــوز يف البلــدان التــي مل تلــغ عقوبــة اإلعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إال جــزاء عــىل أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتريــع النافــذ وقــت ارتــكاب . 2

الجرميــة وغــري املخالــف ألحــكام هــذا العهــد والتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة واملعاقبــة عليهــا. وال يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة إال مبقتــى 
حكــم نهــايئ صــادر عــن محكمــة مختصــة.

حــني يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جرميــة مــن جرائــم اإلبــادة الجامعيــة، يكــون مــن املفهــوم بداهــة أنــه ليــس يف هــذه املــادة أي نــص يجيــز أليــة . 3
ــادة  ــع جرميــة اإلب ــة من ــا مبقتــى أحــكام اتفاقي ــا عليه ــزام يكــون مرتتب ــة صــورة مــن أي الت ــة طــرف يف هــذا العهــد أن تعفــى نفســها عــىل أي دول

ــة عليهــا. ــة واملعاقب الجامعي
ألي شــخص حكــم عليــه باإلعــدام حــق التــامس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة . 4

اإلعــدام يف جميــع الحــاالت.
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.. 5
ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.. 6

كثــريا مــا ترتبــط هــذه املــادة مــع املادتــني 7 )حظــر التعذيــب( و 9 )حظــر االعتقــال التعســفي(، و ذلــك ألن هــذه الظــروف قــد تــؤدي إىل انتهــاك كل هــذه 
األحــكام. وينطبــق الــيء نفســه عــىل عمليــة اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء، الــذي قــد ينتهــك أحــكام مختلفــة مــن العهــد، وال ســيام املــواد 6 و 7 و 9 و 10 
)ظــروف االحتجــاز(. يتــم ذكــر املــادة 14 )الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة( يف ســياق اســتخدام عقوبــة 

اإلعــدام والحــق يف اســتئناف حكــم اإلعــدام. يتــم األشــارة اىل املــادة 26 )املســاواة أمــام القانــون( يف حالــة وجــود عنــرا مــن التمييــز.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• عقوبة االعدام

◊ التصديق عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام
◊ إحصــاءات عــن عــدد أحــكام اإلعــدام )مبــا يف ذلــك تلــك التــي صــدرت غيابيــا( مصنفــة حســب العمــر والجنــس والعــرق والجرميــة، طريقــة التنفيــذ، 

عــدد األحــكام املخففــة أو املعلقــة، وعــدد املحكومــني املنتظريــن التنفيــذ
◊ القيود عىل نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام عىل »أشد الجرائم خطورة« )املادة 14(

◊ نطاق أحكام اإلعدام اإللزامية
◊ نظام فعال لألستئناف، و طلب إعادة املحاكمة والعفو و وقف التنفيذ  بناء عىل هذه العمليات )املادة 14(

◊ التريعات املتعلقة بتخفيف أحكام اإلعدام )املادة 14(
◊ تطبيق عقوبة اإلعدام، والتي يجب أن ال تصل إىل حد التعذيب / سوء املعاملة )املادة 7(

◊ إمكانية فرض عقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبت من  قبل األحداث )املادتني 14 و 24(
◊ سلطة املحاكم العرفية بفرض عقوبة اإلعدام )املادة 14(

• عمليات الرتحيل أو العودة إىل البلدان التي قد يواجه فيها العائدين عقوبة اإلعدام
• اإلعدام خارج نطاق القضاء

◊ التحقيقات ونتائجها، مبا يشمل حاالت وفاة خالل أضطرابات سابقة
◊ تعويضات ألرس الضحايا

◊ الضعف الخاص ألطفال الشوارع )املادة 24(
◊ تدابري عملية ملنع األعدام خارج نطاق القضاء

• حاالت الوفاة يف الحجز أو الحبس لدى الرطة )املادة 10(
◊ التحقيقات يف جميع الوفيات يف الحجز )مبا يف ذلك االنتحار(

◊ نتائج التحقيقات
• اإلفراط يف استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أو القوات املسلحة

• أختفاء األشخاص
◊ التحقيقات و التعويضات
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• اتخاذ تدابري لجمع األسلحة التي تحتفظ بها السكان
• ضبط النزاعات الدموية و أعامل العنف املتعلقة بالثأر

• التحقيق واملقاضاة يف جرائم قتل »مجرمني مزعومني« من قبل الجريان أو املجتمع
• اإلجهاض

◊ استثناءات لحظر اإلجهاض ألسباب طبية أو يف حاالت أغتصاب أدت اىل الحمل
◊ تأثري فرض حظر كامل لألجهاض عىل معدل وفيات األمهات

◊ توافر وسائل منع الحمل والرتبية الجنسية ملكافحة اإلجهاض واألمراض املعدية
• الظروف املعيشية للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك الالجئني واألقليات واألشخاص النازحني داخليا )املادتني 12 و 27(

• وفيات األمهات يف املناطق الريفية.

يف عــام ،2015 بــدأت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بصياغــة تعليــق عــام الجديــد )رقــم 36( بشــأن املــادة 6. ونوقشــت املســودة األوىل يف الــدورة اللجنــة 
ال 113  يف شــهر ازار  2015 22 .ومــن املتوقــع أن يتــم اعتــامد هــذا التعليــق العــام الجديــد يف عــام 2017.

التعليــق العــام الحــايل عــىل املــادة 6 )التعليــق العــام رقــم 6( يؤكــد عــىل أن الحــق يف الحيــاة ال ينبغــي تفســريه باملعنــى الضيــق. كــام و يؤكــد » أن عــىل الــدول 
واجبــا أســمى يتمثــل يف منــع الحــروب، وأعــامل القتــل وأعــامل العنــف الجامعــي األخــرى التــي تســبب خســائر يف األرواح بصــورة تعســفية » )مــام يتكــرر يف 

التعليــق العــام رقــم 14 الــذي يناقــش املــادة 6 يف ســياق األســلحة النوويــة( الــذي يربــط هــذا مــع حظــر الدعــوة اىل الحــرب يف املــادة 20.

التعليق العام رقم 6 يؤكد مرارا وتكرارا عىل رضورة اتخاذ تدابري إيجابية )عىل سبيل املثال للحد من وفيات األطفال والقضاء عىل األوبئة(.

يشــري هــذا التعليــق العــام أيضــا عــىل رضورة اتخــاذ تدابــري محــددة وفعالــة ملنــع أختفــاء األشــخاص )منــذ غالبــا مــا ترتبــط هــذه مــع الحرمــان التعســفي 
ــات التــي يقتضيهــا هــذا األمــر. ــة، والضامن ــة للدول ــاة لتشــمل القــوات األمني ــاة(. كــام و يســلط الضــوء عــىل متديــد حظــر الحرمــان التعســفي للحي للحي

وفيــام يتعلــق بعقوبــة اإلعــدام، تؤكــد اللجنــة عــىل أنــه » تشــري املــادة أيضــاً، بصــورة عامــة إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام بعبــارات توحــي بقــوة بــأن اإللغــاء 
مســتصوب )الفقرتــان 2)2( و)6((«. و تؤكــد أنــه الــدول التــي تطبــق عقوبــة اإلعــدام، »هــي ملزمــة عــىل أيــة حــال بقــر تطبيــق عقوبــة اإلعــدام عــىل أشــد 
الجرائــم خطــورة«، و عــىل أنــه يجــب حفــظ جميــع الضامنــات اإلجرائيــة الــواردة يف القانــون الوطنــي و العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة و السياســية و ضــامن 

الحــق الخــاص يف التــامس العفــو أو تخفيــف العقوبــة.

الفقــرة 10 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تالحــظ أهميــة إدراج الــدول األطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا 
لبيانــات عــن: معــدل املواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع )عــىل أســاس كل جنــس عــىل حــدة( والوفيــات املرتبطــة بالحمــل والــوالدة ، التدابــري التــي تتخذهــا 
الدولــة ملســاعدة النســاء ملنــع حــاالت الحمــل غــري املرغــوب فيهــا ولضــامن أال يضطــررن إىل إجــراء عمليــات إجهــاض يف الخفــاء تهــدد حياتهــن ، وكذلــك عــن 

التدابــري التــي تتخذهــا لحاميــة النســاء مــن مامرســات تنتهــك حقهــن يف الحيــاة، و معلومــات بشــأن آثــار الفقــر والحرمــان التــي تعــاين منهــا النســاء.

التعليــق العــام 32 )املــادة 14 - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة( يناقــش الضامنــات اإلجرائيــة يف املــادة 
14 و يشــري اىل أهميتهــا الخاصــة يف مــا يتعلــق مبحاكــامت قــد تــؤدي إىل عقوبــة اإلعــدام.

املادة 7 )حظر التعذيب(

ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعــىل وجــه الخصــوص، ال يجــوز إجــراء أيــة 
تجربــة طبيــة أو علميــة عــىل أحــد دون رضــاه الحــر.

ترتبــط هــذه املــادة بشــكل وثيــق مــع املادتــني 6 )الحــق يف الحيــاة( و 9 )حظــر االعتقــال التعســفي(، و ذلــك ألن نفــس الظــروف قــد تــؤدي إىل انتهــاك كل 
هــذه األحــكام. ترتبــط املادتــني 9 و 10 )ظــروف االحتجــاز( بهــذا الحكــم ألن الضامنــات التــي تقدمهــا رضوريــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لحظــر التعذيــب. و 

يتــم األشــارة اىل املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( يف حــال وجــود عنــر متييــز أو اســتهداف مجموعــة معينــة.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات التي تحظر التعذيب عىل وجه الخصوص

• توافر التأهيل والتعويض للضحايا
• حظر استخدام األقوال و األعرتافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة يف اإلجراءات القضائية )املواد 10 و 14(

• تعذيب أو سوء معاملة املعتقلني )املادة 10(
◊ إحصــاءات عــن عــدد الحــوادث، مصنفــة حســب الســن والجنــس واألصــل العرقــي للضحايــا ومــا ينتــج عنهــا مــن املالحقــات القضائيــة ومعاقبــة 

الجنــاة
◊ تحقيقات مستقلة يف جميع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة ضد املعتقلني

◊ املشــاكل التــي تثبــط الضحايــا مــن اإلبــالغ عــن التعذيــب وســوء املعاملــة وتدابــري معالجــة هــذه املشــاكل وتشــجيع اإلبــالغ عــن التعذيــب و ســوء 

22   أنظر اىل مروع التعليق  الذي أعده املقررين يوفال شاين ونايجل روديل : 
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املعاملــة
◊ استخدام الحبس االنفرادي لفرتات طويلة

◊ إجراءات االستجواب مبا يف ذلك املدة املسموح بها لالستجوابات
◊ االحتجاز ألجل غري مسمى

• الضامنات ضد الرتحيل إىل بلد قد يتعرض الفرد فيه النتهاكات املادة 7، مبا يف ذلك من الجهات الفاعلة غري الحكومية
◊ االعتامد عىل التأكيدات الدبلوماسية عند عودة األفراد املشتبه بهم باألرهاب إىل دولهم حيث ميكن أن يتعرضو اىل التعذيب

◊ استخدام املهدئات أو املسكنات خالل  عمليات أعادة األفراد اىل وطنهم األصل.
• الرقابة عىل االستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقوات املسلحة

• العنف املنزيل )املادة 3(
• التريع

◊ التدريب بحيث ال يتم رفض هذه املسائل لكونها مسائل خصوصية بحتة
◊ تدابري لتشجيع اإلبالغ عن العنف

◊ التدابري الرامية إىل حامية ومساعدة ضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس )املادة 3(
• تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )املادة 3(

• التعقيم القري )املادة 3(
• العقاب البدين

• سوء معاملة كبار السن يف بعض دور الرعاية 
• التجارب غري العالجية عىل األشخاص املصابني بأمراض عقلية أو األشخاص ذوي قدرة صنع القرار املتررة، مبا يف ذلك القر

• االستثناءات لرط املوافقة املسبقة الستخدام األدوية التجريبية
• التحقيق واملالحقة والعقاب ملرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القضاء

التعليــق العــام رقــم 20 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام رقــم 7( يؤكــد أن الهــدف مــن هــذه املــادة هــو » هــو صــون كرامــة الفــرد وســالمته البدنيــة والعقليــة 
معــاً » و يشــري أن هــذا يتضمــن املعانــاة النفســية فضــال عــن األمل الجســدي.

و تــم التشــديد عــىل الطبيعــة املطلقــة لحظــر التعذيــب يف عــدة طــرق: ال يســمح نــص املــادة نفســها أي اســتثناء لحظــر التعذيــب وال يجــوز عــدم التقيــد بهــذا 
الحكــم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. و أن »مــن واجــب الدولــة الطــرف أن توفــر لــكل شــخص، عــن طريــق مــا قــد يلــزم مــن التدابــري التريعيــة والتدابــري 
األخــرى، الحاميــة مــن األفعــال التــي تحظرهــا املــادة 7، ســواء ألحقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرســمية، أو خــارج نطــاق صفتهــم الرســمية، أو بصفتهــم 
الشــخصية«. »أنــه ال يجــوز التــذرع بــأي مــربرات أو ظــروف مخففــة كتربيــر النتهــاك املــادة 7 ألي أســباب كانــت، مبــا يف ذلــك األســباب املســتندة إىل أمــر 
صــادر مــن مســؤول أعــىل أو مــن ســلطة عامــة«.  أن األعرتافــات و األقــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب ال ينبغــي أن تكــون مقبولــة يف 
اإلجــراءات القضائيــة. وقــد الحظــت اللجنــة أن بعــض الــدول قــد منحــت العفــو فيــام يتعلــق بأفعــال التعذيــب. وبصــورة عامــة »فــإن حــاالت العفــو غــري 
ــة؛ وبضــامن عــدم حــدوث هــذه  ــا القضائي ــدول بالتحقيــق يف هــذه األفعــال، وبضــامن عــدم وقــوع هــذه األفعــال يف نطــاق واليته متمشــية مــع واجــب ال
األفعــال يف املســتقبل«. كــام وشــدد هــذا التعليــق أيضــا عــىل الحــق يف ســبل انتصــاف فعالــة ، وهــي نقطــة تتكــرر يف التعليــق العــام 32 )الحــق يف املســاواة 

أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة(.

يدافــع هــذا التعليــق العــام أيضــا عــن عــدم وجــود تعريــف للتعذيــب يف العهــد أو التعليــق العــام، حيــث أن التمييــز بــني األعــامل املســموح بهــا و املحظــورة 
تعتمــد عــىل » عــىل طبيعــة املعاملــة املطبقــة وغرضهــا وشــدتها«.

ويتــم تذكــري الــدول أن هــذه املــادة تحظرأجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة دون موافقــة الشــخص املعنــي موافقــة حــرة، ، كــام و يشــار اىل  أنــه هنــاك حاجــة 
إىل حاميــة خاصــة وذلــك يف حالــة األشــخاص غــري القادريــن عــىل املوافقــة موافقــة صحيحــة، وبصفــة خاصــة أولئــك الذيــن يجــري إخضاعهــم ألي شــكل مــن 

أشــكال االحتجــاز أو الســجن. 

يناقــش التعليــق العــام أيضــا إدراج العقــاب البــدين يف إطــار هــذه املــادة؛ تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام؛ و االلتــزام ب »أال تعــرض األفــراد لخطــر التعذيــب أو املعاملــة 
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة لــدى عودتهــم إىل بلــد آخــر عــن طريــق التســليم أو الطــرد أو الــرد«. كــام و يناقــش الضامنــات الالزمــة للوقايــة مــن التعذيــب 
يف أماكــن االحتجــاز )التــي نوقشــت أيضــا يف التعليــق العــام 21 )املــادة 10 - معاملــة األشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم بأنســانية(؛ وااللتــزام بإبــالغ املعتقلــني 

بحقهــم يف االنتصــاف مــن أي أنتهــاك ألحــكام هــذه املــادة.

الفقــرة 11 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تســلط الضــوء عــىل رأي اللجنــة أن العنــف املنــزيل واالغتصــاب 
واإلجهــاض القــري والتعقيــم اإلجبــاري وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث ميكــن أعتبارهــا أعــامل التعذيــب و بالتــايل شــملها يف هــذه املــادة.

املادة 8 )حظر الرق(

 1.  ال يجوز اسرتقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهام.
 2. ال  يجوز إخضاع أحد للعبودية.

 3. أ( ال يجوز إكراه أحد عىل السخرة أو العمل اإللزامي،
ب( ال يجوز تأويل الفقرة 3 عىل نحو يجعلها، يف البلدان التي تجيز املعاقبة عىل بعض الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال 
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 الشاقة املحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
 ج( ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري »السخرة أو العمل اإللزامي”

»1«األعامل والخدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة عىل الشخص املعتقل نتيجة قرار قضايئ أو قانوين أو الذي صدر بحقه مثل 
 هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مروطة،

»2« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان التي تعرتف بحق االستنكاف الضمريي عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون 
 عىل املستنكفني ضمرييا،

 »3« أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجامعة أو رفاهها،
 »4« أية أعامل أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املدنية العادية.

ترتبط هذه املادة مع املادة 24 )حقوق الطفل( عند التعامل مع عاملة األطفال ومع املادة 3 )املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء( عند التعامل مع االتجار. 
األشارة اىل املواد األخرى هي أكر ندرة.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات التي تحظر الرق أو السخرة

• االتجار )املادة 3(
◊ التريع

◊ النيابة، والعقوبات، والتعويض للضحايا
◊ تجريم الضحايا
◊ تحديد الضحايا

◊ توفري الحامية واملساعدة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل الضحايا
◊ استهداف أولئك الذين يستخدمون خدمات ضحايا االتجار باألشخاص وكذلك املهربني

◊ تواطىء السلطات يف االتجار والصالت بني الجامعات اإلجرامية الضالعة يف االتجار وسلطات الدولة
◊ برامج تدريب للمهنيني الذين ينفذون تدابري مكافحة االتجار

• ظروف عمل عامل الخدمة املنزلية
• تدابري لضامن عدم خضوع النساء العامالت يف البغاء ألشكال الرق املعارصة، مبا يف ذلك دين العبودية 

• اتخاذ تدابري لوضع حد الختطاف النساء واألطفال
◊ عودة وإعادة إدماج األطفال املختطفني )املادة 24(

• االستغالل الجنيس واالعتداء عىل األطفال )املادة 24(
• عاملة األطفال

◊ الحد األدىن لسن العمل
• اتخاذ تدابري ملنع تجنيد األطفال يف القوات املسلحة

◊ تريح األطفال املجندين من قبل أطراف النزاعات
• األعامل التي يؤديها املعتقلني )املادة 10(

◊ أنواع العمل املسموح بها وظروف العمل
◊ التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لعاملة السجناء. تدابري ضامن كون هذه االعامل تطوعية، و تلقي السجناء تعويضات

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه املــادة عــىل وجــه التحديــد. ومــع ذلــك، الفقــرة 12 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني 
الرجــال والنســاء( تتنــاول االلتــزام بحاميــة النســاء واألطفــال، مبــا يف ذلــك األجانــب، مــن االتجــار وأشــكال الــرق املعــارصة، مبــا يف ذلــك الخدمــة املنزليــة. كــام 
قــد يكــون مــن املفيــد النظــر يف املالحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل، وخاصــة عــىل الربوتوكولــني االختياريــني ألتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن قضيــة 

عاملــة األطفــال.

املادة 9 )حظر األعتقال التعسفي(

لــكل فــرد حــق يف الحريــة وىف األمــان عــىل شــخصه. وال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص . 1
عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء املقــرر فيــه 

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه.. 2
يقــدم املوقــوف أو املعتقــل بتهمــة جزائيــة، رسيعــا، إىل أحــد القضــاة أو أحــد املوظفــني املخولــني قانونــا مبــارشة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه . 3

أن يحاكــم خــالل مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. وال يجــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون املحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن 
مــن الجائــز تعليــق اإلفــراج عنهــم عــىل ضامنــات لكفالــة حضورهــم املحاكمــة يف أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل اإلجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ 

الحكــم عنــد االقتضــاء
لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع إىل محكمــة لــي تفصــل هــذه املحكمــة دون إبطــاء يف قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر . 4

باإلفــراج عنــه إذا كان االعتقــال غــري قانــوين. 
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف الحصول عىل تعويض.. 5

ترتبــط هــذه املــادة عــادة باملادتــني 10 )ظــروف االحتجــاز(، 6 )الحــق يف الحيــاة( و 7 )حظــر التعذيــب( منــذ  كثــريا مــا يرتبــط االعتقــال التعســفي باألعتقــال 
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الــري و العــزل عــن العــامل الخارجــي،  األمــر الــذي يســهل القيــام باألنتهــاكات التــي تحظرهــا تلــك املــواد. ويرتبــط ذلــك مــع املــادة 14 )الحــق يف املســاواة 
أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة( ألن تلــك الضامنــات هــي رضوريــة للتنفيــذ الفعــال لســبل األنتصــاف املذكــورة يف هــذه 
املــادة. وميكــن أيضــا أن تكــون مرتبطــة باملــواد 12 )حريــة الحركــة(، 13 )الحــق يف البقــاء يف الدولــة( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( يف حــني نقــاش قضايــا 

احتجــاز األجانــب، ال ســيام طالبــي اللجــوء والالجئــني.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات التي تحظر االعتقال التعسفي وضامنات ضد االعتقال التعسفي، مبا يف ذلك من قبل قوات األمن

• ضامنات للمشتبه بهم مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب
• الحصول عىل املراجعة القضائية للنظر يف مروعية االحتجاز

• السوابق ملنح التعويض عن االعتقال غري القانوين
• إجراء تحقيق مستقل ملراكز االحتجاز والشكاوى )املادة 10(

• الخطوات املتخذة إلبالغ املعتقلني بحقوقهم )املادة 10(
• الحصول عىل  خدمات محام )املادة 10(

• أمكانية الوصول إىل األطباء واألرسة )املادة 10(
• االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي

• أختفاء األشخاص
• سجالت وطنية لألشخاص املحتجزين، مبا يف ذلك تفاصيل عن مكان احتجازهم، و أمكانية وصول األقارب واملحامني أليها )املادة 10(

• أماكن االحتجاز الري أو مراكز االحتجاز التي ال تخضع الختصاص دوائر النيابة العامة املدنية
• االحتجاز السابق للمحاكمة )املادة 14(

◊ حدود مدة االحتجاز قبل املحاكمة وإجراءات متديد الفرتة
◊ نقل املشتبه بهم من أحد مراكز الرطة آلخر لتمديد فرتة األحتجاز قبل املثول أمام قاض

◊ بدائل االحتجاز قبل املحاكمة / حجز الرطة
• حدود مدة االحتجاز دون توجيه اتهامات ، مبا يف ذلك مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب

• إمكانية استمرار االحتجاز بعد أمتام فرتة الحكم
• احتجاز طالبي اللجوء واملهاجرين الغري رشعيني

◊ التوفري الفوري للمعلومات عن أسباب االعتقال
◊ التوفري الفوري للمعلومات عن حقوق املحتجزين

◊ الحصول عىل املساعدة القانونية
• األعتقال التعسفي و أحتجاز األشخاص الذين هم بال مأوى واملتسولني، و متعاطي املخدرات، وأطفال الشوارع و عاميل الجنس

التعليــق العــام 35 )املــادة 9 – حــق الفــرد يف الحريــة واألمــان عــىل شــخصه( اعتمــد يف عــام 2014. و هــو يحــل محــل التعليــق العــام 8 الــذي اعتمــد يف عــام 
1982. يف مالحظاتهــا العامــة، تشــري اللجنــة إىل أن املــادة  9 تقــر وتحمــي كل مــن حريــة وأمــان الفــرد عــىل شــخصه.

وتتضمــن الفقــرات مــن 2 إىل 5 يف املــادة 9 ضامنــات محــددة لحاميــة الحريــة واألمــن الشــخيص. وتنطبــق بعــض أحــكام املــادة 9 )جــزء مــن الفقــرة 2 والفقــرة 
3 بأكملهــا( فقــط يف حالــة توجيــه اتهامــات جنائيــة. إال أن بقيــة األحــكام تنطبــق عــىل جميــع األشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم، وبخاصــة الضامنــة الهامــة 

الــواردة يف الفقــرة 4، أي الحــق يف االســتعراض القضــايئ لقانونيــة ســلب الحريــة.

حريــة األشــخاص تتعلــق » باالنعتــاق مــن الحبــس البــدين وليــس حريــة األفعــال يف عمومهــا فحســب« فضــال عــن » فــرض قيــود أشــد عــىل الحركــة داخــل 
مســاحة أضيــق، وليــس مجــرد تقييــد حريــة التنقــل وفقــاً ملــا ورد يف املــادة 12«. أمــا أمــن الشــخص يتعلــق » بحاميــة األفــراد مــن تعمــد إلحــاق األذى البــدين 
أو الــرر العقــيل بهــم، بغــض النظــر عــاّم إذا كان الضحيــة محتجــزاً أو غــري محتجــز«. يتعامــل الجــزء الثــاين مــن التعليــق العــام مــع مســألة االعتقــال التعســفي 
واالحتجــاز غــري القانــوين، مشــريا إىل أن الحــق يف الحريــة ليــس حقــا مطلقــا. ومــع ذلــك، يجــب عــىل االعتقــاالت أن ال تكــون تعســفية و«يجــب أن تنفــذ مــع 
ــة«. تنــص الفقــرة 2 مــن املــادة 9 عــىل«  ــق العــام يشــري إىل »إشــعار أســباب االعتقــال وأي تهــم جنائي ــث مــن التعلي ــون«. الجــزء الثال احــرتام ســيادة القان
اســتيفاء رشطــني لصالــح األشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم. أوالً، إخطارهــم، يف وقــت القبــض عليهــم، باألســباب التــي أدت إىل اعتقالهــم وثانيــاً، إخطارهــم 
دون إبطــاء بأيــة تهمــة توجــه لهــم«. ويتنــاول الجــزء الرابــع مــن التعليــق » الرقابــة القضائيــة عــىل االحتجــاز املرتبــط بأتهامــات جنائيــة »، موضحــا املتطلبــات 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 3، والتــي تنطبــق عــىل األشــخاص »املعتقلــني أو املحتجزيــن بتهمــة جنائيــة« »و األشــخاص الذيــن  »ينتظــرون املحاكمــة » بتهمــة 
جنائيــة. وتالحــظ اللجنــة أن هــذه الفقــرة تنطبــق عــىل« الدعــاوى الجنائيــة العاديــة واملحاكــامت العســكرية واألنظمــة الخاصــة األخــرى التــي تهــدف إىل إيقــاع 
عقوبــة جنائيــة ». كــام توفــر اللجنــة التفاصيــل حــول معنــى األمتثــال »الفــوري« أمــام قــاض )اىل ان تأخــري أطــول مــن 48 ســاعة يجــب أن تظــل اســتثنائية 
متامــا(. و تشــري اللجنــة أيضــا إىل » أن احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون املحاكمــة هــو االســتثناء وليــس القاعــدة ». الجــزء الخامــس والســادس مــن التعليــق 
العــام يتعامــالن مــع » الحــق يف طلــب اتخــاذ إجــراءات بغــرض إنهــاء االحتجــاز غــري القانــوين أو التعســفي » و »الحــق يف التعويــض عــن االعتقــال أو االحتجــاز 
غــري القانــوين أو التعســفي«. وأخــريا، فــإن الجــزء األخــري مــن التعليــق العــام يوضــح العالقــة بــني املــادة 9 و مــواد أخــرى يف العهــد، وال ســيام مــع املادتــني 7 
و 10 و 12 و 14 و 24. و ينــص عــىل » و يــؤدي االعتقــال التعســفي إىل نشــوء مخاطــر التعذيــب وإســاءة املعاملــة، وقــد أدرجــت عــدة ضامنــات إجرائيــة يف 
املــادة 9 لتســاعد عــىل تقليــل احتامليــة حــدوث تلــك املخاطــر. ويشــكل الحبــس االنفــرادي املطــول انتهــاكاً للــامدة 9، وينظــر إليــه بصفــة عامــة عــىل أنــه 
انتهــاك للــامدة 7«. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن املــادة 10 مــن العهــد، التــي تتنــاول ظــروف احتجــاز األشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم، تكمــل املــادة 9، التــي 

تتنــاول أساســا واقــع االحتجــاز.
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املادة 10 )ظروف األحتجاز(

اإلنســاين. الشــخص  يف  األصيلــة  الكرامــة  تحــرتم  إنســانية،  معاملــة  حريتهــم  مــن  املحرومــني  جميــع   1.يعامــل 
2. أ( يفصــل األشــخاص املتهمــون عــن األشــخاص املدانــني، إال يف ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل معاملــة عــىل حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا 

غــري مدانــني، 
قضاياهــم. يف  للفصــل  القضــاء  إىل  املمكنــة  بالرعــة  ويحالــون  البالغــني.  عــن  األحــداث  املتهمــون   ب(يفصــل 
3( يجــب أن يراعــى نظــام الســجون معاملــة املســجونني معاملــة يكــون هدفهــا األســايس إصالحهــم وإعــادة تأهيلهــم االجتامعــي. ويفصــل املذنبــون 

األحــداث عــن البالغــني ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانــوين.

ــث أن  ــال التعســفي(، بحي ــب( و / أو 9 )حظــر االعتق ــاة( و 7 )حظــر التعذي ــادة 6 )الحــق يف الحي ــع امل ــادة م ــع هــذه امل ــم تجمي ــان يت ــن األحي ــري م يف كث
الضامنــات الــواردة يف املــادة 10 تشــكل عنــرا هامــا يف منــع وقــوع انتهــاكات لتلــك املــواد. ترتبــط هــذه املــادة  أيضــا مــع املــادة 14 )الحــق يف املســاواة أمــام 

املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة(،  بحيــث أن القضــاء النزيــه والرقابــة القضائيــة هــي الزمــة لضــامن هــذه الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• ظروف املعيشة يف االحتجاز، مبا يف ذلك يف مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة و مراكز احتجاز املهاجرين 

◊ االكتظاظ
◊ األمراض

◊ املرافق الغري املناسبة أو التي عفا عليها الزمن
◊ ظروف غري صحية

◊ سوء التغذية
◊ العنف من قبل السجناء

• ظروف االحتجاز والضامنات للمتهمني باإلرهاب
• ظروف املعيشة يف مراكز احتجاز املهاجرين وبالنسبة ألولئك الذين ينتظرون الرتحيل )املواد 6 و 9 و 12(

• فصل املتهمني عن األشخاص املدانني
• وضع املعتقلني املنتظرين قرار االستئناف

• فصل األحداث عن املحتجزين البالغني )املادة 24(
• األوضاع يف مراكز احتجاز األحداث )املادة 24(

◊ مرافق التعليم والتأهيل لألحداث )املادة 14(
• الفصل بني طالبي اللجوء املحتجزين و املعتقلني اآلخرين

• التعذيب وسوء املعاملة ضد املعتقلني )املادة 7(
◊ حظر التعذيب وسوء املعاملة

◊ حظر استخدام األقوال و األعرتافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب يف اإلجراءات القضائية )املادة 14(
◊ رشوط قبول الشكاوى من سوء املعاملة

◊ األدلة الالزمة إلثبات التعذيب
◊ العقاب البدين

◊ معايري لفرض عقوبات أو قيود عىل السجناء
• استخدام الحبس االنفرادي، وخاصة لفرتات طويلة
• استخدام الحبس االنفرادي، بوصفه وسيلة تأديبية

• التفتيش املستقل ملراكز االحتجاز وآليات الشكاوى )املادة 9(
• إجراء تحقيق مستقل لجميع الوفيات يف الحجز )املادة 6(

• الوعي بني املعتقلني عن آلية الشكاوى
• وصول املنظامت غري الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إىل مراكز االحتجاز

• طول فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة )املادتان 9 و 14(
• سجل مركزي عن جميع املعتقلني ومكان احتجازهم )املادة 9(

• االتصال مع األرس )املادة 9(
• الحصول عىل املساعدة الطبية )املادة 9(

• الحصول عىل املساعدة القانونية )املادة 14(
• مدة االستجوابات والتسجيل السمعي و املريئ لالستجوابات

• بدائل لالحتجاز وتدريب القضاة عىل هذه البدائل
• تدريب الحراس عىل التزامات حقوق اإلنسان

• حامية املرىض من سوء املعاملة يف املؤسسات الصحية السكنية، ال سيام املؤسسات التي تتعامل مع الصحة النفسية
• معاملة املسنني يف دور الرعاية

التعليــق العــام 21 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام 9( يالحــظ أن املــادة 10، الفقــرة 1 تنطبــق عــىل »عــىل كل شــخص محــروم مــن حريتــه، مبوجــب قوانــني 
وســلطة الدولــة، محتجــز يف ســجن أو مستشــفى - وبخاصــة مستشــفيات األمــراض النفســية - أو معســكر احتجــاز أو مؤسســة إصالحيــة أو يف أي مــكان آخــر. 
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وعــىل الــدول األطــراف أن تكفــل التقيــد باملبــدأ املنصــوص عليــه يف تلــك الفقــرة يف جميــع املؤسســات واملنشــآت املوجــودة يف إطــار واليتهــا والتــي يحتجــز 
فيهــا أشــخاص«. التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع األجانــب مبوجــب العهــد( يؤكــد أن الضامنــات يف هــذه املــادة يجــب تطبيقهــا أيضــا عنــد أحتجــاز األجانــب 

كجــزء مــن إجــراءات الطــرد.
ــة  ــة وواجب ــدة جوهري ــم قاع ــرتم كرامته ــانية تح ــة إنس ــم معامل ــن حريته ــني م ــخاص املحروم ــع األش ــة جمي ــا أن »معامل ــظ أيض ــام 21 يالح ــق الع التعلي
التطبيــق عامليــاً. ونتيجــة لذلــك، ال ميكــن أن يتوقــف تطبيــق هــذه القاعــدة، كحــد أدىن، عــىل املــوارد املاديــة املتوافــرة يف الدولــة الطــرف. ويجــب تطبيــق 
هــذه القاعــدة دون متييــز مــن أي نــوع ». التعليــق العــام 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(، الفقــرة 13 )أ( تؤكــد صحــة 
هــذا عــن طريــق اإليحــاء بــأن هــذا الحكــم هــو بالفعــل غــري قابــل للتقييــد ألنــه يعــرب عــن قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل. التعليــق العــام 21 يؤكــد 
أيضــا عــىل أن » يتمتــع األشــخاص املحرومــون مــن حريتهــم بجميــع الحقــوق املبينــة يف العهــد، رهنــا بالقيــود التــي ال مفــر مــن تطبيقهــا يف بيئــة مغلقــة 
». ويتكــرر ضــامن حقــوق املعتقلــني يف غريهــا مــن التعليقــات العامــة، وبخاصــة التعليــق العــام رقــم 22 )املــواد 18 - حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( و 25 
)املــادة 25 - الحقــوق االنتخابيــة(. التعليــق العــام رقــم 25 )املــادة 25 - املشــاركة يف الشــؤون العامــة و حــق األقــرتاع( يؤكــد عــىل » فــأن كانــت األدانــة ألرتــكاب 
جرميــة هــي ســبب الحرمــان مــن الحــق يف التصويــت، يجــب أن تكــون فــرتة الحرمــان متناســبة مــع خطــورة الجرميــة و أهميــة العقوبــة« و يجــب أن »ال يحــرم 

مــن مامرســة حــق األنتخــاب األشــخاص الذيــن أحتجــزت حريتهــم و لكــن مل تتــم أدانتهــم بعــد«.

ــب  ــي تنظــم االحتجــاز؛ تدري ــق ومراجعــة التريعــات واإلجــراءات الت ــدول أن تتضمــن معلومــات عــن تطبي ــر ال ــه عــىل تقاري ــق العــام 21 أن يشــري التعلي
املوظفــني الذيــن لهــم ســلطة عــىل األشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم؛ تدابــري لضــامن التعليــم والتأهيــل لألشــخاص املحكــوم عليــه؛ معلومــات مفصلــة عــن 

تشــغيل نظــام الســجون؛ تنفيــذ معايــري األمــم املتحــدة ذات الصلــة؛ ونظــام احتجــاز األحــداث.
الحاجــة إىل ضــامن عــدم أخضــاع املحتجزيــن للتعذيــب أو املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يتــم األشــارة اليهــا يف كل مــن هــذا التعليــق والتعليــق 

العــام رقــم 20 )املــادة 7 - حظــر التعذيــب أو املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة(.

يتــم التعامــل مــع قضايــا األطفــال يف التعليــق العــام 17 )املــادة 24 - حقــوق الطفــل(. يذكــر التعليــق العــام أن عــىل الــدول أن تبــني يف تقاريرهــا الســن التــي 
يعتــرب فيهــا الطفــل بالغــاً، ألغــراض الفقرتــني 2 و3 مــن املــادة 10. غــري أن اللجنــة تالحــظ أنــه ال ينبغــي تحديــد الســن املتعلــق باألغــراض املذكــورة أعــاله بســن 
صغــرية بدرجــة غــري معقولــة. التعليــق العــام 32 )املــادة 14( الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة( يؤكــد أن 
ســن املســؤولية الجنائيــة يجــب أن يراعــي عــدم النضــوج البــدين والعقــيل لألطفــال. ومــع ذلــك، التعليــق العــام 21  يذكــر رأي اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 
أن املــادة 6، الفقــرة 5 تحظــر عقوبــة اإلعــدام عــىل األفــراد البالــغ عمرهــم دون ســن الثامنــة عــرة و »تقــرتح أن يعامــل جميــع األشــخاص دون الثامنــة عــرة 

مــن العمــر بوصفهــم مــن األحــداث يف املســائل املتصلــة بالقضــاء الجنــايئ عــىل األقــل ».

الفقرة 15 من التعليق العام رقم 28 )املادة 3 - املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء( تتناول الضامنات و األحكام املتعلقة  بالسجينات.

املادة 11 )السجن لعدم الوفاء بألتزام تعاقدي(

ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

نادرا ما يتم تناول هذه املادة، و عادة ما تركز األسئلة عىل القوانني املحددة التي قد تنتهك هذا الحكم.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة ما ييل:

• التريعات التي تحظر السجن لعدم القدرة عىل الوفاء بالتزام تعاقدي

• االعتقاالت التعسفية للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي )املادة 9(

• السجن بسبب الديون

• عدد املعتقلني الذي يغطيهم هذا الحكم )املادة 10(

ال يوجد أي تعليق عام يتعامل مع هذه املادة.

املادة 12 )حرية التنقل(

لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. 1
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده.. 2
ال يجــوز تقييــد الحقــوق املذكــورة أعــاله بأيــة قيــود غــري تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتكــون رضوريــة لحاميــة األمــن القومــي أو النظــام العــام . 3

أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع الحقــوق األخــرى املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد.
ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.. 4

ترتبــط هــذا املــادة عــادة مــع املــادة 13 )الحــق يف البقــاء يف إقليــم دولــة(، وكثــريا مــا يذكــر كال الحكمــني فيــام يتعلــق بحقــوق املهاجريــن، واعتقــال وطــرد 

طالبــي اللجــوء. و يتــم ذكــر املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( عندمــا يتــم تطبيــق قيــود عــىل حركــة مجموعــات محــددة و بالتــايل 

التمييــز ضدهــا.
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القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:

• إمكانية، ومعايري فرض قيود عىل الحق يف مغادرة البالد

• التسجيل اإللزامي عن مكان األقامة

• تأشريات الخروج

• متطلبات التسجيل املحيل للحصول عىل حقوق

• األشخاص النازحني داخليا )النازحني(

◊ الجهود لتهيئة الظروف للعودة الطوعية واآلمنة والكرمية للنازحني داخليا

◊ دمج النازحني

◊ وصول املساعدات اإلنسانية للنازحني

◊ توفري الحامية واملساعدة للعائدين وضامن استدامة العودة

◊ تكافؤ عودة األقليات )املواد 2 و 26 و 27(

◊ ضامنات األمن وحرية الحركة للنازحني

◊ الحصول عىل وثائق شخصية متكنهم من البحث عن عمل

◊ الحصول عىل التعليم والصحة والخدمات االجتامعية

◊ التمييز ضد األقليات النازحة

• األطرالقانونية التي تنظم اإلخالء وعمليات اإلخالء القري )املادة 17(

• التهجري القري

• القيود عىل أماكن البقاء والسفر لالجئني

• دمج الالجئني

التعليــق العــام 27 يالحــظ أنــه مــن حيــث املبــدأ، يوجــد مواطنــو الدولــة بصفــة قانونيــة دامئــاً داخــل إقليــم تلــك الدولــة. أمــا مســألة وجــود أجنبــي مــا »بصفــة 
قانونيــة« داخــل إقليــم دولــة مــا فهــي مســألة يحكمهــا القانــون الداخــيل للدولــة. ومــع ذلــك » بالنســبة لألجنبــي الــذي دخــل دولــة مــا بطريقــة غــري مروعــة، 
ولكــن وضعــه أصبــح متفقــاً مــع القانــون بعــد ذلــك، أن وجــوده داخــل إقليــم تلــك الدولــة يجــب أن يعتــرب قانونيــاً ألغــراض املــادة 12«. التعليــق العــام رقــم 
15 )وضــع األجانــب مبوجــب العهــد( يالحــظ أيضــا أنــه »يجــوز منــح املوافقــة عــىل الدخــول رهنــاً مبراعــاة الــروط املتعلقــة، عــىل ســبيل املثــال، بالتنقــل 
واإلقامــة والعمــل. ويجــوز للدولــة أيضــاً أن تفــرض رشوطــاً عامــة عــىل األجنبــي املــار بأراضيهــا. عــىل أن األجانــب يتمتعــون بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد 
مبجــرد الســامح لهــم بدخــول إقليــم دولــة طــرف فيــه«. يضيــف هــذا التعليــق » انــه يجــوز يف ظــروف معينــة أن يتمتــع األجنبــي بحاميــة العهــد حتــى فيــام 

يتعلــق بالدخــول أو اإلقامــة. عندمــا تطــرح، مثــالً، اعتبــارات عــدم التمييــز وحظــر املعاملــة الالإنســانية واحــرتام الحيــاة األرسيــة«. 

الفقــرة 13 )د( مــن التعليــق العــام رقــم 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تالحــظ أن الحــق الرعــي لعــدم التقيــد باملــادة 12 
ال يجــوز أن تســتخدم كتربيــر »للتهجــري القــري عــن طريــق الطــرد أو وســائل قريــة أخــرى مــن املنطقــة التــي يتواجــدون فيهــا بشــكل قانــوين« ألن هــذا هــو 
معــرتف بــه بوصفــه جرميــة ضــد اإلنســانية مبوجــب نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لــذا يطلــب مــن الدولــة األشــارة إىل أي ظــروف يعامــل 

بهــا األجانــب املقيمــون بصــورة قانونيــة داخــل الدولــة بشــكل مختلــف عــن املواطنــني، و تقديــم مــربرات لهــذا االختــالف يف املعاملــة.

التعليــق العــام رقــم 27 يناقــش بالتفصيــل القيــود التــي قــد يجــوز أو ال يجــوز فرضهــا مبوجــب الفقــرة 3 )مبــا يف ذلــك األشــارة إىل أنطبــاق رشوط خاصــة عــىل 
األشــخاص املحتجزيــن(، ال ســيام أن وال بــد للقانــون نفســه مــن أن يحــدد األوضــاع التــي يجــوز فيهــا الحــد مــن الحقــوق. ولــذا ينبغــي أن تحــدد تقاريــر الــدول 
القواعــد القانونيــة التــي توضــع القيــود عــىل أساســها. هــذا التعليــق العــام يســلط الضــوء عــىل التــزام الدولــة بتقديــم تقريــر أو تربيــر لــرورة جميــع القيــود 
ــام تكــون هنــاك  القانونيــة واإلداريــة والعمليــة عــىل حريــة التنقــل و توافقهــا مــع الحقــوق املكفولــة مبوجــب العهــد. ويؤكــد عــىل أن » تــرى اللجنــة أنــه قلَّ
ظــروف - إذا وجــدت أصــالً - ميكــن أن تعتــرب معقولــة لحرمــان شــخص مــا مــن الدخــول إىل بلــده. ويجــب عــىل الدولــة الطــرف أال تُْقــِدم - بتجريــد شــخص مــا 
مــن جنســيته أو بطــرده إىل بلــد آخــر - عــىل منعــه تعســفاً مــن العــودة إىل بلــده ». الفقــرة 16 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال 

والنســاء - املــادة 3(  تناقــش كذلــك القيــود املعينــة املفروضــة يف بعــض األحيــان عــىل النســاء، أو التــي تنطــوي عــىل التمييــز ضــد النســاء.

وأخــريا تناقــش اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان معنــى »بلــده« الــواردة يف الفقــرة 4 مــن التعليــق العــام رقــم 27، مؤكــدة »أن نطــاق عبــارة »بلــده« أوســع 
مــن مفهــوم »بلــد جنســيته«.  وينبغــي االعــرتاف بــه عــىل هــذا النحــو. 

املادة 13 )حق البقاء يف أقليم دولة(

ال يجــوز إبعــاد األجنبــي املقيــم بصفــة قانونيــة يف إقليــم دولــة طــرف يف هــذا العهــد إال تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقانــون، وبعــد متكينــه، مــا مل تحتــم 
دواعــي األمــن القومــي خــالف ذلــك، مــن عــرض األســباب املؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه عــىل الســلطة املختصــة أو عــىل مــن تعينــه أو 

تعينهــم خصيصــا لذلــك، ومــن توكيــل مــن ميثلــه أمامهــا أو أمامهــم.

عــادة مــا ترتبــط هــذا املــادة مــع املــادة 12 )حريــة التنقــل( و يتفاعــل الحكمــني ال ســيام فيــام يتعلــق بأحتجــاز وترحيــل املهاجريــن وطالبــي اللجــوء. كــام و يتــم 
ذكــر املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( يف حــال وجــود جانــب متييــزي للرتحيــل. ترتبــط هــذه املــادة أيضــا مــع املــادة 14 )الحــق يف املســاواة 

أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة(، ألهميــة الضامنــات الــواردة يف تلــك املــادة مــن أجــل أجــراء مراجعــة فعالــة للقضايــا.
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القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• املعايري التي ميكن مبوجبها طرد شخص / أو ترحيله

• أحتامل فصل األرس بسبب طرد أو أبعاد األبوين األجانب عندما يكون الطفل يحمل الجنسية )املادتان 23 و 24(
• طالبي اللجوء والالجئني:

◊ أمكانية الحصول عىل مراجعة فعالة ومستقلة للطلبات املرفوضة و أوامر الطرد واإلبعاد 
◊ تعليق أوامر الطرد / الرتحيل خالل األستئناف

◊ توفري املعلومات عن حقوق وإمكانيات أستئناف أي قرار
◊ الحصول عىل املساعدة القانونية )املادة 14(

◊ الطرد الجامعي / الرتحيل
◊ ظروف األشخاص الذين ينتظرون الطرد / الرتحيل أو قرار بشأن طلبهم لللجوء )املادة 10(

◊ التمييز يف إجراءات اللجوء )املادة 2(
◊ ضامنات ضد الطرد أو الرتحيل إىل بلدان ميكن أن تنتهك الحقوق التي يكفلها العهد، وال سيام املادتني 6 و 7

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه املــادة عــىل وجــه التحديــد ، ولكــن التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع األجانــب مبوجــب العهــد(، تشــدد الفقرتــني 9 و 

10 عــىل » تنطبــق تلــك املــادة عــىل جميــع اإلجــراءات الراميــة إىل إلــزام األجنبــي بالرحيــل، ســواء وصفــت يف القانــون الوطنــي بأنهــا طــرد أو غــري ذلــك مــن 

األوصــاف ». ويالحــظ أيضــا أنــه عــىل الرغــم مــن أن هــذه املــادة ال تحمــي إال األجانــب املقيمــني بصفــة قانونيــة يف إقليــم الدولــة فأنــه » أذا كانــت رشعيــة 

دخــول األجنبــي أو إقامتــه موضــع نــزاع، فــان أي قــرار بهــذا الشــأن يــؤدي إىل طــرده أو ترحيلــه ينبغــي أن يتخــذ وفقــاً للــامدة  13« وأنــه ال يجــوز التمييــز 

بــني مختلــف فئــات األجانــب.

ويحــدد التعليــق كذلــك أن منــع الطــرد التعســفي هــو هــدف واحــد مــن أهــداف هــذه املــادة، مشــريا عــىل وجــه الخصــوص، أن اشــرتاط حصــول كل أجنبــي عىل 

قــرار يف قضيتــه الخاصــة، هــو مبثابــة حظــر الرتحيــل الجامعــي ، و يعــززه الحــق يف تقديــم الحجــج ضــد الطــرد و أمكانيــة مراجعــة القــرارات.

و يالحــظ التعليــق أنــه إذا أســتلزمت إجــراءات الطــرد عمليــة االحتجــاز،  فــأن ضامنــات العهــد فيــام يتعلــق بالحرمــان مــن الحريــة )املادتــان 9 )حظــر االعتقــال 

التعســفي( و 10 )ظــروف االحتجــاز(( تنطبــق أيضــا يف تلــك الحــاالت. ويتــم تذكــري الــدول بــأن »عــادة يجــب الســامح لألجنبــي املطــرود بــأن يرحــل إىل أي 

بلــد يوافــق عــىل قبولــه ».

الفقرة 17 من التعليق العام رقم 28 )املادة 3 - املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء( تناقش املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع بهذه الحقوق.

التعليــق العــام 32 )الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة( يعتــرب هــذه املــادة يف ضــوء الضامنــات اإلجرائيــة الــواردة 

يف املــادة 14 ويالحــظ أن »وفيــام يتعلــق مبهمــة اتخــاذ القــرار التــي يعهــد بهــا القانــون املحــيل إىل إحــدى الهيئــات القضائيــة للبــّت يف عمليــات الرتحيــل أو 

اإلبعــاد، يُطبــق ضــامن مســاواة جميــع األشــخاص أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة املنصــوص عليــه يف الفقــرة 1 مــن املــادة 14، ومبــادئ النزاهــة والعدالــة 

وتكافــؤ الفــرص القانونيــة الــواردة ضمنــاً يف هــذا الضــامن. ومــع ذلــك، تُطبــق جميــع الضامنــات ذات الصلــة الــواردة يف املــادة 14 يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا 

اإلبعــاد مبثابــة عقوبــة جزائيــة، أو التــي يُعاقــب فيهــا القانــون الجنــايئ عــىل عــدم التقيــد بأوامــر اإلبعــاد«.

املادة 14 )الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية والحصول عىل محاكمة عادلة(

النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل يف أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو يف حقوقــه والتزاماتــه يف أيــة دعــوى . 1

مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة 

والجمهــور مــن حضــور املحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي اآلداب العامــة أو النظــام العــام أو األمــن القومــي يف مجتمــع دميقراطــي، أو ملقتضيــات حرمــة 

الحيــاة الخاصــة ألطــراف الدعــوى، أو يف أدىن الحــدود التــي تراهــا املحكمــة رضوريــة حــني يكــون مــن شــأن العلنيــة يف بعــض الظــروف االســتثنائية أن 

تخــل مبصلحــة العدالــة، إال أن أي حكــم يف قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إال إذا كان األمــر يتصــل بأحــداث تقتــي 

مصلحتهــم خــالف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خالفــات بــني زوجــني أو تتعلــق بالوصايــة عــىل أطفــال. 

من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا.. 2

التاليــة:. 3 الدنيــا  بالضامنــات  التامــة،  املســاواة  قــدم  وعــىل  قضيتــه،  يف  النظــر  أثنــاء  يتمتــع  أن  بجرميــة  متهــم   لــكل 

وأســبابها، إليــه  املوجهــة  التهمــة  بطبيعــة  يفهمهــا،  لغــة  وىف  وبالتفصيــل،  رسيعــا  إعالمــه  يتــم  أن   أ( 

ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه، 

ج( أن يحاكم دون تأخري ال مربر له 

وجــود  يف  بحقــه  يخطــر  وأن  اختيــاره،  مــن  محــام  بواســطة  أو  بشــخصه  نفســه  عــن  يدافــع  وأن  حضوريــا  يحاكــم  أن  د( 

تقتــي  العدالــة  مصلحــة  كانــت  كلــام  حكــام،  املحكمــة  تــزوده  وأن  عنــه،  يدافــع  مــن  لــه  يكــن  مل  إذا  عنــه  يدافــع  مــن 

األجــر، هــذا  لدفــع  الكافيــة  الوســائل  ميلــك  ال  كان  إذا  ذلــك  عــىل  أجــرا  تحميلــه  دون  عنــه،  يدافــع  مبحــام   ذلــك، 

هـــ( أن يناقــش شــهود االتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــريه، وأن يحصــل عــىل املوافقــة عــىل اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط املطبقــة يف حالــة 
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شــهود االتهــام،

و( أن يزود مجانا برتجامن إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة، 

ز( أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب. 

تأهيلهــم. إعــادة  عــىل  العمــل  لــرورة  ومواتيــة  لســنهم  مناســبة  اإلجــراءات  جعــل  يراعــى  األحــداث،  حالــة   4. يف 

5. لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل محكمة أعىل كيام تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه.

6. حــني يكــون قــد صــدر عــىل شــخص مــا حكــم نهــايئ يدينــه بجرميــة، ثــم ابطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــىل أســاس واقعــة جديــدة 

أو واقعــة حديثــة االكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع عــىل وقــوع خطــأ قضــايئ، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك اإلدانــة، 

وفقــا للقانــون، مــا مل يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، املســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة املجهولــة يف الوقــت املناســب.

7. ال يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــىل جرميــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــايئ وفقــا للقانــون ولإلجــراءات الجنائيــة 

يف كل بــل بلــد.

وغالبــا مــا ترتبــط املــادة 14 مــع املــادة 9 )حظــر االعتقــال التعســفي( و 10 )ظــروف االحتجــاز(،  و ذلــك ألن الضامنــات القضائيــة يف هــذه املــادة هــي رضوريــة  

وترتبــط ارتباطــا وثيقــا،  مــع الضامنــات والرقابــة يف تلــك األحــكام. و ترتبــط هــذه املــادة مــع املــادة 7)حظــر التعذيــب( بحيــث تشــمل هــذه املادتــان القضايــا 

املتعلقــة باســتخدام األدلــة أو االعرتافــات التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:

• استقالل ونزاهة القضاء

◊ القوانني الناظمة لحيازة وتعيني وفصل وتأديب أعضاء السلطة القضائية

• وجود عدد كايف من قضاة محاكم املقاطعات داخل أرايض الدولة

• الشفافية واملساءلة يف املؤسسات العامة مبا يف ذلك القضاء

• املالحقات القضائية وإدانات املسؤولني القضائيني املتورطني بالفساد

• األطار الزمني ملعالجة الحاالت القضائية

• وضوح حسابات الرسوم القضائية

• تخصيص ميزانية للسلطة القضائية

• عدم وجود املرتجمني الفوريني وتوفر الرتجمة يف املحاكمة

• ضامنات الحصول عىل املساعدة القانونية وتنفيذ ذلك عىل أرض الواقع

◊ التمييز يف تقديم املساعدة القانونية

◊ املساعدة القانونية لغري املواطنني، مبن فيهم طالبو اللجوء واملهاجرين

◊ مدة االحتجاز دون الحصول عىل محام

◊ القيود املفروضة عىل التشاور مع محام

• وجود محام و التسجيل السمعي و املريئ لألستجوابات

• الحق يف أن يدافع الفرد عن نفسه يف املحكمة )دون محام(

• إمكانية الوصول إىل نظام العدالة للجميع، مبا يف ذلك األقليات

• ضامنات تكافؤ الفرص القانونية بني الدفاع واالدعاء يف املحكمة، مبا يف ذلك الوصول إىل الوثائق ذات الصلة واستجواب الشهود 

• األدانة عىل حسب األعرتاف

• أتاحة إجراءات املحكمة للجمهور، مبا يف ذلك مراقبي حقوق اإلنسان املحلية والدولية

• إنفاذ القرارات القضائية

• املحاكامت الغيابية )مبا يف ذلك إبالغ املتهم والحق يف إعادة املحاكمة(

• املحاكامت املشرتكة 

• قضاء األحداث )املادة 24(

• املحاكم الخاصة، مبا يف ذلك املحاكم العسكرية

• الظروف االستثنائية املسموح خاللها الخروج عن اإلجراءات القضائية العادية 

• اختصاص املحاكم العرفية

◊ الحق يف املساعدة القانونية يف املحاكم العرفية

◊ الحق يف تحويل القضية إىل محكمة أعتيادية

• توفري املعلومات الريع للمعتقلني عن حقوقهم )املادة 10(

• التوعية عن الحق يف األستئناف واآلليات املخصصة لذلك

• الضامنات القانونية ألفرتاض الرباءة

• مدة التوقيف و / أو االحتجاز قبل أمتثال املعتقل أمام قاض

• مدة االحتجاز الوقايئ
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• تأثري قانون مكافحة اإلرهاب والضامنات للمتهمني باإلرهاب

التعليــق العــام 32 )الــذي أســتبدل التعليــق العــام 13( يحــدد فهــم اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان للمصطلحــات املســتخدمة ويناقــش بالتفصيــل مــا تتطلــب 

ضامنــات وأحــكام املــادة 14 مــن الناحيــة العمليــة. فمــن املستحســن مشــاورة الفقــرات ذات الصلــة عنــد مناقشــة انتهــاكات املــادة 14.

الفقــرات 1- 6 تناقــش املــادة 14 بصفــة عامــة وتؤكــد أن هــذه الضامنــات يجــب أن تحــرتم بغــض النظــر عــن التقاليــد القانونيــة أو القانــون املحــيل. ويتــم تذكــري 

الــدول بأنهــا يجــب أن تقــدم تقريــرا عــن جميــع الضامنــات الــواردة يف األحــكام. ومــع أن املــادة 14 غــري مدرجــة يف قامئــة الحقــوق التــي ال يجــوز انتقاصهــا 

الــواردة يف الفقــرة 2 مــن املــادة 4 مــن العهــد، ينبغــي للــدول التــي ال تتقيــد يف ظــل ظــروف الطــوارئ العامــة باإلجــراءات املعتــادة املطلوبــة مبوجــب املــادة 

14 كفالــة أن تكــون االســتثناءات يف أضيــق الحــدود التــي تفرضهــا مقتضيــات الوضــع الفعــيل. وال يجــوز عــىل اإلطــالق أن تخضــع ضامنــات املحاكمــة العادلــة 

لتدابــري التقييــد التــي قــد تــؤدي إىل التحايــل عــىل حاميــة الحقــوق غــري القابلــة لالنتقــاص )مــام تــم التأكيــد عليــه يف الفقــرة 15 مــن التعليــق العــام 29 )املــادة 

4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(.

الجملــة األوىل مــن الفقــرة 1 مــن املــادة 14، يتــم أعتبارهــا بالتفصيــل يف الفقــرات 7 - 14 مــن التعليــق العــام 32. والحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم أو الهيئــات 

القضائيــة ينطبــق عــىل »أي هيئــة قضائيــة أوكلــت إليــه مهمــة قضائيــة مبوجــب القانــون املحــيل« ويشــمل »املســاواة يف الوصــول اىل املحاكــم وتكافــؤ الفــرص 

القانونيــة ». تضمــن الفقــرة )1( أيضــا » معاملــة أطــراف القضيــة املعنيــة مــن دون أي متييــز ». الحــق يف الوصــول إىل العدالــة مــن خــالل املحاكــم أو الهيئــات 

القضائيــة »ال يقتــر عــىل مواطنــي الــدول األطــراف، ولكــن يجــب أيضــا أن تكــون متاحــة لجميــع األفــراد ]...[ الذيــن قــد يجــدون أنفســهم يف اإلقليــم أو 

يخضعــون للواليــة القضائيــة للدولــة الطــرف« . وتشــجع الــدول عــىل تســهيل هــذا الوصــول عــن طريــق تقديــم  »املســاعدة القانونيــة مجانــاً ملــن ليــس لديهــم 

الوســائل الكافيــة لتحمــل نفقاتهــا«. وباملثــل يجــب أال تحــول الدولــة دون الوصــول اىل العدالــة عــن طريــق » فــرض رســوم عــىل األطــراف يف الدعــاوى يــؤدي 

بحكــم األمــر الواقــع إىل حرمانهــم مــن الوصــول إىل العدالــة ». كــام تتطلــب املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة »اتبــاع إجــراءات قانونيــة مامثلــة يف 

التعامــل مــع الدعــاوى املامثلــة«.

الفقــرات 15 – 21  تتعامــل مــع الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1، و تبــدء بأعطــاء تعريــف »األتهامــات الجنائيــة« )15( و«الدعــوى املدنيــة« )16( يف حــني أن 

الفقــرة 17 تــرح الظــروف التــي يكــون فيهــا الوصــول إىل محكمــة غــري مطلــوب.

ــة  ــلطتني التنفيذي ــن الس ــتقلة ع ــون ومس ــم القان ــأة بحك ــة منش ــمى، هيئ ــن املس ــر ع ــرف النظ ــي » ب ــة« و ه ــة قضائي ــى » هيئ ــي معن ــرة 18 تعط الفق

والتريعيــة أو تتمتــع يف بعــض الدعــاوى باســتقالل قضــايئ ميكنهــا مــن البــت يف مســائل قانونيــة بواســطة إجــراءات ذات طابــع قضــايئ« ، وتالحــظ أن » هــذا 

الحــق ال ميكــن تقييــده ويتعــارض معــه صــدور أيــة إدانــة جنائيــة عــن جهــة ال تعتــرب هيئــة قضائيــة. وباملثــل، فــإن الفصــل يف الحقــوق وااللتزامــات يف دعــوى 

مدنيــة ال بــد أن يتــم، يف واحــدة عــىل األقــل مــن مراحــل اإلجــراءات، يف هيئــة قضائيــة تســتويف مدلــول هــذه الجملــة«.

إن رشط اختصاص الهيئة القضائية واستقاللها وحيادها هو حق مطلق ال يخضع ألي استثناء ، و له تأثري عىل سري القضاء.

الفقــرات مــن 22 إىل 24 مــن التعليــق العــام تنظــر يف تطبيــق املــادة 14 فيــام يتعلــق باملحاكــم الخاصــة، مبــا يف ذلــك املحاكــم العســكرية والدينيــة وكذلــك 

املحاكــم العرفيــة. و يتــم مناقشــة املــادة 14 الفقــرة 2،  يف الفقــرة 30، يف حــني التعليــق العــام 21 )املــادة 10 - املعاملــة اإلنســانية لألشــخاص املحرومــني مــن 

حريتهــم( تالحــظ العالقــة الوثيقــة بــني الفصــل بــني املتهمــني واملحكــوم عليهــم و أفــرتاض الــرباءة.

وتغطــي الفقــرة 3 و فقراتهــا الفرعيــة يف الفقــرات 31 - 41 مــن التعليــق العــام، و تحــدد هــذه الفقــرات األحــكام و تقــدم بالتفصيــل اآلثــار املرتتبــة عــىل هــذه 

االلتزامات.

ــرة 1 )عــدم  ــواد 2، الفق ــة و السياســية، وال ســيام: امل ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــن أحــكام العه ــادة 14 وغريهــا م ــني امل ــة ب ــش العالق ــرات 58 - 65 تناق الفق

التمييــز(، واملــادة 3 )املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء(، واملــادة 26 )املســاواة أمــام القانــون(؛ املــادة 2، الفقــرة 3 )الحصــول عــىل ســبل انتصــاف 

فعالــة(؛ املــادة 6 )الحــق يف الحيــاة(؛ املــادة 7 )حظــر التعذيــب(؛ املــادة 9 ) حظراالحتجــاز التعســفي(؛ املــادة 13 )الحــق يف البقــاء يف الدولــة(. املــواد 12 )حريــة 

التنقــل( و 19 )حريــة التعبــري(؛ واملــادة 25 )الحقــوق االنتخابيــة(.

الفقــرة 18 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تتنــاول مســائل تتعلــق عــىل وجــه التحديــد وصــول املــرأة إىل 

العدالــة.

املادة 15 )عدم رجعية القوانني(

ال يــدان أي فــرد بأيــة جرميــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مل يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جرميــة مبقتــى القانــون الوطنــي أو الــدويل. كــام ال . 1
يجــوز فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية املفعــول يف الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجرميــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجرميــة 

أن صــدر قانــون ينــص عــىل عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجرميــة مــن هــذا التخفيــف.
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ليــس يف هــذه املــادة مــن شــئ يخــل مبحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص عــىل أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل كان حــني ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا ملبــادئ . 2
القانــون العامــة التــي تعــرتف بهــا جامعــة األمــم.

نادرا ما تسأل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول هذه املادة إال يف سياق قوانني محددة تبدو بأنها ذات أثر رجعي.

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه املــادة عــىل وجــه التحديــد. ومــع ذلــك،  فــأن الفقــرة 15 مــن التعليــق العــام رقــم 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام 
العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تالحــظ أن الضامنــات اإلجرائيــة والقضائيــة، مبــا يف ذلــك التــي تتضمنهــا هــذه املــادة، ال يجــوز االنتقــاص منهــا أو تعديلهــا لدرجــة 

أنهــا تصــل إىل االنتقــاص مــن عــدم حقــوق غــري قابلــة لألنتقــاص.

املادة 16 )الحق لكل شخص بأن يُعرتف لـه بالشخصية القانونية(

لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

نــادرا مــا يتــم تنــاول هــذه املــادة، ولكــن ترتبــط أحيانــا مــع املــواد 24 )حقــوق الطفــل( و 27 )حقــوق األقليــات(، بحيــث أن تســجيل املواليــد والحصــول عــىل 
وثائــق الهويــة يتــم ذكرهــا أحيانــا تحــت تلــك املــواد، وهــي رضوريــة للتنفيــذ العمــيل لهــذه املــادة.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة ما ييل:
• تسجيل املواليد )املادة 24(

• إدراج أعضاء السكان األصليني يف السجل املدين )املادتان 24 و 27(
• الوصول إىل وثائق الهوية الشخصية )املادتان 2 و 26(

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه املــادة، ولكــن املالحظــات الــواردة يف الفقرتــني 7 و 8 مــن التعليــق العــام 17 )املــادة 24 - حقــوق الطفــل( عــن 
حــق كل طفــل بــأن يســجل بعــد الــوالدة و أن يكــون لــه اســم والحــق يف اكتســاب الجنســية قــد تكــون ذات الصلــة. الفقــرة 19 مــن التعليــق العــام رقــم 28 
)املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء املــادة 3( تالحــظ أن هــذا الحكــم يقتــي »عــدم تقييــد قــدرة املــرأة عــىل حيــازة امللكيــة أو عــىل إبــرام عقــد أو عــىل 
مامرســة حقــوق مدنيــة أخــرى«. وتالحــظ أيضــا الحاجــة إىل توفــري معلومــات بشــأن القوانــني واملامرســات التــي متنــع املــرأة مــن أن تُعامــل أو مــن التــرف 

بوصفهــا شــخصية قانونيــة كاملــة وبشــأن التدابــري التــي تُتخــذ إلزالــة القوانــني أو املامرســات التــي تســمح مبثــل هــذه املعاملــة.

املادة 17 )الحق يف الخصوصية(

ال يحــوز تعريــض أي شــخص، عــىل نحــو تعســفي أو غــري قانــوين، لتدخــل يف خصوصياتــه أو شــؤون أرستــه أو بيتــه أو مراســالته، وال ألي حمــالت . 1
غــري قانونيــة متــس رشفــه أو ســمعته

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.. 2

املــادة 17 ترتبــط عــادة مــع املــواد 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن(، 19 )حريــة التعبــري(، و 21 )حريــة التجمــع(، وذلــك ألن الضامنــات التــي تتوفــر يف 
هــذه املــادة هــي رضوريــة للامرســة الحــرة، مــن الناحيــة العمليــة، لتلــك الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• تريع بشأن مراقبة االتصاالت و املدى املسموح به لهذه التدابري

• مراقبة االتصاالت واملراقبة الغري قانونية
• العالج لسوء االستخدام وسوء املعاملة من رصد االتصاالت

• الرقابة القضائية والرقابة املستقلة ملراقبة االتصاالت، مبا يف ذلك خارج الوطن
• سلطات مكافحة اإلرهاب التي تؤثر عىل هذه املادة

• إمكانية التفتيش دون أمر قضايئ
• الحق يف عدم جمع البيانات

• اختبار الحمض النووي ملراقبة وتقييد جمع شمل األرسة )املادة 23(
• النظر يف الحق يف الخصوصية والحياة األرسية عند مرافقة اإلدانة الجنائية ألجنبي بأمر الطرد

يؤكــد التعليــق العــام 16 أن الدولــة عليهــا واجــب حاميــة األفــراد مــن التدخــل غــري املــربر مــن جانــب كل مــن الدولــة ومســؤوليها وغريهــم مــن األشــخاص 

الطبيعيــني و القانونيــني.

لتحقيــق هــذه الغايــة ينبغــي أن يتضمــن تقريــر الدولــة معلومــات عــن القانــون )مبــا يف ذلــك الوصــول إىل ســبل االنتصــاف والســوابق القضائيــة بشــأن هــذه 

املســائل( واملامرســة. ميــي التعليــق العــام يف النظــر يف بعــض القيــود والضامنــات الالزمــة لتنفيــذ هــذا الحــق يف املامرســة العمليــة، مــع االعــرتاف بــأن »األرسة« 

و »الوطــن« لهــا معــان مختلفــة يف ســياقات مختلفــة.
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التعليــق العــام يوضــح إدراج مصطلــح » التدخــل التعســفي«، »واملقصــود بــإدراج مفهــوم التعســف هــو ضــامن أن يكــون التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه 

القانــون موافقــاً ألحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون يف جميــع الحــاالت، معقــوالً بالنســبة للظــروف املعينــة التــي يحــدث فيهــا«.

وأخــريا التعليــق العــام يناقــش تنظيــم »عمليــات جمــع وحفــظ املعلومــات الشــخصية باســتخدام الحاســوب ومصــارف البيانــات وغريهــا مــن الوســائل« ويشــدد 

عــىل حــق كل فــرد أن يتحقــق بســهولة مــام إذا كانــت هنــاك بيانــات شــخصية مخزنــة، وإذا كان الوضــع كذلــك، مــن ماهيــة هــذه البيانــات و مــن لــه القــدرة 

عــىل الوصــول اليهــا.

التعليــق العــام 22 )املــادة 18 - حريــة الفكــر والضمــري والديــن( يالحــظ أن هــذه املــادة، والفقــرة 2 مــن املــادة 18 تنــص عــىل أنــه »ال ميكــن ألحــد أن يلــزم 

الكشــف عــن أفــكاره أو انتامئــه إىل ديــن أو معتقــد«.

التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( الفقــرة 20 تالحــظ مجــاالت محــددة، وال ســيام الحقــوق اإلنجابيــة، التــي كثــريا 

مــا تعــاين فيهــا املــرأة مــن انتهــاكات للحــق يف الخصوصيــة.

املادة 18 )حرية الفكر والوجدان والدين(

لــكل إنســان حــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه يف أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه يف اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، . 1

وحريتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر واملامرســة والتعليــم، مبفــرده أو مــع جامعــة، وأمــام املــأل أو عــىل حــدة.

ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.. 2

ال يجــوز إخضــاع حريــة اإلنســان يف إظهــار دينــه أو معتقــده، إال للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون رضوريــة لحاميــة الســالمة العامــة أو . 3

النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم األساســية.

تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحــرتام حريــة اآلبــاء، أو األوصيــاء عنــد وجودهــم، يف تأمــني تربيــة أوالدهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم . 4

الخاصة.

وكثــريا مــا ترتبــط هــذه املــادة مــع املادتــني 17 )الحــق يف الخصوصيــة( و 19 )حريــة التعبــري( ألن هــذه األحــكام تتعلــق بالقــدرة عــىل مجاهــرة الفــرد بديانتــه 

أو معتقــده.  ترتبــط هــذه املــادة أيضــا املــواد 2 )عــدم التمييــز(، و 20 )حظــر الدعايــة للحــرب والدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة( و 26 

)املســاواة أمــام القانــون( بحيــث توفــر هــذه املــواد الضامنــات ضــد التمييــز أو العنــف عــىل أســاس الديــن .

الجدير بالذكر أن األقليات الدينية محمية عىل وجه التحديد مبوجب املادة 27.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:

• تسجيل األديان )مبا يف ذلك أي قيود عىل املجموعات التي ميكن أن تتسجل(

• وضع الجامعات الدينية

• النتائج املرتتبة عىل عدم االعرتاف باألديان أو أماكن العبادة

• ضامنات الحق يف تغيري الدين )مبا يف ذلك األرتداد عن الدين(

• تقييد تجريم تغيري الدين

• التدابري التي متيز ضد بعض األديان أو املظاهر الدينية

◊ القيود املفروضة عىل استخدام الرموز الدينية يف األماكن العامة

• تريح لرجال الدين ألداء مراسم الزفاف املدنية

• رشوط رصيحة أو ضمنية لقبول دين الدولة من أجل شغر الوظائف العامة )مبا يف ذلك السلطة القضائية(

• تعزيز التسامح الديني

• اتخاذ تدابري ملكافحة أعامل التعصب الديني

• حامية أماكن العبادة

• التمييز ضد األطفال الذين ال يذهبون إىل الدروس الدينية

• حظر التعاليم الدينية

• األمتيازات األقتصادية لدين الدولة

• االستنكاف الضمريي عن الخدمة العسكرية

◊ السجن لعدم الوفاء بالخدمة العسكرية اإلجبارية )املادة 9(

◊ توافر خدمة بديلة غري عقابية

◊ فرض الرائب عىل املستنكفني ضمرييا

◊ املعاملة التفضيلية ألديان محددة يف منح إعفاءات من الخدمة العسكرية
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يؤكــد التعليــق العــام 22 عــىل نطــاق واســع عــىل حريــة الفكــر والوجــدان والديــن أو املعتقــد، مــام يشــمل حريــة الفكــر يف جميــع املســائل ومنهــا »العقائــد 
التوحيديــة وغــري التوحيديــة واإللحاديــة، وكذلــك الحــق يف عــدم اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد »و حريــة املجاهــرة بالديــن أو العقيــدة«. وتؤكــد اللجنــة املعنيــة 
بحقــوق اإلنســان أن املــادة 18 »ال تســمح بفــرض أي قيــود عــىل حريــة الفكــر والوجــدان أو عــىل حريــة اعتنــاق ديــن أو عقيــدة يختارهــا الشــخص. ]...[ وفقــا 

للامدتــني 18.2 و 17، ال ميكــن ألــزام أي أحــد بالكشــف عــن أفــكاره أو انتامئــه إىل ديــن أو معتقــد«.

حريــة املجاهــرة بالديــن أو املعتقــد، يف املقابــل، قــد تكــون محــدودة، ولكــن فقــط عــىل األســس املحــددة يف الفقــرة 3، واملــادة 20 )حظــر الدعايــة للحــرب 
والدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة(. وتؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن قيــود مفروضــة ألســباب أخــرى ال يجــوز فرضهــا »حتــى 

لــو كان يســمح بهــا كقيــود عــىل حقــوق أخــرى محميــة يف العهــد، مثــل األمــن القومــي«.

يشــري التعليــق العــام إىل أن االعــرتاف بديــن الدولــة أو الديــن الــذي يتبعــه األغلبيــة »ال يــؤدي اىل أعاقــة التمتــع بــأي مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد، 
مبــا يف ذلــك املــواد 18 و 27، وال يف أي متييــز ضــد أتبــاع الديانــات األخــرى أو غــري املؤمنــني بــأي ديــن »، كــام و يالحــظ أشــكال محــددة ميكــن أن يتخذهــا مثــل 

هــذا التمييــز. تغطــى حقــوق األقليــات الدينيــة أيضــا يف املــادة 27 )حقــوق األقليــات(.

ويالحــظ التعليــق العــام 19 )املــادة 23 - األرسة( أنــه يف حــني أن التريعــات عــىل الــزواج يجــب أن تســمح للــزواج الدينــي و املــدين عــىل الســواء »أنــه ليــس 
مــام يتعــارض مــع العهــد أن تشــرتط الدولــة القيــام بعــد الــزواج الــذي يتــم إشــهاره طبقــاً للطقــوس الدينيــة بإجــراء هــذا الــزواج أو إثباتــه أو تســجيله حســب 

القانــون املــدين أيضــاً«.

الفقــرة 21 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تناقــش املســاواة بــني الرجــل واملــرأة، وتالحــظ أن حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن ال ميكــن أن تســتخدم لتربيــر التعــدي عــىل الحقــوق األخــرى التــي يكفلهــا العهــد .

وأخــريا، يف التعليــق العــام 22، تعلــن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن الحــق يف االســتنكاف الضمــريي عــن الخدمــة العســكرية ميكــن أن يســتمد مــن املــادة 
18 »ألن اإللــزام باســتخدام القــوة املميتــة قــد تتعــارض بشــكل خطــري مــع حريــة الضمــري والحــق يف أجهــار الديــن أو املعتقــد ». ويتطلــب ذلــك أيضــا أنــه 
»عندمــا يقــر هــذا الحــق مبوجــب القانــون أو املامرســة العمليــة، يجــب أن ال يكــون هنــاك أي متييــز ضــد املســتنكفني ضمرييــا عــىل أســاس طبيعــة معتقداتهــم 
الشــخصية. وباملثــل، يجــب أن ال يكــون هنــاك أي متييــز ضــد املســتنكفني ضمرييــا لعــد أدائهــم للخدمــة العســكرية ». لــذا ينبغــي للــدول أن تقــدم تقريــرا عــن 
الظــروف التــي يجــوز فيهــا إعفــاء األشــخاص مــن الخدمــة العســكرية وعــىل طبيعــة ومــدة الخدمــة الوطنيــة البديلــة. كــام يتعامــل التعليــق العــام 32 )الحــق 
  Non bis in« ــة( مــع االســتنكاف الضمــريي، مشــريا عــىل وجــه التحديــد أن مبــدأ يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادل

idem« )الفقــرة 7 مــن املــادة 14( يحظــر العقــاب املتكــرر للمســتكنفني ضمرييــا لرفضهــم ألداء الخدمــة العســكرية.

املادة 19 )حرية التعبري(

1. لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبــري. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف التــامس مختلــف رضوب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دومنــا 

اعتبــار للحــدود، ســواء عــىل شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3. تســتتبع مامرســة الحقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2 مــن هــذه املــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعــىل ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

)أ( ولكــن رشيطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون رضوريــة:
الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم

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

وكثــريا مــا ترتبــط هــذه املــادة مــع املــادة 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( لعالقتهــا بالتعبريعــن أو مجاهــرة تلــك املعتقــدات. كــام ترتبــط هــذه املــادة 
يف كثــري مــن األحيــان مــع املادتــني 21 )حريــة التجمــع( و 22 )حريــة تكويــن الجمعيــات( التــي  تتعلــق أيضــا بحــق التعبريعــن و مجاهــرة املعتقــدات واآلراء، 

و أن الضامنــات يف هــذه املــادة هــي  رضوريــة للمامرســة الكاملــة لتلــك الحقــوق. 

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• تنفيذ التريعات عىل حرية التعبري

• ضامنات لحرية التعبري مبا يف ذلك اآلليات القضائية 
◊ حوادث التهديدات والهجامت ضد الصحفيني

◊ الرقابة عىل الصحفيني، مبا يف ذلك الرقابة الذاتية
◊ حجب املعلومات الهامة للحكومة

• القيود املفروضة عىل حرية التعبري
◊ القيود املفروضة بسبب الخوف من اإلرهاب

◊ تعاريف للجرائم مثل التحريض عىل اإلرهاب والسوابق القضائية عىل هذه الجرائم
◊ تطبيق )واتساق التطبيق( القوانني املتعلقة بالتحريض عىل الكراهية العنرية )املادة 20(

• الوصول إىل اإلنرتنت
• التريع عىل التشهري، مبا يف ذلك االستثناءات للشخصيات العامة

• وجود وسائل إعالم ال تسيطر عليها الحكومة 
• املساواة يف الوصول عىل وسائل اإلعالم ملسؤويل املعارضة وأولئك الذين ينتقدون الحكومة
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• اتخاذ تدابري لحامية أماكن العبادة األقليات وتوفري الوصول اآلمن إىل تلك األماكن )املادتان 18 و 20(
• اعتقال أو مضايقة املتظاهرين )املادتان 21 و 22(

تــم أعتــامد التعليــق العــام الجديــد )34( حــول حريــة التعبــري )CCPR / C / GC / 34( يف الــدورة ال 102 للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف متــوز 2011. 
وهــي تحــل محــل التعليــق العــام 10. ويف مقدمتهــا، تشــري اللجنــة إىل أن حريــة الــرأي وحريــة التعبــري ”ترتبــط ارتباطــا وثيقــا، مــع حريــة التعبــري، مــام يتيــح 
األداة لتبــادل اآلراء وتطويرهــا ”. وتالحــظ  اللجنــة أيضــا أن املــواد األخــرى التــي تحتــوي عــىل ضامنــات حريــة الــرأي و / أو التعبــري، هــي املــواد 18 و 17 و 25 

و 27 ، كــام و تحــدد نطــاق القيــود املحتملــة عــىل املــادة 19 يف ســياق املــادة 4.

يستكشــف التعليــق العــام أيضــا نطــاق حريــة الــرأي، مؤكــدا أن ” ال يســمح العهــد بــأي اســتثناء أو تقييــد لهــذا الحــق ”، وكذلــك املحتــوى مــن حريــة التعبــري، 
الــذي يشــمل” الحــق يف التــامس مختلــف رضوب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ”.

ويشــمل التعليــق أيضــا عــىل الصلــة بــني حريــة التعبــري واإلعــالم مــن جهــة والحقــوق السياســية مــن جهــة أخــرى. كــام و يتطــرق إىل نطــاق الحــق يف الحصــول 
عــىل املعلومــات.

ويخصــص يف التعليــق العــام جــزء كبــري إىل القيــود املفروضــة عــىل الحقــوق املكفولــة يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 19، وال ســيام القيــد الــوارد يف الفقــرة الثالثــة. 
وتنــص الفقــرة 3 عــىل رشوط محــددة، وال تجيــز فــرض قيــود إال إذا كانــت تخضــع لهــذه الــروط: فيجــب أن تكــون ”محــددة بنــص القانــون” وأال تُفــرَض إال 

ألحــد األســباب الــواردة يف الفقرتــني )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون متالمئــة مــع اختبــارات صارمــة تتعلــق بالــرورة والتناســب”.

وأخريا تتناول اللجنة مجاالت محددة أخرى حيث يسمح بفرض القيود عىل نطاق محدود عىل حرية التعبري، مبا يف ذلك يف سياق املادة 20.

تتنــاول التعليقــات العامــة القدميــة أيضــا االرتبــاط بــني املــادة 19 وغريهــا مــن أحــكام العهــد. التعليــق العــام 23 )املــادة 27 - حقــوق األقليــات( حــرص عــىل 
التمييــز بــني حــق األقليــات اللغويــة يف اســتخدام لغتهــم، املكفولــة يف املــادة 27، والحــق العــام يف حريــة التعبــري، املتــاح للجميــع و ليــس فقــط لألقليــات .

ــات  ــة التعبــري وتكويــن الجمعي ــة الخاصــة لحري ويشــري التعليــق العــام رقــم 25 )املــادة 25 - املشــاركة يف الشــؤون العامــة والحــق يف التصويــت( إىل األهمي
ــة لتيســري مامرســة هــذه الحقــوق. والتجمــع يف ضــامن الحقــوق االنتخابيــة و تتطــرق اىل الســبل التــي ميكــن أن تســاهم بهــا الدول

الفقــرة 22 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تناقــش املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف مامرســة هــذا الحــق، 
وعــىل وجــه الخصــوص، تالحــظ أن عــىل الــدول أن تحــد مــن نــر وتوزيــع مــواد إباحيــة ألن ” نــر املــواد الفاحشــة واإلباحيــة التــي تصــور النســاء والفتيــات 

كمواضيــع للعنــف أو املعاملــة املهينــة أو الالإنســانية مــن شــأنه أن يشــجع هــذه األنــواع مــن املعاملــة تجــاه النســاء والفتيــات”.

املادة 20 )الدعاية للحرب و الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية(

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.. 1
تحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف.. 2

ترتبــط هــذه املــادة مــع املــادة 19 )حريــة التعبــري( ألنهــا تفــرض بعــض القيــود عــىل حريــة التعبــري. كــام ترتبــط أحيانــا مــع املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 
)املســاواة أمــام القانــون(. وميكــن أيضــا أن تكــون مرتبطــة مــع املــادة 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( عنــد التعامــل مــع الهجــامت عــىل أســس دينيــة.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة ما ييل:
• التشاريع التي تجرم التحريض عىل الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية

• الدافع العنري كعامل يزيد من خطورة الجرائم
• التساهل القضايئ مع جرائم الكراهية و قلة أعداد املالحقات القضائية

• مكافحة خطاب الكراهية يف وسائل اإلعالم
• اتخاذ تدابري ملكافحة انتشار العنرية وكراهية األجانب عرب اإلنرتنت والرياضة

• الردود عىل الهجامت ذات الدوافع الدينية أو العنرية عىل أماكن العبادة )املادة 18(
• حامية أماكن عبادة األقليات والوصول اآلمن اليها )املادتان 18 و 19(

يشــري التعليــق العــام رقــم 11 إىل أنــه ” لــي تصبــح املــادة 20 فعالــة متامــاً ينبغــي أن يكــون هنــاك قانــون يبــني بوضــوح أن الدعايــة والدعــوة بالصــورة الــواردة 
يف املــادة تتعــارض والسياســة العامــة، وينــص عــىل جــزاء مناســب يف حالــة انتهــاك ذلــك” ويؤكــد أن هــذا هــو تقييــد مــروع للحــق يف حريــة التعبــري )املــادة 

.)19

التعليــق العــام 34 )املــادة 19 - حريــة الــرأي والتعبــري( يوضــح العالقــة بــني املادتــني 19 و 20. و يشــري إىل أن أي قيــد لــه مــربر عــىل أســاس املــادة 20 يجــب أن 
ميتثــل ألحــكام املــادة 19، الفقــرة 3. و يذكــر بــأن األعــامل التــي تتناولهــا املــادة 20، ينبغــي مبوجــب العهــد أن يكــون للدولــة اســتجابة محــددة، و هــي الحظــر 

عــن طريــق القانــون. هــذا هــو الفــرق الرئيــيس بــني هــذا القيــد وقيــود أخــرى التــي ميكــن اعتامدهــا يف ســياق الفقــرة 3 مــن املــادة 19.
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التعليــق العــام 22 )املــادة 18- حريــة الفكــر والضمــري والديــن( يالحــظ أيضــا أن حريــة املجاهــرة بالديــن أو املعتقــد التــي تكفلهــا املــادة 18، تخضــع لقيــود 
املــادة 20. ويؤكــد هــذا التعليــق عــىل أهميــة الفقــرة 2 مــن املــادة 20 يف حاميــة األقليــات الدينيــة مــن العنــف واالضطهــاد.

يــرح التعليــق العــام رقــم 11 مصطلــح ”الدعايــة للحــرب” بأنهــا ”جميــع أشــكال الدعايــة التــي تهــدد بعمــل عــدواين أو بخــرق للســلم يتعــارض وميثــاق 
األمــم املتحــدة”.

املادة 21 )حرية التجمع السلمي(

يكــون الحــق يف التجمــع الســلمي معرتفــا بــه. وال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــىل مامرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل 
ــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو  ــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حامي ــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيان ــري رضوري تداب

حاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

ترتبــط هــذه املــادة عــادة مــع املــادة 19 )حريــة التعبــري(، ألن هــذا الحــق ميكــن أن ينظــر أليــه بوصفــه مظهــرا مــن مظاهــر حريــة التعبــري، كــام و يرتبــط مــع 
املــادة 22 )حريــة تكويــن الجمعيــات( ألن الحــق يف التجمــع هــو مــن الــروري للمامرســة الفعليــة للحــق يف تكويــن الجمعيــات، ال ســيام عندمــا يتعلــق هــذا 

بالنقابــات والحــق يف اإلرضاب.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• تقييد حرية التجمع

◊ معايري أعتبار اجتامع بأنه غري قانوين أو بانه يشكل تهديدا لألمن العام
• اتخاذ تدابري لضامن الحق يف التجمع لجميع األشخاص يف اإلقليم أو الوالية القضائية للدولة )مبا يف ذلك العامل املهاجرين(

• رشوط أعطاء األذن ألجراء تجمعات عامة
◊ سبل األنتصاف إذا تم رفض اإلذن

◊ إحصاءات عن عدد حاالت الرفض وأسباب الرفض
• منع استخدام القوة املفرطة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عند تفريق التجمعات

• االحصائيات عن الجزاءات واعتقاالت الناتجة عن عقد اجتامعات غري مرح بها

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه املــادة. ومــع ذلــك، التعليــق العــام رقــم 25 )املــادة 25 - املشــاركة يف الشــؤون العامــة والحــق يف التصويــت( يشــري 
اىل األهميــة الخاصــة لحريــة التعبــري، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع يف ضــامن الحقــوق االنتخابيــة التــي تكفلهــا تلــك املــادة، كــام و يشــريالتعليق اىل طــرق 

ميكــن أن تســهم بهــا الدولــة لتســهيل مامرســة هــذه الحقــوق.

املادة 22 )حرية تكوين الجمعيات(

لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل حامية مصالحه.. 1
ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــىل مامرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، . 2

لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حاميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. وال تحــول 
هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة ورجــال الرطــة لقيــود قانونيــة عــىل مامرســة هــذا الحــق.

ليــس يف هــذه املــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحاميــة . 3
حــق التنظيــم النقــايب اتخــاذ تدابــري تريعيــة مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضامنــات املنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة.

كثــريا مــا ترتبــط هــذه املــادة مــع املادتــني 19 )حريــة التعبــري( و 21 )حريــة التجمــع الســلمي( بحيــث تعتــرب تلــك الحقــوق رضوريــة مــن أجــل ضــامن الحــق 
يف تكويــن الجمعيــات واالنضــامم اليهــا.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات

◊ أثر تريعات مكافحة اإلرهاب عىل حرية تكوين الجمعيات
• متطلبات أو قيود عىل االعرتاف بالجمعيات، مبا يف ذلك األحزاب السياسية

◊ رفض تسجيل بعض أنواع املنظامت، مثل جمعيات حقوق اإلنسان أو األحزاب السياسية )املادة 25(
◊ إمكانية أستئناف رفض تسجيل املنظامت والقرارات يف مثل هذه الحاالت

◊ العقوبات املفروضة عىل أعضاء املنظامت املحظورة
◊ االحصائيات عن عدد الطلبات، والرفض، وأسباب رفض الطلبات

• األتحادات التجارية
◊ الضامنات التريعية للحق يف اإلرضاب

◊ الهجامت والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء النقابات
◊ القيود عىل تشكيل واالنضامم إىل نقابات العامل لفئات معينة من العامل
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◊ نسبة القوى العاملة التي تنتمي إىل أتحاد تجاري
◊ األطر املؤسسية لالعرتاف بالنقابات واملفاوضة الجامعية

• استبعاد منظامت حقوق اإلنسان من املناقشات والقرارات بشأن سياسات الرعاية االجتامعية وحقوق اإلنسان 
• تدابري لكفالة الحق يف تكوين الجمعيات لجميع من يف داخل الدولة

◊ القيود املفروضة عىل العامل املهاجرين والعامل غري الرعيني أو عىل  مجموعات أخرى
• الرقابة املالية أو األخرى عىل املنظامت غري الحكومية

ال يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه املــادة. ومــع ذلــك، التعليــق العــام رقــم 25 )املــادة 25 - املشــاركة يف الشــؤون العامــة والحــق يف التصويــت( يالحــظ 
أهميــة خاصــة لحريــة التعبــري وتكويــن الجمعيــات والتجمــع يف ضــامن الحقــوق االنتخابيــة التــي تكفلهــا تلــك املــادة، و الســبل التــي ميكــن للدولــة أن تســاهم 

مــن خاللهــا لتســهيل مامرســة هــذه الحقــوق.

املادة 23 )الحق يف األرسة(

األرسة هي الوحدة الجامعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحامية املجتمع و الدولة.. 1
يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسة.. 2
ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهام رضاء كامال ال إكراه فيه.. 3
تتخــذ الــدول األطــراف يف هــذا العهــد التدابــري املناســبة لكفالــة تســاوى حقــوق الزوجــني وواجباتهــام لــدى التــزوج وخــالل قيــام الــزواج ولــدى . 4

ــة الحاميــة الروريــة لــألوالد يف حالــة وجودهــم. ــة االنحــالل يتوجــب اتخــاذ تدابــري لكفال انحاللــه. وىف حال

غالبــا مــا ترتبــط هــذه املــادة مــع املــادة 24 )حقــوق الطفــل(، ألن الحيــاة األرسيــة لهــا حتــام تأثــري عــىل األطفــال. ترتبــط هــذه املــادة أيضــا مــع املــادة 3 
)املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( وخاصــة الفقرتــني 3 و 4 كــام أنهــا تشــري أيضــا إىل املســاواة بــني الزوجــني يف الــزواج.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات التي متيز بني الزوجني

◊ الحق يف اختيار مكان اإلقامة )املادة 12(
◊ الوصاية عىل املرأة من قبل زوجها )املادة 3(

◊ املساواة بني اآلباء للمطالبة باستحقاقات الطفل
• نقل الجنسية إىل األطفال )املادة 24(

• السن األدىن للزواج، مبا يف ذلك الفرق بني الرجال و النساء، أو لألجانب
• الزواج القري
• تعدد الزوجات

• رجال الدين املرح لهم بالقيام مبراسم األعراس املدنية، و املراسم الدينية املعرتف بها كأعراس )املادة 18(
• فرض قيود عىل مل شمل األرسة، مبا يف ذلك أرس املهاجرين

• التريع بشأن فسخ الزواج وفرض قيود عىل الطالق
• العنف املنزيل )املادتان 3 و 7(

• وضع وأنشطة املحاكم املتخصصة يف قانون األرسة

يالحــظ التعليــق العــام 19 أن »مفهــوم األرسة قــد يختلــف يف بعــض الجوانــب مــن دولــة إىل أخــرى، بــل ومــن منطقــة إىل أخــرى يف نفــس الدولــة«. لــذا تطلــب 
اللجنــة املعنيــة بحقــوق األنســان مــن الــدول األطــراف أن تشــمل تقاريرهــا عــىل » التفســري أو التعريــف الــذي أعطــي ملفهــوم األرسة ولنطاقهــا يف مجتمعهــا 
ويف نظامهــا القانــوين« و« نظــرا لوجــود أنــواع مختلفــة مــن األرس، كالرفيقــني غــري املتزوجــني وأوالدهــام أو كاألب أو األم املنفرديــن وأوالدهــام، فينبغــي للــدول 

األطــراف أن توضــح أيضــاً مــا إذا كان القانــون واملامرســة الوطنيــان يعرتفــان بهــذه األنــواع مــن األرس وأعضائهــا ويحميانهــا وإىل أي مــدى«.

و تشــري اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أيضــا اىل أهميــة املســاواة بــني الزوجــني يف جميــع مراحــل الــزواج، وتشــعر بقلــق خــاص إزاء األحــكام لحاميــة األطفــال 
أثنــاء فســخ عقــد الــزواج أو انفصــال الزوجــني.

ويالحــظ التعليــق العــام أنــه »ال يحــدد العهــد رصاحــة ســناً دنيــا للــزواج، ال للرجــل وال للمــرأة؛ ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الســن كافيــة لتمكــني كل مــن 
الزوجــني املقبلــني مــن أن يعــرب بحريــة عــن رضــاه الشــخيص الكامــل بالصــورة والــروط املنصــوص عليهــا يف القانــون« . يف حــني يشــري التعليــق العــام رقــم 
28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( اىل أستحســان وجــود نفــس الحــد األدىن لســن الرجــال والنســاء.  ومــع ذلــك، اقرتحــت لجنــة حقــوق 
الطفــل )التعليــق العــام رقــم 4(، واللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة )التوصيــة العامــة 2( أن الحــد األدىن لســن الــزواج يجــب أن يكــون 18 
لــكل مــن الرجــال والنســاء مــن الناحيــة املثاليــة. وتؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أيضــا أن األحــكام القانونيــة يجــب أن تكــون متوافقــة مــع املامرســة 
الكاملــة للحقــوق األخــرى التــي يكفلهــا العهــد، و أعطــت عــىل ســبيل املثــال أحــكام الــزواج الدينــي و املــدين )التــي تقتضيهــا املــادة 18(، عــىل الرغــم مــن أنهــا 
أضافــت » ولكــن اللجنــة تــرى أنــه ليــس مــام يتعــارض مــع العهــد أن تشــرتط الدولــة القيــام بعــد الــزواج الــذي يتــم إشــهاره طبقــاً للطقــوس الدينيــة بإجــراء 

هــذا الــزواج أو إثباتــه أو تســجيله حســب القانــون املــدين أيضــاً«.

ــدول  ــا تعتمــد ال ــاً. وعندم ــش مع ــة التناســل والعي ــدأ، عــىل إمكاني ــث املب ــن أرسة ينطــوي، مــن حي ــق العــام عــىل أن » الحــق يف تكوي وأخــريا، يشــري التعلي
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سياســات لتنظيــم األرسة فينبغــي أن تكــون هــذه السياســات متوافقــة مــع أحــكام العهــد« فضــال عــن واجــب الدولــة لتأمــني وحــدة األرس أو جمــع شــملها.

تناقــش الفقــرات 23 اىل 27 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف مامرســة هــذا 
الحــق، مشــرية بشــكل خــاص اىل تأثــري املامرســات واملواقــف االجتامعيــة عــىل مامرســة هــذه الحقــوق.

املادة 24 )حقوق الطفل(

يكــون لــكل ولــد، دون أي متييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل القومــي أو االجتامعــي أو الــروة أو النســب، حــق . 1
عــىل أرستــه وعــىل املجتمــع وعــىل الدولــة يف اتخــاذ تدابــري الحاميــة التــي يقتضيهــا كونــه قــارصا.

يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسام يعرف به.. 2
لكل طفل حق يف اكتساب جنسية.. 3

ترتبــط املــادة 24 يف بعــض األحيــان مــع مجموعــة واســعة مــن املــواد، ولكــن األكــر شــيوعا هــي املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 3 )املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال 
والنســاء( و 26 )املســاواة أمــام القانــون( ألنهــا تكــرر مبــدأ عــدم التمييــز. ترتبــط هــذه املــادة أيضــا مــع املــادة 23 )الحــق يف األرسة( بحيــث ترتبــط حقــوق 

الطفــل بشــكل وثيــق مــع الحيــاة األرسيــة.

يجــدر التذكــري بــأن األطفــال تكفلهــا جميــع الحقــوق التــي تشــملها أحــكام العهــد األخــرى. املــادة 24 وغريهــا مــن األحــكام التــي تتنــاول األطفــال عــىل وجــه 
التحديــد، توفــر حاميــة إضافيــة دون تقييــد مامرســة الحقــوق األخــرى.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة ما ييل:
•أطفال الشوارع

ــي تنتهــك حقوقهــم  ــاء األمــور ألخضاعهــم للمامرســات الت ــاء أو أولي ــل اآلب ــة مــن قب ــة خارجي ــة األطفــال إىل ســلطات قضائي ــع أحال ــري ملن • اتخــاذ تداب
ــا يف العهــد املنصــوص عليه

• العنف واإليذاء
◊ االعتداء الجنيس واالستغالل

◊ مرافق إعادة التأهيل لألطفال املعتدى عليهم
◊ العقاب البدين )املادة 7(

◊ إساءة معاملة األطفال يف مؤسسات الرعاية السكنية )املادة 7(
• الحد األدىن لسن املوافقة عىل الجنس

• زواج القارصات
• اكتساب الجنسية

◊ نقل الجنسية من الوالدين )املادة 23(
◊ تسجيل املواليد للجميع )املادة 16(

◊ التدابري الرامية إىل منع حاالت انعدام الجنسية
• التمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج

• عدم املساواة عىل أساس الجنس يف نظام التعليم )املادة 3(
• اتخاذ تدابري لكفالة االمتثال لقرارات دعم األطفال وحامية األطفال عندما ال يتم توفري الدعم لهم

• توفريأعانات ألطفال األرس ذات الدخل املنخفض
• معدل وفيات الرضع )املادة 6(

• اإلعدام خارج نطاق القضاء ألطفال الشوارع )املادة 6(
• عاملة األطفال )املادة 8(

• التجنيد العسكري
• االتجار )املادة 8(

• أرجاع وإعادة إدماج األطفال املختطفني )املادة 8(
• األطفال يف مراكز احتجاز املهاجرين )املادتان 9 و 13(

• معاملة و أرجاع القر غري املصحوبني عند دخولهم اىل أي دولة )املادة 13(
• أحكام الذهاب إىل املدرسة ألطفال الالجئني أو الذين ينتظرون وضع الالجئ

• نظام قضاء األحداث )املادة 14(
◊ طول فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة )املادتان 9 و 10(

◊ املساعدة القانونية
◊ سن املسؤولية الجنائية

◊ االنفصال عن البالغني يف مراكز االحتجاز )املادة 10(
◊ التحقيقات يف سوء املعاملة والوفيات يف الحجز )املواد 6 و 7 و 10(

◊ التدابري التأديبية يف االحتجاز )املادتان 7 و 10(
◊ عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج املروط
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• الوصول إىل خدمات رعاية األطفال والتعليم لألطفال الذين يرافقون أمهاتهم يف السجن )املادتان 9 و 10(
• األطفال من األقليات )املادة 27(

◊ الفرص يف الحصول عىل التعليم بلغتهم أو عن لغتهم وثقافتهم
◊ اإلفراط يف متثيل األقليات يف املدارس املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية

التعليــق العــام 17 يؤكــد أن املــادة 24 تلــزم الــدول عــىل اعتــامد تدابــري خاصــة لحاميــة األطفــال باإلضافــة إىل ضــامن جميــع الحقــوق التــي يكفلهــا العهــد 
لألطفــال.

التدابــري الواجــب اعتامدهــا ال تــرد محــددة يف معظــم األحــوال يف العهــد )عــىل ســبيل املثــال حظــر عقوبــة إعــدام األحــداث(، »وينبغــي لــكل دولــة تحديدهــا 
وفقــاً ملتطلبــات حاميــة األطفــال الذيــن يوجــدون عــىل أراضيهــا ويخضعــون لواليتهــا. وتالحــظ اللجنــة يف هــذا الشــأن أن هــذه التدابــري وإن كانــت تســتهدف 

يف املقــام األول ضــامن متتــع األطفــال الكامــل بالحقــوق األخــرى املعلنــة يف العهــد، فإنهــا قــد تكــون تدابــري اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة«.

يوضــح التعليــق العــام أيضــا أنــه، مبــا أن العهــد ال يحــدد ســن الرشــد، فيجــب عــىل الدولــة أن تحــدده يف ضــوء الظــروف االجتامعيــة والثقافيــة. وينبغــي أن 
يبــني تقريــر الدولــة ســن الرشــد يف الشــؤون املدنيــة، مبوجــب قانــون العمــل ونظــام العدالــة، وكذلــك الحــد األدىن لســن العمــل واملســؤولية الجنائيــة، والتــي 
ــة والحــق يف محاكمــة  ــات القضائي ــق العــام 32 )الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئ ــدين والعقــيل )التعلي ــار عــدم النضــج الب ينبغــي أن تأخــذ يف االعتب
عادلــة(. وتؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أنــه ال ينبغــي تحديــد الســن املتعلــق باألغــراض املذكــورة أعــاله بســن صغــرية بدرجــة غــري معقولــة، وأنــه 
ال ميكــن للدولــة، بــأي حــال مــن األحــوال، أن تتحلــل مــن التزاماتهــا مبوجــب العهــد فيــام يتعلــق باألطفــال تحــت ســن الثامنــة عــرة، بــرف النظــر عــن 
بلوغهــم ســن الرشــد مبوجــب القانــون املحــيل، حيــث يتطلــب العهــد أحــكام خاصــة ألولئــك دون الثامنــة عــرة. الفقــرة 13 مــن التعليــق العــام 21 )املــادة 10 
- املعاملــة اإلنســانية لألشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم( يعطــي رأي اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن »املــادة 6، الفقــرة 5 ]حظــر عقوبــة اإلعــدام لــدون 
ســن الثامنــة عــرة[، تقــرتح أن يعامــل جميــع األشــخاص دون الثامنــة عــرة مــن العمــر بوصفهــم مــن األحــداث يف املســائل املتصلــة بالقضــاء الجنــايئ عــىل 

األقــل«. وقــد يكــون مــن املفيــد أيضــا النظــر اىل تريحــات لجنــة حقــوق الطفــل يف ســن الرشــد التــي وضعتهــا الدولــة ألغــراض مختلفــة.

يناقــش التعليــق العــام أيضــا دور الدولــة يف التدخــل يف الحيــاة األرسيــة لحاميــة األطفــال، والغــرض مــن وطبيعــة حقــوق تســجيل املواليــد والحصــول عــىل 
اســم وجنســية.

يالحــظ التعليــق العــام رقــم 20 )املــادة 7 - حظــر التعذيــب أو املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة( أن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان تــرى حظــر 
ــه  ــر ب ــذي يؤم ــاب الشــديد ال ــك العق ــة، مبــا يف ذل ــة البدني ــد ليشــمل العقوب ــدين » فضــالً عــن هــذا، أن الحظــر يجــب أن ميت ــاب الب ــد للعق ــب متدي التعذي
للمعاقبــة عــىل جرميــة أو كتدبــري تعليمــي أو تأديبــي«، وبالتــايل تؤكــد عــىل حاميــة »األطفــال، والتالميــذ، واملــرىض يف املؤسســات التعليميــة والطبيــة« مبوجــب 

هــذا الحكــم.

التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء(، الفقــرة 28، تذكــر الــدول بألتزامهــا بحاميــة الصبيــة والفتيــات و معاملتهــم 
مبســاواة.

املادة 25 )الحقوق األنتخابية(

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور يف املــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود 
غــري معقولــة:

)ا(أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية،
)ب(أن ينتخــب وينتخــب، يف انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقــرتاع العــام وعــىل قــدم املســاواة بــني الناخبــني وبالتصويــت الــري، تضمــن التعبــري 

الحــر عــن إرادة الناخبــني،
)ج(أن تتاح له، عىل قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

ــون( و 27 )حقــوق  ــني الرجــال والنســاء(، 26 )املســاواة أمــام القان ــز( و 3 )املســاواة يف الحقــوق ب ــط هــذه املــادة مــع املــواد 2 )عــدم التميي ــا ترتب ــريا م كث
ــق بعــدم املســاواة يف مامرســة هــذه الحقــوق. ــي تثريهــا هــذه املــواد  تتعل ــا الت ــة القضاي ــات( ألن غالبي األقلي

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• مشاركة املرأة يف الحياة العامة )املادة 3(

• متثيل األقليات يف الحياة العامة )املادة 27(
• متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة العامة

• حق األشخاص املدانني يف التصويت و األنتخاب )املادة 10(
• اتخاذ تدابري لضامن إجراء انتخابات حرة ونزيهة

◊ رقابة التمويل )العام أو الخاص( لألحزاب السياسية
◊ املساواة يف الوصول اىل وسائل اإلعالم )املادة 19(

◊ تحقيقات مستقلة يف عدم أنتظام االنتخابات
◊ العنف ضد أعضاء األحزاب السياسية

◊ تسجيل األحزاب السياسية / حظر بعض األحزاب من التسجيل )املادة 22(
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• استخدام لغات األقليات يف الحكومة واإلدارة )املادة 27(
• الحاجة إىل طالقة يف لغة األغلبية لشغر الخدمات العامة )املادة 27(

• اكتساب الحق يف التصويت من قبل األجانب
• ترتيبــات التصويــت الخاصــة لنزيــيل املستشــفيات، لألشــخاص الغــري قادريــن عــىل الحركــة مــن بيوتهــم، للســجناء، و املواطنــني الذيــن يعيشــون مؤقتــا 

يف الخــارج.

ــني« فقــط.  ــأن املــادة 25 تحمــي حقــوق » املواطن ــد، ف ــا العه ــي يكفله ــه عــىل العكــس مــن كل الحقــوق األخــرى الت ــق العــام رقــم 25 ، اىل أن يشــري التعلي
ــة  ــد اللجن ــادة 25«. وتؤك ــة مبوجــب امل ــوق املحمي ــار الحق ــرف الجنســية يف إط ــي تع ــة الت ــة »اىل األحــكام القانوني ــر الدول ــارة يف تقاري ــي االش ــك ينبغ ولذل
املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــرارا وتكــرارا أن أي قيــود أو االختالفــات يف قــدرة املواطنــني عــىل مامرســة هــذه الحقــوق يجــب أن تكــون مــربرة بنــاء عــىل معايــري 
موضوعيــة ومعقولــة )و تقــدم أمثلــة عــىل مــا تعتــربه معايــري معقولــة(. عــىل وجــه الخصــوص يشــري التعليــق العــام أن »التمييــز بــني الذيــن يحــق لهــم الحصــول 
عــىل الجنســية مبوجــب ميالدهــم و الذيــن يحصلــون عليهــا بطلــب الجنســية قــد تثــري تســاؤالت فيــام يتعلــق مبطابقــة ذلــك مــع أحــكام املــادة 25 ». يالحــظ 
التعليــق العــام 22 )املــادة 18 - حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( أيضــا أن السياســات واملامرســات يجــب أال متيــز ضــد أصحــاب ديــن معــني، أو معتقــد معــني  

يف مامرســة هــذه الحقــوق.

ــك  ــة، وكذل ــا هــذه الحقــوق عــىل الدول ــي تفرضه ــا يف املــادة 25 و األلتزامــات الت ــى الحقــوق املشــار إليه ــق العــام 25 تفســري ملعن ــة التعلي يســتوعب غالبي
ــني مامرســة هــذه الحقــوق  ــة ب ــة الحتمي ــق أيضــا العالق ــا. كــام و يطــرح هــذا التعلي ــر املرتبطــة به ــات إعــداد التقاري ــات الالزمــة لتنفيذهــا ومتطلب الضامن

ــع. ــات والتجم ــن الجمعي ــري وتكوي ــات التعب وحري

الفقرة 29 من التعليق العام رقم 28 )املادة 3 - املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء( تناقش املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع بهذه الحقوق.

التعليــق العــام 32 )الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــىل محاكمــة عادلــة(، الفقــرة 64 تشــري اىل »وفيــام يتعلــق بالحــق يف 
فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة عــىل قــدم املســاواة عــىل نحــو مــا تنــص عليــه الفقــرة )ج( مــن املــادة 25 مــن العهــد، فــإن فصــل القضــاة مــن الخدمــة بصــورة 
تشــكل انتهــاكاً لهــذا الحكــم هــو انتهــاك لهــذا الضــامن«. جميــع األشــخاص متســاوون أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي متييــز بحــق متســاو يف التمتــع بحاميــة 
القانــون. يف هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي متييــز وأن يكفــل لجميــع األشــخاص عــىل الســواء حاميــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب، مثــل العــرق أو 

اللــون أو نــوع الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو غــريه أو األصــل الوطنــي أو االجتامعــي أو امللكيــة أو املولــد أو أي وضــع آخــر.

املادة 26 ) املساواة أمام القانون(

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي متييــز بحــق متســاو يف التمتــع بحاميتــه. ويف هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي متييــز وأن 
يكفــل لجميــع األشــخاص عــىل الســواء حاميــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــري 

ســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتامعــي، أو الــروة أو النســب، أو غــري ذلــك مــن األســباب.

ترتبــط هــذه املــادة مــع مجموعــة واســعة مــن املــواد األخــرى، ولكــن األكــر شــيوعا هــام املادتــني 2 )عــدم التمييــز( و 3 )املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال 
والنســاء(، وغالبــا مــا يتــم ذكــر هــذه املــواد الثالثــة معــا عنــد التعامــل مــع التمييــز. تختلــف هــذه املــواد الثــالث قليــال يف نطاقهــا و مــا يرتتــب عليهــا مــن 
أحــكام: فتغطــي املــادة 2 الحقــوق املكفولــة يف العهــد فقــط ، و لكنهــا تتطلــب اتخــاذ تدابــري إيجابيــة لضــامن هــذه الحقــوق فضــال عــن احرتامهــا دون متييــز؛ 
املــادة 3 تقترعــىل التمييــز عــىل أســاس الجنــس. واملــادة 26 تتطلــب الحاميــة مــن أي متييــز )ال يقتــر عــىل الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد(، و لكنهــا ال 

تشــمل عــىل الجوانــب اإليجابيــة املدرجــة يف غريهــا مــن هاتــني املادتــني.

 التعليــق العــام رقــم 18 يوضــح الروابــط و األختالفــات بــني هــذه املــواد ويشــري إىل عــدم التمييــز يف األحــكام األخــرى، فضــال عــن توفــري تعريــف عمــل اللجنــة 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان للتمييــز. ألن التمييــز قــد يؤثــر عــىل مامرســة جميــع الحقــوق يف كثــري مــن األحيــان يتــم ذكــر هــذه املــواد، كــام و ميكــن ربطهــا مــع 

أي مــادة أخــرى.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• التريعات بشأن التمييز

• التريعات التي تسمح بالتمييز أو األستثنائات من حظر التمييز
• التنفيذ الفعال لتريعات عدم التمييز وتدابري ملكافحة املواقف التمييزية

• املواقف التمييزية و الصور النمطية
• التمييز، مبا يف ذلك ضد املرأة، مبوجب القانون العريف

• املامرسات التقليدية والتاريخية والثقافية والدينية التي تعوق تنفيذ العهد
• سبل انتصاف فعالة للتمييز

• املجموعات املحددة املذكورة التي تعاين من التمييز:
◊ املرأة )املادة 3(

◊ املثليني
◊ األشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرية / اإليدز

◊ األشخاص ذوي اإلعاقة
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◊ املواطنون من أصل أجنبي
◊ الالجئني وطالبي اللجوء )املادتان 12 و 13(

◊ األجانب واملهاجرين وغري املواطنني )املادة 13(
◊ النازحني داخليا )املادة 12(

◊ األشخاص الذين يعيشون يف الشوارع، وخاصة أطفال الشوارع )املادة 24(
◊ األطفال املولودين خارج إطار الزوجية )املادة 24(
◊ األشخاص من األقليات الدينية )املادتان 18 و 27(

◊ األقليات )املادة 27(
◊ الشعوب األصلية )املادة 27(

• مجموعة واسعة من الحقوق واملجاالت املحددة التي قد يحدث خاللها التمييز ، مبا يف ذلك:
◊ التوظيف، مبا يف ذلك األجر املتساوي للعمل املتساوي

◊ مستوى املعيشة، مبا يف ذلك الحصول عىل السكن
◊ قوانني الهجرة والتجنس )املادة 13(

◊ الوصول إىل العدالة )املادة 14(
◊ القدرة عىل اكتساب الهوية الشخصية الالزمة ملامرسة الحقوق )املادة 16(

◊ اكتساب ونقل الجنسية )املواد 16 و 23 و 24(
◊ الطبيعة العقابية لبدائل الخدمة العسكرية )املادة 18(

◊ املساواة فيام يتعلق بأجراءات األنفصال )املادة 23(
◊ التعليم، مبا يف ذلك الحضور واإلنجاز وأهمية املنهج )املواد 3 و 24 و 27(

◊ التمثيل يف الحكومة )املادة 25(
◊ الوصول إىل الخدمات )املادة 25(

◊ رشط الطالقة يف اللغة الرسمية أو لغة األغلبية للوصول إىل الخدمات العامة و األنتخاب )املادتني 25 و 27(
• الســلوك التمييــزي مــن قبــل املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القانــون، مبــا يف ذلــك العنــف وســوء املعاملــة أو اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون التــي تســتهدف 

جامعــات معينــة )املــواد 6 و 7 و 10(
•التحرش الجنيس

• العنف املنزيل )املواد 3 و 6 و 7(

ال يوجــد أي تعليــق عــام  يتعامــل حــرا مــع املــادة 26، ولكــن يغطــي التعليــق العــام 18 جميــع أحــكام عــدم التمييــز. ويذكــر أن عــدم التمييــز هــو عــىل 
نحــو فعــال غــري قابــل لعــدم التقيــد مبوجــب املــادة 4،  وكذلــك يذكــر الــدول بــرورة تقديــم تقاريــر عــن وضــع التمييــز واملشــاكل يف املامرســة، فضــال عــن 
التريعــات املتعلقــة بالتمييــز. ويشــري هــذا التعليــق العــام »الفقــرة 1 مــن املــادة 2، وكذلــك املــادة 26 تعــددان كالهــام أســباب التمييــز عــىل أنهــا العــرق 
واللــون والجنــس واللغــة والديــن والــرأي الســيايس أو غــري الســيايس واألصــل القومــي أو االجتامعــي والــروة والنســب وغــري ذلــك. وتالحــظ اللجنــة أن عــدداً 
مــن الدســاتري والقوانــني ال يعــدد جميــع األســباب التــي يحظــر مــن أجلهــا التمييــز كــام وردت يف الفقــرة 1 مــن املــادة 2. لــذا فــإن اللجنــة تــود أن تتلقــى 
معلومــات مــن الــدول األطــراف عــن مغــزى إغفــال هــذه األســباب«. يؤكــد هــذا التعليــق العــام عــىل العنــارص الثالثــة الــواردة يف املــادة 26: املســاواة أمــام 
القانــون؛ الحاميــة املتســاوية أمــام القانــون؛ وحظــر التمييــز أمــام القانــون. كــام أنــه يعطــي تعريــف للتمييــز بأنــه » أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل 
يقــوم ألي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو غــري الســيايس أو األصــل القومــي أو االجتامعــي أو الــروة أو النســب 
أو غــري ذلــك، مــام يســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعــرتاف لجميــع األشــخاص، عــىل قــدم املســاواة، بجميــع الحقــوق والحريــات أو التمتــع بهــا أو 
مامرســتها. ومــع ذلــك تؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن »التمتــع بالحقــوق والحريــات عــىل قــدم املســاواة ال يعنــي املعاملــة املامثلــة يف كل حالــة 
مــن الحــاالت«، مشــرية إىل رضورة أتخــاذ تدابــري إيجابيــة للقضــاء عــىل التمييــز، كــام و تشــري اللجنــة اىل العديــد مــن أحــكام العهــد التــي تتطلــب أو تســمح 
تحديــدا ملعامــالت أخــرى. وتالحــظ أيضــا أنــه ليــس كل »اختــالف يف املعاملــة يشــكل متييــزا »إذا كانــت معايــري التفريــق معقولــة وموضوعيــة وإذا كان الهــدف 

هــو تحقيــق غــرض مــروع مبوجــب العهــد«.

ويالحــظ التعليــق العــام » أن املــادة 26 ليســت ترديــداً وحســب للضامنــة املنصــوص عليهــا مــن قبــل يف املــادة 2؛ وإمنــا هــي تنــص يف صلبهــا عــىل حــق مســتقل. 
فهــي تحظــر التمييــز أمــام القانــون أو، يف الواقــع، يف أي ميــدان تحكمــه وتحميــه ســلطات عامــة. ولــذا فــإن املــادة 26 تتعلــق بااللتزامــات املفروضــة عــىل 

الــدول األطــراف فيــام يتعلــق بتريعاتهــا وبتطبيــق هــذه التريعــات«.

ــع  ــون للجمي ــك املــادة، والحــق يف املســاواة أمــام القان ــات يف تل ــز بدقــة بــني الحقــوق الخاصــة لألقلي ــات( ميي التعليــق العــام 23 )املــادة 27 - حقــوق األقلي
مبوجــب هــذه املــادة. وتالحــظ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن غيــاب التمييــز عــىل أســاس العــرق أو اللغــة أو الديــن ال يعنــي أنــه ال توجــد أقليــات إثنيــة 

أو لغويــة أو دينيــة، أو أن أحــكام املــادة 27 ليســت ذات صلــة يف هــذا الصــدد.
ــات غــري  ــاول هــذه املــادة مــع إشــارة خاصــة إىل عقوب الفقــرة 31 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تتن

ــم الــرف«. متســاوية لنفــس الجــرم ومــا يســمى »جرائ

املادة 27 )حقوق األقليات(

ال يجــوز، يف الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم األشــخاص املنتســبون إىل األقليــات املذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم 
الخاصــة أو املجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، باالشــرتاك مــع األعضــاء اآلخريــن يف جامعتهم.
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املــادة 27 قــد تكــون مرتبطــة مــع مجموعــة واســعة مــن املــواد، ولكــن األكــر شــيوعا هــم املــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )املســاواة أمــام القانــون(، و ذلــك ألن 
غالبــا مــا يتعــرض األقليــات للتمييــز، و املــادة 25 )الحقــوق االنتخابيــة( للقضايــا حــول التمثيــل و الحصــول عــىل الخدمــات.

القضايا التي تم تناولها يف إطار هذه املادة تشمل عىل ما ييل:
• معلومات إحصائية عامة عن السكان تبني وجود األقليات

• أحكام ضامن حقوق األقليات
◊ التشاورمع األقليات بشأن التدابري التريعية واإلدارية التي يحتمل أن تؤثر عليها

• التمييز، مبا يف ذلك من قبل موظفي إنفاذ القانون والعمل
• حقوق ملكية األرايض للشعوب األصلية، مبا يف ذلك التعويض عن النزوح )املادة 1(

• متثيل األقليات يف الهيئات اإلدارية )املادة 25(
• لغات األقليات )املادة 25(

◊ ترجمة الوثائق الرسمية
◊ أستخدام لغات األقلية يف اإلدارة املحلية

◊ رضورة الطالقة يف لغة األغلبية للتمكن من الرتشح 
◊ توافر التعليم )مبا يف ذلك الكتب املدرسية( بلغات األقليات )املادة 24(

◊ تدريس لغات األقليات كلغة ثانية
• إدراج ثقافات األقليات و تاريخهم يف منهج التعليم )املادة 24(

• اكتساب الجنسية لجميع أولئك الذين ولدوا داخل إقليم الدولة )املواد 16 و 24(

يوضــح التعليــق العــام 23 أن املــادة 27 تختلــف عــن املــادة 1 يف أنهــا تتعامــل مــع حقــوق األفــراد الذيــن ينتمــون إىل أقليــة )عــىل الرغــم مــن أنهــا »تعتمــد 
بدورهــا عــىل قــدرة جامعــة األقليــة عــىل الحفــاظ عــىل ثقافتهــا أو اللغــة أو الديــن«(، يف حــني املــادة 1 هــي  حــق »الشــعوب«. وهــذا أمــر مهــم ال ســيام يف مــا 
يتعلــق بالربوتوكــول االختيــاري األول و البالغــات الفرديــة، فــأن املــادة 1 تســتثنى مــن هــذا اإلجــراء، ولكــن املــادة 27 ميكــن أن تكــون أســاس لتقديــم شــكوى. 
يؤكــد التعليــق العــام أيضــا أن هــذه املــادة تختلــف عــن أحــكام عــدم التمييــز الــواردة يف العهــد ألنهــا تضمــن حقــوق محــددة ألفــراد األقليــات باإلضافــة إىل 
الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد التــي متتــد أيضــا ألفــراد األقليــات. ويف هــذا الصــدد، تؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن عــدم وجــود متييــز ضــد 
األقليــات ال يغنــي عــن االلتــزام بضــامن هــذه الحقــوق لهــم. وتؤكــد أن وجــود األقليــات يف الدولــة الطــرف ال يتوقــف عــىل اعــرتاف الدولــة و ال يتعلــق بــرط 
الــدوام، »فليــس بالــرورة أن يكونــوا مــن الرعايــا أو املواطنــني، فإنــه ال يلــزم أن يكونــوا مــن املقيمــني الدامئــني«. وبالتــايل، فــإن العــامل املهاجريــن أو حتــى 
الــزوار يف الدولــة الطــرف الذيــن يؤلفــون تلــك األقليــات مــن حقهــم أال يحرمــوا مــن مامرســة هــذه الحقــوق ». تلتــزم الدولــة أيضــا بتوفــري الحاميــة لألقليــات 
»ليــس فقــط ضــد أفعــال الدولــة الطــرف نفســها، ســواء عــن طريــق ســلطاتها التريعيــة والقضائيــة أو األداريــة، ولكــن أيضــا ضــد أفعــال األشــخاص اآلخريــن 
داخــل الدولــة الطــرف«. الفقــرة 9 مــن التعليــق العــام رقــم 22 )املــادة 18 - حريــة الفكــر والضمــري والديــن( تتعامــل مــع أوضــاع وحقــوق األقليــات الدينيــة. 
التعليــق العــام 29 )املــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(، الفقــرة 13 )ج(، يالحــظ أن بعــض عنــارص حاميــة األقليــات يجــب املحافظــة 

عليهــا يف كل الظــروف.

التعليــق العــام 23 يلفــت االنتبــاه بشــكل خــاص إىل حــق األقليــات اللغويــة يف اســتخدام لغتهــم الخاصــة فيــام بينهــم عــىل الصعيديــن العــام و الخــاص، ومييــز 
بــني هــذا الحــق و الحــق العــام يف حريــة التعبــري )املــادة 19(، و ذلــك املتعلــق بالحصــول عــىل ترجمــة يف إجــراءات املحكمــة )املــادة 14، الفقــرة 3( حيــث أن 

هــذا ينطبــق فقــط إذا كان الفــرد ال يســتطيع أن يفهــم أو أن يعــرب عــن نفســه يف لغــة املحكمــة.

وتالحــظ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان إىل أن الحقــوق الثقافيــة التــي تحميهــا هــذه املــادة ميكــن »أن يتمثــل  يف أشــكال كثــرية، مــن بينهــا أســلوب للعيــش 
ــة الســكان األصليــني. ميكــن أن يشــمل هــذا الحــق عــىل أنشــطة تقليديــة مثــل صيــد  ــاألرض و أســتخدام مواردهــا ، ال ســيام يف حال يرتبــط أرتباطــا وثيقــا ب
الســمك أو الصيــد والحــق يف العيــش يف املحميــات الطبيعيــة مبوجــب القانــون. التمتــع بتلــك الحقــوق قــد تتطلــب تدابــري للحاميــة قانونيــة إيجابيــة ، وتدابــري 

لضــامن املشــاركة الفعالــة مــن أعضــاء جامعــات األقليــات يف القــرارات التــي تؤثــر عليهــم ».

وأخــريا، تؤكــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن » ال يجــوز رشعــا مامرســة أي حــق مــن الحقــوق املضمونــة مبوجــب املــادة 27 مــن العهــد عــىل نحــو أو اىل 
حــد يتنــاىف و ســائر أحــكام العهــد«، خصوصــا التدابــري املعينــة لصالــح األقليــات، يجــب أن تتفــق مــع أحــكام عــدم التمييــز )بالرغــم مــن أنــه، و كــام ورد يف إطار 
تلــك األحــكام، هــذا يعنــي التمييــز عــىل أســاس معايــري موضوعيــة ومعقولــة، و ليــس املعاملــة املطابقــة(. الفقــرة 32 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )املــادة 3 - 
املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء( تناقــش األلتــزام املســتمر لضــامن املســاواة يف الحقــوق بــني الرجــال والنســاء مبــا يف ذلــك الطــرق التقليديــة للحيــاة.
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تلعــب املنظــامت غــري الحكوميــة دورا هامــا وحاســام يف تنفيــذ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية واملدنيــة. بحيــث تقــوم املنظــامت الغــري حكوميــة 
باســتكامل املعلومــات الــواردة يف تقاريــر الــدول األطــراف و تســلط الضــوء عــىل قضايــا حقــوق اإلنســان يف بلدانهــم. كــام أنهــا تتعامــل وجهــا لوجــه مــع أعضــاء 
اللجنــة و تقــوم بتقديــم األجوبــة عــىل أســئلتهم يف الجلســات الغــري الرســمية التــي تجــري خــالل جلســات اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان. أخــريا وليــس آخــرا، 
تلعــب املنظــامت غــري الحكوميــة أيضــا دورا حاســام يف تنفيــذ املالحظــات الختاميــة، و هــي مرحلــة أساســية يف عمليــة لجنــة حقــوق االنســان. بهــذه الطريقــة، 
تقــوم املنظــامت غــري الحكوميــة يف أنشــطة املتابعــة الخاصــة بهــا مثــل نــر املعلومــات مــن خــالل وســائل اإلعــالم أو دعــوة أعضــاء اللجنــة ألجــراء زيــارات 

املتابعــة للبلــد املعنــي.

تهــدف هــذه املبــادئ التوجيهيــة اىل تعــاون أفضــل بــني املجتمــع املــدين وأعضــاء اللجنــة للــدورات القادمــة. وعــالوة عــىل ذلــك، أشــجع بقــوة جميــع املدافعــني 
عــن حقــوق اإلنســان عــىل اســتخدام هــذه املبــادئ التوجيهيــة كأداة رئيســية يف عملهــم.
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضام مبوجب قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة 2200 ألف )د-21( املؤرخ يف 16 كانون/ديسمرب1966

 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا ألحكام املادة 49

الديباجة
 

  إن الدول األطراف يف هذا العهد،
 إذ ترى أن اإلقرار مبا لجميع أعضاء األرسة البرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس

الحرية والعدل والسام يف العامل،
  وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،

 وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعىل املتمثل، وفقا لإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، يف أن يكون البر أحرارا، ومتمتعني بالحرية املدنية والسياسية
 ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه املدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتاعية

والثقافية،
وإذ تضع يف اعتبارها ما عىل الدول، مبقتى ميثاق األمم املتحدة، من االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني لحقوق اإلنسان وحرياته،

 وإذ تدرك أن عىل الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الجاعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إىل تعزيز ومراعاة الحقوق املعرتف بها يف
  هذا العهد،

 قد اتفقت عىل املواد التالية:

 الجزء األول 

املادة 1

 . لجميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها. وهى مبقتى هذا الحق حرة يف تقرير مركزها السيايس وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتاعي1
والثقايف.

 2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، الترصف الحر برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا إخال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي
الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل. وال يجوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

 3. عىل الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول التي تقع عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل
 عىل تحقيق حق تقرير املصري وأن تحرتم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة.

 الجزء الثاني

املادة 2

 . تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي1
 متييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي أو االجتاعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من

األسباب.
 2. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التريعية أو غري التريعية القامئة ال تكفل فعا إعال الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، بأن تتخذ،

  طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون رضوريا لهذا اإلعال من تدابري تريعية أو غري تريعية.
  3. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:

 )أ( بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يترصفون بصفتهم
الرسمية،

 )ب( بأن تكفل لكل متظلم عىل هذا النحو أن تبت يف الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 
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عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضايئ،
)ج( بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمني.

 املادة 3

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

 املادة 4

 . يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع،1
 تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتى هذا العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لالتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتى القانون الدويل وعدم

انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتاعي.
2. ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد 6 و 7 و 8 )الفقرتني 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.

 3. عىل أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام التي مل
تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إىل ذلك. وعليها، يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

 املادة 5

 . ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل حق ألي دولة أو جاعة أو شخص مببارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار1
أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه.

 2. ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف أو النافذة يف أي بلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة
كون هذا العهد ال يعرتف بها أو كون اعرتفه بها يف أضيق مدى.

 الجزء الثالث

املادة 6

. الحق يف الحياة حق مازم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.1
 2. ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للتريع النافذ وقت ارتكاب الجرمية وغري
 املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة الجاعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتى حكم نهايئ صادر عن محكمة

مختصة.
 3. حني يكون الحرمان من الحياة جرمية من جرائم اإلبادة الجاعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد

أن تعفى نفسها عىل أية صورة من أي التزام يكون مرتتبا عليها مبقتى أحكام اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجاعية واملعاقبة عليها.
4. ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التاس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت.

5. ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.

 املادة 7

 ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية
عىل أحد دون رضاه الحر.

 املادة 8

. ال يجوز اسرتقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورها.1
2. ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. )أ( ال يجوز إكراه أحد عىل السخرة أو العمل اإللزامي،
 )ب( ال يجوز تأويل الفقرة 3 )أ( عىل نحو يجعلها، يف البلدان التي تجيز املعاقبة عىل بعض الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة

املحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
)ج( ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري »السخرة أو العمل اإللزامي«

 »1« األعال والخدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة عىل الشخص املعتقل نتيجة قرار قضايئ أو قانوين أو الذي صدر بحقه مثل هذا
القرار ثم أفرج عنه بصورة مروطة،

 »2« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان التي تعرتف بحق االستنكاف الضمريي عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون عىل
املستنكفني ضمرييا،

»3« أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجاعة أو رفاهها،
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»4« أية أعال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املدنية العادية.

 املادة 9

 . لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا1
لإلجراء املقرر فيه.

2. يتوجب إباغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كا يتوجب إباغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه.
 3. يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، رسيعا، إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا مبارشة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خال مهلة

 معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم عىل ضانات
لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.

 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل محكمة ليك تفصل هذه املحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان
االعتقال غري قانوين.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف الحصول عىل تعويض.

 املادة 10

. يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين.1
2. )أ( يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة عىل حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غري مدانني،

)ب( يفصل املتهمون األحداث عن البالغني. ويحالون بالرعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم.
 3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها األسايس إصاحهم وإعادة تأهيلهم االجتاعي. ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني

ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين.

 املادة 11

ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 املادة 12

. لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.1
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده.

 3. ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاه بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية لحاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

4. ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.

 املادة 13

 ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل تحتم دواعي األمن القومي
 خاف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته عىل السلطة املختصة أو عىل من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من ميثله

أمامها أو أمامهم.

 املادة 14

 . الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته1
 محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور املحاكمة كلها أو بعضها

 لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي يف مجتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو يف أدىن الحدود التي تراها
 املحكمة رضورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن
يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتي مصلحتهم خاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خافات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعىل قدم املساواة التامة، بالضانات الدنيا التالية:

)أ( أن يتم إعامه رسيعا وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها،
)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيات ما يكفيه إلعداد دفاعه ولاتصال مبحام يختاره بنفسه،

)ج( أن يحاكم دون تأخري ال مربر له،
 )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه، وأن
تزوده املحكمة حكا، كلا كانت مصلحة العدالة تقتي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،

)هـ( أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن يحصل عىل املوافقة عىل استدعاء شهود النفي بذات الروط املطبقة يف حالة شهود االتهام،
)د( أن يزود مجانا برتجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة،

)ز( أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب.
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4. يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لرورة العمل عىل إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل محكمة أعىل كيا تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه.

 6. حني يكون قد صدر عىل شخص ما حكم نهايئ يدينه بجرمية، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه عىل أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف
 تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضايئ، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كليا أو

جزئيا، املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة املجهولة يف الوقت املناسب.
7. ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب عىل جرمية سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهايئ وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد.

 املادة 15

 . ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتى القانون الوطني أو الدويل. كا ال يجوز فرض أية عقوبة1
 تكون أشد من تلك التي كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه الجرمية. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجرمية أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف، وجب

أن يستفيد مرتكب الجرمية من هذا التخفيف.
 2. ليس يف هذه املادة من شئ يخل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص عىل أي فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة التي

تعرتف بها جاعة األمم.

 املادة 16

لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

 املادة 17

 . ال يحوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراساته، وال ألي حمات غري قانونية متس رشفه1
أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.

 املادة 18

 . لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يف إظهار دينه1
أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملارسة والتعليم، مبفرده أو مع جاعة، وأمام املأل أو عىل حدة.

2. ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 3. ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية لحاية السامة العامة أو النظام العام أو الصحة

العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
4. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

 املادة 19

. لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.1
 2. لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التاس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء

عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 3. تستتبع مارسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن

  تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:
)أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،

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

 املادة 20

. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.1
2. تحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف.

 املادة 21

 يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف
مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السامة العامة أو النظام العام أو حاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حاية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

 املادة 22

. لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضام إليها من أجل حاية مصالحه.1
 2. ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو
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 السامة العامة أو النظام العام أو حاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حاية حقوق اآلخرين وحرياتهم. وال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات
املسلحة ورجال الرطة لقيود قانونية عىل مارسة هذا الحق.

 3. ليس يف هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحاية حق التنظيم النقايب اتخاذ
تدابري تريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.

املادة 23

. األرسة هي الوحدة الجاعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحاية املجتمع والدولة.1
2. يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسة.

3. ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجها رضاء كاما ال إكراه فيه.
 4. تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباتها لدى التزوج وخال قيام الزواج ولدى انحاله. وىف حالة االنحال

يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة الحاية الرورية لألوالد يف حالة وجودهم.

 املادة 24

 . يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتاعي أو الرثوة أو النسب، حق عىل أرسته وعىل1
املجتمع وعىل الدولة يف اتخاذ تدابري الحاية التي يقتضيها كونه قارصا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسا يعرف به.
3. لكل طفل حق يف اكتساب جنسية.

املادة 25

  يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة:
)أ( أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية،

 )ب( أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الري، تضمن التعبري الحر عن إرادة
الناخبني،

)ج( أن تتاح له، عىل قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

 املادة 26

 الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو يف التمتع بحايته. ويف هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي متييز وأن يكفل لجميع
 األشخاص عىل السواء حاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي أو

االجتاعي، أو الرثوة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

 املادة 27

 ال يجوز، يف الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو املجاهرة
 بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف جاعتهم.

 الجزء الرابع 

 املادة 28

 . تنشأ لجنة تسمى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان )يشار إليها يف ما يي من هذا العهد باسم »اللجنة«(. وتتألف هذه اللجنة من مثانية عر عضوا وتتوىل1
الوظائف املنصوص عليها يف ما يي.

 2. تؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول األطراف يف هذا العهد، من ذوى املناقب الخلقية الرفيعة املشهود لهم باالختصاص يف ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن
من املفيد أن يرك فيها بعض األشخاص ذوى الخربة القانونية.

3. يتم تعيني أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

 املادة 29

 . يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع الري من قامئة أشخاص تتوفر لهم املؤهات املنصوص عليها يف املادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف يف1
  هذا العهد.

2. لكل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح، من بني مواطنيها حرصا، شخصني عىل األكرث.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكرث من مرة.
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 املادة 30

. يجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.1
 2. قبل أربعة أشهر عىل األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، يف غري حالة االنتخاب مللء مقعد يعلن شغوره وفقا للادة 34، يوجه األمني العام لألمم

املتحدة إىل الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إىل تقديم أساء مرشحيها لعضوية اللجنة يف غضون ثاثة أشهر.
 3. يضع األمني العام لألمم املتحدة قامئة أساء جميع املرشحني عىل هذا النحو، بالرتتيب األلفبايئ ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كا منهم، ويبلغ هذه

القامئة إىل الدول األطراف يف هذا العهد قبل شهر عىل األقل من موعد كل انتخاب.
 4. ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتاع تعقده الدول األطراف يف هذا العهد، بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة، يف مقر األمم املتحدة. وىف هذا االجتاع، الذي

 يكتمل النصاب فيه بحضور ممثي ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، يفوز يف االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا عىل أكرب عدد من األصوات
وعىل األغلبية املطلقة ألصوات ممثي الدول األطراف الحارضين واملقرتعني.

 املادة 31

. ال يجوز أن تضم اللجنة أكرث من واحد من مواطني أية دولة.1
2. يراعى، يف االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرايف ومتثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

 املادة 32

 . يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إال أن والية تسعة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول1
 تنقي بانتهاء سنتني، ويتم تحديد هؤالء األعضاء التسعة فورا انتهاء االنتخاب األول، بأن يقوم رئيس االجتاع املنصوص عليه يف الفقرة 4 من املادة 30 باختيار

أسائهم بالقرعة.
 2. تتم االنتخابات الازمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

 املادة 33

   1. إذا انقطع عضو يف اللجنة، بإجاع رأى أعضائها اآلخرين، عن االضطاع بوظائفه ألي سبب غري الغياب ذي الطابع املؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإباغ ذلك إىل
األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

 2. يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإباغ ذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو
ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

املادة 34

 . إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للادة 33، وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقي خال األشهر الستة التي تي إعان شغور مقعده، يقوم األمني1
العام لألمم املتحدة بإباغ ذلك إىل الدول األطراف يف هذا العهد، التي يجوز لها، خال مهلة شهرين، تقديم مرشحني وفقا للادة 29 من أجل ملء املقعد الشاغر.

 2. يضع األمني العام لألمم املتحدة قامئة بأساء جميع املرشحني عىل هذا النحو، بالرتتيب األلفبايئ، ويبلغ هذه القامئة إىل الدول األطراف يف هذا العهد. وإذ ذاك
يجرى االنتخاب الازم مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

 3. كل عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد أعلن شغوره طبقا للادة 33 يتوىل مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده يف
اللجنة مبقتى أحكام تلك املادة.

 املادة 35

 يتقاىض أعضاء اللجنة، مبوافقة الجمعية العامة لألمم املتحدة، مكافآت تقتطع من موارد األمم املتحدة بالروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية
مسؤوليات اللجنة بعني االعتبار.

 املادة 36

يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيات لتمكني اللجنة من االضطاع الفعال بالوظائف املنوطة بها مبقتى هذا العهد.

 املادة 37

. يتوىل األمني العام لألمم املتحدة دعوة اللجنة إىل عقد اجتاعها األول يف مقر األمم املتحدة.1
2. بعد اجتاعها األول، تجتمع اللجنة يف األوقات التي ينص عليها نظامها الداخي.

3. تعقد اللجنة اجتاعاتها عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة بجنيف.

 املادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، يف جلسة علنية، بالقيام مبهامه بكل تجرد ونزاهة.

 املادة 39
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. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني. ويجوز أن يعاد انتخابهم.1
  2. تتوىل اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخي، ولكن مع تضمينه الحكمني التاليني:

)أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عر عضوا،
)ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحارضين.

املادة 40

 . تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل إعاال للحقوق املعرتف بها فيه، وعن التقدم املحرز يف التمتع بهذه1
  الحقوق، وذلك:

)أ( خال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية،
)ب( ثم كلا طلبت اللجنة إليها ذلك.

 2. تقدم جميع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يحيلها إىل اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا يف التقارير املقدمة إىل ما قد يقوم من عوامل ومصاعب
تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد.

 3. لألمني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إىل الوكاالت املتخصصة املعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل يف ميدان
اختصاصها.

 4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا العهد. وعليها أن توايف هذه الدول مبا تضعه هي من تقارير، وبأية ماحظات عامة تستنسبها.
وللجنة أيضا أن توايف املجلس االقتصادي واالجتاعي بتلك املاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد.

5. للدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات عىل أية ماحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه املادة.

 املادة 41

 . لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني، مبقتى أحكام هذه املادة، أنها تعرتف باختصاص اللجنة يف استام ودراسة باغات تنطوي عىل ادعاء دولة1
 طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. وال يجوز استام ودراسة الباغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن دولة
 طرف أصدرت إعانا تعرتف فيه، يف ما يخصها، باختصاص اللجنة. وال يجوز أن تستلم اللجنة أي باغ يهم دولة طرفا مل تصدر اإلعان املذكور. ويطبق اإلجراء التايل

  عىل الباغات التي يتم استامها وفق ألحكام هذه املادة:
 )أ( إذا رأت دولة طرف يف هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسرتعى نظر هذه الدولة الطرف، يف باغ خطى، إىل

 هذا التخلف. وعىل الدولة املستلمة أن تقوم، خال ثاثة أشهر من استامها الباغ، بإيداع الدولة املرسلة، خطيا، تفسريا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح املسألة
 وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، عىل إشارة إىل القواعد اإلجرائية وطرق التظلم املحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال

متاحة،
 )ب( فإذا مل تنته املسألة إىل تسوية ترىض كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني خال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة املستلمة للباغ األول، كان لكل منها أن تحيل

املسألة إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل الدولة األخرى،
 )ج( ال يجوز أن تنظر اللجنة يف املسألة املحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم املحلية املتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا ملبادئ القانون

الدويل املعرتف بها عموما. وال تنطبق هذه القاعدة يف الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود املعقولة،
)د( تعقد اللجنة جلسات رسية لدى بحثها الرسائل يف إطار هذه املادة،

 )هـ( عىل اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، أن تعرض مساعيها الحميدة عىل الدولتني الطرفني املعنيتني، بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة عىل
أساس احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها يف هذا العهد،

)و( للجنة، يف أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليها يف الفقرة الفرعية )ب( إىل تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
 )ز( للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليها يف الفقرة الفرعية )ب( حق إيفاد من ميثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف املسألة، وحق تقديم املاحظات شفويا و/أو

خطيا،
  )ح( عىل اللجنة أن تقدم تقريرا يف غضون اثني عر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية )ب(:

»1« فإذا تم التوصل إىل حل يتفق مع رشوط الفقرة الفرعية )هـ(، قرصت اللجنة تقريرها عىل عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
 »2« وإذا مل يتم التوصل إىل حل يتفق مع رشوط الفقرة الفرعية )هـ(، قرصت اللجنة تقريرها عىل عرض موجز للوقائع، وضمت إىل التقرير املذكرات الخطية

ومحر البيانات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني.
ويجب، يف كل مسألة، إباغ التقرير إىل الدولتني الطرفني املعنيتني.

 2. يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة متى قامت عر من الدول اإلطراف يف هذا العهد بإصدار إعانات يف إطار الفقرة )1( من هذه املادة. وتقوم الدول األطراف بإيداع
 هذه اإلعانات لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يرسل صورا منها إىل الدول األطراف األخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعانها يف أي وقت بإخطار ترسله إىل

 األمني العام. وال يخل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع باغ سبق إرساله يف إطار هذه املادة، وال يجوز استام أي باغ جديد من أية دولة طرف
بعد تلقى األمني العام اإلخطار بسحب اإلعان، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعانا جديدا.

 املادة 42

 . )أ( إذا تعذر عىل اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للادة 41 حا مرضيا للدولتني الطرفني املعنيتني جاز لها، بعد الحصول مسبقا عىل موافقة الدولتني1
 الطرفني املعنيتني، تعيني هيئة توفيق خاصة )يشار إليها يف ما يي باسم »الهيئة«( تضع مساعيها الحميدة تحت ترصف الدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل

حل ودي للمسألة عىل أساس احرتام أحكام هذا العهد،
 )ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتني الطرفني املعنيتني خال ثاثة اشهر إىل اتفاق عىل تكوين

الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بني أعضائها باالقرتاع الري وبأكرثية الثلثني، أعضاء الهيئة الذين مل يتفق عليهم.
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 2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني أو من مواطني أية دولة ال تكون طرفا يف هذا العهد أو تكون
  طرفا فيه ولكنها مل تصدر اإلعان املنصوص عليه يف املادة 41.

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخي الخاص بها.
 4. تعقد اجتاعات الهيئة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها يف أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة

بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني.
5. تقوم األمانة املنصوص عليها يف املادة 36 بتوفري خدماتها، أيضا، للهيئات املعينة مبقتى هذه املادة.

 6. توضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت ترصف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إيل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات
  صلة باملوضوع.

 7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر املسألة من مختلف جوانبها، ولكن عىل أي حال خال مهلة ال تتجاوز اثني عر شهرا بعد عرض املسألة عليها، بتقديم تقرير
  إىل رئيس اللجنة إلنهائه إىل الدولتني الطرفني املعنيتني:

)أ( فإذا تعذر عىل الهيئة إنجاز النظر يف املسألة خال اثني عر شهرا، قرصت تقريرها عىل إشارة موجزة إىل املرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
 )ب( وإذا تم التوصل إىل حل ودي للمسألة عىل أساس احرتام حقوق اإلنسان املعرتف بها يف هذا العهد، قرصت الهيئة تقريرها عىل عرض موجز للوقائع وللحل

الذي تم التوصل إليه،
 )ج( وإذا مل يتم التوصل إىل حل تتوفر له رشوط الفقرة الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع املسائل الوقائعية املتصلة

 بالقضية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني، وآراءها بشأن إمكانيات حل املسألة حا وديا، وكذلك املذكرات الخطية ومحر املاحظات الشفوية املقدمة
من الدولتني الطرفني املعنيتني،

 )د( إذا قدمت الهيئة تقريرها يف إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان، يف غضون ثاثة أشهر من استامها هذا التقرير، بإباغ رئيس اللجنة هل
تقبان أم ال تقبان مضامني تقرير الهيئة.

8. ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة عىل أساس تقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة.

10. لألمني العام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعنيتني لها وفقا للفقرة 9 من هذه املادة.

 املادة 43

 يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للادة 42، حق التمتع بالتسهيات واالمتيازات والحصانات املقررة للخرباء املكلفني
 مبهمة لألمم املتحدة املنصوص عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها.

 املادة 44

 تنطبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخال باإلجراءات املقررة يف ميدان حقوق اإلنسان يف أو مبقتى الصكوك التأسيسية واالتفاقيات الخاصة باألمم
 املتحدة والوكاالت املتخصصة، وال متنع الدول األطراف يف هذا العهد من اللجوء إىل إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة

 النافذة فيا بينها.

 املادة 45

 تقدم اللجنة إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، عن طريق املجلس االقتصادي واالجتاعي، تقريرا سنويا عن أعالها.

 الجزء الخامس 

املادة 46 

 ليس يف أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد إخاله مبا يف ميثاق األمم املتحدة ودساتري الوكاالت املتخصصة من أحكام تحدد املسئوليات الخاصة بكل
من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املسائل التي يتناولها هذا العهد.

 املادة 47

 ليس يف أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد إخاله مبا لجميع الشعوب من حق أصيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني، مبلء الحرية، برثواتها
 ومواردها الطبيعية.

 الجزء السادس 

املادة 48 
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 . هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها املتخصصة، وأية دولة طرف يف النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية،1
وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
3. يتاح االنضام إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة 1 من هذه املادة.

4. يقع االنضام بإيداع صك انضام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
5. يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضام.

 املادة 49

. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثاث أشهر من تاريخ إيداع صك االنضام أو التصديق الخامس والثاثني لدى األمني العام لألمم املتحدة.1
 2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضام الخامس والثاثني فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد

ثاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضامها.

 املادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء عىل جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية.

 املادة 51

 . ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقرتح تعديا عليه تودع نصه لدى األمني العام لألمم املتحدة. وعىل أثر ذلك يقوم األمني العام بإباغ الدول األطراف يف هذا1
 العهد بأية تعديات مقرتحة، طالبا إليها إعامه عا إذا كانت تحبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقرتحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد املؤمتر

 ثلث الدول األطراف عىل األقل عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحارضة واملقرتعة يف املؤمتر يعرض عىل
الجمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديات متى أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
 3. متى بدأ نفاذ التعديات تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بينا تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد

قبلته.

 املادة 52

 برصف النظر عن اإلخطارات التي تتم مبقتى الفقرة 5 من املادة 48، يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة املذكورة مبا
يي:

)أ( التوقيعات والتصديقات واإلنضامات املودعة طبقا للادة 48،
)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقتى املادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديات تتم يف إطار املادة 51.

 املادة 53

. يودع هذا العهد، الذي تتساوى يف الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف محفوظات األمم املتحدة.1
2. يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إىل جميع الدول املشار إليها يف املادة 48.
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حقــوق االنســان فــي تلــك الــدول. باإلضافــة هــم يشــاركون وجهــا لوجــه مــع اعضــاء اللجنــة خــالل جلســات 
ــاء لجنــة حقــوق االنســان. أخــرًا وليــس  ــة عــن اســئلة اللجنــة، وتنعقــد اثن نقــاش موجــزة غيــر رســمية لالجاب
أخيــرًا تلعــب المنظمــات غيــر الحكوميــة دورا مهــم فــي تطبيــق المالحظــات الختاميــة، والتــي هــي مرحلــة 
اساســية خــالل اجــراءات لجنــة حقــوق االنســان. وبالتالــي، تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة بوضــع نشــاطات 

المتابعــة كنشــر المعلومــات عــن طريــق االعــالم أو دعــوة اعضــاء المنظمــة للقيــام بزيــارة متابعــة.

هذه المبادئ التوجيهية تهدف لتعاونا أفضل بين المجتمع المدني وأعضاء اللجنة لدورات قادمة.
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Logos à utiliser pour les imprimés: affiches - flyers - programmes - plaquettes, etc.

   quadrichromie 60% magenta  noir/blanc
    + 100% de jaune
  
De 21 à 99 mm

Dès 10 cm, sur fond clair:

Dès 10 cm, sur fond foncé:

La version du logo en noir est autorisée sur les documents noir/blanc.
Si un seul ton est utilisé sur l’ensemble d’une publication, les parties noires du logo pourront prendre 
cette seule tonalité.

• le logotype LOTERIE ROMANDE, le pictogramme ainsi que le filet déterminant le pourtour du 
cartouche DOIVENT rester BLANCS.

Pour les sites internet: le logo en RVB: R 255  V 121  B 0
     
 
Selon l’espace, utilisez l’un
ou l’autre des logos en assurant
une bonne lisibilité!
     

Tous les logos sont à télécharger à l’adresse suivante: www.loro.ch/logotypes
Pour toute question et commande de banderoles, adressez-vous par email à: rp@loro.ch

MODE D’UTILISATION DU LOGO DE LA LOTERIE ROMANDE
PAR LES BÉNÉFICIAIRES DE CONTRIBUTIONS

DES ORGANES DE RÉPARTITION

Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)

Rue de Varembé 1, PO Box 183, 1202 Geneva (Switzerland)

Tel: +41 (0)22/33 22 555

email: info@ccprcentre.org

Website: www.ccprcentre.org
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