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  مقدمة
للمعاهدات الدوليـة األساسـية     اً  عام اًتتضمن صحيفة الوقائع اليت بني يديك تقدمي        

، اليت ترصد تنفيـذها     "اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات   "املتعلقة حبقوق اإلنسان وللجان، أو      
وحتدد املعاهدات األساسية الدولية التـسع املتعلقـة حبقـوق          . )١(من جانب الدول األطراف   

 وتعزيز حقوق اإلنسان ميكـن      اإلنسان اليت تشملها صحيفة الوقائع هذه معايري دولية حلماية        
  :وفيما يلي هذه املعاهدات. يف كل معاهدةاً للدول أن توافق عليها بأن تصبح أطراف

 العنصري؛ التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية •

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ •

 والسياسية؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  •

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •

ة القاسية أو الالإنسانية    باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو         •
 أو املهينة؛

 اتفاقية حقوق الطفل؛ •

 أسرهم؛ وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية •

 اإلعاقة؛ ذوي اصاألشخ حقوق اتفاقية •

 .القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية •

ويقع على كل من الدول األطراف التزام باختاذ ما يلزم من اخلطوات لكفالـة أن                 
. يكون مبقدور كل شخص يف الدولة التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف املعاهـدة املعنيـة       

ك املعاهدة الدول على القيام بذلك من خالل رصد التنفيذ          وتساعد اهليئة املنشأة مبوجب تل    
__________  

املنشأة مبوجـب   يئات  اهل"أهنا  ب املعاهدات   يف إطار أصبح من املقبول وصف اللجان املنشأة        )١(
 جلنـة "سان، حىت وإن كانت أحكام كل معاهدة تشري على سبيل احلصر إىل              حقوق اإلن  "معاهدات
مـن  وجتدر مالحظة أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليـست            . "املعاهدة

 باملعىن الفين للكلمة، بالنظر إىل أهنا مل ُتنشأ مباشرة مبوجب أحكام            ات معاهد ات املنشأة مبوجب  يئاهل
  . الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي١٩٨٥/١٧، بل أُنشئت مبوجب القرار العهد
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ـ اً  وعلى الرغم من أن كل معاهدة تشكل صـك        . والتوصية باختاذ إجراءات إضافية    اً قانوني
ميكن للدول أن ختتار قبوله أو عدم قبوله، وأن كل هيئة مـن اهليئـات املنـشأة                 ،  منفصالً

قلة عن اهليئات األخرى، فإن صحيفة      مبوجب معاهدات هي عبارة عن جلنة من اخلرباء مست        
 األمـم املتحـدة   "نظام معاهـدات "الوقائع هذه تعرض تلك املعاهدات واهليئات بوصفها   

أما املدى الذي ميكن يف حدوده للمعاهدات وللهيئات املنـشأة مبوجـب       . حلقوق اإلنسان 
زم للدول أن   أوهلما أنه يل  : كنظام واحد فيتوقف على عاملني اثنني     اً  معاهدات أن تعمل مع   

تقبل بصورة منهجية مجيع املعاهدات األساسية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن تـضع             
؛ والثاين أنه يلـزم للـهيئات       )التصديق عليها بشكل عاملي وفعال    (أحكامها موضع التنفيذ    

املنشأة مبوجب معاهدات أن تنسق أنشطتها لكي خترج بنهج متسق ومنهجي لرصد إعمال             
  .نسان على الصعيد الوطينحقوق اإل
وقد نشرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان صحائف وقـائع حمـددة         

وينبغـي  . بشأن معظم املعاهدات الدولية واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات املشار إليها هنا          
وتأخذ ). لوثيقةانظر القائمة الواردة يف آخر ا     (للمهتمني مبعاهدة أو هيئة معينة أن يرجعوا إليها         

فتدرس مجيع املعاهدات واهليئات املنـشأة مبوجـب     : صحيفة الوقائع هذه بنهج أكثر عمومية     
بالفعل،كنظام اً  ومدى عملها مع  اً،  معاهدات ملعرفة املدى الذي ميكن يف حدوده أن تعمل مع         

  .متكامل وكلي وحيد لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
دولية األساسية التسع املتعلقة حبقـوق اإلنـسان        ويعرض الفصل األول املعاهدات ال      

 وهذه املعاهدات نتاج أكثر من نصف قـرن مـن         . وبروتوكوالهتا االختيارية اً  السارية حالي 
التوضيح املستمر يعود إىل تاريخ اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق العـاملي حلقـوق     

  .١٩٤٨اإلنسان يف عام 
مال اهليئات املنشأة مبوجب أحكام معاهدات حقوق اإلنسان        ويعرض الفصل الثاين أع     
وترصد تلك اهليئات قيام الدول بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات اليت            . )٢(العشر
جيب علـى الـدول أن       ويشكل نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات آلية رئيسية       . تقبلها

وار مدقق ولكنه بّناء، بشأن حالة إعمال حقوق        تشارك من خالهلا، يف إطار حمفل دويل، يف ح        
مع التركيز علـى    اً،  وُينظر يف مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات مع       . اإلنسان يف بلداهنا  

__________  

 إليها اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب، املنـشأة   جلنة واحدة لكل من املعاهدات التسع، مضافاً   )٢(
  .مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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مع بيان بعض االختالفات الرئيسية     اً  العناصر املشتركة يف والياهتا وأساليب عملها، ولكن أيض       
ل عن اختالفاهتا من الوجهة العملية يف صحائف        وميكن االطالع على مزيد من التفاصي     . بينها

  .الوقائع اخلاصة بكل منها
وهو . ويستعرض الفصل الثالث التحديات اليت تواجه نظام معاهدات حقوق اإلنسان           

يبحث اجلهود اليت ُتبذل لزيادة فعالية هذا النظام، وال سيما عن طريق تبسيط إجراءات تقدمي               
لآلثار اليت تلحق بنظام املعاهدات من جراء التركيـز         اً  قشة أيض ويتعرض الفصل باملنا  . التقارير

  .اجلديد على إجياد نظم وطنية للحماية ودعم تلك النظم
وقد أدرج كذلك مسرد باملصطلحات الفنية ملساعدة القراء فيما يتعلق باملصطلحات             

  .املستخدمة فيما يتعلق باملعاهدات واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة            ويوضح    

فعلى مجيع الدول   . ومترابطة، وينبغي إيالء األمهية جلميع احلقوق بال استثناء على قدم املساواة          
التزام بتعزيز االحترام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن وباختاذ التدابري الالزمة،            

من الصعيدين الوطين والدويل، لضمان االعتراف هبا ومراعاهتا علـى حنـو شـامل      على كل   
ميكن للدول من     شامالًاً  قانونياً  وتشكل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التسع إطار      . وفعال

  .خالله، بدعم من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، أن تفي بااللتزام املذكور
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 قانون دويل عريف؟مبثابةاإلعالن
من املسلم به على نطاق واسع أن بعض   

قواعد ضمن  اآلن تندرجأحكام اإلعالن 
 أمثلة ذلك حظر منو. القانون الدويل العريف

 أصبح معايريفهذه . التعذيب والتمييز العنصري
ُينظر إليها، عن طريق ممارسات الدول، على 

يف إدراجها  ، قبلأهنا قواعد ملزمة قانوناً
ويذهب .  بوقت طويلمعاهدة من املعاهدات

بعض احملللني يف الواقع إىل أن اإلعالن برمته له 
 .هذه املكانة

  املعاهدات وبروتوكوالهتا االختيارية: انوضع معايري حقوق اإلنس  -أوالً
. يف أوائل القرن العشرين، أصبحت محاية حقوق اإلنسان مسألة تشغل اجملتمع الدويل             

ويف إطار عصبة األمم، اليت أنشئت يف هناية احلرب العاملية األوىل، ُبذلت بعـض حمـاوالت                
وحفزت الفظـائع   . قلياتلوضع إطار قانوين دويل، إىل جانب آليات رصد دولية، حلماية األ          

املرتكبة خالل احلرب العاملية الثانية اجملتمع الدويل على كفالة عدم تكرار هذه الفظائع قـط               
  .وأتاحت للحركة احلديثة الدافع إىل إنشاء نظام دويل من احلماية اإللزامية حلقوق اإلنسان

  )١٩٤٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   -ألف
 أن أحد مقاصد األمم املتحدة يتمثل       ١٩٤٥ملتحدة الصادر يف عام     يعلن ميثاق األمم ا     

وبدعم نشط مـن    . يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع وتشجيعها        
إليانور روزفلت، إىل جانب شخصيات مثل رينيه كاسان وشارل مالك وبينغ شـون شـانغ         
وجون مهفري، حاولت الدول أن حتدد يف       

، ألول مرة، نطاق احلقـوق      وثيقة واحدة 
واحلريات األساسية املكفولة للجميع حبكم     

وأسفرت هذه اجلهود عن    . وضعهم كبشر 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، الـذي       

 كـانون   ١٠اعتمدته اجلمعية العامـة يف      
، وهو اليوم الـذي     ١٩٤٨ديسمرب  /األول

. أصبح منذ ذلك احلني يوم حقوق اإلنسان      
اليت توصـف بأهنـا     وتنص هذه الوثيقة،    

معيار موحد لإلجنـاز بالنـسبة جلميـع        "
، علـى جمموعـة     "الشعوب ومجيع الدول  

 منه الوصف الـشهري لفكـرة       ١ويرد يف املادة    . تشمل مجيع أوجه احلياة   واسعة من احلقوق    
ومتـساوين يف   اً  يولد مجيع الناس أحرار   : "حقوق اإلنسان األساسية، الذي ينص على ما يلي       

  ".قالكرامة واحلقو
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 عدم التمييز يف التمتع حبقوق اإلنسان
سـية  مجيع املعاهدات األسا  يتجلى يف     

حلقوق اإلنسان املبدأ العام الوارد يف اإلعـالن   
العاملي حلقوق اإلنسان ومفاده أنه ينبغي التمتع       
دون متييز من أي نوع باحلقوق الـيت تـنص          

 من اإلعـالن    ٢فاملادة  . عليها هذه املعاهدات  
تسرد قائمة غري جامعة باألسباب احملظـورة        

  :للتمييز، وهي
  العرق أو اللون؛  •  
  اجلنس؛  •  
  ؛اللغة  •  
  الدين؛  •  
  الرأي السياسي أو غري السياسي؛  •  
  األصل القومي أو االجتماعي؛  •  
  .مللكية أو املولد أو أي وضع آخرا  •  
 من كال   ٢وترد القائمة نفسها يف املادة        
وقد زادت املعاهدات التاليـة مـن       . العهدين

وهتدف ثالث معاهـدات    . اتساع هذه القائمة  
لقضاء علـى أشـكال     على وجه التحديد إىل ا    

التمييز العنصري والتمييز ضد    : معينة للتمييز هي  
  .املرأة، والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

: وبعد أن يورد اإلعالن حظراً عاماً على التمييز، فإنه يعدد جمموعات حمددة من احلقوق               
 ٢١ إىل ٣وتتكفـل املـواد   . هي احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة  

أمـا  ). حلق يف اللجوء واحلق يف امللكيـة      مبا يف ذلك ا   (بشرح احلقوق املدنية والسياسية التقليدية      
 فتكفل جمموعة واسـعة     ٢٨ إىل   ٢٢املواد  

من احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       
والثقافية، مبا يف ذلك االعتـراف اهلـام يف         

لكل فرد حق التمتع بنظـام      " بأن   ٢٨املادة  
اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظلـه        
 احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هـذا      

  ".اإلعالن حتققاً تاماً
ومع أن اإلعالن، كما يوحي امسه        

بذلك، ليس معاهدة ملزمة قانوناً بـصورة       
. التقليل من أمهيتـه    مباشرة، فإنه ال ينبغي   

ذلك أن لـه أمهية معنوية سامية، إذ ميثـل         
أول تعريف متفق عليه دولياً حلقوق مجيـع        
األشخاص، اعُتمد أثنـاء فتـرة اتـسمت        

وقد . مة للحقوق املبينة فيه   بانتهاكات جسي 
أرسى اإلعالن أيضاً األساس الالزم إلقامـة       
هيكل املعاهدات الذي نـشأ يف العقـود        

أضف إىل ذلك أن اإلعالن، جبمعـه       . التالية
على حنو شامل بني األنواع املختلفـة مـن       
احلقوق، يؤكد على الـسمات املـشتركة       
جلميع احلقوق وتشابكها وترابطها، وهـو      

طة ذات أمهية أساسـية أعيـد       يشكل نق  ما
تأكيدها بعد ذلك بسنوات طويلة يف إعالن       

، الصادر عن املؤمتر العاملي     ١٩٩٣فيينا لعام   
  .حلقوق اإلنسان
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 مييز العنصري؟ما هو الت
أي متييز أو اسـتثناء أو تقييـد         "هو  

اللـون   و العرق أ  أساستفضيل يقوم على     أو
 اإلثـين  النسب أو األصـل القـومي أو       أو

عرقلـة   ويستهدف أو يـستتبع تعطيـل أو      
االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

ممارستها، على قدم املساواة،     أو التمتع هبا أو   
ــسيا  ــدان ال ــصادي يف املي سي أو االقت

الثقايف أو يف أي ميدان آخر       االجتماعي أو  أو
  ).١املادة " (من ميادين احلياة العامة

  )١٩٦٥(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   -باء
يض على أن   عند اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كان يوجد بالفعل اتفاق عر            

احلقوق اليت يتضمنها ينبغي ترمجتها إىل شكل قانوين يف صورة معاهـدات، تكـون ُملزمـة                
وقد أدى ذلك إىل مفاوضات ممتدة يف نطاق        . بصورة مباشرة للدول اليت توافق على أحكامها      

 جتتمع  ٢٠٠٦جلنة حقوق اإلنسان، وهي هيئة سياسية مؤلفة من ممثلي الدول، ظلت حىت عام              
وبـالنظر إىل   . )٣(يف جنيف ملناقشة جمموعة متنوعة واسعة من قضايا حقوق اإلنـسان          سنوياً  

الضرورات السياسية اليت كانت سائدة آنذاك والنامجة عن نظام الفصل العنصري يف جنـوب              
أفريقيا، فإن أول معاهدة ُيتفق عليها، وهي االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز              

وقد اعتمدهتا اجلمعية العامة   . اولت ظاهرة التمييز العنصري على وجه التحديد      العنصري، قد تن  
  .١٩٦٥ديسمرب /يف كانون األول

وبعد تعريف التمييز العنصري، تورد االتفاقية يف ست مواد تفصيلية التزامات الدول              
ها، علـى   وفضالً عن املتطلبات البديهية بأن متتنع الدولة نفـس        . األطراف ملكافحة هذا البالء   

مجيع املستويات، عن ممارسة هذه األفعـال،       
فإن االتفاقية تقضي أيضاً بأن تتخذ الدولـة        
تدابري مناسبة ضد التمييز العنصري املترّسخ      
يف اجملتمع، مبا يف ذلك نشر األفكار العنصرية        

. اليت تنادي هبا بعض اجلماعات واملنظمـات   
وتورد االتفاقية أيضاً جمموعة واسـعة مـن        

اإلنسان احملددة اليت جيـب ضـماهنا       حقوق  
دومنا متييز على أسس عنصرية، وذلـك يف        
اجملالني املـدين والـسياسي ويف اجملـاالت        
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومعظـم     

. تلك احلقوق منصوص عليـه يف اإلعـالن       
فعال التمييـز   وأخرياً تقرر االتفاقية حقاً أساسياً يتمثل يف توفري سبيل لالنتصاف الفعال من أ            

  .العنصري، سواء عن طريق احملاكم أو عن طريق مؤسسات أخرى
__________  

قرار اجلمعية  ( ثالث مرات يف العام      حلّ جملس حقوق اإلنسان حمل هذه اللجنة، وهو جيتمع         )٣(
  ).٦٠/٢٥١العامة 



8 

وتقضي االتفاقية، يف اجلزء الثاين منها، بقيام مجيع الدول األطراف بتقـدمي تقـارير                
. دورية إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام االتفاقيـة              

وز للدول أيضاً أن تعترف باختصاص اللجنة يف النظر يف الـشكاوى            ، جي ١٤ومبوجب املادة   
  . نظام للشكاوى بني الدول١٣ و١٢ و١١املقدمة من أفراد، بينما يرد يف املواد 

  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم
يف الوقت نفسه الذي كان جيري فيه االتفاق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع                

: ييز العنصري، كانت املفاوضات مستمرة بشأن معاهدتني رئيسيتني أخريني مهـا          أشكال التم 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق           

وكانت عملية صياغة صك ملزم قانوناً جيّسد احلقوق املنصوص عليهـا يف            . املدنية والسياسية 
. ١٩٤٨ حلقوق اإلنسان قد بدأت مباشرة بعد اعتماد ذلك اإلعالن يف عـام              اإلعالن العاملي 

بيـد أن اجلمعيـة     . وجرى التفكري يف بادئ األمر يف عهد واحد يضم مجيع حقوق اإلنسان           
العامة، بعد نقاش طويل، طلبت إىل جلنة حقوق اإلنسان إعداد عهدين منفصلني، وحددت أن              

التأكيد على وحدة   "كن من األحكام املتماثلة من أجل       الصكني ينبغي أن يتضمنا أكرب عدد مم      
ويف خامتة املطاف، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة العهـدين يف كـانون              . )٤("اهلدف املنشود 

وُيشار إىل هذين العهدين، ومعهما     . ١٩٧٦ ودخال حيز النفاذ يف عام       ١٩٦٦ديسمرب  /األول
  .وق اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بالشرعة الدولية حلق

وللعهدين هيكل متماثل ومها يتخذان، يف بعض املواد، نفس الصيغة أو صيغة مشاهبة               
ميكـن   وتسلم ديباجتا كال الصكني بترابط مجيع حقوق اإلنسان، فجاء فيهما أنـه ال            . جداً

حتقيق املثل األعلى حلقوق اإلنسان إال بتهيئة األوضاع الالزمة لكي يتمتع كل إنسان حبقوقـه            
واجلزء األول من كال العهدين، املتعلـق       . قتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية    اال

. حبق مجيع الشعوب يف تقرير املصري ويف التصرف حبرية يف ثرواهتا ومواردها الطبيعية، متطابق             
ة يف ويف كليهما، يورد اجلزء الثاين أحكاماً عامةً حتظر التمييز وتؤكد تساوي الرجـل واملـرأ      

. التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف كل من العهدين والقيود اليت جيوز إيرادها على هذا التمتع            
وحيتوي اجلزء الثالث من كل عهد على األحكام املوضوعية، اليت ُتسهب يف عرض احلقـوق               

  .الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

__________  

  .١، الفقرة )٦-د (٥٤٣القرار  )٤(
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والثقافيـةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية
  :رئيسيةال
  احلق يف عدم التمييز  •
  احلق يف العمل  •
  احلق يف توفّر أوضاع عمل عادلة ومواتية  •
  احلقوق النقابية  •
  احلق يف الضمان االجتماعي  •
  محاية األسرة  •
  احلق يف مستوى معيشي مالئم  •
  احلق يف الصحة  •
  احلق يف التعليم  •
 الثقافيةاحلق يف االشتراك يف احلياة  •

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         -١
  )١٩٦٦(االجتماعية والثقافية االقتصادية و

يتضمن العهـد الـدويل اخلـاص         
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     
احلقوق املناظرة الواردة يف اإلعالن العـاملي       
حلقوق اإلنسان ويتناوهلا بكثري من التفصيل،      
فيحدد اخلطوات املطلوبة إلعماهلا بـصورة      

 فهو على سبيل املثال، خبصوص احلق     . كاملة
يف التعليم، حياكي بدقة اللغة املـستخدمة يف        
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ولكنـه       

 لألبعاد املختلفة هلذا    ١٤ و ١٣يكرس املادتني   
احلق، فيذكر على وجه التحديـد االلتـزام        
بضمان التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين وباختاذ خطوات صوب توفري التعليم الثانوي والعـايل        

من املستوى املعيشي   اً  كذلك فإن احلق يف الصحة، الذي يتناوله اإلعالن بوصفه جزء         . باجملان
 اليت تسلّم باحلق يف التمتـع بـأعلى   ١٢ املادة: املالئم، أفردت له مادة مستقلة يف العهد، هي    

مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتشمل قضايا حمددة متصلة بالصحة مثـل              
 املتعلقة باحلق يف العمـل تكملـها        ٦كما أن املادة    . ة واألمراض الوبائية واملهنية   الصحة البيئي 

 اليت تسهب يف تناول احلق يف أوضاع عمل عادلة ومالئمة، تكفل الصحة والـسالمة               ٧املادة  
  .يف العمل، واملساواة يف فرص الترقية وتلقي أجر يف أيام العطالت الرمسية

عهدين هو مبدأ اإلعمال التدرجيي الوارد يف اجلزء الثاين         وأحد الفروق امللحوظة بني ال      
حتديداً ) ١(٢ فهو ينص يف مادته   . من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

، وبأقصى ما تسمح به مواردهـا املتاحـة،         [...]بأن تتخذ   "على أن تتعهد كل دولة طرف       
. "لتدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هـذا العهـد        يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي ا       ما

ويسلم مبدأ اإلعمال التدرجيي باملعوقات اليت قد تواجهها الدول األطراف بسبب حمدوديـة              
بيد أنه يفرض أيضاً التزاماً فورياً باختاذ خطوات مدروسة وملموسة وموجهـة            . املوارد املتاحة 

ويسلم العهد أيضاً بالدور األوسع نطاقـاً       . يف سبيل اإلعمال التام للحقوق الواردة يف العهد       
بناء على املبادئ الـواردة     ) ٢٣، و ٢٢، و )٤(١٥، و )٢(١١، و )١(٢املواد  (للمجتمع الدويل   

  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٨ و٢٢ يف املادتني
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ويتطلب اجلزء الرابع من مجيع الدول األطراف أن تقدم التقارير بانتظام إىل اجمللـس                
، أنشأ اجمللس اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية         ١٩٨٥ويف عام   . قتصادي واالجتماعي اال

واالجتماعية والثقافية لتتلقى التقارير من الدول األعضاء بشأن التدابري اليت اختذهتا إلنفاذ العهد             
  .)٥(وما حترزه من تقدم

 الـدول  ،٢٠٠٨ عـام  الـصادر يف   بالعهد، امللحق االختياري الربوتوكولوميكّن    
 بالشكاوى، كاملة فيما يتعلق   إجراءات على وهو ينص . إضافية إجراءات من قبول  األطراف

  .الدول بني والشكاوى واالستفسارات الفردية االلتماسات ذلك يف مبا
  )١٩٦٦ (والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد  -٢

أنه شأن العهد الـدويل اخلـاص   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ش    
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتناول بالتفصيل احلقـوق املدنيـة والـسياسية            

الذي جرى تناوله على حنـو      (املذكورة يف اإلعالن، باستثناء احلق يف امللكية واحلق يف اللجوء           
عهد أيضاً حقوقاً إضـافية،     ويشمل ال ).  املتعلقة بوضع الالجئني   ١٩٥١مستقل يف اتفاقية عام     

  ).٢٧املادة (ومحاية األقليات ) ١٠املادة (من قبيل حقوق احملتجزين 
) ٢(٢ومها انعكاس للمادتني    ( املتعلقتني بعدم التمييز     ٣و) ١(٢وباإلضافة إىل املادتني      

من  تض٢٦، فإن املادة   ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٣و
. املساواة أمام القانون والتمتع دون أي متييز حبماية القانون الساري بوجـه عـام يف الدولـة     

، على غرار االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز          ٢وباإلضافة إىل ذلك فإن املادة      
العنصري، تنص على احلق يف توافر سبيل فعال لالنتصاف يف حالـة حـدوث انتـهاكات                

املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك وجود منتدى مستقل وحمايد ميكن أمامه رفـع     للحقوق  
مث يتناول العهد احلقـوق واحلريـات املدنيـة         . االدعاءات املتعلقة حبدوث هذه االنتهاكات    

 منه احلق يف املشاركة حبرية يف الشؤون العامة، وخاصة          ٢٥وتكفل املادة   . والسياسية الرئيسية 
  .ات نزيهة ودوريةعن طريق انتخاب

 دورية تقارير أن تقدم  منه، الرابع اجلزء يف الدول األطراف،  مجيع من العهد ويقتضي  
  .اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة إىل

__________  

  .١٩٨٥/١٧ القرار )٥(
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 ما هو التمييز ضد املرأة؟
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم       "هو    

على أساس اجلـنس ويكـون مـن آثـاره          
 أو إحباط االعتراف للمرأة     أغراضه توهني  أو

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين      
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     
واملدنية أو يف أي ميدان آخـر، أو تـوهني          

إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا،        أو
بصرف النظر عن حالتها الزوجيـة وعلـى        

 ).١املادة ("لرجلأساس املساواة بينها وبني ا

 يكمالن العهد، ويسمحان للدول األطراف بقبـول        بروتوكوالن اختياريان ويوجد    
 فينص على احلـق يف تقـدمي   ١٩٦٦أما الربوتوكول االختياري األول لعام  . التزامات إضافية 

  .، فيشجع على إلغاء عقوبة اإلعدام١٩٨٩التماس فردي؛ وأما الثاين، الصادر يف عام 
  )١٩٧٩ (املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية  -دال

، اعتمد اجملتمع الدويل معاهدة جديدة يتصدى هبا للتمييز ضد املـرأة            ١٩٧٩يف عام     
فالتمييز اجلنسي، شأنه شأن التمييز العنـصري، حمظـور مبوجـب           . سعلى أساس نوع اجلن   

أما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فتورد مبزيد من            . العهدين بعبارات عامة  
التفصيل املعىن املقصود بالتمييز على أسـاس       
اجلنس من وجهة نظر املساواة بـني املـرأة         

ة من جوانب   وتتناول االتفاقية طائف  . والرجل
  .هذه املشكلة املتعلقة بالربامج والسياسات

وقد ُصمِّم شكل االتفاقية على غرار        
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
التمييز العنصري، ولكنها حتتوي على عدد من       
االبتكارات تتجلى فيها التطورات اليت حدثت      

مسة عشر عاماً املنقضية منذ اعتماد      اخليف فترة   
فاتفاقية القضاء علـى مجيـع      . ك االتفاقية تل

وُتلزم املواد األوىل   . أشكال التمييز ضد املرأة تبدأ، كذلك، بتعريف التمييز على أساس اجلنس          
الدول األطراف باالمتناع عن التمييز القائم على اجلنس يف معامالهتا وباختاذ التدابري من أجل              

 القانونية يف مجيع جماالت احلياة، وذلك بطرق مـن          حتقيق املساواة الواقعية فضالً عن املساواة     
 من الـدول  ٦وتتطلب املادة . بينها هدم االجتاهات والعادات واملمارسات التمييزية يف اجملتمع      

صراحة قمع مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل البغاء، حىت وإن كانت هذه الظواهر قـد               
 ٨ و ٧وتبني املادتان   .  تغطيها صكوك أخرى   يف نطاق حظر الرق والسخرة اليت     اً  تدخل ضمن 

بالتفصيل االلتزامات اليت تقضي بضمان اشتراك املرأة والرجل على قدم املـساواة يف احليـاة               
 يف املساواة فيما يتعلق باجلنسية والتعليم، يف حـني  ١٠ و٩وتتوسع املادتان  . العامة والسياسية 

يف العمل والصحة وغريمها من جمـاالت        بإسهاب حقوق املرأة     ١٣ و ١٢ و ١١تتناول املواد   
، بتطبيقها للمبادئ العامة على حالة خاصة،       ١٤وتشكل املادة   . احلياة االقتصادية واالجتماعية  

احلكم الوحيد يف معاهدات حقوق اإلنسان الذي يتناول املشاكل احملددة اليت تواجهها املـرأة              
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 ما هو التعذيب؟
عذاب  أي عمل ينتج عنه أمل أو     "هو    
اً كان أم عقليا، يلحق عمد    اً  د، جسدي شدي

بشخص ما بقصد احلـصول مـن هـذا         
من شـخص ثالـث، علـى        الشخص، أو 

معاقبته على   معلومات أو على اعتراف، أو    
عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هـو         

ختويفه أو إرغامه هـو      شخص ثالث، أو   أو
 أو عندما يلحق مثل     -أي شخص ثالث     أو

ألي سبب من األسباب    العذاب   هذا األمل أو  
 كان نوعه، أو حيـرض      يقوم على التمييز أياً   

عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظـف         
رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بـصفته        

  ).١املادة  ("الرمسية

ل احلق يف املساواة أمام القانون ويف جمال         يف تناو  ١٦ و ١٥ وتتوسع املادتان . يف املناطق الريفية  
  .الزواج والعالقات األسرية

 تقـارير  أن تقدم  األطراف الدول مجيع من منها، اخلامس اجلزء يف االتفاقية، وتتطلب  
بشأن ما تتخذه مـن تـدابري لوضـع          املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة إىل دورية

  .االتفاقية موضع التنفيذ
االلتماسـات   من قبـول   األطراف الدول لالتفاقية، االختياري الربوتوكول كّنومي  

  .الفردية واالضطالع بإجراءات التحقيق
 القاسـية  العقوبـة  أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية  -هاء

  )١٩٨٤ (املهينة أو الالإنسانية أو
 معاهـدة   ١٩٨٤اعُتمدت يف عام      

ب وغريه من ضروب    أخرى للتصدي للتعذي  
 ٧وقد سبق أن حظرت املادة      . إساءة املعاملة 

من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        
والسياسية التعذيب وغريه مـن ضـروب       
املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        

املهينة، ولكن هذه االتفاقية تقطع شـوطاً     أو
ـ      ـ اً  أبعد من ذلك فتستحدث نظام اً قانوني

 منع هذه املمارسـات واملعاقبـة       يهدف إىل 
وبعـد أن ُتعـرِّف    . عليها على حد سـواء    

االتفاقية التعذيب، فإهنا توضح أنه ال جيـوز        
التذرع بأية ظروف من أي نوع، مبا يف ذلك         
األوامر الصادرة عن موظفني أعلى َمْرَتبـةً،       

رئيـسي  حلظر ال ومما يتصل بذلك اتصاالً وثيقاً ا     .  أي أن هذا احلظر مطلق     -كمربر للتعذيب   
فإذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقـاد بـأن          : "عدم الردّ " بشأن   ٣الوارد يف املادة    

إبعـاده   ما سيتعرض للتعذيب يف بلد من البلدان، ال جيوز طرد هـذا الـشخص أو              اً  شخص
ه وجيب على الدولة الطرف جترمي التعذيب واملعاقبة علي       . إعادته بطرق أخرى إىل ذلك البلد      أو

  .على النحو املناسب
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وبالنظر إىل أن من الضروري املعاقبة على التعذيب حىت يف حالة فـرار مرتكبيـه إىل       
 نظاماً يصبح مبوجبه للدولة اليت ارُتكب فيها التعذيب، أو الـيت            ٩ إىل   ٤اخلارج، حتدد املواد    

ـ             ى هـذه   تورط فيه مواطنوها بصفتهم مرتكبني للتعذيب أو تعرضوا له كضحايا، والية عل
فيمكن هلذه الدولة أن تطلب تسليم الشخص املدعى ارتكابه لـه من أي بلد آخـر،       . اجلرمية

وجيب على ذلك البلد نفسه، إذا رفض طلب التسليم، أن يقدم اجلاين املّدعى ارتكابه لـه إىل                
واهلدف من ذلك هو ضمان عدم وجود مكان خيتفي فيه مرتكبو األفعال اليت حتظرها              . القضاء

وإجـراء اسـتعراض    ملوظفي إنفاذ القانون     توفري التوعية    ١١ و ١٠وتتناول املادتان   . عاهدةامل
يف سـبيل   "وبدالً من النص على احلق العـام        . منهجي لألساليب اليت يتخذوهنا ملنع التعذيب     

 يف حالة حدوث انتهاكات، كما جاء يف املعاهدات األخرى، تـنص اتفاقيـة    "انتصاف فعال 
 منها على احلق يف إجراء حتقيـق سـريع ونزيـه يف             ١٤ إىل   ١٢ املواد   مناهضة التعذيب يف  

ادعاءات التعذيب، مع ضمان حق الضحية يف تعويض عادل ومناسب، مبا يف ذلـك إعـادة                
، ال ميكن أن ُتستخدم يف احملكمة أدلة مت احلـصول           ١٥ووفقاً للمادة   . تأهيله على أكمل وجه   

 من الدول األطراف أن متنـع ارتكـاب   ١٦ي املادة   وأخرياً، تقتض . عليها عن طريق التعذيب   
  .أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب

وتتطلب االتفاقية، يف اجلزء الثاين منها، من كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إىل                 
 من االتفاقية، جيوز للدول أيضاً أن ختتـار         ٢٢ و ٢١ومبوجب املادتني   . جلنة مناهضة التعذيب  

  .قبول اختصاص اللجنة بالنظر يف الشكاوى املقدمة من دول أطراف أخرى أو من أفراد
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب       على   ٢٠٠٢وقد ووفق يف عام       

 وبـدأ نفـاذه يف      وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،           
وهو ينص على نظام للزيارات املنتظمة من قبـل اآلليـات الدوليـة             . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

والوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة               
بوصـفها   الربوتوكول اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       ئوينش. شخاص احملرومني من حريتهم   لأل

اآللية الوقائية الدولية ذات االختصاص العاملي، ويقتضي من كل دولة طرف أن تنشئ أو تعني               
أو حتتفظ بآلية أو عدة آليات وقائية وطنية أو هيئات زائرة ملنع التعذيب وغريه من ضـروب                 

ملا تنص عليـه     اًوتقوم اللجنة الفرعية، وفق   . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 :، مبا يلي١١املادة 

 حريتهم؛ من حيرموا أن ميكن أو اليت ُيحرم فيها األشخاص إىل األماكن زيارات  )أ(  
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 الطفلإلعمال حقوق"مبادئ عامة"أربعة 
حددت جلنة حقوق الطفل أربعة مبادئ        

قية ينبغي أن تسترشد هبـا      عامة واردة يف االتفا   
  :الدول يف إعمال حقوق الطفل، وهي

 التزام الدول بـأن حتتـرم       :عدم التمييز   -١
احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وبأن      
تضمنها لكل طفل مشمول بواليتها دون      

  ؛)٢املادة (أي نوع من أنواع التمييز 
 يوىل ينبغي أن    :مصاحل الطفل الفضلى    -٢

يف صاحل الطفل الفضلى    ملاالعتبار األول   
مجيع اإلجراءات اليت ُتتخذ بشأن الطفل      

  ؛)٣املادة (
احلـق  : احلق يف احلياة والبقاء والنمو      -٣

األصيل للطفل يف احلياة والتزام الـدول       
األطراف بأن تكفل إىل أقصى حد ممكن       

  ؛)٦املادة (بقاء الطفل ومنوه 
 حق الطفـل    :آراء الطفل بشأن وضعه     -٤

مجيـع  "عن آرائه حبريـة يف      يف التعبري   
، مع إيالء هذه    "املسائل اليت متس الطفل   
وفقـاً لعمـر    "اآلراء االعتبار الواجب    

  ).١٢املادة  ("الطفل ونضجه
ولالطالع على مزيد من املعلومـات،        

انظر التعليق العام للجنة حقوق الطفـل       
 )٢٠٠٣(٥رقم

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف إلنشاء آليـات وقائيـة              )ب(  
 االحتياجات  وطنية، عند الضرورة؛ واحلفاظ على االتصال املباشر مع هذه اآلليات، يف تقييم           

والوسائل الالزمة لتحسني الضمانات ضد سوء املعاملة؛ وتقدمي التوصيات واملالحظـات إىل            
 الدول األطراف بغية تعزيز قدرات اآلليات الوقائية الوطنية وواليتها؛

عن اهليئـات الدوليـة       التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، فضالً         )ج(  
  .لة من أجل الوقاية من سوء املعاملةواإلقليمية والوطنية العام

  )١٩٨٩ (الطفل حقوق اتفاقية  -واو
كانت اتفاقية حقوق الطفل هـي        

أول معاهدة تتناول حقوق األطفال علـى       
ويف حني أن األطفال، بوصفهم     . حنو شامل 

يتمتعون بطبيعـة   اً،   عام ١٨دون سن   اً  بشر
احلال جبميع حقوق اإلنـسان املنـصوص       

 األخرى، فإن إعـادة     عليها يف املعاهدات  
ذكر هذه احلقوق يف وثيقة شاملة واحـدة        
مع التأكيد على الظروف اخلاصة لألطفال      
واألوضاع الالزم هتيئتها لكـي يتمتعـوا       
حبقوقهم أتاحت الفرصة الستحداث أحكام     

  .إضافية تتصل هبم
 من العهـد    ٢٤وقد نصت كل من املادة      

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      
 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٠ادة  وامل

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     
على أن من حق األطفال التمتـع بتـدابري         
محاية خاصة حيتـاجون إليهـا بوصـفهم        

وتبُسط اتفاقية حقوق الطفل هـذه      . أطفاالً
فعلى سـبيل   . التدابري بتفاصيل أكرب بكثري   

املثال، تتناول أحكام خاصة حق الطفل يف       
، وعدم فصله عـن     )٨ و ٧املادتان  (ويته  ه
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، ونقل األطفال بصورة غـري مـشروعة        )١٠املادة  (، ومجع مشل األسرة     )٩املادة  (الوالدين  
 ٢٢وتتناول املـادة    ). ٢١املادة  (والتبين  ) ١٩املادة  (، واحلماية من إساءة املعاملة      )١١ املادة(

ية بأوجه الضعف اخلاصة باألطفال، فهـي       وُيعتَرف يف االتفاق  . احلالة اخلاصة لالجئني األطفال   
، وإساءة استعمال العقـاقري     )٣٢املادة  (تنص صراحة على محايتهم من االستغالل االقتصادي        

، ومن اختطـافهم وبـيعهم واالجتـار هبـم          )٣٤املادة  (، واالستغالل اجلنسي    )٣٣املادة  (
وتؤكـد  . اإلعاقـة  بصورة خاصة على رعاية األطفـال ذوي    ٢٣وتنص املادة   ). ٣٥ املادة(

 من جديد التزامات الدول يف حاالت النـزاع املسلح مبوجب القـانون اإلنـساين              ٣٨ املادة
ـ        ١٥الدويل، وتقتضي منها عدم جتنيد األطفال دون سن          دم  عامـا، وحيثمـا أمكـن، ع

  .اعاستخدامهم فعالً كجنود يف الرت
قد ارتادت االتفاقية وإىل جانب األحكام اليت تؤكد حقوق الطفل من حيث احلماية، ف  

جماالً جديداً أيضاً ببيان منظور الطفل فيما يتعلق باحلقوق املدنيـة والـسياسية، واحلقـوق               
فاالتفاقية تـسلم باألطفـال   .  الواردة يف العهدين "التقليدية"االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

. رهم ونـضجهم  لتطور قدراهتم وأعما  اً  كأصحاب حقوق قادرين على ممارسة حقوقهم وفق      
، وحرية الفكـر  )١٣املادة (وعلى سبيل املثال، لألطفال احلق الكامل يف كل من حرية التعبري     

، )١٥املـادة   (، وحرية تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي       )١٤ املادة(والوجدان والدين   
فضالً عن ، )١٧املادة (، واحلق يف احلصول على املعلومات  )١٦املادة  (واحلق يف احلياة اخلاصة     

، ويف مستوى معيشي مالئم     )٢٦املادة  (، ويف الضمان االجتماعي     )٢٤املادة  (احلق يف الصحة    
  ).٢٧ املادة(

 تقـارير  أن تقـدم   األطراف الدول مجيع من منها، الثاين اجلزء يف االتفاقية، وتتطلب  
  .الطفل حقوق جلنة إىل دورية

 األطفـال  وبغـاء  األطفال وبيع املسلحة النـزاعات يف األطفال اشتراك مشكلة أما  
 بروتوكـولني  يف التفـصيل  من مبزيد تناوهلا جرى فقد اإلباحية املواد يف األطفال واستغالل
  .٢٠٠٠ عام يف اعُتمدا لالتفاقية، اختياريني
 يكمـل   فالربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات املـسلحة           

وهو ينص علـى أنـه ال جيـوز         . لقانون الدويل اإلنساين  عن ا    من االتفاقية، فضالً   ٣٨ املادة
من العمر للتجنيد اإلجباري يف القـوات املـسلحة         اً   عام ١٨خضوع أي شخص دون سن      

على الدول برفع احلد األدىن لسن التطوع للتجنيـد عـن      اً  ، ويفرض التزام  )٢ املادة(النظامية  
 طرف إعالناً ملزمـاً بعـد التـصديق         وتودع كل دولة  ). ٣املادة  (السن احملددة يف االتفاقية     
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الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه يتضمن احلد األدىن لـسن التطـوع للتجنيـد               على
ـ        وتكفـل الـدول األطـراف يف       . اًوالضمانات املوضوعة لكفالة أن يكون التجنيد طوعي

 عشرة مـن العمـر      عدم اشتراك أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة        اً  الربوتوكول أيض 
وباإلضـافة إىل ذلـك، ال جيـوز أن تقـوم           ). ١املادة  (اشتراكاً مباشراً يف األعمال احلربية      

اجملموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة للدولة يف أي ظرف من الظـروف بتجنيـد               
وُيطلب من الدول األطـراف     . يف األعمال احلربية  اً   عام ١٨استخدام األشخاص دون سن      أو

أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عملياً ملنع جتنيد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل هـذه                  
 ).٤املادة (يف ذلك حظر وجترمي هذه املمارسات  اجلماعات، مبا

واستغالل األطفال  األطفال  وبغاء  بيع األطفال   املتعلق ب الربوتوكول االختياري   أما    
 جيب أن تتخذها الدول األطراف حلماية األطفال         فيوسع نطاق التدابري اليت    املواد اإلباحية يف  

وال يعّرف الربوتوكول االختيـاري بيـع       . من هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم      
اً ، بل يقدم أيض  )٢املادة  (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال فحسب          

وينبغي ). ٣املادة  (أن جترمها الدول األطراف     قائمة غري شاملة باألعمال واألنشطة اليت جيب        
احملاوالت اليت تبذل الرتكاب هذه األعمال أو األنشطة والتواطؤ         اً  أن يشمل هذا التجرمي أيض    

 األساس لقيام الدول األطراف بتأكيد واليتها القضائية        ٥ و ٤وحتدد املادتان   . واملشاركة فيها 
علقة ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف        على املمارسات املوجبة إلقامة الدعوى املت     

، وينص على تسليم مـن  )مبا يف ذلك التشريعات اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية      (املواد اإلباحية   
إىل مبدأ املصاحل الفـضلى للطفـل، حيـدد         اً  واستناد. ُيدعى ارتكاهبم هذه األفعال اإلجرامية    
ماية الضحايا األطفال ومساعدهتم خـالل مجيـع        حلاً  الربوتوكول االختياري كذلك أحكام   

 ٩ و٨وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقـع يف املـادتني    ). ٨املادة  (مراحل عملية العدالة اجلنائية     
عن   اختاذ تدابري وقائية ضد بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، فضالً             

ولتنفيذ مجيع هذه األحكـام،     . يلهم وحتقيق شفائهم  تعويض الضحايا من األطفال وإعادة تأه     
 ).١٠ و٦املواد (يدعو الربوتوكول االختياري إىل التعاون الوثيق بني الدول األطراف 

الربوتوكـول   ٢٠١١ديـسمرب   /اعتمدت اجلمعية العامة يف كـانون األول      اً،  وأخري  
ويرسي . ٢٠١٢عليه يف عام  وسُيفتح باب التوقيع االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات،  

  .هذا الربوتوكول احلق يف تقدمي االلتماسات الفردية واالستفسارات والشكاوى بني الدول
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  )١٩٩٠ (أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية  -زاي
يف اعُتمدت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم               

من اإلعداد  اً  وتنطبق االتفاقية على عملية اهلجرة بأكملها، بدء      . ١٩٩٠ديسمرب  /كانون األول 
للهجرة، فاملغادرة، واملرور العابر، إىل كامل فترة اإلقامة والنشاط املأجور يف دولة االستخدام             

ق بالدولـة  وتتصل أغلبيـة احلقـو  . ومن مث العودة إىل الدولة األصلية أو دولة اإلقامة املعتادة  
  .املستقبِلة، رغم أن الدولة املرِسلة أيضاً تقع على عاتقها التزامات حمددة

مث حتـدد   . وتبدأ االتفاقية حبظر التمييز يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية            
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظـر عـن          مجيعأوالً،  : احلقوق على النحو التايل   

 الالزمة  احلائزين للوثائق  حيث اهلجرة، وثانياً، احلقوق اإلضافية للعمال املهاجرين         وضعهم من 
واالتفاقية، يف تعريفها للحقوق املدنية والسياسية للعمال املهاجرين، حتتـذي          . وأفراد أسرهم 

وتعيـد  . بشكل دقيق جداً اللغة املستخدمة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           
املواد ذكر احلقوق الواردة يف العهد مع أخذ احلالة اخلاصة للعمال املهاجرين يف احلسبان، بعض 

مثل احلقوق املتعلقة باإلخطار القنصلي عند إلقاء القبض واألحكام احملددة املتعلقة بانتهاكات            
وباإلضافة إىل ذلـك، تـشري      . قانون اهلجرة وإتالف مستندات اهلوية وحظر الطرد اجلماعي       

  .تفاقية إىل احلق يف امللكية، املشمول باحلماية أصالً يف اإلعالن، وإن مل يرِد يف العهداال
وتعرِّف االتفاقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعمال املهاجرين يف ضوء            

وهكذا فإنه جيب، على سبيل املثال وكحد أدىن، تقدمي الرعاية الطبية العاجلة            . وضعهم اخلاص 
 نفس النحو الذي ُتقدَّم به للمواطنني، كما أن ألطفال العمال املهاجرين احلق األساسـي         على

وتوجد حقوق إضافية للعمـال     . يف احلصول على التعليم بصرف النظر عن وضعهم القانوين        
احلائزين للوثائق على النحو املناسب ولفئات معينة من العمـال املهـاجرين مثـل العمـال                

  .ني واجلوالني واملرتبطني مبشاريع حمددةاحلدوديني واملومسي
وتتطلب االتفاقية، يف اجلزء السابع منها، من مجيع الدول األطراف أن تقدم تقـارير                

دورية إىل اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الـيت أنـشئت               
قدمي شكاوى مـن الـدول    على حق ت٧٧ و٧٦كذلك تنص املادتان   . لرصد تطبيق االتفاقية  

األطراف ضد دول أطراف أخرى أو من األفراد، شريطة أن تقبل الدولـة الطـرف املعنيـة                 
  .باختصاص اللجنة يف هذا الصدد
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  )٢٠٠٦(اإلعاقة  ذوي األشخاص حقوق اتفاقية  -حاء
ويتمثـل  . ٢٠٠٨دخلت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيز التنفيذ يف عام             

ـ            الغرض من هذه اال    اً تفاقية يف تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة متتع
على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وتعزيـز               كامالً

  .احترام كرامتهم املتأصلة
مشـل  ": من ذلك على أنه     وتنص بدالً . وال تعّرف االتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة       

شخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو عقليـة               مصطلح األ 
ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملـة                أو

وهي لذلك ترى أن اإلعاقة نتيجة للتفاعـل  . "وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين      
والعوائق اليت تواجه األشـخاص     .  الذي ال ميكن الوصول إىل خدماته      بني حالة الفرد واجملتمع   

ذوي اإلعاقة كثرية، فقد تكون، على سبيل املثال، عوائق بيئية مثل الَدَرج، أو عوائق تتعلـق                
وميكن هلذه احلواجز أن    . باالجتاهات كاعتقاد أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال ميكن أن يتعلموا         

. لك حتدد االتفاقية هذه احلواجز باعتبارها متييزية وتطلب إزالتـها         ولذ. تعرقل التمتع باحلقوق  
يف اً  كامناً  وباعتماد هنج قائم على احلقوق إزاء اإلعاقة، تبتعد االتفاقية عن اعتبار اإلعاقة مرض            

ـ   إلصالح الشخص، أو تـدخالً    ) النهج الطيب (اً  طبي  الفرد يتطلب إما تدخالً    النـهج  (اً  خريي
  .دمي املساعدة الطوعية وليس حق الفردعلى أساس تق) اخلريي

وتنص االتفاقية على مبادئ عامة، ومنها احترام الكرامة املتأصلة وحريـة االختيـار               
واالستقالل، وعدم التمييز، واملشاركة واالندماج، واحترام االختالف والتنوع، واملساواة يف          

  .رام قدرات األطفال الناميةالفرص، وإمكانية الوصول، واملساواة بني الرجل واملرأة، واحت
وهي تسلم بأن يتمتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة بـاحلقوق املدنيـة والثقافيـة        

وهبذا املعىن ال تعترف    . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية على قدم املساواة مع اآلخرين       
عـوا  حبقوق جديدة للمعوقني ولكنها تشري إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة ينبغـي أن يتمت             

وباإلضافة إىل ذلك، حتدد االتفاقية جمموعة مـن االلتزامـات          . حبقوق اإلنسان ودون متييز   
الواقعة على الدول تتعلق بتمكني املعوقني من التمتع حبقوقهم، يف جماالت متنوعـة مثـل               
الوصول إىل العدالة، وزيادة الوعي، وسهولة الوصول، والبيانات واإلحصاءات، والتعـاون           

  .حمددة بشأن املرأة ذات اإلعاقة، واألطفال ذوي اإلعاقةاً  أهنا تتضمن أحكامكما. الدويل
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 ما هو االختفاء القسري؟
ــاز  "   ــال أو االحتجـ االعتقـ

أي شكل مـن أشـكال    االختطاف أو  أو
احلرمان من احلرية يتم على أيدي مـوظفي      

أشخاص أو جمموعـات مـن       الدولة، أو 
ون بإذن أو دعم من الدولـة       األفراد يتصرف 

مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبرمان      أو
الشخص من حريتـه أو إخفـاء مـصري         
الشخص املختفـي أو مكـان وجـوده،        

 ).٢املادة ("حيرمه من محاية القانون مما

وتنص االتفاقية على إنشاء جلنة معنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تقـدم إليهـا               
  .الدول األطراف تقارير دورية عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية

وهو مينح اللجنة سـلطة     . ٢٠٠٨قية يف عام     لالتفا الربوتوكول االختياري وبدأ نفاذ     
. تلقي البالغات من األفراد الذين يدعون أهنم ضحايا انتهاكات ألي من أحكـام االتفاقيـة              

هبا تـشري إىل حـدوث      اً  يسمح للجنة بإجراء التحقيقات عندما تتلقى معلومات موثوق        كما
  .انتهاكات جسيمة أو منتظمة لالتفاقية

  )٢٠٠٦(القسري  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية  -طاء
اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري             

وهذه االتفاقية  .  ودخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بأربع سنوات       ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول  
يدية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأحكـام      فريدة من نوعها من حيث أهنا جتمع بني األحكام التقل         

 .القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي

 منها احلق غري القابل للتقييد يف عدم التعـرض لالختفـاء        ١تعرف االتفاقية يف املادة       
  :غري قابل لإللغاءاً القسري، وتؤكد حظر االختفاء القسري باعتباره حكم

 كان، سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديـد          ال جيوز التذرع بأي ظرف استثنائي       
باندالع حرب، أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتربيـر              

  .االختفاء القسري
 أن االختفـاء    وتؤكد االتفاقية أيـضاً     

القسري يشكل جرمية ضد اإلنـسانية عنـدما        
  .)٥املادة (ميارس بطريقة عامة أو منهجية 

ومن بني التدابري الرامية إىل منع حاالت         
االختفاء القسري، تذكر االتفاقية احلظر الصريح      
لالعتقال السري واحملافظة علـى الـسجالت       

كمـا  . الرمسية لألشخاص احملرومني من حريتهم    
تنص على أنه، عندما يوجـد اجلـاين املـدعى      
ارتكابه لالختفاء القسري يف أي إقليم خيـضع        

  .تتخذ تلك الدولة التدابري الالزمة إلقامة واليتها على اجلرمية ائية لدولة طرف، أنللوالية القض
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الشخص املختفـي وكـل   "، يف تعريف ضحية االختفاء القسري،       ٢٤وتشمل املادة     
وتنص . ، مثل أفراد األسرة"شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من جراء هذا االختفاء القسري

عن ظروف االختفاء القسري، وسري التحقيـق  "يف معرفة احلقيقة على احلق اً املادة نفسها أيض  
وعلى الرغم من إقرار هذا احلق يف القانون اإلنساين وبعض . "ونتائجه ومصري الشخص املختفي

  .اهليئات الدولية، فإن االتفاقية هي أول صك دويل حلقوق اإلنسان يعرب عنه صراحة
مال االختفاء القسري، وإجراء التحقيقات     وتلزم االتفاقية الدول األطراف بتجرمي أع       

  ).٢٥، ١٧-٦املواد (واختاذ تدابري تشريعية فعالة وغريها ملنع مثل هذه األفعال من احلدوث 
محاية خاصة لألطفال الذين يتعرضون مباشرة لالختفاء القسري،        اً  وتويل االتفاقية أيض    

سري، أو األطفال الذين يولدون أثناء      أو الذين خيضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوين الختفاء ق         
  ).٢٥املادة (وجود أمهاهتم يف األسر نتيجة الختفاء قسري 

 اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، اليت جيب        ٢٦وتنشئ االتفاقية مبوجب املادة       
  .أن تقدم الدول األطراف إليها تقارير دورية عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية

جيوز لألفراد تقدمي شكاوى إىل اللجنة، شريطة أن تكون الدولة املعنية قد قبلت باختصاص              و  
  . على اللجنة صالحية النظر يف الشكاوى فيما بني الدول٣٢وتضفي املادة . ٣١اللجنة مبوجب املادة 

أن تتخـذ   اً  وحسب املوضح مبزيد من التفصيل يف الفصل الثاين، جيوز للجنة أيـض             
. لة يف حال تلقيها طلبات عاجلة للبحث عن شخص خمتـف والعثـور عليـه              إجراءات عاج 

باختاذ إجـراءات للتحقيـق إذا   اً أن حتيل بصفة عاجلة إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلب       وهلا
تلقت معلومات موثوقة بشأن حدوث انتهاكات خطرية لالتفاقية، وجيوز أن توجـه اهتمـام       

  .هذه االنتهاكات إذا كانت واسعة النطاق أو منهجيةاجلمعية العامة بصفة عاجلة إىل 
 أن تقوم الدول األطراف بتقييم سري عمل اللجنة، وجيوز          ٢٧، ُيتوخى يف املادة     وأخرياً  

  .أن تقرر نقل مهامها إىل هيئة أخرى للرصد
  متكامل ككل املعاهدات قراءة  -اءي

، من الضروري أن ُتقـرأ  لفهم التزامات أي دولة مبوجب هذه املعاهدات فهماً كامالً        
فرغم أن  . ككل متكامل  معاهدات حقوق اإلنسان اليت أصبحت هذه الدولة طرفاً فيها           مجيع

هذه املعاهدات منفصلة ويقوم كل منها بذاته، فإهنا مكمِّلة لبعضها البعض ويربطها معاً عـدد        
يف عـدم التمييـز     وترسي كل منها، صراحة أو ضمناً، املبادئ األساسية املتمثلة          . من املبادئ 
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واملساواة، وتوفري احلماية الفعالة من انتهاكات احلقوق، واحلماية اخلاصة للفئـات الـشديدة             
يف احلياة العامة للدولة اليت يوجد اً ومستنرياً نشطاً الضعف، والنظر إىل اإلنسان باعتباره مشارك

ه موضوع سـليب لقـرارات      هبا ويف صنع القرارات اليت تؤثر عليه، بدالً من النظر إليه على أن            
ومجيع املعاهدات املرتكزة على هذه املبادئ املشتركة مترابطة ومتشابكة ويـدعم           . السلطات

بعضها بعضاً، حبيث أنه ال ميكن التمتع على حنو كامل بأي حق يف معزل عن غريه، بل يتوقف     
هيئات معاهدات  وهذا الترابط هو أحد األسباب لقيام       . هذا التمتع على التمتع بسائر احلقوق     

حقوق اإلنسان باستحداث هنج أكثر تنسيقاً إزاء أنشطتها، وخاصة عن طريق تشجيع الدول             
  .األطراف على أن تنظر إىل تنفيذ أحكام هذه املعاهدات مجيعاً باعتباره هدفاً واحد

وال ُيدَّعى أن هذه املعاهدات تشكل قائمة هنائية بالتزامات الدولة يف جمـال حقـوق         
فكثري من الدول، إىل جانب اشتراكها يف نظام األمم املتحدة ملعاهـدات حقـوق              . اإلنسان

اإلنسان، هي أيضاً أطراف يف صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، األمر الذي قد يوسع بقـدر               
وباإلضافة إىل ذلـك فـإن      . أكرب من نطاق احلماية املمنوحة لألشخاص املشمولني بوالياهتا       

فاقية املتعلقة مبركز الالجئني واتفاقيات منظمة العمل الدولية، مثل         معاهدات أخرى، ومنها االت   
 املتعلقة حبظر أسـوأ     ١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقم        ١٣٨اتفاقية املنظمة رقم    

 املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية والقبليـة      ١٦٩اتفاقية املنظمة رقم     أشكال عمل األطفال، أو   
. كل صكوكاً ذات أبعاد واضحة وهامة يف جمال حقـوق اإلنـسان           يف البلدان املستقلة، تش   

وينبغي النظر إىل مجيع هذه االلتزامات القانونية الدولية جمتمعة لدى تقييم مسؤولية دولة مـا               
  .عن محاية حقوق اإلنسان
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  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات: تنفيذ معايري حقوق اإلنسان  -ثانياً
هدات هي جلان اخلرباء املستقلني اليت تقوم باستعراض التقـارير          اهليئات املنشأة مبوجب معا     

ويتنـاول  . املقدمة من الدول األطراف عن تنفيذها أحكام املعاهدات األساسية حلقوق اإلنـسان           
  .الفصل الثاين شرح أعمال تلك اهليئات وبيان السبب يف أمهيتها حلياة الناس يف مجيع أحناء العامل

  نشأة مبوجب معاهدات؟ما هي اهليئات امل  -ألف
تقرر املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف الفـصل األول التزامـات               

. قانونية على الدول األطراف تتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الـصعيد الـوطين             
ه يتحمل  وعندما يقبل البلد إحدى املعاهدات عن طريق التصديق أو االنضمام أو اخلالفة، فإن            

ولكن هذا ليس سـوى أول      . بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف هذه املعاهدة      اً  قانونياً  التزام
وعنـدما  . خطوة ألن االعتراف باحلقوق على الورق ال يضمن التمتع هبا يف الواقع العملـي             

ة اعُتمدت أول معاهدة، كان من املُسلَّم به أن الدول األطراف ستحتاج إىل التشجيع واملساعد          
يف تلبية التزاماهتا الدولية املتعلقة باختاذ التدابري الضرورية لـضمان متتـع مجيـع األشـخاص       

ولذلك فإن كل معاهدة تنشئ جلنـة       . اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة      
  .دولية من اخلرباء املستقلني للقيام، بوسائل شىت، برصد تنفيذ أحكامها

  .لية برصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان املذكورة يف الفصل األولوتقوم اللجان التا  
 وهي أول هيئة من هيئات املعاهدات       فلجنة القضاء على التمييز العنصري،      -١  

 تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال         ١٩٦٩يتم إنشاؤها، تستعرض منذ عام      
  . عضوا١٨ًويبلغ عدد أعضائها . التمييز العنصري

 يف  اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        وأُنشئت    -٢  
 لالضطالع باملهام املعهود هبا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبوجب العهـد            ١٩٨٥ عام

  . عضوا١٨ًويبلغ عدد أعضائها . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الستعراض تطبيـق    ١٩٧٦ يف عام    عنية حبقوق اإلنسان  اللجنة امل وأُنشئت    -٣  

  . عضوا١٨ًويبلغ عدد أعضائها . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ١٩٨١ منـذ عـام      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       وتقوم    -٤  

يز ضد املرأة هلـذه  باستعراض تطبيق الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي     
  . عضوا٢٣ًويبلغ عدد أعضائها . االتفاقية
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، باستعراض تطبيق   ١٩٨٧ اليت أُنشئت يف عام      جلنة مناهضة التعذيب،  وتقوم    -٥  
. اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             

  . أعضاء١٠ويبلغ عدد أعضائها 
 .٢٠٠٧فربايـر   / دورهتا األوىل يف شباط    اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   ت  وعقد  -٦  

زيارة مجيع أماكن االحتجاز يف الدول األطراف؛ وتقـدمي املـساعدة           : وواليتها ذات شقني  
واملشورة إىل كل من الدول األطراف وهيئاهتا الوطنية املستقلة ملنع التعذيب وغريه من ضروب           

ويبلـغ عـدد    . ة أو الالإنسانية أو املهينة، واآلليات الوقائية الوطنية       املعاملة أو العقوبة القاسي   
  . عضوا٢٥ًأعضائها 
، باستعراض تطبيق اتفاقية حقوق     ١٩٩١ منذ عام    جلنة حقوق الطفل،  وتقوم    -٧  

الرتاعات الطفل، فضالً عن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية بشأن اشتراك األطفال يف            
ويبلغ عـدد  . املواد اإلباحيةواستغالل األطفال يف األطفال  وبغاء  بيع األطفال   املسلحة وبشأن   

  . عضوا١٨ًأعضائها 
 ٢٠٠٤مـارس   / دورهتا األوىل يف آذار    اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين   وعقدت    -٨  

. وهي تستعرض تطبيق االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم            
  . عضوا١٤ًدد أعضائها ويبلغ ع

 ذوي اإلعاقة، املنشأة يف تـشرين       اللجنة املعنية حبقوق األشخاص   وعقدت    -٩  
  . عضوا١٨ًويبلغ عدد أعضائها . ٢٠٠٩فرباير /، دورهتا األوىل يف شباط٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 بعـد   ٢٠١١يونيـه   / يف حزيران  اللجنة املعنية باالختفاء القسري   وأنشئت    -١٠  
 ٢٣ الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري حيـز التنفيـذ يف              دخول االتفاقية 
  . أعضاء١٠ويبلغ عدد أعضائها . ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

وتتألف كل جلنة من خرباء مستقلني مشهود هلم بالكفاءة يف جمال حقوق اإلنـسان،                
. مدهتا أربع سنوات  ترشحهم الدول األطراف وتنتخبهم لفترات عضوية حمددة قابلة للتجديد          

وفترة العضوية يف أحدث اهليئات املنشأة      . وُتجرى انتخابات لنصف عدد األعضاء كل سنتني      
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، واللجنة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي      (مبوجب معاهدات   

  .قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) اإلعاقة، واللجنة املعنية باالختفاء القسري
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 اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بصورة عامة يف مكتب األمم املتحـدة يف             وجتتمع  
جنيف، وإن كانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              

وتتلقى مجيع اهليئات املنـشأة مبوجـب       . تعقدان عادة إحدى دوراهتما يف نيويورك كل عام       
ة معاهدات حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية السامية لألمم املتحـدة          معاهدات دعماً من شعب   

  .حلقوق اإلنسان
  ما الذي تضطلع به اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات؟  -باء

تؤدي اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات عدداً من املهام اليت هتدف إىل رصد الكيفية                
يئات املنشأة مبوجب معاهدات، فيما عدا      فلجميع اهل . اليت تنفذ هبا الدول األطراف املعاهدات     

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، والية تلقي التقارير اليت تقدمها الدول األطراف بـصفة دوريـة       
وُتصدر . مبينة فيها كيفية تطبيقها أحكام املعاهدة على الصعيد الوطين، والنظر يف هذه التقارير            

ى إعداد تقاريرها، كما ُتعّد تعليقـات عامـة     هذه اهليئات مبادئ توجيهية ملساعدة الدول عل      
وجيوز ملعظم  . تفسر هبا أحكام املعاهدات، وتنظم مناقشات بشأن املواضيع املتصلة باملعاهدات         

اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أن تنظر يف الشكاوى أو البالغات املقدمة من أفراد يّدعون              
 شريطة أن تكون هـذه الدولـة قـد          فيها أن إحدى الدول األطراف قد انتهكت حقوقهم،       

 بإجراء التحقيقات والنظـر يف الـشكاوى        وقد يضطلع بعضها أيضاً   . اختارت هذا اإلجراء  
  . بني الدول فيما

وفيما يلي استعراض لألنشطة اليت تضطلع هبا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وفقاً              
ر النظام املُنسق لرصد املعاهدات،     ورغم أن اهليئات العشر ُتعرض معاً يف إطا       . لوالية كل منها  

فإنه ينبغي اإلشارة إىل أن كل هيئة من هذه اهليئات هي جلنة مستقلة من اخلرباء مناطـة هبـا                   
ومع ذلك فإن تلك اهليئات تواصل بذل اجلهود للتنـسيق بـني            . والية مرتبطة مبعاهدة حمددة   

 يف والية كل منـها مبوجـب        أنشطتها، وإن اختلفت إجراءاهتا وممارساهتا نتيجة لالختالفات      
  .)٦(و الربوتوكول االختياري ذي الصلةاملعاهدة املعنية أ

__________  

 فيما يتعلق باإلجراءات اليت تتبعها هيئة معينة من         ميكن االطالع على معلومات أكثر حتديداً      )٦(
 وطـرق عمـل   .اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بالرجوع إىل صحيفة الوقائع املتصلة بتلك اللجنة      

 على املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان            معظم اللجان موضوعة أيضاً   
)www.ohchr.org.(  
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  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف  -جيم
تتمثل الوالية الرئيسية اليت تشترك فيها مجيع اللجان، ما عدا اللجنة الفرعيـة ملنـع                 

ن الدول األطـراف وفقـاً ألحكـام    التعذيب، يف استعراض التقارير املقدمة بصورة دورية م       
ويف إطار هذه الوالية األساسية، قامت اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات              . املعاهدات

باستحداث ممارسات وإجراءات أثبتت بوضوح فعاليتها يف متحيص مـدى وفـاء الـدول               
فيذ بالتزاماهتا مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، وتشجيعها على مواالة تن            

ويرد فيما يلي عرض للسمات املشتركة األساسية لعملية النظـر يف تقـارير         . هذه االلتزامات 
  :الدول من جانب اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

  التزام الدولة بتقدمي تقارير
باإلضافة إىل التزام كل دولة طرف بتنفيذ األحكام املوضوعية للمعاهدة املعنية فإن عليهـا                
  .اً بتقدمي تقارير منتظمة إىل هيئة املعاهدة املعنية عن الكيفية اليت جيري هبا إعمال احلقوقأيضاً التزام
وقد نشأت فكرة رصد حقوق اإلنسان عن طريق استعراض تقارير الدول هذه يف قرار                

، طلب فيه إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة         ١٩٥٦للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف عام      
وأُدرج هذا النمـوذج يف     . )٧(ارير دورية عن التقدم احملرز يف النهوض حبقوق اإلنسان        أن تقدم تق  

، ويف العهدين الدوليني    ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لعام          
وجيب على  . ، ويف كل معاهدة دولية أساسية أخرى حلقوق اإلنسان منذ ذلك احلني           ١٩٦٦لعام  

طرف، لكي تفي بالتزامها املتعلق بتقدمي التقارير، أن تقدم تقريراً أولياً شامالً يف غضون             كل دولة   
وجيب بعد ذلك   ). انظر اإلطار (عام أو عامني من دخول املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة            

ت، يكون ذلك كل أربع أو مخس سنوا       أن تواصل الدولة تقدمي التقارير بصورة دورية، وعادة ما        
فيما عدا االتفاقية الدولية حلمايـة      (وفقاً ألحكام املعاهدة بشأن التدابري اإلضافية املتخذة لتنفيذها         

وجيب أن تورد التقارير التدابري القانونيـة واإلداريـة         ). مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
أية عوامل أو صعوبات    والقضائية اليت اختذهتا الدولة إلنفاذ أحكام املعاهدة، كما ينبغي أن تذكر            

وضماناً ألن حتتوي التقارير على معلومات كافية تتيح للجان         . صودفت يف جمال إعمال احلقوق    
وتصدر هـذه   . أداء عملها، تصدر كل جلنة مبادئ توجيهية بشأن شكل تقارير الدول وحمتواها           

  .جيري حتديثها بانتظام) HRI/GEN/2(املبادئ التوجيهية يف وثيقة جتميعية 

__________  

  ).٢٢-د( باء ٦٢٤القرار  )٧(
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  الغرض من تقدمي التقارير
اهليئـات املنـشأة     للتقدمي إىل  تقاريرها إعداد عملية إىل تنظر أن على األطراف الدول تشجَّع

 لتقييم فرصة بوصفها أيضاً ولكن دويل فحسب،  بالتزام وفاًء بوصفها ليس مبوجب معاهدات، 
 الـسياسات  ختطـيط  لغـرض  لواليتها اخلاضع اإلقليم حدود يف اإلنسان حقوق محاية حالة

  :يلي مبا للقيام الفرصة طرف دولة لكل التقارير إعداد عملية وتتيح. وتنفيذها
إجراء استعراض شامل للتدابري اليت اختذهتا لتحقيق التناسق بـني قوانينـها              )أ(  

 أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة الـيت تكـون            وسياساهتا الوطنية وبني  
  طرفاً فيها؛
رصد التقدم احملرز يف تعزيز التمتع باحلقوق املبينة يف املعاهـدات وذلـك يف      )ب(  

  سياق تعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام؛
  حتديد املشاكل وأوجه القصور يف النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ املعاهدات؛  )ج(  
تقييم االحتياجات واألهداف املستقبلية من أجل تنفيذ املعاهدات بـصورة            )د(  

  أكثر فعالية؛
  .)٨(التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية حتقيق هذه األهداف  ) ه(  
ومن هذا املنطلق، يشكل نظام تقدمي التقارير أداة هامة تقيِّم الدولة هبا مـا حققتـه                  

ومن شأن عملية   . ة على ذلك بغية تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد ومحايتها         يلزم عمله زياد   وما
تقدمي التقارير أن تشجع وتيسر املشاركة العامة والتمحيص العام للسياسات والقوانني الربامج            
احلكومية، والتفاعل البناء مع اجملتمع املدين بروح من التعاون واالحترام املتبادل على الـصعيد              

وتقوم بعـض   .  النهوض بتمتع اجلميع باحلقوق اليت حتميها املعاهدة ذات الصلة         الوطين، هبدف 
الدول بإدراج تعليقات وانتقادات ملنظمات غري حكومية يف تقاريرها؛ بينما تقدم دول أخرى             
تقاريرها إىل الربملان لتمحيصها قبل تقدميها إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تنظر فيها هيئة               

  .ذات الصلةاملعاهدة 

__________  

 االطالع يف التعليق    وميكن. ٩، الفقرة   HRI/MC/2004/3هذه األهداف مأخوذة من الوثيقة       )٨(
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى شـرح كامـل       للجنة املعنية باحلقوق  ) ١٩٨٩(١ العام رقم 

  .ألهداف عملية تقدمي التقارير
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  كيف تقوم كل هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بدراسة تقرير الدولة الطرف؟
على الرغم من وجود تباينات بني اإلجراءات اليت اعتمدهتا كل جلنة للنظر يف التقرير املقـدم                  

  .سية التاليةمن الدولة الطرف، فإن مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات تشترك يف املراحل األسا
  يلتقدمي التقرير األّو  -١

جيب أن يقدم التقرير إىل األمني العـام           
)  يف املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان        ممثالً(

مث . بإحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة      
تقوم األمانة العامة بتجهيزه وترمجتـه إىل لغـات         

ومىت َجُهز التقرير، ُيحـدَّد موعـد       . عمل اللجنة 
. ي تنظر فيه اللجنة يف إحدى دوراهتا العاديـة        لك

وقد يستغرق األمر بعض الوقت قبـل أن ميكـن          
النظر يف التقرير، حيث إن بعض اهليئات املنـشأة         
مبوجب معاهدات لديها ركام من األعمال غـري        

وحتـاول معظـم   . املُنجزة يصل إىل حنو سـنتني    
ر اللجان إيالء األولوية للتقارير األولية أو للتقـاري       
  .املقدمة من الدول اليت مل تقدم تقارير لفترة طويلة

 ما هي الوثيقة األساسية؟
تتألف تقارير الـدول مـن الوثيقـة          

  .األساسية املوحدة ووثيقة خاصة مبعاهدة معينة
ـية املوحـدة         وتتضمن الوثيقة األساس

 متعلقة بتنفيذ املعاهدات    معلومات عامة وواقعية  
وقد تكون ذات صلة جبميع اهليئات املنـشأة        

انظـر  (مبوجب معاهدات أو بعدة هيئـات       
HRI/MC/2006/3 .(     وجيوز هليئة من اهليئـات

املنشأة مبوجب معاهدات أن تطلب حتـديث       
الوثيقة األساسية املوحدة إذا رأت أن املعلومات       

 .اليت تتضمنها قد عفا عليها الزمن

ضمن الوثيقة املتعلقـة مبعاهـدة      وتت  
حمددة معلومات تتعلق بتنفيذ املعاهدة اليت      

 .تتوىل اللجنة املختصة رصدها

 إعداد التقرير

اإلعداد إلجراء 
  االستعراض

النظر يف 
 التقرير

املالحظات اخلتامية

  التنفيذ واملتابعة
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  قائمة املواضيع/قائمة القضايا  -٢
، قائمة بالقـضايا  قبل الدورة اليت سيجري فيها النظر رمسياً يف التقرير، تضع اللجنة              

وتتيح هذه القائمة للجنة الفرصة لكي تطلب من الدولة الطرف أي           . تقدَّم إىل الدولة الطرف   
إضافية رمبا تكون قد أُغفلت يف التقرير أو يراها األعضاء ضرورية لغـرض تقيـيم               معلومات  

ومتكّن قائمة القضايا اللجنة أيضاً من البدء يف عملية         . اللجنة حلالة تنفيذ املعاهدة يف البلد املعين      
االستفسار من الدولة الطرف مبزيد من بالتفصيل بشأن قضايا حمددة يثريهـا التقريـر وهتـم            

وجتد كثري من الدول األطراف قائمة القضايا دليالً مفيداً بشأن اجتاه           . اء بصورة خاصة  األعض
ويف هذا متكني لوفودهـا مـن   . األسئلة اليت حيتمل أن توجه إليها عند النظر يف تقريرها رمسياً    

  .بالطابع العملياً االستعداد وجعل احلوار بينهم وبني اللجنة أكثر إجيابية واستنارة واتسام
وتبعاً هليئة املعاهدة املعنية،    . وتعّد قائمة القضايا قبل الدورة اليت سُينظر فيها يف التقرير           

تصاغ قوائم القضايا إما يف إطار فريق عامل ملا قبل الدورة ينعقد قبل الدورة العادية أو بعدها                 
أو أكثر للعمـل  من أعضائها اً وتعيِّن معظم اللجان واحد. مباشرة أو أثناء الدورة العامة للجنة  

  .كمقرر قطري يقود عملية صياغة قائمة القضايا فيما يتعلق ببلد بعينه
، وهي  قائمة املواضيع وقد اعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري ما يطلق عليه             

ويرسل املقرر القطري للدولة الطرف قائمة قصرية مبواضيع معينة         . ال تقتضي أي ردود عليها    
  . بني الوفد واللجنة وتركيزه خالل النظر يف تقرير الدولة الطرفبغية توجيه احلوار

  الرد اخلطي على قائمة القضايا  -٣
وتشكل الردود اخلطية على قائمة القضايا ملحقاً للتقرير، وتتسم بأمهيـة خاصـة يف             

  .قبل أن تتناول التقرير طويالًاً حال ما إذا استغرقت اللجنة وقت
   التقاريرقائمة القضايا قبل تقدمي  -٤

وهو ما يطلـق  (لتقدمي التقارير اً جديداً  اعتمدت جلنة مناهضة التعذيب إجراء اختياري       
ويتمثل يف اعتماد قائمة باملواضيع ملـساعدة الـدول         ) قائمة القضايا قبل تقدمي التقارير    عليه  

  .األطراف على إعداد تقاريرها الدورية
ذكورة تقريرها الـدوري مبوجـب      ويشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا امل         

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٩املادة 
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  اللغات الرمسية ولغات العمل
تحدة اللغات الرمسية لألمم امل   رغم أن     

هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية     
اللجـان عـادة     تفضل ،والعربية والفرنسية 

 العمل ببعض هذه اللغات فحـسب، وفقـاً     
لعضويتها وبغية احلد من التكاليف املتعلقـة       

أما الوثائق األساسية، مـن قبيـل        .بالوثائق
املالحظات اخلتامية، والنظـام الـداخلي،      

لإلبالغ فتترجم دائما إىل    واملبادئ التوجيهية   
  .اللغات الست مجيعاً

ولغتا العمل يف األمانة يف جنيف مهـا          
  .اإلنكليزية والفرنسية

وترى اللجنة أن هذا اإلجراء سيـساعد       . وال ينطبق هذا اإلجراء على التقارير األولية        
وذلك بتوجيه مـضموهنا، وتيـسري      اً،  الدول األطراف على إعداد وتقدمي تقارير أكثر تركيز       

ة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي           عملية تقدمي التقارير، وتعزيز قدر    
  .التقارير يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال

أن تستخدم طريقـة    اً  ، قررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيض      ٢٠٠٩وخالل عام     
  .قوائم القضايا قبل تقدمي التقارير كإجراء اختياري لقيام الدول األطراف باإلبالغ

  ر األخرى للمعلومات املصاد  -٥
باإلضافة إىل تقارير الدول األطراف، جيوز للهيئات املنشأة مبوجـب معاهـدات أن               

تتلقى معلومات بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بلد ما من مصادر أخرى، من بينها الوكاالت               
التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق            
اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، الدولية والوطنية على حد سواء، واجلماعـات املهنيـة،             

وختصص معظم اللجان وقتاً حمدداً يف أثناء اجللسات العامة لالستماع          . واملؤسسات األكادميية 
إىل التقارير املقدمة من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة كما تستقبل معظمها املنظمات غـري              

وتبعاً للموعد الذي تقدم فيه هذه املعلومات، ميكن أن تدرج القضايا اليت تثريهـا              . كوميةاحل
هذه املنظمات يف قائمة القضايا أو ميكن أن تدخل يف صلب األسئلة اليت يطرحها األعـضاء                

  .وتفحص اللجنة التقرير يف ضوء مجيع املعلومات املتاحة. على وفد الدولة
 على  وينص عدد من املعاهدات     

دور خاص هليئات حمددة مـن هيئـات     
األمم املتحـدة يف عمليـة النظـر يف         

 من اتفاقية حقوق    ٤٥فاملادة  . التقارير
الطفل تذكر على وجه التحديـد دور       
ــة  ــدة للطفول ــم املتح ــة األم منظم

، إىل جانب وكاالت األمم     )اليونيسيف(
وعلى غـرار   . املتحدة وهيئاهتا األخرى  

التفاقيـة   مـن ا   ٧٤ذلك، تنص املادة    
الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال       
املهاجرين وأفراد أسرهم على اشـتراك      

منظمـة العمـل    /مكتب العمل الدويل  
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 من اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        ٣٨وكذلك تنص املادة    . الدولية يف هذه العملية   
على  من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ٢٨اإلعاقة واملادة 

  .التعاون النشط مع هيئيت األمم املتحدة املعنيتني
  احلوار البناء بني هيئة املعاهدة والدولة الطرف: النظر الرمسي يف التقرير  -٦

قامت مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بتطوير املمارسة، اليت استحدثتها جلنـة            
 الطرف إىل إرسال وفد حلضور الدورة       القضاء على التمييز العنصري، واملتمثلة يف دعوة الدولة       

اليت تناقش فيها اللجنة تقريرها من أجل السماح للوفد بالرد على أسئلة األعـضاء وتقـدمي                
وهذا اإلجراء  . معلومات إضافية عن جهود الدولة الرامية إىل تنفيذ أحكام املعاهدة ذات الصلة           

بل يرمي ذلك  . ى الدولة الطرف   كما أن اللجنة ال تصدر بذلك حكماً عل        ليس إجراء خصامياً  
باألحرى إىل الدخول يف حوار بناء من أجل مساعدة الدولة يف جهودهـا املبذولـة لتنفيـذ                 

ويتجلى يف فكرة احلوار البنـاء أن اهليئـات         . املعاهدة بأكرب قدر ممكن من الكمال والفعالية      
تنفيذ املعاهدات  املنشأة مبوجب معاهدات ليست هيئات قضائية، بل هي هيئات منشأة لرصد            

اً ويف حالة عدم إرسال الدولـة الطـرف وفـد         . وتقدمي التشجيع وإسداء املشورة إىل الدول     
  .حلضور الدورة، قد متضي اللجنة املعنية رغم ذلك يف النظر يف التقرير املقدم من الدولة

  املالحظات اخلتامية والتوصيات  -٧
 بقصد تقدمي املشورة العملية     "ميةمالحظات ختا "تتوَّج عملية فحص التقرير باعتماد        

والتشجيع للدولة املقدمة للتقرير بشأن ما ُيتخذ من خطوات أخرى إلعمال احلقوق الـواردة              
وتعرب اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات يف مالحظاهتا اخلتامية عـن تقـديرها            . يف املعاهدة 

ت االهتمام اليت يلـزم فيهـا       للخطوات اإلجيابية اليت تتخذها الدولة، ولكنها حتدد أيضاً جماال        
وتـسعى اهليئـات املنـشأة      . القيام مبزيد من العمل من أجل التنفيذ الكامل ألحكام املعاهدة         

وُيطلب إىل الـدول نـشر   . مبوجب معاهدات إىل جعل توصياهتا حمددة وعملية قدر اإلمكان        
  .التحرك قدماًاملالحظات اخلتامية داخل البلد لكي يهتدي هبا النقاش العام بشأن كيفية 

  تنفيذ املالحظات اخلتامية وتقدمي التقرير الدوري التايل  -٨
ُيختتم النظر يف التقرير بصورة رمسية باعتماد اللجنة مالحظاهتا اخلتامية؛ ولكن العملية              

ذلك أن عملية إعمال احلقوق الواردة يف املعاهدات تقتـضي مـن            . ال تنتهي عند هذا احلد    
الدول مطالبة، بعد تقدمي التقرير األوَّيل، بتقدمي تقـارير أخـرى إىل            و. الدول جهداً متصالً  

التقارير "ويشار إىل هذه التقارير بعبارة      . اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات على فترات منتظمة      
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وال تكون التقارير الدورية عادة مبثل التقرير األوَّيل األمشل يف الطول، ولكنها جيب             . "الدورية
ع املعلومات الضرورية لكي تواصل اللجنة عملها يف رصد التنفيـذ املـستمر             أن تتضمن مجي  

ويتمثل أحد العناصر اهلامة يف أي تقرير دوري يف موافـاة اللجنـة             . للمعاهدة يف البلد املعين   
اختذته الدولة الطرف من تدابري عملية لتنفيذ توصيات اهليئة املعنية الواردة يف املالحظـات               مبا

  .التقرير السابق، وبذلك ُتختتم دورة تقدمي التقاريراخلتامية على 
  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات توصيات متابعة أمهية

ومع ذلـك فـإن     . ال متلك اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وسيلة إلنفاذ توصياهتا          
معظم الدول تأخذ عملية تقدمي التقارير مأخذ اجلد، وقد ثبت جناح اللجان يف اإلعراب عـن                

  .الشواغل املتعلقة بتنفيذ املعاهدات يف كثري من الدول
ــذ     ــدول يف تنفي ــساعدةً لل وم

توصياهتا، بدأت اهليئات املنـشأة مبوجـب       
معاهدات يف األخذ بـإجراءات لـضمان       

وتطلـب  . املتابعة الفعالة ملالحظاهتا اخلتامية   
جلنة القضاء علـى التمييـز      (بعض اللجان   

ق اإلنـسان،   العنصري، واللجنة املعنية حبقو   
وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة       

يف مالحظاهتا اخلتامية أن    ) مناهضة التعذيب 
املقرر املعـين    توايف الدول املقرر القطري أو    

ـ (باملتابعة يف غضون سنة واحـدة        اً وأحيان
)) جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     (سنتني  

 بالتدابري اليت اختذهتا اسـتجابة لتوصـيات      
مث . "جماالت اهتمام ذات أولوية   "حمددة أو   

  .يقدم املقرر تقريراً إىل اللجنة
ويضطلع بعض أعضاء اهليئات املنشأة       

مبوجب معاهـدات بزيـارات إىل الـدول        
األطراف، بناء على دعوة منها، من أجل متابعة        

  .ما جاء يف التقرير وتنفيذ املالحظات اخلتامية

 استعراض التنفيذ  - "االستعراضياإلجراء"
 تقرير وجود عدم ظل يف

وفقاً هلذا اإلجراء، جيوز للجنة املعنية أن         
تشرع يف فحص حالة تنفيـذ املعاهـدة ذات         

 الدولة الطرف رغـم عـدم       الصلة من جانب  
وجيوز للجنة  . تلقيها أي تقرير من هذه الدولة     

أن تضع قائمة بالقـضايا واألسـئلة للدولـة         
الطرف، اليت ُتدعى ألن ترسل وفدا حلـضور        

وجيوز تلقي معلومات من هيئات األمم   . الدورة
املتحدة الشريكة واملنظمات غـري احلكوميـة       

ـ        ات وتقوم اللجنة، على أساس هـذه املعلوم
واحلوار الذي جتريه مع الدولة الطرف، بإصدار       

. مالحظاهتا اخلتامية، مبا يف ذلـك توصـياهتا       
وجيوز املضي يف إجراء االستعراض حـىت إذا        
امتنعت الدولة الطرف عن إرسال وفد حلضور       

وال ُيستخدم اإلجـراء االستعراضـي      . الدورة
يف احلاالت االستثنائية؛ ففي عدد كبري جداً        إال

االت، يكون تقدمي اللجنة إخطاراً بأهنا      من احل 
تعتزم النظر يف احلالة يف بلد ما يف ظل عـدم           
وجود تقرير كافياً إلقناع الدولة الطرف بتقدمي       

 .تقرير يف غضون فترة وجيزة
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  تقارير؟ لالدو تقدم مل إذا حيدث الذي ما
ذلك . ميكن أن يشكل تقدمي التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حتدياً كبرياً             

أنه ُيتوقع من الدولة اليت تصدق على مجيع املعاهدات األساسية التسع املتعلقة حبقوق اإلنسان              
يـر  أي مبعدل تقر  :  تقريراً عن حقوق اإلنسان خالل فترة عشر سنوات        ٢٠أن تقدم أكثر من     

وجيب على الدول أيضاً أن تقدم ردوداً على قـوائم القـضايا وأن تـستعد               . كل ستة أشهر  
حلضور دورات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، مث رمبا يكون عليها أن تقدم تقارير أخرى              

التزامات على الصعيد   اً  يضاف إىل ذلك أن على الدول أيض      . بشأن متابعة املالحظات اخلتامية   
وحمصلة ذلك أن العبء الواقع عليها فيما يتعلق بتقدمي التقارير كبري، ومن مث فلعله              . اإلقليمي

ليس مبستغرب أن تقصر الدول عن الوفاء مبواعيد تقدمي تقاريرها أو أن ال تقـدم، يف بعـض              
  .على اإلطالقاً احلاالت، تقرير

لتيسري املهمة وتسلِّم اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات هبذه الصعوبات وتنظر يف طرق             
بيد أن االلتزام بتقدمي تقارير، شأنه شـأن        ). انظر الفصل الثالث أدناه   (على الدول األطراف    

االلتزامات األخرى الناشئة عن التصديق على هذه املعاهدات، هو التزام قانوين دويل تـدخل              
على تقدمي  وتسعى اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات لتشجيع الدول        . فيه الدولة مبحض إرادهتا   

وقد تلتمس الدول بعض املساعدة الفنية من مفوضية األمـم املتحـدة            . التقارير يف مواعيدها  
ولكن يف حالة عدم تقدمي الدولـة       . السامية حلقوق اإلنسان إذا ما واجهت صعوبات خاصة       

تقارير خالل فترة طويلة وعدم ردها على طلبات اللجنة بتقدميها، فإن اللجنة تنظر يف احلالـة                
اإلجـراء  " وهو ما يشار إليه أحياناً باسـم         -القائمة يف البلد املعين يف ظل عدم وجود تقرير        

  ).انظر اإلطار ("االستعراضي
  النظر يف الشكاوى املقدمة من أفراد  -دال

جيوز للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات، املذكورة يف الفرع ألف أعاله، فيما عـدا               
ن تنظر، حتت ظروف استثنائية، يف الـشكاوى أو البالغـات           اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، أ    

  :املقدمة من أفراد يعتقدون أن إحدى الدول األطراف قد انتهكت حقوقهم
فيجوز للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تنظر يف البالغات الفردية املقدمـة              •

   من االتفاقية؛١٤ملادة ضد دول أطراف أصدرت اإلعالن املطلوب مبوجب ا
وجيوز للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تنظر يف البالغات الفردية املقدمة ضـد دول             •

  أطراف يف الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل؛
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وجيوز للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن تنظر يف البالغـات الفرديـة                •
  قية؛الربوتوكول االختياري لالتفااملقدمة ضد دول أطراف يف 

وجيوز للجنة مناهضة التعذيب أن تنظر يف البالغات الفردية املقدمـة ضـد دول                •
   من االتفاقية؛٢٢أطراف أصدرت اإلعالن املطلوب مبوجب املادة 

وجيوز للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن تنظر يف البالغات الفرديـة              •
  لالتفاقية؛ألطراف يف الربوتوكول االختياري املقدمة ضد الدول ا

وجيوز للجنة املعنية باالختفاء القسري أن تنظر يف البالغات الفردية املقدمـة ضـد          •
   من االتفاقية؛٣١الدول األطراف اليت قدمت اإلعالن املطلوب مبوجب املادة 

وأفـراد  وتتضمن كذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            •
اري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية    ، والربوتوكول االختي )٩(أسرهم

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق        )١٠(واالجتماعية والثقافية 
تسمح بنظر كل جلنة من جلاهنا يف البالغـات         اً  ، أحكام )١١(بإجراء تقدمي البالغات  

  .املقدمة من أفراد؛ ولكن هذه األحكام ليست نافذة املفعول بعد
فال ميكن هليئة معاهدات أن تنظر      :  اإلجراء اختياري بالنسبة إىل الدول األطراف      وهذا  

يف شكاوى تتعلق بإحدى الدول األطراف ما مل تعترف هذه الدولة صراحة باختصاص هيئـة          
املعاهدة يف هذا الصدد، إما بإصدار إعالن مبوجب املادة ذات الصلة يف املعاهـدة أو بقبـول                 

وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء هـو مـن بعـض            .  املتصل باملسألة  الربوتوكول االختياري 
بيـد أن الـدول     . ، فال ميكن للجان أن تنفذ قراراهتا مباشـرة        "شبه قضائي "النواحي إجراء   

  .األطراف قد قامت، يف حاالت كثرية، بتنفيذ توصيات اللجان وإنصاف أصحاب الشكاوى
__________  

 بشأن البالغات الفردية أن يـصدر اإلعـالن         ٧٧يقتضي بدء نفاذ اإلجراء مبوجب املادة        )٩(
  . من الدول األطراف١٠املطلوب ما ال يقل عن 

، وفتح باب ٢٠٠٨مرب ديس/اعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري يف كانون األول        )١٠(
  . من الدول األطرافويقتضي بدء نفاذه عشراً. ٢٠٠٩التوقيع عليه يف عام 

اعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات يف كـانون         )١١(
 مـن   وهو كذلك يقتضي عشراً   . ٢٠١٢وسُيفتح باب التوقيع عليه يف عام       . ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .ألطراف لكي يدخل حيز التنفيذالدول ا
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  من الذي ميكن أن يشكو؟
أن حقوقه املقررة مبوجب معاهدة من املعاهدات قد انتهكتها إحـدى           جيوز ألي فرد يدَّعي       

الدول األطراف يف هذه املعاهدة أن يقدم بالغاً إىل اللجنة املعنية، شريطة أن تكون هذه الدولـة قـد     
وجيوز أيضاً تقدمي شكاوى من جانب أطراف ثالثـة  . اعترفت باختصاص اللجنة بتلقي هذه الشكاوى 

  .يف حالة إعطاء األفراد موافقتهم اخلطية أو عدم قدرهتم على إعطاء هذه املوافقةبالنيابة عن أفراد 
  كيف أقدم شكوى؟

ميكن االطالع على معلومات تفصيلية بشأن إجراءات تقدمي الشكاوى الفرديـة إىل              
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، مبا يف ذلك نصائح وتعليمات بشأن كيفيـة تقـدميها، يف               

  .، وعلى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان٧ع رقم صحيفة الوقائ
  التحقيقات  -هاء

 هي جلنة مناهـضة التعـذيب       -ميكن خلمس من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات          
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              

ء القسري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         واللجنة املعنية باالختفا  
 أن ُتجـري    -) عندما يدخل بروتوكوالها االختياريان حيـز التنفيـذ       (وجلنة حقوق الطفل    

حتقيقات مببادرة منها إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دالئل قوية على حدوث انتـهاكات          
  .ة طرف ماخطرية أو منهجية لالتفاقيات يف دول

  ما هي الدول اليت جيوز أن تكون موضع حتقيقات؟
باستثناء التحقيقات اليت تضطلع هبا اللجنة املعنية باالختفاء القسري، اليت تقبل الدول              

عندما تصدق على االتفاقية، ال ميكن للجان األخـرى إجـراء           اً  األطراف اختصاصها تلقائي  
 اليت اعترفت على حنو منفصل باختصاص اللجنـة         التحقيقات إال فيما يتعلق بالدول األطراف     

وجيوز للدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب أن ختتـار وقـت            . املعنية يف هذا الصدد   
التصديق أو االنضمام أال تكون مشمولة هبذا اإلجراء، وذلـك بإصـدار إعـالن يف إطـار                 

ياري التفاقية القـضاء علـى      كما أنه ميكن للدول األطراف يف الربوتوكول االخت       . ٢٨ املادة
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن تستبعد على حنو مماثل اختصاص اللجنة بإصدار إعـالن يف                

وميكن للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص         . ١٠إطار املادة   
ـ  ٨ذوي اإلعاقة عدم التقيد بذلك بإصدار إعالن مبوجب املادة    ع أو التـصديق   لـدى التوقي

  .وجيوز ألي دولة ترفض التقيد هبذا اإلجراء أن تقرر قبوله يف مرحلة الحقة. االنضمام أو
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  إجراءات التحقيق
، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      )٢٠املادة  (حددت اتفاقية مناهضة التعذيب       

لية حلماية مجيـع    ، واالتفاقية الدو  )٩-٨املادتان  (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
، والربوتوكوالن االختياريان لكل من اتفاقيـة        )٣٣املادة  (األشخاص من االختفاء القسري     
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية       )٧-٦املادتان  (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

ساسي التايل  اإلجراء األ ) ١٣املادة  (، واتفاقية حقوق الطفل     )١١املادة  (واالجتماعية والثقافية   
  :لكي تسري عليه جلاهنا يف إجراء التحقيقات العاجلة

ميكن البدء يف هذا اإلجراء، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً هبا تـشري إىل                -١  
. أن الدولة الطرف تنتهك بصورة منهجية احلقـوق الـواردة يف االتفاقيـة            

عذيب، ينبغـي أن    وبالنسبة للتحقيقات اليت جترى يف إطار اتفاقية مناهضة الت        
تتضمن املعلومات دالئل ذات أساس قوي على أن التعذيب ميارس بـشكل            
منهجي يف أراضي الدولة الطرف؛ وبالنسبة للتحقيقات اليت جترى يف إطـار            
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ينبغي أن تشري املعلومات            

 الدولة الطرف للحقوق    إىل حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب       
  املنصوص عليها يف االتفاقية؛

وتبدأ اللجنة بدعوة الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص هـذه املعلومـات               -٢  
  بتقدمي مالحظات عليها؛

وجيوز للجنة أن تقرر، على أساس مالحظات الدولة الطـرف واملعلومـات           -٣  
 أعضائها إلجـراء    األخرى ذات الصلة املتاحة هلا، تسمية عضو أو أكثر من         

واإلجـراءات  . حتقيق سري وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة بصورة عاجلة         
املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية           
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشـخاص          

زيارة إىل إقليم الدولة املعنية، إذا اقتـضى        بالقيام ب اً  ذوي اإلعاقة، تأذن حتديد   
يف إجـراءات اتفاقيـة     اً  األمر ذلك ومبوافقة الدولة؛ والزيارات متوخاة أيض      

  مناهضة التعذيب؛
وحتيلـها إىل الدولـة     ) األعضاء(مث تقوم اللجنة بدراسة استنتاجات العضو         -٤  

  توصيات مناسبة؛/الطرف مشفوعة بأي تعليقات أو اقتراحات
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دد إجراءات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة           وحت  -٥  
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للدولة الطرف مهلة قدرها ستة أشهر للـرد            
مبالحظاهتا على استنتاجات اللجنة وتعليقاهتا وتوصياهتا وإلبـالغ اللجنـة          

  ؛ ذلكبالتدابري املتخذة استجابةً للتحقيق، إذا دعتها اللجنة إىل
وميكن للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف، أن تدرج يف تقريرهـا               -٦  

وميكـن، يف   . السنوي بياناً موجزاً مبا تسفر عنه هذه اإلجراءات من نتـائج          
حال موافقة الدولة الطرف على ذلك، أن ينشر التحقيق الكامل ورد الدولة            

  الطرف عليه؛
  . يف مجيع مراحل اإلجراءاتجيب التماس تعاون الدولة الطرف  -٧  

اإلجراءات العاجلة والنداءات العاجلة للجمعية العامة مبوجب االتفاقيـة           -واو
  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ما أشري إليه بإجياز يف الفصل األول، فإن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص             حسب  
، ٣٠فيمكن للجنة، مبوجب املادة     . ها اختاذ إجراءات عاجلة   من االختفاء القسري تتيح للجنت    

أن تتلقي طلبات عاجلة من أقارب الشخص املختفي أو ممثليهم القانونيني، أو مـن حمـاميهم         
من أي شخص خيولونه ذلك، وكذلك من أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، تلـتمس           أو

حالة البالغ إىل الدولة الطـرف      وتقوم اللجنة بإ  . البحث عن الشخص املختفي والعثور عليه     
  .املعنية، طالبة إليها اإلفادة مبالحظاهتا وتعليقاهتا يف غضون مهلة زمنية حتددها اللجنة

فإذا كانت االنتهاكات، عالوة على ذلك، ترقى إىل مستوى األفعال الواسعة النطاق              
لدولة الطرف املعنية   ، جيوز للجنة، بعد أن تلتمس من ا       )أي جرائم ضد اإلنسانية   (أو املنهجية   

كل املعلومات املتعلقة هبذه احلالة، أن تعرض املسألة، بصفة عاجلة، على اجلمعية العامة لألمم              
  .٣٤املتحدة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، وذلك مبوجب املادة 

اإلنذار املبكر والعمل العاجل من جانب جلنة القضاء على مجيع أشـكال              -زاي
  صريالتمييز العن

 إجراء لإلنذار   ١٩٩٣أرست جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف عام             
املبكر والعمل العاجل ملنع االنتهاكات اجلسيمة التفاقيتها، رغم عدم النص علـى ذلـك يف               

ومبوجب هذا اإلجراء، جيوز للجنة أن تلتمس املعلومات من الـدول األطـراف،             . االتفاقية
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ليس فقط إىل الدول املعنية، وإمنـا       اً  عرب فيه عن دواعٍ حمددة للقلق، موجه      تاً  تتخذ قرار  وأن
جمللس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصة، واملستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع             اً  أيض

عن املفوض السامي حلقوق اإلنسان، واألمني العام، مـع التوصـية             اإلبادة اجلماعية ، فضالً   
وميكن للجنة القيام بعمل يف إطار هذا اإلجـراء مـن       . األمن إىل املسألة  بتوجيه اهتمام جملس    

  .تلقاء نفسها أو بناء على املعلومات املقدمة من قبل أطراف ثالثة
  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -حاء

ب وسيلة عملية ملساعدة الـدول      يتيح الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذي       
األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبنع التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة بإقامة نظام عاملي              

. للزيارات املنتظمة إىل مجيع األماكن اليت ُيحرم فيها األشخاص، أو قد ُيحرمون، من حريتهم             
اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب،      ويعتمد هنجه التجديدي ذو الشقني على هيئة دولية، وعلى          

ولكي تفي اللجنة   . وعلى آليات وقائية وطنية ال بد من أن تنشئها أو حتددها كل دولة طرف             
وُيطلب .  من الربوتوكول االختياري   ١٤الفرعية بواليتها، ُتمنح سلطات كبرية مبوجب املادة        

كان خاضع لواليتـها    من كل دولة طرف أن تسمح للجنة الفرعية بالقيام بزيارات إىل أي م            
وسيطرهتا وُيحرم فيه األشخاص، أو قد ُيحرمون، من حريتهم، سواء بأمر صادر عن سـلطة               

وللجنة الفرعية سلطة الوصول دون عائق إىل مجيع أمـاكن          . عامة أو بإيعاز منها أو برضائها     
ألشـخاص  االحتجاز، ومنشآهتا ومرافقها، وإىل مجيع املعلومات ذات الصلة املرتبطة مبعاملة ا          

وجتري اللجنة الفرعية مقابالت خاصـة بـدون        . احملرومني من حريتهم وظروف احتجازهم    
وبعد القيام بزيارة، تصدر اللجنة     . ويتعني منح سلطات مماثلة لآلليات الوقائية الوطنية      . شهود

به جمموعة توصيات إىل سلطات الدولة املعنية، هبدف حتـسني معاملـة            اً  سرياً  الفرعية تقرير 
من احلـوار   اً  ويشكل التقرير الصادر عن الزيارة جزء     . تجزين، مبا فيها ظروف احتجازهم    احمل

وتنشر اللجنة الفرعية   . بني اللجنة الفرعية وسلطات الدولة الطرف املعنية، هبدف منع التعذيب         
عالوة على ذلك، تشمل والية اللجنـة       . التقرير كلما طلبت إليها ذلك الدولة الطرف املعنية       

وتقدم اللجـة   . ة إسداء املشورة للدول ومساعدهتا على إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية         الفرعي
 املشورة واملساعدة يف تعزيز استقالهلا وقدراهتا وتقوية الـضمانات          الفرعية هلذه اآلليات أيضاً   

  . احمللية من إساءة معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم
شأن الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       ولالطالع على مزيد من املعلومات ب       

  .التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، انظر املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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  البالغات املتبادلة بني الدول  -طاء
 )١٢(من معاهدات حلقوق اإلنـسان    اً  رغم أن هذا اإلجراء مل ُيستخدم قط، فإن مخس          

تقدمي الشكاوى إىل هيئة املعاهدة املعنية بشأن انتهاكات املعاهدة الـيت           تتيح للدول األطراف    
، )٢١املـادة   (وحتدد اتفاقية مناهـضة التعـذيب       . أخرى قد ارتكبتها  اً  ُيدَّعى أن دولة طرف   

، واالتفاقية الدولية   )٣٢املادة  (واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         
. ، إجراءات من هذا القبيـل     )٧٦املادة  ( العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      حلماية حقوق مجيع  

ينطبق هذا اإلجـراء إال علـى الـدول          استنفاد سبل االنتصاف احمللية وال      غري أنه يلزم أوالً   
وحتدد االتفاقية الدولية   . األطراف اليت أصدرت إعالناً بقبول اختصاص اللجنة يف هذا الصدد         

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ) ١٣ - ١١املواد  (ل التمييز العنصري    للقضاء على مجيع أشكا   
إجراء أكثر تفصيالً حلل هذه املنازعات بـني الـدول          ) ٤٣ - ٤١املواد  (املدنية والسياسية   

أن تستنفد سـبل    اً  ويقتضي هذا اإلجراء أيض   . األطراف عن طريق إنشاء جلنة توفيق خمصصة      
ق عادةً على مجيع الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء          وهو ينطب . االنتصاف احمللية أوالً  

على مجيع أشكال التمييز العنصري، ولكنه، مبوجب العهد، ال ينطبق إال على الدول األطراف              
  .بقبولهاً اليت أصدرت إعالناً رمسي

  حل الرتاعات فيما بني الدول بشأن تفسري االتفاقية أو تطبيقها
، واالتفاقيـة   )٢٩املـادة   (لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       تنص اتفاقية القضاء ع     

، واتفاقية مناهضة التعـذيب  )٤٢املادة (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
، )٢٢املـادة   (، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري           )٣٠املادة  (

، على حل   )٩٢املادة  (يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج    
املنازعات بني الدول األطراف بشأن تفسري هذه االتفاقيات أو تطبيقها عن طريق املفاوضات             

وجيوز إلحدى الدول املتنازعة إحالة     . يف املقام األول أو، إذا تعذر ذلك، فعن طريق التحكيم         
 سـتة  الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية إذا مل تتفق األطراف على شروط التحكيم يف غـضون     

وقت التـصديق  اً وجيوز للدول األطراف أن تنسحب من هذا اإلجراء بأن تصِدر إعالن  . أشهر
__________  

 االقتـصادية  بـاحلقوق  اخلاص الدويل بالعهد امللحق االختياري بعد أن يبدأ نفاذ الربوتوكول     ) ١٢(
البالغـات،   تقـدمي  بإجراء املتعلق الطفل حقوق والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية    واالجتماعية

 يف الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول وذلـك      من النظرسوف تتمكن اللجنة اخلاصة بكل منهما أيضاً 
  .، على التوايل١٢ واملادة ١٠ هبذا االختصاص مبوجب املادة يتعلق بالدول األطراف اليت تقبل رمسياً فيما
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أو االنضمام؛ وال جيوز هلا يف هذه احلالة، وفقاً ملبدأ املعاملة باملثل، أن ترفع قضايا على الدول                 
هورية يف قضية اختصام بني مج    : وقد اسُتخدم هذا اإلجراء حىت اآلن مرتني      . األطراف األخرى 

 )١٤(، ويف قضية أخرى لالختـصام بـني االحتـاد الروسـي           )١٣(الكونغو الدميقراطية ورواندا  
  .وجورجيا أمام حمكمة العدل الدولية

  التعليقات العامة  -ياء
تقوم كل هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بنشر تفسريها ألحكام معاهـدة               

وهـي  . "توصيات عامـة  " أو   "ات عامة تعليق"حقوق اإلنسان اليت ختصها، وذلك يف شكل        
تشمل طائفة واسعة من املواضيع، تتراوح بني التفسري الشامل لألحكام املوضوعية، مثل احلق             
يف احلياة أو احلق يف غذاء مالئم، والتوجيه العام بشأن املعلومات اليت ينبغي تقدميها يف تقارير                

ليقات العامة أيضاً قضايا شاملة أوسع      وتتناول التع . الدول خبصوص مواد حمددة من املعاهدات     
نطاقاً، مثل دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،              

  .والعنف ضد املرأة، وحقوق األقليات
من املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق       اً  وميكن احلصول على هذه املواد مجيع       
  ).www.ohchr.org(اإلنسان 
  املناقشات املواضيعية/املناقشة العامةأيام   -كاف

يعقد عدد من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أيام مناقشة عامة بـشأن موضـوع                
وتكون هذه املناقشات املواضيعية مفتوحـة عـادة أمـام          . معني أو قضية هتم هيئة املعاهدة     

طراف، واملنظمات املشاركني اخلارجيني، مثل هيئات األمم املتحدة الشريكة، ووفود الدول األ      
وقد تساعد نتائج هذه املناقشات هيئة املعاهدة علـى إعـداد      . غري احلكومية، وفرادى اخلرباء   

  .تعليق عام جديد
__________  

 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) انظــر )١٣(

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 2006, p. 39, para. 87) .مجهورية الكونغو الدميقراطية () األنشطة املسلحة يف إقليم الكونغو
  ).٢٠٠٦، االختصاص واملقبولية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية )ضد رواندا

 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms ofانظـر   )١٤(

Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation))  تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
  .٢٠١١أبريل / نيسان١، احلكم املؤرخ )جورجيا ضد االحتاد الروسي(العنصري  أشكال التمييز
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وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن توصي جلنتها بأن تطلب اجلمعية العامة إىل األمـني          
وقد قدمت اللجنة طلبني من     )). ج(٤٥ املادة(العام إجراء دراسات بالنيابة عنها يف قضايا حمددة         

وقد أصدر األمني  . بشأن األطفال والرتاعات املسلحة والعنف ضد األطفال      : هذا القبيل حىت اآلن   
املمثل اخلاص لألمني العام    : العام الدراستني املعنيتني، وأنشأت اجلمعية العامة يف بعد ذلك آليتني         

  .لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفالاملعين باألطفال والرتاع املسلح، واملمثل اخلاص 
  اجتماعات الدول األطراف واالجتماعات مع الدول األطراف  -الم

باستثناء العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        (تنص كل معاهدة      
على اجتماع رمسي للدول األطراف ُيعقد كل عامني، عادة يف مقر األمم املتحـدة،        ) والثقافية

  .ن أجل انتخاب نصف أعضاء اهليئة املنشأة مبوجبهام
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي أوىل املعاهدات اليت نصت صراحة على              

  . عقد هذه االجتماعات ألغراض أخرى أيضاً
، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        )٥٠املادة  (وتنص اتفاقية حقوق الطفل       

، علـى  )٤٤املادة (دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        ، واالتفاقية ال  )٤٧املادة  (
  .أن ُيعقد مؤمتر للدول األطراف من أجل التصويت بشأن أي تعديالت مقترحة على أحكامها

وتعقد معظم اللجان كذلك اجتماعات غري رمسية منتظمة مع الـدول األطـراف يف                 
  .املشترك فيما يتصل بأعماهلا وبتنفيذ املعاهداتمعاهدة كل منها ملناقشة األمور موضع االهتمام 

  التنسيق بني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -ميم
  االجتماع السنوي لرؤساء اهليئات

 باحلاجة إىل التنسيق بني اهليئات املنشأة مبوجب        ١٩٨٣اعترفت اجلمعية العامة يف عام        
ئات إىل االجتماع من أجـل      معاهدات حقوق اإلنسان، وذلك عندما دعت رؤساء تلك اهلي        

وظل . ١٩٨٤وُعقد االجتماع األول يف هذا الصدد يف عام         . مناقشة كيفية النهوض بأعماهلم   
  .١٩٩٥رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات جيتمعون سنوياً منذ عام 

وُيتيح االجتماع أمام رؤساء اهليئات العشر املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان               
ومـن بـني    . اقشون فيه أعماهلم وينظرون يف طرق زيادة فعالية نظام تلك اهليئات برمته           منتدى ُين 

القضايا اليت تتناوهلا هذه االجتماعات تبسيط إجراءات تقدمي تقارير حقوق اإلنسان وحتسينها بصفة             
  .ل املاليةعامة، وحتقيق التناسق والكفاءة يف أساليب عمل اللجان، ومتابعة املؤمترات العاملية، واملسائ
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ومن مسات هذه االجتماعات أيضاً املشاورات غري الرمسية مع الدول األطراف ومـع               
. هيئات األمم املتحدة الشريكة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية          

سـواء بواليـات    (، اجتمع رؤساء اهليئات مع املكلفني بإجراءات خاصة         ١٩٩٩ومنذ عام   
وتركزت مناقشاهتم على املسائل التقنية، مثل زيادة تبـادل املعلومـات         ). قطريةمواضيعية أو   

وأفضل املمارسات بني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واإلجراءات اخلاصـة، واإلحالـة            
  .املرجعية، واملتابعة املشتركة للتوصيات اخلاصة بكل منها

وكـان  .  يف بروكـسل   ، عقد االجتماع للمرة األوىل خارج جنيف،      ٢٠١٠ويف عام     
القصد من ذلك هو تقريب اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات من مستوى تنفيذها وزيادة الوعي              

 بني اآلليات واملؤسـسات      من أجل تعزيز الروابط وأوجه التآزر      ،على املستوى اإلقليمي بأعماهلا   
  .تلفة كل سنتنيواتُّفق على عقد االجتماع يف منطقة خم. الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان
  االجتماع املشترك بني اللجان

، كان االجتماع السنوي لرؤساء اهليئات يكمله       ٢٠١١ و ٢٠٠٢يف الفترة بني عامي       
وانـصّب  . ، يشمل الرؤساء وعضوين إضافيني من كل جلنـة        "اجتماع مشترك بني اللجان   "

لدول األطـراف   ورحبت ا . تركيز االجتماع األول من هذا القبيل على تنسيق أساليب العمل         
من التفصيل يف مناقشة    اً  فزيادة متثيل اللجان أتاح مزيد    . بتأسيس االجتماع املشترك بني اللجان    

  . التوصيات املتعلقة بأساليب العمل عما كان ممكناً يف اجتماعات رؤساء اهليئات
وعادة ما يرأس أحد رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات االجتماع املشترك بني              

  .جان واجتماع رؤساء اهليئات، على أساس التناوبالل
، أنشئ فريق عامـل     ٢٠١٠ويف أعقاب توصية صدرت عن اجتماع رؤساء اهليئات يف عام             

ين املعنـيني مبتابعـة     املتابعة، يتألف من كل مـن املقـرر       تابع لالجتماع املشترك بني اللجان معين ب      
ئات املنـشأة مبوجـب     لبالغات الفردية لكل هيئة من اهلي     تامية واملقررين املعنيني مبتابعة ا    املالحظات اخل 

وأوصى اجتماع الرؤساء كـذلك     . جدت، أو األعضاء املسؤولني عن أنشطة املتابعة      معاهدات، إن و  
  .بإنشاء أفرقة عاملة مواضيعية أخرى وطلب إىل األمانة أن تنظم اجتماعاهتا يف حدود املوارد املتاحة

 اجتماع الرؤساء على تغيري شكل االجتماع املشترك        ، اتفق ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   
فيمكن، على سبيل املثال، أن ُتنشأ أفرقة عاملة مواضيعية خمصصة بناء على طلب             . بني اللجان 

وميكن هلذه األفرقة العاملة أن تناقش املسائل موضع االهتمام املـشترك يف     . من رؤساء اهليئات  
  .فقه اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وأساليب عملهاجمموعات صغرية، مبا فيها املواءمة بني 
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  تطوير نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان   -ثالثاً
 عامـاً،  ٦٠على الرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان قد ُوضع منذ أكثر من       

قـد  ) هـدين أي اإلعالن العاملي باإلضافة إىل الع     (وأن وضع الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان       
، فقد ظل النظام الدويل ملعاهدات حقوق اإلنسان ينمـو باعتمـاد        ١٩٦٦اكتمل حبلول عام    

ويكفل التنوع الواسع يف الصكوك     . صكوك جديدة وإنشاء هيئات جديدة مبوجب املعاهدات      
من التعزيز حلقوق اإلنسان ومحايتها يف طائفة من اجملاالت احملددة الـيت هتـم              اً  واهليئات مزيد 

مـا هـي    : يتمثل يف التساؤل التايل   اً  هاماً  يطرح أمام النظام حتدي   اً  تمع الدويل، ولكنه أيض   اجمل
  الطريقة املثلى لضمان أن تعمل العناصر املختلفة للنظام اآلخذ يف االتساع معاً على حنو فعال؟

  التوسع يف نظام معاهدات حقوق اإلنسان وضرورة تعزيزه  -ألف
، ٢٠٠٤منـذ عـام     اً  ق اإلنسان يف احلجم تقريب    لقد تضاعف نظام معاهدات حقو      

بإضافة أربع هيئات جديدة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات، وثالثـة بروتوكـوالت              
وقد طرأت زيادات علـى     . اختيارية جديدة لتقدمي الشكاوى الفردية، بدأ نفاذ أحدها بالفعل        

فـراد أسـرهم منـذ بدايـة        عضوية اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ        
، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة الفرعية ملنع التعذيب منذ            ٢٠١٠ عام

، ليصل العدد اإلمجايل خلرباء اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات           ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
 وطرأت زيادة كـذلك علـى وقـت       ). ٢٠٠٩ يف هناية عام     ١٢٥بعد أن كان     (١٧٢ إىل

ومن أهم التطورات األخرية دخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           . االجتماعات
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣االختفاء القسري حيز النفاذ يف      

لالستعراض الدوري الشامل اجلديد، زاد تـصديق الـدول علـى           اً  وكأثر جانيب إجيايب أيض   
ففـي  . حلقوق اإلنسان وتقدميها التقـارير مبوجـب تلـك املعاهـدات          املعاهدات الدولية   

، على سبيل املثال، تناولت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان             ٢٠١٠ عام
فحصت مـا يزيـد     اً و قطرياً   استعراض ١٣٠التسع اليت هلا إجراءات لتقدمي التقارير أكثر من         

  . شكوى قدمت من أفراد١٠٠ على
 النمو مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تطلب مـن             وقد دفع هذا    

مجيع األطراف املعنية إعادة التفكري يف مستقبل اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات واخلـروج     
  .بأفكار مبتكرة وخالقة لتعزيز هذا النظام
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شـراك  وقد جنحت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات يف القيام بوالياهتا، وخاصـة بإ             
الدول، من خالل عملية تقدمي التقارير، يف مناقشة مفتوحة وصرحية ملشاكل إعمال حقـوق              

ومع ذلك، وإىل عهد قريب نسبياً، ظلت كل هيئة من تلك اهليئات متيل إىل تنـاول              . اإلنسان
اً ونظر. أعماهلا على حنو مستقل عن اهليئات األخرى، وإن تداخلت أنشطتها من أوجه كثرية            

ان أُنشئت بشكل منفصل مبوجب معاهدة كل منها، فقد كان هلا احلرية يف وضـع               ألن اللج 
إجراءاهتا وممارساهتا اخلاصة، ورغم وجود أوجه متاثل واسعة يف الطريقة اليت تؤدي هبا اهليئات              
املنشأة مبوجب معاهدات عملها، فقد أدى ما بينها من تباينات كبرية يف بعض األحيـان إىل                

  .فتقار إىل التناسقشيء من اخللط واال
وقد سعت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات منذ سنوات طويلة لزيادة فعاليتها عـن               

طريق تبسيط أساليب عملها وممارساهتا واملواءمة بينها، وذلك بطـرق منـها االجتماعـات              
ة ومن املسلم به، يف الوقت ذاته، أن بعض االختالفات يف جمال املمارس           . املشتركة بني اللجان  

  .هلا ما يربرها، بل هي مطلوبة حتقيقاً للتوافق الدقيق مع أحكام املعاهدة املعنية
  دور نظام معاهدات حقوق اإلنسان يف تعزيز نظم محاية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

إن معاهدات حقوق اإلنسان صكوك قانونية حتدد معايري دولية لتعزيز حقوق اإلنسان              
والدول بتصديقها على هذه املعاهدات إمنا تعرب عن املوافقة على          . عاملومحايتها على نطاق ال   

وتشجع اهليئات املنـشأة مبوجـب      . هذه املعايري وتلتزم بإعمال احلقوق على الصعيد الوطين       
وقد يبدو أن هذا النهج يركـز علـى املـستوى           . معاهدات الدول وتدعمها يف هذا املسعى     

عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها تكون أكثر ما تكون على         الدويل؛ ولكن من الواضح أن أمهية ت      
  . الصعيد الوطين لكي يتمتع هبا مجيع الرجال والنساء واألطفال يف كل بلد من البلدان

وللهيئات املنشأة مبوجب معاهدات دور هام يف دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية               
 التقارير إىل تلك اهليئـات يف ذاتـه   فأوالً، ميثل تقدمي. حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين 

وثانياً، يزود نتـاج عمـل      . من عملية وضع نظام وطين حلماية حقوق اإلنسان       اً  هاماً  جزء
مبا يف ذلك الوالية اليت متارسها اللجنـة الفرعيـة ملنـع     (اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات     

ما يتعلق بالطريقة املثلـى     الدول باملشورة واملساعدة العملية في    ) التعذيب على أرض الواقع   
  .لتنفيذ املعاهدات
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  أمهية عملية تقدمي التقارير على الصعيد الوطين
إن اجلهود املبذولة لتشجيع الدول على األخذ بنهج كلي جتاه تقدمي التقارير بأن تنظر                

إىل كامل جمموعة االلتزامات اليت وافقت عليها ال هتدف فقط إىل تيسري تقدمي التقارير علـى                
 هي  رفعلى الرغم من أن التقارير تتطلبها اهليئات الدولية، فإن عملية إعداد تلك التقاري            . دولال

التزاماهتـا املتعلقـة    بذلك أن الدول، يف الوفاء      . ذاهتا عملية بالغة األمهية على الصعيد الوطين      
اليتها يف  بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات، تباشر عملية للتقييم الذايت من أجل قياس مدى فع            

ومجع املعلومات بشأن التنفيذ على الصعيد الـوطين يـساعد   . محاية حقوق اإلنسان يف بلدها  
. الدول يف التخطيط لربامج ترتكز على حقوق اإلنسان ويف وضع هذه الربامج موضع التنفيذ             

وتباشر كثري من الدول عمليات متوازية لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات، ووضع خطة عمل             
ومن شأن ربط هذه العمليات ببعـضها       . نية حلقوق اإلنسان، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية      وط

أن يكفل جعل حقوق اإلنسان يف صميم عملية التخطيط االستراتيجي الوطين، ممـا يـضمن               
وميكن كذلك لعمليـة    . تنفيذ معايري حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين بصورة أكثر فعالية         

اًء من إعداد التقرير ومروراً بعملية النظر الدويل يف التقرير، ومن مث الـرد              تقدمي التقارير، ابتد  
الوطين على توصيات اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة املعنية، أن تفيد يف حفز املناقشة الوطنيـة               

  .بشأن حقوق اإلنسان داخل اجملتمع املدين ويف إجياد دوائر جديدة مهتمة حبقوق اإلنسان
  ية واملساعدة املقدمتان من اهليئات املنشأة مبوجب معاهداتاملشورة العمل

ميكن لناتج عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أن يزود الدول، فضالً عن أفرقـة                
األمم املتحدة القطرية واملاحنني، بتوجيه مفيد بشأن اجملاالت اليت يلزم فيها القيام مبزيـد مـن                

بعد إعداد تقارير الدولة الطرف ونظر اهليئات يف هـذه          ف. العمل لتعزيز محاية حقوق اإلنسان    
التقارير، فإن املالحظات اخلتامية والتوصيات العملية واحملددة اهلدف تقدم املـشورة الدقيقـة       

ُتشكل اآلراء اليت ُتعـرب عنـها اللجـان          و .بشأن اجملاالت احملددة اليت قد تتطلب االهتمام      
لتوجيه احملدد، الذي ُيركز علـى مـشاكل بعينـها      استجابة للشكاوى الفردية مصدراً آخر ل     

وتتيح التعليقات العامة للهيئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات          . تستدعي اختاذ إجراء بشأهنا   
  .معلومات إضافية ذات طابع أكثر استفاضة بشأن الكيفية اليت ينبغي هبا تنفيذ املعاهدات

يـساعد علـى ضـمان تنفيـذ        وميكن أن يكون هلذا الناتج تأثري هام داخل الدولة، ف           
املعاهدات مبزيد من الفعالية، وذلك، مثالً، من خالل اقتراح تشريعات جديدة أو توفري تـدريب           

وال يتوقف مدى هذا التـأثري علـى احلكومـة          . أفضل يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي الدولة      
ري على الطريقة الـيت  فحسب، بل أيضاً على الربملان والقضاء واجلهات األخرى اليت هلا قدرة التأث  
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جيري هبا محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها داخل البلد، مبا يف ذلك الربملانات الوطنية واإلقليميـة،               
  .واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والقضاة واحملامون، فضالً عن اجملتمع املدين

يز محاية  وميكن كذلك أن يتضح تأثري نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات على تعز             
حقوق اإلنسان وتعزيزها على املستوى الوطين من الوالية الوقائية واإلجرائية للجنة الفرعية ملنع 

ذلك أن الزيـارات    . التعذيب، ومن أهداف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       
 مباشـرة،  امليدانية الوقائية اليت تضطلع هبا اللجنة الفرعية تساعد الدول األطـراف مـساعدة    

وتزودها باملالحظات على الوضع على أرض الواقع وتوصيات من أجل محايـة األشـخاص              
عالوة على ذلك، تساهم اللجنـة الفرعيـة يف بنـاء           . احملرومني من حريتهم ومنع التعذيب    

املؤسسات الوطنية، وذلك بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف يف إنشاء آليـات           
وتكلّف هذه اآلليات الوطنية ذاهتا بأن تدرس بانتظام معاملة األشخاص          . مستقلةوقائية وطنية   

  .احملرومني من حريتهم يف البلد، وتقّدم لسلطات الدولة توصيات بتحسني ظروف االحتجاز

دور اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتفاعلهما مع نظام            -باء
  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

يف املشاركة العامة   اً  يتألف اجملتمع املدين من املنظمات واألفراد الذين ينخرطون طوع          
والعمل العام بشأن املصاحل أو األغراض أو القيم املشتركة اليت تتوافق مـع أهـداف األمـم                 

ويؤدي عدد من منظمات اجملتمع املدين املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان العاملية ومحايتها            . املتحدة
يف تزويد اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات باملعلومات املستقلة املوثوقة عـن           اً  مهماً  ذه دور ه

األحوال والتطورات يف الدول األطراف، ويف رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عـن اهليئـات              
وميكن أن تتمثل اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع املـدين املـشاركة            . املنشأة مبوجب معاهدات  

املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومنظمـات  : ع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات يف   واملتفاعلة م 
؛ واالئتالفـات  )املنظمات غري احلكومية والرابطات، ومجاعـات الـضحايا    (حقوق اإلنسان   

الـشعوب  (؛ واجلماعات األهلية    )حقوق املرأة، وحقوق الطفل، واحلقوق البيئية     (والشبكات  
عن اجلمعيات املهنية مثل رابطات       النقابات العمالية، فضالً  (دات  ؛ واالحتا )األصلية، واألقليات 

؛ واحلركات االجتماعية   )الصحفيني، ونقابات احملامني، ورابطات القضاة، واالحتادات الطالبية      
؛ وأقـارب الـضحايا؛     )حركات السالم واحلركات الطالبية واحلركات املؤيدة للدميقراطية      (

  .واملؤسسات األكادميية



 

47 

ات الوطنية حلقوق اإلنسان هي مؤسسات تنشئها الدول لتعزيـز حقـوق            واملؤسس  
وتعمل . من أي نظام وطين حلماية حقوق اإلنسان      اً  هاماً  اإلنسان ومحايتها، وهي تشكل جزء    

 وقد مت االتفاق على جمموعة من املعايري      . تلك املؤسسات بصورة مستقلة عن سيطرة احلكومة      
  .، لتوجيه استقالهلا ونزاهتها)١٥(الدولية، تعرف باسم مبادئ باريس

وتسهم مؤسسات اجملتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة يف اسـتعراض        
تقارير الدول األطراف عن طريق تقدمي تقاريرها اخلاصة وإطالع اللجان على حالـة محايـة               

وتسهم تلـك املؤسـسات     . حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف اليت جيري استعراض تقريرها        
لك يف مناقشة قوائم القضايا وقوائم املواضيع قبل تقدمي التقارير، ويف احلوار البنـاء مـع                كذ

ومتكّن تقاريرها اللجان من وضع حالة حقـوق     . الدولة الطرف املعنية، ويف اعتماد التوصيات     
مبتابعة تنفيـذ توصـيات     اً  وتضطلع هذه املنظمات أيض   . اإلنسان يف الدولة الطرف يف سياقها     

عـن جناحهـا    اً   املنشأة مبوجب معاهدات على الصعيد الوطين، وميكن أن تقدم تقرير          اهليئات
  .كما أن مسامهاهتا يف أيام املناقشات العامة والتعليقات العامة هامة أيضاً. إخفاقها أو

أعمال  وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن دور املنظمات غري احلكومية يف             
 "دليل للمجتمع املـدين   : برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    " مع    يف العمل  اللجان النوعية 

)United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society .(  وتتـاح
معلومات إضافية عن التفاعل بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئات املنشأة مبوجب            

ـ  " يفاً  معاهدات أيض  التـاريخ واملبـادئ واألدوار     : ة حلقـوق اإلنـسان    املؤسسات الوطني
 National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and ("واملـسؤوليات 

Responsibilities(  ،     ١التنقيح  /٤جمموعة التدريب املهين رقم )    منشورات األمم املتحدة، رقم
  :ة األمم السامية حلقوق اإلنسان يف، وعلى املوقع الشبكي ملفوضي)E.09.XIV 0.4املبيع 

http://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Pages/default.aspx.  

  معاهدات مسامهة االستعراض الدوري الشامل يف أعمال اهليئات املنشأة مبوجب  -جيم
االستعراض الدوري الشامل هو آلية التعاون بني الدول، اليت وضعتها اجلمعية العامـة          

من إجراءات جملس حقوق اإلنسان، وذلك السـتعراض أداء         اً   بوصفها واحد  ٢٠٠٦م  يف عا 
  .مجيع الدول يف جمال حقوق اإلنسان

__________  

  .٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة  ) ١٥(
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وتستند هذه اآللية إىل إجراء حوار تفاعلي بني الدولة موضع االسـتعراض والـدول                
  .األعضاء واملراقبة يف اجمللس

ألف من عدة مراحل، منها     وهي تعمل يف دورة مدهتا أربع سنوات ونصف السنة، وتت           
الستعراض ذاته، ومتابعة االستنتاجات    اإعداد الوثائق اليت تستند إليها االستعراضات، وإجراء        

وسوف تكز يف الدورات الثانية والالحقة بصفة خاصة على تنفيذ التوصيات اليت            . والتوصيات
. الة حقوق اإلنسان فيها   قبلتها الدول يف الدورة السابقة، وعلى التطورات األخرى املتعلقة حب         

وتشارك منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والوكاالت التابعة لألمم           
  .املتحدة مشاركة نشطة يف هذه العملية

وقـد  . ويكمل هذا االستعراض واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات كل منهما اآلخر           
 اهتمام الدول األطراف إىل ضرورة تقدمي تقاريرها        للغاية يف توجيه  اً  كان هذا االستعراض مفيد   

وتذكِّر اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات مـن جانبـها         . بانتظام إىل اللجان، وتنفيذ توصياهتا    
  .الدول األطراف بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشاملاً أيض

  املنشأة مبوجب معاهداتمسامهة اإلجراءات اخلاصة يف أعمال اهليئات   -دال
 هو االسم الذي يطلق على اآلليات اليت أنشأهتا يف البداية جلنـة             "اإلجراءات اخلاصة "  

 جملس حقوق اإلنسان، وذلك لدراسة حاالت       ٢٠٠٦حقوق اإلنسان، وتوىل أمرها منذ عام       
النتهاكات ، أو الظواهر الرئيسية     )الواليات القطرية (حقوق اإلنسان يف بلدان أو أقاليم حمددة        

، ورصد تلك احلاالت والظـواهر      )الواليات املواضيعية (حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل       
، بلغ عدد اإلجراءات    ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط . وتقدمي املشورة وإصدار التقارير العامة بشأهنا     

ـ    ).  واليات قطرية  ١٠ والية مواضيعية و   ٣٥( إجراء   ٤٥اخلاصة   ار واملكلفون بواليات يف إط
اخلـرباء  " أو   "املقـررون اخلاصـون   "يطلق عليهم   (اً  اإلجراءات اخلاصة إما أن يكونوا أفراد     

وهم يعملون بصفتهم   . من كل منطقة  اً  أو أفرقة عاملة تضم مخسة أعضاء، واحد      ) "املستقلون
التصرف إزاء الـشواغل    : وتشمل أساليب عملهم ما يلي    . الشخصية وال يتلقون أي مكافأة    

ق اإلنسان سواء يف احلاالت الفردية أو يف القضايا األعم مـن خـالل إجـراء                املتعلقة حبقو 
االتصاالت املباشرة مع احلكومات؛ واالضطالع ببعثات لتقصي احلقائق إىل البلدان وإصـدار            
التقارير مشفوعة بالتوصيات؛ وإعداد الدراسات املواضيعية اليت توفر معلومات عـن احلالـة،       

 ذات الصلة، وتقدم التوجيه بشأن تنفيذها؛ ورفع مـستوى الـوعي         وتوضح القواعد واملعايري  
  .العام من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة التروجيية بشأن القضايا الواقعة يف نطاق والياهتا
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وميكن، خبالف اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، تفعيل اإلجراءات اخلاصة بوصفها            
مبوجب امليثاق حىت وإن مل تكن الدولة قد صـدقت          من آليات محاية حقوق اإلنسان املنشأة       

على أي وثيقة أو معاهدة ذات صلة، وليس من الضروري للجوء إىل اإلجراءات اخلاصـة أن                
  .تستنفد سبل االنتصاف احمللية

. واإلجراءات اخلاصة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات تكمل كل منهما األخـرى            
فتراعي اهليئات املنـشأة    : تتابع كل منهما توصيات األخرى    ومها تتبادالن املعلومات بانتظام و    

ومهـا قـد    . مبوجب معاهدات ما تثريه اإلجراءات اخلاصة من شواغل، والعكس صـحيح          
يف إصدار بيانات عن القضايا الرئيسية موضع االهتمام الدويل، وتعقـدان يف            اً  تشتركان أيض 

  .هلما والتنسيق بينهابعض األحيان اجتماعات مشتركة لبحث سبل النهوض بأعما

  مزيد من املعلومات عن نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان   -هاء
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن املعاهـدات واهليئـات املنـشأة مبوجـب                

معاهدات، يرجى زيارة موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والنقـر علـى              
وحيتوي املوقع على معلومات عن عملية تقـدمي تقـارير          . " اإلنسان هيئات حقوق "العنوان  

وميكن من املوقع ترتيل وثائق اهليئـات       . الدول، مبا يف ذلك حالة تقدمي التقارير حسب البلد        
  .املنشأة مبوجب معاهدات، مبا يف ذلك تقارير الدول األطراف واملالحظات اخلتامية

  :نسان صحائف الوقائع التالية ذات الصلةوقد نشرت املفوضية السامية حلقوق اإل  
  ؛)٤رقم (مكافحة التعذيب   
  ؛)٣التنقيح /٦رقم (حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   
  ؛)٧رقم (إجراءات الشكوى   
  ؛)١٠رقم (حقوق الطفل   
  ؛)١٢رقم (جلنة القضاء على التمييز العنصري   
  ؛)١٥رقم ( اإلنسان اللجنة املعنية حبقوق: احلقوق املدنية والسياسية  
  ؛)١٦رقم (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  ؛)١٧رقم (جلنة مناهضة التعذيب   
  ؛)٢٢رقم (االتفاقية واللجنة : التمييز ضد املرأة  
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االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واللجنة املعنيـة باالتفاقيـة             
  ).١التنقيح /٢٤رقم (
وميكن احلصول على صحائف الوقائع هذه جماناً من مكتب منشورات مفوضية األمم              

. www.ohchr.orgاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أو على اإلنترنت مباشـرة يف العنـوان             
  .حتديثهاً ويرجى التنويه إىل أن بعضها جيري حالي

  الرسالة اإلخبارية
دات حقوق اإلنـسان بـصفة فـصلية منـذ          تصدر الرسالة اإلخبارية لشعبة معاه      

عن أعمال اهليئـات    اً  ويتمثل اهلدف منها يف إتاحة معلومات حمددة أكثر تعمق        . ٢٠٠٨ عام
ة املنشأة مبوجب معاهدات، وتشتمل على مقابالت، وحتليل للقرارات، وأنشطة، وتقارير وارد          

  .)١٦(من املواقع امليدانية للمفوضية

__________  

: سالة اإلخبارية متاحة من املوقع الـشبكي للمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان              الر )١٦(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/newsletter_treaty_bodies.htm)  ــه مت االطــالع علي

  ).٢٠١٢فرباير / شباط٢٨ يف

  طريق الربيد اإللكتروين عناإلخطار
 علـم    علـى  أن تبقـى  إذا كنَت مهتماً بأعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وتود            

الصادرة وبأحدث التطورات   اخلاصة  بأنشطتها، فلماذا ال تشترك يف نشرة الربيد اإللكتروين اجملانية          
عن قسم اجملتمع املدين التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان؟ وستتلقى إخطاراً منتظماً عن طريق         

ك املالحظـات اخلتاميـة،    الربيد اإللكتروين بتوصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، مبا يف ذل         
. وغـري ذلـك مـن األنـشطة       ،  والتعليقات العامة، والقرارات املتخذة بشأن الشكاوى الفردية      

 .www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspxولالشتراك، يرجى زيارة املوقع
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  املرفق األول
   الفنية املتصلة باهليئات املنشأة مبوجب معاهداتمسرد املصطلحات
  العمل املتراكم املتأخر

على الرغم من مشاكل تأخر الدول األطراف يف تقدمي التقارير أو عدم تقدميها هلـا،                 
فقد وجدت بعض اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات صعوبة يف مواكبة العدد الكبري من التقارير 

وما ينجم عن ذلك من عمل متراكم معناه انقضاء         . فيها يف كل عام   اليت يتعني عليها أن تنظر      
واحلاجة إىل . مدة تصل إىل العامني بني تقدمي التقرير من الدولة الطرف ودراسته من ِقبل اللجنة
). انظر أدناه (طلب معلومات حمدثة هي من أسباب املمارسة املتمثلة يف إصدار قوائم باألسئلة             

لكفاءة يف أساليب العمل إىل احلد من العمل املتأخر املتـراكم، وقـد       وميكن أن تؤدي زيادة ا    
فلجنة حقوق الطفل واللجنـة املعنيـة       . اقترحت بعض اللجان ُنهجاً ابتكاريةً يف هذا الصدد       

  .يف غرفتني متوازيتنياً بالقضاء على التمييز ضد املرأة، على سبيل املثال، جتتمعان أحيان
  مكتب اللجنة

 مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس واملقرر أو أي عضو آخر مـن أعـضاء                عادة ما يتألف    
  .اللجنة ُيسمَّى هلذا الغرض، وجيتمع املكتب للبت يف املسائل اإلجرائية واإلدارية املتصلة بأعمال اللجنة

  الرئيس
تنتخب كل هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أحد أعضائها ليعمل رئيساً لفتـرة                

وجيتمـع  . ويترأس هذا العضو كل جلسة وفقاً للنظام الداخلي املتفق عليـه          . ية قدرها عامان  عضو
  .رؤساء مجيع هذه اهليئات معاً مرة واحدة يف السنة لتنسيق أنشطة اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

  الوثيقة األساسية املوحدة
مات عامة عن البلـد     هي وثيقة تقدمها الدولة الطرف إىل األمني العام وتتضمن معلو           

تكون ذات صلة جبميع املعاهدات، كاملعلومات املتعلقة باألرض والسكان، واهليكل السياسي،           
واإلطار القانوين العام الذي جيري يف داخله محاية حقوق اإلنسان يف الدولة، وعدم التمييـز،               

ع تقارير الدول   وهي تشكل اجلزء األول املشترك من مجي      . واملساواة، وسبل االنتصاف الفعالة   
وقد استحدث اجتماع رؤساء اهليئات الوثيقـة       . املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات     

ومت اسـتعراض املبـادئ     .  كطريقة للحد من التكرار يف التقـارير       ١٩٩١األساسية يف عام    
  ).HRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٦التوجيهية هلذه الوثيقة يف عام 
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  اخلتاميةالتعليقات 
  ."ملالحظات اخلتاميةا"انظر   

  املالحظات اخلتامية
هي املالحظات والتوصيات اليت تصدرها اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة بعد نظرها يف              

وتشري املالحظات اخلتامية إىل اجلوانب اإلجيابيـة يف تنفيـذ الدولـة            . تقرير الدولة الطرف  
مـن  اً هليئة بأن تتخذ الدولة مزيـد للمعاهدة كما تشري إىل اجملاالت املثرية للقلق، اليت توصي ا    

وتلتزم اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بإصدار مالحظات ختامية عملية         . اإلجراءات بشأهنا 
ومركزة وقابلة للتنفيذ، كما تويل اهتماماً متزايداً للتدابري الرامية إىل ضمان املتابعـة الفعالـة               

  .ملالحظاهتا اخلتامية
   ظل عدم ورود تقريرالنظر يف احلالة يف بلد ما يف

  ."اإلجراء االستعراضي"انظر   

  احلوار البّناء
هو عبارة عن املمارسة اليت اعتمدهتا مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واملتمثلـة يف                

لـها اً  دعوة الدول األطراف إىل إرسال وفد حلضور الدورة اليت جيري فيها النظر يف تقريرها متكين              
األعضاء وتقدمي معلومات إضافية عن جهودها املبذولة لتنفيذ أحكام املعاهـدة           من الرد على أسئلة     

ويؤكد مفهوم احلوار البّناء أن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ليـست هيئـات قـضائية          . املعنية
  .، بل هي هيئات أُنشئت لرصد تنفيذ املعاهدات)وإن كانت بعض مهامها شبه قضائية حىت(

  املقرر القطري
 معظم اللجان عضواً أو اثنني من أعضائها للعمل كمقررْين قطريْين لكل تقريـر              تعني  

وعادة ما يتوىل املقرر القطري الدور القيـادي        . معروض للنظر فيه من تقارير الدول األطراف      
يف وضع قائمة القضايا، ويف توجيه األسئلة إىل الوفد يف أثناء الدورة، ويف صياغة املالحظات               

  . سُتناقشها اللجنة وتعتمدهااخلتامية اليت
  فرقة العمل القطرية

أسندت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األعمال التحضريية املتعلقة بالنظر يف التقـارير،              
اليت كانت ُتؤدى من قبل يف إطار فريقها العامل ملا قبل الدورة، إىل فرق عمل معنية بالتقارير                 
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تألف فرقة العمل املعنية بالتقرير القطري من أربعة إىل         وت. القطرية، جتتمع خالل اجللسة العامة    
ستة أعضاء يرشحهم رئيس اللجنة، ويكون أحدهم هو املقـرر القطـري الـذي يـضطلع                

  .باملسؤولية الشاملة عن وضع قائمة القضايا
  اإلعالن
بشأن معاهدة قد أصبحت طرفـاً  اً قد ختتار الدولة، أو يشترط عليها، أن تصدر إعالن    

  :توجد عدة أنواع من اإلعالنات على النحو التايلو. فيها
  اإلعالنات التفسريية •

جيوز للدول أن تصدر إعالناً بشأن فهمها ملسألة وردت يف حكم معني من أحكـام                 
وهذه اإلعالنات، خبالف التحفظات، ال تعين استبعاد       . معاهدة، أو بشأن تفسري ذلك احلكم     

 بل يقتصر الغرض منها على توضيح موقف الدولة مـن           .اآلثار القانونية للمعاهدة أو تعديلها    
  .معىن أحكام معينة أو من معىن املعاهدة برمتها

  اإلعالنات االختيارية واإلعالنات اإللزامية •
وهـذه  . أو إلزامية /قد تنص املعاهدات على قيام الدول بإصدار إعالنات اختيارية و           

كذا، على سبيل املثال، جيوز للدول، مبوجـب        وه. اإلعالنات ملزِمة قانوناً للدول املصِدرة هلا     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أن ُتصدر إعالناً اختيارياً بأهنـا        ٤١ املادة

وباملثل . تقبل اختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالنظر يف أي شكاوى متبادلة بني الدول            
ياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال  فإن الدول األطراف يف الربوتوكول االخت    

من الربوتوكول، بأن تودع إعالناً ملزمـاً       ) ٢(٣يف املنازعات املسلحة مطالَبة، مبوجب املادة       
يتضمن احلد األدىن للسن اليت تسمح عندها بالتطوع يف قواهتا املـسلحة الوطنيـة ووصـفاً                

  .رباً أو قسراًللضمانات اليت اعتمدهتا ملنع فرض هذا التطوع ج
  عدم التقيد باألحكام

عدم التقيد باألحكام هو تدبري تعتمده الدول األطراف لكي توقف بصورة جزئيـة                
وتسمح بعـض   . تطبيق حكم أو أكثر من أحكام إحدى املعاهدات، على األقل بصفة مؤقتة           

 الدولة،  معاهدات حقوق اإلنسان للدول األطراف، يف حاالت الطوارئ العامة اليت هتدد حياة           
بيـد أنـه    . عدد من احلقوق بقدر ما تقتضيه احلالـة       ببعدم التقيد على حنو استثنائي ومؤقت       

. جيوز للدولة الطرف أن تتحلل من بعض حقوق حمددة وال جيوز هلا أن تتخذ تدابري متييزية                ال
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ع والدول ملزمة عموماً بإبالغ الدول األطراف األخرى حباالت عدم التقيد باألحكام هذه، م            
انظـر التعليـق العـام      . (إبداء أسباب عدم التقّيد، وحتديد تـاريخ ينقـضي فيـه أجلـه            

  ).للجنة املعنية حبقوق اإلنسان) ٢٠٠١(٢٩ رقم
  إجراءات املتابعة

هي اإلجراءات املوضوعة لضمان أن تتخذ الدول األطراف إجراءات بشأن التوصيات             
وجب معاهدات أو بشأن قراراهتا يف احلاالت       الواردة يف املالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مب      

وقد اعتمدت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء       . املقدمة يف إطار إجراءات تقدمي الشكاوى     
على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد            

لجان من الدول أن تتناول مـسألة املتابعـة يف          املرأة إجراءات متابعة رمسية، وتتطلب مجيع ال      
وللربملانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة         . تقاريرها الدورية 

  .واجملتمع املدين مجيعها دور هام تؤديه يف جمال املتابعة
  التعليق العام

نـسان،  هو تفسري اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة ألحكـام معاهـدات حقـوق اإل              
وكثرياً ما تسعى التعليقات العامة إليضاح واجبات       . للقضايا املواضيعية، أو ألساليب عملها     أو

. الدول األطراف فيما يتعلق بأحكام معينة وتقترح بعض النهج لتنفيذ أحكـام املعاهـدات             
ة بالقضاء  جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعني       ("التوصية العامة "وُيطلق عليه أيضاً    

  ).على التمييز ضد املرأة
  التوصية العامة

  ."التعليق العام"انظر   
  شعبة معاهدات حقوق اإلنسان

توفر شعبة معاهدات حقوق اإلنسان، يف نطاق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق              
اإلنسان، الدعم اخلاص بأعمال األمانة جلميع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ولـصندوق             

  .هلا يف قصر ويلسون يف جنيفاً وهي تتخذ مقر. مم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيباأل
  البالغ الفردي

  ."الشكوى الفردية"انظر   
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  الشكوى الفردية
هي شكوى رمسية، مقدمة من فرد يّدعي أن إحدى الدول األطراف قـد انتـهكت                 

م اهليئـات املنـشأة     حقوقه مبوجب إحدى املعاهدات، وهي شكوى ختتص بالنظر فيها معظ         
وجيب أن تكون الدولة الطرف املعنية قد اعترفت صـراحة حبـق تلـك              . مبوجب معاهدات 

  :اهليئات يف النظر يف الشكاوى الفردية وذلك بإحدى طرق ثالث
ينطبق هذا اإلجـراء    (بإصدار إعالن يف إطار املادة ذات الصلة من املعاهدة            )أ(  

يع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعـذيب،  على االتفاقية الدولية للقضاء على مج  
  ؛ أو)واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ينطبق هذا اإلجراء علـى     (بالتصديق على املعاهدة ذاهتا أو باالنضمام إليها          )ب(  
   أو؛)االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

بالتصديق على الربوتوكول االختياري ذي الصلة للمعاهدة الذي ينص على            )ج(  
ينطبق هذا اإلجراء على العهـدين الـدوليني        (احلق يف تقدمي شكوى فردية أو باالنضمام إليه         

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة حقـوق           
  ).اقةاألشخاص ذوي اإلع

  التأخر يف تقدمي التقارير 
من املتوخى يف كل معاهدة أن تقدم الدول األطراف فيها التقـارير بانتظـام؛ ويف                  

املمارسة العملية، جتد دول كثرية من الصعب الوفاء بالتزاماهتا بشأن تقدمي التقارير يف امتثـال               
 ويعتـرب التـأخر يف تقـدمي        .دقيق للتواتر الدوري املتوقع يف املعاهدات اليت هي أطراف فيها         

التقارير أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه نظام اإلبالغ مبوجب املعاهدات، وتلتمس اهليئات            
املنشأة مبوجب معاهدات الطرق الكفيلة بتيسري عملية تقدمي التقارير على الدول، وذلك مثالً             

  .من خالل تبسيط هذه العملية
لة تقدمي التقارير من الدول األطراف يف كـل         وميكن االطالع على معلومات عن حا       

معاهدة يف قاعدة بيانات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات على املوقع الشبكي ملفوضية األمم             
  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  أو األسئلة/قائمة القضايا و
 تقريـر  إىلاً هي قائمة بقضايا أو أسئلة، تضعها اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة اسـتناد             

املعلومات املقدمة من الوكاالت املتخصصة     (الدولة الطرف واملعلومات األخرى املتاحة للهيئة       
التابعة لألمم املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمـات غـري احلكوميـة،             

وتتيح . ا، ويتم إرساهلا إىل الدولة الطرف قبل الدورة اليت ستنظُر فيها اهليئة يف تقريره             )وهكذا
وُتشجع بعض اللجـان  . قائمة القضايا اإلطار الالزم إلجراء حوار بّناء مع وفد الدولة الطرف        

الدول األطراف على تقدمي ردود خطية مقدماً، مما يسمح بانتقال احلوار بـسرعة أكـرب إىل                
وتشكل قائمة القضايا مصدراً يتيح للجنة معلومات حديثـة فيمـا يتعلـق           . خصائص حمددة 

  .لة اليت رمبا يكون تقريرها قد انتظر ما يصل إىل سنتني قبل النظر فيهبالدو
  قائمة القضايا قبل تقدمي التقارير

هي قائمة بقضايا تقدمها جلنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان                
الدولة ويشكل رد   . عليها يف إعداده  اً  للدولة الطرف اليت تستعد لتقدمي تقريرها الدوري تيسري       

  . الطرف على هذه القائمة تقريرها املقدم إىل إحدى هاتني اهليئتني
  قائمة املواضيع

هي قائمة مبواضيع ال تستدعي أي ردود، ويقصد هبا توجيه احلوار وتركيزه بني وفد                
  .الدولة الطرف وجلنة القضاء على التمييز العنصري خالل النظر يف تقرير الدولة الطرف

  ة حلقوق اإلنساناملؤسسات الوطني
. أنشأت بلدان كثرية مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان بغية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها             

وُيعترف على حنو متزايد هبذه املؤسسات باعتبارها جزءاً هاماً من أي نظام وطين حلمايـة حقـوق     
موعة من املعـايري    وقد اُتفق على جم   . اإلنسان، شريطة أن ميكن التأكد من استقالليتها عن احلكومة        

  .الدولية، ُتعرف مببادئ باريس، لقياس مدى استقاللية ونزاهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
املؤسسات الوطنية  " وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن هذه املؤسسات، انظر          

جمموعـة التـدريب املهـين      تارخيها ومبادئها وأدوارهـا ومـسؤولياهتا،       : حلقوق اإلنسان 
 E.09.XIV.4((National Human منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـع  ( ١التنقيح /٤ مرق

Rights Institutions: History, Principles, Roles and Responsibilities, Professional 

Training Series No. 4/Rev.1.(  
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  املنظمات غري احلكومية
 حقوق اإلنسان، سواء بوجه عـام       ميكن أن تشارك املنظمات غري احلكومية يف تعزيز         

ويوجد إطار ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف كـثري مـن           . بالتركيز على مسألة حمددة    أو
آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، من قبيل منح املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي             

تقوم املنظمات غـري    و. واالجتماعي، وهو ما يسمح هلا باملشاركة يف جملس حقوق اإلنسان         
احلكومية الدولية والوطنية مبتابعة أعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات عن كثب وُتتـيح             
معظم هذه اهليئات هلا الفرصة لإلسهام يف عملية تقدمي التقارير عـن طريـق التقـدم مـثالً               

 "البديلـة "التقارير  ُيطلق عليها أحياناً    (مبعلومات إضافية تتعلق بتنفيذ املعاهدات يف بلد معّين         
وتوجد اختالفات يف الطريقة اليت تعاجل هبا اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات            ). "املوازية" أو

  .هذه املعلومات
وللمنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية كذلك دور هام تؤديه يف متابعة تنفيـذ               

ب معاهدات علـى الـصعيد      التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبوج       
الوطين، ويف حفز النقاش العام الوطين بشأن إعمال حقوق اإلنسان خالل إعـداد التقريـر               

كذلك تسهم املنظمات غري احلكومية إسهاماً هاماً يف تشجيع التصديق على معاهدات            . وبعده
  .حقوق اإلنسان على نطاق العامل

  عدم تقدمي تقارير
 إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، رغم تعهـدها         ال تقدم بعض الدول تقاريرها      

وقد . مبحض إرادهتا بااللتزامات القانونية املرتبطة مبعاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها          
من احلرب والصراعات األهليـة إىل      اً  توجد أسباب كثرية لعدم قيام الدول بتقدمي تقارير، بدء        

 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وشعبة النهوض بـاملرأة         وتتيح مفوضية األمم  . املوارد احملدودة 
كذلك اعتمـدت  . املساعدة الفنية ملساعدة الدول على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير    

اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إجراءات لضمان استعراض تنفيذ الدول األطـراف غـري             
عدم استجابة الدولة للطلبات اليت تقدمها اهليئة املنـشأة         املقدِّمة لتقارير للمعاهدات، يف حالة      

واللجان مستعدة، بوجه خاص، للنظر يف احلالة يف البلد         . للمعلوماتاً  مبوجب املعاهدة التماس  
  .يف حالة عدم وجود تقرير

وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة حبالة تقدمي التقارير من الدول األطـراف يف               
قاعدة بيانات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات على املوقع الشبكي للمفوضية          كل معاهدة يف    
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ويتضمن املوقع  . ، اليت جيري حتديثها سنوياً    HRI/GEN/4السامية حلقوق اإلنسان أو يف الوثيقة       
  .الشبكي أيضاً معلومات عن املساعدة الفنية املتاحة للدول األطراف

  الربوتوكول االختياري
بط بصك رئيسي ويفرض التزامات قانونية إضافية على الدول اليت          هو صك دويل مرت     

وقد توضع الربوتوكوالت االختيارية بالتزامن مع املعاهدة الرئيسية، أو بعد بـدء            . ختتار قبوله 
وقد اعُتمدت بروتوكوالت اختيارية ملعاهدات حقوق اإلنسان لعـدد         . نفاذ املعاهدة الرئيسية  

ل األطراف بالتوقيع على التزامات إضافية فيما يتعلق بالرصد         السماح للدو : من األسباب، هي  
الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         (الدويل للتنفيذ   

والربوتوكوالت االختيارية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، والتفاقيـة             
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وللعهد الدويل اخلاص باحلقوق         مناهضة التعذيب، والتفاقية  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق           
؛ أو السماح للدول بالتعهد بالتزامات إضافية مل تـرد يف املعاهـدة             )بإجراء تقدمي البالغات  

؛ )ثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        الربوتوكول االختياري ال  (الرئيسية  
الربوتوكوالن االختياريان األول والثاين التفاقيـة      (ملعاجلة مشاكل معينة مبزيد من التفصيل        أو

  ).حقوق الطفل
  التواتر الدوري

هو اجلدول الزمين لتقدمي التقارير األولية والدورية من جانب الـدول األطـراف إىل           
نشأة مبوجب معاهدات، احملدد يف كل معاهدة أو الذي تقرره اللجنة وفقاً ألحكـام           اهليئات امل 
ويكون التقرير األّويل مطلوباً يف غضون فترة حمددة بعد بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة إىل              . املعاهدة

وخيتلف التواتر الدوري   . الدولة املعنية؛ مث تصبح التقارير الدورية مطلوبة على فترات منتظمة         
  .)انظر اجلدول الوارد يف الفرع جيم، الفصل الثاين(. من معاهدة إىل أخرى

  االلتماسات
هو مصطلح مجاعي يتضمن اإلجراءات املختلفة لتقدمي شكاوى أمام اهليئات املنـشأة              

وقد تتألف االلتماسات من شكاوى مقدمة من أفراد يّدعون فيها ارتكاب           . مبوجب معاهدات 
 فيها وقوع انتـهاكات   يالنتهاكات، أو من دول أطراف تّدع     ض ا إحدى الدول األطراف لبع   

  ).الشكاوى املتبادلة بني الدول(ألحكام إحدى املعاهدات من جانب دولة طرف أخرى 
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  الفريق العامل ملا قبل الدورة
هو فريق عامل تدعوه بعض اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات إىل االنعقاد قبل كـل                

وختتلـف  .  أو بعدها من أجل التخطيط ألعماهلا للـدورات التاليـة          دورة عامة للجنة املعنية   
فبعضها يضع قوائم   : لدورة من جلنة إىل أخرى    ااألعمال اليت تضطلع هبا األفرقة العاملة ملا قبل         

لتقدميها إىل كل من الدول األطراف قبل النظر يف تقريرها؛ وبعـض            اً  القضايا واألسئلة متهيد  
ظر يف الشكاوى الفردية تستعني بأفرقتها العاملة إلعداد توصيات         اللجان ذات االختصاص بالن   

وعادةً ما جتتمع   . أولية بشأن احلاالت املعروضة واملسائل األخرى املرتبطة بإجراءات الشكاوى        
  .األفرقة العاملة ملا قبل الدورة يف جلسات مغلقة

  التوصية
. شأة مبوجب معاهدات  هي توصية رمسية أو قرار رمسي يصدر عن إحدى اهليئات املن            

وقد اسُتخِدم هذا املصطلح بشكل غري متسق لوصف املقررات الرمسية املتعلقة مبسائل حمددة،             
. أو القرارات ذات الطابع األعم، كالقرارات اليت يتمخض عنها يوم من أيام املناقشة العامـة              

 املنشأة مبوجب توصية اهليئة "وتتضمن املالحظات اخلتامية توصيات حمددة، وُيستخدم مصطلح        
وتشري جلنة القضاء على مجيع أشكال      . "املالحظة اخلتامية "أحياناً كمرادف ملصطلح    " املعاهدة

التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً إىل تعليقاهتمـا العامـة               
  ."توصيات عامة"بوصفها 

  التقاريراملبادئ التوجيهية للدول األطراف بشأن تقدمي 
هي مبادئ توجيهية خطية ُتعدها للدول األطراف كل هيئة مـن اهليئـات املنـشأة                 

مبوجب معاهدات، عن شكل وحمتوى التقارير اليت التزمت الدول بتقدميها مبوجب املعاهـدة             
فتقدم بعض اللجان توجيهاً مفصالً يتناول املواد مادة مادة بينما تقدم جلـان أخـرى               . املعنية

  ).HRI/GEN/2/Rev.6انظر (م توجيهاً أع
  التحفُّظ
التحفُّظ هو بيان صادر عن دولة من الدول، بغّض النظر عن صيغته أو تسميته، يفيد                 

استبعاد أو تغيري األثر القانوين املترتب على أحكام معينة من إحدى املعاهدات مـن حيـث                
 يف معاهدة متعددة األطراف     وقد ميكِّن التحفُّظ الدولة من االشتراك     . انطباقها على تلك الدولة   

وميكن للدول أن تبدي حتفُّظات علـى       . لواله ما كانت لتستطيع أن تفعل ذلك أو ترغب فيه         
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ويف . املعاهدات لدى التوقيع أو التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليهـا              
 الـتحفُّظ عنـد التـصديق       عند التوقيع، جيب عليها أن تؤكد هذا      اً  حال إبداء الدولة حتفُّظ   

  .القبول أو املوافقة أو
وختضع التحفُّظات التفاقية فيينا لقانون املعاهدات، وال ميكن أن تتعارض مع موضـوع               

وعليه، جيوز للدول أن ُتبدي حتفُّظـاً لـدى التوقيـع علـى معاهـدة      . املعاهدة والغرض منها  
حتظر املعاهـدة   ) أ(نضمام إليها، وذلك ما مل      التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو اال         أو

تنص املعاهدة على أنه ال جيوز إال إبداء حتفُّظات حمددة، ليس من بينـها              ) ب(هذا التحفُّظ؛ أو    
وجيوز للدول األطراف األخرى أن تقدم اعتراضات على حتفُّظات إحدى الدول           . التحفُّظ املعين 

  .جزئية  تسحب التحفُّظات بصفة كلية أووجيوز للدولة الطرف يف أي وقت أن. األطراف
  اإلجراء االستعراضي

هو إجراء تنظر مبوجبه اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة يف احلالة يف بلٍد ما يف ظـل عـدم                    
وُيستخدم هذا اإلجراء يف احلاالت اليت يتأخر فيها تقدمي التقرير          . وجود تقرير من الدولة الطرف    

وتقدِّم .  الدولة الطرف للرسائل اليت توجهها اهليئة لتذكريها       عن موعده مدة طويلة وال تستجيب     
لإلجـراء االستعراضـي؛ ويف حـاالت       اً  الدول األطراف تقاريرها، يف كثري من احلاالت، جتنُّب       

أخرى، تبعث بوفد إىل دورة اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة وترد على أسئلتها رغم عدم متكنـها                
القضاء على التمييز العنصري هـي أول مـن اعتمـد اإلجـراء             وكانت جلنة   . من تقدمي تقرير  

النظر يف احلالة القطريـة يف      "وتستخدم جلان أخرى تعبري     . ١٩٩١االستعراضي، وذلك يف عام     
وُترِسل بعض اللجان قائمة بالقضايا إىل الدولة الطرف، على         . "ظل عدم ورود تقرير من الدولة     
ظم اللجان مالحظات ختامية يف هناية هذه العمليـة،         وتضع مع . الرغم من عدم ورود تقرير منها     

  .رغم أهنا قد تبقيها سرية لفترة مؤقتة إذا رغبت الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها
  النظام الداخلي

هو القواعد الرمسية اليت تعتمدها اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة لتنظيم الطريقـة الـيت                
تثناء اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        وختوَّل اللجان، باس  . تؤدي هبا أعماهلا  

وعادة ما تتنـاول هـذه الـنظم        . والثقافية، مبوجب معاهداهتا سلطة اعتماد نظمها الداخلية      
الداخلية مسائل من قبيل انتخاب أعضاء املكتب وإجراءات اعتماد القـرارات وال سـيما يف           

ويرتبط النظام الداخلي بأساليب العمـل    .  اآلراء احلاالت اليت يتعذر فيها التوصل إىل توافق يف       
  .وإن كان خيتلف عنها
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  األمانة/األمني
تتطلب كل معاهدة من األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم الدعم املتعلق بأعمال األمانة                

ولكل هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أمانة تتألف من أمـني            . للهيئة املنشأة مبوجبها  
موظفي اخلدمة املدنية الدولية اآلخرين، يعملون ضمن األمانة العامة لألمـم املتحـدة،             وبعض  

وتوجد مقار أمانات مجيع اهليئات     . ويقومون بإدارة جدول أعمال اللجنة وتنسيق برنامج عملها       
  .املنشأة مبوجب معاهدات يف جنيف يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  صة والصناديق والربامجالوكاالت املتخص
هي خمتلف الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة الـيت              

. تضطلع جبانب كبري من أعمال األمم املتحدة، مبا يف ذلك تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها         
 بتقدمي معلومات   وتسمح مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات للوكاالت التابعة لألمم املتحدة         

وتقّدم بعض الوكاالت املتخصصة    . قطرية إضافية يف سياق النظر يف التقرير املقدم من دولة معّينة          
أيضاً املساعدة التقنية للدول، سواء يف تنفيذ االلتزامات املترتبة علـى املعاهـدات أو يف كتابـة              

االت املتخصـصة والـصناديق     ومن الوك . التقارير املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات      
منظمـة األمـم    : والربامج التابعة لألمم املتحدة واملشارِكة يف نظام معاهدات حقوق اإلنـسان          

، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية،      )الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة    
اإليـدز، وبرنـامج األمـم      /ة البشري وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناع       

، وصـندوق األمـم     )اليونسكو(املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         
، ومفوضية  )موئل األمم املتحدة  (املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        
، وكيـان   )اليونيسيف( للطفولة   األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة       

وتشارك أفرقة  . األمم املتحدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومنظمة الصحة العاملية          
  .مشاركة متزايدة يف أعمال اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنساناً األمم املتحدة القطرية أيض
  تقرير الدولة الطرف

 كل دولة طرف يف إحدى معاهدات حقـوق اإلنـسان،           هو التقرير الذي ُيطلب من      
مبوجب أحكام تلك املعاهدة، أن تقدمه بانتظام إىل اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة لبيان التدابري اليت  

وتتطلب مجيع املعاهدات تقدمي تقرير  . اعتمدهتا لتنفيذ املعاهدة والعوامل والصعوبات اليت تصادفها      
ة حمددة بعد التصديق عليها، على أن تعقبه، إال يف حالـة االتفاقيـة              أويل شامل خالل فترة زمني    

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، تقارير دورية تالية على فترات منتظمة
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  التقرير اخلاص أو املركّز
  ."التقرير اخلاص مبعاهدة حمددة"انظر   

  املعاهدة أو االتفاقية أو العهد أو الصك
فجميعها . د من الوجهة القانونية أي فرق بني املعاهدة واالتفاقية والعهد         ال يوج   

صكوك قانونية دولية ُملزِمة قانوناً، من وجهة نظر القانون الدويل، للدول اليت اختارت             
 للـشروط اخلتاميـة     فيها وفقاً اً  أن تقبل االلتزامات الواردة فيها وذلك بأن تصبح طرف        

  .الصكوك  هلذه
  ة مبوجب املعاهدة، أو اللجنةاهليئة املنشأ

هي جلنة من خرباء مستقلني يعّينون لرصد تنفيذ الـدول األطـراف إلحـدى                
 "اللجنـة "وتستخدم املعاهدات مـصطلح     . املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان    

اهليئـات املنـشأة مبوجـب      "بصفة عامة، ولكن اللجان ُتعرف على نطاق واسع باسم          
. نة منها قد أُنشئت وفقاً ألحكام املعاهدة اليت ُتشرف على تنفيذها ألن كل جل"معاهدات

وهذه اللجان، من نواحٍ هامة كثرية، مستقلة عن منظومة األمم املتحدة وإن كانت تتلقى       
وُيطلق عليهـا   . الدعم من األمانة العامة لألمم املتحدة وتقدم التقارير إىل اجلمعية العامة          

  ."صد املعاهدةهيئة ر"حياناً اسم أيضاً أ
  الوثيقة اخلاصة مبعاهدة حمددة/التقرير اخلاص مبعاهدة حمددة

تقدَّم الوثيقة األساسية إىل كل هيئة منشأة مبوجب إحدى املعاهدات بالتوازي مـع                
. وثيقة خاصة مبعاهدة حمددة تركِّز على القضايا املتعلقة باملعاهدة املعنية على وجـه التحديـد    

التقريـر  " ما يشار إىل التقرير املقدم إىل كل من هذه اهليئـات بعبـارة   وبالرغم من أنه كثرياً  
، فإن ذلك التقرير يتألف يف الواقع من وثيقة مشتركة موحدة جلميـع             "اخلاص مبعاهدة حمددة  

. اللجان، ووثيقة خاصة مبعاهدة حمددة لكل هيئة بعينها من اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات            
  .، تشكالن تقرير الدولة الطرفوهاتان الوثيقتان، معاً

  أساليب العمل
هي اإلجراءات واملمارسات اليت تستحدثها كل هيئة من اهليئات املنـشأة مبوجـب               

وال ُتعتمد هذه املمارسات دائماً بـشكل رمسـي يف النظـام            . معاهدات لتيسري أداء أعماهلا   
. لعمل ولعوامل أخـرى   فأساليب عمل كل من هذه اهليئات تتغّير استجابةً حلجم ا         . الداخلي
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ويف السنوات األخرية، ظهر اجتاه للقيام، من خالل االجتماع الـسنوي لرؤسـاء اهليئـات،               
بتبسيط أساليب العمل واملواءمة بينها، وال سيما يف احلاالت اليت يؤدي فيها اختالف الـُنُهج               

  .اليت تسري عليها اللجان إىل اخللط وعدم االتساق
  لى قائمة القضايااإلجابات اخلطية ع/الردود

هي الردود اخلطية للدولة الطرف على قائمة القضايا واألسئلة اليت تعدها اهليئة املنشأة               
وتـشكل  . مبوجب املعاهدة، وتقدمها الدولة قبل الدورة اليت ستنظر فيها اللجنة يف تقريرهـا            

  .الردود اخلطية على قائمة القضايا ملحقاً أو حتديثاً لتقرير الدولة الطرف
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  ملرفق الثاينا
  كيف تصبح الدولة طرفاً يف معاهدة

فيما يلي شرح للعملية اليت مبوجبها تلتزم دولة من الدول بأحكام املعاهـدة كدولـة         
وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل من مكتب الـشؤون          . طرف يف نظر القانون الدويل    

  ).http://untreaty.un.org(القانونية باألمم املتحدة 
  الطرفالدولة 

. الدولة الطرف هي الدولة اليت وافقت على االلتزام مبعاهدة ما مبوجب القانون الـدويل               
ولكي تصبح الدولة طرفاً يف معاهدة ال بد أن تكون قد أعربت عن موافقتـها علـى االلتـزام                   

، وأن يكون قـد انقـضى      االنضمام أو   املوافقة أو   القبول أو   التصديقباملعاهدة عن طريق فعل     
وبعض املعاهدات، مثل معاهدات حقوق     .  املعاهدة بالنسبة إىل هذه الدولة بعينها      بدء نفاذ  تاريخ

اإلنسان الوارد وصفها يف صحيفة الوقائع هذه، ال ُيفتح باهبا إال أمام الدول، يف حني يفتح باب                 
فباب . الدخول يف معاهدات أخرى أيضاً أمام الكيانات األخرى اليت هلا صالحية إبرام املعاهدات            

التوقيع والتصديق على كال العهدين واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري             
أية دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف أية وكالة من وكاالهتا               "مفتوح أمام   

دولية، وأية دولـة    املتخصصة، وأية دولة من الدول األطراف يف النظام األساسي حملكمة العدل ال           
ومعاهدات حقوق  . "أخرى تكون اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد دعتها إىل أن تصبح طرفاً فيها            

أما الربوتوكوالت االختياريـة فهـي      . اإلنسان األساسية األخرى باهبا مفتوح أمام مجيع الدول       
ول االختياري التفاقيـة    مقصورة مجيعاً على الدول األطراف يف املعاهدة األم، باستثناء الربوتوك         

  .حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، الذي ميكن أن تنضم إليه أي دولة
  كيف تصبح الدولة طرفاً يف معاهدة؟

حتدد، أوالً، الكيفية اليت جيـب  اً  تتضمن كل معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان أحكام         
  .جلوهرية للمعاهدة، وثانياً، موعد دخول املعاهدة حيز النفاذعلى الدول اتباعها لاللتزام باألحكام ا

ولكي تصبح الدولة طرفاً يف معاهدة متعددة األطراف، فإنه جيب عليها أن تربهن، عن طريـق                  
وبعبـارة  . فعل ملموس، على استعدادها للتقيد باحلقوق وااللتزامات القانونيـة الـواردة يف املعاهـدة             

وميكن للدولة أن تفعل ذلك، وفقـاً       . عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة    أخرى، جيب عليها أن تعرب      
، املوافقـة   أو القبول أو   التصديقللشروط اخلتامية للمعاهدة املعنية، إما عن طريق التوقيع، على أن يليه            

  .اخلالفة عن طريق ويف ظروف معينة، ميكن للدولة أن تلتزم أيضاً. االنضمامأو عن طريق 
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ثري من املعاهدات أال يقل عدد الدول األطراف عن حد أدىن قبل أن ميكن              وتتطلب ك   
  .بدء نفاذها يف القانون الدويل

  التوقيع
عادة ما تنص املعاهدات املتعددة األطراف، مثل معاهدات حقوق اإلنسان، على التوقيع              

ع التزامات قانونية   ويف هذه احلاالت، ال يفرض فعل التوقي      . املوافقة أو   القبول أو   بالتصديقرهناً  
بيد أن التوقيع يشري بالفعل إىل اعتزام الدولة اختاذ خطوات لاللتـزام باملعاهـدة يف               . على الدولة 

كما أن التوقيـع    . وبعبارة أخرى، ميثل التوقيع خطوة متهيدية على طريق التصديق        . تاريخ الحق 
  .تفاقية وغرضهاينشئ التزاماً باالمتناع حبسن نية عن األفعال اليت تناقض هدف اال

والنص على التوقيع رهناً بالتصديق يتيح للدول الوقت الالزم اللتماس املوافقة علـى               
املعاهدة على الصعيد احمللي ولسن أي تشريعات ضرورية لتنفيذ املعاهدة داخليـاً، قبـل أن               

  .تتحمل االلتزامات الدولية مبوجب املعاهدة
  التصديق أو القبول أو املوافقة

فعال هي أفعال هنائية، ُيضطلع هبا على الصعيد الدويل، ومبوجبها تثبت الدولة            هذه األ   
 "صـك تـصديق  "وهي تفعل ذلك بإيداع . اليت وقعت عليها بالفعلقبوهلا بااللتزام باملعاهدة   

وللتصديق على املعاهدة، جيب على الدولـة أوالً أن توقـع           . لدى األمني العام لألمم املتحدة    
اللتزام باملعاهدة دون أن تكون قد وقعت عليهـا أوالً،      ا الدولة عن قبوهلا ب    عليها؛ وإذا أعربت  

ولدى التصديق، تصبح الدولة ملزمة قانونـاً       ). انظر أدناه  (االنضمامُيطلق على هذه العملية     
  .باملعاهدة باعتبارها إحدى الدول األطراف فيها

لـه بالتـصديق علـى      ، ال يوجد إطار زمين ُيطلب إىل الدولة أن تقوم خال          وعموماً  
ومىت صدقت الدولة على معاهدة على الصعيد الـدويل، وجـب           . املعاهدة اليت وقعت عليها   

  .عليها أن تنفذها على الصعيد احمللي
وينبغي عدم اخللط بني التصديق على الصعيد الدويل، الذي يبني للمجتمـع الـدويل           

 وبني التصديق على الصعيد الوطين،       املعاهدة، مبوجبالتزام الدولة بتحمل الواجبات املفروضة      
الذي قد يشترط على الدولة القيام به وفقاً ألحكامها الدستورية قبل أن تعرب عن موافقتـها                

وال يكفي التصديق على الصعيد الوطين إلثبات نية الدولة االلتزام قانونـاً            . على االلتزام دولياً  
  . على الصعيد الدويل
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  االنضمام
الذي تعرب به الدولة اليت مل توقع على املعاهدة عـن موافقتـها            االنضمام هو الفعل      

 لدى األمني العام لألمم     "صك انضمام "على أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة عن طريق إيداع           
بيـد أن   . املوافقـة  أو   القبـول  أو   للتصديقولالنضمام نفس األثر القانوين الذي      . املتحدة

 إلنشاء واجبات قانونية ملزمة     التوقيعب أن يسبقه    االنضمام، على عكس التصديق، الذي جي     
  .مبوجب القانون الدويل، ال يتطلب إال خطوة واحدة وهي إيداع صك االنضمام

وتتوقف الظروف اليت قد حيدث يف ظلها االنضمام واإلجراءات املتعلقة بـذلك علـى                
راغبة يف اإلعراب عـن     وعادة ما ُيستخدم االنضمام من جانب الدول ال       . أحكام املعاهدة املعنية  

بيد أن كثرياً من املعاهـدات      . قبوهلا االلتزام مبعاهدة ما بعد انقضاء املوعد النهائي للتوقيع عليها         
  .املتعددة األطراف احلديثة تنص على االنضمام حىت عندما يظل باب التوقيع على املعاهدة مفتوحاً

  اخلالفة
يها الدولة، الطرف يف معاهدة مـا، قـد         ال حتدث اخلالفة إال يف احلاالت اليت تكون ف          

مرت بعملية حتول دستوري كبري تثري بعض الشك فيما إذا كان اإلعراب األصلي عن املوافقـة                
مـثالً، عـن طريـق إهنـاء        (وقد تشمل هذه الظروف االستقالل      . على االلتزام ما زال قائماً    

. عن دولة ما أو نظام احتـادي      ، وحل نظام احتادي أو احتاد، وانفصال دولة أو كيان           )االستعمار
وقد تصدق الدولة اخللف بصفتها على املعاهدة املعنية أو تنضم إليها، أو قد تعرب بدالً من ذلك                 
عن قبوهلا مواصلة االلتزام بالواجبات القانونية اليت كانت تضطلع هبا الدولة الطـرف األصـلية               

هذه احلاالت، تقوم الدولة املعنيـة      ويف  . يتعلق باإلقليم ذاته، وذلك عن طريق صك خالفة        فيما
  .بإخطار األمني العام لألمم املتحدة باعتزامها أن ختلف األوىل يف االلتزامات القانونية

  االنضمام وبدء النفاذ/التمييز بني التصديق
أو، بالنسبة لبعض املعاهـدات، منظمـة التكامـل        (إن الفعل الذي تعرب به الدولة         

. عن قبوهلا االلتزام مبعاهدة ما خيتلف عن بدء نفاذ املعاهـدة          ) ورويباإلقليمي، مثل االحتاد األ   
فالدولة تعرب عن استعدادها لتحمل احلقوق وااللتزامات القانونية املنصوص عليها يف املعاهدة            

أما بدء نفاذ املعاهدة فيما يتعلق      . عن طريق إيداع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام          
وال تدخل املعاهدة حيز    .  اليت تصبح فيها املعاهدة ملزمةً قانوناً هلا بالفعل        بدولة ما فهو اللحظة   

  .النفاذ يف احلال؛ إذ يستغرق األمر عادة بعض الوقت، على النحو احملدد يف املعاهدة
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  بدء النفاذ
بدء نفاذ املعاهدة هو اللحظة اليت        

تصبح فيها هذه املعاهدة ملزمـةً قانونـاً        
 أحكام املعاهـدة    وحتدد. لألطراف فيها 

حلظة بدء نفاذها، وهي عادة ما تكـون        
ومثة نوعان لبـدء    . بعد شهر أو حنو ذلك    

بدء النفاذ النهائي للمعاهدة كصك     : النفاذ
قانوين دويل؛ وبدء النفاذ احملدد بالنسبة إىل       

  .دولة معينة
  بدء النفاذ النهائي •

يتحقق بدء النفاذ النهائي عندما       
ـ     كاً ملزمـاً   تصبح املعاهدة اجلديدة ص

قانوناً للدول اليت أعربت بالفعل عـن       
وتنص معظم  . قبوهلا االلتزام بأحكامها  

املعاهدات على أن يبدأ نفاذهـا بعـد        
إيداع عدد حمدد من صكوك التـصديق       
أو املوافقة أو القبول أو االنضمام لدى       

، حىت الدول   وحىت ذلك التاريخ، ال ميكن للمعاهدة أن تلزم قانوناً أي دولة          . األمني العام 
رغم التزامها باالمتناع من باب حسن النيـة عـن          (اليت صدقت عليها أو انضمت إليها       

  ).األفعال اليت تتعارض مع هدف املعاهدة والغرض منها
  بدء النفاذ بالنسبة إىل دولة ما •

بعد أن يبدأ نفاذ معاهدة ما بوجه عام، حتدد بعض األحكام اإلضافية موعـد                
ترغـب يف   ) أو أي منظمة للتكامل اإلقليمـي     (ألي دولة أخرى    نفاذها بالنسبة     بدء

  .االلتزام هبا

  النفاذ؟ بدء تاريخ أمهية يف السبب ما
هو التاريخ الذي تصبح    ذلك التاريخ     

احلقوق الواردة يف املعاهدة ملزمةً للدولة      فيه  
أي شخص يرغـب يف     و. يف القانون الدويل  

تقدمي شكوى ضد دولة طرف أمـام هيئـة         
منشأة مبعاهدة مبوجب أحكام املعاهـدة أو       
الربوتوكول االختياري ينبغي أن يتأكد مـن      

الربوتوكول االختياري املعين قد   أن الصك أو
وحيدد هـذا   . ةبدأ نفاذه بالنسبة لتلك الدول    

التاريخ أيضاً املواعيد اليت جيب على الدولـة      
فيها أن تقدم تقارير إىل اهليئـات املنـشأة         

  .مبوجب معاهدات
 املعاهـدة  كانـت  إذا ما أعرف أن يل كيف
  معينة؟ لدولة بالنسبة سارية

قـسم  ي يف ذلـك هـو       نهائاملصدر ال   
 الـذي حيـتفظ     ، األمم املتحدة  املعاهدات يف 

ت املتعددة األطرف املودعـة     بسجل للمعاهدا 
: هوللقسم   واملوقع الشبكي . لدى األمني العام  

http://untreaty.un.org. 
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  التواريخ
  :وبناء عليه، فقد توجد عدة تواريخ مرتبطة مبعاهدة ما فيما يتصل بدولة معينة  
 وهو التاريخ، احملدد يف املعاهدة، الذي يبدأ فيه         :تاريخ بدء النفاذ النهائي للمعاهدة      

ة يف القانون الدويل وتصبح ملزمة للدول الـيت اختـذت بالفعـل    بصورة عامة نفاذ املعاهد 
  .التدابري الضرورية

وليس له مـن أثـر      .  وهو التاريخ الذي توقع فيه الدولة على املعاهدة        :تاريخ التوقيع   
  .قانوين سوى إلزام الدولة باالمتناع عن األفعال اليت تتعارض مع هدف املعاهدة والغرض منها

 وهو التاريخ الـذي يتلقـى فيـه وديـع          :لتصديق أو االنضمام  تاريخ إيداع صك ا     
  .معاهدات األمم املتحدة الصك القانوين الذي يعرب عن قبول الدولة االلتزام باملعاهدة

 وهو التاريخ، احملدد يف املعاهدة، الذي تـصبح فيـه   :تاريخ بدء النفاذ بالنسبة للدولة    
وتتطلب معظم املعاهدات انقضاء فتـرة      . ن الدويل املعاهدة رمسياً ملزمة للدولة يف نظر القانو      

وتتفاوت هذه الفترة على وجـه  . حمددة بعد تاريخ إيداع الصك قبل أن تصبح املعاهدة ملزمة  
  .التحديد من معاهدة ألخرى
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  *نصحائف الوقائع املتعلقة حبقوق اإلنسا
  احلق يف املياه  ٣٥رقم 
  احلق يف الغذاء الكايف  ٣٤رقم 
  أسئلة يتكرر طرحها بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٣٣رقم 
  حقوق اإلنسان، اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب  ٣٢رقم 
  احلق يف الصحة  ٣١رقم 
اإلنـسان مقدمة ملعاهدات حقوق     -نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان         ٣٠رقم 

  )١التنقيح  (األساسية واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات
  محاية حق الدفاع عن حقوق اإلنسان: املدافعون عن حقوق اإلنسان  ٢٩رقم 
  تأثري أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير املصري  ٢٨رقم 
  ةيتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحد سبعة عشر سؤاالً  ٢٧رقم 
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٦رقم 
  حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان  ٢٥رقم 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين واللجنـة املعنيـة باالتفاقيـة  ٢٤رقم 

  )١التنقيح (
  املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل  ٢٣رقم 
  االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة  ٢٢رقم 
  )١التنقيح  (حق اإلنسان يف املسكن املالئم  ٢١رقم 
  حقوق اإلنسان والالجئون  ٢٠رقم 

__________  

 وميكن االطالع على مجيـع صـحائف      . ٨ و ٥ و ١توقف إصدار صحائف الوقائع أرقام        *  
 .www.ohchr.orgالوقائع عن طريق اإلنترنت يف املوقع 
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  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ١٩رقم 
  )١التنقيح (حقوق األقليات   ١٨رقم 
  جلنة مناهضة التعذيب  ١٧رقم 
  )١التنقيح (ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللجنة ا  ١٦رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية  ١٥رقم 
  أشكال الرق املعاصرة  ١٤رقم 
  القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان  ١٣رقم 
  جلنة القضاء على التمييز العنصري  ١٢رقم 
  )١التنقيح (حاالت اإلعدام بال حماكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة   ١١رقم 
  )١التنقيح (حقوق الطفل   ١٠رقم 
  )١التنقيح (حقوق الشعوب األصلية   ٩رقم 
  )١التنقيح (إجراءات الشكوى  ٧رقم 
  )٣التنقيح (حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   ٦رقم 
  )١التنقيح (مكافحة التعذيب   ٤رقم 
  )١التنقيح (اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان   ٣رقم 
  )١التنقيح (الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   ٢رقم 

 تصدر عن مفوضية األمـم املتحـدة        صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان    هذه السلسلة من      
وتتناول السلسلة جمموعـة خمتـارة مـن     . يفالسامية حلقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جن       

  .مسائل حقوق اإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة أو أمهية خاصة
 هو مساعدة مجهور أوسـع علـى        صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان    واهلدف من     

حسن إدراك حقوق اإلنسان األساسية والتعريف مبا تفعله األمم املتحدة من أجل تعزيزهـا              
وصحف الوقائع هذه . الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوقومحايتها، وباآللية   

جمانية وتوزع يف كل أحناء العامل ويرحب بإصدارها منقولة إىل لغات أخرى غري لغات األمم 
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املتحدة الرمسية بشرط عدم تغيري احملتويات، وقيام جهة اإلصدار بإخطار مفوضـية األمـم              
  .هلااً  بذلك وإسناد املادة إليها بوصفها مصدراملتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  :توجه االستفسارات إىل  
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